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Daha Fazla ‹stihdam ‹çin
Yap›lmas› Gerekenler
Gelinen noktada Türkiye’nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iﬂsizliktir. 1998 ve 2001 y›l›nda yaﬂanan
krizlerden sonra iﬂsizlik h›zla artm›ﬂt›r.
2003 sonu itibariyle iﬂsizlik oran› yüzde
10,5 seviyesindedir. ‹ﬂsiz say›s› da resmi
rakamlara göre 2,5 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 5 milyon civar›nda oldu¤u belirtilmektedir. Allah’a çok ﬂükür,
toplumumuzun inanç ve aile yap›s›n›n
sa¤laml›¤›ndan dolay› aile içi dayan›ﬂmalar yaﬂan›yor ve baﬂka ülkelerde oldu¤u
gibi iﬂsizlik, ya¤malamalara, soygunlara
dönüﬂmedi. Ancak bu durumun sonsuza
dek böyle sürmesi de beklenemez.
Öte yandan iﬂsizlik meselesi, konjonktürel olmaktan ç›k›p yap›sal bir nitelik kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Yo¤un rekabet nedeniyle firmalar, birim maliyetleri düﬂürmeye ve verimlili¤i art›rmaya odaklanmaktad›rlar. Buna göre yeni istihdam
yapma yerine, mevcut kadro ve ﬂartlarda
daha fazla üretim yapmaya yönelmiﬂlerdir ki, bu durum yeni istihdam› engellemektedir.
Ekonomi ve sosyal hayat› yeniden yap›land›rma çal›ﬂmalar› yapan hükümetin, iﬂsizli¤in azalt›lmas›na özel bir önem vermesi gerekmektedir. Ama biz MÜS‹AD olarak kamu
kurumlar›n›n ve belediyelerin bir istihdam
yeri olarak görülmemesini kesin ifadeyle
belirtiyoruz. Hükümetin yapmas› gereken,
istihdam› art›racak yat›r›m ve üretim art›ﬂ›
için uygun iklimi oluﬂturmakt›r. E¤er hükümet, makro ekonomik istikrar› baﬂarabilir
ve yat›r›mlar›n önündeki engelleri azaltarak
yeni üretim birimlerinin aç›lmas›n› sa¤layabilirse, özel sektör kesinlikle yat›r›m yapacakt›r ve istihdam artacakt›r.
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Biz MÜS‹AD olarak 2004 y›l›n› “‹stihdam Y›l›” olarak kabul ediyoruz.
Her f›rsatta üyelerimize daha fazla
yat›r›m, daha fazla istihdam hedefini gösteriyoruz. Bu hedefin gerçekleﬂebilmesi için hükümetin yapmas›
gerekenleri ﬂöyle s›ralayabiliriz;
• ‹stihdam Vergisi Düﬂürülmeli: Art›k ekonomide, üretimde özel sektör
eliyle büyüme gerekmektedir. Bu çerçevede istihdam vergisinin mutlaka düﬂürülmesi laz›m. Türkiye, OECD ülkeleri
içinde yüzde 42 oran›yla en yüksek istihdam vergisinin uyguland›¤› ülke olup, 1.
s›radad›r. Bu oran›n düﬂürülmesi laz›m
gelmektedir. Hükümet, sosyal güvenlik
alan›nda reform yaparak iﬂverenlerin
üzerindeki vergi yüklerini azaltmal›d›r.
Dr. Ömer BOLAT
• Yeni ‹stihdam Vergiden Muaf
Tutulmal›: Biz MÜS‹AD olarak radikal
çözüm olarak ilave her istihdam›n belli
bir dönem için vergi ve sigorta yüklerinden muaf tutulmas›n› öneriyoruz.
• Yat›r›m Teﬂvik Rejimi Revize
Edilmeli: Yat›r›m teﬂvik rejiminin yat›r›mlar› art›racak ﬂekilde revize edilmesi
laz›m. 36 ile yönelik teﬂvik yasas›nda kademeli sisteme geçilebilir. Teﬂvik kapsam›ndaki illerin say›s› art›r›labilir. Bununla
birlikte bölgesel ve sektörel teﬂvik uygulamalar›na geçilebilirse istihdama önemli
katk›lar sa¤lanacakt›r.
• Mesleki E¤itim Teﬂvik Edilmeli:
Ülkemizin 72 milyon nüfusu var ve bunun yüzde 65’i, 30 yaﬂ›n alt›ndaki genç
kitleden oluﬂuyor. 2050 y›l›nda tahminlere göre Türkiye’nin nüfusu, 97,5 mil

MÜS‹AD Genel Baﬂkan›

yon olacakt›r. Geliﬂmiﬂ Avrupa ülkelerinde ise nüfus h›zla azalmaktad›r. ‹yi e¤itim
verilirse bu genç nüfus, Türkiye için
önemli bir avantaj haline gelecektir. Vas›fl› genç nüfus, gelecek için kesinlikle
avantajd›r. Bu aç›dan korkmamak gerekir. Türkiye’de mesleki ve teknik e¤itimin yeniden teﬂvik edilerek ara eleman
ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› gerekmektedir.
Çünkü bir yanda iﬂsizlikten bahsediyoruz, di¤er yandan özellikle sanayide ve
hizmetler sektöründe vas›fl› elemana ﬂiddetle ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu durum
mesleki ve teknik e¤itimin yetersizli¤ini
göstermektedir. Bunun için meslek lisesi
mezunlar›na yönelik üniversiteye giriﬂteki katsay› haks›zl›¤› giderilerek meslek liseleri tekrar cazibe merkezi yap›lmal›,
e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i sa¤lanmal›d›r.
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Ekonomide Özel Sektörle

BÜYÜME HEDEF‹
Hükümet, 2004 için yüzde 5'lik büyüme hedefinin, özel sektör yat›r›mlar› ve özel tüketim harcamalar›yla
gerçekleﬂebilir oldu¤unu düﬂünüyor. Aç›lan ﬂirket say›s›n›n Nisan ay›nda geçen y›l›n ayn› ay›na göre yüzde 52,5, aç›lan ticaret ünvanl› iﬂyeri say›s›n›n da yüzde 40,08 artmas› ve kapanan ticaret ünvanl› iﬂyeri
say›s›n›n ise yüzde 15,01 azalmas›, bu konudaki iyimserli¤i art›r›yor.
Türkiye, 203 y›l›nda genel olarak istikrar
program›n› sürdürmeye ve makro ekonomik dengeleri muhafaza etmeye çal›ﬂt›.
Gerçekte de içerideki ve d›ﬂar›daki belirsizlik ve k›s›tlamalara ra¤men Türkiye,
2003 y›l› ve 2004 y›l›n›n ilk çeyre¤i itibariyle ekonomide baﬂar›l› bir performans sergilemiﬂtir. Bundan sonra da gitmemiz gereken çok uzun bir yol oldu¤u kuﬂkusudur. Ancak en az›ndan hastan›n 2001 y›l›ndaki a¤›r narkozdan ç›kt›¤›, tedaviye olumlu tepki verdi¤i ve hayat belirtisi oldu¤u
anlaﬂ›ld›. Göstergeler baz›nda özetlemek
gerekirse ekonomide hedeflenen büyüme oran› yüzde 5 idi, 5.9 olarak gerçekleﬂti Faiz d›ﬂ› fazla yüzde 6,5 olarak hedefi
yakalad›. Gelinen noktada büyüme ve faiz
d›ﬂ› fazlan›n toplam› yüzde 12 olan reel faizlerin üzerinde kald›. Türkiye bu gün hala borç sarmal›ndan ç›kabilmiﬂ olmasa ve
hala borç biriktirmeye devam ediyor olsa
da bu sayede borç ödeme ve çevirebilme
yetene¤i artm›ﬂ, toplam borç stokunun y›l›n baﬂ›nda milli gelire oran› yüzde 90’lar
seviyesinden yüzde 70,5’e gerilemiﬂtir.
Enflasyonda son otuz senenin rekorlar› k›r›larak talep enflasyonunu gösteren TÜFE’de 13.9, maliyet enflasyonunu gösteren TEFE de ise 19,4 düzeyine geriledi.
Nominal faiz oranlar› daha Nisan 2003’de
yüzde 44 den, bugün yüzde 22’lere geriledi. Dolar dizginlendi, piyasalar sakinleﬂti,
aktörlere güven geldi. Nitekim dövizdeki
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de¤er kay›plar›na ra¤men ihracat 50, ticaret hacmi ise ilk defa olarak 116 milyar dolar düzeyine ulaﬂt›.
Yüzde 5 ve üzerinde artan verimlilik ve di¤er maliyet düﬂürücü bir çok faktör, dövizdeki olumsuz durumu fazlas›yla telafi
etti. Ticaret aç›¤› 21 milyar dolar civar›nda olsa da ihracattaki patlama nedeniyle
ihracat›n ithalat› karﬂ›lama oran› da
yaklaﬂ›k yüzde 70’ler düzeyinde gerçekleﬂti. Bu oldukça “makul” bir oran olarak kabul edilmelidir. Zira Türkiye’de bu oran
en kötü (kriz) dönemlerinde yüzde
50-55’ler düzeyine
gerilerken, en iyi
zamanda da yüzde
80’ler düzeyindedir. Yani ﬂu aﬂamada d›ﬂ ticaret dengesi aç›s›ndan bir
s›k›nt› yoktur.
En çok istismar ve speküle edilen cari
aç›¤a gelince, o da revize edilen 7 milyar
dolar›n alt›nda, 6.6 milyar dolar olarak
gerçekleﬂti. Cari aç›k, bir ülkenin d›ﬂ aç›¤›n›, yani potansiyel dolar talebini gösterir.
Baﬂl›ca finansman kayna¤› ise rezervler,
sermaye giriﬂleri ve borçlanmad›r. Bu y›l
cari aç›k çok sa¤lam olmasa ve “kayna¤›
belirsiz” de olsa sermaye giriﬂleri ile finan-

se edilmiﬂtir. Ayr›ca bu cari aç›k, milli gelirin sadece yüzde 2,5’luk bir düzeyinde
kald›¤› için, sürdürülebilirli¤i konusunda
ﬂu aﬂamada bir tedirginlik henüz söz konusu de¤il. Bu aç›¤›n Türkiye’de milli gelirin yüzde 5’inin üzerine ç›kmamas› durumunda tedirginlik oluﬂturmas› söz konusu da de¤il.
Bütün bu olumlu geliﬂmelere ra¤men, büyüme adil ve eﬂit olarak sektörler aras›nda
da¤›lmam›ﬂt›r. Emekçi ve bordro mahkumlar›n›n durumlar› daha da kötüleﬂme-

Enflasyonda son otuz senenin rekorlar› k›r›larak talep enflasyonunu gösteren TÜFE’de 13.9, maliyet enflasyonunu gösteren TEFE’de ise 19,4 düzeyine
geriledi. Nominal faiz oranlar› daha
Nisan 2003’de yüzde 44’den, bugün
yüzde 22’lere geriledi. Dolar dizginlendi, piyasalar sakinleﬂti, aktörlere
güven geldi.
ye devam etmiﬂ, iﬂsizlik artm›ﬂ, gelir
da¤›l›m› daha da bozulmuﬂ, yüksek reel faiz olgusu ile Türkiye’nin hala borç stoku
biriktiren konumda oluﬂu ciddi s›k›nt›d›r.
2004 Y›l›n›n ‹lk Çeyre¤i ve Beklentiler
2004 y›l›nda Türkiye’yi 2003 y›l›na nazaran
daha olumlu bir dünya konjonktürü beklemektedir. Dünya Bankas› ve ‹MF, 2003
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y›l› performans›n› ve 2004 y›l›nda ilk çeyrek verilerin son derece makul ve baﬂar›l›
bulmaktad›r. Dünyada iktisadi faaliyetlerin canlanaca¤› ve büyümenin dünya ölçe¤inde 4,6 düzeyinde gerçekleﬂece¤i beklenmektedir.
1- Sanayi Üretimi
Türkiye, 2002'de yüzde 7.8, 2003'te de
yüzde 5.9 büyüdü. 2004 ilk çeyrek rakamlar› henüz aç›klanmad›. Ancak temel göstergelere göre 'beklentiler do¤rultusunda'
ç›kaca¤› tahmin ediliyor. D‹E Mart ay› sanayi üretim endeksinin yüzde 14.9'luk art›ﬂ gösterdi¤ini bildirdi. 1997=100 bazl›
anket çal›ﬂmas›na göre, Ayl›k Sanayi Üretim ‹ndeksi, Mart ay›nda 123.7 seviyesine
ulaﬂt›. Bu rakam geçti¤imiz y›l›n Aral›k
ay›nda rekor olarak kay›tlara geçmiﬂti. D‹E
taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre sanayiinin alt sektörleri düzeyinde, bu y›l›n Mart
ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre imalat sanayi sektöründe yüzde 17.0, elektrik,
gaz ve su sektöründe yüzde 3.4 art›ﬂ, madencilik sektöründe ise yüzde 3.6 azal›ﬂ
gerçekleﬂti. 2004 y›l›n›n üç ayl›k ortalamas› yine bir önceki y›l›n üç ayl›k ortalamas›
ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, toplam sanayi sektöründe yüzde 12.6, imalat sanayi sektöründe yüzde 14.0, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 6.3 art›ﬂ, madencilik sektöründe ise yüzde 2.9 azal›ﬂ oldu. Mart ay›nda endeksin rekor seviyeye ulaﬂmas›nda
en etkili faktörler, yüzde 572.7 büyüyen
ofis makineleri ve bilgi iﬂlem makineleri
imalat› ile yüzde 85.4'lik büyüme gösteren
taﬂ›t araçlar› üretiminin imalat sanayi toplam›na sa¤lad›¤› yüzde 17'lik büyüme etkili oldu.
Geçen y›l› çok kötü geçiren tar›m sektörünün sel ve kar ya¤›ﬂlar› nedeniyle yine
negatif katk› yapaca¤› tahmin edilirken
inﬂaat sektöründe 2003'ün son çeyre¤indeki toparlanman›n sürdü¤ü ve y›l›n ilk
çeyrek büyümesine de olumlu katk› yapabilece¤i düﬂünülüyor. Hükümet 2004 için
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yüzde 5'lik büyüme hedefinin, özel sektör
yat›r›mlar› ve özel tüketim harcamalar›yla
gerçekleﬂebilir oldu¤unu düﬂünüyor.
Mart kapasite kullan›m verileri ve yat›r›m
mal› ithalat›n›n Ocak’ta geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 56 artmas›, ilk çeyrekte özel sektörün yat›r›mlar›nda art›ﬂ
oldu¤unun iﬂaretidir. Özellikle makine teçhizat ve büro makineleri imalat›ndaki
yüksek oranl› art›ﬂlar, yat›r›m harcamalar›n›n sürdü¤üne iliﬂkin bir baﬂka gösterge
oldu.
Özel tüketim harcamalar›na gelince...
2003'teki gibi bu y›l ilk çeyrekte de dayan›kl› tüketim mallar› talebindeki art›ﬂ, beklentileri do¤rulayarak art›yor. ‹lk çeyrekte
beyaz eﬂya üretimi yüzde 46, iç sat›ﬂlar›
yüzde 60, ihracat› yüzde 46 artm›ﬂ.
Otomotivde durum daha parlak. ‹lk üç ayda otomotiv üretimindeki art›ﬂ yüzde 272,
iç sat›ﬂlar› da yüzde 368. Hem üretim hem
de harcamalar cephesinde iyi giden bu
durum ilk çeyrekte büyümenin yüksek
olabilece¤inin sinyallerini veriyor. ‹kinci
çeyrek için beklentiler de olumlu. Y›l sonu
için yüzde 5'lik büyüme beklentisinde
ﬂimdilik bir sorun görülmüyor.
Bu konuda olumlu beklentilerin devam
etmesini sa¤layan baﬂka bir husus da aç›lan ﬂirket say›s›n›n yüksekli¤idir. Aç›lan
ﬂirket say›s› Nisan ay›nda geçen y›l›n ayn›
ay›na göre yüzde 52,5, aç›lan ticaret ünvanl› iﬂyeri say›s› da yüzde 40,08 artm›ﬂt›r.
Öte yandan Nisan ay›nda kapanan ﬂirket
say›s›nda geçen y›la göre de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Kapanan ticaret ünvanl› iﬂyeri say›s› ise yüzde 15,01 azalm›ﬂt›r..

2- D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler
a- D›ﬂ Ticaret
Y›l›n ilk çeyre¤inde de geçen y›l oldu¤u gibi döviz, TL karﬂ›s›nda zay›f konumunu
sürdürmüﬂ olmas›na ra¤men d›ﬂ ticaret
son derece olumlu bir seyir izlemiﬂtir.
Gümrük Müsteﬂarl›¤› geçici verilerinden
yap›lan hesaplamalara göre, 2004 y›l›n›n
Ocak-Mart döneminde ihracat, geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 28.55 art›ﬂla,
12 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleﬂti. Ayn› dönemde d›ﬂ ticaret aç›¤› ise
yüzde 88.6 art›ﬂla, 6 milyar 434 milyon dolar olurken, ihracat›n ithalat› karﬂ›lama
oran› yüzde 66.84 oldu. 2003 y›l›n›n OcakMart döneminde ise ithalat 13 milyar 497
milyon dolar, ihracat 10 milyar 86 milyon
dolar, d›ﬂ ticaret aç›¤› da 3 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleﬂmiﬂti.
b- Cari Aç›k
Cari aç›kta 2003 y›l›n›n sonu, 2004’ün baﬂ›nda gözlemlenen k›smi “bozulma” y›l›n
ilk çeyre¤inde belirginleﬂmeye, endiﬂe yaratmaya baﬂlam›ﬂt›r. Faiz d›ﬂ› bütçe fazlas›
hedefinin korunmas› aç›s›ndan endiﬂe yaratt›¤› öne sürülen cari iﬂlemler dengesindeki bozulma ﬁubat ay›nda da sürdü. Merkez Bankas›Åfndan yap›lan Ödemeler
Dengesi verilerine göre, cari iﬂlemler dengesi ﬁubat ay›nda 2 milyar 66 milyon dolar
aç›k verdi. Ocak-ﬁubat döneminde cari
aç›k ise 2.8 milyar dolara yükselirken, bu
rakam geçen y›l›n ayn› döneminde 1.3
milyar dolar düzeyindeydi. Cari aç›k verilerinin tahminlerden kötü ç›kmas› sonucu, bankalararas› piyasada dolar kotasyon-
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lar› 2004 y›l›n›n en yüksek düzeyine ç›karak 1 milyon 500 bin liray› geçti. D›ﬂar›daki ve içerideki “verileri” gere¤inden fazla
abartan “spekülatif hareketleri seven piyasa aktörlerinin tetiklemesi sonucu da May›s ay›n›n ilk haftas› sonunda dolar 1.550,
Euro da 1.850 s›n›r›n› test etti. Daha önce
vurguland›¤› üzere, bu art›ﬂ›n zaten cari
aç›¤›n kendini toparlanmas› aç›s›ndan gerekti¤ini herkes kabul etmektedir ama bunun bu kadar h›zl› gerçekleﬂmesi yad›rganm›ﬂ ve tedirginlik yaratm›ﬂt›r. Nitekim,
daha önceden taahhüt etti¤i üzere MB,
aﬂa¤› hareketlerde oldu¤u gibi yukar› hareketlere de belli noktalarda müdahil olmuﬂ dövizdeki ani art›ﬂ h›z kesmiﬂtir.
Cari aç›¤›n finansman› ile ilgili olarak Merkez Bankas›’ndan yap›lan aç›klamaya göre, geçen y›lki cari iﬂlemler aç›¤›n›n önemli finansman kalemlerinden biri olan ve
kayna¤› bilinmeyen döviz giriﬂlerini gösteren net hata noksan kaleminde ﬁubat
ay›nda 937 milyon dolarl›k ç›k›ﬂ gözlendi.
Böylece y›l›n ilk iki ay›nda net hata noksan
kalemindeki ç›k›ﬂ, 2.141 milyar dolara
ulaﬂm›ﬂ durumdad›r. Bu da bize cari aç›¤›n finansman›nda bu ﬂekilde “girece¤i”
veya “ç›kaca¤›” n› kestirmenin imkans›z
oldu¤u kaynaklara yönelmemek gerekti¤ini göstermektedir. Cari aç›¤›n finansman›
konusunda çok kritik bir de¤er ifade eden
Turizm gelirleri ise son derece moral vericidir. 2004 y›l›n›n ilk çeyre¤inde turizm
geliri, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 42.6 art›ﬂla 1 milyar 712 milyon dolara
yükseldi. Ama esas olarak yap›lmas› gereken, cari aç›ktaki aç›¤›n durdurulmas› yönünde ad›mlar atmakt›r. Bunlardan biri ve
en önemlisi kuﬂkusuz dövizin h›zl› da olsa
yukar› do¤ru hareketidir. Bu hareket h›zl›-
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d›r ama esasen “tam zaman›nda” geldi¤i için de
son derece yerindedir.
En az›ndan cari aç›¤›n
tedirgin etmesi durumunda piyasa koﬂullar›nda d›ﬂ dengenin “kendi kendine” düzelece¤i mesaj›n› vermiﬂtir.
Öte yandan cari aç›¤›n art›ﬂ› sadece ithalat
kaleminden de¤il, iç piyasadaki tüketim paternlerinden de kaynaklanmaktad›r. Yüzde
1.8'e kadar düﬂen bireysel kredi faizleri
özellikle oto sat›ﬂlar›n› patlatt›. Ancak yüzde 1.8'lik oran 'düﬂük gibi' görünse de enflasyonun çok üzerindedir. Bu nedenle
Merkez Bankas›, bankalar›n faiz ve kredi
risklerine dikkat etmeleri gerekti¤ine dikkat çekiyor. Tüketici kredilerini yak›n takibe alan Merkez, tüketicileri de reel gelirlerde yüksek art›ﬂlar beklenmedi¤i bir dönemde tüketici kredisiyle harcama yapman›n rasyonel bir davran›ﬂ olmad›¤› konusunda uyar›yor. Bilindi¤i gibi 2000 y›l›nda
tüketici kredileri benzer oranlara çekilince
tüketiciler bankalara yine dayan›kl› tüketim
mal› almak için ak›n etmiﬂ, ard›ndan kriz
ç›k›nca da hacizler patlam›ﬂt›. Nitekim cari
aç›k ve ekonomide aﬂ›r› ›s›nma endiﬂesi söz
konusu olunca kamu bankalar›n›n öncülü¤ünü etti¤i, özel bankalar›n da kat›l›m›yla
tüketici kredilerinde frene bas›ld› ve belli
oranlarda art›ﬂlar yaﬂand›.
Böylece cari aç›¤›n kontrolü konusunda
olumlu bir süreç baﬂlam›ﬂ durumdad›r.
Ayr›ca cari aç›¤›n bu kadar yüksek ç›kmas›n›n mevsimsel faktörlere ba¤l› oldu¤unun da bilinmesi nedeniyle, gelecek çeyrekte bir toparlanman›n gelece¤i tahmin
edilebilir.
3- Kamu Maliyesi
Maliye Bakanl›¤› verilerine göre, Ocak-Nisan dönemini kapsayan dört ayl›k dönemde 9.8 katrilyon liral›k faiz d›ﬂ› fazla, 10.2

katrilyon liral›k bütçe aç›¤› oluﬂmuﬂtur.
Bütçe aç›¤› Nisan ay›nda 3.26 katrilyon lira
olarak gerçekleﬂirken ayn› ayda faiz d›ﬂ›
fazla ise 1.9 katrilyon lira oldu. ‹lk dört ayl›k dönemde, konsolide bütçe gelirleri ise
yüzde 29.6 oran›nda artarak 31 katrilyon
839 trilyon lira oldu. Buna karﬂ›l›k giderler
geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 0.6
artarak 42 katrilyon 184 trilyon liraya ulaﬂt›. Sözkonusu dönemde vergi gelirleri geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 27.5
oran›nda artarak 24 katrilyon 734 trilyon
lira, vergi d›ﬂ› normal gelirler ise 5 katrilyon 854 trilyon lira olarak gerçekleﬂti.
‹ç ve D›ﬂ Borç
Konsolide Borç Stoku Martta 1.9 milyar
dolar artarak 217.9 milyar dolara ç›kt›.
Mart ay› sonu itibar›yla toplam borç stoku
içinde en büyük pay›, yüzde 41.7 ile iç piyasaya ve yüzde 29.6 ile kamu kesimine
olan borçlar oluﬂtururken, d›ﬂ borçlar›n
a¤›rl›¤› ise yüzde 28.7 olarak gerçekleﬂti.
D›ﬂ borç stoku 2004 Mart ay›nda 2004 ﬁubat ay› sonuna göre 1.7 milyar dolar tutar›nda azal›ﬂ göstererek 62.6 milyar dolar
olmuﬂtur. Dönem içinde yaklaﬂ›k 53.9 milyon dolar tutar›nda d›ﬂ borç kullan›m› ve
1.5 milyar dolar tutar›nda d›ﬂ borç anapara ödemesi gerçekleﬂirken, dönem içinde
yaklaﬂ›k 1.5 milyar dolar tutar›nda net
ödeme yap›ld›. Mart ay› içerisinde dolar
cinsinden ifade edilen d›ﬂ borç stokunda
kur hareketlerinden kaynaklanan 252.8
milyon dolar tutar›nda düﬂüﬂ gerçekleﬂti.
‹ç borç stoku ise ayn› dönemde 3.2 katrilyon lira art›ﬂ göstererek 203.7 katrilyon lira
olarak gerçekleﬂti. Mart ay› içerisinde yap›lan toplam 11 katrilyon liral›k anapara ödemesine karﬂ›l›k gerçekleﬂtirilen 14.6 katrilyon liral›k borçlanma ve ilgili dönemde oluﬂan net 440.7 trilyon lira tutar›ndaki kur
azal›ﬂ› ile birlikte iç borç stoku net 3.2 katrilyon lira artt›. Mart ay›nda vadesi gelen
ödemeler karﬂ›l›¤›nda net 3.7 katrilyon lira
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nakit imkan› sa¤layan borçlanma gerçekleﬂtirildi. Söz konusu dönemde, döviz cinsi
ve dövize endeksli nakit imkan› sa¤layan
senetlerin kur farklar›ndan oluﬂan net
225.5 trilyon liral›k azal›ﬂ ile birlikte nakit
imkan› sa¤layan senetlere ait borç stoku
net 3.5 katrilyon lira artt›. ABD dolar› cinsinden ifade edildi¤inde ise, 2.5 milyar dolar tutar›nda net iç borçlanma gerçekleﬂirken, kur hareketlerinden kaynaklanan 1.1
milyar dolar tutar›ndaki art›ﬂ ile birlikte,
stok 3.6 milyar dolara yükseldi.
Aﬂa¤›daki tabloda kamu kesiminin 2004
y›l›ndaki iç ve d›ﬂ borç geri ödemeleri (kamu borç servisini) gösterilmektedir.
Buna göre 2004 y›l›nda kamu kesiminin
toplam (iç + d›ﬂ ve anapara + faiz) borç
ödemesi 128 milyar dolar olarak belirlenmiﬂ bulunuyor. 2004 y›l›nda yap›lacak kamu kesimi borç servisi GSMH'n›n 2004 y›l›nda 260 milyar USD olaca¤› varsay›m› alt›nda yaklaﬂ›k yüzde 50’si kadar olaca¤›
tahmin edilebilir. Bu ise kamu borç stokunda son derece olumlu bir noktay› ifade edecektir. Ancak aç›kça görüldü¤ü
üzere sorun d›ﬂ borçta de¤il iç borçtad›r.

Çünkü d›ﬂ borç servisi 18 milyar dolarken
iç borç servisi 110 milyar dolar› bulmaktad›r. ‹ç borç servisinin sorun olmas›n›n temel nedeni borç stokunun büyüklü¤ünden çok vadelerin k›sal›¤›d›r. 78 milyar dolarl›k d›ﬂ borç stokunun 2004 servisi 18
milyar dolarken 130 milyar dolarl›k iç borç
stokunun 2004 servisinin 110 milyar dolar
olmas› bundand›r. MÜS‹AD olarak 2003
y›l›na dair ekonomi raporunda, 2004 y›l›-
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n›n kamu finansman yükünü hafifletme
üzere iç borç stokunun swap operasyonlar› ile azalt›lmas› ve vade yap›s›n›n daha uygun hale getirilmesini önerdik. Buradan
hareketle, öncelikle vadesi iki y›la kadar
olan iç borç stoku yeniden yap›land›r›lmal›d›r.
Öte yandan borç stokunun sa¤l›kl› bir yap›ya kavuﬂabilmesi için, borç üretim art›ﬂ›
ile kapat›labilecek bir ekonomik yap›ya
kavuﬂturulmal›d›r. Bu da k›sa sürede
mümkün olmad›¤›na göre, mevcut iç
borç stokunu bir taraftan d›ﬂ borca çevirmek, di¤er
yandan iç
borcun vade
yap›s›n›n
uzamas›n›
sa¤lamak gerekir. Ancak
bu ba¤lamda
“faiz d›ﬂ›”
saplant›s›n›n da bir kenara b›rak›lmas› gerekmektedir. Türkiye’nin % 6 y›ll›k büyüme h›z›n› rahatl›kla yakalayabilece¤i var
say›m› alt›nda, reel faiz oranlar›n›n % 8’e
düﬂürülmesi hayalci bir senaryo de¤ildir.
Dolay›s›yla faiz-d›ﬂ› fazla hedefi % 5’e düﬂürülebilirse, % 60’l›k kamu borç stoku
hedefi 2006 y›l›nda eriﬂilebilir hale gelecektir. 2004’den itibaren her y›l
GSMH’nin % 1,5’u kadar (2003’te 3,5 mil-

yar dolar) ilave kaynak da bütçe için faizd›ﬂ› harcamalara aktar›labilir.
Enflasyon
TEFE, Nisan ay›nda piyasa beklentilerinin oldukça üstünde, %2,6 seviyesinde geldi. Ancak, bu art›ﬂ a¤›rl›kl› olarak d›ﬂsal enflasyonist
bask›lardan kaynakland›. TÜFE ise görece
kontrollü bir seyir izleyerek, sadece %0,6
oran›nda artt›. Baz› kalemlerde olumsuz
mevsimsel etkilerin gözlenmesine ra¤men
TÜFE’nin %0,6 oran›nda artm›ﬂ olmas› ekonomide bariz talep tarafl› enflasyonist bask›lar›n henüz tam olarak oluﬂmad›¤›n› göstermektedir. Döviz piyasalar›nda yaﬂanan hareketlili¤e ra¤men, y›l sonu enflasyon hedefinin tutturulabilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Verimlilik art›ﬂlar›, emek piyasalar›n›n son
derece esnek olmas›, s›k› ekonomik politika uygulamalar› ve birey ve kurumlar›n
fiyatland›rma al›ﬂkanl›klar›nda gözlenen
olumlu dönüﬂümün, dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edece¤i söylenebilir. Ancak burada bir tak›m rezervasyonlar koymak da gerekmektedir: Döviz kurundaki art›ﬂ, ham petrol fiyatlar›ndaki
yükseliﬂ, içeride toplam talebin kontrolündeki geliﬂmeler, iklim koﬂullar› ve tar›msal has›lan›n niteli¤i, enflasyonda hedeflerin tutmas›n› etkileyebilecek potansiyel de¤iﬂkenlerdir.
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‘‹ﬂ’te Yeni F›rsat
Teknolojinin yo¤un kullan›m› ve artan verimlilik nedeniyle tüm dünyada her geçen gün imalât sanayiinde
istihdam daral›rken, bilgi ekonomisinde yeni istihdam alanlar› aç›l›yor. Almanya’da bilgi ekonomisinin
genel istihdam içindeki pay› 39,3’e ulaﬂm›ﬂ durumda. Bilgi ekonomisi, genç nüfusa sahip Türkiye için yeni
iﬂ f›rsatlar› sunuyor.

‹ktisatç› David Ricardo, makinelerle iﬂ
gücünün sürekli bir rekabet içinde oldu¤unu savunuyordu. Gelinen nokta, kendisini hakl› ç›kard›. Çünkü üretimde daha fazla makineleﬂmenin olmas›, iﬂsizli¤in aleyhine geliﬂti ve rekabeti makineler
kazand›. Bu nedenledir ki tüm dünyada
imalat sanayiinde iﬂsizlik h›zla art›yor.
‹stihdams›z Büyüme Geliyor
Ayn› durum Türkiye için de sözkonusu.
Türkiye nüfusu sürekli art›yor, ancak istihdam ayn› oranda geniﬂlemiyor. Türkiye ekonomisi 2003 y›l›nda yüzde 5.9 büyüdü ama çal›ﬂanlar›n toplam say›s› 21
milyon 354’ten 21 milyon 147 bine düﬂtü. ‹ﬂsizlik oran› yüzde 10.3’ten yüzde
10.5’e yükseldi. Geçti¤imiz dönemde büyümeye ra¤men istihdam›n artamamas›nda ihracat›n önemli rolü oldu. Çünkü
dolar kuru çok düﬂünce sanayici, ara mal› ihtiyac›n› ithalat yoluyla karﬂ›lama yolunu tercih etti. Bunu sadece ihracata çal›ﬂan sektör ve ﬂirketler de¤il, yurtiçine
mal veren üreticiler de yapt›. Dolay›s›yla
ara mal üreten sanayi sektörlerinde ve iﬂyerlerinde istihdam azalmas› yaﬂand›. Dalgal› kur politikas›n›n uyguland›¤›
ülkemizde bu tür konjonktürel durumlar›n yaﬂanmas› gayet do¤al. Fakat Devlet
Planlama Teﬂkilat›’n›n (DPT), 2003 y›l›-
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n›n son çeyre¤ine iliﬂkin istihdam verileriyle ilgili yorumda, ekonomideki büyümeye paralel olarak istihdam›n geliﬂmemesinin verimlilik art›ﬂ›na ba¤lanmas› ilgi çekici bir durum. DPT’nin elde etti¤i
göstergelere göre sanayi üretimindeki
art›ﬂ benzer ölçüde yeni istihdam imkanlar› geliﬂtirmedi. Mevcut iﬂgücünün daha
fazla çal›ﬂmas› ve verimlilikteki art›ﬂ›n bu
sonucu getirdi¤i düﬂünülüyor. Bu da bize
Türk sanayicisinin önümüzdeki dönemde rekabet gücünü korumak için kaynaklar›n› daha verimli kullanma yolunu tercih edece¤ini, dolay›s›yla
mevcut iﬂgörenlerin de iﬂlerinden olabilece¤ini
gösteriyor.
Nitekim Ekonomik ve Sosyal
Konsey’in istihdam raporunda
da ekonomide
son y›llardaki büyümenin istihdam art›ﬂ›na dönüﬂemedi¤ine dikkat çekilerek
2010 y›l›nda iﬂsizlik oran›n›n bugüne göre iki kat artaca¤› vurgulan›yor. ‹ﬂsizli¤in
bu kadar artacak olmas›nda üç ana etken
var, bunlar ﬂöyle;

• Üretimde daha ileri teknolojilere geçilmesiyle iﬂgücüne ihtiyac›n azalmas›,
• Üretim Süreçlerinde verimlili¤in artmas›yla daha az insan›n çal›ﬂt›r›lmas›,
• E¤itim ve istihdamda yeni stratejilerin
geliﬂtirilememesi. Bu nedenle iﬂgücü ve
iﬂ piyasalar› aras›ndaki uyum fark› her geçer gün art›yor. Mevcut e¤itim sistemi,
eski emek yo¤un imalat kültürüne göre
e¤itim veriyor. Oysa dünyada sektörlerin
niteli¤i deﬂiyor ve e¤itim müfredatla-

Hindistan 2007’ye kadar yaz›l›m ihracat›ndan 50 milyar dolar hedefliyor. ‹srail, biliﬂim teknolojisi sayesinde verimsiz topraklarda dünyan›n en verimli tar›m›n› yap›yor. Biliﬂim endüstrisindeki geliﬂme di¤er
sektörleri de olumlu yönde etkiliyor.
r› da buna paralel olarak yenileniyor.
Nitekim ‹stihdam verilerinin en çarp›c› taraf›n› iﬂsizlikte e¤itimli gençlerin
baﬂ› çekmesi oluﬂturuyor. Gerçi önceki
y›la göre bu oranda k›smi bir iyileﬂme var
ancak halen e¤itimli gençlerin yüzde
26’s› iﬂsiz, yüzde 5.6’s› da eksik istihdam
kategorisinde iﬂ ar›yor. Dolay›s›yla e¤i-
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Az Kaynakla Çok Kiﬂiye ‹stihdam ‹mkân›

Türkiye Biliﬂim Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
(TÜB‹SAD), haz›rlad›¤›, “Bilgi Toplumu Uyum
Raporu” ile Türkiye’nin daha az kaynakla daha
çok kiﬂiye istihdam imkan› sa¤layabilece¤ine
dikkat çekiyor. “Biliﬂim E¤itim Fonu”na aktar›lacak 1.5 milyar dolarl›k bir kaynakla 1.5 milyon kiﬂiye istihdam sa¤lanaca¤›n› vurgulayan
TÜB‹SAD Baﬂkan› Erol Bilecik, böylelikle Türkiye’nin dünya yaz›l›m sektöründe ihracat yapan ülkeler olan Hindistan, ‹rlanda ve ‹srail düzeyini yakalayabilece¤ini kaydetti. Amac›n Türkiye’de bilgisayar okur-yazarl›¤›n› art›rmak oldu¤unu ifade eden Bilecik, ﬂunlar› kaydetti;
“Hindistan, ‹rlanda ve ‹srail, kalk›nmay› biliﬂimle baﬂard›. Hindistan 2007’ye kadar yaz›l›m ihracat›ndan 50 milyar dolar hedefliyor. ‹srail, bi-

liﬂim teknolojisi sayesinde verimsiz topraklarda dünyan›n en verimli tar›m›n› yap›yor. Biliﬂim endüstrisindeki geliﬂme di¤er sektörleri
de olumlu yönde etkiliyor. Ortalama e¤itim süresi 3-4 y›l olan Türkiye’de san›ld›¤›n›n aksine
ilkokul mezunlar›na bile biliﬂim alan›nda iﬂ var.
Her e¤itim seviyesinden insana verilecek 3 ayl›k e¤itimle iﬂ imkan› sa¤lanabilir. Bunu da
uzaktan e¤itimle gerçekleﬂtirmek mümkün.”
Raporda en dikkat çekici noktalardan birisi ise
sanayide bir kiﬂiye istihdam oluﬂturmak için 60
ile 80 bin dolar aras›nda yat›r›m yap›lmas› gerekirken, biliﬂim alan›nda 2-3 bin dolar yat›r›m ile
istihdam sa¤lanabiliyor. Bu düﬂük yat›r›m›n
karﬂ›l›¤›nda elde edilen katma de¤er ise sanayinin iki kat›na, tar›m›n ise dört kat›na ulaﬂ›yor.

timli gençlerde iﬂsiz ve eksik istihdamla
at›l iﬂgücü oran› yüzde 31.9’a ç›k›yor. Her
üç üniversite mezunundan biri iﬂsiz. Bu
rakam 2002’de yüzde 36.2 gibi rekor düzeydeydi.

önce yüzde 55’lere, sonra yüzde 50’lere
ve daha da alt›na indi. 2003’te ise yüzde
47.1’e geriledi.

‹ﬂ Gücüne Kat›l›m Azal›yor

Türkiye’nin AB’ye girmesi ve serbest dolaﬂ›m hakk›n›n elde edilmesiyle iﬂsizli¤in
hemen ortadan kalkaca¤› gibi yanl›ﬂ bir
beklenti var. Çünkü iﬂsizlik, sadece Türkiye’ye özgü bir mesele olmay›p küresel bir
nitelik taﬂ›yor. Dünyan›n en büyük ekonomisi ABD’de oldu¤u gibi AB ülkelerinde
de iﬂsizlik var. Hatta baz› AB ülkelerinde
Türkiye’den bile daha yüksek. ‹ﬂizli¤in
Türkiye’den bile yüksek oldu¤u ülke, yüzde 11.3 oran›yla ‹spanya. ‹kinci olarak yüzde 9.4 oran›yla Almanya, onu yüzde 9.1’le
Fransa, yüzde 9’la da Finlandiya takip ediyor. Nüfus art›ﬂ h›z›n›n çok düﬂük, hatta
dura¤an olmas›na ra¤men iﬂsizli¤in bu
denli yüksek olmas› daha düﬂündürücü.
Bu nedenledir ki AB, üye ülkelerde yeni
istihdam imkanlar›n›n geliﬂtirilmesi için
önemli finansman sa¤l›yor. Avrupa Sosyal

Erol Bilecik
TÜB‹SAD Baﬂkan›

Fonu taraf›ndan 2006 y›l›na kadar sa¤lanacak 60 milyar euro ile, üye ülke nüfuslar›n›n yeni meslek standartlar› konusunda
e¤itilmesi gibi hedefler öngörülüyor.

AB, ‹ﬂsizli¤e Devam m›?
‹malat Sanayiinde ‹stihdam Geriliyor

1998 y›l›nda nüfusumuz 65.1 milyon iken
istihdam edilen insan say›s› 21.9 milyon
seviyesindeydi. Nüfusumuz 5 milyon art›ﬂla 70 milyona ç›kt›, ancak istihdam say›m›z
geçen y›l 21.147 milyonda kald›. Oysa nüfusun 50 milyonu, 15 ve daha yukar› yaﬂta
olup, çal›ﬂma ça¤›nda bulunuyor. Çal›ﬂan
21 milyonun 4 milyonu, ücretsiz aile iﬂçisi, yani para karﬂ›l›¤› de¤il, ailelerine yard›m için çal›ﬂ›yorlar. Ücret karﬂ›l›¤›nda veya kendi iﬂlerinde çal›ﬂanlar ise sadece 17
milyon kiﬂi.
‹ﬂgücüne kat›lma oran› OECD ülkelerinde
yüzde 72, AB ülkelerinde yüzde 71,
ABD’de yüzde 79 seviyesinde. Türkiye’de
ise bu oran yüzde 60’larda seyrederken
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Yak›n bir geçmiﬂe kadar teknoloji, istihdam› daraltan bir unsur olarak ele al›n›yordu. Tüm dünyada iﬂçilik maliyetlerinin
artmas›yla firmalar, iﬂleri iﬂçiler yerine teknoloji sayesinde yürütmeyi tercih eder oldu. Ancak yeni ekonomiyle birlikte teknoloji bir yard›mc› araç olmaktan ç›k›p ana
unsur olmaya baﬂlad›. Teknoloji ana unsur olunca onu iﬂletecek iﬂgücü ihtiyac›
ortaya ç›kt›. Di¤er bir ifadeyle teknoloji tamamlay›c› olmaktan ileri giderek ana unsur olmaya baﬂlad› ve, “Bilgi Teknolojileri”
ad›yla yeni bir sektör do¤du.
Teknolojideki geliﬂmeler, global ölçekte
istihdamda de¤iﬂimlere neden oluyor. Daha önceden önemli istihdam alan› olan
sektörler ortadan kalkarken, yeni sektör-
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‹nsan Kayna¤› ve E¤itim, Biliﬂim Zirvesi’04’de Masaya Yat›r›l›yor
‹nsan Kayna¤› ve E¤itim, bu y›lki biliﬂim zirvesinin önemli gündem maddelerinden birisini oluﬂturuyor. “Küresel Rekabette Bilgi Gücü” slogan›yla haz›rl›k çal›ﬂmalar› sürdürülen Biliﬂim Zirvesi ’04,
31 A¤ustos - 2 Eylül tarihleri aras›nda Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda gerçekleﬂtirilecek. Organizasyonunu ‹nterpro A.ﬁ.’nin yapt›¤› etkinliklere bu y›l Türk biliﬂim sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluﬂlar›ndan
Türkiye Biliﬂim Derne¤i
(TBD), Türkiye Biliﬂim Vakf› (TBV), Türkiye Biliﬂim Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜB‹SAD), Türkiye Teknoloji Geliﬂtirme Vakf›
(TTGV) ve Türkiye Zeka
Vakf›’n›n (TZV) da destek
verdi¤i kaydedildi.

ler ortaya ç›k›yor. Osman Ulagay’›n konuyla ilgili kaydetti¤i veriler ve yapt›¤›
yorumlar, yaﬂanan de¤iﬂimi bütün aç›kl›¤› ile ortaya koyarken, Türkiye için
önemli bir f›rsat›n da do¤du¤unu gözler
önüne seriyor. Ulagay’›n kaydettikleri
ﬂöyle; “Konunun uzman› Jeremy Rifkin’e
göre 1998’den bu yana imalat sanayiinde
çal›ﬂanlar›n say›s› ABD’de yüzde 12, ‹ngiltere’de yüzde 14 ve bu alanda büyük
at›l›m yapmakta olan Çin’de bile yüzde
15 azald›. Küresel boyutta halen 164 milyon kiﬂiyi istihdam eden imalat sanayiinde çal›ﬂanlar›n say›s› h›zla azalmaya devam edecek ve 2040 y›l›nda birkaç milyon kiﬂiye inmiﬂ olacak. (The Guardian,
02.03.2004) Buna karﬂ›l›k BT sektörlerindeki ve di¤er hizmet sektörlerindeki istihdamda büyük art›ﬂlar olacak ve en
yüksek katma de¤er yaratan, dolay›s›yla
en iyi ücret ödeyen iﬂler BT ile ilgili sektörlerde aç›lacak. BT sektörlerindeki iﬂleri kapmak için ise müthiﬂ bir rekabet var.
Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerinin BT
sektöründeki baz› iﬂleri Amerika’daki,
Avrupa’daki meslektaﬂlar›ndan çok daha
ucuza yapacak BT elemanlar›n› yetiﬂtirip
devreye sokmas› özellikle ABD’de ciddi
bir panik yaratm›ﬂ durumda. BT alan›nda
dan›ﬂmanl›k hizmeti veren Gartner adl›
kuruluﬂun yapt›¤› tahminlere göre, 2010
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y›l›nda geleneksel BT iﬂlerinin yüzde
25’i, Türkiye gibi “geliﬂmekte olan” ülkelerde yap›lacak. Muazzam geniﬂleme potansiyeli olan bir alan›n dörtte biri bizim
gibi ülkelere aç›lm›ﬂ olacak. ‹nternetin
ülkeye geliﬂinin 11. y›l›nda bireysel kullan›c› say›s›n›n hala 6 - 7 milyon mertebesinde oldu¤u bir Türkiye’nin bu muazzam f›rsattan yararlanmak için büyük bir
s›çrama yapmas› ﬂart.” (Milliyet,
14.04.2004)
Bilgi Teknolojilerinde
‹stihdam Art›yor
Bilgi teknolojilerinin yo¤un olarak kullan›ld›¤› ekonomi, kimilerince, “Yeni ekonomi”, kimilerince ise, “Bilgiye dayal›
ekonomi” olarak tan›mlan›yor. Her ne
adla tan›mlan›yor olursa olsun, gerçek
olan ﬂu ki, yeni dönemdeki ekonomik faaliyetlerimizde daha fazla bilgisayar kullanaca¤›z. Bilgisayar› etkin kullanabilmek
için bilgiye dayal› becerilere sahip iﬂgücünün yetiﬂtirilmesi gerekiyor. Dolay›s›yla yeni dönemde teknoloji, bilgiye dayal›
becerisi olmayanlar için istihdam› daraltan bir unsur oldu¤u gibi, bilgiye dayal›
becerisi olanlar için de yeni istihdam f›rsatlar› ortaya ç›karacak. Konuyla ilgili olarak DPT taraf›ndan haz›rlanan, “Bilgi

Ekonomisi, ‹ﬂgücü Piyasas›n›n Temel Aktörleri ve Eﬂitsizlik: E¤ilimler, Roller, F›rsatlar ve Riskler”
isimli rapor görülmeye de¤er. “Bilgiye dayal› ekonomi, bilginin firmalar, kuruluﬂlar, bireyler ve toplumlar taraf›ndan
daha ileri bir sosyal ve iktisadi geliﬂme
için oluﬂturuldu¤u, yay›ld›¤› ve kullan›ld›¤› ekonomileri tan›mlamak için kullan›lmaktad›r” saptamas›n›n yap›ld›¤› rapordan baz› çarp›c› noktalar ve Türkiye ile
ilgili k›s›m, aﬂa¤›daki gibi;
• Yap›lan bir araﬂt›rmaya göre baﬂl›ca
OECD ülkelerinin ‹ﬂ (business) sektörü
katma de¤erlerinin yüzde 50’sinden fazlas›n›n bilgiye dayal› oldu¤u tahmin edilmektedir. ( S.1)
• Pek çok ülkede yüksek bir büyüme
performans›n›n alt›nda yatan temel faktörlerden birisinin sahip olunan yüksek
beceri sahibi iﬂgücü havuzu oldu¤u kabul edilmektedir. (S.26)
• Bir bütün olarak BT sektörü, 1995-1999
döneminde OECD genelinde y›ll›k ortalama yüzde 3 art›ﬂ oran›yla istihdam büyümesine en büyük katk›y› yapan sektördür.
Söz konusu art›ﬂta, BT hizmetlerinin katk›s› oldukça önemlidir. Bu art›ﬂ, di¤er sektörlerdeki art›ﬂ›n neredeyse iki kat›na tekabül etmektedir. (S. 27)
• Çeﬂitli ülkelerde B‹T sektörünün toplam istihdam içindeki pay›na bak›ld›¤›nda, ABD, Finlandiya, ‹sveç, Birleﬂik Krall›k gibi ülkeler yüzde 5-6’l›k paylara sahipken, Türkiye 0,5’lik pay›yla oldukça
düﬂük bir orana sahiptir (Tablo). (S. 27)
• Bilgi ekonomisine geçiﬂ sürecinde
yüksek beceri sahibi iﬂgücüne yönelik talepte önemli art›ﬂlar gözlemlenmektedir.
Örne¤in, 1999 y›l›nda AB’de bilim ve teknolojiyle iliﬂkili yüksek beceri gerektiren
mesleklerde 38 milyon kiﬂi (iﬂgücünün
yaklaﬂ›k yüzde 25’i) çal›ﬂm›ﬂt›r. Bilim ve
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teknolojideki insan kaynaklar› 1995-99
döneminde ABD ve AB’de y›ll›k yüzde 3
oran›nda artm›ﬂt›r (S. 31)
• Bu çerçevede, OECD’nin (1996a:10)
çal›ﬂmas› da göstermektedir ki, OECD
ülkeleri imalat sanayiinde istihdam kayb›na u¤rasa da yüksek teknolojili ve bilime dayal› sektörler aras›nda yeralan bilgisayardan ilaca kadar geniﬂ bir yelpazede yeralan sektörlerde istihdam artmaktad›r. Bu faaliyetler yüksek beceri düzeyi
gerektirmekte ve yüksek ücret ödeyen
iﬂler aras›nda yer almaktad›r. Di¤er yandan hizmetler sektörü için de benzer sonuçlar gözlenmektedir.
• Türkiye’de de teknolojik de¤iﬂmenin
istihdam üzerine etkilerini araﬂt›ran ampirik bazda, baz› sektörel çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Bunlardan metal eﬂya ve makina sanayiini konu alan Ansal’›n (1998)
çal›ﬂmas›, araﬂt›rma döneminde teknolojilerin emekten tasarrufu sa¤lay›c› bir etkisinin oldu¤u, neoklasik telafi mekanizmalar›n›n ise iﬂlemedi¤i sonucuna ulaﬂm›ﬂt›r. Yeni teknolojilerin istihdam üzerindeki etkisini kimya ve mühendislik
endüstrilerinde firma ve endüstri düzeyinde izlemeyi amaçlayan bir baﬂka çal›ﬂmada, Ansal ve Karaömero¤lu (1999)
özetle ﬂu sonuçlara ulaﬂm›ﬂt›r:
1. Yeni teknolojilerin istihdam üzerine
etkisi, iﬂgücünden tasarruf edici niteliktedir.
2. Neoklasik okulun telafi mekanizmalar›,
sözkonusu araﬂt›rma dönemi ve sektörlerle
s›n›rl› olarak iﬂliyor görünmemektedir. (S.
36)
• Di¤er yandan, çeﬂitli ülkeler için bilgi
sektörünün istihdam pay›n› ölçmeye yönelik baz› çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Bunlardan biri de Atik (1998) taraf›ndan yap›lan
çal›ﬂmad›r. Bu çal›ﬂmada, Atik (1998),
Katz (1986) çal›ﬂmas›ndan yararlanarak
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Türkiye’deki bilgi sektörünün istihdam içindeki pay›n› bulmaya yönelik olarak baz› hesaplamalar yapm›ﬂt›r. Bu
hesaplamalara göre ülkemizde bilgi sektörünün istihdamdaki pay›
1975-1993 döneminde
yüzde 8,2’den yüzde
13,8’e yükselmiﬂtir. Ayn› oran 1980-1993 dönemi için, Almanya’da
yüzde 37,2’den yüzde
39,3’e, Yunanistan’da
yüzde 21,1’den yüzde
26,2’ye ve Portekiz’de
ise yüzde 17,0’ten yüzde 27’ye yükselmiﬂtir.
Bu hesaplamalarda bilgi sektörü olarak mesleki ve teknik personel,
idareciler ve yöneticiler
ve büro personeli say›lar› dikkate al›nm›ﬂt›r.
(S. 37)
• Genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda,
dünya ekonomilerinde
genel olarak ‹stihdam›n
yap›s›nda sanayi sektörünün a¤›rl›¤› azal›rken, hizmetler sektörünün a¤›rl›¤›n›n artt›¤› görülmektedir.
Di¤er yandan, ekonomilerin bilgiye dayal› ekonomiye dönüﬂme sürecinde, iﬂgücünün yap›s›nda da, mavi yakal› beden
iﬂçilerinden beyaz yakal› fikir iﬂçilerine
do¤ru bir de¤iﬂme süreci yaﬂanmaktad›r.
• Teknolojik de¤iﬂimin istihdam üzerindeki etkisinin iki yönlü oldu¤u söylenebilir.
Bir baﬂka deyiﬂle, teknolojik de¤iﬂme yeni
iﬂleri ortaya ç›karabilmekte, baz› iﬂleri de
ortadan kald›rabilmektedir. Teknolojik geliﬂmenin yüksek beceri sahibi iﬂgücü lehine
sapma gösterdi¤i, di¤er taraftan düﬂük beceri sahibi iﬂgücünün durumunun ise bu

süreçte kötüleﬂti¤ine iliﬂkin geniﬂ bir literatür bulunmaktad›r. Burada belirtilmesi gereken bir husus, teknolojik geliﬂmeler sonucunda sadece düﬂük beceri sahibi iﬂgücü
de¤il ayn› zamanda yüksek beceri düzeyine
sahip baz› iﬂgücü de bu süreçte sahip olduklar› beceriler ile önem kazanan beceriler aras›ndaki uyumsuzluklardan dolay›
olumsuz etkilenebilmektedir. (S. 37)
‹stihdam Geliﬂtirmede ‹rlanda
Örne¤i
‹rlanda, son y›llarda bir yat›r›m merkezi
olmas› nedeniyle giriﬂimcilerin dikkatini
çekiyor. ‹ﬂgücü maliyetini düﬂürerek ve
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Yaprak ÖZER
Gazeteci - Yazar

meyen kuruluﬂlar verecek.
Verilecek e¤itim projesini
‹ﬁKUR’a sunmalar› halinde
hibe yard›mdan yararlanabi“‹ﬂ dünyas›, üniversite mezunlar›n› al›p yeniden e¤itilecekler. Özellikle genç, kayor, çünkü verilen e¤itim zaten lise düzeyinde.”
d›n, uzun süreli iﬂsizler, k›rdan kente göç edenler ve iﬂ kaybetme
e¤itime yat›r›m yaparak yat›r›mc›lar›n
riski olanlar›n istihdam›na katk›da bulunak›n›na u¤rayan ülkeye, Türkiye’den de
may› amaçlayan program ile mevcut çal›Eczac›baﬂ› Holding fabrika kurdu. Özelﬂanlar›n kalitesini art›rmaya yönelik prolikle teknoloji yat›r›mc›lar›n›n da gözdesi
jeler de desteklenecek. Kar amac› gütolmay› baﬂaran ‹rlanda, istihdam geliﬂtirmeyen kuruluﬂlar içinde iﬂçi-iﬂveren kumede elde etti¤i baﬂar› nedeniyle ‹stanruluﬂlar›, belediyeler, köy yönetimleri,
bul Sanayi Odas› (‹SO) Baﬂkan› Tan›l Küvak›flar, e¤itim kurumlar› da bulunacak.
çük taraf›ndan örnek al›nmas› gereken
bir ülke olarak gösteriliyor. Mart ay› olaÖzel ‹stihdam Bürolar› Serbest
¤an meclis toplant›s›nda konuﬂan Baﬂkan Tan›l Küçük, OECD’nin 17 Mart’ta
1936 y›l›ndan bu yana devletin tekelinde
yay›nlad›¤› son verilere de¤inerek ﬂöyle
olan iﬂ ve iﬂçi bulma faaliyetleri, 2003 y›konuﬂtu: ‘‘2003 y›l›nda iﬂgücü maliyeti
l›nda ç›kan Türkiye ‹ﬂ Kurumu Kanunu
üzerindeki yüzde 42.1’lik vergi ve prim
ile serbestleﬂleﬂti. Çal›ﬂma ve Sosyal Güyükü oran› ile Türkiye, 30 OECD ülkesi
venlik Bakanl›¤›, 19 ﬁubat 2004 tarihli
içinde birinci oldu. 30 ülke aras›nda bu
Resmi Gazete’de yay›mlanan Özel ‹stihyükün en düﬂük oldu¤u ülke yüzde 7.4
dam Bürolar› Yönetmeli¤i kapsam›nda,
ile ‹rlanda’d›r. ‹rlanda 1996’dan 2003’e
özel istihdam bürosu olarak faaliyette
kadar istihdam üzerindeki yükü yüzde
bulunmak isteyenler, baﬂvurular›n› ‹ﬁ18.3 puan azaltmay› baﬂard› ve ‹rlanda
KUR’a yapabiliyorlar. Daha önce bu kobu çabalar› sonucunda uluslararas› do¤nuya dair yasa olmad›¤› için iﬂ ve iﬂçi bulrudan yat›r›mlardan en çok pay› alan ülma iﬂi, özel dan›ﬂmanl›k firmas› ad› alt›nkelerden biri oldu. ‹ﬂsizlikle mücadelede
da yap›l›yordu. Ancak yeni dönemde ayen çarp›c› geliﬂmeyi gösterdi. 1990’da
n› iﬂi yapmak için ‹ﬁKUR’dan izin almalayüzde 13.3 olan iﬂsizlik oran›, 2002’de
r› gerekiyor. Buna göre özel istihdam büyüzde 4.3’e çekildi. ‹rlanda böylece do¤rosu açmak için ‹ﬂ-Kur’a 12 milyar 850
rudan yat›r›mlar› çekmekteki baﬂar›s›n›
milyon lira teminat yat›r›lacak. Bürolar,
art›rd›kça iﬂsizlik sorununun çözümünü
iﬂe yerleﬂtirdikleri kiﬂilerden ücret talep
de kolaylaﬂt›rd›.’’
edemeyecek. ‹ﬂe yerleﬂtirme karﬂ›l›¤›nda
ücret sadece iﬂverenden al›nacak. Ancak,
‹ﬂgücünü Aktifleﬂtirmek
geliri genelde yüksek olan meslek grup‹çin 50 Milyon Euro
lar› için getirilen istisnaya göre iﬂ arayan
profesyonel sporcu, teknik direktör, ant‹ﬂsizleri de¤iﬂen meslek standartlar›na
renör, manken, fotomodel, sanatç›, gegöre yeniden e¤iterek istihdam› geliﬂtirnel müdür, genel müdür yard›mc›s›, yömek üzere 50 milyon euroluk bir fon
netim kurulu üyesi, koordinatör veya daoluﬂturuldu. 40 milyon eurosu Avrupa
ha üst düzeyde bir pozisyondaysa durum
Birli¤i’nden (AB), kalan 10 milyon eorude¤iﬂecek. Bu iﬂ tan›mlar›nda iﬂ bulanlar
su da hükümet taraf›ndan karﬂ›lanan foözel istihdam bürolar›na ücret ödemek
nu Türkiye ‹ﬂ Kurumu (‹ﬁKUR) kulland›zorunda olacak. Ücret, iki taraf aras›nda
racak. E¤itimi sivil toplum kuruluﬂlar›,
yap›lacak sözleﬂmeyle belirlenecek.
vak›flar ve dernekler gibi kâr amac› güt-
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“‹nsan ve Meslek Envanteri
Ç›kar›lmal›”
Uzmanlara göre Türkiye’nin uzun dönemli rekabet gücü; ucuz, emek yo¤un
ve düﬂük beceri gerektiren ürünler yerine daha fazla yüksek beceri sahibi iﬂgücü, bilim ve teknoloji yo¤un, yüksek katma de¤erli mal ve hizmet üretmesine
ba¤l›. Bunun için ulusal ölçekte insan
kaynaklar› politikalar› geliﬂtirmek gerekiyor. Fakat bu konuda bir alg› eksikli¤imiz bulundu¤u belirtiliyor. Türkiye’de
insan kaynaklar› konusunda ç›kard›¤›
dergi, gazete ve yapt›¤› TV programlar›yla konunun gündeme gelmesine önemli
katk›da bulunan gazeteci- yazar Yaprak
Özer, “‹nsan kaynaklar› konusu, Türkiye’ye bir fantezi olarak girdi, halen de öyle olmaya devam ediyor. ‹nsana de¤er
veren bir ülke de¤iliz. ‹nsana de¤er veren bir kültürümüz de yok. Biz; sehpaya,
koltu¤a, masaya önem veriyor ve bunlar›
seviyoruz. ‘Desinler kültürü’ne göre yaﬂ›yoruz. ‹nsan kaynaklar› anlay›ﬂ› olan firmam›z yok, olanlar da uluslar aras› firmalar›n uzant›s› durumundalar. Türk ﬂirketlerinin bir insan kayna¤› politikas› yoktur” dedi. Türkiye’nin probleminin ara
eleman oldu¤una dikkat çeken Yaprak
Özer, ﬂöyle devam etti: “Bir sürü üniversite var, ne gere¤i var bu kadar üniversiteye? Üniversitelere uzmanl›k getirelim
ve daha az adam alal›m, 4 y›l bu çocuklar› süründürmeyelim. Aradaki ara kademe insanlara hitap edecek teknik okullar›n say›s›n› art›ral›m ve iﬂdünyas›n›n da o
ara kademe insanlara ihtiyac› var. Bak›n
iﬂdünyas›, üniversite mezunlar›n› al›p yeniden e¤itiyor, çünkü verilen e¤itim zaten lise düzeyinde. Türkiye’nin insan ve
meslek envanterini ç›karmak laz›m ve
nerede ne kadarl›k aç›¤› oldu¤unu görmesi laz›m. Bu aç›¤›, e¤itimle buluﬂturmas› gerekiyor. ‹ﬂveren eleman, iﬂsiz iﬂ
ar›yor ama kimse arad›¤›n› bulam›yor.
Demek ki burada bir problem var.”
“Gençlerin durumu beni üzüyor. Herkes
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bir ﬂeyler yapabilir. Bunun için öyle çokça paraya sahip olman›z gerekmedi¤i gibi, yaﬂlanman›z da buna engel olamaz”
diyerek herkesi kendi ölçe¤inde bir ﬂeyler yapmaya davet ediyor. Özer, yapt›¤›
davete örnek olarak sahibi oldu¤u ‹ndeks ‹letiﬂim bünyesinde organize etti¤i
yar›ﬂmalar› gösteriyor. Gençlere araﬂt›rmac› bir ruh ve problem çözme yetene¤i
kazand›rmay› hedefleyen proje yar›ﬂmalar›nda baﬂar›l› olanlara sayg›n ﬂirketlerde staj gibi de¤iﬂik imkanlar sa¤l›yor.
E¤itim, Özel Sektöre B›rak›lmal›
Kalk›nman›n dinamosunun e¤itim olmas›na ra¤men devletin e¤itimde yeterli kaliteyi tutturamad›¤›n› ifade eden MÜS‹AD E¤itim ve Gençlik Komisyonu Baﬂkan› Zekeriya Erdim, e¤itim iﬂinin özel sektöre b›rak›lmas› halinde hem devletin
büyük bir külfetten kurtulaca¤›n›, hem
de e¤itimin kalitesinin yükselece¤ini
söyledi. Geri dönüﬂü uzun zaman ald›¤›
için Türk özel sektörünün e¤itime yat›r›m yapmad›¤›n› vurgulayan Zekeriya Erdim, “Bir Çin atasözü diyor ki, ‘Bir y›l
sonray› düﬂünüyorsan bu¤day ek, on y›l
sonray› düﬂünüyorsan a¤aç dik, yüz y›l
sonray› düﬂünüyorsan, yani yüz y›l sonras›n› kuﬂatmak, damgan›z› vurmak istiyorsan›z o zaman insan yetiﬂtirin.’ Çünkü insan›n verimi, ürünü yüz y›la yans›r.’ E¤itim sektörüne yat›r›m, stratejik bir kararl›l›kla yap›lmal›. Bu noktada önemli bir
konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. O
da Osmanl›’n›n son döneminden baﬂlamak üzere ülkemizdeki özel ö¤retim kurumlar›n›n öncüleri yabanc› misyon kurumlar›d›r. ABD, Alman, ‹ngiliz ve Frans›z misyonunun Türkiye’deki uzant›lar›d›r” dedi. Komisyon olarak giriﬂimcileri
sektöre yat›r›m konusunda bilgilendirme çal›ﬂmalar› yapt›klar›n› anlatan Erdim, “Önümüzdeki dönemde ilgili kiﬂi
ve uzmanlar›n kat›l›m›yla, ‘Arama konferans›’ ﬂeklinde geniﬂ kapsaml› bir organizasyon düﬂünüyoruz. Böylelikle hem
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e¤itim sektörünün birbirini tan›mas›n›,
hem de sektörün kamuoyuna takdim
edilmesini sa¤layaca¤›z” diye konuﬂtu.
Türkiye’de özel ö¤retim kurumlar›n›n
e¤itim kurumlar› içindeki oran›n›n yüzde 1.5 seviyesinde oldu¤unu ve bu yüzde 1.5’luk k›sma özel muhasebe kurslar›,
dikiﬂ-nak›ﬂ gibi mesleki kurslarla özel
dershanelerin de dahil oldu¤unu kaydeden Zekeriya Erdim, “Oysa özel e¤itim
kurumlar›n›n toplam e¤itim kuruluﬂlar›ndaki pay›n›n yüzde 50’ye kadar ç›kt›¤›
ülkeler var. Bu oran›n yüzde 10’un alt›nda kald›¤› ülkelere geri kalm›ﬂ gözüyle
bak›l›yor. Bütün bunlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere e¤itim sektörü, Türkiye’de henüz bir yat›r›m alan› olarak alg›lanamad›”
dedi. Erdim, “Peki bu konuda devlet ne
yapabilir?” sorumuza ise ﬂu cevab› verdi:
“Kalk›nma planlar›nda e¤itim ve sa¤l›k,
özel teﬂvik alan› olarak belirtiliyor, ancak
biz, ‘Gölge etmesinler baﬂka ihsan istemiyoruz’ diyoruz. ﬁu anda özel ö¤retim
kurumlar›n›n ö¤renci velilerinden tahsil
etti¤i gelirlerin yüzde 50’ye yak›n›, vergi
ve SSK gibi giderlerle devlete geri dönüyor. Bugün devlet okullar›nda e¤itimin
kalitesinin düﬂük olmas›na ra¤men her
ö¤rencinin devlete bir maliyeti var. E¤er
Türkiye, insan›n› daha
e¤itimli hale getirmek
istiyorsa, 70-80 kiﬂilik s›n›flar› 30’a indirmek durumunda.
Bunun için de
sürekli
yeni
binal a r
Zekeriya ERD‹M
yapMÜS‹AD E¤itim ve Gençlik Kom. Bﬂk.
mas›

ve yeni ö¤retmenler istihdam etmesi gerekiyor ki, bu da maliyeti katlayarak art›r›yor. Beri taraftan özel teﬂebbüs devlete
diyor ki, ‘Yat›r›m yapaca¤›n tutar›n yar›s›n› bana teﬂvik olarak ver, problemi ben
çözeyim veya hiç yard›m etme ama benden vergi alma, KDV muafiyeti sa¤la.’ Yani devlet, bir yandan e¤itime ay›rd›¤› bütçeyi azalt›rken, di¤er yandan da e¤itimin
kalitesini art›rm›ﬂ olacak. Turgut Özal’›n
baﬂbakan oldu¤u dönemden Körfez Krizi’ne kadar olan zaman diliminde ülkemizde özel ö¤retim kurumlar› yayg›nlaﬂt›. Çünkü söz konusu dönemde, ‘Özkayna¤› Destekleme Fonu’ ad› alt›nda bir
destekleme yap›lm›ﬂt›. Buna göre yap›lan yat›r›m›n yar›s›n› devlet hibe olarak
veriyordu. Gerçi orada da baz› istismarlar olmuﬂtu. Mesela baz›lar›, yat›r›m tutar›n› yüksek göstererek tamam›n› devletten tahsil etmeye yeltendi, hatta iﬂletme
sermayesini bile ayn› yöntemle edindi.
Bütün bunlara ra¤men devlet yine kazançl›, çünkü konunun yat›r›m, istihdam
ve iﬂletme gibi üç boyutu var. Özel sektör, e¤itim yat›r›m› yapt›¤› zaman devleti
hem yat›r›m külfetinden kurtar›yor, hem
onun ad›na istihdam› geliﬂtiriyor, hem
de ondan daha verimli iﬂletiyor. Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n mevcut mekanlar›n›, imkanlar›n› özel sektöre devretseler,
daha iyi sonuçlar al›nmas› mümkün.”
Kaynak:
Kelleci, Mehmet Ali; Bilgi Ekonomisi, ‹ﬂgücü Piyasas›n›n Temel Aktörleri ve
Eﬂitsizlik: E¤ilimler, Roller, F›rsatlar ve
Riskler, DPT Yay›n›, 2003 Ankara
http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/kellecim/bilgieko.pdf
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Hükümet, Okullar› Dünyaya Aç›yor
Hükümet, insan kayna¤›n› biliﬂim ça¤›n›n gerektirdi¤i niteliklerle donatarak, Türkiye’nin rekabet gücünü
art›rmak için, Türk Telekom’la yap›lan bir sözleﬂmeyle 2005 y›l› sonuna kadar, 59 bin okulun 42 binine
geniﬂ bant ‹nternet eriﬂimi sa¤lamay› hedefliyor. Ayr›ca, "Bir Okulu Dünyaya Aç, ‹nternete Ba¤la" kampanyas› ile di¤er kamu kurumlar›yla, özel sektör ve gönüllü kuruluﬂlar da sürece dahil ediliyor.

Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdüllatif ﬁener, biliﬂim sektörünün de dahil oldu¤u, “eTürkiye” vizyonunun baﬂ›nda bulunuyor.
Hükümetin konuyu benimsemesi, hatta
özel sektörle kamu aras›nda koordinasyonu sa¤lamak üzere bir de icra kurulu
tesis etmesi, biliﬂim sektörü temsilcilerinde yeni ça¤› yakalama konusundaki
iyimserli¤i art›rm›ﬂ bulunuyor. Türkiye’nin biliﬂim ça¤›n› yakalamas›, insan
kayna¤›n› e¤itmesi ve yetiﬂtirmesiyle
mümkündür. Biz de bu noktadan hareketle neler yap›ld›¤›n› ve planland›¤›n›
Abdüllatif ﬁener’e sorduk:
Uzmanlar, biliﬂim ça¤›nda zenginli¤in as›l kayna¤›n›n nitelikli insan oldu¤unu belirtiyorlar. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Türkiye’nin beﬂeri sermayesini nas›l de¤erlendiriyorsunuz ve sürekli varl›¤› ile gurur duyulan genç nüfusumuz, ulusal zenginli¤imizin kayna¤› olabilir mi?
Bilgi ça¤› ve bilgi toplumu gibi kavramlar,
bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin yo¤un kullan›m›n› içerdi¤inden her ne kadar teknoloji a¤›rl›kl› görünse de esas olarak nitelikli
insan kayna¤›na ihtiyaç duymaktad›r. Etkin
ﬂekilde kullan›lmayan teknolojiler ve bu
teknolojiler yard›m›yla üretilmekle birlikte
yararl› bir ﬂekilde kullan›lamayan, iﬂlenemeyen bilgiler, neticede zaman, emek ve
kaynak israf›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bil-
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gi, ancak nitelikli insanlar taraf›ndan üretilip, yine nitelikli insanlar taraf›ndan hem
günlük yaﬂamda hem de karar alma süreçlerinde etkin bir ﬂekilde kullan›ld›¤›nda, bilgi toplumunun gere¤i yerine gelmiﬂ olmaktad›r. Bu bak›mdan, bilgi toplumuna
geçiﬂ sürecini baﬂlatm›ﬂ olan ülkemizin
bu süreçte en temel unsur olan nitelikli
insana duydu¤u ihtiyaç yüksektir. Ülkemiz, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmakla, örne¤in
yaﬂ ortalamas›
yüksek Avrupa
ülkelerine k›yasla avantajl›d›r.
Genç ve dinamik insan kayna¤›n›n bilgi ça¤›n›n ihtiyaç
duydu¤u yüksek niteliklere
ulaﬂt›r›lmas› halinde ekonomik verimlili¤in süratle artmas› kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla, bu avantaj›n geliﬂmiﬂ ülkelerle aram›zdaki fark›n kapat›lmas›nda iyi bir araç olarak kullan›labilmesi gerekmektedir.
Nüfusun e¤itimle ilgili yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda 2003 y›l›nda 320 yaﬂ grubunun toplam nüfus içindeki
oran›n›n yüzde 34,2 oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Özellikle önümüzdeki yirmi y›lda
biliﬂim ça¤›n›n vaat etti¤i refah seviyesi-

ne ulaﬂabilmek için, geliﬂmiﬂ ülkelere göre yüksek oranda bulunan genç nüfusumuzun ça¤›n gereklerine uygun e¤itimi
en öncelikli alanlardan birisidir.
Bununla beraber, mevcut iﬂ gücünün e¤itim düzeyi de yükseltilmelidir. 2002 y›l›nda
toplam istihdam edilmiﬂ iﬂ gücü içinde ilkokul ve ortaokul mezunlar›n›n pay› yüzde
61,3, lise mezunlar›n›n pay› yüzde 17,8 ve
yüksekokul ve fakülte mezunlar›n›n oran›

2005 Y›l› Yat›r›m Program›’na Dünya Bankas›’ndan sa¤lanan kredi ile “Orta ö¤retimde
Reform Projesi”nin al›nmas› planlanmaktad›r. Bu proje, a¤›rl›kl› olarak mesleki e¤itim
alan›nda yap›lmas› gereken reformlar› kapsamakta olup, yaklaﬂ›k maliyeti 200 milyon
dolar› kredi ve 70 milyon dolar› ülke katk›s›
olmak üzere, toplam 270 milyon dolard›r.
da yüzde 10 civar›ndad›r. ‹ﬂgücü içindeki
okur yazarl›k düzeyini yükseltirken, ayn› zamanda bilgisayar okur yazarl›¤› gibi biliﬂim
ça¤›n›n olmazsa olmaz› olan niteliklerin de
her kesime kazand›r›lmas› bir zorunluluktur.
Sonuç olarak, genç insan kayna¤›m›z›n,
dünyadaki son ekonomik ve teknolojik
geliﬂmeler sonucunda ortaya ç›kan biliﬂim alan›nda çal›ﬂabilecek konuma getirmek baﬂl›ca zorunluluklardan birisidir.
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mel e¤itim projesi kapsam›nda halihaz›rda 5.900 okulda, 6 bini ‹nternet ba¤lant›l› 125 bin bilgisayar sa¤lanm›ﬂt›r. Son dönemde, Bakanl›k ile Türk Telekom aras›nda yap›lan bir sözleﬂmeyle 2005 y›l›
sonuna kadar, ülkemizde bulunan 59 bin
okulun 42 binine geniﬂ bant ‹nternet eriﬂimi sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.

Bunun için, gerek de¤iﬂik düzeydeki e¤itim seviyelerinden birini tamamlayarak
iﬂgücüne kat›lm›ﬂ olan, gerekse e¤itimine
devam eden genç nüfusun, biliﬂim alan›ndaki e¤itim eksikli¤inin yeni e¤itim
f›rsatlar› ile giderilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede; örgün ve yayg›n e¤itim,
hizmet içi e¤itim, yaﬂam boyu e¤itim gibi
her türlü e¤itim formasyonunda programlardan yararlanmak suretiyle, bilgi
toplumuna geçiﬂ sürecinde ortaya ç›kacak yeni iﬂ sahalar›nda istihdam edilecek
nitelikli insan gücünün temini mümkün
olacakt›r. Neticede sa¤lanacak verimlilik
art›ﬂ› ile sa¤lanacak ulusal rekabet gücü
sayesinde, ülkemizin küresel ekonomi
içindeki pay› de yükselecektir.
Say›n Baﬂbakan, Japonya seyahati s›ras›nda, meslek liseleriyle ilgili tart›ﬂmalara de¤inerek, “Meslek liseleri ile ilgili derdim, aﬂk›m,
heyecan›m inan›n ki Türkiye’yi
bilgisayar teknolojisinde bir numaraya ç›karmakt›r” ﬂeklinde
yapm›ﬂ oldu¤u aç›klamalar göz
önünde bulunduruldu¤unda, hükümet olarak gösterilen bu hedefe yönelik neler yap›yorsunuz veya yap›lmas›n› planl›yorsunuz?
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Konuyu iki aç›dan ele almakta fayda görmekteyim. Birincisi, genel anlam›yla, insan kayna¤›m›z›n ça¤›n gere¤i olarak görülen bilgi toplumunun gerektirdi¤i niteliklerin geliﬂtirilmesi ve elde edilmesine yönelik bir de¤erlendirme, ikincisi ise
konunun mesleki e¤itim ile olan boyutudur.
Birinci boyutu itibar›yla genç insan kayna¤›m›z›n niteli¤inin art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalara h›z verilmiﬂtir. Hükümetimizin “‹nsan kayna¤›na yat›r›m” hedefine uygun olarak, e-Dönüﬂüm Türkiye
Projesi K›sa Dönem Eylem Plan› (KDEP)
E¤itim ve ‹nsan Kaynaklar› bölümünde,
bilgi toplumunun gerektirdi¤i insan kayna¤›n›n teminine yönelik eylemler yer almaktad›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n sorumlulu¤unda
ilgili kamu ve sivil toplum kuruluﬂlar› ile
birlikte yürütülen bu eylemlerde, okullarda ö¤retmen ve ö¤rencilerin ‹nternete ve
çoklu ortam kaynaklar›na uygun düzeyde
eriﬂimini sa¤lamay› hedefleyen projeler
bulunmaktad›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›m›zca, bir süredir
Dünya Bankas› ile birlikte yürütülen te-

Ayr›ca, “Bir Okulu Dünyaya Aç, ‹nternete
Ba¤la” kampanyas› ile kamu kaynaklar›n›n yan›s›ra gönüllü kiﬂi, kuruluﬂ ve organizasyonlar›n sponsorlu¤unda okullar›m›z›n ‹nternete ba¤lanmas›, bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinden yararlanarak e¤itim imkanlar›n›n geliﬂtirilmesi ve bilgi
toplumuna haz›rlanmas› hedeflenmektedir.
MEB’in sorumlulu¤unda; özürlüleri de
içerecek ﬂekilde ö¤retmen, ö¤renci ve
ebeveynler için ‹nternet üzerinden destek hizmetleri, e¤itimle ilgili kaynaklar ve
e-Ö¤renim platformu sa¤lamak amac›yla
E¤itim Portal› Prototipi’nin kurulmas›;
bilgi teknolojileri etkin ve yararl› ﬂekilde
kullan›larak okul müfredatlar›n›n yenilenmesi; ö¤retmenlerin yeni teknolojileri kullanma becerilerini art›rmak üzere
hizmet içi e¤itim programlar›n›n yürütülmesi KDEP’te yer alan di¤er baz› eylemlerdir.
Ayr›ca, bilgi toplumunun gerektirdi¤i insan gücü planlamas›n›n yap›lmas›na yönelik de mevcut durum analizi, iﬂgücü
piyasas› ihtiyaç ve arz tespiti, iﬂgücü piyasas› uyumsuzluklar›n› gidermeye yönelik
modellerin üretilmesi ve bu modellerin
sonucunun e¤itim planlamas›na yans›t›lmas› gibi kapsaml› bir süreci içeren çal›ﬂmalar da baﬂlat›lm›ﬂt›r.
‹kinci boyutu itibar›yla Avrupa Birli¤i Akdeniz Program› (MEDA) kapsam›nda haz›rlanan Türkiye’de mesleki e¤itim ve
ö¤retim siteminin güçlendirilmesi ve
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KDEP’te yer alan buna yönelik bir eylem ile
kurs ve sertifikasyon e¤itiminin niteli¤inin
yükseltilmesi ve verilen sertifika ve diplomalar›n AB standartlar›nda denkli¤inin sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r. Bu alanda sa¤lanacak geliﬂmeler ile varolan kurslar›n verimlili¤i ve çeﬂitlili¤i art›r›ld›¤› gibi ulusal ve uluslararas› geçerlili¤i de sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.

mesleki teknik e¤itim kurumlar›n›n modernizasyonu projeleri baﬂlat›lm›ﬂt›r. Mesleki e¤itim ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ile mesleki e¤itimin niteli¤inin iyileﬂtirilmesine katk› sa¤lama, mesleki e¤itimle ilgili kamu yönetiminin, toplumsal ortaklar›n ve iﬂletmelerin kurumsal
kapasitelerini, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde güçlendirme ve mesleki e¤itim sistemini yerinden yönetime geçme sürecini
h›zland›rma amaçlanmaktad›r. Mesleki
teknik e¤itim kurumlar›n›n modernizasyonu projesinden beklenen sonuçlar, ö¤retim standartlar›n›n belirlenmesi, hizmet içi ve hizmet öncesi ö¤retmen e¤itiminin desteklenmesi ve seçilen okullar›n donat›lmas›d›r. Her iki projede de yeni teknolojilerin kullan›lmas› ve bilgisayar teknolojisini de mesleki e¤itimde kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›
amaçlanmaktad›r. ‹ki projenin
toplam maliyeti 65 milyon Euro’dur. Buna paralel olarak,
2005 Y›l› Yat›r›m Program›’na
Dünya Bankas›’ndan sa¤lanan
kredi ile “Ortaö¤retimde Reform Projesi”nin al›nmas› planlanmaktad›r. Bu proje, a¤›rl›kl›
olarak mesleki e¤itim alan›nda
yap›lmas› gereken reformlar›
kapsamakta olup yaklaﬂ›k maliyeti 200 milyon dolar› kredi ve 70 milyon dolar› ülke
katk›s› olmak üzere toplam 270 milyon
dolard›r.
Türkiye’de say›lar› 10 milyonu
bulan üniversiteye gidememiﬂ li-
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se mezunu veya vas›fs›z üniversite mezunu iﬂsizlerin k›sa süreli
ve biliﬂim a¤›rl›kl› e¤itimlerle yeni dönemin gerektirdi¤i niteliklere kavuﬂturulmas› mümkün olabilir mi? (ABD’deki Silikon Vadisi’ndeki insan kayna¤›n›n yüzde
30’unun yeniden e¤itimle sektöre kaz›nd›r›ld›¤› belirtiliyor.)

Türkiye’de kaç tane Halk E¤itim
Merkezi var ve bu merkezler,
vas›fs›z iﬂsizlerin özellikle teknoloji konusunda e¤itilmesi
amac›yla yeniden yap›land›r›labilir mi?

Halk E¤itim Merkezleri, ülkemizdeki
tüm vatandaﬂlar›m›za okuma yazma,
mesleki teknik ve sosyal kültürel amaçl›
kurs, seminer vb. etkinlikleri düzenleyebilecek ﬂekilde örgütlenmiﬂtir. Mes‹ﬂsiz lise veya üniversite mezunlar›na bileki teknik amaçl› kurslar, beceri geliﬂliﬂim a¤›rl›kl› e¤itimlerin verilmesi, özetirme ve meslek kazand›rma ﬂeklinde
likle özel sektörün ihtiyac› olan ve günüiki bölümde düzenlenmektedir. Bugün itibar›yla 922 il ve ilçede
Halk E¤itim Merkezi
bulunmaktad›r. Meslek
kazand›rma kurslar› iﬂgücü piyasas›n›n ihtiyaç
duydu¤u ara iﬂgücü yetiﬂtirmeye, vas›fs›z iﬂgücünün nitelikli hale getirilmesinin amaçlamaktad›r. Talep halinde vas›fs›z iﬂgücünün,
mesleki e¤itim merkezleri, mesleki ve teknik
ortaö¤retim kurumlar›
ve halk e¤itim merkezlerinde
e¤itilmesi
Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdüllatif ﬁENER
mümkündür.
müzde iﬂletme içi e¤itimler ile üstesinﬁüphesiz, bu merkezlerin teknoloji ve biden gelinmeye çal›ﬂ›lan biliﬂim alan›nda
liﬂim konusunda da meslek edindirme
yetiﬂmiﬂ insan gücü ihtiyac›n›n karﬂ›lanfonksiyonuna kavuﬂturulmas› gere¤ine
mas› için çok gereklidir. Burada dikkat
inanmaktay›z. Dünya Bankas› ve AB kayedilmesi gereken nokta, verilen e¤itimin
nakl› e¤itim projelerinde bu boyuta yer
kalitesi ve ihtiyaçlara ne kadar cevap ververilecektir.
di¤idir.
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Toplumlar›n Görünmeyen Zenginli¤i:

Entelektüel Sermaye
Yirmibirinci yüzy›lda ülkelerin gücü, parasal sermayeden daha çok, entelektüel sermayeden
kaynaklanacak. Çünkü yeralt›nda zengin maden yataklar› ya da de¤erlendirilemeyen finansal kaynaklara
sahip olmakla, ülkelerin ürün ve hizmet üretme gücü, Japonya ya da Almanya’n›n seviyesine yükselmiyor.
Türkiye, entelektüel sermayesi yeterli olmad›¤› için, varl›k içinde yokluk çekiyor.
Yirmibirinci yüzy›lda ülkelerin gücü, parasal sermayeden daha çok entelektüel
sermayeden kaynaklanacak. Sanayi toplumunda ekonomik ve kültürel hayat›n
odak noktas›nda finansal sermaye vard›.
Bilgi toplumunda ise, toplumsal hayat›n
yönlendirici gücü entelektüel sermaye
olacakt›r. Pek çok hammadde zengini ülkede oldu¤u gibi, entelektüel sermayenin güçlü olmad›¤› ülkelerde, bol do¤al
kaynaklara sahip olmak, üretim gücünü
büyütmeye yetmez. Çünkü yeralt›nda
zengin maden yataklar› ya da de¤erlendirilemeyen finansal kaynaklara sahip olmakla, ülkelerin ürün ve hizmet üretme
gücü, Japonya ya da Almanya’n›n seviyesine yükselmiyor.
Ülkelerin, kurum ve kuruluﬂlar›n verimli
bir biçimde kullan›lamayan kaynaklar› ister parasal, isterse do¤al olsun, güneﬂli
havadaki buz gibi, eriyip yok olup gitmekten kurtulamaz. Türkiye, entelektüel sermayesi yeterli olmad›¤› için, varl›k
içinde yokluk çekiyor. Petrol rezervleri
zengin, ancak derinde oldu¤undan de¤erlendirilemiyor. Dünyan›n zengin bor
ve krom yataklar›na sahip, gerekli entelektüel sermaye olmad›¤› için ulusal ve
uluslararas› sermayeden yararlanam›yor.
Üç yan› denizlerle çevrili olmas›na ra¤men su taﬂ›mac›l›¤› yetersiz. Önemli su

HAZ‹RAN 2004

kaynaklar› var, enerji üretiminde onlardan yararlanmada oldukça baﬂar›s›z.
Çünkü do¤al kaynaklar› ürün ve hizmete
dönüﬂtürecek entelektüel sermayenin
simyac›lar› giriﬂimcilerdir. Türkiye, giriﬂimcilik ve giriﬂim kültürü geliﬂmemiﬂ
bir ülkedir.
Toplumlar›n gizli zenginli¤i entelektüel
sermayedir. Bir ülkede entelektüel sermaye k›tl›¤› çekiliyorsa, o ülke petrol denizi üzerinde olsa bile üretim güçsüzlü¤ünü gideremez.
Yoksullu¤un çelik
çemberini k›rmada entelektüel
sermaye ile finansal sermayenin
elele vermesi gerekir. Çünkü genellikle her iki
sermaye ayn› ellerde toplanmaz.
Ço¤u defa entelektüel birikimi olanlar›n
finansal gücü, finansal gücü olanlar›n da
entelektüel birikimi olmaz. Üretim gücünü büyütmek için, farkl› birikimlere sahip olanlar›n güçlerini birleﬂtirmeleri gerekir. Sanayi toplumunda herkesin finansal sermaye sahibi olmas› mümkün de¤ildir. Bilgi toplumunda ise, herkes entelektüel sermaye sahibi olabilir. Bu yüz-

den bilgi toplumu, herkesin kat›l›m›na
aç›k daha eﬂitlikçi ve daha demokratik
bir toplumdur.
Finansal sermayeden daha çok entelektüel sermayenin a¤›rl›k kazand›¤› bilgi
toplumunda ö¤renmesini ö¤renen insan, ekonomik ve kültürel yap›lanman›n
sürükleyici gücüdür. Çünkü görünen ve
görünmeyen sermaye alanlar› içinde herkesin kolayl›kla ulaﬂabilece¤i kaynak,

Bilgi toplumunda ekonomik, siyasal ve kültürel alanda ö¤renilenlerin, ö¤renilmesi gerekenler yan›nda daha az olmas›, bütün kuruluﬂlarda ö¤renme ve ö¤retme çal›ﬂmalar›n›n sürekli olmas›n› zorunlu
k›l›yor.
entelektüel sermayedir. Bilgi toplumunda önemli olan gelir fark› de¤il, e¤itim
fark›d›r. Bilgi toplumunda zengini yoksuldan ay›ran gelir fark› ne olursa olsun
birikimli insan› birikimsiz insandan ay›ran entelektüel sermaye yoksunlu¤u kadar olamaz. Entelektüel sermayenin nas›l zenginleﬂtirilece¤ini kavrayamayan
kurum ve kuruluﬂlar, rekabet güçlerini
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gin olmas› mümkün de¤ildir.
Gelece¤in baﬂar›l› kuruluﬂlar›,
kendi entelektüel sermayesini oluﬂturmada dünyan›n entelektüel sermayesinden yararlanmas›n› bilenler olacakt›r. Entelektüel sermaye bütün ülkelerin yitirilmiﬂ kayna¤› gibi olmal›d›r. Her ülke,
onu buldu¤u ülkeden almal›d›r.

koruyamazlar. Birikim ve
tecrübelerini, sermayesini
paylaﬂmas›n› bilmeyen kurum ve kuruluﬂlar, entelektüel sermayelerini zenginleﬂtiremezler. Nas›l bir ateﬂle baﬂka bir ateﬂin yak›lmas›, birincisinin gücünü
azaltmazsa, bir kurumun
entelektüel birikimini baﬂka bir kurumla paylaﬂmas›,
onun gücünü zay›flatmaz.
Entelektüel sermayeyi güçlendirmek için, bütün kurum ve kuruluﬂlar›n ö¤renen örgütlere dönüﬂmesinin vazgeçilmez bir yeri ve
önemi vard›r. Bilgi toplumunda ekonomik, siyasal
ve kültürel alanda ö¤renilenlerin, ö¤renilmesi gerekenler yan›nda
daha az olmas›, bütün kuruluﬂlarda ö¤renme ve ö¤retme çal›ﬂmalar›n›n sürekli
olmas›n› zorunlu k›l›yor. ‹letiﬂim aln›ndaki geliﬂmeler, bütün dünyay› duvars›z ve
kap›s›z büyük bir üniversiteye dönüﬂtürdü. Çünkü bilgisayar ortam›nda ö¤renme için oldu¤u kadar ö¤retme için de s›n›rlar ortadan kalkt›. ‹letiﬂim imkanlar›
dünyan›n bütün üniversitelerini kurum
ve kuruluﬂlarla birlikte evlere de taﬂ›d›.
Bunun sonucu da ö¤renme ve ö¤retme
çal›ﬂmalar› hiçbir zaman ve mekan s›n›rlamas›yla karﬂ›laﬂmadan kesintisiz bir süreklilik kazand›. Beﬂikten mezara kadar
devam eden ö¤renme sürecinde gelen
günü, geçen günden daha verimli kullanmas›n› baﬂaramayan kurum ve kuruluﬂlar›n uzun ömürlü olmalar› mümkün de¤ildir. Bu yüzden, bir örgütte entelektüel sermayeye yap›lan yat›r›m, örgütün
gelece¤ine yap›lan yat›r›md›r.
Ö¤renme Özürlü ﬁirketler,
K›sa Ömürlü
Arie de Geus, “Yaﬂayan ﬁirket” isimli kita-
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b›nda büyük kuruluﬂlar›n ortalama
ömürlerinin k›rk ya da elli y›l› aﬂamad›¤›n› vurgulayarak, onlar›n ço¤unun ö¤renme özürlü olduklar›n› söylüyor. Entelektüel sermayeye yat›r›m yapmayan kurum
ve kuruluﬂlar›n ço¤u ortalama bir insan
ömrü kadar bile yaﬂamadan yok olup gidiyor. Bunun için, bütün kurum ve kuruluﬂlar›n de¤iﬂmeyen amaçlarla de¤iﬂen
araçlara egemen olmas›, ö¤renen bir örgüt olmalar›na ba¤l›d›r. Ö¤renmesini,
ö¤renme faaliyetleri hem bireysel hem
de toplumsal düzeyde bütün kurum ve
kuruluﬂlar›n ana sorunudur. Çünkü bütün örgütlerin yar›nlardaki baﬂar›s›, bugünlerde entelektüel sermayeye yapt›klar› yat›r›mlara dayan›r.

‹ster ürün, ister hizmet, isterse de bilgi üretsin her kurum
ve kuruluﬂ globalleﬂen dünyadaki geliﬂmelere ayak uydurabilmek için, entelektüel sermayesini ülkesiyle birlikte di¤er ülkelerle paylaﬂmas›n› bilmelidir. Çünkü ister entelektüel, isterse finansal olsun,
elindeki kaynaklar› paylaﬂmas›n› bilmeyen kuruluﬂlar, kendi örgütlerinin rekabet güçlerini büyütemedikleri gibi, yok
olup gitmekten de kurtulamazlar. Hem
finansal, hem de entelektüel olsun, paylaﬂ›lmayan sermaye zenginleﬂmez ve
güçlenmez. ‹ster ürün, ister hizmet, istese bilgi olsun, üremeyi bilenler, toplumun en erdemlileridir. Toplumun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için ürün ve hizmet
üretenlerle cephelerde savaﬂanlar aras›nda fark yoktur. Bütün dünyada savaﬂ
alanlar›n›n yerine pazarlar geçti. Pazarlarda al›nan sat›lan ürün ve hizmet üretmesini bilmeyen toplumlar, savaﬂ alanlar›nda kullan›lacak silahlar› üretmede hiçbir
zaman baﬂar›l› olamazlar.

Entelektüel sermayeye yat›r›m yapmayan
kuruluﬂlar, kendileriyle birlikte toplumlar›n› da yoksullaﬂt›r›rlar. S›n›rlarla birlikte k›talar aras›ndaki farklar›n önemini yitirdi¤i bir dünyada, ülkelerin entelektüel
sermayesi ulusal olmaktan ç›kt› uluslararas› bir boyut kazand›. Art›k hiçbir ülkenin entelektüel sermayesinin dünyan›n
toplam entelektüel sermayesi kadar zen-

Entelektüel ve finansal kaynaklar›n alt›n
oranda birleﬂtirmesini bilen kurum ve
kuruluﬂlar, pazar paylar›yla birlikte katma de¤erlerini uyum ve düzen içinde
büyütmesini de baﬂar›rlar. Kuruluﬂlar›n
baﬂar›s›n›n kayna¤›nda finansal sermayeden daha çok entelektüel sermaye vard›r. Belirleyici olan parasal sermaye de¤il, entelektüel sermayedir. Çünkü para-
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sal sermayeyi de¤erlendiren de entelektüel sermayedir. Entelektüel sermayenin
güçlü olmad›¤› kuruluﬂlarda, parasal sermaye etkin bir biçimde de¤erlendirilemez. Ancak iﬂletmelerin bilançolar›ndaki
aktiflerde entelektüel sermaye görülmez. Çünkü iﬂletmelerin finansal tablolar›nda entelektüel sermayeye yer verilmez.
Kurum ve kuruluﬂlar›n ürün ve hizmetlerini pazarda aran›r k›lan marka de¤erleridir. Entelektüel sermaye gibi, marka de¤eri de bilançolar›n aktiflerinin d›ﬂ›nda
tutulur. Pek çok kurum ve kuruluﬂ marka de¤eri gibi, entelektüel sermayesi de
en az görünen fiziksel aktifleri kadar de¤erlidir. Çal›ﬂanlar› , müﬂterileri, da¤›t›m
kanallar› ve tedarikçileriyle bir kuruluﬂun
entelektüel sermayesini oluﬂturan kalemlerin önümüzdeki y›llarda bilançolarda vazgeçilmez bir yeri olacakt›r.
Amerika’n›n demir çelik sektörünün öncülerinden Andrew Carnegie’ye, “Elimizdeki bütün iﬂletme ve kaynaklar›n›z› kaybetseniz, böylesine büyük ve görkemli

HAZ‹RAN 2004

tesisleri ne kadar
zamanda kurabilirsiniz?” diye sormuﬂlar. Entelektüel sermayenin gücünü
gösterme bak›m›ndan Carnegie bu
soruya çok çarp›c›
cevap vermiﬂ.
“E¤er elimizdeki tesis ve kaynaklardan
kast›n›z fabrikalar›m›z fiziksel varl›klar
ise, hepsi do¤al bir
afette yok olmuﬂ,
insan kaynaklar›m
sa¤ olarak elimde
kalm›ﬂsa, o zaman
üç y›la kalmaz, bugünkünden daha
mükemmelini kurar›m. Ancak bütün insan kaynaklar›m
elimden gitmiﬂse, böyle bir sanayi yeniden kurmaya art›k benim ömrüm yetmez .“ ‹ster fiziksel, isterse finansal olsun, üretim için sürükleyici olan, kaynaklar verimli bir biçimde de¤erlendirmesini bilen entelektüel sermayedir.
Her alanda mükemmeli aramada, Yirminci yüzy›l›n sonu, finansal sermaye
benzeri sanayi toplumunun
de¤iﬂmez kabul edilen de¤erlerinin sonu oldu. De¤iﬂik
alanlar›n uzmanlar›n›n tekrar
tekrar vurgulad›klar› gibi, iletiﬂim teknolojisindeki geliﬂmeler, bilinen dünyan›n sonunu
getirdi. Yirmibirinci yüzy›l,
ekonomik, siyasal ve kültürel
aç›dan Yirminci yüzy›l›n devam› olmayacak. Dünya ölçüsünde oluﬂan ekonomik ve
kültürel a¤lar, ülkeler aras›ndaki merkez ve çevre fark›n›
ortadan kald›rd›. Her ülkede
kusursuz ürün, hizmet ve bilgi
üretmesini baﬂaran kurum ve

kuruluﬂ, Yirmibirinci yüzy›l›n oluﬂmas›na
katk›da bulunabilir. Çünkü bilgi toplumu, bütün dünyay› yirmidört saat üretim
ve tüketim yap›labilen global bir çarﬂ›ya
dönüﬂtürdü.
Yeni dönemler, yeni kaynaklarla birlikte
yeni örgütlenmeler de gerektirir. Dünyadaki geliﬂmelere ayak uydurabilmek için,
sanayi toplumunun örgütlenme biçimi
ve sorunlara çözüm arama stratejileri geçerliliklerini büyük ölçüde yitirmiﬂtir.
Çünkü ‹bn Haldun’un dedi¤i gibi: “Gelecek geçmiﬂe suyun suya benzemesi kadar benzer”se de, gelece¤in üstesinden
gelebilmek için, yeni yöntemlere ihtiyaç
vard›r. Sanayi toplumunda üretim gücünün lokomotifi finansal sermaye idi, bilgi
toplumunda ise, entelektüel sermaye
olacak. Geçen yüzy›l›n kuruluﬂlar›n›n
simgesi “Ford” olmuﬂtu, yeni yüzy›lda ise
“ Microsoft” olacak. Biri görünen, di¤eri
görünmeyen ürünler üretiyor.Birinin
üretiminde finansal, di¤erinde entelektüel sermaye önemlidir.
Yeni yüzy›lda, görünmeyen ürün ve hizmetleri üretmede baﬂar›l› olmayan kurum ve kuruluﬂlar, kendilerinde görünenleri kusursuz bir biçimde üretme gücünü de bulamayacaklard›r.
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Türkiye’nin , ‘Demografik F›rsat Penceresi’
Geliﬂmiﬂ ülkelerin en büyük problemlerinden biri, yaﬂl› nüfus h›zla artarken, yerine genç nüfusun yetiﬂememesi. Yaﬂam süresinin uzamas›yla ve do¤um oran›ndaki düﬂüﬂ nedeniyle, dünyada 60 yaﬂ ve üstü nüfus,
hiçbir yaﬂ grubunda olmad›¤› kadar yükseliyor. Bu durumun Türkiye için, ‘Demografik F›rsat Penceresi’ niteli¤i taﬂ›d›¤› belirtiliyor.
Dünyan›n en büyük ekonomik iﬂbirli¤i
örgütü olan OECD ülkelerinde nüfusun
yaﬂlanmas›, buna karﬂ›l›k do¤um oranlar›n›n düﬂüklü¤ü, iﬂgücü piyasalar›n›n
ﬂeklini de¤iﬂtiriyor. Demografik yap›daki
de¤iﬂiklikler art›k tüketim, tasarruf, yat›r›m ve sermaye birikimi kal›plar›n› da de¤iﬂtirecek. ‹nsanlar art›k daha uzun çal›ﬂmak ve çal›ﬂma hayatlar› s›ras›nda daha
çok tasarrufta bulunmak zorunda kalacaklar. Devletler verimlili¤i desteklemek
amac›yla emeklilik, sa¤l›k, e¤itim ve ö¤retim alanlar›nda reform yapma ihtiyac›
duyaca¤a benziyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Birleﬂmiﬂ Milletler verilerine göre, yaﬂam süresinin uzamas›yla ve do¤um oran›ndaki düﬂüﬂ nedeniyle dünyada 60 yaﬂ ve üstü nüfus hiçbir yaﬂ grubunda olmad›¤› kadar yükseliyor. Dünyadaki nüfus art›ﬂ›n›n da düﬂece¤i öngörülüyor. OECD raporlar›na göre 1995’de 5.7 milyar olan dünya nüfusunun, 2010’da 7 milyara, 2020’de 7.7 milyara yükselmesi bekleniyor. Raporda 30
y›l içindeki nüfus art›ﬂ›n›n 1950 y›l›ndaki
dünya nüfusuna eﬂit olaca¤› yer al›yor.
Ancak art›ﬂ, geliﬂmekte olan ülkelerden
kaynaklanacak. OECD ülkelerinin toplam nüfusunun dünya nüfusuna oran›n›n
1995’deki yüzde 19’dan, 2020’de yüzde
16’lara düﬂece¤i tahmin ediliyor. Türkiye, OECD-Avrupa üyelerinin her birinden daha geniﬂ topraklara sahip bir ülke.
Bu grup için 1997’de 62.8 milyonluk nüfusuyla Almanya’dan sonra ikinci s›rada
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yer al›yordu. Tahminlere göre 2020 y›l›nda en büyük nüfusa sahip ülke konumuna gelecek. 1960’larda OECD alan›nda
ortalama yaﬂam beklentisi 66 y›l civar›nda
iken bugün bu 76 y›la yükselmiﬂ durumda. Sonuç olarak birçok ülkede yaﬂam
beklentisi yükseldi ve do¤um oranlar›
düﬂtü.
Türkiye ‹ﬂveren Sendikas› Konfederasyonu (T‹SK) Araﬂt›rma ve Yay›n Uzman›
Emel Çopur, ‹ﬂveren Dergisi’nde yer alan
yaz›s›nda geliﬂmiﬂ ülkelerde ortalama
olarak her kad›n›n 1.6 çocuk sahibi oldu¤unu belirtiyor. ‹talya, ‹spanya ve Çek
Cumhuriyeti gibi baz› ülkelerde bu oran
ortalama
1.1-1.2 seviyesinde.
Çopur, kad›n baﬂ›na
çocuk oran›n›n 2.1
oldu¤u ülkelerin, dura¤an nüfus de¤erinin çok alt›nda bulundu¤una dikkat çekiyor. Artan
yaﬂam beklentisi ve düﬂük do¤urganl›k
oranlar›n›n özellikle 2010 y›l›ndan sonra
çal›ﬂma yaﬂ›ndaki nüfus oranlar›nda azalmay› beraberinde getirece¤inden söz
ediyor. OECD alan›nda bütün olarak,
65’ten ileri yaﬂtakilerin say›s›, 20-64 yaﬂ
aral›¤›ndakilerin say›s›n›n, (ba¤›ml›l›k

oran›) önümüzdeki 50 y›lda iki kat artarak en az yüzde 50’ye ulaﬂmas› bekleniyor. Bu konuda ani ve h›zl› art›ﬂlar da
bekleniyor.
Genç Nüfus Avantaj m›?
Peki Türkiye genç ve sürekli artan nüfusuyla dünyadaki bu demografik de¤iﬂimden pay›n› alabilecek mi? Avantaj haline
gelen genç nüfus nas›l kullan›lmal›? ‹statistiklere göre Türkiye’deki 0-14 yaﬂ aras›ndaki nüfus 20 milyon. ﬁu anda çal›ﬂmayan bu nüfus, önümüzdeki 10-15 y›l
içince iﬂgücü piyasas›na girecek. Yani her

Türkiye biliﬂim sektöründen yararlanabilir. ﬁu anda di¤er ülkeler, Avrupa ülkeleri ﬂunu tart›ﬂ›yor: biliﬂim sektöründe e¤itim verecekler, fakat belli yaﬂtaki insanlar› bu konuda, yenilikler konusunda e¤itmek zor. Ama Türkiye, ﬂu anda okullar›nda 16 milyon ö¤rencisi olan
bir ülke. Bu inan›lmaz bir potansiyel.
y›l tahminen bir milyon gencin iﬂgücü piyasas›na kat›lmas› bekleniyor. Bu, iﬂsizli¤in en önemli sorun oldu¤u Türkiye’de
bütün bu gençlere istihdam imkan› sa¤lanmas› anlam›na geliyor. Genç nüfus,
dünyadaki demografik dengeler aç›s›ndan Türkiye için bir yandan avantaj olarak görülüyor. Di¤er yandan ise iﬂsiz say›s›n›n artmas› anlam›n› taﬂ›yor.
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Türkiye ‹ﬂverenleri Sendikalar› Konfederasyonu‘nun (T‹SK) 40. kuruluﬂ y›ldönümünde Türkiye ‹ﬂ Kurumu Genel Müdürü Necdet Kenar, yapt›¤› konuﬂmada,
genç nüfusun Türkiye için bir ﬂans olabilece¤ini belirtti. Kenar, bu toplant›da
yapt›¤› konuﬂmada ﬂunlar› söyledi: “Bugün Avrupa Birli¤i’nin istihdamla ilgili
sorunlar›na bak›yorsunuz, söyledikleri
ﬂey; nüfus yaﬂlan›yor. Yaﬂlanma krizinden söz ediliyor, çal›ﬂabilecek yaﬂtaki insanlar› bulamamaktan söz ediyorlar ve
mümkün oldu¤u kadar yaﬂl› insanlar› istihdamda tutman›n yollar›n› ar›yorlar.
Örne¤in, Stockholm'de bir karar ald›lar,
dediler ki, 2010 y›l›nda 55 yaﬂ›n üstündeki insanlar›n istihdam oran›n› yüzde
50'ye ç›karal›m. ﬁimdi, o aç›dan bak›l›rsa,
AB'nin yaﬂlanan nüfusuna bak›ld›¤›nda
genç nüfus, Türkiye için bir anlamda bir
ﬂans. Buna ‘Demografik f›rsat penceresi’
diye literatürde güzel de bir ad bulundu.
Türkiye'nin bunu de¤erlendirmesi laz›m.
Bu nas›l de¤erlendirilecek? Öncelikle iﬂgücünün iyi e¤itilmesi, çok iyi e¤itilmesi
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laz›m. Çünkü, yeni üretim biçimleri, bilgi
ekonomisi, nitelikli iﬂgücünü gerektiri-

yor, e¤itim düzeyi yüksek kiﬂilere ihtiyaç
duyuyor. Birincisi bizim bu nüfusu çok
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iyi e¤itmemiz laz›m. ‹kincisi istihdam
imkanlar›n›n oluﬂturulmas› gerekli.
Genç nüfus, istihdama kat›ld›kça demografik bask› yaﬂamaya devam edece¤iz.
Türkiye'deki iﬂgücü piyasas›na bakt›¤›m›z zaman, iﬂgücünde, genç iﬂsizli¤i görüyoruz. Demografik yap›m›z, Avrupa
Birli¤i ile ya da di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda bizi ay›rt edici bir özellik.”
E¤itimle Parlat›labilecek Bir
Madene Sahibiz
Kenar’›n ifade etti¤i gibi genç nüfusun
avantaj olarak görülebilmesi için e¤itilmesi gerekiyor. Avrupa’da nüfusu h›zla
yaﬂlanan ülkeler için Türkiye’nin dinamik genç iﬂgücü, çok çekici görünüyor.
Ama Avrupa’da yerleﬂen Türkiye profili
ise bu nüfusun önünde bir engel olabilir.
Yaﬂad›¤› toplumla entegre olamam›ﬂ, vas›fs›z ve üretime sevk edilmesi imkans›z
izlenimi veren Avrupa’da yaﬂayan Türkler’den farkl› bir kitle oluﬂturmak gerekiyor.
Bir de yaﬂlanan ve genç nüfusa ihtiyaç
duyan Almanya gibi ülkelerdeki istihdam
ihtiyac›n›n oldu¤u iﬂ alanlar›na göre
gençlerin meslek sahibi yap›lmas› önem
taﬂ›yor. Burada biliﬂim sektöründeki

meslekler ön plana ç›k›yor. Kenar,
T‹SK’in kuruluﬂ y›ldönümünde yapt›¤›
konuﬂmada bu konuda ﬂunlar› söyledi:
“Türkiye biliﬂim sektöründen yararlanabilir, özellikle genç iﬂgücünü nitelikli hale getirebilirse. Türkiye burada inan›lmaz
bir ﬂansa sahip. ﬁimdi di¤er ülkeler, Avrupa ülkeleri ﬂunu tart›ﬂ›yor: biliﬂim sektöründe e¤itim verecekler, fakat belli
yaﬂtaki insanlar› bu konuda, yenilikler
konusunda e¤itmek zor. Ama Türkiye,

ﬂu anda okullar›nda 16 milyon ö¤rencisi
olan bir ülke. Bu inan›lmaz bir potansiyel.”
Kaynak: Bos et al, World Population Projections, The World Bank (1994)

50 Yaﬂ Üzeri ‹ﬂgücü Çal›ﬂma Düzeni
Dünyaca ünlü bilim insan› ve araﬂt›rmac› Peter Drucker, The Economist’te yer alan araﬂt›rmas›nda gelece¤in toplumuna ›ﬂ›k tuttu. Drucker da yaﬂlanan nüfusun ve bilgiye dayal› iﬂgücünün gelece¤in iﬂ hayat›nda önemli rol oynayaca¤›n› düﬂünüyor. Drucker´a göre geliﬂmiﬂ ülkelerin en büyük sorunlar›ndan biri, yaﬂl› nüfusun h›zla artarken yerine genç nüfusun yetiﬂmemesi. Bu durum nedeniyle gelecekte 50 yaﬂ üzeri çal›ﬂanlar›n iﬂgücüne büyük
ihtiyaç duyulacak. Bu kiﬂiler tam gün ofiste çal›ﬂmak yerine yar› zamanl›, geçici iﬂler yapacak ya da dan›ﬂman olarak görev alacaklar. Yaklaﬂ›k 25 y›l sonra bir organizasyonda görev
yapanlar›n yaln›zca yar›s› o ﬂirketin tam zamanl› eleman› olacak. Nüfusun yaﬂlanmas›yla birlikte gündeme gelecek en önemli konulardan biri göç olacak. Geliﬂmiﬂ ülkelere dünyan›n
her yerinden genç insan ak›ﬂ› olacak. Bu demografik de¤iﬂimle birlikte homojen kültürler
ve pazarlar da kaybolacak. Drucker, gelecekte iﬂgücünün 50 yaﬂ üstü ve alt› olmak üzere iki
ana kola ayr›laca¤›n› öngörüyor. Bu iki grubun ihtiyaçlar›, davran›ﬂlar› ve üstlendikleri görevler birbirinden farkl› olacak. Genç grup için sürekli bir iﬂ ve düzenli bir gelir önem taﬂ›rken, say›s› gittikçe artan yaﬂl› nüfusun çok daha fazla seçim hakk› olacak.
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Osmanl›’da ‹nsan Kayna¤› Planlamas›
Devﬂirme sistemiyle gayr-i Müslimlere bürokrasinin kap›lar› aç›l›rken, Türkler’e sistemi kontrol etme görevi verilir. Bu görevin formülüze edilmiﬂ ad›, “Ulema”, yeri ise “Medreseler”dir. Osmanl›’da Fatih Sultan
Mehmed’le beraber medreseler, devletin “Ar-Ge”si ve toplumu e¤iten merkezler haline dönüﬂür.

E¤itim, ilk ça¤lardan bu yana insanlar›n
dünyay› alg›lama ve anlamland›rmas›n›
sa¤layan en önemli enstrüman olmuﬂtur.
Eflatun, devletin görevleri aras›nda e¤itimi tan›mlar. Bu e¤itimde de kiﬂisel geliﬂime katk› için spor ve müzik olmas›n› ister. Devlet için gerekli olan Bekçilerin(askerlerin) e¤itimine de özen gösterir. Eflatun’dan Aritoteles’e, Nizamü’lmülk’ten Sühreverdi’ye kadar tüm siyasi metin yazarlar›nda e¤itimin amac›,
“Erdemli ‹nsanlar” yetiﬂtirmektir.
Fatih’ten Kanuni’ye kadarki zaman diliminde kiﬂisel geliﬂim eksenli Osmanl›
e¤itim sisteminin nas›l alg›lan›p uyguland›¤›n› ve bunun devlet bürokrasisindeki tesirlerini analiz edece¤iz.
Osmanl›’da, Devletin
Kurgulanmas›
Osmanl›n›n “devlet felsefesi”ni Fatih
Sultan Mehmed kurmuﬂtur. Osmanl›
devletinin kurumsal yap›s›n› Selçuklularda, Abbasiler’de, ‹ran’da ve Orta Asya’da aramak laz›md›r. Devletteki merkezi ünitelerin oluﬂturulmas›nda Abbasi
ve Selçuklu sistemleri temel al›nd›¤›
görülür. Osman Gazi’den Fatih’e kadarki evrenin özelli¤i yerellikten bölgesel devlet statüsüne geçmek isteyen bir
Osmanl› vard›r. Devletin kurumsal yap›s› da buna göre dizayn edilir. Osman-

HAZ‹RAN 2004

l›n›n dünya stratejisi Orhun Abidelerindeki “Kut”un ‹slami söylemler ekseninde ‹layi kelimetullah fikrine dayan›r. Osmanl› devleti kuruluﬂuyla birlikte geliﬂim trendini Balkanlar ekseninde yo¤unlaﬂt›r›r. Anadolu’daki k›s›r çekiﬂmelere girmeyen Osmanl› devleti, eski Roma ‹mparatorlu¤unun art›¤› Bizans devletinin topraklar›n› kendi geliﬂme alan›
içinde görür. Ankara savaﬂ›na kadar geliﬂme boyutunu Balkanlar üzerinde kuran devlet,
Balkanlar›n
co¤rafi literatürü de
“bizce” olmaya baﬂlar. Balkanlar art›k Rumeli’dir.
Osmanl›
kroniklerinin “Timur belas› veya fitnesi” dedi¤i
sosyal ve siyasal travma, devletin bölgesel statüde olmad›¤›n›, kurumsal yap›s›n›n da istenilen düzeyde bulunmad›¤›n› gösterir.Osmanl›n›n yay›lma hedefin
Balkanlar olmas›, Timur fitnesinden
kendini kurtarm›ﬂ Rumeliler, Osmanl›
devletini bir mana da tekrar kurmuﬂlard›r. Devlet, do¤ru strateji üzerine kurgulanm›ﬂt›r. Kiriﬂçi Mehmed Çelebi ve
II.Murad’la art›k Osmanl›, bölgesel güç
statüsünü zorlamaya baﬂlar. Timur bela-

s›ndan gerek kurumsal, gerekse devlet
baz›nda önemli sonuçlar ç›kar›l›r.
Fatih’e Kadar, Osmanl› Devlet
Sistemine Bir Bak›ﬂ
Osman Gazi döneminde devletin en tepesinde bey veya sultan vard›r. Devlet,
mobilize bir özellik taﬂ›r. Padiﬂah’›n yan›nda Divan bulunur. Divan veya sonraki

Osmanl› Devlet sistemi, kiﬂisel geliﬂimi baz alm›ﬂt›r. Devlet ve topluma faydal› bireyleri tespit eden e¤itim sistemidir. Mezunlar›n kiﬂisel geliﬂme periyotlar›n› kontrol edilip yükselmelerine
imkanlar sa¤lan›rd›. Osmanl› devletini
dünya gücü yapan sistemin özü budur.
ad›yla Divan-› Hümayun1, Osmanl› devletinde “sistemin ad›d›r”. Aﬂ›kpaﬂazade
tarihinde Osman Gazi için “yüksek bir
burca ç›k›p divan kurup halk›n dertlerini
dinlerdi” ifadesiyle divan, Osmanl› devletinde görülmeye baﬂlan›r.2 Divan›, Osmanl› öncesi Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular’da görürüz. Divanda Vezir, Beylerbeyi ve Defterdar yer al›rken ilerleyen
zaman dilimde yavaﬂ yavaﬂ yeni görevlilerde bulunmaya baﬂlar.
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Osmanl› Devlet Sistemini Kuran
Kiﬂi; Fatih Sultan Mehmed
Fatih dönemi Osmanl› devletinin bölgesellikten global devlet statüsüne geçiﬂ
hamlelerinin at›ld›¤›, devletin kurumsal
yap›s›n›n ona göre kurguland›¤› bir devirdir. Osmanl›n›n dünya gücü olmas›n›n bir manada manifestosu olarak tan›mlanan belgeler, Fatih Kanunnameleridir. Fatih kanunnameleri, bir devletin
nas›l olmas› gerekti¤i fikri üzerine dizayn
edilir. Devletin zafiyetleri görülüp, kesin
hükümlerle düzeltilir. Kurumlar tan›mlan›rken vatandaﬂlar da tan›mlan›r. Osmanl› halk›, Müslim ve Gayr-i Müslim
olarak s›n›fland›r›l›r. Bu tan›ma nüfus da¤›l›m› ekseniyle bakt›¤›n›zda karﬂ›m›za
H›ristiyan bir devlet ç›kar. Yani Osmanl›
devletinin Balkanlara do¤ru yay›lmas›yla
halk›n›n ço¤unlu¤u H›ristiyan ve Ortodoks olarak görülür. Sistemin içine almad›¤›n›z her farkl› unsur, bir müddet
sonra sistemi y›kmaya çal›ﬂ›r veya böyle
bir zemin oluﬂmas›na meydan verir. Fatih’le Osmanl› devleti yeniden kurgulan›r. Devlet sisteminden Türk unsuru yavaﬂ yavaﬂ itilir.
Fatih devri, geçmiﬂin zafiyetlerinden
ders ç›karan evredir. II. Mehmed’e gelinceye kadar Devlet sisteminde padiﬂahl›k Osmanl› o¤ullar›na, vezirlik de
Candarl› o¤ullar›na aitti. Devletin tepesinde iki güçlü aile bulunmaktayd›. Timur fitnesinde Osmanl›’y› yenen Timur
de¤il, sistemdeki zafiyetler olmuﬂtur. Baban›n o¤ullar›, devleti parçalam›ﬂlard›r.
Fatih’in global devlet tan›mlamas›nda
Candarl› gibi bir ailenin olmas›na sistem
izin vermemektedir. ‹stanbul’un fethi
akabindeki olaylarla Candarl› vezir ailesiyle3 Türkler, sistem d›ﬂ›na çekilerek,
“Devﬂirme sistemi”yle Gayr-i Müslim unsur sistemin içine al›n›r.

28

Osmanl› devletinde sistemin asl› topra¤a
dayan›r. Topra¤›n iﬂletilmesi sonucunda devlet buradan üç ç›kt› elde eder.
Bunlar;
1. Ekonomik 2. Asker 3. Vergidir.

yükselebilirler. T›marl› sipahiler, amatör
askerlerdir. Devletin profesyonel askerleri ise Yeniçerilerdir.

Elde edilen ç›kt›lardan ilki ekonomidir.
Ortaya ç›kan ürünün sat›ﬂ› ekonomik
olayd›r. ‹kincisi de askeridir. Burada askerilik iki manada de¤erlendirilmelidir.
Biri “Devﬂirme sistemi” merkezli olan
kul taifesinin oluﬂmas›, di¤eri de topra¤› iﬂleten “t›marl› sipahiler”dir. Sonuncu
ç›kt› ise vergidir. Osmanl› Devletinde en
önemli devlete ait kazanç vergidir. Osmanl›, toplum ve topra¤›n her karesinin
kadastrosunu yaparak kimlerin ne kadar
vergi verece¤ini belirler. Bunu da s›k›
takibe al›rd›. Her otuz senede devletin
hemen hemen tamam› kadastrodan geçirilirdi. Toprak ve vergi envanteri güncellenerek devletin vergi kay›plar› en asgaride tutulurdu. “Toprak sistemindeki”
temel unsurlardan biri de “T›marl› sipahilerdir”. Bunlar devlete ait olan topra¤›n iﬂletme hakk›na sahip olan kimselerdir. Devletin temel görevlerinden biri de
güçlü askeriyedir. Güçlü askeriyenin bak›lmas›, devletin önemli harcama kalemlerinden birini oluﬂturur. Osmanl›
Devletinin Yeniçeriler d›ﬂ›nda düzenli
ordusu yoktur. Orduyu t›marl› sipahiler
oluﬂturur. Her hangi bir yere sefer emri
verildikten sonra emir, Kad›lar vas›tas›yla
t›marl› sipahilere ulaﬂ›r. Onlar da emrindeki askerlerle belirlenen buluﬂma yerine giderler. Savaﬂ bitince de herkes yerlerine dönerler. Sistemde devlet, asker
beslemez. Askerin silah›n› temin etmez,
e¤itimiyle ilgilenmez. Bunlar, topra¤›n
iﬂletme hakk›na sahip t›marl› sipahinin
görevidir

Devﬂirme sisteminin özü, Hz.Peygamber
zaman›na dayan›r. Al›nan esirlerden belli
bir oranda devlet görevlerinde de istihdam edilmesi uygulanmas› ‹slamiyet’in
ilerleyen devirlerinde ve devletlerinde
geliﬂerek devam etmiﬂtir. Osmanl› Devletinde devﬂirme sisteminin baﬂlang›c›,
Orhan Gazi döneminde uygulanan “pençik sistemine” dayan›r. Sistem, savaﬂlarda ele geçen esirlerin beﬂte bir oran›nda
askerlik hizmetinde kullan›lmas› esas›n›
baz al›r. Bu yap› ilerleyen zaman diliminde “devﬂirme sistemine “dönüﬂür. Devﬂirme sistemi yukar›da da belirtildi¤i gibi Fatih döneminde devletin vatandaﬂ tan›mlanmas›nda ortaya ç›kan Gayr-i Müslim unsurun sistem içerisine al›nmas›
amac›yla uygulan›r. Devlet, Gayr-i Müslimleri belirli bir süreçte sistemin içine
entegre eder.

Çiftçi çocuklar›, toplumun en alt kesimde yer al›rlar. Topra¤›n iﬂletilmesinde görev al›rken de yeteneklerine göre t›marl›
sipahi olabilirler ve sistem içerisinde

Devﬂirme Sistemi

Devﬂirme sistemi, Fatih sonras› devirde
devleti sembolize eden Osmanl› bürokrasinin temelini de oluﬂturur. Fatih’le beraber devletin yeniden yap›lanmas› çerçevesinde Osmanl› bürokrasinin ﬂekli de
de¤iﬂir. Bürokrasinin içinde Türk unsuru
Candarl› vezir ailesi ﬂahs›nda saf d›ﬂ› edilir. I. Murat döneminde kurulan, “acemi
oca¤›”, sistemin ilk kurumu olarak karﬂ›m›za ç›kar.
Sistem Nas›l Çal›ﬂ›r?
Devlet bürokrasisi ve profesyonel asker
ihtiyaç› bu sistemden sa¤lan›r. Osmanl›
vatandaﬂ› Gayr-i Müslim, özellikle H›ristiyan çocuklar›n belli e¤itim sürecinden
sonra devlet mekanizmas› içerisinde görev almalar›na imkan sa¤lan›r. Devﬂirme
sisteminde çocuklar›n nereden al›nacak-

HAZ‹RAN 2004

dosya ‹ST‹HDAM / Osmanl›’da ‹nsan Kayna¤› Planlamas›

lar›, nas›l al›naca¤›n›n hepsi kanuna ba¤lan›r. Belirlenen bölgelere Kad› ve gidilen köyün H›ristiyan idarecisi (Kocabaﬂ)
ve Papazlar bulunurlar. Gençler, köy
meydan›na toplan›r. Tüm gençler al›nmaz. ﬁartlar› tutanlar al›n›r. Baz› ﬂartlardan birkaç örnek; ‹ki erkek evlattan biri
al›n›r. Tek erkek evlat al›nmaz. Çingene
çocu¤u tercih edilmez., gösteriﬂli, ak›ll›
olanlar al›n›r. Köse ve k›sa boylu olanlar
al›nmaz. Al›nan çocuklar› anne babalar›n›n r›zas› olmas›na dikkat edilir. ‹stemeyenin çocu¤u asla götürülmez. Çocuklar,
deftere kaydedilir. Al›nan çocuklar, 13-14
yaﬂlar›ndad›r. Bunlar, gruplar halinde ‹stanbul’a Acemi O¤lanlar› Oca¤›na getirilir. K›sa bir süre sonra ise Anadolu’ya belirlenen Türk ailelerin yanlar›na gönderilirler. Burada Türk örf ve adetleri ile
Türkçelerinin geliﬂtirilmeleri sa¤lan›r.
E¤itim sonras› Acemi Oca¤›na gelirler.
Burada s›k› bir e¤itim baﬂlar. Öncelikle
kiﬂiliklerinin oturmalar› sa¤lan›r. Mesela; kibirlerinin k›r›lmas› için bulunduklar› odalar›n temizlik iﬂlerini yapmalar›, üst
tertiplerine itaat etmek vs. S›k› bir askeri
e¤itime tabi tutulurlar. Bu e¤itimlerinin
her karesinde kendilerine “Kul” olduklar› s›k s›k hat›rlat›l›r. Acemi o¤lan› olanlar,
Yeniçeri Oca¤›na dahil olurlar. Burada
de¤iﬂik s›n›flara ayr›larak yükselmeye
devam ederler. Acemi o¤lan› aday› olarak seçildikleri andan itibaren ö¤renciler, e¤itimlerinin her alan›nda yak›ndan
takip edilirler. Liderlik ve yönetici vas›flar› olanlar, Yeniçeri olduktan sonra birinci s›n›f yöneticili¤e do¤ru gidecek sürece
dahil olurlar.
Enderûn Mektebi
Osmanl› Devletinde üst düzey yöneticilerin yetiﬂtirildi¤i okula verilen isim Enderun-u hümayun’dur. Saray içerisinde
yer alan Enderun4, medrese d›ﬂ›nda e¤itim veren profesyonel yönetici e¤itim
merkezidir. Buraya seçilenler, teorik ile
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pratik e¤itimlerini tamamlam›ﬂ üst düzey
yönetici adaylar›d›r. Acemi o¤lanl›¤› ve
Yeniçerilik y›llar›nda dikkatleri üzerinde
toplayan kiﬂiler aras›nda, “ç›kma” gruplar› oluﬂturulur. Bunlar Enderun’un ö¤renci kitlesini meydana getirirler. Okulda5 Kuran-› Kerim’den hadis’e vs. dini
ilimler yan›nda, tarih, riyaziye co¤rafya,
e¤itimleri de verilir. Ayr›ca askeri ve idari konularda birinci s›n›f e¤itim ve ö¤retim görürler. Okuldaki hocalar, bürokraside görev alm›ﬂ eski yöneticilerdir. Burada yap›lan “devlette süreklilik esast›r”
prensibinin uygulanmas›d›r. Osmanl› yöneticilerinin yetiﬂti¤i bu okuldaki ö¤rencilerin hepsi köken itibariyle Gayr-i Müslimdirler. Baﬂar›s›z olanlar, daha alt görevlerde de¤erlendirilir. Mezun olanlar,
devletin orta derece görevlerinde istihdam edilerek yavaﬂ yavaﬂ yükselmelerine yol aç›l›r. Sonuçta Sadrazaml›k gibi
devletin ikinci adaml›¤›na kadar gelen
bir süreci yaﬂarlar. Sadrazam olsalar dahi (Sokollu örne¤inden oldu¤u gibi) onlar hep “kul yani bende”dirler. Bu man-

t›k sistemin özüdür. Sokollu, Kanuni’ye
yazd›¤› telhisin alt›na hep ”bendeniz”
imzas›n› atard›. Bu sistemde temel, “Padiﬂaha tam ba¤l›l›k” üzerine kurgulanm›ﬂt›r.
Osmanl› Bürokrasinde devlete en iyi hizmet yapanlara yollar aç›l›r. ‹lerlemede temel kural, en iyilere (dilde, yetenekte,
e¤itimde k›saca her alandan ) yükselme
yolu daima aç›kt›r. Ast üst kavram› görecelidir. En iyi olana her zaman üst olma
ﬂans› vard›r. Merkez ve taﬂra bürokrasisindeki bu anlay›ﬂ›n uygulamalar› görmek mümkündür.
Toplumu E¤iten Kurumlar:
Medreseler
Fatih döneminde Osmanl› Devlet sistemi ile birlikte toplumsal yap› da yeniden
dizayn edilir. Burada en önemli kurum
“Medreseler”dir. II.Mehmed’le beraber
medreseler, belirli bir düzene ba¤lan›r.
Osmanl› öncesi devirlerde de var olan
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medreseler, Osmanl› Devletinde ilk kez
Orhan Gazi döneminde ‹znik’te kurulur.
Fatih’le beraber Osmanl› Devletinin ‹stanbul’u ticari, siyasi baﬂkent yapma gayretleri sonucu ﬂehir, k›saca bir sürede ilim
baﬂkenti olur. Öyle ki, o dönemde ‹stanbul’a gelen yabanc› araﬂt›r›c› say›s› di¤er
baﬂkentlere gelenden daha fazlad›r.6
Devﬂirme sistemiyle bürokrasiden ayr›lan Türklere sistemi kontrol etme görevi
verilir. Bu görevin formülüze edilmiﬂ ad›
“ulema”, yeri ise medreselerdir. Osmanl›’da Fatih Sultan Mehmed’le beraber
medreseler, devletin “Ar-Ge”si, toplumu
e¤iten merkezler haline dönüﬂür. Sahn-›
seman medresesi t›p, fen ve sosyal bilimlerin dünyadaki yeni adresidir.
Osmanl› Devletinde medreseler beﬂ s›n›fa ayr›l›r.
1. Müderrisi 20-25 akçe alan “Haﬂiye-i
Tecrid” medreseleri
2. Müderrisi 30 akçe alan “Miftah” medreseleri
3. Müderrisi 40 akçe alan “Telvih” medreseleri
4. Müderrisi 50 akçe alan “Hariç” medreseleri
5. Müderrisi 50 akçe alan“Dahil” medreseleri, Tetimme veya Mus›la-› Sahn ve
Sahn Medreseleri de bulunurdu.7
Devletten burs alarak okuyan iki ö¤renci grubu vard›r. Bunlar biri Yeniçeriler,
di¤eri de Medreselilerdir. Türkler için
e¤itim kap›s› medreselerdir. Osmanl›
devletinde Sahn-› seman denen en büyük medreseler gelmeden önce Tetim-
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me denilen (Lise
e¤itimine tekamül eden) okul
bitirilir. Akabinde
Sahn-› seman
medreselerine
al›n›rlar. Burada
her türlü imkanlar ö¤renciler
içindir.(mediko hizmetleri, kütüphane,
yurt vs.) Hizmetler karﬂ›l›¤›nda ö¤rencilerden en iyi olmalar› istenilir.Herhangi
bir ücret al›nmaz. Mezun olanlara verilen
icazetname denilen diplomalar da ilginçtir. Diplomada dersler de¤il hocalar›n
ad› yaz›l›rd›. Misal “A” kalite olan “Ahmed hocadan Matematik dersi alanlar”
gibi hocalar s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. En iyi hocadan ders ve e¤itim alanlar, gerek adalet ve gerekse e¤itim kurumlar›nda daha
çok tercih edilmektedir.

düzeyde geldikleri makam Rumeli Kad›
askerli¤i ve ﬁeyhülislaml›k idi. Kad› askerler, Divan-› hümayun’un asil üyesidir. Üst
düzey temsil olan uleman›n temel görevlerinden biri de devlete “Ar-Ge” hizmeti
yapmakt›. Gerek toplum hayat›nda ve gerekse devlette sistemsel t›kan›klar› görüp
çareler üretmek, uleman›n görevleri aras›ndayd›. T›kanmalara karﬂ› yeni modelleri ve uygulamalar› ulema padiﬂaha önerirdi. Uleman›n padiﬂaha yazd›¤› arz›n›n sonuna att›¤› imza, “dainiz”, yani duac›n›z
ifadesi yer al›rd›. Bürokrasidekilerin can
güvenli¤i yoksa da ulemaya verilecek en
büyük ceza ise sürgündür.
Genel sistem içerisinde Türkler, Osmanl› devletinde sistemi geliﬂtiren ve koruyan ana unsurlar olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Sonuç

Osmanl› Devletinde medreselerde çocu¤un yetene¤ine göre e¤itim verilirdi. Osmanl› devletinde herkesin medrese e¤itim almas› da gerekmiyordu. Zira devlette ona göre istihdam alan› ayr›lmaktayd›.
Ezbere de¤il, hayat›n içinde e¤itim esast›. Amaç devlete ve topluma yararl› insanlar yetiﬂtirmekti. Medreselerde mezun
olanlar iki meslek koluna gitmekte idiler.
Adalet ve e¤itim sahalar›nda görev yaparlard›. Kad› olan mezunlar en alt yerde
Naib olarak görevine baﬂlar. Mesleki süreçte teorik bilgiler, pratik tecrübelerin
örtüﬂmesi sa¤lan›rd›. ‹ki sene sonra tekrar merkeze al›nanlar, “Mülazemet sistemi“ denilen bu uygulamada merkezde
bekletilirler. Burada boﬂ durmay›p hizmet
içi e¤itime tabi tutulurlar. Özellikle yeni
ortaya ç›kan suçlar›n tan›mlanmas› ve cezaland›rmalar›n güncelleﬂtirilmesi gibi
ﬂeyler Kad›lara ö¤retilirdi. E¤itim sonras›
ﬂehir merkezlerine Kad› olarak gönderilirlerdi. Kad›lar, burada kendi elleriyle yavaﬂ
yavaﬂ yükselirlerdi. Kad›lar, belli bir süre
sonra müderrisli¤e yatay geçiﬂ de yapabilirlerdi. Ayn› uygulama Müderrisler içinde
geçerli idi.Kad›lar ve müderrislerin en üst

Osmanl› Devlet sistemi, kiﬂisel geliﬂimi baz alm›ﬂt›r. Devlet ve topluma
faydal› bireyleri tespit eden e¤itim sistemidir. Mezunlar›n kiﬂisel geliﬂme periyotlar›n› kontrol edilip yükselmelerine
imkanlar sa¤lan›rd›. Osmanl› devletini
dünya gücü yapan sistemin özü budur.
D‹PNOTLAR
1Porf. Ahmet Mumcu, Hukuksal ve Siyasal Karar
Organ› Olarak Divan-› Hümayun, Ankara, 1976
2Aﬂ›kpaﬂao¤lu Tarihi, (Haz. Nihal Ats›z), Ankara , 1985
3‹smail Hakk› Uzunçarﬂ›l›, Candarl› Vezir Ailesi, Ankara , 1984
4Ülker Akkutay, Enderun Mektebi, Ankara 1984
5‹smail Hakk› Uzunçarﬂ›l›, Osmanl› Devletinin
Saray Teﬂkilat›, Ankara, 1984, s.300, vd..
6M.Hulusi. Lekesiz, Osmanl› ‹lmi Zihniyetinde
De¤iﬂme (Teﬂekkül - Geliﬂme - Çözülme XVXVII.Yüzy›lar) Ankara, 1989, (H.Ü. Tarih Bölümü Bas›lmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi)
7I.H.Uzunçarﬂ›l›, Osmanl› Devletinin ‹lmiyye
Teﬂkilat›, Ankara, 1984
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Beyin Göçüyle Sömürgecili¤e Devam
Geliﬂmekte olan ülkelerin insan kaynaklar›n› geliﬂtirerek ça¤› yakalama yolundaki çabalar›na karﬂ›l›k,
bu yöndeki kaynaklar›n geliﬂmiﬂ ülkeler taraf›ndan yeni sömürü yollar› ile ellerinden al›nmas›, ülkeler
aras›ndaki geliﬂmiﬂlik uçurumunun sürece¤ini göstermektedir.

Göç karar›n›n verilmesi her ne kadar bireysel bir düﬂüncenin sonucu olmas›na
ra¤men, bu eylemin oluﬂmas› birçok ülke için ekonomik ve yaﬂamsal strateji
olarak kabul gören adeta “göç kültürü”
(Castles, 2000: 45) olarak kabul edilmektedir. ‹ﬂsizlik, ödemeler dengesi, sosyalkamusal hizmetler, politik, kültürel haklar alanlar›nda yeterli geliﬂmeyi gösterememiﬂ ülkelerin yurtd›ﬂ›na insan gücünü
ihraç ederek, bu sorun/sorunlar›n oluﬂturabilece¤i muhtemel bask›lar› azaltma
ve bunlar›n çözümlerini öteleme düﬂüncesi yatmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde çal›ﬂan geliﬂmekte olan ülke insanlar›n›n ülkelerine yapt›klar› para transferleri, bu
ülkeler için önemli kaynak oluﬂturmaktad›r. 1970’li y›llarda göçmenlerin ülkelerine havale ettikleri 2 milyar dolar civar›ndayken günümüzde bu 100 milyar dolara ulaﬂm›ﬂ olup, bu tutar›n yaklaﬂ›k yüzde 60’› geliﬂmekte olan ülkelere gönderilmektedir (Wests, 2004: 26). Dünya’da
en fazla insan gücü ihraç eden ülkelerin
ön s›ralar›nda yer alan Filipinler’in yurtd›ﬂ›nda bulunan göçmenlerinin 19741995 y›llar› aras›nda ülkeye gönderdikleri para tutar› 23.4 milyar dolar oldu¤u,
1994 y›l›nda gönderilen 2.94 milyar dolar›n d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n yüzde 50’sini karﬂ›lad›¤› belirtilmektedir (Castles, 2000:
50). Resmi çevrelerin ifadelerine göre
ise, ülke topraklar›nda yaﬂayan 77 milyon Filipinli’ye karﬂ›l›k d›ﬂar›da 7 milyon
Filipinli’nin bulundu¤u ve bunlar›n her
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y›l ülkeye 7 milyar dolar tutar›nda para
gönderdikleri, bunun da GSY‹H’n›n yüzde 10’una eﬂit oldu¤u belirtilmektedir
(Martin & Widgren, 2002: 28). Geliﬂmekte olan ülkeler için d›ﬂar›da bulunanlar›n
ülkeye havale ettikleri paralar›n önemli
nakit kayna¤› oldu¤unu göstermektedir.
Geliﬂmekte olan ülkelerde y›ll›k nüfus
art›ﬂ oran›n›n yüzde 1.4’ler düzeyinde olmas›, bu ülkelerin nüfuslar›na her y›l 90
milyon yeni insan›n kat›lmas›na neden
olmaktad›r. ‹ﬂsizli¤in azalt›larak istihdam›n artt›r›lmas› için ILO’nun tahminlerine göre gelecek on y›l içinde beﬂyüz milyon yeni iﬂin oluﬂturulmas› gerekti¤i belirtilmektedir.
Emek arz› fazlal›¤› olan geliﬂmekte olan ülkelerin
bu fazlal›¤›, yaﬂlanan nüfus yap›s›na sahip geliﬂmiﬂ
ülkelere ihrac›
çözüm yolu olarak görmektedirler. Hatta Hindistan, Pakistan ve
M›s›r gibi ülkeler, akademik alandaki varolan iﬂsizli¤e çözüm yolu olarak bu kiﬂileri geliﬂmiﬂ ülkelere göndermeyi çözüm
yolu olarak görmeleri mümkündür. Ancak dünya, tek bir piyasa tipine sahip de¤ildir (Wests, 2004: 22-23). Geliﬂmekte
olan ülkeler, göçü çare olarak görseler

bile gerçekte geliﬂmeleri için önemli
olan insan sermayelerini yitirmektedirler. Gönderilen paralar›n ekonomik ihtiyaçlar› için önemli bir kaynak oluﬂturmas›na karﬂ›n, o kiﬂilerin yetiﬂkin düzeye
gelene kadar yap›lan harcamalar›n finansman› kendi ülkesi taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂ olup üretken sürece sokulamad›¤›ndan fakir ülkelerin zengin ülkelere
adeta kaynak transferi oluﬂturdu¤u göz
ard› edilmemelidir.
Emek arz› fazlal›¤›n›n ihraç edilmesinin
bir kültür biçimi olarak yerleﬂik olmas›na
ra¤men, ülkelerin düﬂük nitelikli eme¤e
olan ihtiyaçlar›n› özellikle 20. yüzy›l›n

Beyin göçü olay› sadece geliﬂmekte olan
ülkelerden geliﬂmiﬂ ülkelere yönelik olarak de¤il, ayn› zamanda, geliﬂmiﬂ ülkeler
aras›nda da yaﬂanmaktad›r. Ancak daha
çok geliﬂmekte olan ülkelerden geliﬂmiﬂ
ülkelere do¤ru olup, OECD ülkelerine yaklaﬂ›k 12.9 milyon beyin göçünün gerçekleﬂti¤i, bunun 7 milyonunun ABD’ye oldu¤udur.
ikinci çeyre¤inden itibaren önemli oranda azalm›ﬂt›r. Bu süreci niteliksiz eme¤e
iliﬂkin k›s›tlay›c› hükümlerin yo¤unlaﬂt›¤›, ekonominin ihtiyaç duydu¤u alanlarda ve buna yönelik yüksek nitelikli veya
profesyonel kiﬂileri ülkelerine çekebilmek amac›yla esnek uygulamalar›n yo-
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Göç Alıcı - Gönderici Ülkelerin Emek Tabakalaşması
Beyin De¤iﬂimi (Brain Exchange)
uzman›n al›c› ve gönderici ülkeler aras›ndaki iki yönlü ak›ﬂ›d›r. Beyin kayb› süreli
bir olgu olup, uygun beyin kazanc› ile telafi edilebilir. Tek tarafl› yo¤un ak›ﬂ söz
konusu ise bu beyin kazanc› veya beyin
ak›ﬂ› olarak da nitelenir.
Beyin ‹sraf› (Brain Waste) yüksek
nitelikli iﬂçilerin daha önceki iﬂinde uygulanan nitelik ve tecrübeyi gerektirmeyen istihdam biçimlerine geçti¤i zaman
yeteneklerin israf› ortaya ç›kar, bu da
onu tan›mlar.
¤unlaﬂt›¤› bilinmektedir. Birçok ülke onlar› kendilerine almaktan mutlu olmaktad›rlar. Niteliksiz göçmenler, ulusal emek
piyasalar›ndaki eme¤in çal›ﬂmaya yanaﬂmad›¤› tehlikeli ve düﬂük ücretli iﬂlerde
çal›ﬂ›rlarken, yüksek nitelikliler ise emek
piyasalar›n›n üst tabakalar›nda bulunmaktad›rlar.
Böhning’in figürlerinden görüldü¤ü gibi,
ulusal emek piyasas›nda çal›ﬂan yüksek
niteliklilerin arz›, talep edilenden daha
azd›r. Ancak, gönderen ülkedeki nitelikli
emek gücüne olan ihtiyaç azl›¤›, bu niteliklere sahip olanlar› piyasa gücünün d›ﬂ›na atmakta, oyunun oyuncular› konumuna getirmektedir. Yüksek nitelikli insan gücüne sahip, ülkelerdeki sektörel
ve di¤er dengesizlikler, beyin göçüne neden olmaktad›r. Yüksek nitelikli insan tan›mlamas›nda ise ortak bir uzlaﬂ› bulunmamaktad›r (Salt,1997: 5). Buna grup
içine girenlerin homojen bir yap›ya sahip olmamalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Çünkü ülkelerin bilim ve teknolojiyi tan›mlamalar› bile farkl›l›k göstermektedir. Beyin göçü kavram› içine
“üniversite derecesine veya bir alanda
geniﬂ bilgiye sahip” yüksek nitelikli kiﬂiler girmektedir. Bunlar, “yüksek nitelikli uzmanlar, ba¤›ms›z yöneticiler, k›demli iﬂletmeciler, teknik alanda uzman
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kiﬂiler, tüccarlar, yat›r›mc›lar, fizikçiler,
iﬂ adamlar›, anahtar alanlardaki çal›ﬂanlar ve taﬂeronlar”dan oluﬂan (OECD,
1997’den aktaran Gençler & Çolak,
2002: 608) baz›lar›n›n diplomal› baz›lar›n›n da diplomas› olmayanlardan oluﬂabildi¤idir. Bu kavramsal tan›mlaman›n
d›ﬂ›nda beyin göçünü tan›mlamaya yönelik terminolojide farkl› ifadelerde bulunmaktad›r. Bunlar›n en çok kullan›lanlar› ise aﬂa¤›daki gibi (European Student Convention, 2001: 15-16):
Beyin Göçü (Brain Drain)
•Gaillard ve Gaillard, 1997: Yüksek nitelikli kiﬂilerin geliﬂmekte olan ülkelerden
geliﬂmiﬂ ülkelere, sadece sanayileﬂmiﬂ
ülkelerin yararlanabilece¤i tek yönlü hareket.
•Britannica Ansiklopedisinde: E¤itimli
veya profesyonel kiﬂilerin bir ülkeden
ekonomik sektör veya alan için daha iyi
ödeme veya yaﬂam koﬂullar› olan ülke
için ayr›lmas›.
•UNESCO tan›mlamas›nda: Ülkeler aras›nda bilimsel de¤iﬂimin anormal ﬂekli,
oldukça geliﬂmiﬂ ülkelere tek yönlü ak›ﬂ›n karakteristik yap›s›d›r.

Beyin Sirkülasyonu (Brain Circulation) çal›ﬂmak için yurtd›ﬂ›na gitme,
daha sonra yurtd›ﬂ›nda bir iﬂ bulmak ve
daha sonra kendi ülkesine geri döndü¤ünde iyi bir f›rsat yakalama avantaj› ﬂeklindeki devreyi ifade eder. Bu hareketlilik biçimi ço¤u kez bir bilgi transferi kanal› sa¤layan pozitif bir hareketlilik olarak kabul edilir.
Tersine Beyin Göçü (Reverse
Brain Drain) bir zaman için ayn› ülkede kendi iﬂlerinde çal›ﬂan ve daha ileri
derece için u¤raﬂan kiﬂilerin sonuçta, sürekli olarak kalmak üzere kendi ülkelerine döndüklerinde akademik veya araﬂt›rma kurumlar›nda önemli bir pozisyon elde etme olgusuna denir.
Farkl› biçimlerde gerçekleﬂen yüksek nitelikli kiﬂilerin ülkeleri d›ﬂ›na gitmeleri
ile oluﬂan beyin göçü, asl›nda yeni bir olgu de¤ildir. ‹nsanlar›n göç eylemleri nas›l insanl›k tarihi kadar maziye dayan›yorsa beyin göçünün mazisi de bilim kadar
geçmiﬂe dayanmaktad›r (Kurtuluﬂ, 1999:
1). Ancak son y›llarda s›kça duyulan bu
kavrama dayal› olguya önem verilmesi,
1960’l› y›llar›n öncesinde eski kolonilerindeki üniversiteli kiﬂilerin ülkelerinden
ayr›lmalar› ile baﬂlamaktad›r. ‹ngiltere’nin ABD’ne her y›l 140 bilim adam›n›
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d. Farkl›l›klar›n ard›nda politik karars›zl›k, sosyal bar›ﬂ ve politik özgürlü¤ün çeﬂitli ﬂekillerde bast›r›lmas›n›n,
belirleyici oldu¤udur. Ancak bu faktörlerin ülkelerin kendilerine has koﬂullar›na
göre farkl›laﬂabilece¤i gibi bireyin içinde
bulundu¤u psiko-sosyal ortam›n özel koﬂullar›n›n varl›¤›n›n da önceliklerini de¤iﬂtirebilir.

sürekli olarak kaybetti¤ini gözlemlemesi
ile baﬂlad›¤›n› ve gündeme oturdu¤unu
belirtmek mümkündür (Portes, 1976:
489).
Beyin göçü olay› sadece geliﬂmekte olan
ülkelerden geliﬂmiﬂ ülkelere yönelik olarak de¤il ayn› zamanda, geliﬂmiﬂ ülkeler
aras›nda da yaﬂanmaktad›r. Ancak daha
çok geliﬂmekte olan ülkelerden geliﬂmiﬂ
ülkelere do¤ru olup, OECD ülkelerine
yaklaﬂ›k 12.9 milyon beyin göçünün gerçekleﬂti¤i, bunun 7 milyonunun ABD’ye
oldu¤udur. Dünya Bankas› taraf›ndan
öne sürülen tahminlere göre ise Afrika
ülkelerinin 1980-1987 y›llar› aras›nda bu
niteli¤e sahip oldu¤u insan sermayesinin
1/3’ünü kaybetti¤i belirtilmektedir
(Wests, 2004: 24). Özellikle e¤itim düzeyi yüksek insanlar›n daha iyi yaﬂam koﬂullar› aray›ﬂ›nda olmalar›, göçü daha da
h›zland›r›c› etki yapmaktad›r (Castles,
2000: 46). ‹nsanlar›n göç karar› vermelerine neden olan çeﬂitli faktörler bulunmaktad›r. Portes’e (1976) göre göç karar›n›n verilmesinde ;
1. Genelde ekonomik ve politik dengesizli¤in varl›¤›,
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2. Merkez ve periferal ülkeler aras›ndaki
yap›sal de¤iﬂim sürecinin varl›¤›,
3. Uluslararas› alandaki karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k,
4. Uluslararas› ekonomide farkl› geliﬂmiﬂlik düzeylerine sahip olunmas›,
a. Profesyonel emek gücü için geliﬂmiﬂ
ve geliﬂmekte olan ülkeler aras›ndaki
gelir veya ekonomik farkl›l›k,
b. ‹leri ülkelerde az geliﬂmiﬂ ülkelere göre araﬂt›rmada ve pratikte malzeme,
personel ve yard›mlarda sa¤lanan destekler,
c. ‹ki toplum aras›nda bilim adamlar› ve
profesyonellere yaklaﬂ›mlardaki farkl›l›klar,

Yüksek nitelikli kiﬂilerin hareketlili¤i
üzerindeki hassasiyetin yo¤unlaﬂmas›n›n
nedenini, geliﬂmiﬂ ekonomilerin endüstri toplumundan enformasyon toplumuna geçmelerinde aranmas› gerekir. Endüstri toplumunun temel özelli¤i sermaye faktörü iken, enformasyon toplumunda ise yerini bilgiye b›rakmaktad›r. Yeni
ekonomik süreçte bilgiyi üreten kurumlar toplumun temel eksenini oluﬂturma
durumunda olurken, (Ersel, 2003: 713)
bilgiyi üretmek ve üretebilecek kaynaklara sahip olmak da temel paradigmay›
oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle yüksek nitelikli insan sermayesine sahip olabilmek
önem kazanmaktad›r.
Tablodan da anlaﬂ›labilece¤i gibi ülkelerin üretim süreçlerinde gereksinim duyduklar› ve istihdam ettikleri insan gücünün sektörel yap›s›n›n nas›l bilgi a¤›rl›kl›
oldu¤u görülmektedir. Tar›m sektöründe çal›ﬂanlar›n oran›nda h›zl› düﬂüﬂ yaﬂan›rken, bilgi sektöründe çal›ﬂanlarda ise
sürekli art›ﬂ oldu¤udur. Tar›m›n pay›
1900’lü y›llar›n baﬂ›nda yüzde 40’lar seviyesinde iken, 1988’de yüzde 3’e geriledi¤i, bilgi sektöründe çal›ﬂanlar›n oran›
yüzde 3’lerde
iken,
1995 y›l›nda
yüzde 67’ye
ç›kt›¤› görülmektedir.
Üretim - tüketim kal›p-
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lar› ve anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂmesi, üretim sürecinin tüketici odakl›
hale gelmesi, sürekli
de¤iﬂen tüketim talepleri ve artan kalite
için iﬂletmeleri zaman›nda üretim yapabilecek ve sürekli geliﬂme sa¤layabilecek bir rekabet ortam› içine sokmaktad›r. Bunda giderek h›zlanan
küreselleﬂmenin mallar, hizmetler, sermayenin önündeki engellerin giderek
kalkmas›, iletiﬂim imkanlar›n›n geliﬂerek,
yenilikler ve piyasalar›n durumu hakk›nda an›nda haberdar olmak için iﬂletmeleri, bölgeleri, ülkeleri ve k›talar› daha rekabetçi koﬂullar içine itmektedir. Bu anlamda da rekabet içinde varolabilmek,
ilerleyebilmek veya yar›ﬂtan kopmamak
için yüksek nitelikli insan gücüne sahip
olman›n önemini oluﬂturmaktad›r.
Geleneksel üretim faktörlerinin üretim
kapasitesindeki art›ﬂ›n, ekonomik büyümenin daha fazla bilgiye yat›r›m gerektirmesi, bilgi esasl› yükselen yeni ekonomiye ö¤renen ekonomi de denilmektedir.
Üretim fonksiyonunda bilgi esas›n›n öncelikli faktör olmas›, insan sermayesi ve
profesyonel nitelikleri daha elzem k›lmaktad›r. Ekonomik büyümede bilginin
öneminin art›ﬂ› ile son iki as›rda ekonomi düﬂünürlerinin ve yazarlar›n da tan›mlamalar›na neden olmuﬂtur. Ekonomistler gibi tarihçilerde uzun dönemli
büyüme için bilginin toplanmas›n›n daima büyük öneme sahip oldu¤unun fark›na varm›ﬂlard›r. Abramovitz ve David,
sürdürülebilir uzun dönem büyüme için
maddi olmayan yat›r›mlar›n önemini vurgulam›ﬂlard›r. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda fiziki sermayenin büyümesinde her
çal›ﬂ›lan saatte eme¤in üretken verimlili¤indeki art›ﬂ›n 2/3 ‘si oran›nda katk› sa¤larken, XX. Yüzy›l›n sonlar›nda 1/5’e dönüﬂtü¤ü görülmüﬂtür (Third European
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Report, 2003:2). “Mulligan ve Sala-i Martin (1992) ise, insan sermayesinin fiziki
sermayeye nazaran, daha fazla getiri oran›n›n bulundu¤unu ve üretime göre yüksek orandaki insan sermayesinin büyüme oran›n› artt›rd›¤›n›” (Dursun, 1998:
83), Schultz ise “1929 – 1957 y›llar› aras›nda Amerikan ekonomisinin kaydetti¤i
reel milli gelir art›ﬂ›n›n 40 milyar dolar
tutar›ndaki yüzde 20 oran›ndaki k›sm›n›n, iﬂgücünün ö¤retim seviyesinin yükselmesinden ileri geldi¤ini” tespit etmiﬂlerdir. Ayr›ca, Harbison ve Myers ise,
yüksek nitelikli insan gücünün kalk›nma
sürecindeki önemini vurgulamak amac›yla bu kitleye, “stratejik insan sermayesi” ad›n› vermiﬂlerdir (O¤uzkan, 1971:
4). Günümüzde bilgi esasl› ekonomik yap›da rekabet içinde kalabilmek, geliﬂme
gösterebilmek, yeniliklere ulaﬂabilmek
ve büyüme sa¤layabilmenin temelinde
insan kaynaklar›na sahip olmak ve bu
alanda yat›r›mlar› gerçekleﬂtirebilme zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Nitekim geliﬂmenin özü yüzy›l›m›zda enformasyon,
iletiﬂim, bioteknoloji ve nanoteknoloji
alanlar›ndaki geliﬂmededir.
Uluslararas› piyasalarda yo¤un rekabet
koﬂullar›n›n varl›¤›, ülkelerin bu ortamda
baﬂar›l› konum elde edebilmeleri için içsel kaynaklar›n›n yetersizli¤i durumunda
di¤er ülkelerin bu niteliklere sahip insan
gücünü çekebilmek amac›yla ülkeler aras›nda adeta gizli bir rekabetin yaﬂanmas›na neden olmaktad›r. Beyin göçü olgusu, genel göç hareketlerindeki gibi geliﬂen ülkelerden geliﬂmiﬂ ülkelere do¤ru

de¤il, geliﬂmiﬂ ülkeler aras›nda yaﬂanmas›ndan dolay› farkl›l›k göstermektedir. Bu hareketlilikte yeni dünya ülkeleri olarak
tan›mlanan ABD,
Kanada ve Avustralya daha yo¤un göç alan, Avrupa ülkeleri ise hem alan / veren bazen kazanan
bazen de kaybedenler grubunda bulunmakta, geliﬂen ülkeler ise sürekli kaybedenleri oluﬂturmaktad›rlar. Ülkeler aras›nda yo¤un olarak yaﬂanan beyin göçü,
kalk›nma sürecindeki önemine ra¤men,
toplam göç hareketleri içinde küçük paya sahiptir. Bu hareketlili¤i ortaya koymaya yönelik yeterli istatistiksi bilgi bulunmamaktad›r. Buna beyin göçünün genel göç hareketleri içerinde de¤erlendirilmesi, AB (Avrupa Birli¤i) ve Avrupa
Ekonomik Alan› gibi ülkeler aras›nda serbest dolaﬂ›m›n varl›¤›, bilgi toplaman›n
zorlu¤u ve maliyetli oluﬂu, yeterli istatistiksi bilginin toplanamamas›ndaki olumsuzluklar› içermektedir.
Sürekli Kaybedenler
Beyin göçü olgusunda geliﬂmiﬂ ülkelerin
geliﬂmekte olan ülkelerin yüksek nitelikli insan gücünü çekmeye yönelik sundu¤u f›rsatlardaki art›lar›n varl›¤›, geliﬂmekte olan ülkelerin bu olayda sürekli kaybedenler durumunda olmalar› sonucunu
do¤urmaktad›r.
Beyin göçü veren ülkeler aras›nda bulunan Türkiye, yaﬂanan göç süreci içinde
oldukça küçük pay› oluﬂturmas›na ra¤men, ülkemiz koﬂullar›nda bu insan sermayesinin yitirilmesi önem taﬂ›maktad›r.
Ülkemizin II.Dünya Savaﬂ› öncesi ve sürecinde, özellikle Almanya’dan beyin göçü ald›¤› görülmektedir. O süreçte yaﬂanan politik ve etnik bask›lar sonucunda
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oranlar ve say›lar, “iceberg”in (buzda¤›)
görünen yüzeyi gibi sadece küçük bir
k›sm›n› yans›tmaktad›r.

özellikle Musevi bilim adamlar›n›n ülkemize geldikleri bilinmektedir. Bu bilim
adamlar› üniversitelerimizin ve bilimsel
altyap›n›n geliﬂiminde önemli katk› sa¤lam›ﬂlard›r (Kurtuluﬂ, 1999: 7; Gençler&Çolak, 2002: 608). Geçmiﬂte ‹spanya’dan sürülen Musevilerin kitlesel olarak ülkemize s›¤›nmalar› gibi tarih
1930’larda tekerrür ederek, o sürecin
olumsuz koﬂullar›nda bu defa, bilim
adamlar› Türkiye’ye gelmiﬂlerdir.
Ülkemizden yurtd›ﬂ›na ne kadar beyin
göçü gerçekleﬂti¤ine iliﬂkin sa¤l›kl› veriler olmamakla birlikte, baz› veriler bulunmaktad›r. Ersel (2003)’e göre ülkemizden yurtd›ﬂ›na yaﬂanan beyin göçünde sadece ABD’de 200 bini aﬂk›n gencimizin bulundu¤u ve bunlar›n maliyetinin
30 milyar dolar› buldu¤u belirtilmektedir. Ancak, Carrington ve Detragiache’e
(1999) göre ise 1990 y›l›na kadar ABD’ye,
Türkiye’den gelenlerin 19.285 oldu¤u,
bunlar› da ABD’deki yabanc›lar›n yaklaﬂ›k yüzde 1.4-1.5’ini oluﬂturduklar› bildirilmekte. 2002 itibariyle de Yüksek Ö¤retim Kurulu taraf›ndan yurtd›ﬂ›na gönderilenlerin yüzde 11.2’sinin (426 kiﬂi) görevlerine geri dönmedikleri görülmüﬂtür
(Gençler&Çolak, 2002: 610, 612). Ülkemizin yitirdi¤i e¤itimli insan gücünün
uluslararas› hareketlilik içinde oldukça
küçük paya sahip oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Türkiye, nitelikli insan gücünün bir
k›sm›n› kaybederken, bu kayb› kapatma
yolunda da¤›lan do¤u blo¤u sonras›nda
ülkelerinden ayr›lan bu bilim adamlar›n›
çekmede de kayda de¤er baﬂar› sa¤layamam›ﬂt›r.
Do¤u blo¤undaki komünist rejimlerin y›k›lmas›yla bu ülkelerden önemli miktarda beyin göçü gerçekleﬂmiﬂtir. Bu süreç
ile birlikte Bulgaristan’›n bilimsel alanda
faaliyet gösteren personelinde 19901992 aras›nda 83 binden 47 bin’e geriledi¤i, Rusya’da ise bilimsel alanda istihda-
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m›n yüzde 13.7 azald›¤›, Polonya’da
1990-1991 aras›nda toplam bilimsel personelin yüzde 9.5’unun ayr›ld›¤›, Macaristan’dan 90 bin bilim adam›n›n ayr›ld›¤›
belirtilmektedir. Hindistan, Güney Kore,
Filipinler ve Çin’den 1975-1988 aras›nda
bilimsel ve e¤itim amaçl› 200 bin kiﬂinin
ABD’ye gitti¤i belirtilmektedir (Salt,
1997: 20). Bir tahmine göre, Gambia’l›
üniversite mezunlar›n›n yüzde 60’›n›n,
Sierra Leone’lilerin yüzde 25’inin, Kenya’l›lar›n yüzde 10’unun ﬂimdi ABD’ye
yerleﬂmiﬂ olduklar› belirtilmektedir
(BBC, News Online Report). Çin’den sadece e¤itim amaçl› olarak 1978-1999 y›llar› aras›nda gönderilen 400 bin ö¤renciden geriye 100 bin’inin döndü¤ü, 1998
y›l›nda giden 36 bin kiﬂinin 9.046’s›n›n
geriye döndü¤ü, geriye dönüﬂ oran›n›n
ortalama yüzde 33 oldu¤udur. Geriye
dönmeyenlerin yüzde 53,3’ünün
ABD’de, yüzde 16.7’sinin Japonya’da,
yüzde 25.7’sinin Kanada, Almanya, ‹ngiltere, Fransa ve Avustralya’da, yüzde
4.3’ünün ise di¤er ülkelerde olduklar›
ileri sürülmektedir. Hindistan’dan yurtd›ﬂ›na giden ve geri dönmeyen yüksek
nitelikli kiﬂilerin ABD’de ayn› nitelikteki
insan gücünün yaklaﬂ›k yüzde 13.4’ünü
oluﬂturmaktad›rlar (Gençler, 2003: 80).
ABD’de doktora sonras› kurumlarda çal›ﬂan insanlar›n yar›s›n› d›ﬂar›dan gelenlerin oluﬂturdu¤u, Silikon Vadisinde (Silicon Valley) çal›ﬂan bilgisayar uzmanlar›n›n yüzde 30’unu yabanc›lar oluﬂturmaktad›r (Mahroum, 2001: 171). Bilinen

Beyin göçü olgusunu yaﬂayan ülkelerin
bu olay sonras›nda ekonomik, bilimsel
alanlarda pozitif veya negatif ne gibi somut etkiler oluﬂturdu¤unu ortaya koyabilmek tam olarak mümkün de¤ildir.
Bunda göçün boyutlar›n›n tam olarak ne
oldu¤unun bilinememesinin d›ﬂ›nda, bu
göç çeﬂidinin daha önce de belirtildi¤i
çok farkl› ﬂekillerde oluﬂmas› da temel
sorundur.
Beyin göçünün ekonomik geliﬂmeye iliﬂkin etkilerini ortaya koymaya yönelik yap›lan ilk çal›ﬂmalarda, küresel refah›n art›ﬂ› ile ilgili küçük iliﬂki görülebilmiﬂtir.
Daha sonraki yap›lan çal›ﬂmalarda ise
neo-klasik modelin ekonomik geliﬂme
ile ilgili yaklaﬂ›m›nda beyin göçü veren
ülkenin geliﬂmesini olumsuz yönde etkiledi¤i ortaya konmuﬂtur. Göç veren ülkenin ekonomik geliﬂmesinin yavaﬂlad›¤›, yoksulluk ve eﬂitsizli¤i artt›r›c› etkilerinin oldu¤u belirtilmiﬂtir. Yap›lan son
ekonomik çal›ﬂmalarda ise yeni veya endojen büyüme teorilerinde, yüksek nitelikli d›ﬂa göçün ekonomik büyüme oranlar›n› düﬂürdü¤ü savunulmaktad›r. Nitekim son yap›lan araﬂt›rmalarda da insan
sermayesindeki art›ﬂ›n bir toplumda büyüme ve verimlilik üzerine pozitif etkide
bulundu¤u görülmüﬂtür. 1960-1990 y›llar›n› kapsayan dönemde yüzonbir ülkeyi
içeren bir çal›ﬂmada iﬂgücünün ortalama
e¤itim seviyesindeki bir y›ll›k art›ﬂ›n, iﬂgücü baﬂ›na ç›kt›da yüzde 5-15 aras›nda
art›ﬂ sa¤lad›¤› görülmüﬂtür. Ortalama
e¤itim seviyesindeki düﬂüklü¤ün ise düﬂük nitelikli iﬂçilerin gelirinde azalma,
yoksullukta art›ﬂ ve ekonomik büyümede yavaﬂlaman›n oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Ampirik çal›ﬂmalarda da Do¤u Avrupa ül-
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kelerinin 1990 sonras›nda yüksek nitelikli insan sermayesinin d›ﬂa göçü ile ekonomik büyümelerin de yavaﬂlad›¤› bulunmuﬂtur (Lowell&Findlay, 2001: 4).
Güney Afrika Cumhuriyet’inde yap›lan
tespitlere göre beyin göçünden dolay› 10
milyar dolarl›k parasal kayb›n yan›nda
GSY‹H’n›nda y›lda yüzde 0.37 oran›nda
düﬂük gerçekleﬂmesine neden oldu¤u
kaydedilmiﬂtir (Meyers, 2002: 216’dan
aktaran Gençler, 2003: 81). Gönderen
ülkeler bak›m›ndan ise kendilerine parasal pozitif katk›n›n ülkeye havale edilen
paran›n ödemeler dengesini iyileﬂtirici
olmas›d›r. Filipinler gibi baz› ülkeler ihtiyac›ndan fazla eleman yetiﬂtirerek (BBC,
News Online Report) bunlar›n yurtd›ﬂ›na
gitmeleri yönündeki politikalar›, bir göç
kültürü ve ekonomik sorunlar› çözümlemede yard›mc› kaynak olarak kabul etmektedirler. Beyin göçünün gönderici
ülkelerin ekonomik geliﬂmelerine negatif, al›c› ülkelerin ekonomik performanslar›na ise pozitif etkide bulundu¤u yönündeki teorik yaklaﬂ›mlar›, ampirik çal›ﬂmalar ile de desteklendi¤i aç›kt›r.
Beyin göçünün e¤itim ve teknoloji alanlar›nda da etkileri bulunmaktad›r. Yurtd›ﬂ›ndaki yüksek ücret koﬂullar›n›n bilinmesi, gönderici ülkenin tercih edilen
alanlarda e¤itim oranlar›n›n yükselmesi
yönünde olumlu katk› sa¤lamas› olas›d›r.
Daha yüksek beceri arayan kiﬂileri teﬂvik
edici rol oynar. ﬁayet ülkeler belirli alanlarda fazla insan sermayesi stokuna sahiplerse, optimal bir d›ﬂa göç politikas›
uygulayabilmeleri durumunda, ekonomik geliﬂmelerini sa¤lay›c› rol oynayabilece¤ini de ileri sürmek mümkündür
(Lowell&Findlay, 2001:5; Gençler&Çolak, 2002: 625; West, 2004: 25).
Di¤er taraftan, yurtd›ﬂ›na e¤itim ve araﬂt›rma amac›yla gidenlerin baﬂlang›çta niteliklerinin zaten olmad›¤›, bu kiﬂilerin
e¤itim sürecinden sonra beceri kazan-
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d›klar›, k›sacas› ham beyinlerin o ülkelerde bulunduklar› süreçte olgunlaﬂt›klar› asl›nda pek bir ﬂeyin yitirilmedi¤i, tersine insan sermayesinin kalitesinin artt›¤›n› da belirtmek mümkün olabilir. Yurtd›ﬂ›na göç eden kiﬂilerin kendi ülkeleri
ile ba¤lar›n› kopartt›klar›na nadir olarak
rastlanmaktad›r. Bu kiﬂilerin hem kendi
dostlar› ve ayn› zamanda meslektaﬂlar›
ile de ba¤lant›lar›n› sürdürdükleri bilinmektedir (Gençler, 2003: 81). Yurtd›ﬂ›nda bulunduklar› süreçte kendi ülkelerine
bilgi transferinde bulunma, ülkesinin

¤›n yaratt›¤› olumsuzlu¤u fiber optik
dünyas›n›n kapatmas› beyin göçü olgusunda iki yönlü etkileﬂimi sa¤layabilecek
f›rsatlar› da getirmektedir. Yurtd›ﬂ›na
yüksek nitelikli insan sermayesini yitirmiﬂ olan ülke onun fiziki varl›¤›ndan
mahrum olabilir ancak, internet ile telekonferans›n olabilme imkan› onun fiziki
yoklu¤unu teknolojik olanaklar› kullanarak kapatma f›rsat› do¤urabilir. Ayn› ﬂekilde yüksek nitelikli insan gücüne gereksinim duyan ülke de onun fiziki varl›¤› olmaks›z›n telekonferans ile bu aç›¤›n›
kapatma f›rsat› do¤abilir.
Çok uluslu ﬂirketlerin geliﬂmekte olan
ülkelere faaliyette bulunmak için geldiklerinde yerel veya üçüncü ülke vatandaﬂl›¤›na tabi kiﬂileri üst düzeyde yönetici
pozisyonuna getirmede a¤›r davrand›klar›, daha çok alt düzeyde sorumluluk gerektiren alanlarda görev verdikleri belirtilmektedir (Lowell&Findlay, 2001: 7).
Bu ﬂirketlerin, ﬂirketin orijin vatandaﬂl›¤›
d›ﬂ›ndaki yabanc›lar› istihdam›nda daha
alt düzey görev verme e¤iliminde olmalar›, ﬂirketlerin stratejilerinin aç›l›m›n›n
ve bilgi transferinin k›s›tlanmas› düﬂüncesinden kaynaklan›yor olabilir.

uluslararas› bilimsel ve teknolojik alanlardaki kuruluﬂlar ile ba¤lant›lar›n› sa¤layarak iletiﬂim sermayeleri ile sosyal sermayeyi geniﬂletici etki sa¤layabilirler
(West, 2004: 24). Yurtd›ﬂ›nda bulunduklar› süreçte, dostlar› ve meslektaﬂlar› ile
iliﬂkilerinin devam› ile uluslararas› alanda
bilgi de¤iﬂimini sa¤larlar, fiziki geri dönüﬂleri ile de verimlili¤i artt›r›c› etkide
bulunabilirler (Lowell&Findlay, 2001:
5). D›ﬂar›da bulunduklar› sürede o ülkelerin Ar-Ge çal›ﬂmalar›na ve dolay›s›yla
bilimsel ve teknolojik geliﬂmeye katk›
sa¤larlar.
Günümüzde internet ile sanal dünyan›n
her alanda h›zl› geliﬂimi haberleﬂmede,
bilimsel veri sa¤lamada, mekansal uzakl›-

Beyin göçü olgusunda uluslararas›c› model yaklaﬂ›m›nda, yüksek nitelikli insan
gücünün geliﬂmiﬂ ülkelerde istihdam› ile
bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleﬂtirilebilecek ilerleme ile insanl›¤›n evrensel faydas›na katk› sa¤layaca¤› ileri sürülebilece¤i gibi, milliyetçi (ulusalc›) modelin savundu¤u gibi, yüksek nitelikli insan göçünün insanl›¤›n refah›na de¤il,
geliﬂmiﬂ ülkelerin refah›na katk› sa¤lad›¤›n› savunmakta mümkündür (Gençler&Çolak, 2002: 613). Bu iki modelin
beyin göçü olgusunda ileri sürdükleri argümanlar›n her ikisinin de hakl› yönleri
bulunmaktad›r. Örne¤in t›p alan›nda
sa¤lanan geliﬂmelerin tüm insanl›¤›n faydas›na olaca¤› evrensel yaklaﬂ›m›n hakl›-
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l›¤› yan›nda, geliﬂmeden elde edilecek
ekonomik kazanc›n geliﬂmiﬂ ülkenin kazanc›n› oluﬂturaca¤› ve geliﬂmekte olan
ülkelerin sömürülmesinin bir yöntemini
oluﬂturdu¤unu savunan milliyetçi modelin de hakl›l›¤› bulunmaktad›r. Yetenekli
insanlara f›rsatlar yarat›lmas›n›n tüm insanl›¤a katk› sa¤lad›¤›n› belirtmek mümkün olmakla birlikte, bu nitelikteki kiﬂilerin yaratt›¤› katma de¤erin ülkeler aras›nda eﬂit fayday› sa¤lad›¤›n› savunmak
mümkün de¤ildir.
De¤erlendirme ve Sonuç
Beyin göçünün al›c›-gönderici ülkelerde
oluﬂturdu¤u pozitif ve negatif d›ﬂsall›klara ra¤men, küreselleﬂmenin tüm alanlara
do¤ru h›zla yay›lmas›, GATT ile mallar›n,
hizmetlerin, dolaﬂ›m›n›n önündeki engellerin azalt›lmas›, ulusal s›n›rlar›n niteli¤inin giderek önemini yitirmesi, beyin
göçünün gelecekte daha da artarak ﬂiddetlenmesini beslemektedir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerin demografik yap›lar›ndaki aﬂa¤›ya do¤ru gidiﬂin süreklili¤inin
varl›¤›, bilimsel ve teknolojik alanda sürekli rekabet, bu ülkelerin di¤er ülkelerin potansiyel insan sermayelerine talep
duymalar›n› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r.
ABD’nde toplam iﬂgücünün 1995 y›l›nda
yüzde 10.8’ini yabanc›lar oluﬂtururken,
2000 y›l›nda yüzde 12.4’e ç›km›ﬂt›r. ‹ngiltere’de ise ayn› y›llarda yüzde 3.6’dan
yüzde 4.2’ye artarken, Almanya’da yüzde
9.1’den yüzde 8.8’e ve Fransa’da yüzde
6.3’den yüzde 6.1’e gerilemiﬂtir (OECD,
2003: 59). AB’de çal›ﬂan yüksek nitelikli
iﬂgücünün ortalama yüzde 3.7’sini (7.4
milyon) yabanc›lar oluﬂturmaktad›r.
1994-2000 y›llar› aras›nda S&T alan›nda
istihdam edilen yabanc›lar›n oran›ndaki
art›ﬂ yüzde 40’› bulmaktad›r. ‹rlanda ‘da
bu yüzde 274 ‘ü bulmaktad›r (Third European Report, 2003: 236,239,241). Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yabanc›
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iﬂgücünün gerileme nedeni ise düﬂük nitelikli emek gücüne olan gereksinimin
azalmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Oysaki, yüksek nitelikli emek gücüne olan gereksinim ise artan oranda sürmektedir.
ABD’de 1999 y›l›nda istihdam edilenler
içinde doktora diplomal› olanlarda yüzde 27’sini, sivil mühendislik sahas›ndakilerde ise yüzde 51.5’unu, yabanc›lar›n
oluﬂturdu¤u görülmüﬂtür. ‹stihdam edilenlerde master derecesine sahip olanlarda ise yüzde 19.9’unu oluﬂturmaktad›rlar (Science and Engineering, 2002:
3/29).
ABD’nin IT alan›nda 2001 y›l›nda gereksinim duydu¤u 1.7 milyon iﬂgücünün ancak, yar›s›n› doldurabilmiﬂtir. ABD’de
2000-2010 aras›ndaki periyoda yönelik
yap›lan projeksiyonda S&E alanlar›nda
di¤er iﬂlere göre üç misli daha art›ﬂ göstermesi beklenmektedir. Tüm alanlarda
yüzde 82 ar›ﬂ ile 1.9 milyon yeni iﬂ aç›lmas› tahmin edilmektedir. Böylece bilgisayar alan›nda beklenilen art›ﬂ›n
697.000’den 1.4 milyona, bilgisayar sistem analistli¤in de ise 431.000’den
689.000 iﬂe yükselece¤idir (Science and
Engineering, 2002: 3/27). International
Data Corporation’un tahminlerine göre
ise, 2003 y›l›nda bu alanlarda ‹ngiltere’de
300.000, AB’de ise 1.7 milyon iﬂin doldurulamad›¤› bildirilmektedir. ‹rlanda’n›n
ekonomik geliﬂmesini sürdürebilmesi

için gelecek üç y›l içinde denizaﬂ›r› ülkelerden her y›l 30.000 kiﬂiyi getirmesi gerekti¤i, beﬂ y›l içinde ise çeﬂitli bölgelerden 200.000 kiﬂiyi çekebilmeyi hedeflemektedir. ‹talya ihtiyac› olan 50.000 yüksek nitelikli eleman› ve Hindistan’dan
1.000 yaz›l›m uzman›n› ülkeye çekebilmek için 2000 y›l›nda uygulad›¤› kurallar› basitleﬂtirerek yeni düzenlemelere yönelmiﬂtir. Almanya y›lda 20.000 yüksek
nitelikli eleman› çekebilmek için Green
Card uygulamas›na geçmiﬂtir. Finlandiya,
vize iﬂlemlerini kolaylaﬂt›rarak, baﬂta
Hindistan ve Çin olmak üzere azgeliﬂmiﬂ
ülkelerden teknoloji uzmanlar›n› çekmeye çal›ﬂmaktad›r. ‹sveç ise yabanc›lar›n
gelirlerinin yüzde 25’ini vergiden müstesna tutmaktad›r (Third European Report, 2003: 203-231). Yüksek nitelikli insan göçüne yönelik geliﬂmiﬂ ülkelerin
uygulad›klar› politikalar›n göçü azalt›c›
nitelikler taﬂ›mad›¤›, bilakis uygulamaya
çal›ﬂ›lan politikalar›n bu sürecin ulusal ç›karlar bak›mdan maksimum fayday› sa¤layabilecek bir hareketlili¤in gerçekleﬂtirilmesi yönündedir.
Geliﬂmekte olan ülkelerin günümüz
dünyas›nda ekonomik geliﬂmenin ön koﬂulu olan insan sermayesine lokal veya
uluslararas› alanda maddi sermaye harcayarak elde etme çabalar›n›n sürece¤i, bugün oldu¤u gibi gelecekte de geliﬂmiﬂ ülkeler taraf›ndan uygulanan politikalar ve
ülkeler aras› eﬂitsiz koﬂullar›n varl›¤› ile
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insan sermayesi kaynaklar›n› yitirme sürecinin devam›n›n kaç›n›lmaz olmas› beklenmektedir. Geliﬂmekte olan ülkelerin
yüksek nitelikli insanlar›n› ülkede tutma
veya geri dönmeye itecek olumlu koﬂullar› tesis etmede aktif politikalar izlemelidirler.
Geliﬂmiﬂ ülkelerin yo¤un teknolojik ve bilimsel rekabet varl›¤›nda, demografik yap›lar›ndan ve kendi içsel dinamiklerinden
kaynaklanan yabanc› yüksek nitelikli insan
kayna¤›na gereksinimleri, bu sürecin artarak sürmesinin nedenidir. Geliﬂmiﬂ ülkeler
ile di¤er az geliﬂmiﬂler aras›nda varolan
eﬂitsiz geliﬂimi ortadan kald›rmaya iliﬂkin
küresel standartlar belirlenmesi gerekti¤i,
sürekli tart›ﬂ›lan konular olmas›na ra¤men,
mallar›n, hizmetlerin, sermayenin ve yüksek nitelikli kiﬂilerin önündeki engeller
alabildi¤ine azalt›lmakta, eﬂitsizli¤in azalt›lmas› yolunda kayda de¤er önemli geliﬂme
sa¤lanamamaktad›r. Küreselleﬂme sürecinde birkaç ülke yükselenler içinde yer
al›rken birçok ülke ise, küreselleﬂme sürecinde yeterli geliﬂmeyi gösterememekte
ve eﬂitsizlik giderek artmaktad›r. Geliﬂmekte olan ülkelerin insan kaynaklar›n›n
geliﬂmesi ile ça¤› yakalama yolundaki çabalar›, bu yöndeki kaynaklar›n geliﬂmiﬂ ülkeler taraf›ndan yeni sömürü yollar› ile ellerinden al›nma çabalar›, ülkeler aras›ndaki
farkl›l›¤a iliﬂkin genel farkl›l›klar›n daha
uzun süre tart›ﬂ›laca¤›n›n da bir gösterim
biçimidir.
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Ö¤renerek Yükselen Millet:

JAPONLAR
Japon medeniyeti, ö¤renen bir medeniyettir. Önce Çin’den, sonra Bat›’dan, ard›ndan Amerika’dan, ﬂimdi
ise bütün dünyadan ö¤renen, ö¤renmeyi ö¤renen, bunu sürekli k›lan, ilmî ve güzel olan ne varsa bunun
kokusunu çok iyi alan, ö¤renme ameliyesi için, bilenin önünde her zaman diz çökmeyi en esasl› bir erdem
olarak gören bir medeniyet, bugün devasa sanayi çarklar›na renk vermektedir.

“Beﬂeri sermaye” nosyonu ve önemi,
1980’lerden sonra etkisini art›rarak iktisat ve kalk›nma literatürüne damgas›n›
vurmuﬂtur. Beﬂeri sermaye üzerine yap›lan gözlemler, klasik iktisat kuram›n›n
bir tak›m temel varsay›mlar›n› sarm›ﬂt›r.
Örne¤in Adam Smith’in Milletlerin Zenginli¤i adl› eserinde ortaya koydu¤u kalk›nman›n temel kaynaklar› olan bir ülkenin tabii faktör donan›m›, geçerlili¤ini
kaybetmiﬂ, ﬂimdi art›k “mukayeseli avantajlar” yerine “rekabetçi üstünlüklerden,
“tabii donan›mdan” ziyade “sonradan
oluﬂturulan varl›klar” konuﬂulmaktad›r.
Bu alanda belki de en çarp›c› ifadelerden
birisi, M. Poter’a aittir. Meﬂhur “rekabetçilik elmas›” diye dört esas üzerinde tan›mlad›¤› yaklaﬂ›m›nda Porter, “Zenginlik miras al›nmaz, yarat›l›r” demektedir.
Bu ise elde olan›n üzerine konulan “bilgi” den baﬂka bir ﬂeye dayanmamaktad›r.
Öte yandan 1986 ve 1989 y›llar›nda Romer ve Lucas adl› iktisatç›lar, bir birini tamamlayan çal›ﬂmalar›nda “içsel büyüme
modelini” geliﬂtirerek “beﬂeri sermayenin bir üretim faktörü olarak modele
azalan verimler yasas›ndaki esaslara göre
de¤il de, artan verimler yasas›na göre girmesi gerekti¤ini” baﬂar›yla ortaya koydular: Bilgi ve bilgiye yap›lan yat›r›mlar “do¤urgand›r” ve getirisi artan oranlardad›r.

HAZ‹RAN 2004

Kore ve Japon deneyimi, bunun ispat› niteli¤indedir. Japonya k›sm›na geçmeden
önce Türkiye’ye benzerli¤i fazla oldu¤u
için bir örnek vermek gerekirse, Güney
Kore’nin 1960’lar›n sonlar›nda üretti¤i
ve dünyaya satt›¤› mallar, bu günün
Çin’inde oldu¤u gibi niteliksiz ve emek
yo¤undu. Ancak 2000 y›l› itibariyle G.
Kore’nin bilgi teknolojilerine dayal› üretimi milli gelirinin yüzde 13’ünü oluﬂturmaktad›r. 1995-1999 aras› BT katma de¤er art›ﬂ oran› yüzde 24.4 olarak 11 en
y ü k s e k
OECD üyesi
ülkeyi sollam›ﬂt›r. 199599 aras›nda
Kore ekonomisi ortalama
yüzde 5 büyüdü. Toplam Kore istihdam›n›n
sadece yüzde
5.5’ini oluﬂturan BT sektörünün bu büyümeye katk›s› yüzde 45 oran›ndad›r.
2000 y›l›nda Kore’nin BT ürünleri ihracat› tam 56 milyar dolard›r. Yani Japonya ve
ABD’den sonra dünyan›n üçüncü büyük
BT ihracatç›s›. BT ithalat›n›n yüzde 60
üstünde bir rakam bu. Yani net BT ihracatç›s› bir ülke haline gelmiﬂtir bu gün.

“Bir ﬁeyden Her ﬁeye Ulaﬂmak”
‹radesi ve Ö¤retisi
Japonya olay›n› ele al›rken yukar›da vurguland›¤› üzere “baﬂlang›çta elde ne vard›, bu varl›klar nas›l iﬂlendi ve dönüﬂtürüldü?” sorusu kritik bir de¤er ifade etmektedir. Aﬂa¤›da önce k›sa bir tarihsel
perspektif sunulacak, ard›ndan da, son
bölümde, genel gözlemlere yer verilecektir.

Japonya, 1960’larda e¤itim ve teknoloji
alanlar›na milli gelirinin yüzde 5’ten fazlas›n› ay›rmakta idi. Bütçeden e¤itimin
ald›¤› pay ise yüzde 202’ler civar›nda
idi. Bu gün Japonya e¤itim davas›n› halletmiﬂ olmakla beraber, hâlâ bütçeden
e¤itimin ve teknolojinin ald›¤› pay yüzde
8’in üzerindedir.
Japonya bana “Bal›k taraf›ndan yutulan”
Yunus Peygamber k›ssas›n› hat›rlatmaktad›r. Bir defa “yutulmuﬂtur.” En büyük
mahrumiyet bu. ‹kinci olarak da¤da¤al›
bir gecedir. Üçüncü olarak f›rt›nalar kopan bir okyanusun ortas›ndad›r. Dördüncü olarak da kendi beﬂeri “zaaf” ve
“endiﬂeleriyle” baﬂ baﬂad›r. Geceye, bal›-
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n›n temelleri at›lm›ﬂt›r.2 Bu genel e¤itim
sayesinde yeni geliﬂmelerin hemen arefesinde ulusal “alg›lama ve adaptasyon”
endeksi yükseltilmiﬂtir. Daha Tokugawa
döneminde iken, Meiji Dönemi’nde yaﬂanacak olan “kalk›ﬂ” dönemi için iyi
e¤itimli, motive olmuﬂ ve yüksek disiplinli bireylerden oluﬂan miras oluﬂturulmuﬂtu. Meiji döneminde zorunlu olan ilkö¤retim sekiz y›l, orta okul ise toplamda 6 sene olarak belirlenmiﬂtir.
Japon Misak-› Millisi

¤a, okyanusun hepsine birden söz geçirecek, Yunus’un beﬂeri tedirginliklerini
süküna erdirecek bir güce ihtiyaç vard›r.
Japonya okyanusun ortas›nda, depremler kuﬂa¤›nda, da¤l›k ve tar›ma el veriﬂsiz, yanarda¤lar›n ve sellerin bol oldu¤u, Türkiye’nin yar›s› kadar bir ada üzerindedir. Neredeyse hiçbir yer üstü ve
yer alt› kayna¤› olmayan bir ülke. “Gitmek muhal, kalmak zor.” Japonya’n›n
bir tarihsel “huruç” hareketine ihtiyac›
vard›. Japonya’n›n Büyük Kaç›ﬂ› önce
kendi içinde baﬂlad›. Önce kozan›n içinde kelebe¤in sa¤l›kl› geliﬂimi esas al›nd›. 1600-1850 aras›nda yaklaﬂ›k iki buçuk as›r Tokugawa döneminde Japonya
d›ﬂar›ya kapand›. Bir tak›m limanlarda
çok gerekli, hayati önemi olan ticaret
için d›ﬂar› ile iletiﬂim devam etse de bu
esas olarak gelece¤e meydan okuman›n
özünün ana rahmine düﬂtü¤ü uzun bir
inzivad›r.
Özetlemek gerekirse, merkezi otoritenin
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temin edilip iç bar›ﬂ›n kurulmas›n›n ard›ndan e¤itim alan›nda dönemin ﬂartlar›na göre inan›lmaz ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Zorunlu ilkö¤retim ile cinsiyet ayr›m› gözetmeksizin okur yazarl›k oran› h›zla
yükseltilmiﬂtir. Okur-yazarl›k oran› daha
1850 öncesinde erkekler aras›nda yüzde
40’a ulaﬂm›ﬂt›. Tokugawa dönemindeki
Samuray Okullar› diye de adland›rabilece¤imiz Han Okullar›, Meiji dönemindeki üniversitelerin temelini oluﬂturmuﬂtur. E¤itim yoluyla ortalama Japon
bireyinin zihninin yerine göre geleneksel
ﬁintoist, Budist veya Konfüçyüst ö¤retiler do¤rultusunda ﬂekillendirildi¤i ifade
edilebilir. Bu ba¤lamda muhafazakarl›k,
sadakat, ba¤l›l›k gibi temel sosyal de¤erlerin ça¤daﬂ bir kapitalist toplumu oluﬂturmak için destekleyici nitelik kazand›¤›
bir süreçten bahsetmek yerindedir.1 Bu
ahlâki ö¤retinin yan›nda ticareti de içeren dersler okutulmuﬂ, ço¤u Satsuma ve
Choshu kabilelerine mensup Samuraylardan oluﬂan yetenekli bir bürokratik
kadronun, yönetici ve müteﬂebbis s›n›f›-

Asl›nda “cinin ﬂiﬂeden ç›kmas›na” neden
olan Bat›l›lar›n Japonya’y› sömürgeleﬂtirmek üzere zorla bu ülkeyi d›ﬂa açma çabalar› olmuﬂtur. Direnmek ve içe kapanmak yerine, de¤iﬂerek kendisi ve dünya
gerçekleriyle yüzleﬂmeyi savunan kanad›n iktidar› ele geçirmesiyle Japon yeni
deklare edildi: “Japon misak-› millisi”
olarak adland›rmay› uygun gördü¤üm
1860 Ça¤daﬂlaﬂman›n Tasla¤›nda görülebilir. Bu ulusal yemin, co¤rafi s›n›rlar› de¤il, belli bir zihniyetin yakalanmas›n›
amaçlayan kurum, kural ve örgütleri hedeflemektedir. Buna göre,
Madde-1. Egemenlik ulusundur ve bunun kurumu olan meclis derhal teﬂekkül
edecektir.
Madde-2. Bütün kesimler ulusal refah›n
art›r›lmas› için seferber olmal›d›r.
Madde-3. Bireyselli¤in, özel mülkiyetin ve
ﬂahsi teﬂebbüsün önünü açacak ﬂekilde, yasalar içinde kalmak ﬂart›yla her vatandaﬂ›n
arzular› istikametinde hareket etme özgürlü¤ü esast›r.
Madde-4. Gelecek, geleneksel ö¤retinin
de¤il, pozitif bilimin rehberli¤inde inﬂa
edilecektir.
Madde-5. Evrensel olan bilgi nerede
olursa olsun takip edilecektir.3
Bu ba¤lamda Tokugawa'n›n son y›llar›n-
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dan (1850’ler), Birinci Dünya Savaﬂ›
(BDS)'na kadar süren Meiji Devri (18681912) Bat› Avrupa'n›n entelektüel ve
maddi olanaklar›n›n içeriye aktar›ld›¤›,
tam anlam›yla bir “bat›l›laﬂma” dönemiydi. Amaç, bat› uygarl›¤›yla Japonya geleneksel ruhunun bir amalgam›n› oluﬂturmakt›. Ülkenin yönünün Asya'dan Avrupa'ya do¤ru kaymas› için ülke çap›nda
bir seferberlik vard›. Bat› Avrupa'n›n
komﬂu Asya ülkelerine yapt›¤› istilalara
tan›k olan aﬂ›r› Bat›c›lar, Bat›'ya yönelmenin kendilerini sömürge olmaktan kurtaracak tek yol oldu¤unu düﬂünüyorlard›.
Co¤rafi olarak Asya’da dursalar da kafa
yap›s› olarak Asya’y› terk etme modas› o
zamanlar, Bat›c›lar aras›nda yayg›n bir
zihni durumdu. Japonya’n›n Nagoya ﬂehrinin yak›nlar›nda bulunan Meiji Mura
(Meiji Köyü), bu dönemde ülkenin nas›l bir atakla kökten inﬂa edildi¤ini gösteren minyatür bir kasabad›r. Japonya’ya
giden herkesin ziyaret etmesi gereken
ilk yerlerden olmay› hak etmektedir buras›. Bu amaca ulaﬂmak için, Meiji, hükümeti endüstriyi büyütecek, ülkeyi zenginleﬂtirecek ve orduyu kuvvetlendirecek köklü sosyal reformlar yapt›. Bu dönemle ilgili olarak aﬂa¤›daki hususlar s›ralanabilir:

del, e¤itim bakanl›¤› bütçesini de aﬂarken, kendilerine has tedirginlikle yabanc›lar›n ülkede fazla kalmas›n› istemiyorlar, Japon gençlerin bir an önce onlardan
ö¤renerek iﬂe el koymalar› sa¤lanmakta
idi. “Tezgah üstünde e¤itimin temelleri”
veya “teknik e¤itimin esas›” iﬂte o zamanlardan at›lm›ﬂt›. Bir iﬂ, onun üstad›ndan mutfakta, tezgahta, O’nun rahle-i
tedrisine diz çökerek ö¤renilirdi. ‹ﬂe yaramayan teorik ve soyut ezberci bir tedrisat ile de¤il. Hayatta karﬂ›l›¤› olmayan
süslü, ﬂatafatl› cümleler ve sürekli yeni
dipnotlar düﬂülerek devam ettirilen bir
tak›m geleneksel yap›larla de¤il.
Buna ra¤men modernleﬂme ve gelenek-

Bu dönemde hükümet, modern ve zorunlu e¤itim sistemi ve finansal hizmetler için gerekli altyap›y› yaratarak ekonomik büyümenin gereklerini yerine getirmiﬂti. Haz›r yeri gelmiﬂken ifade edilmelidir ki, Japonya “ö¤renerek yükselen”
bir toplum olarak bu dönemde de her
düzeyde e¤itim için yabanc› uzmanlara
yo¤un bir ﬂekilde baﬂvurmuﬂtur. Bir yanda gençler uzmanl›k için d›ﬂar›ya gönderilirken, yabanc› uzmanlar›n say›s›
1898’lerde 802’ye ulaﬂm›ﬂ, bunun da
yaklaﬂ›k yüzde 90’› özel sektörde istihdam edilmiﬂtir. Japonlar, yabanc›lardan
istifade etmekten geri kalmazken, hatta
söz konusu sene yabanc›lara ödenen be-
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sel ö¤retinin iç içe oldu¤unu bü gün için
bile ifade etmek gerekmektedir. Ünlü Japon sosyolog Michio Morishima, “Bat›’n›n Bilimi, Japon’un ahlak›” ad›n› verdi¤i ünlü eserinde bunu iyi irdelemektedir. Bu hususu biraz daha açmak gerekir.
Japonya’da Okocho Okulu’nun
1940’lar civar›nda “yeni bir birey yaratmak” konusundaki giriﬂimleri, tarihsel
bir süreklili¤i ifade etmektedir. Durkhaimci s›n›fs›z, homojen bir toplumu amaçlayan bu süreçte resmi ideolojinin “önerdi¤i” bireyin, ortak kader, ulusal ba¤l›l›k
ve fedakarl›k hususlar›nda mümkün
mertebe “endoktrine” edilmesi amaçlanmakta, bireysellikten ziyade toplumsal
önceliklere, haklardan çok görevlere, tüketimden çok ulusal tasarrufa, yabanc›
mal kullan›m›ndan ziyade yerli mal› kullan›m›na, d›ﬂ borçtan ziyade kendi ya¤›yla kavrulmaya vurgu yapan bir de¤erler
bütünü bazen yasalar yoluyla, bazen e¤itim ö¤retim yoluyla, bazen propaganda
ile ve bazen de d›ﬂ tehdit konsepti arac›l›¤› ile halk› tedirgin etmek pahas›na benimsetilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.4
Konuya dönmek gerekirse, 1874’te Teknoloji Bakanl›¤›’nda istihdam edilen 301
yabanc›dan, 1885 y›l›nda geriye sadece
26 kiﬂi kalm›ﬂt›r.5 Daha önce sözü edilen
verimlilik art›ﬂlar›nda ve sanayinin rasyonalizasyon çal›ﬂmalar›nda yabanc› uz-
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manlar kritik katk›lar yaparken, Japonlar›n da bunu çok h›zl› ö¤renip içselleﬂtirmesi geçmiﬂ dönemde kurulan fiziki ve
sosyal alt yap›n›n bir ödülü olarak not
edilmelidir. Bu ﬂekildeki ö¤renme süreçleri, Japon yaklaﬂ›m›n›n bugün de geçerli olan sa¤lam sürekliliklerinden biridir.
Japon medeniyeti, ö¤renen bir medeniyettir. Önce Çin’den sonra Bat›’dan, ard›ndan Amerika’dan, ﬂimdi bütün dünyadan ö¤renen, ö¤renmeyi ö¤renen, bunu sürekli k›lan, ilim ve güzel olan ne
varsa bunun kokusunu çok iyi alan, ö¤renme ameliyesi için bileni önünde her
zaman diz çökmeyi en esasl› bir erdem
olarak gören bir medeniyet, bugün devasa sanayi çarklar›na renk vermektedir.
Japon ﬂirketi bu gün ö¤renen, sürekli yenilenen ve de¤iﬂen bir konumdad›r. Bir
ﬂirketin rekabetçi üstünlüklerin sürekli
k›lmas›n›n bundan baﬂka bir s›rr› da yoktur. Ancak bu de¤iﬂimin mahiyetini Bat›l› bir terminoloji ile aktarmak ve anlamland›rmak imkans›zd›r. Japonya, 1990
dan 2002 y›l›na kadar tam 12 senesini iktisadi krizler içinde geçirdi. Amerikal›lar›n reform tedbirlerin hep bir intihar ola-
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rak gördüler. Bu reformlara kulak verselerdi bu gün Japon ﬂirketleri birer birer
yabanc›lar taraf›ndan sat›n al›nm›ﬂ, iﬂsizlik yüzde onlar›n üstüne f›rlam›ﬂ, sosyal
bir kaosun eﬂi¤inde olurlard›. Evet Japonya’da “liderlik” s›k›nt›s› bu gün had
safhada. Gelece¤in rasat›n› iyi yapacak ve
risk alacak, milleti ard›ndan sürükleyecek bir liderlik eksikli¤i vard›r ama bir de
“Japon sabr›”, yapt›¤›na “kendi rengini
vermek”, ö¤rendiklerini “evcilleﬂtirmek”
gibi bir medeniyet vizyonu vard›r. As›rlara yay›lan oturmuﬂ töreleri , yol ve yordam› olan devasa bir toplum ve muazzam
bir iktisadi büyüklükle öyle pin-pon topuyla oynar gibi “reform” yap›lmaz.

t›r. Japon fetihlerinden ve zaferlerinden
bahsetmek yasakt›r.
Japon neslini haf›za
kayb›na u¤ramas› istenmektedir. Japonya’n›n istihbarat teﬂkilat› kurmas› da yasakt›r bu gün. Ama millet
ruhu çok ﬂeﬂitli formasyonlar alt›nda
farkl› yerlerde ve farkl› organizasyonlar›n
bünyesinde yeﬂermektedir. Millet olmak da böyle bir ﬂeydir zaten. Bu gün Japon ﬂirketleri, Japonya ad›na “istihbarat”
yapmaktad›r. Bu ça¤›n istihbarat› iktisadi
zaferlerin eldesine yaramaktad›r. Okulda
istediklerini alamayan gençler, Japon ﬂirketlerinde gerçek bir e¤itimden geçmektedirler. Japon ﬂirketi, bir çal›ﬂan›n ailesi,
do¤al çevresi, zor gününde elinden tutan›, boﬂ zaman›n› de¤erlendirdi¤i bir yerdir. Bürokraside çal›ﬂan bir bayan arkadaﬂ›m “di¤er arkadalar f›rsat bulup tatile
gidemedi¤i için ben de hakk›m oldu¤u
halde gitmekten utan›yorum” diyerek
neden tatil yapmayaca¤›n› aç›klam›ﬂt› bir
keresinde.
D‹PNOTLAR
1Thomas.C. Smith, “Japan’s Aristocratic Revolu-
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üzerindedir. Öte yandan ‹kinci dünya savaﬂ›ndan sonra Japonya’da bilhassa e¤itim modelinin geçmiﬂle ilgili bir çok
ba¤›, ABD taraf›ndan cebren kopart›lm›ﬂ-
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Ucuz ‹ﬂgücü Avantaj›n› Kaybeden Malezya,
E¤itime Yat›r›m Yaparak Büyümesini Sürdürdü
1980’lerin sonunda ucuz iﬂgücü avantaj›n› kaybeden Malezya, e¤itime yat›r›m yaparak nitelikli insan kayna¤› yetiﬂtirdi ve rekabetçi olaca¤› yeni sektörler geliﬂtirdi. Üniversite ö¤rencilerinin üçte birini yurtd›ﬂ›na
e¤itime gönderen ülkede geliﬂtirilen, ‘Hizmet Ekonomisi” sayesinde, 1980’de 12 milyar dolar olan GSY‹H,
yaklaﬂ›k 100 milyar dolara yükseldi.
Özellikle tekstilde yak›n bir geçmiﬂe kadar ucuz iﬂgücü avantaj›n› kullanan Türkiye, Çin’in dünya piyasalar›ndaki a¤›rl›¤›n›n her geçen gün artmas› karﬂ›s›nda
bunalm›ﬂ durumda. Benzer durumu
1980’lerde komﬂular› Singapur, Tayvan
ve Güney Kore karﬂ›s›nda yaﬂayan Uzakdo¤u’nun zengin Müslüman ülkesi Malezya’n›n deneyimini dikkate almakta
fayda var. Ucuz iﬂçilik faktörünü kullanarak çekti¤i yat›r›mlar›n daha ucuz ülkelere yönelmesi üzerine Malezya, rekabet
avantaj› olacak alanlar›n› geniﬂletme yolunda çal›ﬂmalara h›z verdi.
Bu stratejik ad›mlar›n hakl›l›¤›na en iyi
örnek ise 1970 ve 1980’lerde elektronik
ürünlerin yo¤un olarak üretildi¤i Penang adas›ndaki yat›r›mlar› kaybetmeye
baﬂlamas›. “Düﬂük iﬂçilik maliyetleri”
stratejisiyle cezbetti¤i yat›r›mc›lar›, Malezya’da tutabilmek ve yeni yat›r›mc›lar›
davet edebilmek amac›yla geliﬂtirdi¤i
stratejilerden en aç›k ve önemlisi Malezya’n›n baﬂta ulaﬂ›m, lojistik, e¤itim, turizm, enerji, liman iﬂletmecili¤i, mali
sektör ve biliﬂim olmak üzere çeﬂitli konularda merkez olma çabas›. Bütün bu
alanlar, topluca, “Hizmet ekonomisi”
olarak tan›mlan›yor. Parinello’nun tan›m›ndan hareketle, “Hizmet sektörü” ve
bu tan›m üzerine kurulu “Hizmet ekono-
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misi”, hizmet sektörünün giderek artan
öneminden dolay› gündeme gelen, üretim sektörü taraf›ndan yönlendirilmekten, üretimi yönlendirici güç olmaya
do¤ru ilerleyen bir kavram. Bu kavram,
özellikle sermayenin düﬂük iﬂçilik maliyetleri ard›ndan gitmesi sonucunda, ülkelerin rekabet avantajlar›n› yetiﬂmiﬂ insan gücü ve yüksek kalitede hizmet sa¤lamak suretiyle muhafaza etmeye
dönüktür.
Belirlenen
alanda rekabet avantaj›
oluﬂturmak
üzere Malezya, e¤itime odaklanm›ﬂt›r.
Kalifiye ‹ﬂçilikten
“Bilgi ‹ﬂçili¤i”’ne Do¤ru
Malezya, “Hizmet ekonomisi” hedefine
ulaﬂmak üzere bütçesindeki en büyük
kalemi e¤itime ay›rmaktad›r. “Dünya
standartlar›nda kaliteli e¤itim” hedefiyle
yap›lan çal›ﬂmalara hükümetçe çok
önem veriliyor. 7-17 aras› yaﬂ grubu ö¤rencilere ücretsiz devlet okullar›na sahip

Malezya’da okuma-yazma oran› yüzde 93
ve 7 yaﬂ›ndaki çocuklar›n yüzde 97’si
devlet okullar›na kay›tl›.
Malezya ciddi ﬂekilde e¤itime yat›r›m
yapt› ve halen de yat›r›mlar›n› art›rarak
devam ettiriyor. Halen üniversite ö¤rencilerinin üçte biri yurtd›ﬂ›nda e¤itim görüyor. Bunlar›n bir k›sm› geri dönüp

Yüksek ö¤renim, 1996 y›l›nda Özel Yüksek Ö¤renim Kurumlar› Yasas› kapsam›nda özelleﬂtirildikten sonra, 6 yeni özel
üniversite kuruldu. Ayn› yasa, yabanc›
üniversitelerin ﬂube kampus kurmalar›na
da imkan tan›d›.
mevcut sisteme dahil olurken, di¤er bir
k›sm› da yüksek lisans sonras› sisteme
akademik ya da iﬂ dünyas› kap›lar›ndan
dahil oluyorlar.
‹ngiliz e¤itim sistemine göre düzenlenmiﬂ sistemde 17 yaﬂ›nda üniversite için
imtihanlara giriliyor. Ö¤renciler aras›nda
kamu ve özel üniversiteler ﬂeklindeki
ay›r›m bu aﬂamada baﬂl›yor. Yaklaﬂ›k
15,000’i yabanc›, toplam 271,000 ö¤renci
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yurtd›ﬂ› cevap olarak Melbourne-Avustralya’n›n Monash ve ‹ngiltere’nin Nottingham üniversiteleri baﬂkent Kuala
Lumpur’da tam teﬂekküllü kampüs kurdular. Ve bu üniversiteler, Bat›dakilerine
k›yasla nispeten daha düﬂük ö¤retim giderleri talep ettiklerinden bölgedeki di¤er varl›kl› ö¤rencileri buraya çekmeye
baﬂlad›lar. Böylece hem Malezya’n›n bilgi
üretimi anlam›nda merkezileﬂmesine,
hem de bölgede bir çekim merkezi olmas›na katk› sa¤lam›ﬂ oldular.

e¤itim dili ‹ngilizce olan 690 özel kolej,
14 özel üniversite ve 4 yabanc› üniversite
ﬂube kampüsü seçerken, 80,000 ö¤renci
Malayca e¤itim veren 16 devlet üniversitesini seçiyor.
1997 Asya krizi öncesinde çok yayg›n
olan, devlet taraf›ndan sa¤lanan uzun süreli ucuz e¤itim kredileri ile yurtd›ﬂ›nda
(ço¤unlukla ‹ngiltere ve ABD) üniversitelere göndermenin yerini, bu ihtiyaç
kriz sonras› kademeli olarak yurtd›ﬂ›ndaki üniversitelerle ikili e¤itim anlaﬂmala-
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r›yla Malezya’da ayn› e¤itim verilmek suretiyle azalt›lmaya çal›ﬂ›ld›. Yetkililer, bu
uygulaman›n kriz sonras› maddi olumsuz etkileri ile kalifiye iﬂgücünün vas›flar›n› yükseltmesi aras›nda gidip geliyorlar.
Yüksek ö¤renim, 1996 y›l›nda Özel Yüksek Ö¤renim Kurumlar› Yasas› kapsam›nda özelleﬂtirildikten sonra 6 yeni
özel üniversite kuruldu. Ayn› yasa, yabanc› üniversitelerin ﬂube kampus kurmalar›na da imkan tan›d›. Bu yasaya ilk

Yabanc› üniversiteler yan›nda Malezya
hükümeti “hizmet ekonomisi” kapsam›nda “bilgi-temelli ekonomi”’ye geçiﬂte giderek artan “bilgi-iﬂçileri” ihtiyac›n›
karﬂ›lamak için çeﬂitli e¤itim programlar› baﬂlatt›. Sanayi E¤itim Enstitüsü, E¤itmen ve ‹leri Beceri E¤itim Merkezi, ‹leri
Teknoloji Merkezleri, Japon-Malay Teknoloji Enstitüsü, bu kapsamdaki programlar aras›nda yer almaktad›r. Ayr›ca
Malezya’n›n ‹nsan Kaynaklar› Geliﬂtirme
Konseyi taraf›ndan idare edilen ‹nsan
Kaynaklar› Geliﬂtirme Fonu, 1993 y›l›ndan beri aktif olarak iﬂgücünün becerilerini yeniden e¤itme ve art›rma yönünde
çal›ﬂ›yor. Di¤er taraftan, Üniversite-Sanayi ‹ﬂbirli¤i Konsorsiyumlar›nda teksif
edilmiﬂ araﬂt›rma programlar›n› teﬂvik
etmenin yan›nda özellikle bilim ve teknoloji alan›nda e¤itim veren lise-sonras›
bir e¤itim sistemi geliﬂtirdi. Örne¤in Malezya’n›n Multimedya Üniveristesi Bilgi
ve ‹letiﬂim Teknolojileri (ICT – Information and Communication Technologies)
ile ilgili bilgisayar bilimleri, telekomünikasyon, optik, fotonik ve tasar›m konular›nda yo¤unlaﬂan e¤itim programlar›
vermekte.
Bu kapsamda farkl› di¤er bir geliﬂme de,
11 Eylül sald›r›s› sonras›nda Araplar’›n
Amerika’ya (hatta Avrupa’ya bile) gitmekten çekinmelerini turizm konusunda iyi de¤erlendiren Malezya, yüksek ö¤-
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Alternatif Finans Kaynaklar›na Merkez

renim ve dil ö¤renimi konusunda da bu
talebi paraya çevirmeye çal›ﬂ›yor. Her
mevsim seyahat edilebilecek bir turizm
cenneti olarak yap›lan tan›t›m çal›ﬂmalar›, e¤itim alan›na da yans›d›. ﬁu anda baﬂta Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri olmak üzere Arap ülkelerinden ö¤renciler
yüksekö¤renim ve dil ö¤renme (‹ngilizce)amac›yla Malezya alternatifini de¤erlendiriyorlar. Gerek Malezya’n›n turizmi
ve gerekse e¤itim sistemi aç›s›ndan farkl› bir aç›l›m.
Resmi dili Malayca olan, ancak ülke genelinde ve özellikle iﬂ dünyas›nda ‹ngilizce’nin yayg›n kullan›ld›¤› bir gerçek. Ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› 1957 y›l›ndan bu
yana milliyetçi bask›lar nedeniyle ‹ngilizce’nin e¤itimdeki a¤›rl›¤› kald›r›lmaya çal›ﬂ›ld›. Bu bask›lar›n tam anlam›yla baﬂar›l› oldu¤u söylenemez, çünkü devlet kademeleri ve hukuk gibi birçok konudaki
kaynaklar›n ‹ngilizce olmas›n›n pek önüne geçilemedi. 2003 y›l›nda al›nan bir kararla, Malezya’n›n uluslararas› rekabette
gereken yeri alabilmesi amac›yla bilim ve
matematik dersleri müfredatta ‹ngilizce
olarak verilmeye baﬂland›.
Malezya Merkez Bankas›n›n verilerine
göre, Asya krizinden bu yana üretilen
ç›kt› ile üretebilece¤i maksimum potansiyel aras›ndaki “ç›kt› boﬂlu¤u” “output
gap” olarak adland›r›lan fark, bir türlü kapanamad›. Sermaye yat›r›mlar›n›n beklenen oranlar›n alt›nda olmas›n› da gözönünde bulunduran hükümet, ekonomik
büyümeyi sermaye ve iﬂgücü üretkenli¤ini art›rmakla sa¤lamay› hedefliyor. Bu
nedenle e¤itim, mesleki e¤itim ve bilgiiﬂçisi e¤itimine sa¤lanmas› gereken deste¤i de içeren “Bilgi-temelli Ekonomi
Mast›r Plan›”’n›n uygulamas›na büyük
önem veriyor.
Bütün bu nitelikli iﬂgücü ve iﬂ sahalar›n›
çeﬂitlendirme yönündeki çabalara Malez-
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Malezya bir çok konuda bölgesel merkez olmaya çabalamas›n›n yan›nda ‹slami esaslara göre
düzenlenen finans konusunda da baﬂ› çekmeye niyetli gözüküyor. Bu alanda cazibe merkezi olma yolunda çabalayan di¤er iki ülke olan Bahreyn ve Birleﬂik Arap Emirliklerine göre
özellikle sistem ve altyap› aç›s›ndan yaklaﬂ›k 10 y›l önde gidiyor. ‹slami bankac›l›¤a ilk giren
iki gruptan biri olan, Suudi Arabistan merkezli Dallah AlBaraka’n›n tahminlerine göre, ‹slami
finans pazar›n›n boyutu ﬂu anda 230 milyar dolar ve y›ll›k yüzde 15 gibi bir oranla büyüme
gösteriyor. 11 Eylül sald›r›s› sonras› New York ve Londra piyasalar›ndan kaçan petrodolarlar›n ‹slam dünyas›na yönelmesi bekleniyor. Bu mebla¤›n 1 trilyon dolar› bulaca¤› belirtiliyor.
Malezya’n›n bu konudaki üstünlü¤ü ise bu iﬂe biraz erken girmesinden kaynaklan›yor. Bank
Islam Malaysia ad› alt›nda ‹slami Bankac›l›kta ilk ad›m› 1983 y›l›nda att›. 1990 y›l›nda Malezya, alan›nda tek olan ve bankalara ‹slami esaslara uygun hesap açabilmelerine imkan tan›yan özel ‹slami bankac›l›¤a yönelik, “Çifte bankac›l›k” kanununu yürürlü¤e koydu. 1994 y›l›nda ise ‹slami bankalar›n bilançolar›n› dengelemek amac›yla fonlar› “swap” yapabildikleri
dünyan›n ilk ‹slami bankalararas› para piyasas›n› kurdu. 2007 y›l›na kadar Malezya Merkez
Bankas›ndaki mali varl›klar›n toplam›n›n yüzde 11’den yüzde 15 oran›na ç›kmas›n› bekliyor.
Malezya’n›n ‹slami Finans› standartlaﬂt›rma çal›ﬂmalar› kapsam›nda geçti¤imiz Kas›m ay›nda
‹slami Finans Hizmetleri Kurulu’nu kurarak temel esaslar› belirleme yolunda ‹slam Kalk›nma Bankas› ve IMF ile bir araya gelmesi ve Deutsche Bank, Citibank ve HSBC gibi uluslararas› alanda faaliyet gösteren firmalar›n benzer konulardaki çal›ﬂmalar›, bu alandaki boﬂlu¤a
iﬂaret ediyor. Konuya alt yap› aç›s›ndan haz›rl›k yap›lmas›, Malezya’y› ‹slami finans konusunda çekim merkezi haline getiriyor.

ya’n›n do¤al yap›s›ndan kaynaklanan
ekstra avantajlar› var. Örne¤in çok kültürlü yap›s›ndan dolay› (Etnik da¤›l›m:
yüzde 53 Malay, yüzde 26 Çinli, yüzde 12
Bumiputra - yerliler, yüzde 8 Hintli, yüzde 1 Di¤er), müfredatla ö¤renilen ‹ngilizce ve Malayca yan›nda, etnik Çin kökenli
nüfusunun büyük bir k›sm›n›n Çince’nin
Mandarin ve/veya Kanton lehçelerini bilmeleri ve etnik Hint kökenli nüfusunun
konuﬂtu¤u Hindu ve/veya Tamil dilleri
yabanc› yat›r›mc›lar›n özellik hizmet sektöründeki yat›r›mlar› için Malezya’y› daha iyi bir konuma getiriyor.
Teknoparklar Diyar›: Cyberjaya
ve Multimedya Süper Koridoru
E¤itime öncelik vererek nitelikli insan
kayna¤› yetiﬂtiren Malezya, katma de¤eri yüksek ürünlerin geliﬂtirilmesini sa¤lamak üzere Ar-Ge’ye ay›rd›¤› fon miktar›n› da art›rm›ﬂt›r. Buna göre Malezya’n›n Ar-Ge yat›r›mlar›na ay›rd›¤› oran
geçen y›la oranla iki kat artarak

GSY‹H’n›n yüzde 0,5’ine ulaﬂm›ﬂ durumda (Almanya yüzde 3, Amerika yüzde 2,8, AB yüzde 1,81, Türkiye ve Yunanistan yüzde 0,49) . Bu oran Endonezya
ve Tayland gibi çevre ülkelere oranlara
oldukça iyi ve OECD’nin belirledi¤i yüzde 2 normuna giderek yaklaﬂ›yor. Her
türlü zenginli¤i göz önünde bulunduruldu¤unda Malezya, bu oranlar› daha
da ileri düzeylere götürebilecek bir ülke. Ar-Ge fonlar›ndan Multimedya Süper Koridoru’nda (MSK) yeralan projelerin yararlanmas› önceli¤i getirilmiﬂtir.
Tan›m olarak Multimedya Süper Koridoru (MSK), daha geniﬂ tan›m›yla
Cyberjaya, fiziksel olarak Kuala Lumpur’un merkezindeki meﬂhur Petronas
Kuleleri ile yeni yap›lan havaalan› aras›nda ayn› fiber optik omurgaya ba¤lanan toplam 750 km2’lik bir aland›r. 27
Haziran 1998 y›l›nda kurulmuﬂtur. Bir
MSK yetkilisinin ifadesiyle sadece bu
alan, Sinapur’un tamam›ndan 100 km2
daha büyüktür.
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Fikir, daha önce sadece binalar ve yollar
gibi somut projelerden oluﬂan Dr. Mahatir Muhammed’in cesur vizyonunun bir
parças›d›r. Göreve geldi¤inde kauçuk,
palmiye ya¤› ve kalay üzerine kurulu bir
ülkeye vizyon (Vizyon 2020 olarak da bilinen Malezya’n›n 2020 y›l›nda geliﬂmesini tamamlam›ﬂ bir ülke olma hedefi) vererek ülkenin önünü açt›. Intel, Sony ve
di¤er teknoloji devlerinin ülkesinde yat›r›m yapmas›n› sa¤lad›. Y›ll›k yüzde 8 gibi
istikrarl› bir büyümenin kaydedildi¤i Malezya’ya hay›r demeyen bu ﬂirketler sayesinde Malezya, sabit disk ve di¤er elektronik parçalar›n üretildi¤i, elektronik cihazlar›n›n montaj›n›n yap›ld›¤› bir merkez haline geldi.
Fikirlerin zenginlik üretti¤i bu yeni dönemde bunlar›n yeterli olmayaca¤›n› gören Dr. Mahatir, “...hem dünya elektronik devlerini bir arada toplayaca¤› bir test
ortam›, hem de anl›k ve s›n›rs›z bilginin
dolaﬂt›¤› zaman›m›z için bir hayat stili olmas›...” amac›yla Multimedya Süper Korisdoru fikrini ortaya att›. Bu fikrin dan›ﬂmanlar› aras›nda Microsoft’tan William
H. Gates III ve IBM’in Louis V. Gerstner
Jr.’› baﬂ› çekiyor.
Multimedya Süper Koridoru (MSK) içine
al›nan MSK prensiplerine uygun ileri teknoloji üreten ﬂirketlere “MSK Statüsü”
veriliyor. Bu statüde olan yaklaﬂ›k 900
kadar firmaya oldukça cömert miktarlarda teﬂvikler veriliyor. MSK geliﬂmesi, Malezya’n›n (ve bölgenin) geçirdi¤i
iki ekonomik s›k›nt›n›n ard›ndan yavaﬂ
sürüyor. 2003 sonlar› itibariyle MSK
statüsünde olan firma say›s› 892 ve istihdam ettikleri çal›ﬂan say›s› 21,000
(bunlar›n yüzde 82’si “bilgi iﬂçisi” olarak tabir edilen teknik iﬂçi)
Kuruluﬂunda Amerikan yaz›l›m devlerini ve donan›m üreticilerini çekmeyi
hedefleyen MKS, bugünlerde daha az
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cazip müﬂterilere raz› olmak durumunda. Geliﬂmiﬂ teknolojileri çekemese de
bütün bu sektör için istihdam kayna¤›
üretti¤i bir gerçek.

(birincisi MIT – Massachusetts Institute
of Technology-ABD) burada kurdu ve
ﬂimdi üçüncü nesil cep telefonlar› için
yaz›l›m geliﬂtiriyor.

MSK statüsü verilen son iki dünya devi
Japon telefon devi NTT (Nippon Telegraph & Telephone Corp) ve kargo ﬂirket
DHL. Her iki ﬂirket de arama operasyon
merkezlerini MSK’a taﬂ›d›lar. Özellikle
NTT’nin son zamanlarda Japonya d›ﬂ›ndaki ikinci en büyük Ar-Ge merkezini de

Daha sonra Londra merkezli HSBC Bankas›, dünyadaki beﬂ bilgi iﬂlem merkez
destek ofislerinden birisinin Cyberjaya’da olmas›n› tercih etti. Bu listeye
Ericsson, Fujitsu, Shell, Standard Chartered, Citibank, Nokia, Western Union,
Hewlett-Packard, Intel ve BMW bölgesel
bilgi iﬂlem merkezlerini ve müﬂteri
hizmetlerini ço¤unlukla MSK’ya taﬂ›yarak kat›ld›lar.
Arama merkezleri iﬂletmeci ﬂirketi,
Scicom, yöneticisi MSK’n›n sa¤lad›¤›
imkanlar› ﬂöyle s›ral›yor:
• ‹ﬂçilik maliyetleri düﬂük; özellikle
Singapur ve Hong Kong ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda neredeyse yar› yar›ya denebilecek düzeylerde,
• Arazi maliyetleri daha da ucuz,
•Beﬂ y›l için kurumlar vergisi istisnas›,
•Cömert Ar-Ge destekleri,
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Ve ﬂöyle devam ediyor yetkili: “Malezya’n›n sundu¤u avantajlar o kadar aç›k ki;
Singapur Telekom bile kurumsal arama
hizmetleri merkezini Malaka’da (Singapur’a deniz ile s›n›r Malezya’n›n güney
eyaletlerinden biri) kuruyor.”

MSK’n›n Malezya’n›n geliﬂimine somut
katk›da bulunaca¤› ve Malezya’y› biliﬂim
ça¤›nda s›çrama yapt›raca¤› 7 ana proje
var. Bunlar; 1) “Ka¤›ts›z” ve “On-line” edevlet, 2) Kimlikten sa¤l›k kart›na kadar
çok amaçl› milli kart (national smartcard), 3) Tele-sa¤l›k, 4) Zeki-okullar
(smart schools), 5) Malezya’n›n ticaretini
geliﬂtirici yaz›l›m ve donan›m›n geliﬂtirilmesini sa¤layacak e-ticaret, 6) Multimedya Üniversitesi çevresinde yeni nesil teknolojilerin geliﬂtirilece¤i Ar-Ge merkezlerinin oluﬂturulmas› ve 7) Malezya ﬂirketlerinin dünya standartlar›na ç›kartacak
tekno-giriﬂimcilerin oluﬂturulmas›. Projeler daha baﬂlang›ç aﬂamas›nda olmas›na
ra¤men üçüncü dünya ülkelerinden yo¤un bir ilgi ve taleple karﬂ›land›.

Küçük çapl› muhasebe programlar› geliﬂtiren bir yaz›l›m firma yetkisinin ifadesi
ise “‹ﬂçilik, kira, vergi ve sair giderler dahil, bütün maliyetlerle k›yasland›¤›nda
Amerika’daki giderlerinin yüzde 5’i oran›nda” ﬂeklinde.

MSK’daki bu teﬂviklerin ve vergi indirimlerinin hangi noktaya kadar gidece¤i ve
oluﬂturulan istihdam imkanlar›n›n devaml›l›¤›, MSK’n›n baﬂar›s›n› ilan etmek
için biraz erken oldu¤unu gösteriyor. Fakat geliﬂmeler umut verici.

• Vas›fl› yabanc› çal›ﬂanlar›n çal›ﬂma izinlerinin ç›kmas› için maksimum süre garantisi 10 gün,
• Bütün çal›ﬂanlar en az iki dil biliyor, ‹ngilizce ve Malayca ve etnik Çin kökenli olan
çal›ﬂanlar için ise Çince’nin Mandarin
(Çin’de ço¤unlukla bilinen/kullan›lan lehçe) ve Kanton (Güney Çin ve Hint-Çini bölgeleri, Malezya ve Singapur’daki Çince lehçesi) lehçelerine hakim olmas›, hitap edilen
müﬂteri kitlesini daha da geniﬂ k›l›yor.
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‹ﬂsizlerin Umudu: Kariyer Siteleri
Eskiden iﬂ arayanlar, bir yandan eﬂe dosta haber b›rak›rken, di¤er yandan da ‹ﬂ ve ‹ﬂçi Bulma Kurumu’na
müracaat ederdi. Bu yöntemi hâlâ kullananlar var, ancak özellikle gençler tercihlerini kariyer sitelerinden
yana kullan›yor. Kriz sonras›nda kariyer sitelerine iﬂ için kay›t b›rakanlar›n say›s› 900 bini aﬂm›ﬂ durumda.

Fark›nda olmasak da teknoloji, iﬂ yap›ﬂ
biçimlerimizi h›zla de¤iﬂtiriyor. Fazla de¤il bundan 10 y›l önce iﬂ ve iﬂçi bulmada
klasik yöntemi kullan›yorduk. Buna göre
iﬂ ve iﬂçi arayan önce eﬂe dosta haber b›rak›yor, ‹ﬂ ve ‹ﬂçi Bulma Kurumu’na müracaat ediyor veya gazete sayfalar›ndan
yard›m al›yordu. Ancak art›k bütün bunlar› ekonomik ve kolay bir ﬂekilde yapan
internet var. Her ne kadar interneti bütün fonksiyonlar›yla tam olarak kullanmasak da, “Bir musibet bin nasihatten
evlad›r” misali, yaﬂanan krizlerle internetin iﬂ ve iﬂçi bulmadaki rolünü krizle daha yak›ndan keﬂfetme ve kullanma imkan› bulduk. Birileri hala eski yöntemleri
kullan›yor olsa da özellikle gençler tercihlerini kariyer sitelerinden yana kullan›yor.
Bu soru herkesin akl›ndan geçiyor. ‘O
kadar gazete ilan›, o kadar eﬂ dost akraba bana iﬂ bulamad› da Internet mi bana iﬂ bulacak’ söylemlerini dillendirmek
yerine bu sitelere kay›t olmak ﬂu an için
daha mant›kl› görünüyor. Çünkü piyasadaki kariyer sitelerine son kriz sonras› 900 bine yak›n kiﬂi kendini kay›t ettirmiﬂ durumda. Ve bu say› her geçen gün
art›yor.
Bunlardan 7-8 bininin iﬂe yerleﬂtirildi¤i
kaydediliyor. ‹ﬂin özü, iﬂ arayanla iﬂçi arayan›n internet üzerinde buluﬂturulmas›.
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Diyelim ki ﬂimdiye dek kariyer siteleri ile
belki hiç iﬂiniz olmad›. Kendiniz için veya bir baﬂkas› için de bakma ihtiyac› hissetmediniz. Ama bu yaz›y› okuduktan
sonra bu sitelere bakmadan edemeyece¤inizi tahmin ediyoruz. Bahsedece¤imiz
sitelerde her gün yüz binlerce tarama yapan gözler ve milyonlarca t›klama yapan
eller var. Kriz öncesinde binlerce genel
müdür, ﬂef, bölüm sorumlusu vb. çal›ﬂanlar da bu siteleri sadece ismen duyuyor veya reklamlarda görüyordu. Fakat iﬂsiz
kald›klar›nda
yapt›klar› ilk ﬂey
bu sitelere bir
CV göndermek
oldu. Art›k Türkiye'deki milyonlarca kiﬂi, internet'in baﬂ›na
geçti¤inde ilk
olarak e-maillerine de¤il bu sitelere bakmak oldu.. Binlerce nitelikli kiﬂinin kendilerini kay›t ederek iﬂ arad›klar› bu sitelerin en yaﬂl›s› 6 y›ll›k, en yenileri ise kriz
sonras› kurulan "CV bank" siteleri. ﬁu
ana kadar 40'› bulan bu sitelerin en büyüklerinin y›ll›k cirolar› milyon dolarla
ifade edilirken di¤er firmalar›n da bu rakamlara s›çrama ﬂans› yüksek.

ri ise dan›ﬂmanl›k ve insan kaynaklar› firmalar› ön planda oldu. Özellikle ellerindeki binlerce cv kaynaklar› ile dan›ﬂmanl›k yapt›klar› firmalar› sanal alanda
buluﬂturabilen firmalar, k›sa zamanda
büyük gelirler elde etme baﬂar›s› göstermiﬂlerdi. Kariyer sitelerinin geliﬂmesi ile
birlikte birçok firma da kendi web sayfalar›na bir kariyer bölümü açarak eleman bulma yoluna gitmiﬂlerdir. Türkiye’deki kriz zamanlar›nda bu tür firma-

Her ne kadar interneti bütün fonksiyonlar›yla tam olarak kullanmasak da, “Bir
musibet bin nasihatten evlad›r” misali,
yaﬂanan krizlerle internetin iﬂ ve iﬂçi
bulmadaki rolünü krizle daha yak›ndan
keﬂfetme ve kullanma imkan› bulduk. Birileri hala eski yöntemleri kullan›yor olsa da özellikle gençler tercihlerini kariyer sitelerinden yana kullan›yor.
lar›n baﬂvuru alanlar›na binlerce nitelikli insanlar baﬂvurmuﬂtu. Kullan›c›lar sadece kariyer sitelerinin ﬂirketlere tan›d›¤› bölümleri görebiliyorlar. Di¤er bölümleri görmek isteyenler için ayr› bir
ücretlendirme söz konusu.
Veri taban›na eriﬂim hakk›na sahip olan
ﬂirketler, kariyer siteleri üzeriden kendileri baﬂvurular› takip edebiliyorlar.

Türkiye’de kariyer sitelerinin ilk öncüle-
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devlet, y›llardan beri var olmas›na ra¤men hantal ve memur zihniyeti ile insanlar› iﬂlerle buluﬂturmakta maalesef
gerekli iﬂlevi yerine getirmemiﬂ durumda. E-devlet uygulamas›na geçmeyi düﬂünen hükümet ise bu uygulamalar› di¤er kariyer siteleri gibi yaparsa k›sa zamanda kamu, gerekli eleman ihtiyac›n›
‹nternet üzerinden giderebilir.
Öncü Kariyer Siteleri
ﬁirketlere ve iﬂ arayanlara arac›l›k yapan
onlarca site var. Ancak bunlardan baz›lar›, birtak›m yetkinlikleriyle ön plana ç›k›yorlar. ‹ﬂte o siteler ve özellikleri:
Kariyer.net, Rakipleriyle Büyüdü
Kiﬂisel S›rlar› Saklayanlar da Var
Kariyer sitelerindeki h›zl› art›ﬂ, siteler aras›ndaki farkl› hizmetleri getirdi. ‹lk zamanlarda birçok sektörden iﬂ ilanlar›n›
yay›nlayan siteler zamanla sektörler aras›nda uzmanlaﬂmaya do¤ru gittiler. Kimi
siteler ise aranan kiﬂileri saklama yoluna
gittiler. Di¤er ‹nsan kaynaklar› sitelerin de
orta ve üst düzeydeki CV'leri bulmakta
zorluk çekmesini f›rsat bilen kariyer siteleri ortaya ç›kt›. Çünkü bu insanlar CV'lerinin aç›¤a ç›kmas›n› istemiyorlard›. Dolay›s›yla CV sahibi isim, telefon, adres gibi
kiﬂisel bilgilerini sakl› tutabilir. Halen çal›ﬂ›yor veya iﬂ arad›¤›n›n kimse taraf›ndan
bilinmesini istemeyen kiﬂiler böylece
CV'lerini güvenle oluﬂturarak ‹nternet ortam›nda da iﬂ arayabiliyorlar. Siteyi kullanan firmalar, arad›klar› pozisyonlara uygun CV'leri belirledikleri kriterlere göre
tespit edebilirler. Böylece pozisyonun tan›m›na en uygun olan adaylarla görüﬂerek
h›zl›ca sonuç al›nmakta. Ayr›ca uygun
CV'lerden kiﬂisel bilgilerini b›rakmam›ﬂ
olanlara, elektronik ortamda site üzerinden özel bir mesaj sistemi ile ulaﬂarak
aday› görüﬂmeye davet edebiliyorlar.
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Peki bunca kariyer sitesi milyon dolarl›k
ciro yaparken devletin bir birimi olan ‹ﬂ
ve ‹ﬂçi bulma kurumu ne yap›yordu.
Özel giriﬂimcilerin bir ihtiyaçtan yola ç›karak ortaya ç›kard›klar› bu sektörde

Sektörün ilk kariyer sitelerinden olan Kariyer.Net, milyon dolarlar› bulan ciroya
sahip. Sitenin kurucular›ndan Tufan Sevinçsel konuyla ilgili ﬂu bilgileri verdi:
“Bizim Kariyer.Net olarak amac›m›z, ülkemizdeki iﬂ
arayanlar ile iﬂ
verenleri ‹nternet ortam›nda bir araya getirmek.
Türkiye'de 1
milyon ile 2.5
milyon aras›nda de¤iﬂen ‹nternet kullan›c› say›s› varken
bu say› Ortado¤u'da 5 milyon civar›nda.
Sadece Dubai'de 800 bin
‹nternet kullan›c›s› bulunuyor. ‹ﬂte biz bu
kadar çok kullan›c›n›n s›k›nt›ya girmeden
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Tekadres.com, Güvenlikte ‹ddial›
Tekadres.com yetkileri, sitelerini en çok bankac›lar›n kulland›¤›n› belirterek ﬂu bilgileri
verdiler: "Bizim ücret politikam›z 250 dolardan baﬂlar 5000 dolara kadar gider. Y›ll›k olarak
bu iﬂ genelde firmalara 4500 dolar civar›nda bir bütçe tutar. Bizim kurallar›m›za uymayan
üye firmalar›m›z› çal›ﬂma sistemleri konusunda s›k s›k uyar›r›z, e¤er kurum bizim
uyar›lar›m›z dikkate almazsa, var olan anlaﬂmam›z› feshedebiliriz. Bizim çok say›da firma ile
çal›ﬂma gibi bir prensibimiz yok. Sadece düzgün çal›ﬂan firmalar ile çal›ﬂmak istiyoruz. Baﬂta
uluslararas› ﬂirketler ile giriﬂimci firmalar bizim daha çok ilgimiz çekiyor. Çok say›da firma,
yönetici pozisyonu adaylar›n› bizden ar›yor. Güvenlik konusunda çok önemli özelliklerimiz
var. Üyelerimiz her an dan›ﬂma hizmetleri alabiliyorlar. Firma kültürü olarak aktif bir sat›c›
konumunday›z.Bize yap›lan baﬂvurular›n içinde en çok banka, bilgi teknolojileri, g›da,
inﬂaat, turizm ve medya sektörü baﬂvurular› var."

‹nsankaynaklari.com’da
Kapsaml› ‹çerik Var
Türkiye'de büyüme trendine giren Kariyer sitelerine yurtd›ﬂ›ndaki firmalar da kay›ts›z kalmad›lar. Türkiye'de ‹nsan Kaynaklar›.com ad›
ile giren Arthur Andersen k›sa zamanda kariyer sitelerinde ilgi ile izlenen adreslerin baﬂ›nda gelmeye baﬂlad›. ﬁirketi "‹nsankaynaklari.com sitesi Türkiye'de insan kaynaklar› alan›nda güvenilir bir referans sitesi olma vizyonu ile 20 A¤ustos 2000 tarihinde hayata geçti.
Geçen süre zarf›nda insankaynaklari.com
kariyer, alan›nda en kapsaml› içeri¤i sunan
site olarak pazarda yerini ald›.

iﬂ aramas›n› istedik. Türkiye'de yaﬂanan ekonomik kriz sonras› CV arﬂivimiz
büyük art›ﬂ göstermiﬂti.Özellikle yetiﬂmiﬂ elemanlar kriz sonras›nda iﬂsiz kald›.
Bankac›l›k, tekstil, bas›n gibi nitelikli birçok eleman›n CV'si ﬂu an datalar›m›z
içindedir. Sitemize ise ﬂu an itibar›yla
2798 firma üye olmuﬂtur. Bizim 1.5 sene
hiç rakibimiz yoktu. Bu yüzden çok s›k›nt› çektik. Çünkü benzer bir eﬂde¤erimiz olmamas›ndan dolay› müﬂteriye
kendimizi anlatmakta zorluk çekiyorduk. ﬁimdi piyasada bir k›yaslama var.
Rakiplerimizin pazara girmesi ile de
müﬂterilerimiz yüzde 40 oran›nda art›ﬂ
gösterdi.”
Yenibir.com, En Çok
Ziyaret Edilenlerden
18 Ekim 2000'de hizmete aç›lan yenibir.com, ayda günlük ortalama 150 bini
aﬂk›n ziyaretçisiyle, Türkiye'nin en s›k ziyaret edilen ve en çok dolaﬂ›lan insan
kaynaklar› sitelerinden biri durumunda.
Site yetkilileri, di¤erlerinden temel farkl›l›klar›n› ﬂöyle tan›ml›yorlar, “Sektördeki di¤er kariyer sitelerinizden temel fark›m›z ise Yenibir.com'un yaln›zca bir iﬂ
ya da aday arama sitesi olmamas›d›r.
Üyelerimize kariyerlerinin her döneminde fayda sa¤lamay› amaçl›yoruz”
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Türkmenbaﬂ›, 23 Milyon Türk ‹stiyor
Y›ll›k yüzde 20 büyümeyle dünyan›n en h›zl› geliﬂen ve de¤iﬂen ülkesi Türkmenistan, 6 milyonluk nüfusuyla Türk Dünyas›n›n y›ld›z› gibi parl›yor. H›zl› büyümeye paralel olarak, insan kayna¤› ihtiyac›n› Türkiye’den karﬂ›lamak istiyor. Bu nedenle Devlet Baﬂkan› Saparmurat Türkmenbaﬂ›, Türkiye’den 23 milyon
Türk istiyor.

Sovyetler Birli¤i’nin 1990 y›l›nda da¤›lmas›ndan sonra ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂan
6 Türk devleti dünya haritas›ndaki yerine
ald›. Adeta bir do¤al gaz denizi üzerinde
bulunun Türkmenistan da bunlardan birisi. Fakat Türkmenistan, y›ll›k yüzde
20’lik büyüme h›z›yla bütün dünyan›n
dikkatini çekmeyi baﬂard›. 6 milyon nüfusu bulunan ülkede okur-yazarl›k oran›
yüzde yüz seviyesinde. Kiﬂi baﬂ›na düﬂen
milli gelir ise Türkiye’nin iki misli, yani 6
bin 300 dolar. Sadece geçen y›l 12 milyar
dolarl›k altyap› yat›r›m›n›n yap›ld›¤› ülkede bundan 10 y›l önce bir kasaba görüntüsünde olan baﬂkent Aﬂkabat, bugün
modern bir Avrupa ﬂehri oldu.
Önce Özal’dan ‹stedi

ri kendi kriterlerine göre olmas›n› istiyor. S›radan, boﬂ-gezer ve Türkiye’den
laf olsun diye insan istemiyor. Çünkü
topra¤› ve ekonomisi de daha fazla insan
bar›nd›rmaya müsait. ‹stedi¤i insanlar›n
milli ve manevi de¤erlerle mücehhez,
devlete sadakatli ve bir meslek erbab› olmas›n› Türkmenbaﬂ› ﬂart koﬂuyor. Türkmenistan Hükümeti, vatandaﬂlar›na do¤algaz, su ve elektri¤i ücretsiz veriyor.
Devlet et, süt, tereya¤›, ekmek, ve ﬂekeri
çok büyük ölçüde sübvanse ediyor. Türkiye’den
Türkmenistan’a
göç edenlerin
say›s› ﬂimdilik 20
bin civar›nda.

‹ki ülke aras›ndaki ticarî ve ekonomik
iliﬂkilerin temeli, Türkmenistan Devlet
Baﬂkan› Saparmurat Türkmenbaﬂ›’n›n ülkemize yapm›ﬂ oldu¤u ziyaret s›ras›nda 3
Aral›k 1991 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Aras›nda Ekonomik ve Ticari ‹ﬂbirli¤ine Dair Anlaﬂma”ya dayanmaktad›r.
Türk firmalar›n›n genel olarak inﬂaat,
tekstil, g›da, temel tüketim mallar›, telekomünikasyon, otomotiv ve elektrikli ci-

Kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelir ise Türkiye’nin iki misli, yani 6 bin 300 dolar. Sadece geçen y›l 12 milyar dolarl›k altyap›
yat›r›m›n›n yap›ld›¤› ülkede, bundan 10
y›l önce bir kasaba görüntüsünde olan

Ülkesinde h›zl› bir kalk›nma seferberli¤i
yürüten Türkmenistan Devlet Baﬂkan›
Saparmurat Niyazov Türkmenbaﬂ›, ihtiyaç duyulan insan kayna¤›n› Türkiye’den
karﬂ›lamak istiyor. Bunun için Türkiye’den 23 milyon Türk istiyor. Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen’in 19-20 May›s
2003’te Türkmenistan’› ziyareti s›ras›nda
bu iste¤ini dile getiren Türkmenbaﬂ›, daha önce Turgut Özal’dan da yine 23 milyon Türk istedi¤ini ve Özal’›n, ‘Evet’ dedi¤ini hat›rlatmas› üzerine Kürﬂad Tüzmen, ‘Bizde adam çok, 56 milyon Türk
bile gönderebiliriz’ ﬂeklinde konuﬂtu.
Türkmenbaﬂ›, Türkiye’den istedi¤i kiﬂile-
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‹ﬂlerin Yüzde
80’ini Türk
‹ﬂadamlar›na
Verdi
Türkiye Cumhuriyeti, 16 Aral›k 1991 tarihinde Türkmenistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›yan ilk ülke olmuﬂ, 29 ﬁubat 1992 tarihinde de diplomatik iliﬂkiler tesis etmiﬂtir. Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan’›n tan›nmas›, uluslararas› ve bölgesel
kuruluﬂlara kat›lmas› veya iﬂbirli¤inin pekiﬂtirilmesi, üçüncü ülkelerin ve uluslararas› kuruluﬂlar›n destek ve yard›mlar›n›n sa¤lanmas› gibi konularda giriﬂimlerde bulunmuﬂtur.

baﬂkent Aﬂkabat, bugün modern bir Avrupa ﬂehri oldu.
haz gibi faaliyet konular›nda yo¤unlaﬂt›klar› görülmektedir.
Türk Cumhuriyetleri içinde Türk iﬂadamlar›n›n en rahat ve en kolay iﬂ yapt›klar› ülke, Türkmenistan. Gidiﬂ geliﬂler ve
ülkede iç güvenlik muntazam. Vize almak kolay ve huzurlu bir ülke, Türkmenistan. Ankara’da Türkmenistan Büyükelçili¤i, ‹stanbul’da Baﬂkonsolosluk,
Türkiye’den ülkeye gitmek isteyenlere
k›sa zamanda vize veriyor.
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Do¤al gaz cenneti!

Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen’in Türkmenistan’› ziyareti s›ras›nda Türkmenbaﬂ›’n›n, daha önce
Turgut Özal’dan da yine 3 milyon Türk istedi¤ini ve Özal’›n, ‘Evet’ dedi¤ini hat›rlatmas› üzerine
Kürﬂad Tüzmen, ‘Bizde adam çok, 56 milyon Türk bile gönderebiliriz’ ﬂeklinde konuﬂtu.

Türkmenistan’›n kalk›nmas›nda Türk iﬂadamlar›n›n büyük eme¤i var. Bugün
Türkmenistan’›n bir bat› ülkesinden fark› yok. Ülke geliﬂip de¤iﬂirken hem Türk
iﬂadamlar› kazan›yor, hem de Türkmenistan. Ülkedeki iﬂlerin yüzde 80’ini Türk
iﬂ adamlar›na havale etmiﬂtir. Türkmenistan dünyan›n dördüncü do¤algaz rezervlerine sahip bir ülke.
‹ﬂ adamlar› devletin önünde!
Türkiye’den giriﬂimciler, GSM operatörlü¤ünden otelcili¤e, konfeksiyondan deterjan üretimine kadar pek çok sektörde
kardeﬂ ülke vatandaﬂlar›yla ortak iﬂletmeler kurdu. 10 y›l öncesinde bakkal
açamayan bölge insan›, bugün yabanc›
ortaklarla birlikte hipermarketler açabilir
hale geldi. Resmi a¤›zlar›n da s›k s›k ifade etti¤i gibi, Türk iﬂadamlar› bölgede
devletin çok önündeler.
Türkistan’›n (Orta Asya’›n büyük bir bölümüne verilen ad) en geliﬂmiﬂ ülkesi, incisi ve ‹sviçre’si bugün Türkmenistan’d›r.
Baﬂkent Aﬂkabat’a yukar›dan bak›nca sanki cetvelle çizilmiﬂ bir ﬂehir görüyorsunuz. O kadar düzenli ki görenlerin gözünü kamaﬂt›r›yor. Bulvar, cadde ve sokak-
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lar son derece güzel ve temiz. Bundan on
iki y›l önce gitti¤im Aﬂkabat ile bugünkü
baﬂkent aras›nda da¤lar kadar fark vard›.
ﬁehir bat› ﬂehirlerini aratmayacak derece
de modern hale getirilmiﬂ.
Baﬂar›l› Türk ‹ﬂadamlar›
Türkmenistan’da gerçekleﬂtirdikleri iﬂlerde kaliteyi ve uluslararas› standartlara
uygunlu¤u ön planda tutmay› genel bir
ilke olarak benimseyen iﬂ adamlar›m›z
aras›nda, Türkmenistan Cumhurbaﬂkan›
Saparmurat Türkmenbaﬂ› taraf›ndan, vatan sevgileri ve baﬂar›l› çal›ﬂmalar› dolay›s›yla “Üstün Hizmet Madalyas›” ile ödüllendirilen iﬂ adamlar›m›z mevcuttur.
Bunlar›n baﬂ›nda Ahmet Çal›k gelmektedir. Çal›k, ayn› zamanda Türkmenistan
tekstil bakan yard›mc›s› ve Türkmenbaﬂ›’n›n baﬂ dan›ﬂman›d›r. Halen say›s› yüzlerle ifade edilebilecek esnaf, Türkmenistan’da ticaretle u¤raﬂmaktad›r. Türkiye ve ‹ran d›ﬂ›ndaki ülkelerin, Türkmenistan’da küçük esnafl›k faaliyeti bulunmamaktad›r. ‹ranl›lar›n faaliyetleri, Türklere göre oldukça düﬂüktür. Ayr›ca, ülkede yerleﬂik iﬂ yapmakta olan yabanc›lar
içerisinde Türklerin uyumu di¤erlerine
göre daha kolay olmaktad›r.

Türkmenistan gerek elektrik üretimi, gerek di¤er enerji kaynaklar›, özellikle do¤algaz aç›s›ndan zengin bir ülkedir. Ülke
ekonomisinin temel taﬂ›n› pamu¤un
yan›s›ra do¤algaz ve petrol oluﬂturmaktad›r. Baﬂta Rusya Federasyonu olmak
üzere, SSCB’de bulunan do¤algaz rezervleri, toplam dünya do¤algaz rezervlerinin yaklaﬂ›k yüzde 40’›n› oluﬂturmaktad›r. Türk Cumhuriyetleri aras›nda en
büyük do¤algaz rezervlerine ve y›ll›k üretim kapasitesine sahip olan ülke Türkmenistan’d›r. Türkmenistan’daki do¤algaz rezervleri, bölgedeki toplam rezervlerin büyük bölümünden fazlad›r. Üretilen do¤algaz›n yüzde 84’ü ihraç edilmektedir.
Toplam yüz ölçümünün 4/5’i çöl olan ülkenin, tar›ma elveriﬂli alan› sadece yüzde
3’tür. Yeni Türk Cumhuriyetleri aras›nda
ikinci büyük pamuk üreticisi olan Türkmenistan’da son y›llarda üretilen pamu¤un iﬂlenmesine ve ülke içinde de¤erlendirilmesine önem verilmektedir. Türkmenistan, zengin maden kaynaklar›na
sahiptir. Özellikle petrol ve do¤al gaz en
önemli yeralt› kaynaklar›d›r.
Türk Okullar› Büyük Bir Avantaj
Birçok tarafs›z gözlemciye göre Türkiye’nin 10 y›ll›k dönemde Türk dünyas›nda gerçekleﬂtirdi¤i en büyük baﬂar›, Türk
okullar›. T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
yurtd›ﬂ›ndaki bütün okullar›n temsilcileriyle 1995’te yapt›¤› bir toplant›n›n ard›ndan yay›nlanan resmi kitapç›¤a göre, 10
y›l içinde bölgeye 130’u özel olmak üzere toplam 142 e¤itim kurumu kazand›r›ld›. Tümü özel 9 üniversitenin aralar›nda
bulundu¤u e¤itim kurumlar›, Türk firmalar›, T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Türk
Dünyas› Araﬂt›rmalar Vakf› taraf›ndan
aç›ld›.
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‹ﬂte ‘Alt›n As›r’ projeleri!

•Alt›n as›rda kiﬂi baﬂ›na gelir 20 bin dolara ç›kar›lmas› hedeflenmektedir. Halen
y›ll›k 10 milyon ton gerçekleﬂen ham petrol üretimimin 2005’de 18 milyon ton,
2010’da 48 milyon ton, 2015’de 65 milyon
ton ve 2020 y›l›nda 100 milyon tona ulaﬂmas› beklenmektir.
• Halen y›lda 50 milyar metreküp ç›kart›lan do¤al gaz üretimi 2005 y›l›nda 80 milyar metreküp, 2010’da 115 milyar metreküp, 2020’de 180 milyar metreküp üretilmesi hedeflenmekte ve bunun 135 milyar
metreküpü ihraç edilmesi öngörülmektedir.
•2020 y›l›na kadar elektrik, do¤al gaz, su
ve tuz, halka ücretsiz olarak verilecektir.
• Sulamal› tar›m alanlar› 4 milyon hektara ulaﬂacak.

¤imizin ayd›n günleridirler.” Türk okullar› iﬂ adamlar›na cesaret verdi¤i gibi, bölgede faaliyet gösteren Türk ﬂirketlerinin
eleman ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›na da büyük katk› sa¤lad›. Bugün ilgili branﬂlardan mezun gençler, donan›m aç›s›ndan
gerek Türk, gerekse yerel iﬂadamlar›n›n
en çok tercih etti¤i elemanlar. Hemen
her Türk ﬂirketinde, bu okullardan mezun, anadili yan›nda Rusça, ‹ngilizce ve
Türkçe konuﬂan personele rastlamak
mümkün.
Sonuçta ilk 10 y›lda ekonomi alan›nda
önemli mesafeler al›nd›ysa da gelece¤e
sa¤l›kl› bakabilmek için bu dönemin iyi
muhasebe edilmesi gerekiyor. Bu cumhuriyetleri ve Türkiye’yi birbirine ba¤layan duygu ve manevi ba¤lar gözard› edilemez. Önemli olan, bunu bir avantaj bilip, iliﬂkilerde günlük siyasi kayg›lar› bir
yana b›rakarak ileriye dönük gerçekleﬂtirilebilir ekonomik ve siyasi hedefler çizmek.

Trans-Hazar Projesi ve
Tarafs›zl›k Statüsü!
Türkmenistan’›n gaz sektörüne iliﬂkin
as›l büyük projesini, Hazar Denizi’nin alt›ndan geçerek Azerbaycan ve Gürcistan
üzerinden Türkiye’ye ulaﬂmas› planlanan, y›lda 30 milyar metreküp kapasiteli,
yaklaﬂ›k 3 milyar dolar maliyeti olan,
Trans-Hazar petrol boru hatt› projesi
oluﬂturmaktad›r. Projenin müteahhitli¤ini, General Electric Capital ve Bechtel ‘in
Trans -Hazar boru hatt› projesinin yap›m›n› üstlenen ortak firmalar› PSG üstlenmiﬂti. PSG, geçen y›l Royal Dutch Shell’i
de projeye dahil etmiﬂ ve taraflar›n yüzde 50-50 oran›nda ortakl›k pay›na sahip
oldu¤u yeni bir konsorsiyum oluﬂturulmuﬂtur.
Türkmenistan ‘daimi tarafs›zl›k’ (permanent neutrality) statüsünü ilan eden ve
bu politikas›n› hiçbir ﬂekilde taviz vermeden uygulayan ülkedir. 12 Aral›k 1995’te

• 2020 y›l›na kadar 50 ilçenin tamam›nda
ç›rç›r, iplik, dokuma, boyama ve konfeksiyon fabrikalar›ndan oluﬂan entegre tesisler kurulacak.
• 2005 y›l›nda maaﬂlar, burslar ve emekli
ücretleri yüzde 50 artacak. Maaﬂlara her 5
y›lda yüzde 100 zam yap›lacak.
Bütün bu projeleri gerçekleﬂtirmek için
Türk iﬂ adamlar›na iﬂ düﬂmektedir. Bizden duyurmas›..

Dünyaca ünlü K›rg›z edebiyatç› Cengiz
Aytmatov’un Türk Okullar› hakk›ndaki
yorumu ise ﬂöyle: “K›rg›z-Türk liselerinde okuyan ve daha sonra mezun olacak
bu gençler, 21. asr›n kadrolar› ve gelece-
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Birleﬂmiﬂ Milletler’e üye ülkeler, ‘Türkmenistan’›n daimi tarafs›zl›k statüsü’ ile
ilgili 59/80 say›l› karar› kabul ederken
bölgesel bar›ﬂa da önemli bir katk›da bulunmuﬂtur. Bildi¤imiz gibi Türkmenistan, XX. yüzy›lda ‘tarafs›zl›k’ statüsünü
elde eden üç ülkeden (‹sviçre ve Avusturya) biridir.
Sonuç: ‘Alt›n As›r’
Türkmenistan Meclisi, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Kiril alfabesini terk ederek, belirli bir geçiﬂ dönemi çerçevesinde, Lâtin alfabesine geçmiﬂtir. Türkmenistan’›n Latin Alfabesine geçmiﬂ olmas›
Türkiye aç›s›ndan son derece önemlidir.
Çünkü yaz›da iletiﬂim sorunu ortadan
kalm›ﬂt›r. Türk iﬂ adamlar›n›n yat›r›m ve
iﬂletme bak›m›ndan eldeki avantaj hiçbir
ülkede yoktur. Türkmenistan’da özelleﬂtirme alabildi¤ine h›zland›r›lm›ﬂ ve hantal bürokrasi bertaraf edilmiﬂtir. Bu da
yat›r›mc›lar için bulunmaz bir f›rsatt›r.
Akl› baﬂ›nda kimi düﬂünürler, 21.yüzy›l›n
Türkler’in asr› olaca¤›n› söylüyor. Bu
söylemi merhum 7.Cumhurbaﬂkan› Turgut Özal da s›k s›k dillendirmiﬂti. ﬁimdi
Türkmenistan’ da 21. yüzy›l› ‘Alt›n As›r’
ilan edilerek, ekonomi baﬂta olmak üzere, kültür, sanat ve medeniyet alan›nda
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ciddi projelerin hayata geçirilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 12 y›lda Türkmenistan’da,
modern fabrikalar›n, muhteﬂem an›tlar›n
yan› s›ra, sosyal ve kültürel amaçl›
300’den fazla devasa tesis inﬂa edilerek
ülkenin sosyal ve kültürel hayat›n canlanmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Yine 12 y›lda 50
milyondan fazla a¤aç dikilmiﬂtir. Bir ova
ve çöl olan Türkmenistan yeﬂile bürünmüﬂtür.

‹ﬂçi Çocuklu¤undan, Devlet Baﬂkanl›¤›na ‹lginç Bir Portre
As›l ad›yla Saparmurat Atayevich Niyazov Türkmenbaﬂ›, devletin en yüksek organ› olan Halk
Maslahat› taraf›ndan 29 Aral›k 1999’da ‘Ebedi Cumhurbaﬂkan›’ ilan edildi. Hayat boyu devlet
baﬂkan›, ﬂair, filozof ve ald›¤› farkl› kararlar›yla tan›nan Türkmenbaﬂ›, dünyan›n en ilginç siyasi liderlerinden biri. Türkmenbaﬂ›, 1940 y›l›nda bir iﬂçi ailesinin çocu¤u olarak dünyaya geldi. Babas› II. Dünya Savaﬂ›’nda, ailesinin di¤er fertleri ise 1948 Aﬂkabat depreminde öldü. Leningrad Teknik Üniversitesi’nden enerji mühendisi olarak mezun oldu. Aﬂkabat yak›nlar›ndaki Bezmein enerji tesislerinde çal›ﬂ›rken Komünist Partisi’ne giriﬂi, daha sonra devlet baﬂkanl›¤›na uzanacak serüveninin de baﬂlang›c› oldu. 1985’te Milletvekilleri Konseyi Baﬂkan›,
ard›ndan Türkmen Komünist Partisi Merkez Komite Birinci Sekreteri ve 13 Ocak 1990’da da
Yüksek Sovyet Baﬂkan› oldu. 27 Ekim 1990’da yap›lan ilk seçimlerden Türkmenistan’›n ilk
cumhurbaﬂkan› olarak ç›kt›. 21 Haziran 1992 seçimlerinde arkas›ndaki halk deste¤i yüzde
99.9’a ç›kt›. Ruhname, Türkmen ‹lim Aman Olsun, Türkmen’in Beﬂ Ça¤›n›n Ruhu adl› kitaplar› yazd›.
Türkmenbaﬂ›, Türkmen halk›na rehber olsun diye Ruhname’yi yazd›. Böylece ﬂairli¤ine bir
de feylesofluk ekledi. Yüzbinlerce bas›lan Ruhname Türkiye Türkçe’si, Rusça, ‹ngilizce, Japonca, Arapça, Farsça, Almanca ve Çekçe’ye çevrildi. Türkmenlere baﬂucu kitab› olarak sunulan Ruhname’nin üniversiteye giriﬂte önemli bir bölümünün bilinmesi gerekiyor.
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‘Yürü, Hâlâ Ne Diye
Oyunda Oynaﬂtas›n!’
Pop-Star kuyruklar›ndaki esef verici insan manzaralar›, bir yandan yar›nki Türkiye’nin kurucular› olan gençlerin içerisine düﬂtü¤ü kimlik bunal›m›n›, öte yandan ise tahammül edilemez büyük yaln›zl›¤›n› ve
kuﬂat›ld›klar› çaresizli¤i yans›t›yor.

Yeterli alt yap›s›n› oluﬂturmadan ve çileye katlanmadan, k›sa yoldan ﬂöhrete ve
servete ulaﬂma sevdas›na yakalanan
gençlik, bu ümidi istismar edenler elinde
ziyan oluyor. Bu hem bir iç kimlik eksikli¤ini, hem de gençlerimizin çaresizli¤ini,
büyük yaln›zl›¤›n› yans›t›yor.
Kur’ân’› Kerim’de, “Andolsun, biz insan›
ﬂerefli k›ld›k!” denilmiﬂtir. ‹nsan hakk›nda yorum yapabilmek için, burada durmak ve düﬂünmek gerekir. Bu ﬂerefli k›l›nm›ﬂ beﬂerin, ﬂerefine gölge düﬂürecek
zillete düﬂmesi/kendi kendini düﬂürmesi
kabul edilebilir bir durum de¤il.
“Bu dünyada iki ﬂeye yanar içim, göynür özüm / Yi¤it iken ölenlere, gökekini
biçmiﬂ gibi” der Yunus Emre.
Afet bir yozlaﬂt›rma tufan› da birer gökekin olan gençlerimizi ac›mas›zca t›rpanlay›p, biçiyor. Belki ortada fizikî bir katliam
yok, fakat daha kötüsü onlar›n içi boﬂalt›l›yor, ümit ›ﬂ›klar› karart›l›yor. Beslendikleri ana kökler kurutuluyor. En vahimi de, toplumsal haf›zalar› siliniyor.
Fetih ﬂairi Arif Nihat Asya, seneler öncesinden, içlerindeki “de¤eri” keﬂfedebilmeleri için gençli¤e ﬂöyle seslenmiﬂti:
“Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaﬂtas›n
Fatih’in, ‹stanbul’u fethetti¤i yaﬂtas›n!
Sen de geçebilirsin, yardan, anadan,
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serden / Senin de destan›n› okuyal›m
ezberden! / Haberin yok gibidir, taﬂ›d›¤›n de¤erden!” diye devam eden ve âdeta sosyal bir ﬂok gibi, içimizdeki cevheri
uyand›ran k›ymetli m›sralar› hepimiz heyecanla hat›rlar›z.
K›sa yoldan ﬂöhrete ve servete ulaﬂma
sevdas›/hastal›¤› salg›n halde yay›l›yor
toplumda. Baz› kanallar da, bu duygular›
aﬂ›r› derecede k›ﬂk›rt›p, sömürüyor.
Menfaati do¤rultusunda kullan›yor. Halbuki, Eﬂrefo¤lu
Rûmî, senelerce
evvelinden ne
güzel dikkat
çekmiﬂ, yeryüzünde dikensiz
gül bahçesi olamayaca¤›na:
“Cefas›z, kimse ermedi vefaya/Gül olmaz bellidir, hâr olmay›nca!”
Derinden Gelen Sosyal Ç›¤l›k
Pop star kuyruklar› asl›nda, boﬂlukta,
uçurumda b›rak›lm›ﬂ civanmertlerin derinden gelen sosyal ç›¤l›klar›d›r. Bu ç›¤l›¤› ve bu eseflendiren s›¤l›¤› görmek gerekir. Cemiyetin dinamik unsurunu oluﬂ-

turan ve onun yar›nlar›n› kuracak olan
bu genç kitle, menfaat simsarlar› ile ﬂöhret avc›lar›n›n eline b›rak›lmamal›.
Ne ac›d›r ki, iç güdüleri aﬂ›r› derecede
k›ﬂk›rtan tüketim toplumu, gençleri birer aptal tüketici olarak görmekte ve içlerindeki yüce özneyi yoklaﬂt›r›p, onlar›
al›nabilir, sat›labilir, kullan›labilir, harcanabilir birer nesneye dönüﬂtürüyor. O
zaman da, kendi ruh kökünden, genetik
kodlar›ndan, kültür ﬂuurundan kopar›lan bu evecen kitle, servet budalalar›n›n
oyunca¤› haline geliyor.

Kiﬂi, kendi yetene¤i ve çilesi ile varmal›d›r hedefine. Var›lan yerin sa¤laml›¤›
ve onuru, katlan›lan çilenin erdeminden
ileri gelir.
Her gün ekranlarda, traji-komik insan
manzaralar› ile karﬂ›laﬂ›yoruz. Bütün servetini Rus çar›n›n ayaklar› alt›na seren
Pembe ‹ncili Kaftan’daki ﬂahsiyetli/izzetli
duruﬂ; ses ve sözde y›ld›z yar›ﬂmas›nda
elenince iki gözü iki çeﬂme a¤lay›p s›zlayan, kimliksizli¤e dönüﬂüyor. Çok ac›,
çok utan›las› bir manzara bu! Kiﬂi kendi
yetene¤i ve çilesi ile varmal›d›r hedefine.
Var›lan yerin sa¤laml›¤› ve onuru, katlan›lan çilenin erdeminden ileri gelir.
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Birileri bu ümidi, kâra dönüﬂtürüyor.

Tabii ki, gençlerin sergiledi¤i bu üzücü
insan hallerinin, sosyal, kültürel, ekonomik ve ahlâkî arka plan›, göreceli gerekçeleri var. Sadece gençleri eleﬂtirmemek,
bunlar› da iyi analiz etmek, iyi çözümlemek ve bundan toplumsal bir sorumluluk ç›karmak gerekir. Bu da evveliyatla
toplumu yönetenlerin iﬂi. Bu kuyruklar
ﬂöhret olma sevdas›n› yans›tt›¤› kadar,
Anadolu insan›n›n çaresizli¤ini, unutulmuﬂlu¤unu, dayan›lmaz yaln›zl›¤›n› da
yans›t›yor. Hem ruhu ve beyni boﬂ b›rak›lm›ﬂ, hem sa¤lam bir kültür kimli¤i, tevekkül ve direnme gücü aﬂ›lanamam›ﬂ;
kendi özüne, en güzel surette yarat›lm›ﬂ
özgün kimli¤ine bakam›yor da; d›ﬂ› süslü, içi çöl kimliklere özeniyor.
Gençleri as›l modellerden, soylu-yüce
örneklerden mahrum b›rak›p, sahte-sanal idollere (put) zebun eden popüler
kültür(süzlük) sosyal bir âfet gibi cemiyeti temelinden sars›yor. Ne var ki, geleneksel ve klasik haf›zas›n›, toplumsal terkibinin kimyas›n› unutan dizginsiz kitle,
yitirdiklerinin fark›nda, idrakinde de¤il.
Sabun köpü¤ü gibi kabar›p sönen e¤reti
hevesler peﬂinde sürünüyor. ‹nsan› elbise ask›l›¤›, alk›ﬂlanan bir mahluktan ibaret san›yor. Oysa mal da, servet de, ça¤daﬂ çizgiler de, ancak yüce bir ruha sahip
kiﬂilik içinde de¤er ifade eder.
Gençlere elbette gelenekle perçinleﬂmiﬂ,
ça¤daﬂ bir birikim kazand›rmak kaç›n›lmazd›r. Fakat evveliyatla yetinme/kanaat
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getirme ve haddi aﬂmama; çözülmeme,
onuruyla direnme; mücadele etme azmini, ﬂuurunu kazand›rmak, ihmal edilmemesi gereken bir keyfiyettir. Kim yapacak bunu? Tabii ki, üst kurumlar› çözülmüﬂ bir cemiyette, tabiat› gere¤i aceleci,
sab›rs›z ve tahammülsüz olan gençlikten,
arzu edilen ahlâk, onurlu duruﬂ ve liyâkati ölçüsünde hedef belirleyip, eriﬂebilece¤ini ümit etme; mistik teslimiyetlemücadele aﬂk›n› birlikte yürütme cehtini
beklemek, fazla iyimserlik olur.
Dinamik ‹nsan Potansiyeli
Ekonomistlerin gözüyle art›k en önemli
güç, (bu tan›ma kat›lmamakla birlikte)
“beﬂerî sermayedir.” ‹nsan unsurudur/insan kayna¤›d›r. ‹nsan potansiyelidir. Ne var ki, bu beﬂerî potansiyeli dinamik/hareketli ve de bereketli bir enerjiye
dönüﬂtürebilmek için, maddî dürtüden
önce, mânevî motivasyon gereklidir. Star
kuyruklar›nda heba olan bu genç beyinleri gördükçe, millî ﬂairimiz merhum
Mehmet Akif’in ﬂiirinden mülhem olarak, “Bir star u¤runa ya Rabb, ne güneﬂler bat›yor!” diye ilenmek geliyor insan›n
içinden. Bu sulusepken, “dik sürüngen”
gidiﬂin en büyük fenal›¤›, genç nesle kötü örneklik teﬂkil etmesidir. Çünkü kötüden, iyiye gitmek mümkün olmaya bilir.
Bunun için ünlü Türk düﬂünürü Farâbî
der ki: “Önce do¤ruyu bilmek gerekir,
do¤ru bilinirse, yanl›ﬂ da bilinir; ama önce yanl›ﬂ bilinirse, do¤ruya ulaﬂ›lamaz.”

Victor Hugo, “Güzellik, k›sa süren bir saltanatt›r!” der; popülist ﬂöhret de öyle.
Önce göklere ç›kar›r, sonra uçuruma
iterler! Jimmy Durante, bu durumu çok
güzel ifade eder:
“Yükselenlere karﬂ› nazik davran›n, çünkü
onlara düﬂerlerken yine rastlayacaks›n›z!”
Tarih filozofu Ortega Y. Gasset, çarp›c›
bir ifadeyle, “Hiçbir ﬂey, kitle kültüründeki pespayeleﬂme kadar h›zla bulaﬂmaz
!” der. Ne var ki, sa¤lam iradeli insan, y›¤›nsal dalgalanmalar karﬂ›s›nda çözülmeyen, yenilmeyendir. Bunun için, E.E.
Cummigs, bu mücadele aﬂk›n› ﬂu sözlerle yüceltir, “Sizi baﬂkalar›na benzetmek
için elinden geleni ard›na koymayan bir
dünyada kendiniz kalmak; bir insan›n
yeryüzünde verebilece¤i en büyük kavgaya giriﬂmek ve asla geri çekilmemektir.”
“E¤er yürüdü¤ünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki, o yol sizi bir yere ulaﬂt›rmaz.” Bu da, B. Shaw’›n sözü. Casson
ise, “‹nsanlar›n en büyük dostu, zorluklard›r!” demiﬂ. Evet ﬂahsiyet ve fazilet, eﬂyay› aﬂk›n idrak, maddeden ba¤›ms›z k›ymet ölçüsü ve bunlar›n kiﬂiye kazand›rd›¤› haysiyetli kimlik burada baﬂlar.
Iﬂ›k ‹nsan›n ‹çinde
Mutlulu¤u, ikbali, yükselme lütfünü baﬂkas›ndan/ötekinden bekleyen ﬂaﬂk›nlara
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seslenir bilge Muhammed ‹kbal: “Sen
kendine bak, elim-ete¤im boﬂ diye üzülme; senin gö¤sünde bir dolunay gizlidir!”
‹çindeki dolunay›n fark›nda olmay›p, yakas›na baﬂkalar›n›n pop-star rozeti takmas› için ç›rp›nanlar›n hâli, çok ac›nas›d›r. Cesaret aﬂ›lar insana, ‹kbal’in derin
manâlar ihtiva eden diriltici sözleri: “Hayat›n kanunudur yaratma ﬂevki/Kalk ve
yeni bir dünya yarat!/Ateﬂlere bürün, ‹brahim gibi/ Raz› olmak bu bahts›z dünyaya/Kalkans›z kalmakt›r savaﬂ alan›nda!”
Kutsal›n d›ﬂland›¤›, erdemin eski bir elbise gibi ruhlardan s›yr›l›p at›ld›¤› ve onur
diye bir iç denetimin kalmad›¤› bir dünyada yaﬂ›yoruz. Frederic Beigbeder’in
çarp›c› ifadesiyle, bu ça¤da “her ﬂey geçici, her ﬂey sat›n al›nabilirdir.” Yani, cemiyetin ahlâk ve izzet hisarlar› düﬂmüﬂtür. Liberalizmin o baﬂ›boﬂ, kopuk ifadesiyle, herkes ““Laissez faire, laissez passer!” diye sesleniyor, “b›rak›n›z yaps›nlar,
b›rak›n›z geçsinler!” (Bu sözün parantez
içi ise, b›rak›n›z alçals›nlar, b›rak›n›z aﬂa¤›lans›nlar, b›rak›n›z rezil olsunlar!, demektir.) Eski Ahit’te/‹ncil belirtildi¤i üzere, her ﬂeyin bir zaman› vard›r. Vaktinden evvel aç›lan çiçek erken solar. Vak-

tinden evvel dillendirilen fikir, tesirini
kaybeder. Vaktinden evvel gelen ﬂöhret
de, kiﬂiye fayda sa¤lamaz: “Her ﬂeyin bir
mevsimi vard›r ve gö¤ün alt›nda güdülen her gayenin bir zaman›. Çözülüp,
da¤›lman›n bir zaman›, toparlan›p bir
araya gelmenin bir zaman›...Taﬂlar›
atman›n da, toplaman›n da bir zaman› var.”
Gereksiz ‹htiyaç Üretmek
Yapay ihtiyaçlar üretmeyi ve insan› geri
zekâl›, muhakeme, sorgulama/yarg›lama
gücü olmayan, kullanmaya müsait bir tüketici derecesine düﬂürmeyi uygarl›k belirtisi diye takdim eden ilkel bir yap› içerisinde; azg›n sele kap›lm›ﬂ kavak yapraklar› gibi, bir meçhule do¤ru ak›p gidiyor
genç nesiller. Bu ça¤›n en etkili yorumcusu Mark Twain, “Uygarl›k, gereksiz ihtiyaçlar›n sonsuz say›da artmas›d›r!” der.
Oysa erdemli toplumun biricik meselesi,
yapay ihtiyaçlar üretmek de¤il, tabii ihtiyaçlara meﬂru karﬂ›l›klar bulmakt›r.
ﬁunu bil ki, genç arkadaﬂ, ruhuna özümsetti¤in yüce hasletleri hiç kimse silemez
ve sende olmayan hasletleri de hiç kimse/hiçbir makam/hiçbir jüri sana veremez. Kendi birikiminle, kendi enerjinle,

kendi cevherinle ›ﬂ›yacak, hayat yolunda
mesafe alacaks›n. Sen e¤er uranyumsan,
elbette ›ﬂ›n yayacaks›n. Baﬂkas›ndan ›ﬂ›k
bekleme, kaynak kendi içinde. Ona yönel ve onurunla yüksel, yükselece¤in yere. Bu ülkenin gerçek sanatkârlar› jürinin
himmeti ile de¤il, yetenekleri, e¤itimleri
ve çileye talip olmalar› sayesinde ﬂöhrete
ulaﬂm›ﬂt›r. Modan›n bulan›k sular›na kap›lma, onun ﬁeytanî/puslu uçurumuna
atma kendini. Oscar Wilde’›n dedi¤i gibi,
“Moda denilen ﬂey, o kadar çirkindir ki,
onu her alt› ayda bir de¤iﬂtirirler!” Senin
âlî misyonun ise, kal›c› de¤erler üretmektir; gelip-geçici olan›n peﬂinde periﬂan durumlara düﬂmek de¤il. Tüketim
ça¤›n›n, “arzular› k›ﬂk›rt ve sömür”, “eﬂyay› kullan ve at”, “insan› ﬂöhret et, uçuruma it!”, tuza¤›ndan koru kendini.
Söz, “eﬂyaya sahip olmakla, erdemli olmak” bahsinden aç›l›nca, tabii ki, akla ilk
gelen kiﬂi Erich Fromm’dur. ﬁöyle diyor
ünlü Alman düﬂünürü: “E¤er insan sadece sahip oldu¤u ﬂeylerden ibaretse, onlar›
yitirdi¤inde, kendini de yitirecek, kim oldu¤unu bilemeyecektir. Böylece hayat›
yanl›ﬂ kurman›n sonucunda, ortaya yenilmiﬂ, moralsiz, y›k›k ve ac›nacak bir insan
ç›kar! (Jüriden geçer oy alamayan zavall›
y›k›k star namzetlerinin sergiledi¤i sefil

Iﬂ›k, kendi içinde, onu baﬂka yerde arama...
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durumla nas›l da benzeﬂiyor!) ...Olmak
kavram›nda ise sahip olunan ﬂeyin kaybedilece¤inden do¤an endiﬂe, korku yoktur.
Oldu¤um gibiysem ve kiﬂili¤im ‘olmak’ taraf›ndan belirleniyorsa, kimse benden bunu alamaz ve kiﬂili¤imin y›k›lmas› tehlikesi
de do¤maz.”
Gençlere bu “olmak/kemâle ermek ﬂuurunu” özümsetmek gerekir.
Germain Martin de ﬂöyle diyor: “Yenilgiye u¤ray›nca umutsuzlu¤a kap›lma, her
baﬂar›s›zl›kta bir zafer iste¤i vard›r.” John
Ruskin ise, “Hayâl gücünün mutlu bir çabaya girebilmesi için, biraz da s›k›nt› görmesi lâz›m!” diyor. H›rslar›n ötesinde,
küçük bir dünya kuran, düﬂünür ve ekonomist E. F. Schumacher, dünyaca meﬂhur “Küçük Güzeldir” kitab›nda ﬂu sars›c› tesbiti yapar, “‹htiyaçlar›n artmas›, kiﬂinin kendi denetimi d›ﬂ›ndaki güçlere ba¤›ml›l›¤›n› art›rd›¤›ndan, var oluﬂsal korkular›n› da büyütür!”
Yani bir kere bu azg›n ve ac›mas›z sürecin etki alan›na girmeyin, bir daha özgün
ve özgür iradenizi kullanamaz, baﬂkalar›n›n dümen suyunda gitmeye mecbur kal›rs›n›z. Size sosyal bir statü kazanmak gibi parlak gözüken etiket, asl›nda iç dünyan›zda vuku bulan sosyal bir âfet olma
riskini de içinde taﬂ›r. Y›k›nt›y›, y›k›l›ﬂ›,
hayal k›r›kl›¤›n› ve kapat›lmaz iç uçurumu daha sonra fark edersiniz. Bu ﬂeytan
feneri, öyle bir ›ﬂ›k yayar ki etraf›na, gözleri kamaﬂ›r meftun olanlar›n. Gerçe¤in
üzeri sis perdesiyle kapat›l›r. Sorgusuzca
tap›n›lan bir sanal âlem kurulur-kurgulan›r. Bunun için filozof Heidegger, “Kamera, izleyiciye çevrilmiﬂ bir silaht›r!” der.
Kiﬂiyi erdemli ve üstün k›lan, sahip oldu¤u servet de¤il, ruhuna özümsetti¤i mânevî/mücerret k›ymetlerdir.
Masum ve çaresiz bir nesil, safl›¤› ve bi-
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Yükselmek ﬂans iﬂi de¤il, çile iﬂidir...

rikimsizli¤i ile istismar edilip, bir yere çekiliyor.
Üzerlerine titredi¤imiz, ayd›nl›k gelece¤imizin ümidi olan gençlerimizi, insan
simsarlar›n›n/ümit tacirlerinin elinden
kurtarmal›y›z. Biliniz ki buradan Türkiye’nin starlar› de¤il, Türkiye’nin yitik bir
nesli ç›kacakt›r!
Devlet-Vatandaﬂ Sözleﬂmesi
Montesquieu’nün “sosyal kontrat” diye
ifadelendirdi¤i, yaz›l› olmayan anlaﬂmaya/kalbî sözleﬂmeye göre, devlet vatandaﬂ›n›n her türlü güvenli¤ini garanti
eder; vatandaﬂ da bu selim/kerim/erdemli devlete sadâkat hissi ile ba¤lan›r.
Oysa yaﬂad›¤›m›z bu sulu-sepken manzarada, masum vatandaﬂlar menfaatperestlerin insaf›na (!) terk edilmiﬂtir. Sömüren
sömürene, kullanan kullanana! Nerede
koruyucu, âdil ve kerim olmas› gereken
devletin “sosyal kontrat›”? Ülkenin yar›nlar› ad›na yitik kuﬂaklara sahip ç›kan ve
kötü gidiﬂe dur diyen yok ortada. Uçurum
nesli kem talihi ile baﬂbaﬂa b›rak›lm›ﬂ; bir
ç›k›ﬂ yolu bulabilmek için ümitsizce/çaresizce ç›rp›n›yor. Sosyal çözülmenin, ahlâkî düﬂüﬂün utand›ran foto¤raf›n› gören
yok. Yükselen sadece insan simsarlar›n›n,
ümit tacirlerinin kâr marj›!..
Meﬂrulu¤u tart›ﬂ›l›r servetleriyle, sihirli,
ﬂeytanî etki gücünü elinde bulunduranlar, yoksul umutlar› sömürerek, servetlerine servet kat›yor. Savunmas›z genç

kitle ise, ﬂaﬂk›n pervaneler gibi bu yakan, yok eden tuzak-›ﬂ›¤a do¤ru koﬂuyor. ‹nsan onurunu ve cemiyetin itibar›n› rencide eden bu gidiﬂe birileri dur demeli. Hiç ﬂüphe yok ki, sorumlulu¤un
biricik muhatab›, ülkeyi insan kaynaklar›yla birlikte yükseltme ve refah seviyesini tutturma iddias› ile iﬂ baﬂ›na gelen iktidarlard›r. Tahammül edilmez bir yaln›zl›¤a terk edilen çaresiz gençler, “belki
bir ümit!” diyerek girdikleri star/y›ld›z
kuyruklar›nda periﬂan oluyor; sahte ›ﬂ›¤a koﬂarken, içindeki ›ﬂ›¤› karart›yor.
Birkaç milyar GSM kâr› u¤runa, toplumun dinamik gücü olan gençler ac›nas›
hâllere düﬂürülüyor. Bu ziyan sadece
gençlerin ziyan› de¤il, ülkenin yar›nlar›
da ziyan oluyor.
ﬁahsiyetli Olma ﬁuuru
Bu sosyal âfetten, ülkenin ümidi ve yar›n› demek olan genç nesli, nas›l kurtaraca¤›z, sorusuna verilecek ilk cevap e¤itim ve aile müessesesidir. Gencin beynine ve yüre¤ine kendi kimyas›, medeniyetinin genetik kodlar› ve ﬂahsiyetli olma
ﬂuuru ailede verilir. E¤er bu gerçekleﬂtirilmez ise genç, gibi soka¤›n ve ekran›n
rüzgâr›na göre oradan oraya savrulacak
ve bir kimlik bunal›m› içerisinde bocalay›p kalacak. Aileden sonra, büyük sorumluluk tabii ki e¤itim müesseselerinindir. Cevdet Paﬂa, ancak sa¤lam bir
e¤itim ile sa¤lanabilen, insan›n derunî
muhtevas› hakk›nda ﬂunu söyler:
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“Her ç›k›ﬂ yolu, her ufuk yolculu¤u; içimizden, yani insan›n
içinden, ruhundan, yüre¤inden,
ﬂuurundan geçer. ‹nsan› atlamak, yolsuzlukta yol aramakt›r!”
‹ﬂte e¤itim denilen keyfiyet/de¤erler manzumesi, bu kadar
ehemmiyetli oldu¤u için, ihmale gelmez;
soka¤›n ve ekranlar›n s›¤l›¤›na, s›radanl›¤›na, pervas›zl›¤›na terk edilemez. Çünkü, bu vahim durum, toplumun bindi¤i
dal› kesmesi, ba¤r›ndan f›ﬂk›ran filizi k›rmas› demektir.
Ey genç adam, bütün çaresizli¤ine, bütün sahipsizli¤ine ra¤men, niteli¤i ve yetkinli¤i/mümeyyiz vasf› su götürür uyduruk jürinin karﬂ›s›nda el-pençe divan
durma; dön de içindeki cevheri keﬂfet.
Unutma ki, sen zübde-i âlemsin. Niye
baﬂka diyarlarda, baﬂka iklimlerde ümit
›ﬂ›¤› ar›yor, onlar›n karﬂ›s›nda yüzsuyu
döküyorsun? Ham hayallere kap›lmaktansa; yetenek, liyâkat, sab›r ve çileye
katlanma gücü ölçüsünde hedefler belirlemek, daha ak›ll›, daha erdemli bir davran›ﬂt›r.
Genç nesle yapt›¤› derin ve cesaret aﬂ›lay›c› ö¤ütleriyle meﬂhur düﬂünürümüz Ali
Fuad Baﬂgil, sab›rs›z arzular peﬂinde kendini helâk edenlere ﬂu uyar›da bulunur:
“Dizginlenmeyen emeller, istekler ve arzular, azg›n bir at gibi sahibini çi¤ner!”
Genç adam, sen önce donan›m›n› tamamlay›p, kemâle ermeye bak; derunî/iç
muhtevan› geliﬂtir. Arzu etti¤in netice ard›ndan mutlaka gelecek.
Sun’i starlar›n saman alevi gibi parlay›p
sönen ›ﬂ›lt›s› ile sak›n gözlerin kamaﬂmas›n. Ruhundaki söndürülemez gerçek ›ﬂ›¤› fark et. Sak›n ola ümitsizli¤e, yeise kap›lma: ‹brahim Hakk› hazretlerinin o ruha ﬂifâ sözlerinin ulvî mesaj› ile bütün
olumsuzluklara karﬂ› sab›rla, metanetle
diren: “Hiç ummad›¤›n yerde/Nâgâh
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aç›l›r perde/Derman eriﬂir derde/Mevlâ
görelim neyler/Neylerse güzel eyler!”
ﬁair Rudyard Kipling, kiﬂiye “adam olman›n ﬂartlar›”n› s›ralarken ﬂöyle der: “Ne
kazand›m diye sevinir, ne kaybettim diye
yerinir, ikisini de karﬂ›lay›p yüzleﬂebilirsen; ömür verdi¤in ﬂeylerin y›k›l›ﬂ›n› seyredebilir ve y›lmadan yine onu kurmaya
çal›ﬂabilirsen...iﬂte ancak o zaman adam
oldu¤unu düﬂünebilirsin!”
Yar›nki Türkiye’nin Kurucular›
Uyduruk jüri de kim oluyor, onlar›n karﬂ›s›nda e¤ilip-bükülmek; onlardan merhamet, himmet beklemek ve bu u¤urda
yüzsuyu dökmek, genç adama yak›ﬂmaz.
Hayat bir f›rt›na çad›r›d›r, onun eksen dire¤ine tutunacak ve f›rt›na ne kadar zorlu olursa olsun, çad›r›n› devirmesine müsaade etmeyeceksin. Var olmak böyle bir
cesaret, böyle bir sa¤lam/sars›lmaz irade
ister. Jüriden medet umarak, e¤ik ve ezik
baﬂlan›lan bir hayat›n gelece¤i kuﬂkuludur. ‹nsan kendi yükselmeli hayat merdiveninde; birini bir yere yükseltenler, onu
k›sa zamanda alaﬂa¤› da eder. Yerin sa¤lam ve muhkem olsun istiyorsan, özlenen çizgiye kendi eme¤inle, erdeminle
ulaﬂacaks›n. Kal›c› olman›n biricik yolu
ve yöntemi budur. Yoksa, temeli oluﬂmadan, çilesi çekilmeden, s›k›nt›s›na katlan›lmadan t›rman›lan zirvenin, düﬂüﬂü
h›zl› ve elemli olur. Çünkü, ‘zirvede rüzgârlar sert eser!”
Genç nesiller, kendilerine kimsenin vermedi¤i ve bu yüzden de kimsenin asla
kendilerinden geri alamayaca¤›, özüm-

senmiﬂ de¤erler peﬂinde çaba
harcamal›, bu yolda çileye tâlip
olmal›d›r. Yükseliﬂin de, yüceliﬂin de en sa¤l›kl› stratejisi budur.
Ülke ancak, bu ﬂuura ermiﬂ genç
ve dinamik güç sayesinde kabu¤unu çatlatabilir; ilimde, sanatta,
edebiyatta söz sahibi olabilir; kem talihini yenebilir. Star kuyruklar›nda zelil olan
nesil, hem ülke için, hem de kendi için
esef verici bir ziyand›r...
Çileye katlanma sabr›n› göstermeden; temelsiz, uçuk hayaller peﬂinde koﬂanlar,
sonunda ac›kl› düﬂ k›r›kl›klar› yaﬂar! Bunun için sevgili Peygamberimiz, “Dünyay› isteyen ilme sar›ls›n, ahreti isteyen ilme sar›ls›n; hem dünyay›, hem ahreti isteyen yine ilme sar›ls›n!” diye buyurmuﬂtur. Her karesi bir imtihan süreci
olan hayat, mutlaka yaﬂanmas› gereken
tecrübeler bütünüdür. Sab›rs›zl›k gösterip, ona k›sa yol refleksi yapt›rmak isteyenler, hedeflerine tez zamanda varmay›
beklerken, aksine bu süreyi daha da
uzatm›ﬂ olurlar.
Sözü, “Ahlâk Nizam›”n›n yazar› Nurettin
Topçu ile ba¤lamak istiyorum. Gerek ferdin, gerekse cemiyetin yükseliﬂ ve yüceliﬂ s›rr› iﬂte burada; sokaklarda sefil manzaralar sergileyen, uzun star kuyruklar›nda de¤il: “Yar›nki Türkiye’nin kurucular›, yaﬂama zevkini b›rak›p, yaﬂatma aﬂk›na gönül verecek, sab›rl› ve azimli, lâkin
gösteriﬂsiz ve nümayiﬂsiz çal›ﬂan ruh
cephesinin maden iﬂçileri olacakt›r...Hünerleri, her türlü fedakârl›k olan bu hizmet ehliler, hizmetlerinin mükâfatlar›n›
bu insanlardan beklemeyecekler, sonsuzlu¤a sunduklar› eserin sesinin akislerini, yine sonsuzluktan dinleyeceklerdir.”
Bu derunî sese, bu sosyal ç›¤l›¤a, sadece
gençler de¤il; yönetme makam›ndakiler
de kulak vermeli.
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El Sanatlar› ve
Ev Ekonomisi
El Sanatlar›, ço¤unlukla sermaye giriﬂimi olmadan ve kapital birikimi gerektirmeden yap›labilecek bir
ekonomik faaliyettir. ‹ﬂsizli¤in ve genç nüfus oran›n›n çok yüksek oldu¤u ülkemizde, planl› bir çal›ﬂma ile
yap›labilecek el sanatlar›, ülke kalk›nmas›nda çok önemli rol oynayabilir.
El sanatlar›, bir milletin kültür ve kiﬂili¤inin en canl› belgelerindendir. As›rlar boyu, toplumun yaﬂam zevki, öyküsü, duygu ve düﬂünceleri, sanat anlay›ﬂ› ve el becerileri ile bütünleﬂerek, insan ruhunun
derinliklerinden eserlerine, incelikle aksetti¤i görülen Türk El Sanatlar›n›n baﬂka milletlerde örne¤ine rastlanmayan
çok zengin bir geçmiﬂi vard›r.
Özbel’e göre el sanatlar›, gelene¤e dayanan karakter taﬂ›r. Milli sanat zevkini
temsil eder, yarat›c›l›k fikrini geliﬂtirir.
Aile içinde estetik haz ve sanat e¤itimini
temin eder. Topluluk hayat›nda ve düﬂüncede büyük bir de¤er taﬂ›r. Aile harcamalar›nda tutumlulu¤u sa¤lar. Psikolojik hayat›n aynas›d›r.
‹nsano¤lu varoldu¤u günden beri el sanatlar› ile iç içe yaﬂam›ﬂt›r ve yaﬂamaktad›r. ‹nsan, tabiat›n ﬂartlar›ndan korunma,
örtünme, giyinme, süslenme, beslenme
ve avlanma araçlar› gibi ihtiyaçlar›n› el
sanatlar›ndan ve onun ürünlerinden karﬂ›lam›ﬂt›r. O kendi yetiﬂtirdi¤i ve do¤adan elde etti¤i her türlü hammaddeyi
ürüne dönüﬂtürmüﬂ ve gitti¤i her yere
bu kültürü de beraberinde götürmüﬂtür.
Çeﬂitli uygarl›k ve kültürlerin beﬂi¤i olan
Anadolu, çok çeﬂitli ve zengin el sanatlar›n›n merkezi olarak büyük ün yapm›ﬂ-
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t›r. Anadolu’nun önemli bir sanat merkezi olarak tan›nmas›, 1071 y›l›ndan beri,
üzerinde yaﬂayan Türklerin el sanatlar›
alan›ndaki ustal›klar› yan› s›ra, co¤rafi
konumdan ve ona ba¤l› olarak da do¤al
hammaddelerden kaynaklan›yordu. ‹ﬂte,
Orta Asya’dan göç ederek medeniyet ve
kültürünü beraberinde Anadolu’ya taﬂ›yan Türkler’in, yüzy›llar boyunca yapa geldikleri hal›, kilim, heybe, kese, çorap, iﬂleme, dokuma, taﬂ, maden, ahﬂap,seramik,
deri, cam iﬂleri ve folklorik giysiler ile gündelik kullanma eﬂyalar›nda renk, zevk ve duygu
ile yo¤rulmuﬂ eme¤in,
sab›r potas›ndan adeta
f›ﬂk›ran, Türk insan›n›n milli zevkinin ve yarat›c›l›¤›n›n zenginli¤i vard›r.
Bilindi¤i gibi Türk Folklorunun önemli
bir kolu olan el sanatlar›m›z, yüksek bir
sanat de¤eri taﬂ›mas› nedeniyle, dünyadaki el sanatlar› içinde ayr› bir yer almaktad›r.
Anadolu’nun, Asya’y› Avrupa’ya ba¤lamas›,
iki k›ta aras›nda köprü konumunda olmas›,
ona önemli bir ticari özellik kazand›rm›ﬂt›.

Uzakdo¤u’dan, Çin, Japonya ve Hindistan’dan gelen büyük ticari yollar› Hazar
denizi ve Basra körfezi k›y›lar›ndan Anadolu’ya giriyor ve oradan Avrupa’ya uzan›yordu. “Baharat Yolu” ve “‹pek Yolu”
denen bir zamanlar›n uluslar aras› ticaret
yollar› say›lan bu güzergah›n Anadolu’dan geçmesi ona ve üzerinde yaﬂayan

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
yapm›ﬂ oldu¤u “Türkiye El Sanatlar› Haritas›” bundan sonraki
çal›ﬂmalara kaynakl›k ederek ve
yeni boyutlar kazand›rarak üretim planlamas› ve pazarlama dan›ﬂmanl›¤›n› kolaylaﬂt›racakt›r.
Dünyan›n en pahal› saat üretiminin, ev atelyelerinde yap›ld›¤›
‹sviçre, bunun en güzel örneklerindendir.
halka çok önemli bir avantaj sa¤lamaktayd›. K›saca bütün kervanlar önce Anadolu’da toplan›yor, sonra da buradan yeni yörelere ve pazarlara da¤›t›l›yordu. Bu
durum Anadolu’ya güçlü bir ulaﬂt›rmac›l›¤›n yan› s›ra büyük sanat merkezleri de
do¤urmuﬂtu. (Arl›, Ilgaz. 1992 s.22)
Üzerinde dört iklimi yaﬂad›¤›m›z, üç taraf› denizlerle çevrili Anadolu, as›rlar boyu
kervan yollar› olma avantaj›n› korumuﬂ
ve zengin do¤al kaynaklar› ile üreticiye
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imkan sa¤lamas› da el sanatlar›n›n zenginleﬂmesinde çok önemli rol oynam›ﬂt›r.
Bu geliﬂimde meslek e¤itimi veren “Ahilik” ve “Lonca” örgütlerinin büyük katk›s›
olmuﬂtur. Bilindi¤i gibi XI. Yüzy›lda Anadolu’ya sürekli göçlerle gelen esnaf ve sanatkarlar, hemen birleﬂtiler ve tezgah ve
atölyelerini kurdular. Ahilikte ana prensip,
bir sanat ya da meslek sahibi olmak ve helal para kazanmakt›r. Ortaça¤ Anadolu
halk› üzerinde çok olumlu ve etkin rol oynam›ﬂ olan bu kurum, tamam›yla Türk’e
özgü, Türk buluﬂu ve onun eme¤inin ürünüdür. (Ça¤atay. 1996. s. 42)
Yerleﬂik döneme geçen Selçuklular, baz›
geleneksel sanatlar›n› sürdürebildi. Taht
kavgalar›na ve d›ﬂtan gelen sald›r›lara
ra¤men sürdürülen el sanatlar›, 16. yüzy›lda en parlak devrine ulaﬂt›r›ld›. Çünkü
bu devirde Selçuklularla baﬂlayan Anadolu’nun Türkleﬂme ve ‹slamlaﬂmas› gerçekleﬂmiﬂ, kuvvetli ve zengin bir imparatorluk kurulmuﬂtu. Güçlü devlet Asya,
Afrika ve Avrupa aras›nda bir köprü görevi gören yeni yerlerin ve deniz yollar›n›n
keﬂfinden önce tüm ticaret yollar›n›n
geçti¤i Anadolu’da kervansaraylar, yollar
yapt›rarak yörenin ticaret merkezi haline
dönüﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Her türlü emniyet tedbirlerinin al›nd›¤› bu kervansaraylarda konaklayan ve yap›lan yollardan
geçen yolcular, tüccarlar ve eski turistler,
civarda bulunan bölgelerden al›ﬂveriﬂ
yap›yorlar ve çevre halk›n› bu alanda çal›ﬂmaya itiyorlard›.
17. ve 18. yüzy›llarda bölge bölge geliﬂmiﬂ olan el sanatlar›, klasi¤in kopyas› olarak devam etmiﬂti. Ancak, ahilik gibi geleneksel kurumlar›n, 19. yüzy›l sonlar›na
do¤ru iﬂlevlerini gere¤i gibi yerine getirememeleri, el sanatlar›m›z›n eski üretim biçimleri yitirme nedenlerinden oldu¤u bir gerçektir.
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Ayr›ca, Ümit burnunun keﬂfi, kervan yollar›n›n de¤iﬂmesi ve Süveyﬂ kanal›n›n
aç›lmas› gibi nedenlerle birlikte, Bat›da
sanayinin h›zla geliﬂmesi el sanatlar›m›z›n, Türk Sanat›n›n di¤er kollar› gibi orijinalli¤ini de yitirmeye baﬂlay›nca 19.
yüzy›lda yok olma tehlikesiyle karﬂ›laﬂm›ﬂ ancak 20. yüzy›lda tekrar üzerinde
önemle durulmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Cumhuriyetin ilan›n› takiben küçük sanatlar›n geliﬂmesi önem kazanm›ﬂ, konu
üzerinde önemle durulmuﬂtur. 1938 y›l›nda, Ekonomi ve Ticaret Bakanl›¤›
bünyesindeki Sanayi ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü içinde bir ﬂube kurulmuﬂ ve ﬂube
1945 y›l›nda Küçük Sanat ‹ﬂleri Genel
Müdürlü¤ü olarak hizmete baﬂlam›ﬂt›r.
1964 y›l›nda Köyiﬂleri Bakanl›¤›’n›n kurulmas› ile köy sanatlar› ve küçük sanatlar; köye giden hizmetler aras›na al›narak; Sanayi Bakanl›¤› nezdindeki Küçük
Sanayi ve El Sanatlar› Dairesi Baﬂkanl›¤›’na da, il ve ilçelerdeki çal›ﬂmalar›n yürütülmesi esas› getirilmiﬂtir. (Baﬂlang›ç.
1981. s.32)
Günümüzde El Sanatlar›
Günümüzde el sanatlar› ürünleri, evlerde, atölyelerde, e¤itim kurumlar›nda, ilgili kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda, bele-

diyelerde düzenlenen kurslarda üretilmektedir. Evlerde kiﬂisel kullan›m ve ticari amaçl› yap›lan üretimde el eme¤i ve
özgünlük birinci derecede önemlidir.
Atölyelerde ise, verim art›r›lmaya çal›ﬂ›l›rken, seri üretime geçilmesi sonucunda
sa¤lanan standartlaﬂma ürünü, sanat
ürünü olmaktan ve iyi iﬂçilikten uzaklaﬂt›ran ana etmenlerden biridir. Verimi art›rma çal›ﬂmalar› kalitenin düﬂmesine neden olabilmektedir.
El Sanatlar› ço¤unlukla sermaye giriﬂimi
olmadan ve kapital birikimi gerektirmeden istihdam geliﬂmesinde ve ekonominin rekabet gücünün art›r›lmas›nda ev
ekonomisine giren mal ve hizmet çeﬂitlerinin zenginleﬂtirilmesinde önemli bir
yer tutan a¤›rl›kl› ekonomik faaliyettir.(Özdemir ve Yetim. 1997 s.192). Dünyan›n en pahal› saat üretiminin, ev atelyelerinde yap›ld›¤› ‹sviçre, bunun en güzel örneklerindendir. Polonya’n›n folklorik bebek sanat›, Fransa’da ve ‹srail’de
dekoratif çiçekçilik ve Çin’ de yap›lan el
iﬂlemeli örtüler bu örneklere eklenebilir.
Bu ürünler ülkemizde yüksek fiyatlarla
al›c› bulurken, kendi el sanatlar›m›zda
ça¤daﬂ anlay›ﬂla üretim yapmak ihmal
edilmektedir.
El sanatlar›n› süs, hediyelik ve turistik eﬂya olarak görmek yeterli de¤ildir. El sa-
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nat› ürünleri “Turizm potansiyeli olan
bölgelerde pazarlanabilir” düﬂüncesi ile
keﬂfedilen turizm potansiyeli, 70’li y›llarda d›ﬂ turizme aç›lm›ﬂ ve turizm k›sa sürede bir sektör olarak kabul görmüﬂ, “bacas›z sanayi” olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
‹ﬂsizli¤in ve genç nüfus oran›n›n çok
yüksek oldu¤u ülkemizde, planl› bir çal›ﬂma ile yap›labilecek el sanatlar› çal›ﬂmalar›, ülke kalk›nmas›nda çok önemli
bir rol oynayabilir. Her yaﬂta ve cinsiyette, ö¤renim seviyesinde, ev ve atölye ortam›nda üretimi yapabilecek el sanatlar›,
do¤al hammadde kaynaklar›n›n, tar›msal
üretim art›klar›n›n de¤erlendirilmesi sayesinde ev ve ülke ekonomisine, az›msanmayacak düzeyde katk› sa¤layaca¤›na
uzmanlar taraf›ndan kesin gözü ile bak›lmaktad›r. Ancak ilgili kuruluﬂlar›n iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmas› gereklidir.
Ülkemizde el sanatlar› alan›nda Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›,
Adalet Bakanl›¤› gibi kurumlar ile KOSGEB, Üniversiteler, ‹hracatç› Birlikleri,
Vak›flar ve Bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar
konfederasyonu ve ayr›ca mahalli idarelerin meslek edindirme kurslar›, Ticaret
ve Sanayi odalar›n›n da yöresel kalk›nmaya yönelik çal›ﬂmalar› vard›r.
Bu kurum ve kuruluﬂlar›n, koordineli
olarak çal›ﬂmalar› el sanatlar›n›n gelece¤i bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r. Öncelikle iyi bir araﬂt›rma ve de¤erlendirme
ekibi oluﬂturularak, Kültür Bakanl›¤›n›n
baﬂlatm›ﬂ oldu¤u “Türkiye El Sanatlar›
Haritas›”na yeni boyutlar kazand›r›larak,
halk kültürünün di¤er konular›yla el sanatlar› iliﬂkilerini araﬂt›rmak mümkün
olacakt›r.
Ulusal düzeyde el sanatlar› atlas›nda yer
alan konulardan; Bitkisel Boyac›l›k, Hal›c›l›k, Kilim vb. Düz Dokumalar, Örgü ‹ﬂleri, Mekikli Dokumac›l›k, Siirt Battaniyesi, Keçecilik, Mutaf ‹ﬂleri, ‹ﬂlemeler, Dantel Örme, Urganc›l›k, Yazmac›l›k, A¤aç ‹ﬂ-
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leri, Çekicilik, Baston Yap›m›, Kaﬂ›kç›l›k,
Müzik Araçlar› Yap›m›, Adi Taﬂ ‹ﬂlemecili¤i, Eskiﬂehir Taﬂ› ‹ﬂlemecili¤i, Onyx ‹ﬂlemecili¤i, Süs Taﬂlar› ‹ﬂlemecili¤i, ÇanakÇömlek ‹ﬂleri, Çinicilik, Dövme Bak›rc›l›k, Basit Kuyumculuk, Cam Sanat›, Semercilik, Saraciye ‹ﬂleri, Di¤er Deri ‹ﬂleri,
Kemik-Boynuz ‹ﬂleri, Cilt ‹ﬂleri, Kakma
Sanat›, Bitkisel Örücülük ve di¤er el sanatlar› ile;Yörede ﬂu anda yayg›n olarak
u¤raﬂ›lanlar, kaybolmak üzere olanlar,
daha önce bilinenler ve kaybolanlar (Arl›
ve Ilgaz s. 25-26) yeni boyutlar ile ele al›narak sonuçland›r›lacakt›r. El sanatlar›n›n gerçek ç›k›ﬂ yerine göre de¤erlendirilebilecektir.
Örne¤in Çorum’da dövmecilik, Tokat’ta
yazmac›l›k, Uﬂak’ta hal›c›l›k, Erzurum’da
oltu taﬂ› iﬂlemecili¤i gibi yörelere göre el
sanatlar› hammaddeleri , tekni¤i, kullan›lan araçlar›, elde edilen ürünleri, yaﬂayan
ustalar›( hatta yaﬂamayan fakat ünlü ustalar›) ,yay›lma alanlar›, geçmiﬂi, gelece¤i
gibi konularda; derinlemesine araﬂt›r›lmal›d›r. (Arl› ve Ilgaz s.25)
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n yapm›ﬂ
oldu¤u “Türkiye El Sanatlar› Haritas›”
bundan sonraki çal›ﬂmalara kaynakl›k etmesi ve yeni boyutlar kazand›r›larak üretim planlamas› ve pazarlama dan›ﬂmanl›¤›n› kolaylaﬂt›racakt›r.
El Sanatlar› ürünlerinin pazarlamas›nda
en etkin yöntem daha önce de belirtildi¤i gibi ulusal, uluslar aras› ve yurt d›ﬂ› fuarlar›nda sergileme faaliyetlerinin yap›lmas›d›r.
Bunun en kayda de¤er davran›ﬂ›, özel bir
fuarc›l›k ﬂirketi olan “Ladin Fuarc›l›k” ortaya koymuﬂtur. Anadolu Geleneksel
Türk El Sanatlar› ürünlerini , 2004 y›l›
sonlar›nda Yunanistan’da sergilemek ve
sat›ﬂa sunmak üzere program›na alan ﬂirket, Gazi Üniversitesi Mesleki E¤itim Fakültesi ile iﬂbirli¤i yolunu seçmiﬂ ve ilgili
bakanl›klarla da toplant›lar yaparak, ko-

ordineli çal›ﬂma ortam› sa¤lama konusunu sadece öneri olmaktan ç›karm›ﬂ, uygulamaya koymuﬂtur.
Benzer bir örnek, Nall›han i¤ne oyalar›n›,
sistemli ve planl› bir üretimi, birkaç giriﬂimci kad›n›n kurdu¤u “Anonim ﬁirket”
üyeleri gerçekleﬂtirmiﬂtir. Üretilen i¤ne
oyalar›n› Ankara’da Vehbi Koç Araﬂt›rma
Merkezi (VEKAM) deste¤inde sergileme
çal›ﬂmalar› gerçekleﬂmek üzeredir.
Bu iki giriﬂim, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluﬂlar›na, yerel yönetimlere,
özel giriﬂimcilere, büyük iﬂ adamlar›na
ve ﬂirketlere örnek olursa, bu ülkede yaﬂayan her kuruluﬂun, kendi alan›nda etkinliklerde bulunmak suretiyle, turizme,
ev ekonomisine,ülke ekonomisine katk›
sa¤lamas› el sanatlar›m›z›n geliﬂmesinde
ve dünya pazarlar›na aç›lmas›nda son derece önemli bir rol oynam›ﬂ olacakt›r.
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Geleneksel Sanatlar›m›zla

Bir Milyon kiﬂiye ‹ﬂ ‹mkân›
‹ki yüz civar›ndaki geleneksel-millî sanat ve zenaatimiz canland›r›ld›¤› takdirde, beﬂ-on sene içinde bir
milyon insan›m›za iﬂ temin edilmiﬂ, ekmek kap›s› aç›lm›ﬂ olur. Bu sanat ürünlerini, daha çok turistler hat›ra olarak sat›n alacakt›r.

Japonya gibi sanayii çok geliﬂmiﬂ, zengin
bir ülkede bile geleneksel sanatlara, el iﬂlerine büyük önem verilir. Bu sahada e¤itim verilir, üretim yap›l›r. Nisan ay›nda
Yunanistan’a alt› günlük bir seyahat yapt›m; Girit’i ve Mora’y› gezdim. Her yerde,
çeﬂit çeﬂit el sanatlar› sat›l›yordu. Müzelerdeki tarihî, çok de¤erli, otantik eﬂyalar›n benzerlerini yapm›ﬂlar, ucuz fiyatla
turistlere sat›yorlard›. Ben de bir tane,
hat›ra olarak sat›n ald›m.
Son üç, dört y›l içinde on kadar ülkeyi
gezip dolaﬂt›m: Bulgaristan, Romanya,
Yunanistan, Makedonya, Bosna-Hersek,
Suriye, Azerbaycan, Tunus, Özbekistan...
Bu ülkelerin hepsinde de, geleneksel
millî el sanat› eserleri bol miktarda ve gayet ucuz fiyatlara sat›l›yordu. Bunun tek
istisnas› maalesef Türkiye’dir.
Bizde elsanat› hiç yoktur demiyorum,
ancak son derece yetersizdir. Ülkemizin
iki yüz kadar geleneksel sanat› veya zenaati vard›. Bunlar›n ço¤u terkedilmiﬂtir.
On kadar› yaﬂamaktad›r, on beﬂ kadar›
ﬂöyle böyle devam ettirilmektedir, gerisi
sizlere ömür...
Bir ara, Kütahya çinicili¤imiz bir hayli sönükleﬂmiﬂ ve gerilemiﬂti. Sonra turizmin
geliﬂmesiyle o sanat parlad›. Lehülhamd
ﬂu anda iyi durumdad›r.

‹znik çinici¤ini “‹znik E¤itim ve Ö¤retim
Vakf›” canland›rd›. Profesör Iﬂ›l Akbaygil’e bu sahadaki gayretleri, himmetleri,
ç›rp›nmalar› dolay›s›yla ne kadar teﬂekkür edilse azd›r.
Hal›c›l›¤›m›z, kilimcili¤imiz ﬂu anda çok
kötü durumdad›r.
Eskiden ülkemizde eski
usûl, elle ka¤›t üretiliyordu, bu da bitmiﬂtir.
Halbuki dünyan›n bir
çok ülkesinde bu cins
ka¤›t yap›lmakta, ihraç
edilmektedir. Hindistan’da elle yap›lan ka¤›t
üreten bir firman›n katalo¤unu gördüm, yüzden fazla ka¤›t üretiyorlard›. En az k›rk bin dolarl›k sipariﬂ al›yorlarm›ﬂ, para ödendikten
bir iki ay sonra mal›
gönderiyorlarm›ﬂ. Biz niçin ayn› iﬂi yapam›yoruz?
M›s›r bundan binlerce y›l önce, Firavunlar devrinde yap›lan papirüs ka¤›d›n› yeniden üretmeye baﬂlad›, bütün dünyaya
ihraç ediyor, bu sayede bir y›¤›n vatandaﬂ›na iﬂ ve aﬂ temin etmiﬂ oluyor.
Otomobil, elektronik eﬂya, makine, mo-
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tor sanayiinde harikalar meydana getiren
Japonya, eski geleneksel ka¤›t üretimini
de devam ettiriyor.
Komﬂumuz ‹ran, elsanatlar› konusunda
son derece baﬂar›l› bir tablo sergilemektedir. Nefis, güzel, bin çeﬂit el sanat›, eﬂya üretiliyor. Gayet ucuz ve mâkul fiyatlarla dünyaya gönderiliyor. F›rsat ve im-

Yetmiﬂ milyon nüfusumuz
var. Ben eminim ki, bunlar›n
içinden, ço¤unlu¤unu kad›nlar›n ve k›zlar›n teﬂkil
edece¤i bir milyon çal›ﬂkan, iyi niyetli, azimli, sab›rl›, sebatl› vatandaﬂ, kendilerine imkan ve f›rsat verilirse geleneksel bir sanat
ö¤renmeye talip olacakt›r.
kân bulursam o komﬂu ülkeyi de ziyaret
ederek bunlar› yerinde tetkik etmeyi düﬂünüyorum.
Ba¤›ms›zl›¤›n› on küsur y›l önce kazanan
kardeﬂ Özbekistan’da, “Behzat Güzel Sanatlar Mektebi” aç›lm›ﬂ (Behzat onlar›n
meﬂhur bir ressam› ve nakkaﬂlar›d›r); sekiz ﬂubesi olan bu okulda geleneksel sanatlar ö¤retiliyor, ülkenin her yerinde fa-
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aliyet gösteren sanatkârlar yetiﬂtiriliyor.
Bizde geleneksel sanat eﬂyalar›na ra¤bet
yok. Almak isteyenler de, genel olarak fiyatlar› pahal› oldu¤u için alam›yorlar.
Bizim geleneksel güzel sanatlar›m›z›n birincisi ve en önemlisi, bence hüsn-i hat
sanat›d›r. Her Müslüman›n evinde hattat
taraf›ndan elle yaz›lm›ﬂ, bir tezhipçi taraf›ndan göz nuru dökülerek tezhibi yap›lm›ﬂ, güzel ve sanatl› bir çerçeve içine yerleﬂtirilmiﬂ bir hilye-i ﬂerif levhas› bulunmas› laz›md›r. Ne yaz›k ki, otomobile, televizyona, cep telefonuna, bulaﬂ›k makinesine para bulan Müslümanlar, böyle bir
dinî sanat eserine para vermemektedir.
Bu cimrili¤in sebebi nedir? Kültürsüzlüktür, görgüsüzlüktür, bedevîliktir.
Ülkemizde binlerce vak›f bulunmaktad›r.
Bunlar›n bir k›sm› geleneksel sanat ve zenaatlerimizi canland›rmak, yaﬂatmak, geliﬂtirmek için teﬂebbüse geçseler, uzmanlar›n› bulup kurslar açsalar, birkaç sene
içinde büyük inkiﬂaf olaca¤› ﬂüphesizdir.
Böyle faaliyetler var ama son derece yetersizdir.
ﬁahsi kanaatime göre, iki yüz gelenekselmilli sanat ve zenaatimiz canland›r›ld›¤›
takdirde, beﬂ-on sene içinde bir milyon
insan›m›za iﬂ temin edilmiﬂ, ekmek kap›s› aç›lm›ﬂ olur. Bu sanatlar›n ürünlerini
daha çok turistler hat›ra olarak sat›n alacaklard›r.
Devletimizin, hükümetimizin de bu konuda ciddi, planl› faaliyete geçmesini temenni ediyoruz. Bizde genel bir kokuﬂma oldu¤u için, bu iﬂe tahsis edilecek paralar› bir tak›m ehliyetsiz ve sürüngen
asalaklar yemeye çal›ﬂacaklard›r. Bu haﬂarat›n mutlaka bertaraf edilmesi laz›md›r.
Özbekistan’daki, “Behzat Koleji” gibi bizde de, en az on kolej aç›lmal›d›r. Bunlara
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gerekirse (bence gerekmektedir) baﬂka
ülkelerden ö¤retmenler, ustalar getirilmelidir. Her okulun atölyelerinde k›sa zamanda imalâta geçilmeli ve bunlar sat›ﬂa
arz edilmelidir.
Sadece ‹stanbul’un de¤il, Türkiye’nin en
fazla turist ve ziyaretçi ak›n›na u¤rayan
mimarî an›t›, Sultanahmet Camiidir. Maalesef bu cami civar›nda turistlere hat›ra
eﬂyas› sat›lamamaktad›r, biraz Kütahya çinisi, birkaç ›v›r z›v›r kesinlikle yeterli de¤ildir. Yüzlerce dükkânda, yüzlerce çeﬂit,
ucuz-pahal› sanat eﬂyas›n›n ziyaretçilere
arz› gerekir.
Bizde geleneksel sanatlar› baltalayan
menfî bir unsur da, baz›lar›ndaki , “köﬂeyi dönme” zihniyetidir. Millî ve geleneksel bir sanat ö¤rendi ya, k›sa zamanda köﬂeyi dönecek... Bu zihniyet hem bir k›s›m
sanatkârlarda, hem de esnafta görülüyor.
‹ranl› sanatkâr opalinden gülabdan yap›yor. Bunun tanesi ‹stanbul’da on-onbeﬂ
milyon liraya sat›l›yor; Türk gülabdan yap›yor, fiyat› yüz milyon lira!...
Birileri himmet etse de, geleneksel-millî
el sanatlar›n›n önemi, bunlar›n canland›r›lmas›, yaﬂat›lmas›, geliﬂtirilmesi; herkesin evini, bürosunu bu gibi eserlerle süslemesi; çeﬂitli vesilelerle bu eserlerin hediye edilmesi; bunlar› ö¤retecek resmî
veya özel kolejler aç›lmas›; evlerin bir köﬂesinde yüz binlerce vatandaﬂ›n bu sanatlar›n birini icra edip eser vermesi ve aile
bütçesine katk›da bulunmas› gibi konularda faydal›, broﬂürler, kitaplar, kitapç›klar haz›rlat›p yay›nlasa.
Son seyahatimde, Atina’da Çin mallar› satan bir dükkândan 1,5 euroya porselen
bir ﬂekerlik ald›m. ‹ki taraf›nda kulpu var,
üzerinde bir kapak bulunuyor, her taraf›
da nak›ﬂl›. Binlerce kilometre uzaktaki bir
ülkede imal etmiﬂler, navlun paras› vererek Yunanistan’a göndermiﬂler ve 1,5 eu-

roya sat›yorlar. Çinliler böyle ﬂeyler yap›yor da, biz niçin yapam›yoruz?
Ülkemiz, dünyada en fazla kahvehâneye
sahip olan ülkedir. Milyonlarca vatandaﬂ›m›z kahvelerde oturur, pahal› Amerikan
sigaralar›n› fosurdat›r, çaylar›n› yudumlar,
iﬂsizlikten, paras›zl›ktan, iktisadî s›k›nt›dan bahsedip durur. Bunlara, “Gelin, geleneksel bir sanat ö¤renin, bir ﬂeyler üretin, birkaç kuruﬂ kazan›n” deseniz, ço¤unlukla dudak bükerler.
Yetmiﬂ milyon nüfusumuz var. Ben eminim ki, bunlar›n içinden, ço¤unlu¤unu
kad›nlar›n ve k›zlar›n teﬂkil edece¤i bir
milyon çal›ﬂkan, iyi niyetli, azimli, sab›rl›,
sebatl› vatandaﬂ, kendilerine imkan ve f›rsat verilirse geleneksel bir sanat ö¤renmeye talip olacakt›r.
Son yirmi beﬂ y›lda ülkemizde çok kötü
geliﬂmeler oldu. Üretmeden tüketmek isteyen; kazanmadan harcamak isteyen bir
topluma dönüﬂtük. Emek, al›n teri, helâl
ticaret, ﬂahsi teﬂebbüs horland›, ikinci plana at›ld›. Onlar›n yerine avantac›l›k, rantç›l›k, riba, haram ve gayr-i meﬂru kazançlar
ve geçimler geldi. Sonunda bugün içinde
ç›rp›nd›¤›m›z batakl›¤a yuvarland›k.
Vatansever, inançl›, hay›r ve hasenattan
zevk alan; ülkesini, halk›n›, devletini güçlendirmek isteyen, imkanl› ve sorumlu kiﬂi ve kuruluﬂlar›n geleneksel el sanatlar›
maddesini mutlaka gündemlerine koymalar› gerekmektedir. Bu konuda ciddi
ve faydal› broﬂürler ç›kart›lmal›, konferanslar verilmeli, sohbetler yap›lmal›d›r.
‹ﬂsiz vatandaﬂlara aﬂ ve ekmek temin edecek bu gibi faaliyetler, hay›r iﬂlerinin baﬂ›nda gelir.
Zevzekli¤i, havanda su dövmeyi, boﬂ ve
faydas›z güncel dedikodular› b›rakal›m,
yararl› iﬂlere, faaliyetlere, hizmetlere
yönelelim.
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‘Avrat Pazar›’
Yeniden Canland›r›l›yor
Han›mlar E¤itim ve Kültür Vakf›, ev han›mlar›n›n el eme¤i göz nuru ile ürettikleri ürünleri ekonomiye kazand›rmak ve ev ekonomisine de katk› sa¤lamak amac›yla, “Kad›n El Ürünleri Projesi”ni hayata geçirdi.
Osmanl›’daki, ‘Avrat Pazar›’na benzer proje kapsam›nda ev han›mlar›na malzeme tedarik etmekten ihracata yönelik pazarlamaya kadar her türlü destek öngörülüyor.

Büyük Osmanl› kentlerinde, kad›nlar›n
kendi çabalar› ile ürettikleri ve yine kendi elleriyle sat›ﬂa ç›kard›klar› ve “ Avrat
pazar›” olarak an›lan özel pazarlara rastlanmaktad›r. Bursa, Halep, Musul ve ‹stanbul gibi büyük kentlerde bu tür pazarlar bulunmaktayd›. Örne¤in, 17 yüzy›l
Bursa Kad› sicillerinde/kay›tlar›nda iplikçi, dokumac› ve ticaretle u¤raﬂan kad›nlardan bahsedilmektedir. Yine Osmanl›’n›n büyük kentlerinden biri olan Musul’da pamuk, yün ipli¤i ve dokuma yapan kad›nlar›n, ürettikleri mallar›, pazarda do¤rudan sat›ﬂ yöntemiyle satt›klar›
görülmektedir. Avrat Pazar›, en yetkin biçimi ile Osmanl› kentlerinin en geliﬂmiﬂ
kenti olan ‹stanbul’da kendisini ortaya
koyar. Nitekim, ‹stanbul’un de¤iﬂik
semtlerinde kurulan farkl› Avrat pazarlar› bulunmaktad›r. Üsküdar Avrat Pazar›,
Üsküdar semtinde kurulmaktad›r. 17.
Yüzy›l ‹stanbul tarihçisi, Kömürciyan’›n
aktard›klar›na göre, bu pazara bahçe ve
bostanlardan ‘gül kadar iri karanfiller,
saks›lar içerisinde getirilip’ sat›l›rd›. Yak›n köylerden gelen üreticiler, ürünlerini
Cuma günü kurulan bu pazarda sat›ﬂa ç›kar›rlard›. Fatih semtinde kurulan bir
baﬂka Avrat pazar› daha vard›. Fatih’te itfaiye binas›n›n arka k›sm›nda yer alan tarihi surlar›n yan› baﬂ›nda kurulan bu Pa-
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zar, günümüzde bile hala ayn› adla (Kad›nlar Pazar›) olarak an›lmaya devam etmektedir. ‹stanbul’un muhtelif yerlerinde çeﬂitli kad›n pazarlar›ndan söz edilmektedir. Farkl› günlerde farkl› yerlere
kurulurdu. Cuma günü Üsküdar ve Edirnekap›; Sulu manast›r yak›n›ndaki Kocamustafapaﬂa ile Kas›mpaﬂa Cumartesi;
Haseki semtinin Arkadios Sütunu’nun
bulundu¤u ve Avrat Pazar› ad›yla an›lan
bölgede Pazar günleri; Macuncu’da Pazartesi;Tophane
ve F›nd›kl› aras›nda Sal› günleri(ki
sonralar› Sal› Pazar› ad›n› alm›ﬂ.
Bugünde Amerikan Pazar› ad› ile
an›l›r.) Çarﬂamba
günleri Fethiye
Cami’nin bulundu¤u yer de, Perﬂembe günleri ise
Galata’da kurulmaktayd›. Bugün Perﬂembe Pazar› ad›
kullan›lmaya devam etmektedir. ‹stanbul’daki bu pazarlardan özellikle Avrat
Pazar› niteli¤i taﬂ›yanlar aras›nda Üsküdar, Haseki Avrat Pazar› ve Fatih Avrat
Pazar› oldu¤u gözükmektedir. Kuﬂkusuz
en önemli Avrat Pazar› ise Haseki sem-

tinde kurulmaktayd›. Hatta öyle bir ﬂöhrete ulaﬂm›ﬂt› ki semte de ad›n› vermiﬂti.
Buraya Avrat Pazar› deniyordu. Zaten
bölgenin kent kültüründeki yeri; öteden
beri önemli anlamlar içermekteydi. Çünkü Avrat Pazar›’n›n kuruldu¤u bu alanda
Bizanslardan kalma tarihi zafer an›t› ve
zafer meydan›, Kanuni Süleyman’›n eﬂi
Hürrem için yapt›rd›¤› Haseki külliyesi
gibi önemli yap›lar inﬂa edilmiﬂti. Ayr›ca
Keyci Hatun, Nubihar gibi kad›n isimle-

Avrat Pazar›, en yetkin biçimi ile Osmanl› ﬂehirlerinin en geliﬂmiﬂ kenti
olan ‹stanbul’da kendisini ortaya
koyar. Nitekim, ‹stanbul’un de¤iﬂik
semtlerinde kurulan farkl› avrat pazarlar› bulunmaktad›r. Üsküdar Avrat
Pazar›, Üsküdar semtinde kurulmaktad›r.
riyle an›lan yap›lar yine bu bölgede bulunmaktayd›. Avrat Pazar›, bu semte ad›n› verecek kadar büyüktü. Tarihçimiz
Koçu’ya göre Avrat Pazar›, ‘CerrahpaﬂaKocamustafapaﬂa Caddesi boyunda k›smen de Arkadiyus sütunun önünde Taﬂ
mektep, Bayrampaﬂa medrese ve türbe-
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sine ç›kan Ya¤hane Soka¤›’nda ve k›smen de Haseki Caddesi’nin buraya düﬂen parças› üzerinde kurulurdu.(Koçu
1960-1356)
Avrat Pazar›n›n al›c›s› ve sat›c›s› kad›nlard›. Genellikle orta ve üst yaﬂ düzeyi kad›nlardan oluﬂmaktayd›. Üreticiden tüketiciye, do¤rudan sat›ﬂ yap›lmaktayd›.
Bir bak›ma sosyolojik anlamda kad›nlar›n kamusal alan›n› meydana getirmekteydi. Buralarda kad›nlar, sadece al›ﬂ-veriﬂ yapmakla kalm›yorlar; ayn› zamanda
s›n›rl› ev ve aile mekan›n›n d›ﬂ›na ç›karak farkl› iliﬂkiler geliﬂtiriyorlard›. Kad›nlar›n özel alanda kamusal alana aç›lan
dünyalar›yd›. Sosyal ve kültürel do¤alar›n› yaﬂayabilme imkanlar›na ulaﬂma çabas›nda olduklar› bir yerdi. Cinsiyet
kimli¤inin toplumsal mekana dönüﬂtü¤ü aland›. Kuﬂkusuz dedikodular ve tan›ﬂmalar sayesinde ekonomik al›ﬂveriﬂ
kadar toplumsall›¤›n da al›ﬂ-veriﬂleri
(kültürel ve toplumsal sermaye) yap›l›yordu. Avrat Pazarlar›’nda sadece iplik,
dokuma ya da yün e¤irme gibi ürünler
bulunmuyordu. Bunlarla birlikte k›na,
nöbet ﬂekeri, mum, tohum, ﬂap iplik,
havlu terlik, sebze ve meyveler, hayvan
ürünleri vb. ürünler de sat›l›yordu. Bunlar›n bir k›sm› da kad›nlar taraf›nda pazarlan›yordu. Çevre köylerden gelip ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan kad›nlar olmakla
beraber, buraya gelen kad›nlar›n ço¤u
pazar›n bulundu¤u semtte oturmaktay-
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d›. Ayr›ca , Pazar etraf›n› çevreleyen dükkanlar ve kad›nlara özgü hamamlar da
mevcuttu. Avrat Pazarlar› genellikle ya
‹stanbul’un boﬂ meydanlar›nda kurulurdu, ya da yol kavﬂaklar›nda. Pazarlar,
Osmanl› mahalle merkezli kent yaﬂam›n› simgeleyen ve geleneksel kad›n anlay›ﬂ›na uyumlu bir ﬂekilde, mahremiyetin
kamusal boyutlar›n› sergileyen bir yap›y› yans›tmaktayd›. ‹çinde bulunduklar›
dönem aç›s›ndan önemlidir. Çünkü kad›n›n farkl› bir tarihsel kültür içinde,
yapt›¤› ekonomik giriﬂimlerin deneyimlerini göstermektedir bizlere. Ayr›ca, Osmanl› Müslüman kad›n imgesinin toplumsal yaﬂam s›n›rlar› hakk›nda fikir
edinmemiz konusunda bize yard›mc›
olmaktad›r. Farkl› tarihsel dönemlerde
ve farkl› kent ortamlar›nda
kad›nlar›m›z›n giriﬂim-

Piyale Ç‹T‹C‹ / HEKVA Yöneticisi

ci ruhlar›n› bir biçimde sürdürdüklerini görmekteyiz. Avrat pazarlar› deneyiminde, kad›nlar›m›z›n giriﬂimci ruhlar›
bir biçimde sürdürdüklerini görmekteyiz. Avrat pazarlar› deneyiminde kad›nlar›m›z›n ortaya koydu¤u faaliyetler, oryantalist, feminist söylemin Müslüman
Türk kad›nlar› hakk›nda geliﬂtirdi¤i kimi
çarp›tmalar›n yanl›ﬂl›klar›n› görmek aç›s›ndan da önemli bir katk›d›r.
Türkiye’de de¤iﬂik sebeplerle han›mlar›n üretim sürecine dahil olamamalar›,
bununla birlikte evlerinde el eme¤i göz
nuru ile ürettikleri ürünleri pazarlayamamalar› noktas›ndan hareket eden
Han›mlar E¤itim ve Kültür Vakf› (HEKVA) bir proje geliﬂtirmiﬂ. Kad›n El Ürünleri Projesi (KÜP) ad›n› taﬂ›yan projeyle
han›mlar›n ürettikleri ürünleri pazarlayarak ev ekonomisine katk› sa¤lamalar›
amaçlan›yor. 1988 y›l›nda kurulan ve
ﬂimdiye kadar 350 aileye ayni ve nakdi
yard›mda bulunan HEKVA’n›n iletiﬂim
a¤›nda 7 bin 500 kiﬂi bulunuyor. ‹stanbul
Haseki’deki tarihi mekan›nda yüzlerce
bayana e¤itim de veren vak›f ve projesi
hakk›nda HEKVA Yöneticisi Piyale Çitiçi
ile konuﬂtuk. Üniversite ö¤rencisi iken
kendisi de HEKVA bursiyeri olan Piyale
han›m›n anlatt›klar›, Osmanl›’daki Avrat
Pazarlar›n› yeniden canland›rcak gibi.
Öncelikle HEKVA hakk›nda biraz
bilgi verir misiniz?
Han›mlar E¤itim ve Kültür Vakf› (HEKVA), yoksul ö¤rencilerin ve ailelerin, dul
ve yetimlerin; g›da, giyim, yakacak, sa¤l›k
vb. ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›, ekonomik, kültürel ve e¤itsel düzlemlerde iyileﬂtirmeye dönük hizmetlerle donat›lmas› amac›yla 1988 y›l›nda kurulmuﬂtur.
HEKVA kuruldu¤undan bu yana her y›l
yaklaﬂ›k 350 ailenin ki, bu 2000 nüfus etmekte, ayni ve nakdi ihtiyaçlar›n› organize bir ﬂekilde evlerinde incelemeler yaparak karﬂ›lamaktad›r. Hayatlar›n› geliﬂ-
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tirmeye ve iyileﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› kiﬂilerin; renk, soy, cins, mezhep, bölge vb.
farkl›l›klar›na bakmadan; hizmetlerini
imkanlar› ölçüsünde geniﬂ tutarak, adaletli bir anlay›ﬂla sürdürmeye çal›ﬂmaktad›r. Yard›mlar›n d›ﬂ›nda yine vakf›m›z periyodik olarak düzenledi¤i etkinliklerle
farkl› sosyo-kültürel seviyeden birçok kad›na ulaﬂabilmektedir, iletiﬂim a¤›m›zda
7 bin 500 kiﬂi bulunmaktad›r. Vak›f›m›z;
kad›n ve genç k›zlara yönelik T.C. Milli
E¤itim Bakanl›¤› Halk E¤itim Müdürlü¤ü
iﬂbirli¤i ile y›llarca Yetiﬂkin E¤itimi Kurslar› açarak beceri kazanmalar›n› temin etmiﬂ, farkl› konularda geniﬂ çapl› anket ve
araﬂt›rmalar yapm›ﬂt›r. Son olarak söyleyebileceklerim ise Hekva'n›n ﬂu an ki binas› olan ve etkinliklerini gerçekleﬂtirdi¤i Haseki semtinde bulunan tarihi Bayrampaﬂa Külliyesi’nin restore edilerek
yeniden hayata kazand›r›lmas›d›r. Bu
mekan, tarihimizde kad›nlar›n ürünlerini
sat›ﬂa sunduklar› “Avrat Pazar›” ismi verilen geniﬂ sahan›n bir bölümünde yer almaktad›r. Üç y›l sürecek KÜP Projesinin
pilot çal›ﬂmas›n›n da bu mekanda baﬂlamas›n› hedefliyoruz. HEKVA ayr›ca 1995
y›l›ndan bu yana Gökkuﬂa¤› ‹stanbul Kad›n Platformu’nun (G‹KAP) kat›l›mc›s›d›r
ve iletiﬂim a¤›nda yer almaktad›r. KÜP
projesi. G‹KAP kat›l›mc›s› 36 STK taraf›ndan ortak proje olarak kabul edilmiﬂtir.
KÜP projesi nas›l ve hangi amaca yönelik ortaya ç›kt›?
Bu Proje; kad›nlar›n el ürünlerine pazar
yerleri temin ederek, devaml› gelir ve iﬂ
imkan› oluﬂturmak, böylece; kad›nlar›n,
ailenin ve ülkenin ekonomik kalk›nma
çabalar›na üretim ve pazarlama ile katk›da bulunmas›n› sa¤lamak amac›yla haz›rland›. Biz yapt›¤›m›z araﬂt›rmalarda ülkemizde kad›nlar›n üretime yayg›n olarak
kat›lmamas›n›n nedenlerini araﬂt›rd›k.
Sonuç olarak, ortada çözümlenmemiﬂ
baz› temel problemlerin oldu¤unu gör-
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dük. Bunlar› s›ralamak gerekirse, geleneksel el ürünlerinin tüketicilerin talebine cevap verecek tür ve düzeyde olmamas›, özellikle yoksul kad›nlar›n e¤itimsizli¤i, yeni beceri kazanamama, kaliteli
malzeme teminindeki imkans›zl›klar›, çal›ﬂmalar›n standardize ve organize edilememesi, yine kad›nlar için mühim bir
konu olan ürünlerinin de¤erinde sat›laca¤› güvenli pazaryerlerinin yoklu¤u ﬂeklinde s›ralayabiliriz. Tüm bu problemlerin çözümü için yap›lan u¤raﬂlar ne yaz›k
ki lokal olarak kalm›ﬂ ve yayg›nlaﬂt›r›lamam›ﬂ. Biz KÜP projesiyle, kad›nlar›n
üretici ve giriﬂimci potansiyellerini harekete geçirmek istiyoruz. Baﬂta yoksul kad›nlar olmak üzere onlara üretim ve pazarlama imkânlar› sunmak istiyoruz.
Nas›l olacak bu?
Öncelikle yoksul kad›nlara, geleneksel el
iﬂlerinin ötesinde gelir getirici üretime
yönelik yeni beceri kazand›rma ve e¤itim
programlar›ndan yararlanma f›rsat› sunaca¤›z. Kad›nlara üretimleri için ihtiyaç
duyduklar› ayni ve nakdi yard›m ki bu
hammadde, malzeme, araç, gereç, nakit,
küçük kredi olabilir, temin edece¤iz. En
yak›n semtlerden baﬂlayarak yurtiçi, hatta
ihracata kadar geniﬂleyen, geçici, sabit,
mobil pazaryerleri sa¤layaca¤›z. Pazarlamada, bireysel ve kurumsal destek oluﬂturaca¤›z. Son olarak söyleyebilece¤im
ﬂey ise hizmetin verimlili¤ini, sürdürülebilirli¤ini temin etmek için atölye, kooperatif, iktisadi iﬂletme vb. kurumlarla hiz-

meti kurumsal bir yap›ya kavuﬂturaca¤›z.
Projenin amac› ve gerekçelerine
bak›ld›¤›nda, bu gerçekler Türkiye’nin her yerinde geçerli, yani siz
Türkiye'deki tüm kad›nlar› hedef
kitlesi olarak m› görüyorsunuz ?
Projemizin nihai hedefinin, kad›n›n el
ürünlerine pazaryerleri temin ederek,
üretimin kad›na sa¤layaca¤› maddi gelir
ve özgüvenin sa¤layaca¤› faydalarla mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplumun
oluﬂmas›na katk›da bulunmakt›r.
Sizin de ifade etti¤iniz gibi ele ald›¤›m›z
konu, büyük bir kitlenin ortak problemi
ve çözüm de kitlenin tamam›n› kapsayacak ﬂekilde olmal›. Tabii ki, bu büyük hedef kitleye hizmet etmek için, öncelikle
pilot çal›ﬂma yap›lmal›. Masa üzerindeki
teoriler prati¤e geçerken uygulanabilirli¤i görmek ve yeni revizyonlar›n yap›lmas› için 3 y›l sürecek bir pilot çal›ﬂma yap›lacakt›r. Pilot çal›ﬂmam›zdaki hedef kitlemiz ise HEKVA’n›n yard›m etti¤i 350 ailenin, yani 2 bin nüfusun içindeki kad›nlar
ve HEKVA ile protokol imzalayarak, proje içinde yer alan farkl› kurumlar›n hedef
kitlesindeki üretici kad›nlar, beceri kurslar›nda e¤itim gören kursiyerlerdir.
Bu pilot çal›ﬂmaya dahil
kad›nlarla, neler yapacaks›n›z?
Projeye baﬂvuran kad›nlardan, yoksulluk
önceli¤i dikkate al›narak proje standard›nda kaliteli üretim yapan 100 kad›na en az
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ayda 1 kez olmak üzere pazaryeri
temini sa¤layaca¤›z. Yine Proje
kapsam›nda destek isteyen
ve kaliteli üretim yapan
100 kad›na küçük kredi
temini ve 300 yoksul üretici kad›na; hammadde,
malzeme, araç gereç temin
edece¤iz. Bu söylediklerim zaten kaliteli ürün üretebilen kiﬂilerle yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalar. Bir de üretime kalite kazand›rma çal›ﬂmalar›m›z var. Buna yönelik de 300
kad›na yeni beceri kazand›rma, yine 300
kad›n›n üretim becerilerini ve kiﬂisel geliﬂimlerini e¤itim programlar› ile destekleyerek, toplam bin 100 kad›na ulaﬂma hedefimiz var.
Projede s›kça geçen bir tan›m
var, “Öncelik yoksul kad›na verilmek üzere”, öncelik nas›l ve
neye göre belirlenecek?
Öncelik, hayat›m›z›n her safhas›nda
önemlidir. Standart formlarla iﬂleyen ve
bilgilerin oluﬂturaca¤› havuzla bir çok
noktada sosyal dokumuzu ortaya koyan
çal›ﬂmalarla gerçekleﬂecektir. Öncelikleri
belirlemek için, üretici kad›n›n ekonomik yap›s›, önce onun doldurdu¤u, ‘Durum tespit formu’ ve daha sonra ev ziyaretleriyle incelenecek. Siyah, k›rm›z›, sar›
ve yeﬂil olarak belirlenen bir ekonomik
yap› sistemimiz var. Siyah renk, ayn› hanede yaﬂad›¤› ailenin ayl›k geliri asgari
ücretin alt›nda olanlar› temsil ediyor. Bu
da 2004 ilk yar› için 320 milyon TL. net.
Bu renk, KÜP Projesinde öncelikli kad›n›n rengidir diyebiliriz. K›rm›z› renk, ayl›k geliri asgari ücretle Devlet ‹statistik
Enstitüsü (D‹E) verilerine göre açl›k s›n›r› aras›nda olan, yani 320 milyon – 600
milyon aras›nda olan sar› renk, D‹E verilerine göre açl›k ve yoksulluk s›n›r› aras›nda bulunanlar›n, yani gelirleri 600 milyon – 1400 milyon TL. aras›nda bulunan-
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lar›n son
olarak da yeﬂil
renk, ekonomik ihtiyac› olmayan ve projeden yard›m talep etmeyen üretici kad›n›n rengi olarak tan›mlanmaktad›r. Burada öncelik verilmesinin temel ﬂart›, daha
önce de söyledi¤imiz gibi kaliteli ürün
üreten siyah renkle tan›mlanan kad›n,
daha sonra k›rm›z›, sar› ve yeﬂil renkle tan›mlanan kad›nlard›r.
Projede sat›lacak ürünler için,
kaliteli ürünler dediniz. Kaliteli
ürün üretemeyen kad›nlar›n
ürünleri sat›ﬂa sunulmayacak
m›, onlar bu projeden yararlanamayacak m›?
Tabii ki yararlanacaklar. Üretime kat›lan
herkes projeden faydalanacak ancak, pazaryerinde kaliteli el ürünleri sat›lacak.
Müﬂteri, yoksulun el ürünlerini s›n›rl› say›da ve sadece desteklemek için almayacak. Al›ﬂ veriﬂ yapt›¤›nda kendi ihtiyac›n›
da gidermiﬂ olacak. Bu nedenle ürünler,
uzmanlarca de¤erlendirilecek ve kalitesiz ürünlerin nedenlerine bak›lacak.
E¤er ürün iﬂçilik aç›s›ndan kalitesiz ise,
üretici kad›na yeni beceriler kazand›r›lacak, malzeme aç›s›ndan kalitesiz ise, üretici kad›n hammadde, malzeme ve araç
gereç konusunda desteklenecek.
Projeyi benzer çal›ﬂmalardan
ay›ran özellikler nelerdir?
Projede hizmet için yer alacak tüm kaynaklar›n entegre ve koordineli çal›ﬂmala-

r›n› sa¤layacak sistem, KÜP Standart Yönetim Sistemi Organizasyondur. Bu
sistem, bir çok kurum, kuruluﬂ
ve ﬂah›s›n ayn› program çerçevesinde birlikte hareket etmelerini sa¤layacakt›r. Standardize
edilen form ve raporlarla, kimin
kiminle iletiﬂimde olaca¤›, kimin
kime karﬂ› sorumlu oldu¤u, çal›ﬂmalar›n yönetim ve organizasyonunun nas›l yap›laca¤› net olarak
bellidir. Yani bizi benzer çal›ﬂmalardan
ay›ran›n organize olmam›z› sa¤layan bu
sistemimiz oldu¤unu söyleyebilirim.
Bu sistemi kullanmaya nas›l karar verdiniz ve bahsetti¤iniz bu
sistemi biraz daha açabilir misiniz?
Bu soruyu bizler de kendimize çok uzun
süre sorduk. Yani nas›l bir sistem bulmal›y›z ki hem derde deva olsun, hem de
çok kiﬂi taraf›ndan uygulanabilsin diye.
Zira ülkenin her yerinde el ürünü üreten
kad›nlar var. Uzun çal›ﬂmalar sonucu
gördük ki, ülkemizdeki iktisadi krizin ve
her türlü yoksullaﬂman›n öncelikle kad›nlar› etkilemesi acil müdahale edilmesi
gereken bir durumdur. Bu durumun çözülmesi gerekiyordu. çözümün önündeki engeller için sadece lokal faaliyetler
yap›lm›ﬂt›. Ev eksenli çal›ﬂan üretici kad›nlar›n pazaryerleri için bu güne kadar
yap›lan uygulamalar›n lokal faaliyetler
olarak kalmas›, edinilen deneyim ve birikimlerin bir araya getirilerek, çal›ﬂmalar›n standardize edilememesi ve organize
olarak yayg›nlaﬂt›r›lamamas› as›l problemdi. Biz bu durumu bir tür afet olarak
nitelendirdik. Buradan hareketle Kad›n
El Ürünleri Pazaryerleri Projesini haz›rlarken; baﬂar›s› uluslararas› uygulamalarla kan›tlanm›ﬂ Standart Acil Yönetim Sistemi Organizasyonu = Olay Kumanda
Sistemi’ni (Says=Oks) model ald›k.
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Nas›l bir sistem bu?
KÜP Projesi için model al›nan sistem,
Standart Acil Yönetim Sistemi Organizasyonu, (deprem vb.) afetlerde, uygulanan bir sistemdir.
Buradan da anlaﬂ›laca¤› üzere, afetlerde
oldu¤u gibi, projede de daha önce karﬂ›laﬂmam›ﬂ kiﬂiler, kurum/kuruluﬂlar,
kargaﬂan›n oluﬂmamas› için gerekli olan
organize çal›ﬂmay› yönetebileceklerdir.
KÜP Projesi de, KÜP SYS Organizasyonu
ile hayata geçirildi¤inde baﬂar›l› olmas›
afet ortam›ndan daha kolay olacakt›r elbette. Sistemin baﬂar›s›n› sa¤layan temel
özellikleri s›ralamak gerekirse, birleﬂik
yönetim yap›s›, net görev ve sorumluluk
tan›mlanmas›, dil birli¤i (ortak terminoloji), esnek, ihtiyaca göre küçülüp, büyüyebilen yap›lanma, merkezi iletiﬂim,
ayr›nt›l› ve kapsaml› kaynak yönetimi,
kontrol edilebilir yönetim aral›¤›n› söyleyebiliriz..
Üretilecek de¤erlerle ilgili birkaç
ﬂey söyleyebilir misiniz?
Projenin hayata geçmesi halinde, kad›nlar güvenli ortamlarda, emeklerini de¤erinde satabilecekler, ürettikleri ürünler
kalite ve orijinalite kazand›kça devaml› iﬂ
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ve gelir sahibi olabilecekler, çal›ﬂt›klar›
için boﬂ zamanlar›n› üretimle de¤erlendirilecekler, yine kad›nlar ekonomik olarak güçlendikleri için kendi imkanlar›yla
yard›ma ihtiyaç duymadan yaﬂamlar›n›
sürdürebilecekler. Atölye haline gelen
evlerde, ev halk›n›n üretime iﬂtiraki, aile
bütçesine katk›n›n artmas›n› sa¤layacak.
Yoksullukla gelen g›da eksikli¤i, hastal›klar, k›z çocuklar›n›n e¤itimlerini yar›da
b›rakmas›, çocuklar›n küçük yaﬂta çal›ﬂmaya zorlanmas›, zararl› madde al›ﬂkanl›¤›, aile içi ﬂiddet gibi y›¤›nla psiko-sosyal
problemin ortadan kalkmas›na katk› sa¤layacak, devaml› yard›m talebinin getirdi¤i boyun büküklü¤ü yaﬂanmayacak. Çok

çocuklu kad›nlar, ya da yaﬂ› küçük çocuk
sahibi olanlar evlerinden ayr›lmadan uygun zamanlar›n› üretime ay›rabildikleri
için hem evlerindeki huzur bozulmayacak, hem de ekonomik gelir elde edebilecekler. Özel beceri kazand›ran kurslar,
okullar, sadece bir hobi veya çeyiz haz›rl›¤›na destek veren kurumlar olarak görülmeyecek, bu kurumlar, meslek edindiren, gelir sa¤layan kaynaklara dönüﬂecek. Yetiﬂtirme yurtlar›, huzurevleri, hapishanede yaﬂayanlar, mülteciler, yaﬂl›lar,
özellikle engelli kad›nlar zamanlar›n› ve
mevcut potansiyellerini üretimle de¤erlendirecek, ekonomik ve psikolojik aç›dan güçlenecek, özgüven kazanacak.
Kad›nlar bu proje kapsam›nda birbirleriyle tan›ﬂacak, sosyo-kültürel etkinlikler,
e¤itim seminerleri ve bilgilendirme programlar›yla kad›nlar›n özellikle de zor ulaﬂ›lan k›rsal kesimdeki kad›nlar›n, sosyalleﬂmelerine, kiﬂisel geliﬂim ve e¤itimlerine büyük katk› sa¤lanm›ﬂ olacak. Ürünlerin yurt içi, yurtd›ﬂ› ihrac› ile ülkenin
ekonomik kalk›nma çabalar›na katk›da
bulunulacak. Yöresel, ülkemize has kad›n el ürünleri ile uluslararas› düzeyde ülkemizin tan›t›m›na zemin haz›rlayacak.
Proje evrensel ve standart bir sistem model al›narak haz›rland›¤› için din, dil, ›rk,
yaﬂ, statü fark› gözetmeksizin tüm ülkelerde uygulanabilecek ve kad›nlara hiz-
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yapmak için, öncelikle pilot proje döneminde HEKVA ile iletiﬂim kurarak, pazaryeri imkan› vermek, üretici kad›nlar için
ayni ve nakdi destekte bulunmak, Yüklenici Kurum olarak projede yer almak, bunun için kendi KÜP Ekiplerini bir an önce yetiﬂtirmek vb. konularda katk›da bulunabilirler. Böylece üretici kad›nlar, ‹stanbul içi ve ‹stanbul d›ﬂ›ndan ürünlerini
HEKVA’ya getirmek yerine, en yak›n
Yüklenici Kurum dolay›s›yla KÜP pazaryerlerine ulaﬂarak, ürünlerini satabilir ve
gelir temin edebilirler.

met verilebilecek. Son olarak ﬂunu da
eklemeliyim, Projede kullan›lan Standart
Yönetim Sistemi Organizasyonu (KÜPSYS) sayesinde elde edilen tüm bilgiler,
etkin bir raporlama ile geniﬂ bir veri taban› oluﬂturacak, bu veri taban›, problemlere çözümler üretecek yeni projeler için
kaynak teﬂkil edebilecek.
Pazaryerleri projenin olmazsa
olmazlar›. El Ürünlerinin sat›laca¤› pazaryerleri nerelerdir?
KÜP projesi kapsam›nda, belediye, kurum, kuruluﬂ veya ﬂah›slar taraf›ndan
tahsis edilen, Yüklenici Kurum Ekipleri
taraf›ndan yönetim ve organizasyonu
üstlenilerek kad›n el ürünlerinin sat›ld›¤› tüm yerler. ﬁu anda sadece kad›nlara
ait bir pazar yerimiz yok ama konuyla ilgili çal›ﬂmalar›m›z sürüyor. Fatih Belediyesi’yle iletiﬂim halindeyiz. ﬁimdilik var
olan pazarlarda standlar aç›yoruz. Bizim
pazaryerleri konusundaki as›l amac›m›z›
üç baﬂl›kta toplayabiliriz, ilki Geçici KÜP
Pazaryerleri, bunlar iﬂletmesi ve sorumlulu¤u yerel, merkezi yönetimler veya
özel sektöre ait günlük kurulup kald›r›lan semt pazaryerleri, mesire yerleri, turistik mekanlar ve benzerleri oluyor.
‹kincisi Sabit KÜP Pazaryerleri, ‹ﬂletmesi
ve mülkiyeti Yüklenici Kurum, Yerel
Merkezi yönetimler, özel sektörlere ait
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olan, aç›k/kapal› mekanlar, yani dükkanlar ma¤azalar gibi. Son olarak da Mobil
KÜP Pazaryerleri var, yani araçlarla, tüketicinin aya¤›na kadar gidilerek semtlerde veya mahallerde kurulan pazaryerleri.
Bu konuda size destek verebilecek yerel yönetimlere, özel ﬂirketlere ve ﬂah›slara da böylece
duyurmuﬂ oluyoruz. Peki neler
yap›laca¤› ile ilgili bilgi verebilir
misiniz?
Yoklu¤u ve yoksullu¤u ortadan kald›rman›n önemine, toplumsal huzurun sa¤layaca¤› yararlara inanan herkesi projeye
destek vermeye, projede ortak ve paydaﬂ
olarak yer almaya davet ediyoruz. Bunu

Peki KÜP tam olarak ne zaman
baﬂlad› ve ﬂu an hangi aﬂamada?
Projemize haz›rl›k aﬂamas›nda, destekte
bulunan bir çok sivil toplum kuruluﬂu ve
belediyeler yer alm›ﬂt›r. Gökkuﬂa¤› kat›l›mc›s› olan kuruluﬂlar›n tecrübelerine,
konuyla ilgili daha önce çal›ﬂmalar yapm›ﬂ ve sürdürülebilirli¤inde s›k›nt›lar yaﬂam›ﬂ di¤er sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
bilgi birikimlerine müracaat edildi. Aç›kças› bizlerle bilgi ve tecrübelerini paylaﬂ›rken tüm kuruluﬂlar ve ﬂah›slar çok içtenlikle davrand›lar, bunun yan›nda ‹stanbul Büyük ﬁehir Belediyesi’nin özellikle Ça¤layan Kad›n Koordinasyonu Baﬂkan› Say›n Reyhan Gürtuna’n›n destekleri bizler için çok büyük bir motivasyon
kayna¤› oldu. ‹lk önce 18 Kas›m 2003 tarihinde Sultanahmet’te tahsis edilen ge-
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çici pazaryerinde; günlük pratik ve uygulamalarla pilot çal›ﬂmam›z baﬂlam›ﬂ oldu.
Deneyimlerimiz, teorinin prati¤e yans›mas›nda s›k›nt›lar yaﬂanmad›¤›n›, böyle
çal›ﬂmaya gösterilen ilginin ne denli do¤ru ve gerekli oldu¤unun ispat›yd›. Bizi
gerçekten yüreklendirdi.
Alçak sesle konuﬂtu¤umuz proje, adeta
f›s›lt› gazeteleri ile yay›ld› ve yaz›l› bas›nda da yer ald›. KÜP Projesi, ‹BB taraf›ndan Berlin’deki “Yeni ‹ﬂ Kuran Kad›nlar
Konferans›” na Türkiye’yi temsilen gönderildi. 1-3 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda
düzenlenen, Avrupa Birli¤i’ne dahil ülkelerin kat›ld›¤› bu konferansta projeyi
Prof. Dr. Ümit Meriç sundu. G‹KAP ve
HEKVA ad›na ‹ngilizce olarak tebli¤ edildi¤inde, “Somut ve Avrupa’da da uygulanabilir” bir proje olarak kabul edilmiﬂ olmas› bizi çok heyecanland›rd›. Ülke geneline bakt›¤›m›z zaman da; ﬂu anda 7
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ﬂehrin yerel yönetiminden konuyla ilgili
bilgilendirme ve e¤itim talepleri var.

Yine Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araﬂt›rma Enstitüsü’nce,
standart afet yönetim sisteminin en iyi
uygulama örnekleri aras›nda KÜP Projesine yer verildi. Gelinen noktada, yerel
yönetimlerin, özel kurum ve kuruluﬂlar›n deste¤i ile pazaryerlerinin temini için
diyaloglar sürmekte olup, pazaryerleri
tahsis edilir edilmez e¤itim alm›ﬂ ekiplerce sürekli sat›ﬂ organizasyonu ve üretici
kad›nlar›n sat›ﬂ› baﬂlayacak. Bir yandan
da tan›t›m çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor,
web sitemiz ve bas›nla daha geniﬂ kitlelere ulaﬂmaya gayret ediyoruz.

KÜP'ten yararlanmak isteyen kad›nlar ve Projeye
destek olmak isteyenler için Han›mlar E¤itim Ve
Kültür Vakf› irtibat :0212 530 45 44 - 632 69 7677 , www.hekva.org, KeçiHatun Mahallesi. Haseki
Cddesi. No: 63 Aksaray - ‹stanbul.
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Ofiste Çal›ﬂmaya Veda,

‘Ofis Ev’e Merhaba
Dünyada 30 milyona yak›n insan, evini ofis haline getirmiﬂ durumda. Her y›l en az 2 milyon insan bu tarzda çal›ﬂma sistemini benimsiyor. Teknoloji ve esnek çal›ﬂma kavram›, home office (evde çal›ﬂma) tarz›n›n
geliﬂmesini desteklerken, Türkiye’de ise daha çok yaﬂanan ekonomik krizler, çal›ﬂanlar›n ofis evler oluﬂturmas›na neden oluyor.

Sabah›n 7,00’›nda çalan saatin ziliyle bir
türlü bar›ﬂamam›ﬂt›. Yata¤a onu çeken
bir m›knat›s vard› adeta. Bu m›knat›s› tek
yenme gücünü, “E¤er servisi kaç›r›rsam,
dört araba de¤iﬂtirip iﬂe 1.5 saatte varmak zorunda kal›r›m” korkusunda buluyordu. Her gün “Ne giyeyim?” telaﬂ›yla
baﬂlayan gün, evden ç›kt›ktan sonra en
az 1 saat süren trafik iﬂkencesiyle devam
ediyordu. Gün boyu o m›zm›z müdürün
söylenmeleri ve çekilen stress de cabas›...Ve karar›n› verdi. Ne yap›p edip bu
hayat›n› de¤iﬂtirecekti... Ama çal›ﬂmas›
da gerekiyordu. Peki neden dünyada
milyonlarca insan›n yapt›¤› gibi “Ben de
evden çal›ﬂm›yorum?” diye sordu kendine. "Bana bir bilgisayar, bir internet bir
de telefon yeter de artar bile" diye akl›ndan geçirdi. Ve karar›n› verdi; bu karar›n› bugün müdüre açacakt›.
Kahraman›m›z, hayat›n› de¤iﬂtirdi mi bilinmez ancak bugün milyonlarca insan
evini ofis yapm›ﬂ bile. Home office (evden çal›ﬂma) dünyada h›zla yay›l›yor.
Yap›lan araﬂt›rmalara göre, ev ofis tarz›nda çal›ﬂanlar›n say›s› 30 milyona yak›n. Her y›l en az 2 milyon insan bu tarzda çal›ﬂma sistemini benimsiyor. Peki
ama neden?...
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Teknoloji ve Esnek Çal›ﬂma
Bunun en önemli nedeni teknoloji. Art›k
teknolojinin sundu¤u imkanlar sayesinde iﬂ yapmak için illa da ofiste olmak gerekmiyor. Bir bilgisayar, bir internet ba¤lant›s› ve bir de telefon hatt›, pek çok insana yetip art›yor bile. Dünyada home
office tarz›n›n benimsenmesinin ikinci
nedeni ise, ‘esneklik.’ Yeni dünyan›n en
çok kulland›¤› kavramlardan olan esneklik, iﬂ dünyas›nda
da kendisine ise
‘esnek çal›ﬂma’ olarak yer buluyor.
Art›k öyle saat 0918,00 mesai saatlerinde insanlar›n çal›ﬂmas›na gerek
yok. Bir çal›ﬂan,
birden fazla iﬂte de
görev alabilir. Yeter
ki verimli olsun ve
görevini baﬂar›yla
yaps›n. Verimlilik
iﬂin püf noktas›. Bir çal›ﬂan isterse bilgisayar› önünde hiçbir ﬂey yapmadan saatler geçirebilir. Bunun denetimi de öyle
kolay de¤il. Oysa bu sistemde önemli
olan iﬂin istenilen sürede ve kalitede ya-

p›lmas›. ‹sterse çal›ﬂan konsantrasyonu
bozulunca gitsin faturas›n› yat›rs›n, isterse haftal›k al›ﬂveriﬂini yaps›n. Sonra da
iﬂinin baﬂ›na dönsün....
Ofislerin Taht› Sars›ld›
Esnek çal›ﬂma sistemleri içinde en yayg›n olan› ﬂüphesiz home office uygulamas›. "‹ﬂ art›k sanayi toplumunun bacalar›ndan dumanlar tüten büyük fabrika-

Fonksiyonel bir ofis ev oluﬂturmak
için, bir PC, bir yaz›c› (lazer ya da normal) internet ba¤lant›s›, arayanlara
yan›t verebilecek bir telesekreter, bir
faks ya da faks modem yeterli görünüyor. Tabii bu teknolojik cihazlar›n
özelliklerine tam olarak hakim olmak
da, iﬂin problemsiz ve verimli ilerlemesi için ﬂart.
larda yap›lmak zorunda de¤il" diyen,
Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi Dr. Aﬂk›n
Eser, iﬂ hayat›nda yaﬂanan de¤iﬂimi ﬂöyle anlat›yor:
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"ﬁaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde, sanayi ötesi dönemin, merkezlerden uzaklaﬂm›ﬂ üretim,
kentlerden uzaklaﬂmak, evde çal›ﬂmak,
üretilen taraf›ndan tüketilmek gibi sanayi öncesi dönemin özelli¤ine do¤ru bir
geri dönüﬂüm yaﬂanmaktad›r. Ev merkezli bir üretimin yo¤unlu¤unun artmas›
dikkat çekicidir. Son y›llarda, hizmet
ekonomilerinin çal›ﬂan›, kalabal›k kent
merkezlerindeki ofislerinden, çal›ﬂma
merkezlerinden ve buralara ulaﬂmak
amac›yla gerçekleﬂtirdi¤i uzun yolculuklardan ve masraflardan kurtulabilmek
için evde çal›ﬂmaya daha fazla ilgi gösterilmektedir."
‹ﬂ Güvencesi Yok
Dokuz Eylül Üniversitesi ‹.‹.B.F. Çal›ﬂma
Ekonomisi ve Endüstri ‹liﬂkileri Bölümü
Araﬂt›rma Görevlisi Özlem Çak›r, Endüstri ‹liﬂkileri ve ‹nsan Kaynaklar› Dergisi’nde yer alan bir makalesinde, "Art›k
sadece belirli bir iﬂ yeri çat›s› alt›nda yap›lan iﬂler de¤il, k›sa zamanda farkl› saatlerde yap›lan iﬂler sözkonusu olmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma biçimleri, örgütlerin küresel ekonomik krizler ile arz talep dalgalanmalar›na uyum sa¤layacak
esnek bir yap›ya sahip olmalar›n› kolaylaﬂt›r›rken, çal›ﬂanlar aç›s›ndan da baz›
yararlar ve sak›ncalar taﬂ›maktad›r" görüﬂüne yer veriyor. Çak›r'a göre, en büyük
sak›nca bu tür çal›ﬂma biçimlerine uygun
olarak iﬂ kanunlar›nda çal›ﬂanlar›n haklar›n› koruyacak yeni düzenlemelerin olmamas›, ücretlerin düﬂüklü¤ü ve iﬂ güvencesi yoklu¤u.
Kad›nlar ‹çin Cazip
Yeni çal›ﬂma biçiminin en önemli faydas›
ise ailevi sorumluluklar ile iﬂ sorumluluklar› aras›nda bir denge kurmaya yard›mc›
olmas›. Özlem Çak›r, bunun da kad›n çal›ﬂanlar aç›s›ndan önemli kazan›mlar
oluﬂturdu¤una dikkat çekiyor: "Aile yaﬂa-
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Kendinizin Patronu Olun
Yeni ekonominin ve teknolojinin iﬂ dünyas›na kazand›rd›¤› home office uygulamas›yla peki ne gibi iﬂler yap›labilir?... Bu
sorunun cevab›n› Navitas-NLP E¤itim ve
Dan›ﬂmanl›k ﬂirketinin yapt›¤› bir araﬂt›rmadan al›yoruz... Sanal dükkan iﬂletme
(elektronik ticaret), küçük çapl› reklam ve
tan›t›m iﬂleri, çevirmenlik, e¤itim ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri, web sitesi tasar›m›,
içerik oluﬂturma, gazetecilik, iç mimarl›k... Bu say›lan iﬂlerin birço¤u kendi kendinin patronu olmak isteyenlere hitap
ediyorsa da, herhangi bir ﬂirket için de evdeki ofisinizden üretim yapabilirsiniz. Niçin bir proje evden çizilmesin ya da özellikle gazeteciler gibi fikir iﬂçileri üretimlerini neden evden yapmas›n?.. Yani evdeki
ofiste patron da olmak mümkün, profesyonel olmak da...

dan da bir insan kaynaklar› uzman›n›n,
“Türkiye’de insan kaynaklar›, gazetelerinden hiçbirinde bugüne kadar evde çal›ﬂan arayan bir firman›n ilan›na rastlamad›m” sözleri önemli. Buna karﬂ›n, halkla
iliﬂkiler faaliyetlerini evindeki ofisinden
yürütenlere de rastlamak mümkün. Hatta bir çok sitenin içerik editörleri de iﬂlerini evlerinden yürütüyor.
Kriz ‹lgiyi Art›rd›
Asl›nda dünyada biraz teknoloji, biraz iﬂ
dünyas›nda de¤iﬂen kavramlar, home office tarz› çal›ﬂanlar›n say›s›n› art›rsa da
Türkiye’de durum biraz daha farkl› geliﬂti. Son y›llarda yaﬂanan krizlerin evden
çal›ﬂma uygulamalar›n› art›rd›¤›n› söylemek mümkün.
Son yaﬂanan finansal krizde Türkiye’de
binlerce beyaz ve mavi yakal› çal›ﬂan iﬂini
kaybetti. Bunlardan halen bir ço¤u iﬂlerine dönemezken, yaﬂamlar›n› idame ettirmek isteyenlerin ço¤u evlerinden yapa-

m›-özel yaﬂam ve iﬂ aras›ndaki dengeyi
kurmada en çok bask› hisseden ve zorlananlar kad›nlar. Bu yüzden yeni çal›ﬂma
biçimleri kad›nlara daha cazip gelmekte.
Esnek çal›ﬂmay› tercih eden kad›nlar
içinde çocuk sahibi olanlar›n say›s› yüksek oldu¤u gibi genç ve yaﬂl›lar taraf›ndan da yeni çal›ﬂma biçimleri tercih edilmekte."
Türkiye Yeni Keﬂfediyor
Dünyada h›zla yay›lan home office çal›ﬂma tarz› Türkiye’de hangi aﬂamada? Asl›nda bu sorunun cevab›n› insan kaynaklar› ﬂirketlerinde aramak gerek. Türkiye’de e¤itimli eleman yerleﬂtiriminde
son dönemde etkin olan bu ﬂirketler, gerek eleman, gerekse ﬂirket aç›s›ndan home office tarz› çal›ﬂma konusunda ortaya
ç›km›ﬂ net bir arz-talep olmad›¤›ndan
bahsettiler. Bu konunun Türkiye’de ne
kadar yavaﬂ ilerledi¤ini belirtmek aç›s›n-
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Ailenize Daha
Çok Zaman Ay›r›n!

bilecekleri iﬂlere yöneldiler. Bu durum,
ﬂirketlerin de giderlerini k›sabilmesi aç›s›ndan iﬂine geldi.
Krizin en derin oldu¤u günlerde Türkiye’nin önde gelen bir medya ﬂirketi,
özellikle dergi çal›ﬂanlar›n›n (moda editörü, gezi yazar› v.b.) iﬂ akitlerini fesih ettikten sonra onlardan 'd›ﬂardan' iﬂ yapmalar›n› istedi. Hatta onlardan bir k›sm›na, evlerine bilgisayar vermeyi taahhüt
etti. Bu ﬂekilde servis, yemek, sigorta gibi bir çok maliyetten kurtulan ﬂirket, bir
anlamda kendi giderlerini k›sarken, çal›ﬂanlar›n› da home office tarz› çal›ﬂmaya
zorlam›ﬂ oldu. Krizin etkilerinin azald›¤›
ﬂu günlerde bu çal›ﬂanlardan önemli bir
k›sm› ﬂirketlerine geri dönerken, halen
bu ﬂekilde çal›ﬂma tarz›n›n avantajlar›n›
görüp, bu sistemde ›srar edenler de bulunuyor.
Dezavantajlar› Yok De¤il
‹ster kendi iste¤iyle, ister zorlamayla olsun art›k günümüz çal›ﬂanlar› home office tarz›n› gözard› etmemeli. Zaten bir
çok ﬂirket de gözard› etmiyor ancak 'ofis
evlerin' de dezavantajlar› yok de¤il. ‹ﬂ
yerleri bir bak›ma toplumun sosyalleﬂti¤i, insanlar›n bire bir iletiﬂimin geliﬂti¤i
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ortamlar. Oysa ofis ev uygulamalar›nda
çal›ﬂanlar, iﬂ arkadaﬂlar›ndan ve dolay›s›yla sosyal bir etkileﬂimden uzak kalabiliyor. Yaln›zl›k duygusuna ba¤l› olarak
gerek gerçek iﬂ ortam›na, gerekse tüm
sosyal çevrelere uyumsuzluk sorunu baﬂlayabiliyor. Ayr›ca ofis evlerde çal›ﬂan›n
kontrol edilmesi ve yapt›¤› iﬂin düzenli
olarak gözlemlenememesi de ﬂirketler
aç›s›ndan önemli bir handikap olarak görülüyor. Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Dr. Aﬂk›n Eser, evde çal›ﬂman›n di¤er dezavantajlar›n› ﬂöyle anlat›yor:
"Kendini iyi disipline eden birisi de¤ilseniz, gere¤inden fazla ya da az çal›ﬂarak iﬂlerinizde ve sa¤l›¤›n›zda belli sorunlar ortaya ç›kabilir. Evde çal›ﬂma düzeninde,
insanlar›n firma aidiyetleri ortadan kalkacak ve yerleﬂik firmalarda örgüt kültürü
zay›flayacakt›r. Evde kalmalar›, bireylerin
çevrelerine yabanc›laﬂmalar›n› da beraberinde getirebilir. Evde çal›ﬂan iﬂgücü
aç›s›ndan en önemli sorunlardan birisi
ise, iﬂyerindeki kariyer ﬂans›n›n büyük
ölçüde ortadan kalkmas›. Evde kariyer
basamaklar› gibi bir durum söz konusu
olmamakta. Öte yandan ﬂirkete ba¤l›l›k
zay›flayacakt›r. ﬁirketin sa¤lad›¤› imkan-

• Home office uygulamas›n›n çal›ﬂan aç›s›ndan en önemli avantajlar›ndan birisi,
çal›ﬂan›n ailesine daha çok zaman ay›rabilmesi. Bu ﬂekilde çal›ﬂan, iﬂ ve aile sorumlulu¤unu daha fazla dengede tutabiliyor.
• Çal›ﬂanlar bu sistemde kendi programlar›n› ve çal›ﬂma saatlerini kendileri ayarlad›klar› için maksimum verimlili¤i yakalayabiliyorlar.
• Kendi iﬂlerinin patronu olmak isteyenler için home office, büyük bir avantaj. Kira gibi ekstra giderler olmad›¤› gibi ulaﬂ›m, yemek gibi giderler de bu sistemde
azalt›l›yor. Masraflardan ar›nd›r›lm›ﬂ maksimum kazanç, ekonomik durumlar›n daha kolay düzelmesine de yard›mc› oluyor.
• Home office tarz› çal›ﬂman›n en önemli kolayl›klar›ndan birisi de k›yafet özgürlü¤ü ve fiziksel ortam›n rahatl›¤›. Bu ﬂekilde çal›ﬂan daha çok motive olabiliyor.
• Home office uygulamalar›nda, iﬂe geç
kalma riski ortadan kalk›yor, çal›ﬂan bu gibi bir çok stressten ar›n›yor.
* ‹ﬂ yerinde hoﬂlan›lmayan mesai arkadaﬂlar›ndan da bu ﬂekilde kurtulmak mümkün. Ayr›ca hiyerarﬂiden de kurtuldu¤u
için çal›ﬂan, psikolojik olarak rahatl›yor.
*Yap›lan çal›ﬂmalar, evde çal›ﬂman›n iﬂgücünün verimlili¤ini art›rd›¤›n› ortaya
koyuyor. Zaman problemi de ortadan
kalkt›¤› için çal›ﬂan daha rahat ediyor.

lardan da (e¤itim-geliﬂtirme) ofis ev ortam›nda mahrum kal›nmakta."
‹ﬂin ‹nceliklerine Dikkat
Bu dezavantajlar› göze alanlar›n evlerinde öncelikle kendileri için bir ofis ortam›
oluﬂturmalar› laz›m. Asl›nda evden çal›ﬂman›n ilk ﬂekli, iﬂi ev bilgisayar›nda yap›p
disketi büroya getirmek ﬂeklindeydi. Ge-
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‹deal Home Office Dizayn›
Nas›l Olur?
Klaus Sticker, Bonn’daki evini 1983’ten
bu yana ofis olarak kullanan bir çevirmen.
46 yaﬂ›ndaki Sticker, dünyada home office kavram›n›n da ilk uygulay›c›lar›ndan.
Evini ofis haline getireceklere ﬂu uyar›larda bulunuyor Sticker:
• Ev ofisinizin iyi ayd›nlat›lm›ﬂ olmas› ve
gürültüden etkilenmemesi için iyi yal›t›lm›ﬂ olmas› gerekiyor. Ofis ortam› verebilece¤iniz oda, en az 10 metrekare olmal›.
• Ev-ofis yapaca¤›n›z oda, uzun ve dar ise
mutfak biçimi dekorasyon yapmal›s›n›z.
Küçük ve kare ﬂeklindeyse L biçimi bir çal›ﬂma masas› uygun. Yeriniz geniﬂse, yar›m çember biçimi bir masa, hem bilgisayar›n›z ve yaz›c›n›z, hem de belgeleriniz
için size yeterli bir alan sa¤lar.
• Duvarlarda raflar, ka¤›tlar›n ortal›kta
gözükmemesi için kapal› dolaplar, iﬂ stresinizi azalt›r. Ortal›kta fazla kablo görünmemesine de dikkat edin.
• Odada mümkünse a¤açtan mobilyalar
kullan›n. Duvarlar› solgun renklere boyay›n. Döﬂemeye elektrik tutmayan kilimler
serin. Ortam› oksijensiz b›rakmamak için
s›k s›k havaland›r›n, oday› geniﬂ gösterecek bir dekorasyon tarz› seçin.
• Rahat bir koltuk koyup, kendinize mola
verece¤iniz zamanlar için bir huzur köﬂesi
oluﬂturun. Size özel bu alan, 2 metrekare
olabilir.

liﬂen teknoloji iﬂin telefon hatlar›ndan bürodaki ana bilgisayara aktar›lmas›n› bile
mümkün hale getirdi. Fonksiyonel bir ofis
ev oluﬂturmak için bir PC, bir yaz›c› (lazer
ya da normal) internet ba¤lant›s›, arayanlara yan›t verebilecek bir telesekreter, bir
faks ya da faks modem yeterli görünüyor.
Tabii bu teknolojik cihazlar›n özelliklerine
tam olarak hakim olmak da iﬂin problemsiz ve verimli ilerlemesi için ﬂart.
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Bütün bunlar evi, ofis haline getirmek
için yeterli görülebilir ama, home office
tarz› bir çal›ﬂma benimsenecekse bunun
da inceliklerine dikkat etmek ﬂart. Navitas-NLP E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k’›n araﬂt›rmas›na göre, evini ofis olarak kullanacaklar›n iﬂe “Müﬂterilerim ev ofisimi ziyaret
edecek mi? sorusunun cevab›n› vererek
baﬂlamalar› gerekiyor. E¤er bu sorunun
cevab› ‘evet’ ise, mutlaka ayr› bir ofis
odas› oluﬂturulmal› ve bunun da profesyonel görünümüne önem verilmeli. Ev
ofisi için ayr› bir oda ayr›lmas›, iﬂ motivasyonu ve verimlilik için önemli görülüyor. Uzmanlara göre, ev ofisini sadece iﬂ
için kullanmakta ve oday› çal›ﬂma saatleri d›ﬂ›nda kapal› tutmakta fayda var. Böylece, ofis çal›ﬂan›n zihninde bir iﬂ yeri gibi konumlanabilir ve çal›ﬂ›rken de iﬂe daha kolay odaklanmay› sa¤lar.
Ayr› Telefon Hatt› ﬁart
Ev telefonunun d›ﬂ›nda internet hatt› ve
müﬂteriler için ayr› telefon hatlar›n›n bulunmas›, home officelerde iﬂi kolaylaﬂt›ran bir unsur olarak görülmekte. Bunun
yan› s›ra, dolap, büyük bir çekmecelik ve
geniﬂ masa, ev ofiste tercih edilmesi ge
reken önemli unsurlar. Aynen ofiste oldu¤u gibi ev ofiste de mobilyalar›n ergonomisi göz ard› edilmemeli. Ergonomik
sandalye ve koltuk, hem sakatlanma riskini azalt›r, hem de iﬂ üretkenli¤ini yüksek tutar. Do¤ru ›ﬂ›kland›rma verimi etkileyen di¤er bir nokta. Iﬂ›¤›n do¤rudan

bilgisayar ekran› üzerine gelmemesi önemli. Ayr›ca dosyalar› okurken bir
masa lambas›
da faydal› olabilir.
‹ster ﬂartlar zorlas›n, isterse kiﬂisel tercihler çal›ﬂanlar› home office ile
tan›ﬂt›rs›n, gelecekte home officelerden
kaçmak mümkün olmayacak.
Evinde Gazete Çıkaran
Bayan Girişimci
Üsküdar, Ümraniye ve
Kad›köy bölgesindeki
iﬂ yerlerine, resmi ve
sivil toplum kuruluﬂlar›na ücretsiz ulaﬂt›r›lan
K›zkulesi Gazetesi’nin
yay›n serüveni, ‘Home
Ofis’ çal›ﬂma düzeni bak›m›ndan oldukça
ilgi çekici. Tam bir amatör giriﬂimcilik örne¤i olarak hiçbir siyasi gruba ve sermaye
kuruluﬂuna ba¤l› olmadan, hatta sermayesiz bir ﬂekilde yay›n hayat›na at›lan K›zkulesi Gazetesi, Zeynep ve Hurﬂit ‹lbeyi çiftinin tek baﬂlar›na geceli-gündüzlü çabalar›yla Home Ofis’te haz›rlanarak okuyucular›na ücretsiz ulaﬂt›r›l›yor ve sadece reklam
gelirleriyle tam iki y›ld›r yay›n›n› sürdürüyor. K›zkulesi Gazetesi’nin imtiyaz sahibi
ve sorumlu yaz› iﬂleri müdürü olan Zeynep
‹lbeyi, gazete mutfa¤› d›ﬂ›nda reklam koordinatörlü¤ünü de yürütüyor. Ayn› zamanda beﬂ çocuk annesi olan ‹lbeyi, Home Ofisi’nde tam bir iﬂ kad›n› olarak görevini baﬂar›yla sürdürürken, çocuklar›na ve eﬂine
karﬂ› sorumluluklar›n› da asla ihmal etmiyor. E¤itimleriyle yak›ndan ilgilendi¤i
gibi, çocuklar›n› diledikleri zaman parka,
sinemaya veya tiyatroya götürerek minik
yüreklerin coﬂkusunu paylaﬂ›yor.
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‹ﬂ Kad›nlar›, “KAG‹DER”
Çat›s› Alt›nda Buluﬂtu
Türkiye’de kad›n giriﬂimcili¤inin yüzde 1’in alt›nda olmas›, kad›n giriﬂimcileri harekete geçirdi. KAG‹DER çat›s› alt›nda örgütlenen kad›n giriﬂimciler, kad›nlar› giriﬂimcili¤e özendirmek ve giriﬂimci olanlar›n rekabet
güçlerini geliﬂtirmek için e¤itim programlar› ve etkinlikler gerçekleﬂtiriyor. KAG‹DER, geçti¤imiz günlerde
OECD Kad›n Giriﬂimcili¤i Uzmanlar Forumu’na da ev sahipli¤i yapt›.

Bir grup iﬂ kad›n›, kad›n giriﬂimcileri güçlendirmek ve sorunlar›na ortak çözümler aramak amac›yla, Kad›n Giriﬂimciler
Derne¤i’ni (KAG‹DER) kurdular. Amaç,
k›yas›ya rekabetin yaﬂand›¤› iﬂ dünyas›nda, birbirleriyle dayan›ﬂmakt›. KAG‹DER
Baﬂkan› Meltem Kurtsan, kad›n giriﬂimcileri bir çat› alt›nda toplama fikrinin
2001’in Eylül ay›nda Birleﬂmiﬂ Milletler’in 1. Kad›n Giriﬂimciler Forumu’na
kat›lmalar›yla do¤du¤unu belirterek ﬂunlar› söyledi: “Toplant› için Türkiye’den
seçilen 9 kad›n vard›. Mükemmel giriﬂimci seçilmiﬂlerdi. Cenevre’deki bir toplant›ya davet edilmiﬂtik. Orada gördük ki
birçok ülke dernek ve bakanl›klar›yla geniﬂ bir ﬂekilde temsil ediliyorlard›. Türkiye’den de kimse yoktu ve biz bireysel
olarak kat›lm›ﬂt›k. Kendimizi yaln›z hissettik. Türkiye’ye dönünce bunu tart›ﬂmaya baﬂlad›k. Böylece hem kad›n giriﬂimcileri bir çat› alt›nda toplamak, hem
de asl›nda müteﬂebbis olmak isteyip de
destek bulamayan iﬂ kad›nlar›na yön vermek için KAG‹DER kurulmuﬂ oldu.” Türkiye’de kad›nlar›n dörtte birinin okuma
yazma bilmedi¤ini anlatan Meltem Kurtsan, “Ülkemizde müteﬂebbis kad›n say›s›
yüzde 1’in alt›nda. Kamu idaresinde yüzde 17 seviyesinde. Kendi iﬂyerini kuran
kad›nlar›n oran› ABD’de yüzde 35-40’a
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ulaﬂm›ﬂ durumda” dedi. Avrupa Birli¤i’nin kad›n giriﬂimcili¤ini geliﬂtirmeye
yönelik destekleri bulundu¤unu kaydeden Kurtsan, KAG‹DER ve kad›n giriﬂimcili¤i konusunda sorular›m›z› cevaplad›.
Çal›ﬂmalar›n›z hakk›nda k›sa bilgiler verebilir misiniz?
Geçti¤imiz günlerde genç giriﬂimci han›mlar için seminer düzenledik.
159 kat›l›m›n oldu¤u seminerde nas›l
giriﬂimci olunur,
ne yapmak laz›md›r gibi sorular› cevaplamaya çal›ﬂt›k.
Bunlar›n yaﬂ ortalamas›- en düﬂük
25 en yüksek 55
yaﬂ s›n›r›nda. Kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤u üniversite mezunuydu. Afyon, Denizli, Bursa, ‹zmit,
Kütahya ve Tekirda¤ gibi ‹stanbul d›ﬂ› illerden de kad›nlar giriﬂimcilik ruhuna sahip olabilmek için geldiler.
Hükümet nezninde yapt›¤›n›z giriﬂimler neler?

8 Mart 2003 ‘de hükümet nezninde kad›n bakan›m›z Gürdal Akﬂit’i ziyaret ettik. Çok memnun oldu. Kad›n iﬂkad›n›
ile ilgili meselelerimizi ilettik, ilgilendiler. Üyelerimizden gelen talep do¤rultusunda onlar›n ihtiyaçlar›na göre gerekli
giriﬂimleri art›raca¤›z.
Gelece¤in Küresel Liderleri
Program› çerçevesinde, 1999 y›-

Türkiye’de Kad›n Giriﬂimcili¤ine
bakt›¤›m›zda; iﬂ gücüne kat›lan yaklaﬂ›k 3 milyon kad›n›n sadece yüzde
0.7’ sinin giriﬂimci oldu¤unu görüyoruz. Oysa Avrupa’da 10 milyon kad›n giriﬂimci 16 milyon kiﬂiye, Amerika’da 6.4 milyon kad›n giriﬂimci
9.2 milyon kiﬂiye istihdam sa¤lamaktad›r.
l›nda gelece¤in liderleri aras›na
siz de kat›ld›n›z. Bir Türk kad›n
giriﬂimcinin isminin gelece¤in
liderleri aras›nda geçmesi Türkiye aç›s›ndan sevindiricidir. Bu
konu hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?
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1999 y›l›nda Türkiye’den beni seçtiler.
Ayn› zamanda Milli Prodüktivite Merkezi
taraf›ndan da 2001 y›l›nda y›l›n iﬂadam›
(kad›n›) seçildim.
Global Lider adaylar›n›n tespitinde Türkiye için iyi ﬂey yapanlar› seçiyorlar ve
teﬂvik ediyorlar. Beni Hindistanl› bir k›z
arkadaﬂ›m önerdi. Onun da ﬂeker fabrikalar› vard›. O önermiﬂti. Daha önce
U¤ur Bayar seçilmiﬂti. Cansen Baﬂaran,
ondan sonra da Türkiye’den 3 kiﬂi seçildi. Tulu Gümüﬂtekin, Elif Birgi ve Tayyibe Gülek gelece¤in global liderleri olarak seçilmiﬂlerdi. En son ise Yaprak Özer
seçildi. Davos’ta teﬂvik olmas› bak›m›ndan kad›n adaylara daha çok önem veriyorlar.
Global lider olarak seçilmek ne
gibi sorumluluklar yüklüyor size?

KAG‹DER Yönetimi toplu halde

Oraya seçildi¤imiz zaman bize sorumluluk yüklüyor. Kendinize güven geliyor.
Orada birçok insanla tan›ﬂ›yorsunuz. O
zaman herkes bir iﬂin uçundan tutabilir.
Biz de baﬂarabiliriz. Orada sizi biraz teﬂvik ediyorlar. Dünyada neler oluyor, nereye gidiyor görüyorsunuz ve baz› ﬂeyleri de farkl› görmeye baﬂl›yorsunuz.
Anadolu’ya aç›lmay› düﬂünüyor
musunuz KAG‹DER olarak?
Anadolu’dan talepler gelirse aç›¤›z, bizzat oralara arkadaﬂlar›m›z seminerlere gidiyorlar. Talep geldikçe de¤erlendiriyo-

ruz, bundan sonra da bu tür taleplere
aç›¤›z. Daha çok yeniyiz, 9 ayl›k bir derne¤iz ama çok yo¤un ilgi var. Bu da bizi
sevindiriyor.
Peki kad›n giriﬂimci olman›n zorluklar› neler?
Kad›n giriﬂimci olman›n hem art›lar›,
hem de eksileri var. Baﬂar›l› kad›nlar›n
bir ﬂikayeti yok. Gerçekten baﬂar›l›ysan›z
ve iyi bir program yap›yorsan›z ev-iﬂ birbirine kar›ﬂmadan baﬂar›rs›n›z. Bilgili
olursan›z baﬂar›r›s›n›z. Bilgi, bilgi, bilgi...
‹ki o¤lum var onlara da , ‘Ö¤renmeye devam edeceksiniz, önce küpünüzü bilgiyle dolduracaks›n›z’ diyorum. Kad›nlar›n
önündeki e¤itim engelini aﬂmak zorunday›z. Kad›nlar e¤itildikçe baﬂar›s› da artacakt›r. Kad›nlara eﬂit e¤itim hakk› verilmeli. Kad›nlar›n meslek liselerinde okumalar›, mesleki bilgilerini geliﬂtirmeleri,
bilgisayar kültürlerini art›rmalar› laz›m.
Yabanc› dile önem vermeleri gerekiyor.
Kad›n giriﬂimcilerin desteklenmesine yönelik birçok ülkede
özel programlar ve teﬂvikler var.
En basiti Bangladeﬂ’te el sanatlar›n› teﬂvik için ‹slam kalk›nma
bankas› destekli 2 bin dolardan
5 bin dolara kadar destek veriliyor. Ülkemizde ise genel olarak
KOSGEB bu tür çal›ﬂmalar yap›yor ama kad›nlara yönelik yok.
Bu konuda neler yap›lmas› gerekir sizce?

Meltem Kurtsan
KAG‹DER BAﬁKANI
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Bugün dünyada kad›n giriﬂimcili¤inin
artmas›, ülkelerin ekonomik büyümeyi
sa¤lama ve yeni istihdam imkanlar› oluﬂ-

79

dosya ‹ST‹HDAM / Kagider’le Ekonomide Kad›n›n Ad› Var

anda Türkiye’de kad›nlar›n ekonomik,
sosyal ve siyasal olarak güçlendirilebilmeleri için faaliyet gösteren Sivil Toplum
Kuruluﬂlar›’na (STK) finansal destek sa¤lamak amac›yla yerel ve uluslararas› kurum, kiﬂi ve topluluklardan kaynak sa¤layacak bir “Kad›n Fonu” oluﬂturmak için
çal›ﬂ›yoruz.
Derne¤in Anadolu'da ﬂube açma
imkan› var m› veya ﬂu ana kadar
aç›ld› m›?
Bursa’da 18 bayan giriﬂimciye ait iﬂ yerini bünyesinde toplayan, “‹ﬂ
Kad›nlar› Çarﬂ›s›”n›n çayc›s› da bayan. ‹kindi vakti çay saatinde bir araya
gelen bayan giriﬂimciler, iﬂle ilgili problerini tart›ﬂ›yor.

turma stratejilerinden biri olarak görülüyor. Avrupa Birli¤i’ne üye ve aday ülkelerin tümü bugün kad›nlar›n iﬂ gücüne kat›l›m›n› ve kad›n giriﬂimcili¤i oran›n› art›rmak için tedbirler ve özel politikalar uygulamaktad›rlar. Türkiye’de ise
hala bu konuda hiçbir etkin uygulama
yoktur.
Bu y›l 5-7 Haziran tarihlerinde OECD
üyesi ülkelerin devlet yetkilileri, akademisyenleri, kad›n giriﬂimcileri, STK liderleri ve uluslararas› ﬂirket yetkililerinin
kat›l›m›yla OECD Kad›n Giriﬂimcili¤i Uzmanlar Forumu ‹stanbul’da gerçekleﬂti.
KAG‹DER’in ev sahipli¤inde yap›lan Forumda kad›n giriﬂimcili¤i ile ilgili araﬂt›rma, istatistik, finans, iliﬂki a¤lar› ve pazara ulaﬂ›m, giriﬂimcilik e¤itimi, teknoloji
kullan›m›, lobicilik üzerine durum incelemeleri ve örnek uygulama paylaﬂ›m› ile
dünya kad›n giriﬂimcili¤ini art›rmak için
politika önerileri üretilmesi hedefleniyor. Bu forumda üretilen politikalar, kad›n giriﬂimci oran›n›n çok düﬂük oldu¤u
Türkiye için de yol gösterici olacakt›r
Dernek kurulduktan ﬂimdiye kadar kaç kiﬂiye ulaﬂma imkan›n›z
oldu?
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Bizim ﬂu anda birbirinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanan 93 üyemiz var.
Geçti¤imiz Haziran ay›nda düzenledi¤imiz
Giriﬂimci Bilinci Geliﬂtirme seminerine 11
ilden ço¤u üniversite mezunu 20 ila 61 yaﬂ
aras› toplam 129 kiﬂi kat›ld›. Bu seminerin
ard›ndan Türkiye’nin çeﬂitli bölgelerindeki
kad›n giriﬂimci adaylar›ndan 94 proje baﬂvurusu ald›k. Bu projelerden 25’ini desteklemeye de¤er bulduk. Ayr›ca ﬂirketini hali
haz›rda kurmuﬂ ve projesini gerçekleﬂtirme
yolunda çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ 11 kad›n giriﬂimciyi özel statüde desteklemeye karar
verdik. Özel Statü Projeleri içinden desteklenmeye de¤er bulunan ve takibe al›nan 5
proje sahibi kad›n giriﬂimci ile iliﬂkilerimiz
halen sürmektedir. Ayr›ca Haziran 2003’de,
Sabanc› Üniversitesi Giriﬂimci Geliﬂtirme
Program›’na kat›lmaya hak kazanan kad›nlara sponsor olduk. Türkiye’nin çeﬂitli kentlerinden kad›n giriﬂimci adaylar›ndan proje
baﬂvurular› almaya ve kad›n giriﬂimci e¤itim, dan›ﬂmanl›k ve mentörlük deste¤i vermeye devam ediyoruz.
Ayr›ca gerek Türkiye’de, gerekse yurt d›ﬂ›nda kad›n giriﬂimcili¤i toplant›lar›na
kat›l›p bu alanda faaliyet gösteren di¤er
STK’larla iletiﬂimimizi sürdürüyoruz. ﬁu

KAG‹DER üyeli¤i, Anadolu’daki kad›n giriﬂimcilere de aç›k. Bugün KAG‹DER’in
baﬂta Ankara, ‹zmir olmak üzere çeﬂitli illerden üyeleri var. Ayr›ca her ilde yerel
Kad›n Giriﬂimci Dernekleri kurulmas›n›
olumlu buluyoruz.
AB uyum sürecinde, Türkiye birçok çal›ﬂma yap›yor. Özellikle
kad›n giriﬂimcileri destekleyici
hangi yasalar›n ç›kmas› gerekir?
Kad›na karﬂ› ayr›mc›l›¤› önlemek, kad›n
haklar›n› geliﬂtirmek, kad›n› ekonomik,
sosyal ve kültürel yaﬂamda etkin hale getirmek amac›yla temel politika ve programlara esas olacak inceleme-araﬂt›rma
ve çal›ﬂmalar yapan Kad›n Statüsü ve Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü için haz›rlanan
‘teﬂkilat yasas›’ çok uzun zamand›r görüﬂülmek üzere mecliste bekletilmektedir.
Fakat AB’ye uyum çal›ﬂmalar› çerçevesinde bu yasan›n da bir an önce mecliste
görüﬂülmesi ve biran önce kabul edilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Bugün Türkiye’de maalesef baﬂta kamu
kurumlar›nda olmak üzere kad›n istihdam›na yönelik problemler yaﬂan›yor, ayr›mc›l›k uygulan›yor. Kad›n giriﬂimcili¤ini desteklemek için toplumda kad›n erkek f›rsat eﬂitli¤ini sa¤lamak üzere yasal
ve toplumsal önlemler al›nmal›d›r. Örne¤in kad›n erkek ayr›m› gözeten ulusal is-
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tatistiksel ve niteliksel veri toplanmal›,
uygun ücretli kreﬂ ve yaﬂl› bak›m evleri
aç›lmal› ve yayg›nlaﬂt›r›lmal›; kad›nlar›n
dünyada ihtiyaç duyulan bilgiye, e¤itime,
kredi mekanizmalar›na ulaﬂ›m› sa¤lanmal›; kad›nlara yönelik yerel-kurumsal
dan›ﬂmanl›k hizmetleri oluﬂturulmal›;
genel olarak giriﬂimcili¤i ve özellikle kad›n giriﬂimcili¤ini desteklemek için kurumlar oluﬂturulmal›d›r.
Kad›n giriﬂimcili¤i aç›s›ndan bir
de¤erlendirme yapacak olursak,
dünya ölçe¤inde ﬂu andaki durumumuz nedir?
Türkiye’de Kad›n Giriﬂimcili¤ine bakt›¤›m›zda; iﬂ gücüne kat›lan yaklaﬂ›k 3 milyon kad›n›n sadece yüzde 0.7’ sinin giriﬂimci oldu¤unu görüyoruz. Oysa Avrupa’da 10 milyon kad›n giriﬂimci 16 milyon kiﬂiye, Amerika’da 6.4 milyon kad›n
giriﬂimci 9.2 milyon kiﬂiye istihdam sa¤lamaktad›r. Türkiye bugün AB’ye aday
ülkeler aras›nda sadece kad›n giriﬂimcili¤i alan›nda de¤il kad›n istihdam› oran›nda da son s›rada yer almaktad›r. AB’de
kad›nlar›n istihdam oranlar› 1997’de yüzde 45 iken, 2001’de yüzde 55’e ç›km›ﬂt›r. Ayr›ca 2010 için hedeflenen oran yüzde 60 seviyesidir. Türkiye’de ise
D‹E’nin 2003 y›l› III. Dönem Hane halk›
‹ﬂgücü anketine göre istihdam›n yüzde
29’unu kad›nlar oluﬂturuyor. Bu kad›nlar›n yüzde 63’ü tar›m sektöründe maaﬂ
almadan, sosyal güvenlikten yoksun ücretsiz aile iﬂçisi olarak çal›ﬂ›yor. Üstelik
bir y›l önceye göre istihdam yüzde 1.7
azalm›ﬂken kad›n istihdam› yüzde 6,6
azalm›ﬂ durumda.

hem kendi iﬂyerlerini büyütebilirler,
hem de birbirleri ile olan diyaloglar› artar. Bununla birlikte belli birikimi olan,
yeni iﬂ kurmak isteyen ve projesi olan
han›m giriﬂimcileri de derne¤imize bekliyoruz.

“‹ﬂ Kad›nlar› Çarﬂ›s›”nda bir giriﬂimci.

Rakamlarla Türkiye’de Kad›n
• UNESCO’nun hesaplamalar›na göre dünyadaki 876 milyon okumaz yazmaz insan›n üçte
ikisini kad›nlar oluﬂturmaktad›r.
• Türkiye’de 15-49 yaﬂ aras›nda hiçbir e¤itimi olmayan kad›nlar›n oran› yüzde 16.7’dir.
Mutlak say›larla ifade edildi¤inde bu, 2.877.856 kad›n okuma yazma bilmiyor.
• Türkiye’de kad›nlar›n yüksekö¤retim düzeyindeki kat›l›mlar› 1914’te Darülfünun’da
düzenlenen konferanslar yoluyla baﬂlam›ﬂ, ayn› y›l›n sonunda bir kad›n üniversitesi olan
‹nas Darülfünunu’nun aç›lmas›yla sürmüﬂtü.
• Üniversite reformunun yap›ld›¤› 1933’te yüksekö¤retimde yüzde 14 olarak hesaplanan
kad›n ö¤renci kat›l›m› 1999-2000’e gelindi¤inde yüzde 40.41’e, kad›nlar›n ö¤retim elemanlar› aras›ndaki pay› ise yüzde 7’den yüzde 35.42’ye ulaﬂm›ﬂt›r.
• Ancak Türkiye’deki kad›nlar›n yüksekö¤retimden yararlanma imkan›, hem erkeklerden,
hem de Suriye ve Ermenistan d›ﬂ›nda ayn› co¤rafyadaki öteki ülkelerden geridedir.
• 199-2000 ders y›l›nda Türkiye’deki 1.491.806 yüksekö¤renim ö¤rencisinin 602.781’i yani
yüzde 40.4’ü kad›nd›r.
• Kad›nlar›n iﬂgücüne kat›l›m oranlar›, 1950’lerin ortalar›ndan beri sürekli ve h›zl› bir biçimde
düﬂmektedir. 1955’de yüzde 72 olan iﬂgücüne kat›l›m oran› 1999’da yüzde 29.7’ye gerilemiﬂtir.
Bu oran, kalk›nmakta olan ülkelerin kad›n iﬂgücü kat›l›m oranlar›na yak›n, ancak OECD ülkelerinde yüzde 50’leri bulan kat›l›m oranlar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok düﬂüktür.
• Türkiye’de kad›nlar›n iﬂgücüne kat›l›mlar›ndaki düﬂmeye yol açan en önemli nedenler,
ekonomik yap›daki de¤iﬂmeler, bunlara eﬂlik eden sosyal dönüﬂümler ve özellikle köylerden kentlere göçtür.

KAG‹DER olarak kad›n giriﬂimcilere mesaj›n›z› alabilir miyiz?

• D‹E Hane Halk› ‹ﬂgücü Anketleri’nin 1999 y›l› sonuçlar›, çal›ﬂ›lan mekana göre yap›lan s›n›fland›rmada, evde çal›ﬂan kad›nlar›n, ülke genelinde, toplam çal›ﬂan kad›nlar›n yüzde 3’ünü oluﬂturduklar›n› göstermektedir. ‹lk bak›ﬂta önemsiz gibi görünen bu oran, çal›ﬂan kad›nlar›n yüzde
72.2’sinin tarlada çal›ﬂt›¤› bir istihdam – mekan iliﬂkisinde önemli olmaktad›r.

‹ﬂ kurmuﬂ, iﬂleri iyi giden ve iki senedir
baﬂar›l› bir ﬂekilde iﬂini yürüten kad›nlar,
derne¤imize üye olabilirler. Böylelikle

• Dünya’da kad›nlar›n Parlamentoda Siyasal Temsiline bakt›¤›m›zda ise Türkiye 116 ülke aras›nda
101.s›rada yer al›yor. TBMM’de kad›n say›s› 23 oran› ise yüzde 4 hemen arkam›zda ise Ürdün var.
Bangladeﬂ, Tunus, Hindistan parlementolar›nda bile daha fazla kad›n milletvekili var.
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Çal›ﬂan Annelerin Kutsal Çilesi
ﬁarts›z ve karﬂ›l›ks›z tek sevginin, evlât sevgisi oldu¤unu fark etmek ve bu sevgi u¤runda ömür tüketmek,
bütün kad›nlar›n duas›d›r elbette. Kad›n, günümüzde, bir yandan bu yüce duyguyu yaﬂamaya çal›ﬂ›rken,
di¤er yandan da çal›ﬂma ﬂartlar› alt›nda eziliyor. Anne, çocu¤u ile iﬂi aras›nda mücadele verirken evlâd›n›n
büyüdü¤ünü fark edemiyor.

Annelik, anlat›lamaz, paylaﬂ›lamaz, sadece kad›na özgü bir duygudur. Yavrusu
her a¤lad›¤›nda gözyaﬂlar›n› içine ak›tmakt›r annelik. Evlad› do¤du¤u gün daha önce hiç yaﬂamad›¤›n› hissetmek, yavrusunun kaç damla sütle doydu¤unu sayabilmektir annelik. kainat›n sahibi Yüce
Allah, kad›n› yarat›rken, f›trat›na annelik
duygusunu yerleﬂtirmiﬂtir. O, öyle yüce
ve tarifi imkans›z bir duygudur ki, çocu¤unu kuca¤›na alan kad›n, 9 ay boyunca
çekti¤i bütün ac›lar›n›, üzüntülerini bir
anda geride b›rak›r. Annelik, tatl› bir belaya talip olmakt›r. Çocu¤u ile zaman geçirmek büyüme ça¤›n›n her an›nda yan›nda olmak ister. Çocuk yetiﬂtirmenin
heyecanl›, keyifli ve e¤lenceli taraflar›
vard›r ancak anneli¤in cefas› çok, sefas›
azd›r. Gördü¤ü her bebe¤i kendi evlad›
gibi sevebilmek sadece kad›na özgü bir
duygudur.
Günümüz Kad›n› ‹kilem ‹çinde
Birlikte geçirilen saatler, anne ve çocuk
aras›ndaki duygusal ba¤› da kuvvetlendiriyor kuﬂkusuz. Ancak, dünyan›n bugün
geldi¤i nokta, kad›n›n ister istemez ekonomik alanda yer almas›na neden oluyor. Yavrusunu uyurken öpmeye k›yamayan anne, evlad›n› b›rakarak çal›ﬂmak
mecburiyetinde kal›yor. Bir yandan ekonomik ihtiyaçlar› giderme telaﬂ›na düﬂen
kad›n, di¤er yandan annelik kimli¤ini ta-
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ﬂ›yor. Bu iki sorumlulu¤un alt›nda ezilen
kad›n, buna çocu¤unu bir bak›c›ya ya da
kreﬂe b›rakman›n endiﬂesini ekliyor. Çocuktan ayr› geçirilen zaman, yeterli sevgiyi verememe duygusu içinde olan anne,
evlad›ndan uzaklaﬂt›¤›n› düﬂünüyor,
onun sevgisini tekrar kazanamayaca¤›
korkusuna kap›l›yor.‹ﬂte bu psikoloji içine giren kad›n, fark›nda olmadan aﬂ›r›
korumac› bir anne tipine bürünüyor. Bütün günün yorgunlu¤u sonunda, eve dönüﬂ yolunda,
“Eve vard›¤›mda, mutfa¤a m› girsem, yoksa
çocu¤umla
m› ilgilensem?” düﬂüncesi kad›n›
daha bir ç›kmaza itiyor.
Bir yandan
evin ihtiyaçlar› ile ilgilenmenin yükledi¤i sorumluluk, di¤er yandan çocu¤una vakit ay›ramaman›n suçluluk duygusu kad›n› psikolojik sorunlarla
karﬂ› karﬂ›ya b›rak›yor.
Paylaﬂ›m›n Süresi De¤il,
Niteli¤i Önemli
Hem çal›ﬂan anne olup hem de zaman›-

n›n büyük bir bölümünü çocu¤undan ayr› geçiren kad›n, büyük bir vicdan azab›
yaﬂ›yor. Çal›ﬂan annelerin kendilerini yetersiz anne olarak görmelerinin alt›nda
ise, ‘klasik anne’ olma iç güdüsü yat›yor.
Anneli¤i ‘klasik anne’ kal›b›ndan ç›karan,
iﬂ hayat›n›n çocu¤u ile aras›ndaki ba¤›
koparmad›¤›n›n fark›na varan çal›ﬂan kad›n ise annelik duygusunu daha yo¤un
yaﬂ›yor. Zihinsel ve bedensel olarak ev
kad›n›ndan daha fazla yorulan çal›ﬂan ka-

Çocuk kendini güvende hissetmezse
müthiﬂ bir tehdit alt›nda oldu¤unu
zanneder, korkar ve bünyesi stres
hormonlar› salg›lar. Annesini “s›¤›n›lacak bir liman” olarak gördü¤ü
için annenin varl›¤› çocu¤un kendisini güvende hissetmesini sa¤lar.
d›n, farkl› bir psikolojiye sahip oluyor.
Çevrenin de etkisiyle annelik görevini
yapamad›¤›n› düﬂünen kad›n ise, suçluluk duygusuna kap›l›yor. Anne, çok yo¤un çal›ﬂ›yorsa ve eve dönüﬂ saatleri geç
oluyorsa, çocukla aras›nda diyalog eksikli¤i yaﬂanmas› kaç›n›lmaz oluyor. Çocu¤un annesinden çok kendisine bakan kiﬂi ile zaman geçirmesi, annesiyle iliﬂkisi-
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ni zay›flat›yor. Özellikle anneye en çok
ihtiyaç duyulan 0-2 yaﬂ aras› dönemde
çocuk bak›c›s› ile daha çok zaman geçiriyor. Bu durumun anne-çocuk aras›ndaki
iliﬂkiyi olumsuz etkilememesi için en büyük görev, anneye düﬂüyor. Çal›ﬂma saatlerinin d›ﬂ›ndaki zaman› çocu¤una ay›rabilen anne bütünlü¤ü sa¤layabiliyor.
Çal›ﬂan bütün annelerin ortak sorunu
olan yeterli e¤itim verme konusunda bilinçli anneler, çocu¤u ile kaliteli zaman
geçirerek bu problemi giderebiliyorlar.
Uzmanlar göre geçirilen zaman›n uzunlu¤undan çok niteli¤i önem taﬂ›yor. Ev
han›mlar›, günlük rutin iﬂlerini zamana
yayarak yap›yorlar ancak çal›ﬂan kad›n
zaman›n› daha planl› ve programl› kullan›yor. Bu da bir avantaj olarak çal›ﬂan kad›nlar›n karﬂ›s›na ç›k›yor. Çünkü, çal›ﬂan
anneler, zaman konusundaki bu hassasiyeti çocuklar› ile geçirecekleri süre için
de gösteriyorlar. Bu bak›mdan, çal›ﬂan
anneler ile çocuklar› aras›nda daha kuvvetli bir ba¤ geliﬂiyor. Yap›lan araﬂt›rmalar, çal›ﬂan annelerin çocuklar›n›n daha
az sorunlu, daha bilinçli ve daha paylaﬂ›mc› oldu¤unu ortaya koyuyor.

y›ﬂ›, ça¤›n getirdi¤i yeni ihtiyaçlar bir yandan kad›n›n ekonomik yaﬂamdaki rolünü artt›r›rken di¤er yandan annelik kimli¤ini daha zorlu bir hale sokuyor. Kad›nlar›n iﬂ yaﬂam› içinde daha etkin yer almalar› çocuklu kad›nlar için kimi zaman
Konuyla ilgili olarak Prof.Dr Nevbaz› problemleri de beraberinde getirizat Tarhan’la konuﬂtuk.
yor. Size yap›lan bir araﬂt›rmadan söz
edeyim. Gebeli¤in son aylar›ndan itibaKad›n iﬂ hayat›na girince, anneren çocu¤un duygusal belle¤inin oldulik duygusunu ihmal mi ediyor?
¤unu ve çocu¤un sevilip sevilmedi¤ini,
istenip istenmedi¤ini belle¤ine kaydettiÜzerinde durul¤ini gösteriyor. Beynimiz düﬂünceleri ve
mas› gereken
bilgileri haf›zam›za kaydetti¤i gibi duyguönemli bir
lar›m›z› da kaydeder. Çocukluk dönemkonu bu.
lerinde de sevilip sevilmemek, istenip
De¤iﬂen
istenmemek çocu¤un beynine sürekli
yaﬂam ve
yaz›l›r. Bebekli¤in ilk döneminde anne
tüketim ançocuktan birkaç saat uzaklaﬂsa, çocuk
lakendisini sudan ç›km›ﬂ bal›k gibi hisseder. Çocuk kendini güvende
hissetmezse müthiﬂ bir tehdit alt›nda oldu¤unu zanneProf.Dr Nevzat Tarhan
der, korkar ve bünyesi stres
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hormonlar› salg›lar. Annesini “s›¤›n›lacak
bir liman” olarak gördü¤ü için annenin
varl›¤› çocu¤un kendisini güvende hissetmesini sa¤lar. Annenin çocuk okul ça¤›na geldikten, çocukta gerçeklik kavram› geliﬂtikten sonra çal›ﬂmaya baﬂlamas›
çocuk aç›s›ndan çok daha uygundur.
Çal›ﬂan ve yeterince annelik görevini yerine getiremeyen han›mlara ne önerirsiniz?
Çal›ﬂan anne çocu¤uyla geçirdi¤i zaman›n kaliteli olmas›na dikkat etmelidir.
Gerçi kaliteli zaman bütün iliﬂkiler için
tavsiye etti¤imiz bir ﬂey, fakat çal›ﬂan anneler çocuklar›na pek fazla vakit ay›ramad›klar› için onlar aç›s›ndan daha çok
önem kazan›yor. Kaliteli zaman geçirmek, “nitelikli ve sürekli beraberlik”
kurmak ﬂeklinde olur. Birlikte geçirilen
süre içinde anne ve çocuk aras›nda gerçek bir iliﬂki olmal›d›r. Anne çocu¤unu
kucaklamal›, onunla göz temas› kurmal›,

83

dosya ‹ST‹HDAM / Çal›ﬂan Annelerin Kutsal Çilesi

oynamal›, konuﬂmal›d›r. Çocu¤un annesinin kokusunu duymas›n›n kendini güvende hissetmesi aç›s›ndan önemli oldu¤unu vurgulam›ﬂt›k. E¤er anneler bir saat ya da yar›m saatlik bir zaman› çocuklar›yla birlikte geçireceklerse, o vakti doya
doya yaﬂamay›, çocuklar›n›n anlataca¤›
ﬂeyleri dikkatle dinlemeyi, duygular›n›
paylaﬂabilmeyi, sevgilerini hissettirmeyi
baﬂarabilmeliler.

olarak alg›lar. ‹nsan›n sa¤lam benli¤inin
geliﬂmesinde nitelikli, teke tek ve sürekli anne-çocuk iliﬂkisi kaç›n›lmaz kurald›r.

Bir psikiyatri uzman› olarak, anneler için nitelikli zaman geçirmeyi yeterli buluyor musunuz?

Çal›ﬂmayan, evde oturan kad›nlar, dost sohbetlerinden ve de
TV izlemekten çocuklar›na vakit
ay›ram›yor. O halde problem kad›n›n çal›ﬂmas› m›d›r, çal›ﬂmamas› m›?

Kaliteli zaman› tan›mlarken az önce nitelikli ve sürekli beraberlik demiﬂtik. Gerçekten de beraberli¤in nitelikli olmas›
tek baﬂ›na yeterli de¤ildir. Anne çocu¤una çok uzun bir süre ay›ramayacak kadar
yo¤un olabilir, önemli olan k›sa da olsa
bu iliﬂkiyi sürekli k›lmakt›r. Çocukla göz
temas› kurarak, karﬂ›l›kl› paylaﬂ›m içinde
olarak, kayg›lar›n› gidererek, onu rahatlatarak geçirilen zaman ne kadar k›sa olsa da çocuk aç›s›ndan çok önemlidir,
ona verilecek en büyük hediyelerden biridir. Her gün k›sa da olsa bir zaman dilimini nitelikli ve sürekli bir iliﬂki içinde
geçiren çocuk, annesinin çal›ﬂmas›n› tolere edebilir.
Yeterli annelik nas›l yap›labilir?
Anne temas›ndan yoksun çocuklar ilgisiz, so¤uk, isteksiz, geç uyar›lan soluk
renkli, mide ba¤›rsak, solunumu bozuk
çocuklar olur. Erken yaﬂlardaki anne
yoksunlu¤u ileri yaﬂlarda uyum bozuklu¤una neden olur. Ülkemizde genelde
bu durumun tersi olur. Çocuk anneye
ba¤land›¤› gibi anne de çocu¤a ba¤lan›r. Karﬂ›l›kl› doyum sa¤layan bir iliﬂki
vard›r. Anne son derece koruyucudur.
Çocu¤un her ﬂeyini kontrol eder, ona
inisiyatif vermez. Böyle çocuk en ufak
ayr›l›¤› annesini kaybedece¤i korkusu
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Çal›ﬂan kad›n çocu¤una yeterli
e¤itim verebiliyor mu?
Çal›ﬂan anne, zaman› iyi kullan›rsa çocu¤una iyi e¤itim verebilir.

Çal›ﬂmayan ama ilgisi, çabas›, sorumlulu¤u az, popüler ilgileri daha çok önemseyen anneler, çocuklar›n dünyas›na giremezler. Önemli olan çocuklarla ayn› mekanda olmak, de¤il çocu¤un duygu dünyas›nda bulunabilmektir. Böyle olursa
çocuk hayat› ö¤renir. Ulaﬂ›lamayan annelerin çocukla ayn› odada olmas›n›n
anlam› yok.
Çal›ﬂmas› veya çal›ﬂmamas› de¤ilse, esas problem nedir, nas›l
giderilecektir?
Bilinçli ebeveyn olmak için çaba harcamak gerekir. Önce teorik olarak, sonra
uygulama olarak ö¤renme çabas›nda olmak ilk ﬂartt›r. Bu konuda internet, Tv
ve kitaplar yard›ma haz›r. Sürücü kurslar› gibi anne-baba ve evlilik kurslar› aç›lmas›, insanlar›n sertifika alarak evlenmeleri, okullar›n evlilik e¤itimindeki rolünü
art›rmak , devletin yapaca¤› görevlerdir.
Çal›ﬂan annelerin çocuklar› daha
m› sorunlu?
Çal›ﬂan annelerin de¤il, ilgisiz ve sorumsuz annelerin çocuklar› sorunludur.

Çal›ﬂan Anneler Ne Dedi?
Nesrin Nas/
ANAP Genel
Baﬂkan›: “1984 y›l›nda do¤um yapt›m. 20
yaﬂ›nda bir o¤lum var.
Çal›ﬂan bir anne oldu¤um için o¤luma karﬂ› her zaman kendimi suçlu hissettim. Gerçi, dünyaya geldi¤i günden itibaren ona zaman ay›rmaya çal›ﬂt›m. Ben biraz farkl› bir anneydim. ‹ﬂe giderken, girdi¤im ortamlarda
onu hep yan›mda taﬂ›d›m. ‹lkokul 3. S›n›fa gidene kadar da koynumda yat›rd›m. Onunla geçirdi¤im zaman› doya
doya yaﬂad›¤›m› düﬂünüyorum ancak
içimdeki suçluluk duygusunu bir türlü
atam›yorum. Çocu¤uma yeterli e¤itimi
verdi¤ime inan›yorum. Çocu¤umla geçirece¤im zaman›n uzunlu¤u de¤il, benim için o zaman›n kalitesi önemlidir.
Ben bu zaman› iyi de¤erlendirdi¤imi düﬂünüyorum”
Meral Akﬂener/
‹çiﬂleri Eski
Bakan›: “22 yaﬂ›nda
bir o¤lum var. Çal›ﬂan
bir anne olarak o yüce
duyguyu kaybetmedim
ancak ona yetemedi¤im için büyük bir suçluluk hissi geliﬂti
bende. Çocu¤uma sevgimi yeteri kadar
veremedi¤imi düﬂündüm her zaman.
Ben, o¤lumu farkl› bir aile ortam›nda
yetiﬂtirdim. Eﬂimin ailesi ile oturdu¤umuz için o¤lum temel aile e¤itimini ald›.
Bir taraftan çal›ﬂan bir anne olman›n, di¤er taraftan çocu¤u özgür yetiﬂtirmenin
iste¤i ile kantar›n topunu biraz fazla kaç›rd›m. O¤luma aﬂ›r› düﬂkün bir anne
oldum. Bu konuda profesyonel yard›m
ald›m.”
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‹nsan› Tan›mlayan Yeni S›fat: BAﬁARI
Kamusal alan›n seküler yap›s›ndan yeﬂeren bir kelimedir baﬂar›. Seküler, çünkü yollar ve yöntemler, gayeler ve hizmetler baﬂar›ya dahil de¤il. Baﬂar›, gelinen yer ile alâkal›. Oraya nas›l geldi¤inin hiçbir önemi yok.
Geldin ya! Geride kaç tane leﬂin, kaç masumun gözyaﬂ›na sebep oldu¤un önemli de¤il. Sen buradas›n ﬂimdi. Çerçeve içine al›nmal›, her cepheden profilin görünür k›l›nmal›d›r. Buras›: “Baﬂar› adas›.”
Her dönemde insanlar›, “tan›mlayan”, “de¤erlendiren”, “sunuma haz›r” hale getiren
s›fatlar vard›r. O s›fat bir kiﬂiyi tarif etmek
üzere isminin önünde yer almaya baﬂland›¤›nda, ondan beklenenler ile beklenmeyenler hanesi, parentez içi gerçeklikten ç›karak, ürünü/kiﬂiyi tan›tan bir reklam ç›ng›l›(slogan de¤il) haline gelir. Mesela Tanzimat’tan itibaren Osmanl› toplumunda ortaya ç›kan birbirinden farkl› hayat anlay›ﬂlar›n› tasvir etmek üzere verimli iki kelime girer gündelik konuﬂmalara: Alaturka ve Alafranga. Söyleyenin, söyleyiﬂ tarz›na göre
olumlu ya da olumsuz bir tan›mlaman›n öznesi olur bu iki kelime. Mesela “Ay çok alaturka dayan›l›r gibi de¤il” diye baﬂlayan bir
roman cümlesinde, alaturka kahraman›n
olumsuz özelliklerini, “görmek” üzere haz›r
hale getiriliriz. Ya da “Alafranga bir züppe
olarak zaten ondan beklenilen davran›ﬂlar...” diye baﬂlayan cümlede bizi bekleyen
negatif tan›mlamalara karﬂ› seçici alg›m›z
devreye girer.
Tanzimat döneminin ikili yap›s›n›, de¤er
yarg›lar›, hayat anlay›ﬂ›, siyasi ve dini tavr›n›
tasnif etmekte pek verimli olan alaturka
ve alafranga kelimeleri, cumhuriyet döneminde yerini ayd›n-gerici, ilerici –mürteci
s›fatlar›na b›rak›r. Yaln›z bu defa birinciler
her durumda olumlu, ikinciler her durumda olumsuz bir cümlenin tan›mlay›c› s›fat›
olmaktan kurtulamayacaklard›r. “Ayd›n” ve
“ilericiler” ne kadar ›ﬂ›kl› ve saatte kaç km
gittiklerini ispat etme yükümlülü¤üne tutulmaks›z›n, yollar›na devam ederken;
olumsuz s›fat›n sular›nda yüzmek zorunda
b›rak›lan gerici /mürteciler, esas›nda gerici
ve mürteci olmad›klar›n› her ad›mda ispat
etme cezas›na çarpt›r›lm›ﬂlard›r.
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Modernleﬂmenin ikili öykülerinden sonra,
postmodern yap›n›n çok parçal› öyküsünde teyel ipli¤i olarak devreye girer baﬂar› s›fat›. ‹nsanlar art›k baﬂar›, ya da baﬂar›s›zl›klar›yla konumland›r›lacaklard›r. Herkese
her daim bir karne verilecek, baﬂar›l› olanlar depolar›na yeni “baﬂar›” gaz› doldurmuﬂ
olarak yeni uçuﬂlara kanat ç›rparken, baﬂar›s›zlara uzaktan el sallay›p “baﬂar› öykülerine” öykünme kalacakt›r.

günün ﬂartlar›na göre düzenlenmiﬂtir çünkü. Kiﬂinin anlatt›klar› do¤rudur evet ama
do¤rular “baﬂar› adas›” için yeni bir s›ralamaya tabi tutulmuﬂtur. Hani insan›n kendisine mutluyken anlatt›¤› hikaye ile mutsuz
iken anlatt›¤› hikaye tamamen baﬂkad›r ya.
Baﬂar› hikayesi de öyle. Ayn› olaylar› baﬂar›l› bir insan›n hayat hikayesi olarak baﬂka,
baﬂar›s›z insan›n hayat hikayesi olarak baﬂka baﬂka dinler, baﬂka baﬂka anlamland›r›r›z

Postmodern durumun anti-siyasal duyars›zl›¤› yeni bir ikili yap› ortaya ç›kart›r böylece. Baﬂar›l›lar ve baﬂar›s›zlar. Her öznenin
önüne getirilecek kadar verimli baﬂar› s›fat›.
Anneler, ö¤retmenler, evlilikler, komﬂuluklar, arkadaﬂl›klar, nineler ve dedeler bile
“baﬂar›” n›n torna tesviyesinden geçer.

Baﬂar› kelimesi dilimize diyet sak›z olarak
yap›ﬂt›¤›nda onu destekleyen bir baﬂka kelime daha girmiﬂtir. Etik. Her ﬂey art›k “etik
aç›dan” de¤erlendirilmeye tabi tutulmaktad›r. Ahlak kelimesi ne kadar gericili¤i, tutuculu¤u ça¤r›ﬂt›r›yorsa “etik olarak” diye baﬂlayan bütün cümleler, “ça¤daﬂl›¤›n” neo
›ﬂ›klar›ndan nasibini almaktad›r. Ahlaki olan› sorgulayanlar ahlakç›d›r. Derhal ötelenirler. Ahlakç›l›kla suçlan›rlar. Etik aç›dan porno y›ld›z›na sahip ç›kanlar ile k›z›n›n porno
filmler çevirmesinden utanç duyan baban›n
duygular›na sahip ç›kanlar›n kutupsallaﬂmas› beklenir. Boﬂa bir bekleyiﬂtir. Etik aç›dan herﬂey konuﬂulabilir, tart›ﬂ›labilir ama
ahlaki aç›dan hiçbirﬂey “tart›ﬂ›lamaz”.

Baﬂar›l› olanlar ve baﬂar›s›z olanlar vard›r.
Sahnedekiler, görünür olanlar ve dolay›s›yla “paraya hükmedenler” alk›ﬂlar› hak eder:
Çünkü onlar, “baﬂarm›ﬂ”lard›r. Görünmeyenler, ›ﬂ›ks›z kalanlar, hep ayn› olanlar,
kendini günün modas›na uygun olarak,
“yenileyemeyenler”, “baﬂar›s›z”d›r.
Kamusal alan›n seküler yap›s›ndan yeﬂeren
bir kelimedir baﬂar›. Seküler, çünkü yollar
ve yöntemler, gayeler ve hizmetler baﬂar›ya dahil de¤il. Baﬂar›, gelinen yer ile alakal›.
Oraya nas›l geldi¤inin hiçbir önemi yok.
Geldin ya! Geride kaç tane leﬂin, kaç masumun gözyaﬂ›na sebep oldu¤un önemli
de¤il. Sen buradas›n ﬂimdi. Çerçeve içine
al›nmal›, her cepheden profilin görünür k›l›nmal›d›r. Buras›: “Baﬂar› adas›.”
“Baﬂar› adas›na” gelindikten sonra yeni bir
hikaye girecektir devreye. “Baﬂar› hikayesi”.
Baﬂar› hikayelerinin gerçeklerle pek ilgisi
yoktur. Baﬂar› hikayeleri, gelinen yere ve

Etik aç›n›n yükümlülü¤ü yoktur. Öte dünyada görülecek bir s›nav yoktur. Ahlak ne
kadar de¤iﬂmez ilkelere dayan›rsa, ça¤lara
ve toplumlara ra¤men temel ilkeleri de¤iﬂmezse; “etik” o kadar de¤iﬂkendir. Çünkü
ahlak konumunu “dikey” olandan, yani yarat›c›dan, etik “yatay” olandan, yani toplumsal ﬂartlardan al›r. Toplumsal ﬂartlar de¤iﬂtikçe etik de de¤iﬂir. Etik de¤iﬂkendir de¤iﬂken olmas›na ama onu de¤iﬂtirenler yaln›z “baﬂar›l›” olanlar, yani ekonomik gücü
elinde bulunduranlard›r.
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Özgün Tasar›mla Farkl›laﬂt›
Krizlerde Bile Yüzde Yüz Büyüdü
“Genç Odas›” konseptini Türk mobilya sektörüne kazand›ran Çilek Mobilya, özgün tasar›mlar›yla
farkl›laﬂarak 8 y›ll›k tarihinde cumhuriyet döneminin en derin krizlerinin yaﬂanmas›na ra¤men, her y›l
yüzde 100’lere varan oranda büyüdü. Muzaffer Çilek’e göre farkl›laﬂma, maliyetleri düﬂüren bir unsur.

Özellikle son bir y›lda hemen her gün
medyada yaklaﬂmakta olan Çin tehlikesine dikkat çeken haberleri, beyanatlar› görüyoruz. Tehlikeye çözüm olarak iﬂdünyas›, devletin sanayiciye daha fazla destek
vermesini savunuyor ki, bu mümkün de¤il. Birincisi mali dengeleri bozulan devletin elinde böyle bir imkan yok, ikincisi ise
uluslar aras› ticari otoriteler, eskisi gibi
do¤rudan desteklere izin vermiyor. Bu
durumu bilenler de, hazin sonu beklemekten baﬂka bir çare olmad›¤› düﬂünce-

siyle ak›nt›ya kap›lm›ﬂ gidiyorlar. Devlet
daha fazla destek vermeli, verse iyi olur,
ancak bu mümkün de¤ilse iﬂdünyas› kendi ölçe¤inde baﬂka çözümler üretmeli.
Baﬂka nas›l bir çözüm olabilir ki? diyenler
için Bursa ‹negöl’de üretim yapan Çilek
Mobilya’n›n hikayesi incelemeye de¤er.
1996’da kurulan ﬂirket, geçen dönemde
yaﬂanan cumhuriyet tarihinin en derin
krizlerine ra¤men, “Özgün tasar›mla farkl›laﬂma” sayesinde her y›l yüzde 100’lere
varan oranda büyümüﬂ ve Japonya’ya bile

markal› ihracat yapabilmeyi baﬂarm›ﬂ. Esas›nda geçen ay MÜS‹AD Yay›nlar› taraf›ndan bas›m› yap›lan, “Hiper Rekabet Stratejileri” adl› kitab›m›zda önerdi¤imiz, “Özgün Tasar›mla Farkl›laﬂma” stratejisini uygulayarak baﬂar›l› olmuﬂ bir giriﬂimi görmek bizi de mutlu etti. Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Baﬂkan› Muzaffer Çilek’in,
“Farkl›laﬂmak, tamamen maliyetleri düﬂüren bir unsur” tespiti, ayn› stratejinin her
ölçekteki iﬂletme için geçerli oldu¤unu
göstermesi bak›m›ndan önemli bir nokta.

Muzaffer Çilek
Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Japonya’da Franchise ma¤azalar›n›n aç›ld›¤›n› belirten Muzaffer Çilek,
“Dünyada kalite konusundaki en hassas millet olan Japonlara mal
sat›yorsak, her yere satabiliriz” ﬂeklinde konuﬂuyor.

Önce Birlik Oldular
Saraybosna kökenli Boﬂnak olan Çilek ailesi, 100 sene evvel Bursa’ya gelmiﬂ, bir
iki sene Bursa’da kald›ktan sonra da ‹negöl’e taﬂ›nm›ﬂ. Dedeleri bak›r kab› imalat› yap›yormuﬂ. Aile gelene¤ine göre çocuklardan birisi bak›r iﬂine, di¤erleri de
okula gönderiliyormuﬂ. Ailenin geçimini
sa¤lamak üzere dede, Çilek Mobilya’n›n
sahiplerinin babas›n› kendisine ç›rak seçmiﬂ, di¤erleri hukuk okuyup avukat olmuﬂlar. Babalar› da üç kardeﬂ içinden ortancas› olan Muzaffer Çilek’i kendisine
ç›rak yapm›ﬂ. A¤abey Mustafa ODTÜ ‹nﬂaat Mühendisli¤ini bitirip inﬂaat mühendisi, kardeﬂ Muharrem ise harp okulunu
okuyup Üste¤men olmuﬂ.
Üç kardeﬂten her birisi kendi yoluna giderken yaﬂananlar, onlar› yine ayn› noktada buluﬂturmuﬂ. Buna göre a¤abey
Mustafa, ‹negöl’de inﬂaat mühendisli¤i
bürosu açm›ﬂ, yeterli iﬂ potansiyeli olmad›¤› için kapatmak durumunda kalm›ﬂ ve
ilçenin popüler iﬂi mobilyac›l›¤a baﬂlam›ﬂ. Ortanca Muzzaffer ise, 1971’de dahil
oldu¤u bak›r iﬂini 1980’e kadar sürdürmüﬂ. Türkiye’de bak›r kap kacak devri
bitince iﬂi alüminyuma çevirmiﬂ ve
1984’e kadar böyle devam etmiﬂ. Ancak
ilerleyen teknoloji bu sefer çelik tencere
ve yanmaz cam› geliﬂtirince, orada durmuﬂ, çünkü teknolojiyi yenilemek için
gerekli kayna¤› yokmuﬂ. Bunun üzerine
o da, 1984’te geleneksel tarzda mobilya
iﬂi yapan a¤abeyi Mustafa’ya dahil olmuﬂ
ve 1990’a kadar ayn› tarzda devam etmiﬂler. Ayn› y›l, küçük kardeﬂleri üste¤men
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Muharrem’i de aralar›na katmak için ikna
çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂlar. Yüksek tansiyonu nedeniyle emeklilik hakk› da bulunan Muhharrem, tam ikna edilmek üzereyken maaﬂlar›na gelen yüzde 100’lük
zam üzerine vazgeçmiﬂ. Ama 1992’de o
da nihai karar›n› verip a¤abeylerinin mobilya iﬂine kat›lm›ﬂ. Böylelikle Çilek Mobilya’n›n serüveni de baﬂlam›ﬂ. Serüvenin nas›l baﬂlay›p geliﬂti¤inin detaylar›n›,
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Muzaffer Çilek’e sorduk.
Bir marka olarak Çilek’in
do¤uﬂu nas›l oldu?
1992’de kardeﬂim de bize kat›ld›ktan
sonra yeni bir ruhla yeni aray›ﬂlara yöneldik. Çünkü al›ﬂ›lageldik ﬂekilde mobilyac›l›k yapmak istemiyorduk. 1995’te
yeni neler yapabiliriz sorusuna cevaplar
ararken, Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip oldu¤u gerçe¤ini farkettik. Türk
halk›n›n yemeyip, içmeyip çocuklar›na
yat›r›m yap›yor oluﬂu, bize yapmam›z
gereken iﬂ konusunda bir fikir verdi.
Gelir ve e¤itim seviyesi artt›kça Türkiye’de ailelerin, çocuklar›n›n daha iyi
e¤itimi için onlara özel odalar, ortamlar
oluﬂturma e¤iliminde olduklar›n› belirledik. Biz de mobilyac› oldu¤umuz için
genç odalar›n›n ranzalar›n›, bilgisayar
masalar›n› ve kitapl›klar›n› yapmaya karar verdik. Ama bunu yaparken de tüm
dünyay› hedefleyelim ve uluslar aras›
standartlar› yakalayal›m dedik. Yani ürünü battaniyeye sar›p yollamak yerine,
pakete, kutuya koyal›m, demonte olsun, markas›, etiketi, garanti belgesi ol-

sun ve deniz aﬂ›r› ülkelerde de sat›ﬂ›
mümkün olsun istedik. Kutular›n içine
de, mobilyalar› kurma ﬂemas›n› de¤iﬂik
lisanlarda koyal›m, onu okuyan insanlar, mobilyalar›n› kendileri kurabilsin
noktas›ndan hareket ettik. ‹ﬂe böyle
baﬂlad›k, iyi ki de böyle baﬂlam›ﬂ›z. ‹lk
baﬂlad›¤›m›zdan itibaren de hemen
yurtd›ﬂ› fuarlara kat›lmaya baﬂlad›k.
Sizin baﬂlad›¤›n›z dönemde Türkiye’de mobilya sektörü ne ﬂekilde çal›ﬂ›yordu?
O dönemde bizim anlay›ﬂ›m›zda kimse
yoktu. Herkes klasik tarzda ahﬂap, üzerine kaplama yap›lan, boyanan ve ondan
sonra da bunu battaniyelere sararak
kamyona yükleyip satan bir anlay›ﬂ vard›.
Ürünlerin üzerinde marka olmad›¤› gibi
ça¤daﬂ bir sunum anlay›ﬂ› da yoktu. Bizim yapmak istedi¤imiz, o dönemde sadece Kelebek Mobilya’da vard›.
Genç Odas› anlay›ﬂ› nas›l ortaya ç›kt›?
Genç Odas› anlay›ﬂ› yoktu, onu biz oluﬂturduk. Büyük ﬂehirlerde zengin çocuklar› özel sipariﬂle marangozlara yapt›r›yorlard›. Genç Odas› kavram›n›, sektörde, mobilyac›l›kta biz oluﬂturduk.
Size ilham kayna¤› olan bir kurum var m›?
A¤abeyim uluslar aras› fuarlara çok gidip
geldi¤i ve trendleri yak›ndan takip etti¤i
için biz baﬂlang›çta uluslar aras› piyasay›
hedefledik. Çünkü dünyada mobilyan›n
demonte yap›ld›¤›n› ve paketlendi¤ini,
e¤er o ﬂekilde yap›l›rsa kabul görece¤ini
biliyorduk. Uluslar aras› fuarlarda sürekli
gördü¤ümüz ﬂeyi ülkemize taﬂ›d›k. ‹KEA
gibi firmalar bize esin kayna¤› oluﬂturdu.
‹lk y›ldan sonra yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda
markam›z› ve ürünlerimizi tan›tmaya
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çocuklar›n psikolojisine hitap edebilmek
için onlar›nkine benzer ortamlar oluﬂturup o ortam› çocukça objelerle süslüyorlar.
Farkl› tasar›mlar›n›zla ilk ç›kt›¤›n›zda
bunu piyasaya nas›l kabul ettirdiniz?

Koridorlara Milli Tak›m›n resmini ast›ran Muzaffer Çilek, bunun gerekçesini,
“Tak›m ruhunu yerleﬂtirmek” ﬂeklinde anlat›yor.

baﬂlad›k. Soyad›m›z› marka ismi olarak
kullanmay› kararlaﬂt›rd›k ve logoyu
ürünlerimizin üzerinde abart›l› bir ﬂekilde kullanal›m dedik. Hür ürünün üzerine koskocaman bir Çilek logosunu koymak baﬂlang›çta herkese ters geldi. Zamanla al›ﬂ›ld›.
Tasar›mda ç›k›ﬂ›n›z nas›l oldu?
Yurtd›ﬂ› fuarlara da gitti¤imiz için yabanc›lar› taklit edemezdik. Bu nedenle hem
onlar›nkinden daha güzel, hem de daha
farkl› yapmak durumundayd›k. Özgün
tasar›mlar yapt›k, zamanla kadromuz geniﬂledi ve her y›l daha güzellerini ürettik.
Dünya piyasalar›nda tasar›mlar›m›z› kabul ettirmede bir avantaj›m›z oldu. Bizde
Siirtli, Band›rmal›, Tavﬂanl› ve ‹stanbullu
tasar›mc›lar var. Türkiye, Ortado¤u ile
Avrupa aras›nda bir sentezin içinde. Çok
s›k Avrupa’ya gidip geliyoruz. Yani ne
do¤u, ne Avrupal›, ortada bir Akdeniz ülkesi olmam›z hasebiyle yap›lan tasar›mlar›m›z, dünyan›n her yerinde kabul gördü. Yap›lan tasar›mlar›, ‹sviçreli çocuk
da, Koreli çocuk da çok sevdi, hepsinin
sevdi¤i bir tasar›m ç›kt› ortaya.
Tasar›m ekibiniz ne zaman, nas›l
oluﬂtu?
Tasar›ma, 1996’da baﬂlad›k, ondan sonra
da sürekli geliﬂtirdik. 1-2 kiﬂilik ekiple
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baﬂlad›k, ﬂu anda tasar›m ve Ar-Ge’de
toplam 30 kiﬂi çal›ﬂ›yor. Ar-Ge, tasar›mla
üretim aras›ndaki köprüyü kuruyor. Yani tasarlanan ürünlerin malzeme ve kal›plar›n›n tedarikini, teknolojiye uyarlanmas› gibi iﬂleri yap›yor.
‹ki tasar›m ekibimiz var. Birisi k›z çocuklar›na, di¤eri ise erkek çocuklar›na yönelik tasar›m yap›yor. Yurtiçi ve yurtd›ﬂ› fuarlara ve piyasalara yönelik sürekli seyahat edip gözlemlerde bulunuyorlar, doneler topluyorlar. Tasar›m aﬂamas›nda

O konuda çok zorland›k. Seri üretime dayal› genç odas› modelleri yapt›k, ancak
biz al›ﬂ›lageldi¤i gibi meﬂe, kay›n gibi malzemeler kullanmad›k. Renklerini k›rm›z›,
mavi, eflatun ve mor yapt›k. ‹lk defa ürünümüzü ma¤azalara satmalar› için götürdü¤ümüzde kimse almak istemiyordu.
‘Böyle renkli mobilya m› olur, bunlar›
kimse almaz, biz bunlar› satamay›z. Böyle
renkli mobilyalar hem evin dekorasyonuna, hem de ma¤azaya uymaz. Zaten onlar› koyacak yerimiz de yok’ dediler. Bunun üzerine biz de, ‘O zaman bari kataloglar›m›z var, onlar› b›rakal›m. E¤er
müﬂteri talep ederse bize bildirirsiniz’ dedik. Ma¤azalardan kataloglar›m›z evlere
ulaﬂ›nca bizim için iﬂin önü aç›lm›ﬂ oldu.
Ürünleri gören tüketiciler, ma¤azalara

Yeni hedefleriniz neler?
• Barbie Lisans›yla Üretim: ﬁu anda gündemimizde lisansl› ürünlere girmek var. Bunu
da ihracatta büyüme politikas› olarak görüyoruz. Barbie lisans› alarak dünyada ilk defa mobilya üretece¤iz. Türkiye için lisans anlaﬂmas›n› yapt›k, di¤er ülkeler için ayr› ayr› anlaﬂmalar
yapmak gerekiyor. Bu süreç devam ediyor. Böylelikle Çilek markal› ürünlerin yan›na Barbie
markal›lar› da koyaca¤›z.
• ‹nternet Üzerinden Sat›ﬂ: ‹nternet üzerinden gençlere yönelik her ürünün sat›ld›¤›
gibi mobilyan›n da sat›labilece¤ini düﬂünüyoruz. Hele bizim gibi demonte ürünlerin daha kolay sat›laca¤› inanc›nday›z. Yap›nca tam yapmak için biraz zamana ihtiyac›m›z var.
• ‹stanbul’dan Pazarlamayla S›f›r Stokla Çal›ﬂma: Son 4 y›ld›r Bursa ﬂirketi olmaktan ‹stanbul ﬂirketi olmaya yönelik hesaplar yap›yorduk, kriz gibi nedenlerle erteledi¤imiz bu karar›m›z› bu y›l gerçekleﬂtiriyoruz. Pazarlama grubunu ‹stanbul’a taﬂ›yoruz. 15 kiﬂilik
bir ekiple ‹stanbul’da baﬂl›yoruz. Reklam-tan›t›m için yeni bir ajansla anlaﬂt›k. Yeni dönemde
yurtiçinde de büyümek istiyoruz. ﬁimdiye kadar stoklu çal›ﬂ›yorduk, yeni pazarlama plan› ve
ekibiyle s›f›r stokla çal›ﬂmaya geçece¤iz.
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Nas›l Baﬂard›lar?
Vizyon Oluﬂturma: Türkiye’nin birinci nesil giriﬂimcileri genellikle esnaf-tüccar gelene¤inden gelirler. ‹kinci nesildekileri
ise, birinci nesil giriﬂimcilerin hayat standard› ve imkanlar›na imrenerek, “Demek ki o iﬂte iyi para var” diyerek geliﬂi güzel ﬂekilde piyasaya girenler oluﬂturuyor. Bu giriﬂimciler sayesinde hem
piyasalar›n dengeleri bozuldu, hem de kendileri çok zarar gördü. Türkiye’de, “Yeni nesil giriﬂimcilik” olarak tan›mlanacak bir
ak›m olgunlaﬂ›yor. Bunlar, çevrelerine göre de¤il, verileri baz al›yorlar, gelece¤e yönelik vizyon oluﬂturuyorlar ve plan-program
yap›yorlar. ‹ﬂte Çilek kardeﬂler de, yapt›klar› araﬂt›rmayla Türkiye’nin genç nüfusunun fark›na var›yorlar ve bunu baz alarak Türkiye’de ilk defa bu alana yönelik bir vizyon geliﬂtirdiler.
Odaklanma: Mobilyan›n her türünü yapmak yerine, sadece
“Genç Odas›”na odakland›lar.
Farkl›laﬂma: Gerek ürünlerin görünümünde ve sunumunda,
gerekse pazarlanmas›nda, rakiplerden farkl›laﬂarak tüketicinin
dikkatini çekmeyi baﬂard›lar. Nitekim piyasada kabul görmeleri,
tüketicinin farkl›l›klar›n› farketmesiyle olmuﬂ.
Riski Paylaﬂma: Da¤›t›m ve sat›ﬂta sektördeki di¤er mobilyac›lar gibi bölge müdürlükleri oluﬂturmak yerine, “Franchise” sistemiyle sat›c›n›n da riske ortakl›¤›n› sa¤lad›lar. Yurtd›ﬂ›nda da
ayn› sistemi uygulayarak, “Markal› ihracat›” gerçekleﬂtirdiler.

sormaya baﬂlad›. Bunun üzerine ma¤azalar bizden mal talep etmeye baﬂlad›.
Tüketici Çilek ‹stedi
Tüketicinin zorlamas›yla m› farkl›l›¤›n›z› piyasaya kabul ettirdiniz?
Evet. Ürünleri ma¤azalara kurmay› sat›c›lara kabul ettiremedik, ancak tüketicinin
talebi üzerine iﬂler de¤iﬂti. Bu süreç bir
y›l sürdü. Bir y›l sonra sipariﬂler gelmeye
baﬂlay›nca piyasa birden de¤iﬂti. Çünkü
bizim mobilyalar› satarak iyi iﬂ yapanlar,
ayn› iﬂi yapan di¤er akrabalar›na ve hemﬂehrilerine de tavsiye etti. Öte yandan
potansiyeli gören di¤er sat›c›lar da geldiler. Ürün iyi olmas›, tüketici tercihi ve sat›c›n›n karl›l›¤› ile birleﬂince baﬂar› do¤al
olarak gelmiﬂ oldu.
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Yurtd›ﬂ›nda da önce ‹sviçre’ye mal satal›m istedik. Çünkü ‹sviçre, AB’nin d›ﬂ›nda ayr› standartlar› olan bir ülke. Dünya
için standart üretilen Mercedes’i bile ilave donan›mla ülkeye sokuyorlar. E¤er
onlara mal satarsak, tüm dünyaya satar›z
diye düﬂünüyorduk. Kalitemizi test etmek amac›yla 5 y›l önce çal›ﬂmalara baﬂlad›k, 4 y›ld›r ülkenin her taraf›na yay›ld›k. ﬁu anda ülkenin en prestijli zincirlerinde ürünlerimiz sat›l›yor. Paket a¤›rl›klar›na kadar bize standartlar koydular,
biz de hepsini yapt›k. Böylelikle iﬂi de
ö¤renmiﬂ olduk. Baﬂlang›çta ürünlerin
en görünen yerlerindeki Çilek logolar›na
takt›lar kafay›. Kendilerine gönderdi¤imiz ürünlere logo koymamam›z› istediler. Prensiplerimize uygun olmamas›na
ra¤men kabul ettik. Ancak üretim standart oldu¤u için hepsi için bu geçerli olamad›. Baz›lar› logolu, baz›lar› ise logosuz

gitti. Ald›klar› baz› ürünlerde logo olmad›¤›n› farkeden ‹sviçreli tüketiciler, tak›m› tamamlamak için sat›c›lardan Çilek logosu talep etmiﬂler. Onlar› k›ramayan sat›c›lar da, daha önce bizden logosuz
ürün istedikleri için utana s›k›la, ‘Siz bize
de ürünleri Çilek logolu gönderin. Biraz
da fazla logo verin, eksik olanlara verelim’ dediler.
3 y›l önce kalite standard›m›z› de¤iﬂtirdik. Bakt›k ki dünyan›n kalite konusunda en hassas ve marka düﬂkünü ülkesi Japonya, biz de kalitemizi Japonlarla test
etmeye karar verdik. Rolex gibi bir marka bile, üretiminin yüzde 75’ini Japonya’ya sat›yor. En iyi markalar bu ülkede
iyi sat›l›yor, parayla ilgili problemleri
yoktur. Fakat kaliteyle ilgili problemleri
var. Alacaklar›n ürünlerin hem kaliteli olmas›n›, hem de imaj›n›n olmas›n› istiyor-
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Çocuklar›n ruh dünyas›na hitap eden tasar›mlar yapan
Çilek’in araba görünümlü yata¤›, ‹ngiltere’de en fazla
sat›lan ürünmüﬂ.

lar. Bu konuda k›l› 40 de¤il, 80 yar›yorlar.
Baﬂlang›çta onlara satabilmek için kalitemiz yetmedi. Biz de, ‘E¤er Japonya’ya
mal satarsak bütün dünyaya satar›z’ politikas›na odakland›k. 3 y›ld›r bu konu
üzerinde çal›ﬂt›k. Sonunda Japonya’da
iki zincirle anlaﬂt›k, ﬂimdilik iyi bir baﬂlang›ç oldu. Bununla birlikte Franchise
ma¤azalar›m›z da aç›ld›. Bu ma¤azalar›n
giriﬂimcisi Japon, ancak aynen Türkiye’deki gibi Çilek ma¤azas› konseptinde.
Rekabet için sürekli yeni ﬂeyler
yapmak lâz›m, ancak piyasalar
da sizin deneyiminizde oldu¤u
gibi bazen yeniliklere karﬂ› tutucu olabiliyor. Bu konuda giriﬂimcilere önerileriniz neler?
Biz, ‘Yapt›¤›m›z her iﬂte en iyisini yapaca¤›z, ama al›ﬂ›lm›ﬂ›nda d›ﬂ›nda farkl› yapaca¤›z’ diye yola ç›kt›k. Fakat farkl›l›k derken, bir ﬂeye benzemeyen bir ﬂey olmamal›. Hem farkl›, hem de güzel olmal›.
Bununla birlikte fiyat› da uygun olmal›.
Di¤er taraftan bir alana odakland›k. Çünkü bir sporcu bütün spor dallar›nda bir
numara olamaz. E¤er bir alana odaklanmazsan›z, her alanda farkl› ve güzel ola-
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mazs›n›z. Dünyadaki bütün perakendeciler, fuar fuar gezerek farkl›, güzel ve uygun fiyatl› ürünler ar›yorlar. E¤er bu nitelikte ürünler bulurlarsa, hem ma¤azalar›na bir zenginlik katacaklar, hem de müﬂterinin dikkatini çekerek iyi iﬂ yapacaklar. ‹ﬂte bu ma¤azac›lar›n arad›klar› üretici olmak laz›m.
Kuruluﬂ tarihiniz olan 1996’dan
2001’e gelinceye kadar, Türkiye,
ard› arkas›na tarihinin en derin

krizlerini yaﬂad›. Ancak siz buna
ra¤men büyümeyi sürdürmüﬂsünüz. Bu durumu nas›l aç›kl›yorsunuz?
Krizlere ra¤men büyümemiz, farkl›laﬂmaktan kaynakland›. Yaﬂanan depremlere ve cumhuriyet tarihinin en büyük
ekonomik krizlerine ra¤men bizim firmam›z, her y›l yüzde 50 ve yüzde 100
oran›nda büyüme kaydetti. Her y›l çal›ﬂan say›m›z ve ciromuz katlanarak artt›

Dünyaya, “Türk Mobilya Vizyonu”
Mobilyac›l›¤›n marangozluktan ç›k›p bir sektör olamamas›n›n s›k›nt›lar›n› yaﬂayan ‹stikbal,
Tepe, Yataﬂ, Do¤taﬂ ve Çilek gibi öncü firmalar, Mobilya Sanayicileri Derne¤i (MOSDER) çat›s› alt›nda örgütlenmiﬂler. 03.03.2003 tarihinde kurulan ve 26 mobilya markas›n› bünyesinde toplayan MOSDER’in dönem baﬂkanl›¤›n› Muzaffer Çilek yürütüyor. MOSDER Baﬂkan›
Muzaffer Çilek, kuruluﬂ amaçlar› ve hedefleri konusunda ﬂunlar› kaydetti; “Amac›m›z; bir
yandan kendi içimizde ortaklaﬂa rekabet yaparken di¤er yandan da Türkiye’de markal› mobilya bilincini geliﬂtirmek, böylelikle tüketicinin aldat›lmas›n› önlemek. Dünyada ise Türk
Mobilyas› vizyonu oluﬂturmak, Türk mobilyas› dendi¤i zaman, özgün tasar›ml›, kaliteli ve
uygun fiyatl› imaj›n›n akla gelmesini istiyoruz. Bu birliktelikle kurulan derne¤in dönem baﬂkanl›¤›na da beni uygun gördüler.
Dünya için öngördü¤ümüz vizyonu gerçekleﬂtirebilmek için sektörün tasar›mc›lara ihtiyac›
var. Bu amaca yönelik olmak üzere üniversitelerle iﬂbirli¤i yapmak istiyoruz ve genç tasar›mc›lar› teﬂvik için tasar›m yar›ﬂmalar› düzenlemeyi planl›yoruz.”
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ve teknolojimiz de sürekli yükseldi. Baﬂlang›çta 11-12 personelimiz vard›, ﬂimdi
465 oldu. 6-7 y›ld›r iki vardiya olarak çal›ﬂ›yoruz. Bu y›l ekonomide beklentiler iyi,
ﬂimdi 3. vardiyay› da koyabiliriz.

Liseyi d›ﬂar›dan bitirmek üzere olan Çilek Mobilya
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Muzaffer Çilek, ‹talya’da
tasar›mla ilgili bir üniversite düﬂünüyor. Yabanc› dil için
yurtd›ﬂ›na giden Çilek, “Zaman›nda okuyamaman›n
cezas›n›, bu kadar iﬂin içinde çekiyoruz” diyor.

Farkl›laﬂmak, maliyetleri art›ran
bir unsur mudur?
Tam tersine, farkl›laﬂmak, tamamen maliyetleri düﬂüren bir unsurdur. Çünkü
farkl›l›k sayesinde k›sa sürede daha fazla
tan›n›yorsun. Kimsede olmayan farkl›
ürünü sundu¤unuz için hemen farkediliyorsunuz ve sizi tercih ediyorlar. Sonuçta hem ürünlerin dolaﬂ›m› h›zlanarak nakit ak›ﬂ› sa¤lan›yor, hem de tan›t›m-pazarlama maliyetleri düﬂüyor.
Pazarlamada nas›l bir yol izlediniz?
Türk mobilya sektöründe genellikle bölge bayilikleriyle çal›ﬂ›l›yor. Herkesin birbirini taklit etti¤i bu bölge bayilikleriyle
di¤er tali bayilikler oluﬂturuluyor. Biz bu
sistemi kullanmad›k ve bölge bayiliklerini aradan kald›rarak sat›ﬂ noktalar›na
do¤rudan ulaﬂmaya karar verdik.
Her yere ve herkese bayilik yerine, ürünümüzün sat›laca¤› bölgelerde ve noktalarda do¤ru sat›c›lar› bulmaya yöneldik.
Al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda oldu¤u için biraz zordu. Sonuçta hem sat›ﬂ noktalar›yla, dolay›s›yla piyasayla diyalo¤umuz daha sa¤l›kl› oldu hem de aradaki kar marj›, tüketiciye daha uygun fiyatlar olarak yans›d›
ve fiyat rekabetinde de avantaj kazand›k.
Pazarlamada da farkl›laﬂmak demek olan
bu stratejiyle, yumurtalar› da bir sepete
koymam›ﬂ olduk. E¤er 12 tane bölge bayimiz olsayd›, her birinin kriz anlar›nda
300-500 milyar liral›k riskleri olacakt›. Bu
da bizim iﬂimizi bozabilirdi. Ama biz,
do¤rudan 100 ma¤azaya 30-40 milyarl›k
risklerle mal vererek riski de azaltm›ﬂ olduk. ﬁu anda 150’ye yak›n bu a¤›m›z› ge-
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liﬂtirmeye devam ediyoruz ve 1-2 y›l içinde 500’e ç›karmay› hedefliyoruz. Bizim
ürünlerimizi de bulunduran ma¤azalar
oldu¤u gibi sadece bizim mobilyalar›m›z›
satan franchise iﬂletmeler de var. Franchise iﬂletmeler, bir nevi bizim iﬂ ortaklar›m›z. Bizim ürünlerimizi bizim belirledi¤imiz hizmet standartlar›yla satan ba¤›ms›z giriﬂimciler bunlar. Türkiye’de oldu¤u gibi yurtd›ﬂ›nda da buna benzer ma¤azalar aç›yoruz.
En son Kore’de, Türkiye’deki gibi iki tane ma¤aza açt›k. Portekiz’de de iki tane
açt›k. Fas’ta 7, Cezayir’de 11, M›s›r’da 8
tane açt›k. Malta adas›, Dubai ve Medine’de var. ‹hracat›m›z›n yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Dövizin yüksek oldu¤u geçen dönemde bu oran yüzde 45’e kadar
ç›km›ﬂ, hatta biz yüzde 60’› hedeflemiﬂtik. Dövizin ve piyasalar›n durumuna göre bu oran de¤iﬂebiliyor. Geçen y›lki ihracat›m›z 7 milyon dolard›, bu seneki hedefimiz 11 milyon dolar.
Yurtd›ﬂ›nda marka konusunda çok zorland›k. Türkiye’nin imaj›n› iyi alg›lam›yorlar. Buraya gelmekten korkuyorlar,

geldikten sonra da görüﬂleri yüzde 1 milyon de¤iﬂiyor. Bir Türk firmas› olarak
randevular alana kadar çok zorluklar
çektik.
Franchise iﬂletmeler sayesinde
bir nevi markal› ihracat yap›yorsunuz. Böyle ihracat›n kazanc›
di¤erine göre nas›l?
Biz franchise yoluyla esas›nda konsept
sat›yoruz. Katmade¤eri oldu¤u için de
karl›l›¤›m›z yüksek. ﬁu anda dövizin düﬂüﬂünden ve iç piyasadaki malzeme fiyatlar›n›n yükselmesinden dolay› biraz karl›l›¤›m›z düﬂtü, fakat zarar etmedik. Normal ihracat olsa, sözleﬂmelerimizi iptal
etmek durumunda kal›r ve bir daha o kap›y› açamazd›k. Tekstilcilere bak›yorum,
yüzde 3, yüzde 5 kar marj›yla çal›ﬂ›yorlar.
Döviz ve hammadde fiyatlar›nda küçük
bir oynama oldu¤unda hemen eksi durumuna geçiyorlar. Fasonculukta kar marj›
yüzde 5 ise, markal› ürün ve konsept ihracat›nda bu oran, markan›n gücüne göre yüzde 10’dan baﬂlay›p yüzde 100’e kadar ç›kabilir. Hatta biz yeni tasar›mlar›m›z› normalden daha pahal› sat›yoruz.
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Ad›n›, ‘Dursun’ Koydular

Fakat O, Hiç Durmuyor
Kendisinden önceki iki erkek kardeﬂi vefat edince, ailesi yaﬂamas› temennisiyle ad›n›, “Dursun” koymuﬂ.
Fakat o, baﬂar› konusunda dur durak bilmiyor. Bir yerde çal›ﬂma ortalamas› en fazla 1.5 y›l olan Dursun Akda¤, bu özelli¤ini holding baﬂkan› oldu¤unda da muhafaza etmiﬂ.

Özellikle Anadolu’da evlenen çiftlerin ilk
beklentilerinden birisi, erkek bir evlat sahibi olmakt›r. Bayburtlu Akda¤ ailesinin
iste¤i de bundan farkl› de¤ilmiﬂ. Do¤an
dört çocuktan ikisi k›z, ikisi erkekmiﬂ, fakat erkekler vefat edince ailenin erkek
çocuk iste¤i daha da artm›ﬂ. 1970 y›l›nda

Akda¤ ailesinin bu hasreti sona ermiﬂ.
Beklenen erkek çocu¤un yaﬂamas› temennisiyle ad›n›, “Dursun” koymuﬂlar ve
on tane de kurban kesmiﬂler. ‹ki y›l sonra ‹stanbul Bahçelievler’e taﬂ›nan ailenin
reisi Ali Akda¤, müteahhitlik yap›yormuﬂ.
‹lkokul tahsili bile bulunmayan baban›n

iﬂleri bir süre sonra bozulunca, henüz ilkokul 4. s›n›fa devam etmekte olan ailenin tek erkek çocu¤u Dursun Akda¤ için
de yeni bir dönem baﬂlam›ﬂ. ‹sminin aksine hareketli bir yap›ya sahip olan Dursun, teneffüslerde okul kantinini iﬂleten
arkadaﬂ›n›n babas›na yard›m ederek okul
harçl›¤›n› ç›karmaya baﬂlam›ﬂ. “Ben ilkokuldayken teneffüslerde hiç oynad›¤›m›
hat›rlamam” diyen Dursun Akda¤, di¤er
zamanlarda da belediyede beyanname
doldurarak ve bilumum seyyar sat›c›l›k
iﬂleri yaparak aile bütçesine katk›da bulunmuﬂ. Liseye kadar okul d›ﬂ›nda kalan
zamanlarda Kapal› Çarﬂ›’dan Topkap›
surlar›na kadar birçok yerde akla gelebilecek bütün seyyar sat›c›l›k, pazarc›l›k iﬂlerini yapm›ﬂ. Tüm bunlar› yaparken de
okulunu ihmal etmemiﬂ. Çünkü babas›n›n iﬂlerinin tahsilsizlik yüzünden bozuldu¤unu çok iyi biliyordu. Onun durumunu görünce, “Ben okuyaca¤›m, büyük
adam olaca¤›m, babam gibi okumaman›n
dezavantajlar›n› yaﬂamayaca¤›m” diye
kendi kendini motive ediyormuﬂ.
Rutinleﬂen ‹ﬂlerden S›k›l›yor

Dursun AKDA⁄
Aymerkez Genel Müdürü
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K›ﬂ›n ‹stanbul’da hem okuyan, hem de
seyyar sat›c›l›k yapan Dursan Akda¤, yaz›n da ailesiyle birlikte memleketi Bayburt’a giderek k›ﬂl›k erzak getiriyorlarm›ﬂ. Böylelikle babas›n›n iﬂlerinin düzel-
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di¤ini ifade eden Akda¤, “Babam da yazlar› Bayburt’a gidip köyde çobanl›k yapt›.
Canl› hayvan al›m sat›m› yap›yordu. Ben
üniversite birinci s›n›fa kadar ‹stanbul’un
yaz›n› hiç bilmezdim. Yani ‹stanbul’da
yaz nas›l geçer, hava nas›l olur hiç yaﬂamad›k, çünkü okullar tatil olmadan bir
hafta önce köye gider, aç›ld›ktan bir hafta sonra da gelirdik. Köyde iﬂ olarak kim
ne yaparsa ben de onu yapard›m. Mesela
t›rpan biçer, traktör sürerdim” diyor.
Küçük yaﬂta hep büyük rolleri üstlenen
Dursun Akda¤’›n do¤al olarak kendi yaﬂ›t›nda hiç arkadaﬂ› olmam›ﬂ. Bundan olsa
gerek, “Ben üniversitede kendimi 40 yaﬂ›nda adam gibi düﬂünüyordum” diyor.
Böyle düﬂünmekte haks›z da de¤il, çünkü bir insan›n 50-60 yaﬂ›nda ulaﬂaca¤›
makam ve imkanlara 26-27 yaﬂ›nda sahip
olmuﬂ. Fakat hareketli yap›s› gere¤i holding baﬂkanl›¤›nda bile 1,5-2 y›l kalabilmiﬂ. ﬁu anda Ayd›nl› Grup bünyesindeki
Aymerkez’in Genel Müdürlü¤ü’nü
yürütüyor. Baﬂar›n›n, “Serdengeçti iﬂi”
oldu¤unu vurgulayan Dursun Akda¤’›n
çal›ﬂma sistemi ve baﬂar› s›rr›n› kendisinden dinleyelim.

ay›klard›m. Ö¤retim üyeli¤inin uzun bir
süreç oldu¤unu ve bu hedefe ulaﬂmak
için sürekli ayn› durumda yaﬂayamayaca¤›m› anlay›nca ticaret yapmam gerekti¤i
karar›na vard›m.

Bugünkü anlamda profesyonel
hayata nas›l baﬂlad›n›z?

Araba Sat›c›l›¤›ndan
Holding Baﬂkanl›¤›na

Liseyi bitirince ailenin ilk erkek çocu¤u
oldu¤um için 19 yaﬂ›nda evlendim. Bursa Uluda¤ Üniversitesi’ni kazan›nca
eﬂimle birlikte Bursa’ya gittim. Uluda¤’›n
s›rtlar›nda do¤ru düzgün kap›s› bulunmayan bir evde çocu¤umuz oldu. ‹lk zamanlar üniversitede ö¤retim üyesi olarak
kalmay› düﬂünüyordum. Bundan olsa
gerek ayda 30 kitap bitiriyordum. ﬁu anda benim 8-9 bin tane kitab›m vard›r evde. ‹kinci s›n›fa geldi¤imde babamdan
para istemek benim a¤›r›ma gitmeye baﬂlam›ﬂt›. Evin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için
pazar yerlerine gider, pazarc›lar›n att›klar› at›klar içinden yenilebilecek olanlar›

‹stanbul’a geldim, ticaret yapaca¤›m ama
sermaye yok. Bunun üzerine, arkalar›nda, ‘Sat›l›k’ yazan arabalar› al›p, henüz bir
ayl›k kuruluﬂ olan Aksaray’daki Asya Otomotiv’e götürdüm. Asya Otomotiv’in ismini de Zaman Gazetesi’nde görmüﬂtüm. Birkaç araba böyle sat›nca Asya
Otomotiv yetkilileri, ‘Gel, bizim burada
çal›ﬂ’ dediler. Araba y›kamayla iﬂe baﬂlad›m. Öyle h›zl› baﬂlad›m ki ayda sadece
ben 150 araba sat›yordum. O dönemde
Asya Otomotiv’den daha fazla iﬂ yapan
baﬂka bir ikinci el otomotivci yoktu. En
iyi iﬂ yapan 150-200 tane satard›. 1992 y›l›na tekabül eden o dönemde arabalar da
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Bir ﬂeye inanmak ve o hedefe kilitlenmek, dünyay› dize getirecek bir ﬂeydir.
Karar verince han›ma, ‘Sen ‹stanbul’a gideceksin, ben yatay geçiﬂ yapaca¤›m’ dedim. Han›m› ‹stanbul’a gönderince ben
bir arkadaﬂ›m›n yan›na taﬂ›nd›m ve kendimi tamamen derslere vererek günde
13-14 saat çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Allah da
yard›m etti, ‹stanbul Üniversitesi’ni yatay
geçiﬂ için birincilikle kazand›m.

iyi prim yap›yordu ve iyi bir yatar›m arac›yd›. 2 y›la yak›n Asya Otomotiv’de çal›ﬂt›m. ﬁirket yönetimi, ilk 6 aydan sonra
bana yüzde 20 bedelsiz hisse verdi,
Otomotivde iﬂler iyi gidince patronlar
Asya G›da’y› kurmaya karar verdiler ve
kurmakla da beni görevlendirdiler. Pirinç al›m› için Gönen Biga’ya gittim. 6 ay
orada kal›p köylülerden ürünü topluyor
ve kamyonlarla ‹stanbul’a gönderiyordum. Bakliyatta Asya markas›n› ilk ben
oluﬂturdum. Orada 1-1,5 y›la yak›n görev
yapt›m. ﬁu anda 400 tane bayileri var.
‹ﬂler böyle devam ederken ben okulu bitirme karar› verdim. Ancak evde iki çocuk var ve benim 6 ayda 24 dersi vermem laz›md›. Aksaray’daki Herkül yurdunda bir oda ayarlad›m ve ben oradaki
çal›ﬂmayla 6 ayda 24 dersin hepsini verdim. Üniversite bitince tekrar iﬂe döndüm.
Asya G›da’dan sonra Asya Grubu’nun bir
giriﬂimi olarak Üsküdar’daki Yöre Al›ﬂveriﬂ Merkezi’ni kurdum.
Daha sonra Asya ‹nﬂaat’› kurma görevi
verdiler. 40-45 yaﬂ›nda olan yönetim kurulu üyeleri, eﬂlerinden nas›l izin al›p
Rusya’ya gideceklerini düﬂünürken ben,
hiç tereddütsüz gittim ve Orta Asya’da
PVC fabrikas› kurduk, Rusya’da ise inﬂaatlar yapt›k. 2 y›l oralara gidip gelmekle
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geçti. Asya ‹nﬂaat’tan sonraki büyük genel kurulda ortak say›m›z 120-130’a ç›km›ﬂt›. O ortaklar›n da kat›l›m›yla 1996’da
Asya Finans’› kurduk.
Grupta çal›ﬂanlar›n yaﬂ ortalamas› 45, benim yaﬂ›m ise 23 idi. 24 yaﬂ›nda yönetim
kurulu üyesi oldum. 1998 y›l›nda da 26,
27 yaﬂ›nda iken büyük genel kurul beni
yönetim kurulu baﬂkan› seçti. Yönetim
kurulu baﬂkan› olunca bakt›m ki, benim
için yap›lacak iﬂ kalmam›ﬂ. Bir insan›n 60
yaﬂ›nda görebilece¤i makam arabalar›,
ﬂoförler vs. hepsini ben 30 yaﬂ›na gelmeden yaﬂad›m. Her insan›n hayat›nda böyle bir dönem vard›r. E¤er o dönemde yeni bir karar veremezse insan, monoton
bir hayata mahkum olur ve zihinsel olarak ölmeyi bekler. Yönetime baﬂka bir
ﬂey yapmay› düﬂünüp düﬂünmediklerini
sordum, yeni yat›r›m yapmayacaklar›n›
ö¤renince kendi kendime yeniden hayat› s›f›rlama karar› ald›m. Çünkü Asya Holding’in zirvesine ç›k›nca hayat benim
için durmuﬂtu. 2000 y›l›nda hissemi satt›m ve bütün görevimi devrettim. Ben
devretti¤imde Asya Holding’in bin 200
çal›ﬂan› vard›. Ben ilk baﬂlad›¤›mda ise 56 kiﬂi çal›ﬂ›yordu.
Siz çok genç olman›za ra¤men,
yönetimin yaﬂ ortalamas›n›n
yüksek olmas› bir problem oluﬂturdu mu?
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‹ri yar› gözükmem için bana o zaman çok
yemek yediriyorlard›. Ben 96 kiloya ç›km›ﬂt›m. ﬁu anda 88 kiloyum.
Sizin bir yerde çal›ﬂma süreniz
çok k›sa, bunu nas›l aç›kl›yorsunuz?
Bir iﬂ bana verildi¤i zaman o iﬂi 1 y›lda en
iyi seviyeye getiririm. Çok hareketli bir
yap›m var. Bu yüzden üniversitede kalman›n bana göre olmad›¤›n› anlad›m.
Bir kiﬂinin bir iﬂyerinde ne kadar kalaca¤›, kendi kafas›ndakiyle ilgili bir ﬂey ve kiﬂiye göre de¤iﬂir. Bir insan yenili¤e aç›k
ve sürekli yeni ﬂeyler üretmeye kilitlenmiﬂse, o adam› tutamazs›n›z. Mesela s›rf
beni bir yerde tutmak için 50 bin dolar
maaﬂ verseler bile buna raz› olmam. Yani
her ﬂey para demek de¤il, benim yeni
ﬂeyler baﬂarmam ve ondan haz almam laz›m.
Asya Holding’ten ayr›ld›ktan
sonra neler yapt›n›z?
Karardan sonra hemen kendimi bir y›l süreyle yabanc› dil kursuna kapatt›m. 2000’de
bir y›l süreyle ‹ngilizce kursuna devam ettikten sonra pratik için ABD’ye gittim. Bir
y›l ABD’de bir ailenin yan›nda kald›m.
ABD’den döndükten sonra üç arkadaﬂla
Belçika’da, Hollanda ve Almanya’y› da kapsayan 7 tane mobilya ve tekstil üzerine ma-

¤aza kurduk. Türkiye’nin de içinde bulundu¤u bir çok Avrupa ülkesinden tedarik etti¤imiz ürünleri bu ma¤azalarda sat›yorduk.
Ailem, ‘Bizi de götür’ deyince, onlar› da götürdüm. 6 ay geçti aradan ama çocuklar
uyum sa¤layamad›lar. Bir gün çocu¤un birisi rahats›zlanm›ﬂ, hastaneye gitmiﬂler, dertlerini anlatamay›p çok zorluk çekmiﬂler.
Beni arad›lar, gitti¤imde, ‘Türkiye daha iyiydi, niye buraya geldik’ gibi yak›nmalarda
bulundular. Ben hemen arabay› biletçinin
önüne çekip en yak›n zamanda gidecek
uçak için Türkiye biletlerini ald›m. Çocuklar› ald›¤›m gibi ‹stanbul’a geldik ve daha
sonra gidip hisseleri ortaklara devrettim.
Aymerkez’e geliﬂiniz nas›l oldu?
Ben gelir gelmez, Kiler, Ayd›nl› Grubu ve
Ülker’den ayn› anda teklifler ald›m. Ayd›nl›’n›n teklifini kabul ettim. Ben geldi¤imde
Aymerkez faaliyete geçeli bir y›l olmuﬂ ve
bir y›ll›k faaliyet zarar› 1 trilyon Türk liras›yd›. Bir y›l önce 1 trilyon zararla Aymerkez
bana teslim edildi. Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z bana, ‘Ne yapacaks›n?’ dedi¤i zaman,
‘Ben buray› 1 y›lda düzeltirim’ dedim. Hemen kurumun bir foto¤raf›n› çektim. Allah’a ﬂükürler olsun, kara geçtik. 8. ayda
ben bir y›l›m› dolduruyorum
Ben bulundu¤um yerde yeni ﬂeyler yapamaz duruma geldi¤im zaman oras› benim
için bitmiﬂtir. Sürekli daha fazlas› ve daha
ilerisi olmal›, çünkü kendimi çok dinamik
hissediyorum. ‹ﬂ olmad›¤› zaman bunal›yor, s›k›l›yorum. Ben buraya geldim geleli,
Cumartesi-Pazar ve bayramlar dahil olmak
üzere bir gün bile izin kullanmad›m. Herkesten önce gelir, herkesten önce ç›kar›m.
Her sabah 7:00’de kalkar›m, 7:30’da Kaya
Ramada Otel’de yar›m saat yüzme, yar›m
saat koﬂu band›, yar›m saat bisiklet ve ondan sonra sauna, Türk hamam›ndan sonra
eﬂofmanlar›mla iﬂe gelir ve üstümü de¤iﬂtiririm. Her zaman sabah oldu¤u gibi bu sabahta öyle yapt›m ve ﬂu anda Trakya’ya ko-
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ﬂarak gidebilecek kadar kendimi enerjik ve
zinde hissediyorum. Geçmiﬂte 8 y›l Türk
Hava Yollar›’nda profesyonel futbolculuk
yapmam›n da bunda etkisi var.
Aymerkez’i nas›l cazibe merkezi
haline getirdiniz?
Türkiye’de ve dünyada ilk kez uygulanan, ‘Geri say›m, aç›k eksiltme’ sat›ﬂ sistemini geliﬂtirdik ve uygulad›k. Bu sistem, korkunç bir müﬂteri ak›n› ve ürün
sat›ﬂ› sa¤lad› bize. Sisteme göre ortalama
yüzde 10’la indirime giren bir ürünün fiyat›, her gün yine ortalama yüzde 5 oran›nda azalt›l›yor ve bu süreç 30 gün devam ediyor. ‹ndirimin yüzde 99’a kadar
ulaﬂt›¤› bu sistemde tüketici, ürünü kendisi için en uygun gördü¤ü indirim oran›nda sat›n alabiliyor. Bu sistem bizi 5 y›l
götürebilirdi, ama bizim için 6 ayda bitmiﬂtir. Geldik 5 tane ayr› sat›ﬂ sistemi
koyduk, hepsini unuttum ﬂimdi ben.
Ama bunlar›n her birisi, üzerinde belki 12 y›l çal›ﬂma gerektiren projelerdi. Kampanya devam ederken, insanlar›n ilgisi
en üst düzeyde devam ederken biz yeni
projeler üzerinde çal›ﬂ›yoruz. ‹ﬂte baﬂar›
da sürekli yenilikten geliyor. E¤er yeni
ﬂeyler yapmazsan›z, geri gidersiniz.

var. Gaziantep ve burada Aymerkez’imiz,
400’e yak›n da bayimiz var. Hiçbir ma¤aza ve bayimizde bulunamayacak ürünler
burada bulunuyor. ‹nsanlar burada markay› ucuza alabiliyorlar.
Aymerkez’de nas›l bir iyileﬂme
sa¤lad›n›z?
Benden sonraki dönemde nas›l bir iyileﬂme oldu¤unu rakamlarla ﬂöyle vereyim;
Kriterler
Ayl›k Ciro
Ayl›k Müﬂteri Say›s›
Sat›lan Ürün Adedi

Art›ﬂ
3 kat
8 kat
%1150

Baﬂar›, Serdengeçti ‹ﬂi
Evlisiniz, çoluk çocu¤unuz var ve
hiç tatil yapmadan çal›ﬂ›yorsunuz.
Bu durumu aileniz nas›l karﬂ›l›yor?

Baﬂar›l› olan kiﬂinin ailesi, iﬂidir. Dünyan›n her yerinde bu böyledir. Eﬂim, rüyamda bile iﬂle ilgili konuﬂtu¤umu söylüyor. Bu, iﬂle bütünleﬂmenin göstergesi.
Uyurken, yolda giderken sürekli düﬂünüyorum, geliﬂtiriyorum. Mesela bugün
yolda giderken not ald›¤›m ﬂeyler var.
Yürüyen merdivenlere bakarken, ‘Neden
merdivenlerde reklam olmas›n’ diye düÖnemli olan talep oluﬂturmakt›r. Buras›
ﬂündüm. Not al›p, hemen geldim ve arBak›rköy’ün göbe¤inde olsa benim bir
kadaﬂlar›ma, ‘Yürüyen merdivenlerin
rolüm olmazd› ki. Biz insanlar›n buraya
karﬂ›s›na reklam koyal›m’ dedim. Bu
gelme sebebini oluﬂturduk ve Trakkilitlenmeyle ilgili bir ﬂey. Rahmetli
ya’dan Anadolu’ya kadar her tarafSak›p Sabanc› ne diyor: ‘Ben bir
tan buraya gelmeye baﬂlad›lar.
gün izin kullanmad›m, dünyaya
yeniden gelsem yine sanayici
‹nsanlar› buraya
olurdum. Doymad›¤›m
çeken nedir?
bir ﬂey var, o da baﬂar›.’
Benim bu durumumu
Pierre Cardin, Cacharel,
görünce ailem de ona
U.S.Polo, Becon gibi
göre hareket ediyor ve
markalar›n hem ürezaten yo¤un bir ﬂekiltim, hem de sat›ﬂ li“Yönetici,
do¤ru
insanla
cal›ﬂ›p,
yürüyen
de vak›f iﬂleriyle ilgilelans› bizde, 40 tane
nokta ma¤azam›z iﬂlerdeki aksakl›klar› tespit eden kiﬂidir.” niyorlar.

HAZ‹RAN 2004

Gerçek E¤itim-Sanayi ‹ﬂbirli¤i
Dursun Akda¤, ﬂu anda e¤itim projeleri
üzerinde çal›ﬂ›yor. Türkiye’de olmas› hayal
edilen, ‘Üniversite-Sanayi ‹ﬂbirli¤i’nin gerçekleﬂmesi için yap›lmas› gerekenleri daha
ilkö¤retim ça¤›nda pilot bir çal›ﬂmayla hayata geçiren Akda¤, projenin amaç ve kapsam› hakk›nda ﬂu aç›klamay› yapt›: “20042005 döneminde minimum 50 okula
giderek konferanslar veriyoruz. Devlet
okullar›yla plan-proje geliﬂtirmek uzun
bürokratik prosedür gerektirdi¤i için ilk
olarak Beylikdüzü’ndeki özel ilkö¤retim
okullar›na giderek, benimle ilgili filmi izletiyoruz. Amac›m›z, gençlere Kurtlar
Vadisi’ndeki tipleme yerine alternatif bir
model sunmak, onlar› baﬂar› konusunda
motive etmek. Balkan Kolejleri’nde baﬂlad›k, orada gençlere dünya gençleriyle
giriﬂtikleri yar›ﬂta baﬂar›l› olmalar›
konusunda neler yapmalar› gerekti¤ini anlat›yoruz, yaﬂad›klar›m›zdan hareketle onlara hedef gösteriyoruz.
Güneydo¤u ve Do¤u’daki bir okulun bir y›l
boyunca tüm masraflar›n› karﬂ›layaca¤›z.
Önümüzdeki aylarda bir bas›n toplant›s›yla
tüm Türkiye’ye duyuraca¤›m›z bu e¤itim
seferberli¤i projesiyle her iﬂadam›n›n
bulundu¤u bölgedeki okullarla ayda en
az›ndan bir defa ilgilenmesini istiyoruz.
Çünkü ülkemizde üniversiteyi bitiren bir
genç, üç y›l sonra kendisine gelip hayat›n
gerçeklerini alg›layabiliyor. Bu gençlerin
harcad›klar› bunca zaman ve enerjiye yaz›k
de¤il mi? Daha okurken gerçek hayatta
neler oldu¤unu ö¤rense yararl› olmaz m›?
Onun için patron ve profesyonel yöneticilerimizin zamanlar›n›n belli bir bölümünü
gençlere ay›rmas› laz›m. Biz insanlara ne
kadar de¤er verip onlara yat›r›m yaparsak,
Allah da bizim her iﬂte önümüzü aç›yor.
Çünkü kainattaki en de¤erli varl›k insand›r.”
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ABD’de bir y›l, dört y›la yak›n da baﬂta
Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede bulundum. Bütün buralarda gördüm ki, dünyada baﬂar›l› olanlar, ‘Serdengeçti’ insanlar. Bir çok kitapta Türk,
‘At üstünde uyuyan, at üstünde yiyen ve
at üstünde evlenen’ diye tan›mlan›yor.
E¤er Osmanl› 6 yüzy›l geniﬂ bir co¤rafyada hüküm sürmüﬂse, bu ‘Serdengeçti’ler
sayesinde olmuﬂtur. Yoksa saat 9:00’ kalk›p iﬂe gidip ve akﬂam da saat 17:00’de
ev dönüp pijamalar› giymekle olmaz. Sibirya’ya gitti¤imde gördüm, ABD’liler,
s›rt çantalar›yla gelip orada iﬂ koval›yorlar, gece de çantalar›n› aç›p uyuyorlar. ﬁu
anda dünyaya yön veriyorlarsa, bu fedakarl›klarla oluyor. Avrupa’da ﬂu anda az
çal›ﬂ›yorlar, ama kiﬂi baﬂ›na gelirleri ortalama 20 bin dolar seviyesinde. Biz de ise
2 bin 500, 3 bin dolar civar›nda. Onlar,
geliri 20 bin dolara ç›karana kadar gece
gündüz demeden çok ilkel ﬂartlarda çal›ﬂt›lar. Biz de kiﬂi baﬂ›na geliri 20 bin dolara ç›karmak için onlar gibi çal›ﬂal›m, ç›kard›ktan sonra da yine onlar gibi yeniden çal›ﬂma ﬂartlar›n› ayarlayal›m.
Baﬂar› kriteriniz nedir?
Benim, her ﬂeyin çok teknik detaylar›n›
bilmem mümkün de¤il, gerekmez de.
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Ama, her ﬂeyin çok detaylar›n› bilen profesyonel bir kadro kurar›m. Buraya geldi¤im zaman yapt›¤›m da o oldu. Üst düzey kadroyu tamamen de¤iﬂtirip, konusunda deneyimli yeni bir çekirdek ekip
oluﬂturdum.

Nerede, ne zamanlar okuyorsunuz?

Kendinizi nas›l yeniliyorsunuz?

Yönetici de iﬂin içine girerse o zaman orada felâket baﬂlar. Ormandaki yang›n› görüp ona müdahale edebilmek için ona tepeden bakmak gerekir. Ormana tepeden
bak›p yang›nlar› takip ederek tedbirler almas› gereken yönetici, orman›n içine girdi¤i zaman gözcülü¤ünü yapamaz ve orman›n bir köﬂesinde ç›kan yang›n›n tamam›na yay›larak yanmas›na neden olabilir.

Kitapla ilgili bir dan›ﬂman›m var. Yeni ç›kan bütün güncel kitaplar› al›p getirir bana. Her ay minimum 5 kitap okurum,
okuyamad›klar›m› asistan›ma verip,
onun özet ç›kararak bana anlatmas›n›
sa¤lar›m. Bununla birlikte ekonomi ve
di¤er sektör dergilerini takip ediyorum.

Odamda okuyorum. Özellikle Pazar günleri kap›y› kapat›p okuyorum.
‹ﬂleriniz...

‹mkânlar E¤itimin Hizmetinde
Kendi e¤itimi zorluklar içinde geçti¤i için baﬂkalar›n›n e¤itimini kolaylaﬂt›rmaya çal›ﬂan Dursun Akda¤’›n e¤itim amaçl› di¤er projeleri ﬂöyle;
• Birincileri 4 Y›l Ayd›nl› Giydirecek : Üniversite giriﬂ s›nav›nda de¤iﬂik kategorilerde birinci olan 6 kiﬂiyi 4 y›l boyunca giydirece¤iz. Bununla birlikte bölgemizdeki devlet okullar›nda baﬂar›l› olanlara giyim yard›m› yap›yoruz.
• Çocuklara Çay-Kahve ve Kitap Aymerkez’den: Kahvesi ve çay› bizden olmak
üzere güncel kitaplar› getirerek çocuklar›n kullan›m›na sunaca¤›z. Çocuklar, hiçbir bedel
ödemeden ve oray› da kütüphane havas›na sokmadan, çay›n›, kahvesini yudumlarken kitap
okuyacaklar. Türkiye ve dünyadaki al›ﬂveriﬂ merkezlerinde olmayan bir sistemi devreye
sokaca¤›z. Böylelikle kazand›klar›m›z›n topluma geri dönüﬂünü sa¤layaca¤›z.
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Hüseyin KAHRAMAN
huseyin@ekocerceve.com

Yaparlar A.ﬁ., Yatay Büyümeyi Sürdürecek
Tesislerini Anadolu yakas›na taﬂ›may› planlayan Yaparlar A.ﬁ., ikinci nesil yönetiminde de yatay büyümesini sürdürecek. Yeni dönemde baﬂar›n›n ihtisaslaﬂmayla mümkün oldu¤unu vurgulayan Yaparlar A.ﬁ. Yönetim Kurulu Üyesi Ali R›za Yapar, “Hatta ülkeler bile ihtisaslaﬂ›yor. Her kurum en iyi bildi¤i iﬂte uzmanlaﬂ›rsa daha rekabetçi olur” dedi.
yat›r›mlar›n› da ayn› alana yaparak yatay
lerinin s›rr›n›n uzmanlaﬂma oldu¤u gö‹ktisatç›lara göre ﬂirketler, biri yatay, dibüyümesini sürdürmeyi planl›yor. Yeni
rülecektir. Kürek, kürek sap› (kazma ve
¤eri de dikey olmak üzere iki ﬂekilde büdönemde baﬂar›n›n ihtisaslaﬂmayla
keser sap› da yap›yorlar) ve el arabas›
yüyebilirler. Yatay büyümede ﬂirketler,
mümkün oldu¤unu vurgulayan Yaparlar
imalat› yapan Yaparlar A.ﬁ., holdinglerin
as›l yapt›klar› iﬂe odaklanarak yeni yat›A.ﬁ. Yönetim Kurulu Üyesi Ali R›za Yapar,
bile yeni keﬂfetti¤i yatay büyümeyi yar›m
r›mlar›n› yapmakta olduklar› iﬂleriyle ilgi“Hatta ülkeler bile ihtisaslaﬂ›yor. Her kuas›rd›r baﬂar›yla sürdüren bir firma. Küli alanlara yaparlar. Dikey büyümede ise
rum en iyi bildi¤i iﬂte uzmanlaﬂ›rsa daha
çükköy'de 8 bin m2 alan üzerine kurulu
ilgili ilgisiz birçok sektörde yat›r›ma girirekabetçi olur” dedi. Yar›m as›rl›k bir aitesislerinde y›lda 5 bin ton çelik kullanan
ﬂirler. Türkiye’deki ﬂirket yap›lar› genelle ﬂirketi olan Yaparlar A.ﬁ.’de ikinci neYaparlar, Ere¤li Demir Çelik Fabrikalikle dikey büyümeye iyi bir örnektir. Gisil temsilcisi olan Ali R›za Yapar’a, ﬂirkets›’n›n ilk 10 müﬂterisi aras›na girerek
riﬂimcili¤in yeterince geliﬂmedi¤i ve relerinin geçmiﬂi ve gelece¤e yönelik hegeçti¤imiz y›l baﬂar› ödülü ald›. Her ne
kabetin olgunlaﬂmad›¤› geçmiﬂ dönemdeflerini sorduk.
kadar bir çok insan, “Küre¤in de fabrikade imkan› bulunan her firma, ilgili ilgisiz
s› m› olur” dese de Yaparlar, 100 çeﬂit
her alanda yat›r›m yapm›ﬂt›r. Holding yaYaparlar A.ﬁ.’nin kuruluﬂu ve gekürek üretiyor ve en kaliteli, en yüksek
p›lanmalar›n›n ç›k›ﬂ› bundand›r. Hatta
liﬂimi hakk›nda bilgi verir misikapasiteli üretici olma konusunda iddibat›k banka vak›alar›n›n da sebebi dikey
niz?
al›. Kapasite kullan›m›na göre de¤iﬂmekbüyümedir. ‹nﬂaatç›lar›n, tekstilcilerin
le birlikte yaklaﬂ›k 200 kiﬂi istihdam eden
uzmanl›k alanlar›na girmeyen bankac›l›Biz aslen Artvinliyiz, dedem 12 yaﬂ›nda
ﬂirket, y›lda 2 milyon adet kürek, 500 bin
¤a soyunmalar›, dimyata pirince giderArtvin’den Bursa’ya göç etmiﬂ ve bir daadet el arabas› ve 600 bin adet de a¤aç
ken evdeki bulgurdan olma misali hem
ha da dönmemiﬂ. Daha sonra bütün aiürünleri üretimi (keser sap›, kazma sap›,
kendilerine, hem de ülke ekonomisine
le göç etti¤i için Artvin’le bir ba¤›m›z
kürek sap›) gerçekleﬂtiriyor. Üstelik yeni
büyük zararlar vermiﬂtir. Her alanda girikalmam›ﬂ. Dedem inﬂimcili¤in artt›¤› ve reﬂaatlarda ustal›k gibi
kabetin yo¤unlaﬂt›¤›
iﬂler yapm›ﬂ ve bireyson y›llarda büyük holsel olarak çal›ﬂm›ﬂ. Badingler bile, yeterince
bam, ilkokuldan sonra
uzmanlaﬂamad›klar›
12 yaﬂ›nda ç›rakl›kla
sektörlerden ç›kmakta,
baﬂlam›ﬂ iﬂe. Daha
iyi bildikleri alanlara
sonra kendine bir
odaklanmaktalar. Çünatölye açm›ﬂ. Dolay›kü yeni dönemde rekas›yla bizim iﬂimiz, babet edebilir olman›n
bamla ilk olarak Burﬂart› uzmanlaﬂmakt›r.
sa’da baﬂlam›ﬂ, ancak
IBM, Microsoft ve Coca
bugünkü anlamdaki
Cola gibi dünyan›n en
Y›lda 5 bin ton çelik kullanan Yaparlar A.ﬁ., geçen y›l Ere¤li Demir
as›l geliﬂmesini ‹stanbüyük ﬂirketlerine baÇelik fabrikas›n›n ilk on müﬂterisi aras›na girerek
baﬂar› ödülü ald›.
bul’da sürdürmüﬂ.
k›ld›¤› zaman büyüklük-
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O zamanlar aile ﬂirketinizle ilgili
neler düﬂünüyor ve ne tür hedefler belirliyordunuz?

Ali R›za YAPAR
Yaparlar A.ﬁ. Yönetim Kurulu Üyesi

1948’de Bursa’da açt›¤› atölyede babam, gazya¤› ve peynir tenekesi ile soba
yap›yormuﬂ. Atölyede kulland›¤› hammadde ve malzemeleri almak için ‹stanbul’a geliyormuﬂ. Bu geliﬂ gidiﬂ s›ras›nda bir yandan ‹stanbul’un potansiyelini
keﬂfederken di¤er yandan da kendine
çevre edinmiﬂ. Çal›ﬂkanl›¤›n› ve dürüstlü¤ünü farkeden ‹stanbul esnaf›, iﬂyerini ‹stanbul’a taﬂ›mas› konusunda kendisine tavsiyede bulunmuﬂlar. Bunun üzerine babam, 1954 y›l›nda iﬂyerini ‹stanbul Topçular’a taﬂ›m›ﬂ. Babam iki amcamla da ortakl›k yapm›ﬂ ve üç kardeﬂ
Topçular’daki atölyede kürek yapmaya
baﬂlam›ﬂlar. 1967’de büyük abileri kendilerinden ayr›lm›ﬂ, ancak ortanca amcam Yusuf beyle iﬂlerini birlikte sürdürmüﬂler. Dolay›s›yla biz çekirdekten bir
aile ﬂirketiyiz. ‹ﬂler büyüyünce Topçular’da ikinci bir yer açm›ﬂlar. Oras› da
yetmeyince 1972’de Küçükköy’deki
ﬂimdiki yere taﬂ›nm›ﬂlar. Biz buraya ilk
geldi¤imiz zaman buralar k›r görünümündeydi ve hafta sonlar› ‹stanbul’lular, sayfiye yeri niyetiyle buralara gelirlerdi.
‹kinci nesil temsilcisi olarak, sizi
tan›yabilir miyiz?
Babam Topçular’daki atölyeyi aç›nca do¤al olarak ailesini de ‹stanbul’a getirmiﬂ.
Ben 1960’da Rami’de do¤dum ve bir de
k›z kardeﬂim var. Oruçgazi Ortaokulu ve
Pertevniyal Lisesi mezunuyum. 1978’de
Y›ld›z Üniversitesi Makine Mühendisli¤i
bölümüne girdim.
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Makine mühendisli¤ini tercihinizdeki faktörler neydi?
Biz hep metallerin içinde büyüdü¤ümüz
için tercih etti¤imi düﬂünüyorum. Ben lisedeyken teknik resim kursuna gitmiﬂ ve
birincilikle bitirmiﬂtim. O zamanlar benim metal ve makineye karﬂ› bir ilgim
vard›. Dolay›s›yla ailemin bir yönlendirmesi olsa bile benim de bir ilgim vard›.
Rahmetli olan Yusuf amcam da teknik
ö¤retmen okulu mezunuydu ve iyi bir
makineciydi.
Ben kendisinden çok ﬂeyler ö¤rendim.
Bütün bunlar tercihimde etkili olmuﬂ
olabilir.
‹ﬂe ne zaman ve nas›l
dahil oldunuz?
Lise ve üniversite e¤itimim döneminde
Eminönü’nde sat›ﬂ büromuz vard›. Lisedeyken yaz tatillerinde, üniversitedeyken
ise okul ç›k›ﬂlar›nda Eminönü’ndeki sat›ﬂ
bürosuna giderek çal›ﬂ›rd›m. O zamanlar
iletiﬂim bu kadar geliﬂmedi¤i için müﬂteriler ‹stanbul’a daha s›k geliyorlard› ve birebir temas o zamanlar çok önemliydi.
Eminönü de bizim piyasam›z›n merkezi
oldu¤u için o büromuzla müﬂteri iliﬂkilerimizi yürütüyorduk. Üniversite bitinceye
kadar boﬂ zamanlar›mda orada çal›ﬂt›m.
Ayn› ﬂekilde amcam›n o¤lu Samet bey de
çal›ﬂ›yordu. Benimle yaﬂ›t olan Samet
bey, Marmara Üniversitesi ‹ﬂletme mezunu. Onun da iki erkek kardeﬂi var.

Bütün sanayicilerin gündemindeki en
önemli konu, daha iyi otomasyon sistemleri ve sürekli yenilenmedir. Makinecinin de görevi, üretimi art›rmak için
mevcut sistemi sürekli yenilemektir.
Ekonomik imkan›n›z el verdi¤inde de
hemen düﬂündüklerinizi gerçekleﬂtirmek istersiniz. E¤er yenilik yat›r›m› yapmay› düﬂünmüyorsan›z, bu iﬂi hemen b›rakmal›s›n›z. Bu zamanda durmak demek, gerilemektir. Rakiplerimizle ancak
teknolojimizle rekabet edebilece¤imizi
düﬂünüyoruz, çünkü kay›t d›ﬂ› çal›ﬂan rakiplerimiz yüzünden haks›z rekabete u¤ruyoruz. Bu nedenledir ki, ekonominin
iyi oldu¤u dönemlerde biz sürekli teknolojimizi yenilemiﬂizdir.
ﬁu anda ﬂirketteki görev da¤›l›m› nas›l?
Babam Mehmet Lütfi Yapar, ﬂirketimizin
yönetim kurulu baﬂkan›, ben ve Samet
bey ise yönetim kurulu üyesiyiz. 1932
do¤umlu babam, hala iﬂe gelir ve a¤aç
al›m ihaleleri, hammadde al›mlar› gibi
kendine göre takip etti¤i iﬂler vard›r.
Onun daha çok tecrübe ve deneyimlerinden yararlan›r›z. Çünkü bugün geldi¤imiz noktaya bakt›¤›m›z zaman babamlar›n o zamanki ileri görüﬂlü kararlar› cesaretle almalar›n›n büyük rolü oldu¤unu
görüyoruz. Yetiﬂtikleri ortam› ve ﬂartlar›
dikkate ald›¤›m›z zaman babamlar›n hakikaten ileri görüﬂlü insanlar oldu¤unu
düﬂünüyorum.
ﬁirketimizde amcam›n o¤lu Samet bey,
finans ve müﬂteri iliﬂkilerinden, ben ise
imalat ve ihracattan sorumluyum. Yetkilerin kullan›m› konusunda yaz›l› olmayan teamüller vard›r ve karﬂ›l›kl› sayg›
içinde iﬂler yürür. Alaca¤›m›z kararlar so-
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rumluluk alan›m›z içinde olsa bile birlikte karar alarak ortak akl› bulmaya çal›ﬂ›yoruz. Samet beyle ald›¤›m›z kararlar›n
hayata geçirilmesinde babam sürekli motive edici olmuﬂtur. Bu bak›mdan babamla bir kuﬂak çat›ﬂmas› da yaﬂamay›z.
Bir apartmanda hep birlikte oturuyoruz.
‹kinci nesil olarak benim ve Samet beyin
çocuklar› henüz e¤itim ça¤›nlar. Ama babam›zdan emanet ald›¤›m›z bu iﬂi, kurumsallaﬂm›ﬂ bir ﬂekilde onlara ulaﬂt›rmak gibi üzerimizde büyük bir sorumluluk var.

anda 100’ün üzerinde kürek çeﬂidimiz
var. El arabas›nda yine ciddi çeﬂit art›r›m›
yapm›ﬂ›zd›r. Bununla birlikte ana kalem
olarak a¤aç atölyemizi kurduk. Kürek sap› konusunda Türkiye’de bizim kadar
makine park› ve ürün çeﬂidi olan baﬂka
bir atölye yoktur. Bu atölyede kendi ihtiyac›m›z olan kürek saplar› yan›nda piyasaya yönelik kazma, keser gibi di¤er alet
edevat saplar› da üretiyoruz.

Kurumsallaﬂma ad›na neler yap›yorsunuz?

ﬁu anda tesislerimizin bulundu¤u Küçükköy’de 12 dönüm yerimiz vard›, fakat
4 dönümü belediye taraf›ndan istimlak
edildi. Bu durum, bizim büyümemizi s›n›rlayan önemli bir faktör oldu. Dolay›s›yla ﬂu anda biz, geniﬂleme ad›na t›kanm›ﬂ durumday›z. Mesela a¤aç atölyesinde a¤ac›, tomruktan sonuna kadar imal
edebilecek bir alana ihtiyac›m›z var, ama
ﬂu andaki mekanda bu mümkün de¤il.
Bununla birlikte baﬂka baz› çeﬂitlere girmek istiyoruz, fakat yer problemi bizim
için s›n›rlay›c› oluyor. Bu nedenle yak›n
plan hedeflerimiz aras›nda yeni bir yere
taﬂ›nma düﬂüncemiz var. As›l düﬂüncemiz, mevcut imalat› Anadolu yakas›na taﬂ›mak, çünkü hammadde kayna¤›m›z
olan Ere¤li Demir Çelik Fabrikalar› Anadolu’da, hammaddenin köprüden bu tarafa geçmesi önemli bir maliyet. Sat›ﬂ›m›z da Anadolu’ya oldu¤u için imalat›
Anadolu yakas›na taﬂ›nmak ve di¤er düﬂüncelerimizi de orada gerçekleﬂtirmek
istiyoruz.

Türkiye’de aile ﬂirketleri hep bölünüyorlar. Oysa gücü bölmeden birlikte büyümek çok daha do¤ru. Kurumsallaﬂma
çok konuﬂuluyor da, öyle kolay bir ﬂey
de¤il. Çünkü kurumsallaﬂmayla yetkinizi,
gücünüzü baﬂkas›na devrediyorsunuz.
ﬁayet sorumlulu¤u verip yetkiyi vermiyorsan›z o zaman da gerçek anlamda kurumsallaﬂamazs›n›z. Yetkiyi verece¤iniz
kiﬂinin de iﬂinin ehli olmas›, hayati öneme haiz bir konu. Dolay›s›yla kurumsallaﬂal›m derken çok büyük hatalar yapabilir, y›llar›n emek ve birikimini biranda
yok edebilirsiniz. Ama bunu do¤ru bir
ﬂekilde yapmaya mecburuz. Do¤ru insanlara do¤ru yetkileri zaman›nda vermek laz›m. ﬁu anda konuyla ilgili tatmin
edici bir çal›ﬂma yapm›ﬂ de¤iliz, ancak
konu gündemimizde ve olgunlaﬂ›yor.
‹kinci nesil olarak sizlerin iﬂe dahil olmas›yla iﬂlerde nas›l bir
ilerleme, geliﬂme sa¤land›?
‹hracat› biz çok öncelikli bir konu olarak
gündeme getirdik, ancak iç ve d›ﬂ piyasa
ﬂartlar›ndan planlad›klar›m›z› tam olarak
gerçekleﬂtiremedik. Bununla birlikte
teknolojimiz yenilenmiﬂ, kalitemiz yükselmiﬂ ve ürün çeﬂitlerimiz artm›ﬂt›r. ﬁu
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Geldi¤iniz noktay› yeterli buluyor musunuz?

Anadolu yakas›na taﬂ›nd›¤›n›z
zaman yapmay› düﬂündü¤ünüz
yat›r›mlar baﬂka sektörlerde mi
olacak?
Hay›r, ﬂu anda yapt›¤›m›z iﬂe paralel yat›r›mlar olacak. Babam her zaman der ki,
‘Biz daha küre¤i hakk›yla yapam›yoruz.’

Biz yapt›¤›m›z iﬂi hakk›yla yapmak istiyoruz. ﬁu anda kürek, el arabas› ve a¤aç olmak üzere üç ana üretim grubumuz var.
Bu üç kategoride iddial›y›z. Üretim gruplar›m›zda bizden daha kaliteli, daha kapasiteli ve daha seri yapabilen bir üretici
yok. Ama biz geldi¤imiz noktay› hiçbir
zaman yeterli bulmuyoruz. Daha iyisini
üretebilmek için sürekli yat›r›m yap›yoruz. Kürek, el arabas› ve a¤açta daha yapaca¤›m›z çok ﬂey var.
Daha önceden baﬂka bir sektörde bir denememiz oldu, ancak daha o iﬂ bozulmadan çok stratejik ve yerinde bir kararla o
iﬂten vazgeçtik, iyi ki de vazgeçmiﬂiz.
Bundan sonra bildi¤imiz iﬂi yapmaya devam edece¤iz. Yeni yat›r›mlar›m›z, mevcut ürünlerin çeﬂidini art›rmaya ve niteli¤ini yükseltmeye yönelik olacak. Dünyan›n gitti¤i nokta da zaten ihtisaslaﬂma yönünde. Hatta ülkeler bile ihtisaslaﬂ›yor.
Her ülke veya her ﬂirket, her ﬂeyi yapacak diye bir ﬂey yoktur. Her kurum veya
her devlet, en iyi bildi¤i, yapt›¤› iﬂte uzmanlaﬂ›rsa daha rekabetçi olur diye düﬂünüyorum. Kameray› Japonlar bizden
daha kaliteli ve daha ucuza yap›yorlarsa
bizim onlarla bu konuda rekabete girmemize gerek yoktur. Ancak biz de ülke
olarak mesela tekstilde, tar›mda çok iyi
olabiliriz. Ço¤u insan bize, ‘Küre¤in de
fabrikas› m› olurmuﬂ’ diyor, ancak kürek
yapmak öyle kolay de¤ildir. Gerek malzemesinin temini, gerekse iﬂlenmesi pek
kolay de¤il. 50 y›ld›r kürek yap›yoruz,
ama daha yapacaklar›m›z var diyoruz. 20
y›ld›r da el arabas› yap›yoruz. Kürekte
tart›ﬂmas›z lideriz, elarabas›nda da iddial›y›z ancak el arabas›nda baz› bölgesel
rakiplerimiz var.
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ﬁirket Müﬂteriyle,
Müﬂteri CRM’yle Ölçülür
Günümüzde h›zl› büyüyen bütün dünya markalar›n›n müﬂterilerle geliﬂtirdikleri özgün projeleri var. Müﬂteri deyince en baﬂta gelen sistem CRM. Ayr› uygulamalar ve tan›mlar olmas› normal ama, konuyu insandan biliﬂim altyap›s›na, müﬂteriden ﬂirkete ve ürüne yöneltildi¤i ölçüde amac›ndan uzaklaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Mahalli seçimler öncesi, baﬂta kamuoyu
araﬂt›rma ﬂirketleri dahil hiç kimse partilerin ve belediye baﬂkan adaylar›n›n oylar›n› tahmin edemedi. Neden? Seçmen ile
müﬂteri aras›nda vazgeçilmez bir benzerlik vard›r. Her ikisi de vatandaﬂ›n ta kendisidir. Seçmen tavr›n› oy olarak gösterirken, müﬂteri sat›n alma olarak belirler.

• Sahaya ç›kmadan müﬂterinizi tan›yamazs›n›z
• Islanmadan hedefi yapamazs›n
• Kendini zorlamadan yükselemezsin
• Müﬂterin gibi yaﬂamadan ö¤renemezsin
• Büyüklerin dünyas›nda müﬂteri iliﬂkilerinde zorluklar, ö¤rendiklerinizi baﬂard›klar›n›z› gösterir.”

Tahmin önemli bir kriterdir ve kullanabilene kutup y›ld›z› gibi yol gösterir. Aksi
halde, belirsizlikler hedefe ulaﬂamama
ve vizyon oluﬂturamama sonucunu verir.

‹ngiltere’nin ünlü Tesco perakende zincirinin Kipa’y› alarak Türkiye’ye geliﬂi neredeyse bir y›l› buldu. Tesco’nun birkaç
özelli¤i var. ‹nternet üzerinden en çok
sat›ﬂ yapan perakende zinciri, en h›zl›
büyüyen markalardan biri ve en önemlisi CRM’i en etkin
kullanan ﬂirketlerin
baﬂ›nda geliyor. Yani
Müﬂteri ‹liﬂkileri Yönetimi’nde baﬂar›l›
ve müﬂteri memnuniyetini en fazla sa¤layan ﬂirket. ‹ﬂin ilginç yan›, Tesco
müﬂterilerini art›rmay› promosyonu
azaltarak gerçekleﬂtirmiﬂ.

Niye tahmin edemiyorlar?..
Çünkü halk›n içinde yaﬂam›yorlar…
Halk›n sevdi¤i, nefret etti¤i, yaﬂam biçimi, tepkisi, ekonomik gücü, trendleri,
dünyaya bak›ﬂ›, ekonomide sat›n alma
refleksleriyle, siyasette de oy tercihiyle
kendini belli eder.
CRM Enstitute Turkey taraf›ndan organize edilen Sadakat Semineri’nde konuﬂan
MCT Genel Müdürü Tanyer Sönmezer,
halk›n içinde yaﬂamay› birkaç madde ile
aç›yor:
• Müﬂteriye pencereden bakamazs›n
• Yola ç›kmadan satamazs›n
• Hep ﬂirkette oturamazs›n.

Günümüzde h›zl› büyüyen bütün dünya
markalar›n›n müﬂterilerle geliﬂtirdikleri
özgün projeleri var. Müﬂteri deyince en
baﬂta gelen sistem CRM.

CRM popüler oldu¤u kadar eleﬂtiri de
alan bir sistem. Her ﬂirketin neredeyse
CRM anlay›ﬂ› farkl›. Ayr› uygulamalar ve
tan›mlar olmas› normal ama, konuyu insandan biliﬂim altyap›s›na, müﬂteriden
ﬂirkete ve ürüne yöneltildi¤i ölçüde amac›ndan uzaklaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Bu yüzden son zamanlarda CRM’nin ne
oldu¤undan daha çok ne olmad›¤› üzerinde durulmaya baﬂland›. 6 ayr› ﬂirket
yöneticisin CRM tarifi al›nsa, 6 ayr› tarif
ortaya ç›kacak. Kutsal Roma, ‹mparatorlu¤u tan›m› gibi. Ne kutsal, ne Roma ne

Eski müﬂteriyi elde tutmak, yeni
müﬂteri bulmaktan beﬂ kat daha ucuza mal oluyor. Müﬂteri de¤iﬂken ve
müﬂteri say›s›nca davran›ﬂ var. Her
ﬂeyin odak noktas›ndaki müﬂteriye
daha iyi hizmet, verimlilik demek, bilançoda kâr demek.
de imparatorluk. Ço¤u zaman tarifler, ﬂirkete akan menfaatlerdir ama müﬂteriyle ilgisi olmayan ﬂeylerdir.
Bu yüzden sadece Amerika’da ﬂirketler,
her y›l 180 milyon müﬂteri kaybediyor.
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Ve gözard› edilen bir di¤er gerçek ﬂu:
Müﬂteri sat›n almalar› yüzde 20 artt›¤›nda ﬂirketler yüzde 50’ye varan oranda
karl›l›k kazan›yorlar. Baﬂka bir ifadeyle
anlat›l›rsa, müﬂteri al›ﬂveriﬂ için geldi¤i
ma¤azadan bir ürün fazla alsa, ﬂirketin
karl›l›¤› yüzde 40 artacak. Çok bilinen bir
gerçek var ki, diﬂ macunu alanlar›n yar›s›
diﬂ f›rças›n› baﬂka bir ma¤azadan al›yor.
Sadece ürün sat›ﬂ› m› etken karl›l›kta? Müﬂteri duygu, ilgi ve yak›nl›k demektir. Birçok
hizmet sa¤land›¤› takdirde hiç ürün sat›ﬂ›
olmasa bile yüzde 18 verimlilik art›ﬂ› elde
ediliyor. Bu müﬂteriyi tutmak, demek.
Art›k güç müﬂterinin elinde. Global ekonomideki geliﬂmeler silah› müﬂterinin
eline verdi.
Global ekonomide, ﬂirketler için art›k
sonsuz sermayeler, kapal› kap›lar ard›nda yaﬂanan ekonomi ve standart d›ﬂ›
ürünlerle rekabetsiz piyasalar yok. Rekabeti korumak için “yenileﬂme”, “marka”
ve “CRM” sürdürülebilir bir özellik arzediyor.
Yenileﬂme için büyük ve uzun soluklu
araﬂt›rma-geliﬂtirme bütçeleri gerekiyor.
Teknoloji ürünlerinde ömür 6 aya kadar
indi. Nokia, ayda 3 model ç›kar›yor. ‹laç
firmalar›n›n ürün bütçeleri milyar dolarlar›
bulabiliyor. Gillette’in Mach3 serisinin ArGe bütçesi 750 milyon dolar. Bu sermayeyi her ﬂirketin bulmas› mümkün de¤il.

vazgeçilmez sermayesi CRM’d›r. Yani
Müﬂteri ‹liﬂkileri Yönetimi.
CRM’›n uygulamas›na yönelik bir
tan›m var:
Anneler günü için çiçekçiye gidiyorsunuz. Kart›n›z› uzat›p, annenizin adresini
verip bir çiçek al›yorsunuz. Çiçekçi bu
hizmeti yerine getiriyor ve çiçe¤i annenize ulaﬂt›r›yor. Ama ajandas›na isminizi ve
annenizin ad›n› adresini kaydediyor. Bir
y›l sonraki Anneler Günü yaklaﬂt›¤›nda
sizi aray›p, annenize çiçek göndermek isteyip, istemedi¤inizi soruyor. Siz de severek bunu kabul ediyorsunuz. E¤er hizmetlerinden memnun kal›rsan›z do¤um
günü, tebrik ve di¤er çiçek hizmetlerini
de ona veriyorsunuz. Çiçekçi bu sefer bir
de¤il birkaç tane çiçek satma ﬂans› buluyor ve o bilgileri de kaydediyor.
Günün birinde çiçekçili¤i b›rak›p pastane, kuyumcu veya baﬂka bir iﬂyeri açsa; o
bilgiler iﬂine yarar m›? Kesinlikle… ‹ﬂte
Müﬂteri ‹liﬂkileri Yönetimi’nin temel felsefesi.

Marka olma süreci de Ar-Ge’den farkl›
de¤il. Marka global bir konsepttir ve
uzun soluklu bir vizyon neticesinde ortaya ç›k›yor. Yo¤un bir bütçe ve geniﬂ bir
organizasyonla varl›¤›n› sürdürebiliyor.
Yeterli bütçe olsa bile, zihinlerde ve pazarda s›n›rl› say›da markan›n ayakta kalmas› mümkün.

Her müﬂterinin bir davran›ﬂ biçimi var ve
bu bilgiler en büyük sermayedir. CRM
sistemi, müﬂterinin alg›lar›na vak›f olma
becerisidir. Modern iletiﬂimin vazgeçilmez kural› burada da dikkati çekiyor: Ne
söyledi¤in de¤il, müﬂterinin ne alg›lad›¤›
önemli. Sunulan ürün ve hizmet, müﬂterinin alg›s›ndaki izdüﬂümleri nedir? Müﬂterinin hangi ihtiyac›na, sat›n alma güdüsüne, duygusuna cevap niteli¤i taﬂ›yor?

Rekabet dinami¤i aç›s›ndan ﬂirketlerin

Müﬂteri Sadakati Matriksi’ni geliﬂtirmiﬂ

HAZ‹RAN 2004

olan ‹sveçli Stig Jorgensen, seminer vermek için ‹stanbul’a geldi¤inde Kapal›çarﬂ› ve M›s›rçarﬂ›s›’n› geziyor. ‹lk dikkatini
çeken nokta; sat›c›lar›n “daha ucuz” diye
ba¤›rmalar›. Hele alt›n, mücevher, hal›,
antika , havyar gibi ﬂeylerin bu sloganla
sat›lmas›na ﬂaﬂ›yor. “Havyar pahal› bir
ﬂey olmal›, ben alacaksam pahal›s›n› tercih ederim” yaklaﬂ›m› gösteriyor.
Jorgensen’den bahsedince, onun CRM’a
yaklaﬂ›m›n› da ifade edeyim. Müﬂteriler
hakk›nda uygulad›¤›n›z verileri nas›l art›rabilirsiniz. Ve elde edilen verileri müﬂteri sadakatine nas›l yönlendirilebiliriz. Sadakat önemli. Çünkü sadakat noktas›nda
yüzde 2’lik bir olumlu geliﬂme, ﬂirketin
karl›l›¤›nda yüzde 6 civar›nda bilanço düzeltmesine karﬂ›l›k geliyor.
Son y›llar›n en popüler CEO’lar›n›n baﬂ›nda gelen General Electric’in baﬂkan›
Jack Welch’in bir sözü manidard›r: “Müﬂteri sadakati, çal›ﬂan sadakati ve nakit ﬂirketlerin vazgeçilmez üç varl›¤›d›r”
Müﬂteri sadakati, müﬂteri odakl› liderlik,
müﬂteri odakl› hizmet gibi kavramlarla
gelen sistem, bilgisayar altyap›s›yla s›n›rl›
kald›¤› zaman bir anlam ifade etmiyor.
CRM bir yaz›l›m de¤ildir. Önemli olan
müﬂteriye güç vermektir. Müﬂteri bir av
hayvan› olmak istemiyor. Bu noktada
Amerikal› CRM uzman› Frederick Newell, “CRM de¤il CMR” yani müﬂteri iliﬂkileri yönetimi de¤il müﬂteri yönetimi
iliﬂkisi kavram›n› tavsiye ediyor. Yani
müﬂteriyi iﬂ hedefleri noktas›nda kullanma yerine her ﬂeyi müﬂteri için düzenlemekten bahsediyor.
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“‹ﬂimizi müﬂteri için ayarlamal›y›z” diyen
Newell, ﬂöyle devam ediyor: “Her ﬂeyi
müﬂterinin eline vermeliyiz, müﬂterinin
benzersiz iﬂlerini ayarlamal›, yetkiyi ona
vermeliyiz.”
Yine de, teknoloji hayat›n bütün ünitelerine girdi¤i gibi CRM’de etkisini gösteriyor. GE, 8 milyon müﬂterisini bilgisayara
yüklemiﬂ durumda. Firestone, 30 milyon
otomobil sahibini veri taban›na eklemiﬂ.
Amaç müﬂterinin cüzdan pay›ndan daha
fazla istifade etmek. Bu araﬂt›rma sonucunda hedef kitlenin 4-5 y›l yaﬂ›ndaki
araba sahiplerine odaklan›lmas›n›n daha
fiz›b›l oldu¤unu belirlemiﬂ. E¤er iliﬂkide
baﬂar› sa¤lan›rsa, lastik sektörü 15 milyar
dolar verimli hale gelecek.
Yak›nlarda dünyan›n en popüler ﬂirketlerinden olan Starbucks’un Avrupa ve
Asya baﬂkan›na ﬂunu sordum: “Kahvenizin tad›yla tan›t›m›n›z› yap›yorsunuz
ama, ola¤anüstü bir tat yok ortada. Sizin
s›rr›n›z ne?”. “Tutku” dedi. Çal›ﬂan›m›zla, müﬂterimizle bir konsept oluﬂturuyoruz, bir ba¤›ml›l›k sunuyoruz. Bunun
içinde kahve tad›, mekan, hizmet anlay›ﬂ› ve hepsinin ötesinde çal›ﬂanlar›n inanc› var”. Starbucks, ev ve iﬂ yerinden sonra üçüncü adres olma iddias›nda. Sabahleyin bir kahve içenin akﬂama kadar oturup kalabilece¤i mekanlar oluﬂturuyor.
Her mekan›na kablosuz internet koyma
karar› ald›lar. Biz zannediyoruz ki, kahve
içmeye gidiliyor Starbucks’a ama oluﬂturulan tutku bizi oraya çekiyor. Bu yeni
müﬂteri tipini ve ﬂehir hayat›n›n s›rr›n›
bilmekle çok ilgili. Bunu çal›ﬂanlar›na
ö¤retmek için yo¤un bir e¤itim program› uyguluyor.
Tesco ile birlikte dünyan›n en iyi müﬂteri memnuniyeti veren ﬂirket seçilen Boots The Chemist, bütün çal›ﬂanlar›n›
e¤itmek için 6 ayl›k bir program uyguluyor.
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8 Ad›mda CRM
CRM Uzman› Frederick Newell, müﬂteri iliﬂkileri yap›lanmas›nda 8 ad›m öneriyor.
1. Farkl› düﬂünmek: Bunun ﬂirkete de¤il müﬂteriye nas›l faydal› olaca¤›n› düﬂünmek laz›m.
GE’de müﬂteriler yaﬂad›klar›yla yarg›l›yorlar ﬂirketi. De¤iﬂiklikler de müﬂterilerin gördükleri
oluyor ço¤u kez. Daha fazla harcama e¤ilimi olan müﬂteriler için daha fazla ilgi geliﬂtiriliyor.
2. K›stas koymak, benchmarking oluﬂturmak.
3. Maliyet azaltmak de¤il, müﬂteri öz sermayesini art›rmak:
Müﬂteri iliﬂkisi artm›yorsa, CRM’de baﬂar›l› de¤ilsiniz.. GM’de 8 milyon müﬂteriyle iliﬂki kuruluyor. Buna ra¤men diyorlar ki, “Biz bu iﬂte iyi de¤iliz, düzeliyoruz”.
4. ‹ﬂ stratejinizi de¤iﬂtirin: Ça¤r› merkezi olmal›, sms, email kullanmak zorunluluk haline geldi. Ancak hangi konularda ilgili ise, o konuda email gönderin. Müﬂterilerin ne istedi¤i sorulmal›.
Palm Pilot, haftada 2 milyon müﬂterisine ulaﬂ›yor. Müﬂteriye kaç mesaj istedi¤i sorulmal›.
Kart sahipleri, kart sahibi olmayanlardan yüzde 300 daha fazla harcama yap›yor. ‹laç sektöründeki bir ﬂirketin yapt›¤› araﬂt›rmada, reçete ile ilaç alanlar›n üçte biri zaman›nda ilac› kullanmad›¤› tespit edilmiﬂ. ‹nteraktif bir iliﬂki sayesinde, reçeteye göre daha s›k kullanmaya
baﬂlam›ﬂlar. Yap› de¤iﬂmeli, bu durumda en tehlikeli 4 kelime ç›k›yor de¤iﬂim isteyenlerin
karﬂ›s›na: “Y›llard›r bunu böyle yap›yoruz”…
5. ‹nsanlar bundan nas›l etkilenecek:
6. Müﬂteri ihtiyaçlar›n› analiz etmek: Ça¤r› merkezini proaktif hale getirmiﬂ bir ﬂirket, müﬂterinin iste¤ine ba¤l› olarak ayda 100 bin teklif alm›ﬂ, 15 bin sat›ﬂ art›ﬂ› meydana gelmiﬂ.
7. Hatal› bir süreci otomatik hale getirmeyin. Önemli olan süreçleri do¤ru yapmak. Yeni süreçleri hemen uygulamaya sokmay›n.
8- CMR’› bir IT olarak görmeyin: Tüketiciler, üründen ziyade, yeni bir düﬂünce biçimi görmek istiyor. Müﬂterilerle ilgili yeni bir ölçü takti¤i kullan›lmal›.

Bütün bu telaﬂlar niye?
Eski müﬂteriyi elde tutmak, yeni müﬂteri
bulmaktan beﬂ kat daha ucuza mal oluyor. Müﬂteri de¤iﬂken ve müﬂteri say›s›nca davran›ﬂ var. her ﬂeyin odak noktas›ndaki müﬂteriye daha iyi hizmet, verimlilik demek, bilançoda kar demek.

Yeni dünyan›n ekonomik rekabeti içinde
CRM, vazgeçilmezlik ﬂiddetini art›r›yor.
CRM ile birlikte literatürümüze pek çok
kavram ve kelime giriyor. Çapraz sat›ﬂ,
müﬂteri ba¤l›laﬂt›r›lmas›, ö¤reten iliﬂki,
müﬂteri de¤eri, birebir iliﬂkisi, Pareto kural›, müﬂteri pay› gibi. Ama CRM bir kavramlar toplulu¤u de¤il onun da oda¤›nda insan
var. ‹nsan›n yeniden keﬂfi de denebilir.
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Aﬂkla Ateﬂin Buluﬂmas›
Geleneksel sanatlar›m›zdan çinicilik, ihtiﬂaml› dönemini 16. yüzy›lda ‹znik’te yaﬂad› ve literatüre “‹znik
Çinisi” olarak geçti. Bat›l›laﬂma özentisiyle birkaç yüzy›l ihmal edilen bu görkemli sanat, yeniden sihirli formülünü ar›yor.

Her iﬂin baﬂ› âﬂk. Hele sanatta bu vazgeçilmez bir unsur. Bu minval üzere, sanat
aﬂk› ile gönül aﬂk›n› birleﬂtiren, aﬂk›n yak›c› ateﬂinde piﬂerek nadide sanat eserlerine imza atan çilekeﬂ bir çift var: Nursen
ve Güvenç Güven çifti. Geleneksel ‹znik
çinisini orijinaline uygun ﬂekilde günümüze taﬂ›yan iki müstesna insan. Ayr›c›
ahﬂap üstü kalem iﬂi sanat›nda da farkl›
bir yere sahipler. Ünleri ülke s›n›rlar›n›
aﬂan sanatkâr çiftle gerçekleﬂtirdi¤imiz
estetik sohbeti be¤enece¤inizi umar›z.
Çini kelimesi, etimolojik olarak
nereden, hangi dilden geliyor.
Çince’yi ça¤r›ﬂt›r›yor biraz?
Hakl›s›n›z, çini kelimesi, “Çin’den gelen”
anlam›nda kullan›l›yor kitaplarda... Peki,
çininin isim olarak kökenini keﬂfettikten
sonra, ‹znik Çinisine geçersek, bu çini ne
zaman, hangi yüzy›lda baﬂlam›ﬂ ve öteki
çinilerden ay›rt edici özelli¤i/özgünlü¤ü
nedir? Çini denilince, tabii ki günümüzde ‹znik çinisi akla gelmektedir. Bunlara
eski zamanlarda, Osmanl› döneminde,
hatta Cumhuriyet öncesine kadar bunlara “kâﬂi” deniyordu. Geliﬂimini k›saca
özetleyecek olursak, Türklerde, yani Selçuklu döneminde düz renkli, lacivert,
beyaz, turkuvaz renkli, mozaik çiniler görülmektedir. Osmanl›lara geldi¤imiz zaman, ilk çok renkli ve desenli çini Yeﬂil
Türbe ve Yeﬂil Cami’de baﬂl›yor. Semerkant’tan, Padiﬂah›n emriyle Muhammed
el-Mecnun isimli bir çini ustas› getirili-
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yor. Saray›n Baﬂ Nakkaﬂ›n›n himayesinde
çok renkli ve desenli çinicilik böylece
baﬂlam›ﬂ oluyor. Bu teknik, renkli s›r tekni¤i dedi¤imiz bir tekniktir. S›r ve renk
bir arada uygulan›r. O dönemlerde fazla
mimarî yap› olmad›¤› için, Muhammed
el-Mecnun’un yan›nda yetiﬂen Türk çini
ustalar› çevre illere da¤›l›yorlar. Zamanla
‹znik’e yerleﬂiyorlar. Daha sonra ‹stanbul’un fethi ile ‹stanbul’a geliyorlar. Edirne’ye yerleﬂenler de var.

zaman, özellikle 17. yüzy›l baﬂlar›nda yabanc› hayranl›¤› baﬂl›yor ve kendi sanat›m›za karﬂ› ilgi giderek azal›yor. Di¤er sanat dalar›nda oldu¤u gibi, çinicilikte de,
gerilemeye baﬂl›yor ve bir müddet sonra
büsbütün bitiyor.

Bugün ‹znik tekni¤i dedi¤imiz teknik, s›r
alt› tekni¤idir. Bu teknikte, ‹pek Yoluyla
Çin’den gelen porselenlerin de büyük
rolü var. Özellikle 15. ve 16. yüzy›l›n ilk
yar›lar›nda saray›n büyük deste¤iyle çini
ustalar›, çini sanatkârlar› bu tekni¤i
daha da geliﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂ. Bugün
‹znik Çinicili¤i dedi¤imiz ve dünyan›n hayran kald›¤›
çinicilik, Saray›n
deste¤iyle özellikle
‹stanbul’da geliﬂtirilmiﬂtir. ‹znik’teki
atölyelerde, ‹stanbul’daki atölyelerde yo¤un bir ﬂekilde çal›ﬂ›lmaktad›r.

-Çininin yerini, 18. yüzy›lda Avrupa’dan
gelen porselen çeﬂitleri al›yor. Duvar karolar› falan bu özentinin uzant›lar› say›labilir. Mesela Y›ld›z Saray›n› süsleyen çiniler hep Avrupa’dan gelmiﬂ. Hem tenkit

Yabanc› Hayranl›¤›
Daha sonra, maalesef Osmanl›’n›n duraklama ve gerileme devirlerine bak›ld›¤›

Peki bu talihsiz estetik zevk de¤iﬂikli¤i ve yabanc› hayranl›¤› ülkeyi istilâ edince, çininin yerini
ne ald›?

‹znik çinisi her yönüyle çok farkl›d›r. En önemli özelli¤i ise, yüzy›llarca bozulmadan ayn› ﬂekilde kalabilmesi, özelli¤ini ve güzelli¤ini
asla yitirmemesidir. Sa¤laml›¤›d›r.
Desenin iﬂlendi¤i, astar dedi¤imiz
malzeme çök önemli bir malzemedir. Gerek üzerine konulan boyalar,
gerek en son üzerine çekilen s›r,
çök özel bir malzemedir.

olarak onlara özgüdür, hem de üzerlerindeki desen ve motifler bak›m›ndan yabanc› kültür ürünü olduklar› hemen fark
edilir. Türk-‹slâm sanat›yla hiçbir ilgisi olmayan çal›ﬂmalard›r bunlar.
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Sanat aﬂk›, bir mektepliyle, bir alayl›y› ayn› çizgide buluﬂturdu.

‹znik çinisinin özgün özelli¤i,
teknik zorlu¤undan m›, terkibindeki fakl›l›ktan m› kaynaklan›yor?
‹znik çinisi her yönüyle çok farkl›d›r. En
önemli özelli¤i ise, yüzy›llarca bozulmadan
ayn› ﬂekilde kalabilmesi, özelli¤ini ve güzelli¤ini asla yitirmemesidir. Sa¤laml›¤›d›r. Desenin iﬂlendi¤i, astar dedi¤imiz malzeme
çök önemli bir malzemedir. Gerek üzerine
konulan boyalar, gerek en son üzerine çekilen s›r, çök özel bir malzemedir. Bu terkibin kimyas› daha sonra yeniden araﬂt›rma
mevzuu olmuﬂtur. Hatta 18. yüzy›lda yine
padiﬂahl›¤›n deste¤iyle Edirnekap›’daki
Tekfur saray›nda çini atölyeleri kurularak,
‹znik çinisi yeniden canland›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Fakat ayn› ölçü pek tutturulamam›ﬂt›r. Hocalar›n dedi¤ine göre, Y›ld›z Porselen
Fabrikas›n›n kuruluﬂ amaçlar›ndan biri yine
‹znik çinicili¤ini canland›rma hareketidir.
Ne var ki, o özgün teknik yine tutturulam›yor.
‹znik Çinisi’nin Diriliﬂi
1960’l› y›llarda, benim hocam olan dünyaca ünlü çini ustas› Faik K›r›ml› bu tekni¤i ve di¤er bütün çini tekniklerini de
en iyi bilen yegâne kiﬂidir. ‹ﬂin teorisini
ö¤rendikten sonra kurdu¤u çini atölye-
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sinde y›llarca yap-boz-dene metodu ile
bu sanat› asl›na uygun ﬂekilde yeniden
dünyan›n gündemine getirmiﬂtir. K›r›ml›, bütün dünyaca tan›nan ve eserleri bütün yabanc› müzelerde bulunan önemli
bir ﬂahsiyet konumuna geliyor böylece.
Tam bire bir ‹znik çinisi midir,
tekrar oluﬂturulan terkip?
Yüzde yüz ay›d›r demek belki fazla bir iddia olur, fakat yüzde 95 ayn›d›r denilebilir. Kald› ki, bu teknik yüzy›llard›r ve hâlâ
daha bütün dünyada araﬂt›r›lmaya devam etmektedir. Japonlar, Amerikal›lar,
Yunanl›lar bu araﬂt›rmalar› sürdüren baﬂl›ca ülkeler aras›ndad›r. Çeﬂitli üniversiteler ve bilim kurullar› hâlâ araﬂt›rmalar›na devam ediyor. Fakat hiç biri henüz Faik K›r›ml›’n›n kulland›¤› tekni¤i bulamam›ﬂt›r.

ilgileniyor. Yani sanat›n di¤er türlerinde
epey mesafe kat etmiﬂ kiﬂiler olarak baﬂlad›k, çini sanat›na. Yaklaﬂ›k 20-25 sene
‹znik çinileri ile iç içe yaﬂad›k. Edirne Selimiye Camii, Rüstem Paﬂa Camii, Sultanahmet Camii gibi dünyaca ünlü camilerin restorasyonunu yaparken, çini sanat›
ile hemhal olduk. Her gün, saatlerce onlara dokunduk, onlar› sevdik, dost olduk. Desenlerin kopyalar›n› ald›k, yeniden desenler çizdik.
Eﬂinizle tan›ﬂman›z da, bu vesileyle oldu galiba?
Evet. Mimar Sinan’›n en büyük eseri olan
Edirne Selimiye Camiinin restorasyonu
s›ras›nda, bundan tam 20 sene önce yani
1983’te tan›ﬂt›k.
Aﬂkla, Ateﬂin Buluﬂmas›

Siz, Faik Beyden ald›¤›n›z formül
üzere çal›ﬂmalar›n›z› sürdürüyorsunuz...Kaç y›ld›r bu sanatla
u¤raﬂ›yorsunuz ve yolun neresindesiniz?

Sanat, ayn› zamanda bir aﬂk›n
do¤uﬂuna vesile oldu yani?

Biz çinicili¤e 1995 y›l›nda baﬂlad›k. Fakat
farkl›l›¤›m›z ﬂuradan kaynaklan›yor, ben
nakkaﬂ›m. Eﬂim de, geleneksel Türk sanatlar›ndan kalem iﬂleri ve restorasyonla

Zaten sanat›, aﬂkla ateﬂin, güzellikle çilenin buluﬂmas› diye tarif
edebiliriz san›yorum?

Evet...Aﬂk her iﬂin oldu¤u gibi, bu iﬂin de
temelinde, tabiat›nda var.
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Biz, eﬂimle birlikte sadece çiniyi de¤il, di¤er sanat türlerini de ayn› felsefe, ayn›
duyuﬂ ve ayn› titizlikle yapt›¤›m›z için
belli bir yere gelebildik. Özellikle Selimiye gibi bir ﬂaheserin restorasyonunda
bulunmak, o mânevî havay› solumak ve
geleneksel sanatlar›m›zla duydu¤umuz
gurur bizi bir yere taﬂ›d›. O ekipte 20-30
kiﬂi vard›, Fakat biz iki kiﬂi çok farkl› bir
boyutta idrak ediyorduk geçmiﬂin sanat
s›rr›n›. Bu sanat ﬂaheserler hangi düﬂünce ile ve nas›l yap›l›yordu, bu konuda derinlemesine kafa yorduk. O kutsal ilhâm›
yeniden yakalamaya çal›ﬂt›k. Bizi birleﬂtiren biraz da bu aﬂk›n metafizi¤i oldu...
Selimiye gerçekten kelimelerin ifade etti¤i mânâ boyutunu aﬂan uhrevî bir güzellik âbidesi. Mimar Sinan için y›llar önce bir yaz›mda “Taﬂ›n ﬂiirini yazan
adam!” demiﬂtim. Selimiye gerçekten
Fuzûlî’nin bir gâzeli gibidir: Ne bir hece
(taﬂ) fazla, ne bir hece (taﬂ) eksik. Tam
olmas› gerekti¤i gibi. Bu ﬂaheser için bir
Bat›l›, “Selimiye, ebedîyen var olsun diye, cam fanus içinde muhafaza edilmeli!”
demiﬂ.
Ne dense yeridir: Selimiye, o kadar muhteﬂem ve müstesna bir sanat ﬂaheseri. Bize y›llard›r sanat için yetenek gerekli diye ö¤rettiler. Fakat sadece yetenek yetmiyor, iﬂin aﬂk›na ve ruhuna da sahip olmak gerekir. Ak›lla yetenek de tek
baﬂ›na müessir
olam›yor, araya
çok önemli üçüncü bir unsur girmeli ki, iﬂte
onun ad› âﬂkt›r.
Yoksa, taﬂtan bina yapars›n›z
ama, sizin deyiminizle “taﬂ›n ﬂiirini” yazamazs›n›z. Mükemmelli¤i yakalayabilmek için, iﬂin içine aﬂk ve sezgi gir-
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en güçlü oldu¤u devir. Kendinden emin,
kendi kültürüne güveni olan bir devlet.
Ne zaman ki, yabanc› hayranl›¤› bir kurt
gibi düﬂmüﬂ devlet ricâlinin beynine, iﬂte o zaGelenekten
man kendi kültürünGelece¤e
den, kendi estetik zevkinden uzaklaﬂmalar
Fikir ve edebiyat
baﬂlam›ﬂ. 18. yüzy›lda d›eserlerinde olﬂar›dan yüzlerce kiﬂilik
du¤u gibi, yapt›kadrolar halinde mimar¤›n›z iﬂ gelene¤i
lar, mühendisler, kalem
gelece¤e taﬂ›iﬂleri yapan sanatkârlar,
mak. Bu yönüyressamlar, heykel t›raﬂlar,
le bir misyonu
restorasyon ustalar› falan
yerine getiridavet edilmiﬂ. Hatta camiyorsunuz. Bu
leri bile yabanc›lara yapgelene¤in yeni
t›rmaya baﬂlam›ﬂlar. ﬁükür
nesillere intiKaranfilli Çini
ki, yeniden kendi sanat›kali için neler yap›lmal›?
m›za, kendi kültürümüze dönüﬂ baﬂlam›ﬂt›r. Fakat bu gayretler yeterli de¤il.
Y›llard›r bu sanat›n içindeyiz ve dilimiz
Geleneksel sanatlar›m›z topluma daha
döndü¤ünce de söylüyoruz. Modern ve
sürekli ve daha ilmî olarak anlat›lmal›,
ça¤daﬂ laflar› çokça kullan›l›yor. Önce bu
aktar›lmal› ve ebediyen yaﬂat›lmal›d›r.
geleneksel sanatlar›m›z› lay›k›yla yapabilÇünkü toplumlar ancak kendilerine özmek lâz›m. 16. yüzy›l› niçin hep vurgulugü sanat eserleriyle de¤er ve itibar kazayoruz? Sanat›n en yüksek, en muhteﬂem
n›r.
dönemi oldu¤u için. Tabii ki bunun sebebi var. Bir kere Kanuni Sultan SüleyGelenek, yüzy›llara direnen güzellikler
man devri, Mimar Sinan’›n dünyay› haybütünü. Kavram› ›srarla sadece, olan›
ran b›rakacak ﬂaheserleri vücuda getirdimuhafaza etmek anlam›nda kullananlar
¤i bir devir.
yan›l›yor. Kökle ba¤lar› kopararak ille de
modernlik diye tutturmak pek alk›ﬂlanaDevletin bütün müesseseleriyle yüksek
cak bir hareket olmasa gerek?
ve ihtiﬂaml›
oldu¤u bir
Geleneksel sanat, klasik sanat dendi¤i
dönem. Sazaman, üzerinde ince ince u¤raﬂ›lm›ﬂ sanat›n bu kanat demektir. Bu tür sanatla u¤raﬂmak,
dar inceleuzun soluklu estetik bir çile oldu¤u için,
rek, estetik
günümüz insan›na zor geliyor. Ne yap›zevkin zirveyor, kolaya kaç›yor ve yapt›¤› iﬂe modern
sine t›rmansanat ad›n› veriyor. Biraz da popüler külmas› tesadüfî
türün tesiriyle, klasik sanatlara küçümsede¤il...
yen gözle bak›yor. Ça¤daﬂl›k, modernlik
yaftas› ile s›¤l›¤› gizlemeye çal›ﬂ›yorlar.
Evet,
genel
Hat Yaz›l› Çini
Oysa, mükemmelli¤e k›sa yoldan, kolay
bir yüksek
yoldan ulaﬂmak mümkün de¤il. Çünkü
kültür söz konusu. Osmanl› devletinin
meli; sanat eserine ruh üfleyecek bir
ceht içinde olunmal›. ﬁahesere imza atman›n s›rr› burada...
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sanat sadece bulundu¤u toplumu de¤il, bütün dünyay› etkileyen bir güce sahiptir. Gelenek
öyle kolay oluﬂmuyor. Bu saha
önce ahlâk ve edep isteyen bir
sahad›r.
Ahﬂap Üstü Kalem ‹ﬂi

kabartmal› çok ince çal›ﬂmalar gerçekleﬂtiriyoruz.
Bunun yan›nda,
bize ait desen ve
Karanfilli Çini
kompozisyonlarla yeni yap›lan camilerin iç tezyinat›n›, tavan süslemelerini de yap›yoruz.

Çinicilik d›ﬂ›nda da, çal›ﬂmalar›n›z var. Biraz da onlardan bahseder misiniz?
Çiniyle birlikte ﬂu anda devam etti¤imiz,
ahﬂap üstü kalem iﬂi dedi¤imiz çal›ﬂmalar var. Bunlar özellikle Mimar Sinan’›n
eserleri üzerindeki restorasyon çal›ﬂmalar›d›r. Hünkâr Mahfili, Müezzin Mahfili,
cami tavanlar› gibi göze yak›n mesafelerde ahﬂab›n üzerine alt›n varakl›, rölyefli,

Ülke d›ﬂ›ndaki sanat çal›ﬂmalar›n›z ne merkezde?
Amerika’n›n Los Angeles ﬂehrinde, Suudi Arabistan Kral›n›n yapt›rd›¤› caminin
kalem iﬂlerini yapt›k. Bu modern tarzdaki camide kalem iﬂi yan› s›ra özel bir vitray çal›ﬂmam›z da oldu. Modern dünyan›n öncüsü say›lan Amerika’da, gelenek-

sel sanatlar›m›z çok büyük bir ilgi gördü.
Yerel bas›n çal›ﬂmalar›m›za yer verdi, televizyonlar çekim yapt›. Daha sonra,
Bahreyn’de bir caminin kalem iﬂlerini
yapt›k. ‹slâm Sanatlar›nda Türkiye’yi
temsilen kat›l›mlar›m›z oldu. Konferans
ve dia gösterileriyle bu sahadaki çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor.
Geçti¤imiz aylarda Unkapan› Tekel Sanat Galerisinde bir sergi
açt›n›z. Kaç›nc› serginiz oldu?
Çok fazla sergi açamad›k do¤rusu. Çünkü yapt›¤›m›z sanat çok zor ve uzun zahmetler isteyen bir sanat. Özellikle çini,
çetin bir sanat. Her çini ateﬂten sa¤lam
ç›km›yor. Eserlerin taﬂ›nmas›, sergilenmesi de zor. Fakat bundan sonra sergilere a¤›rl›k verme düﬂüncesindeyiz.

Çinicili¤i Canland›rma Projesi
Çini sanat›nda böyle bir risk de var
de¤il mi? Bir nevi ebru sanat› gibi.
Emek veriyor, çile çekiyor ve eserin
kaderini ateﬂin hükmüne emanet
ediyorsunuz? Fakat neticede, istedi¤iniz rengi, arzu etti¤iniz güzelli¤i
bulamayabiliyorsunuz?
ﬁüphesiz öyle. Hatta ebru sanat›nda hakimiyet daha fazlad›r. Arzu etti¤iniz bir deseni
k›smen tutturma ﬂans›n›z var. Çinide bu ﬂans
çok daha az, kaybetme riski ise çok daha fazla. Bu çileyi ﬂöyle özetlemek mümkün: Çinici, 400 y›ld›r aranan as›l rengi/tonu bulmaya
çal›ﬂan kiﬂidir.
Eﬂimle birlikte, Eyüp-Haliç çinicili¤ini yeniden canland›rmak için bir proje haz›rlad›k.
Sadece çini olarak de¤il, di¤er geleneksel sanatlar›m›zla birlikte, yüz y›llard›r gelenekten
kopmadan devam eden sanatlar›n tekrar ih-
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yas› için gönlümüzde böyle büyük bir proje
var. ‹lgililere duyurulur...

‹znik çinicili¤inin geliﬂtirilmesi için,
devlet deste¤ine ihtiyaç var m›?

Genç nesilden bu sanata ilgi duyanlar, ne yapmal›lar, nereden baﬂlamal›lar?

Sürekli söylüyoruz, 16. yüzy›lda e¤er çinicilik
zirveye ulaﬂm›ﬂ bir sanat türü olmuﬂsa, bu saray›n deste¤i sayesindedir.
Hatta 18. yüzy›lda Saray bu
sanata destek verdi¤i halde ‹znik çinilerinin tam
orijinalleri de¤il, kötü örnekleri yap›labilmiﬂ. Oysa
biz bugün orijinallerine en
yak›n örneklerini yapabiliyoruz. Çark›m›z› kendi hâlimize döndürmeye çal›ﬂ›yoruz. E¤er destek görseydik, bugün geldi¤imiz nokta ﬂüphe yok ki, çok daha ileri bir seviyede olurdu. Yurtd›ﬂ›nda büyük bir ra¤bet
görüyoruz, fakat ne yaz›k ki yurdumuzda ayn› ilgiden söz etmek mümkün de¤il.

Bu konuda zaman zaman
talepler oluyor. Bunun nas›l olmas› gerekti¤ini söylüyoruz. Diyoruz ki, bu sanat 400 y›ld›r hakk›yla yap›lam›yor. Yegâne yapan
bizleriz. Bizler de buraya
büyük çileler çekerek geldik. E¤er bu sanat gönül vermek istiyorsan›z,
bu çileli sürece talip olacaks›n›z. Oysa gençler, özellikle eserin son hâlini görüp, uzun ve
yorucu yolu yürümeden, çileye katlanmadan
hemen sonuca ulaﬂmak istiyor.
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kültür - sanat

Sanat Aﬂk›,
Mektepli ‹le Alayl›y›
Birleﬂtirdi
Yapt›¤›n›z iﬂi, esteti¤i, sanat inceli¤i ve sab›r gerektiren çilesiyle nas›l tarif edersiniz?
Zor bir soru. Asl›nda branﬂ›m ‹ç Mimarl›k, Endüstri Tasar›m›yd›. Fakat
herhalde o ça¤daﬂl›k denilen ﬂey benim yap›mda pek yokmuﬂ ki, daha çok
geleneksel sanatlara ilgi duydum. O
dünyan›n güzellikleri beni kendine
çekti. Birtak›m kurslar sayesinde bu
sanatla tan›ﬂt›m. Mimar Sinan Üniversitesinde okurken, bir ara Geleneksel
Türk Sanatlar› Bölümü aç›ld›. Bu bölüme devam ettim. Hat, çini, tezhip,
minyatür, hal›, kilim, kumaﬂ desenleri
gibi sanat türlerinin hepsini ayn› a¤›rl›kta görerek, oradan mezun oldum.
Hatta Yüksek lisans›m› orada yapt›m.
Her iﬂte oldu¤u gibi bu sanatta da, as›l
itici güç, tabii ki âﬂk...Çileli fakat güzel
bir u¤raﬂ.
‹ﬂin Hikmeti Aﬂkta
Genç bir üniversiteli bayan olarak,
sizi modern sanat yerine, gelene¤e yönelten iç e¤ilimler nelerdi?
Bu sahan›n üstad› say›lan rahmetli Süheyl Ünver hocan›n Geleneksel Türk
Sanatlar› Kurslar› vard›, bu konuda sohbetleri olurdu, onlara devam ettim. Bunun üzerimde tesiri çoktur. Kalem iﬂlemeleriyle cami süslemeleri yapanlara
özenirdim. Günün birinde bir gazetede
ilan gördüm. Edirne Selimiye Camiinin
restorasyonu için kalemkâr aran›yordu.
80’li y›llard›. Gittim, bu iﬂe talip oldu¤umu söyledim. Önce, çal›ﬂaca¤›n mekân›
git gör, dediler. Zor bir iﬂtir cami restorasyonu. ‹skeleye ç›kabilecek misin? Ya-
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d›rgad›lar biraz.
Çünkü o y›llarda
kalem
iﬂini
meslek edinen
bayan pek yoktu. Camiye gittim, kolayca
iskeleye ç›kt›m, hemen
iﬂe adapte oldum. Bu iﬂi
yapabilece¤ime kanaat getirdiler. K›smetmiﬂ, böylece çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Eﬂinizle tan›ﬂman›z bu caminin
restorasyonu s›ras›nda oldu.
Siz bir mektepliydiniz, eﬂiniz
ise alayl›. Fakat sanat âﬂk›, sizi
birbirinize yak›nlaﬂt›rd›...
Evet, orada çal›ﬂanlar aras›nda eﬂim de
vard›. Birlikte uzun zaman çal›ﬂt›k. Sonra dedi¤iniz gibi sanat aﬂk›ndan, frekans›m›z tuttu¤u için olacak bir gönül birli¤ine yol aç›ld›. Selimiye restorasyonunun hayat›m›zda böyle güzel bir vesilesi, güzel bir hat›ras› da var. Vak›flara
ba¤l› bir ﬂirketteydik. Selimiye Camiinin restorasyonundan sonra Sultanahmet Camii restorasyonuna baﬂlad›k.
ﬁair gibi, ressam gibi, iﬂinizden
estetik bir zevk alarak m› yap›yorsunuz mesle¤inizi?
Büyük bir zevk alarak yapmaday›z iﬂimizi. Tabii, bu iﬂi uzun zaman sürdürmemizde eﬂimin de ayn› mesle¤i yapmas›
etkili oldu. Özellikle yurtd›ﬂ›na gitti¤imizde, yabanc›lar›n ilgisini çeken bizim
kar›-koca olmam›zd›. Ald›¤›m›z iﬂi bir-

Karanfilli Çini

likte gö¤üslememiz onlara çok ilginç
geliyordu. Çünkü Bat›da, Türk aile ba¤lar› gibi mânevî ba¤lar yok. Eﬂlerin ço¤u
zaman yatak odalar›, zevkleri bile ayr›.
Eﬂimle aram›zda do¤açlama bir iﬂ bölümü var. Birbirimizi tamaml›yoruz. Çünkü, amaç ve ideallerimiz ayn›...
Bütün s›r, bütün hikmet aﬂkta...
Aﬂk olmay›nca hiçbir iﬂin derinine varmak mümkün de¤il.
Sanat›m›z› icra ederken birçok olumsuzluklarla da karﬂ›laﬂ›yoruz. Fakat bunlar bizi y›ld›rm›yor. Kal›c› bir sanat eseri
ortaya koyma aﬂk›, kiﬂiye her zorlu¤u
sevdiriyor. Bunun ad› da, dedi¤iniz gibi
“sanat aﬂk›” olmal›. Pekalâ biz de seramiklerin üzerine desen çal›ﬂabilirdik.
Fakat bunu yapmad›k. Atadan, gelenekten gelen sanat› yeniden canland›rabilmek için çileye talip olduk. E¤er ﬂanﬂöhret ve para peﬂinde olsayd›k, yurtd›ﬂ›nda kalabilirdik. Fakat biz ülkemizde
kalmak ve kendi kültürümüze, kendi
sanat›m›za hizmet etmek istedik. Çünkü ‹znik Çinisi bir bak›ma bu ülkenin
kimlik imzas›d›r. Genç nesle bu ﬂuuru,
bu estetik idraki, bu gelene¤i aktarmay›
kutsal bir görev addettik.
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1. Aile ‹ﬂletmeleri Kongresi Yap›ld›
‹stanbul Kültür Üniversitesi (‹KÜ)
taraf›ndan 17-18 Nisan tarihleri aras›nda, “1. Aile ‹ﬂletmeleri Kongresi”
düzenlendi. Ceylan Otel’de gerçekleﬂtirilen kongrede Türkiye’den 25
ayr› üniversiteden 60 ö¤retim üyesi
ile yabanc› bilimadamlar›, aile iﬂletmelerini enine boyuna tart›ﬂ›rken
konuyla ilgili olarak iﬂ dünyas›ndan
da deneyimler aktar›ld›. Kongre tebli¤leri, 874 sayfal›k, “Kongre kitab›”yla kal›c› hale getirildi. 1. Aile ‹ﬂ-

letmeleri Kongresi'ni gerçekleﬂtiren
‹KÜ ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Tamer Koçel,
kongrenin önümüzdeki y›llarda da
düzenlenece¤i bilgisini verdi. Kongre tebli¤cileri aras›nda yeralan MÜS‹AD Genel Sekreter Vekili Nihat
Alayo¤lu, aile ﬂirketlerinde çocuklar
aras› çat›ﬂmalar›n önlenebilmesi
için ebeveynlerin çocuklar›na adil
davranmas›n›n ﬂart oldu¤unu vurgulad›.

ﬁah ‹nn Club Karaburun’a
Bayan Genel Müdür

Kamer Holding iﬂtiraklerinden
olan Antalya’daki ﬁah-‹nn Club
Karaburun, 2004 turizm sezonuna
iddial› haz›rlan›yor. Altyap›s›nda
bir tak›m yenilikler yapan ve program›n› zenginleﬂtiren tesislerin
Genel Müdürlü¤üne Ruhat Ülgen
getirildi. Son iki y›ld›r kurumun
Pazarlama ve Halkla ‹liﬂkiler Müdürlü¤ü’nü yürüten Ruhat Ülgen,
yeni dönem hizmet parolas›n›,
“Mutlu çal›ﬂan, mutlu müﬂteri”
olarak aç›klad›. Turistlerin tesisle-
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rine mutlu olmak için geldi¤ine
dikkat çeken çiçe¤i burnunda Genel Müdür Ruhat Ülgen, “Turistik
tesislerin altyap›s› üç aﬂa¤› beﬂ yukar› hemen hemen ayn› konforu
sa¤l›yor. Dolay›s›yla turisti mutlu
eden altyap›dan öteye o ortamdan
ald›¤› pozitif enerjidir. Mutlulu¤un kayna¤› pozitif enerjiyi verecek olan da çal›ﬂanlard›r. Psikologlar, ‘Kendisi mutlu olmayan bir
insan, baﬂka birisini mutlu edemez’ diyorlar. E¤er sizin çal›ﬂan›n›z mutlu de¤ilse, onun müﬂteriye
mutluluk verecek bir hizmet sunmas› mümkün de¤il. Bu nedenli
biz, yeni dönemin hizmet parolas›n›, “Mutlu Çal›ﬂan, Mutlu Müﬂteri” olarak belirledik. Öncelikle çal›ﬂanlar›m›z› mutlu edecek düzenlemeler yapaca¤›z” diyerek yeni
dönem hizmet öncelikleri konusunda ipuçlar› verdi.

Nurullah Öztürk,
Kiler’den Ayr›ld›
Yaklaﬂ›k birbuçuk y›ld›r Kiler Hipermarketleri Genel Müdürlü¤ünü yürüten Nurullah Öztürk, May›s
ay› itibariyle bu görevinden ayr›ld›. Ayr›ld›ktan sonra dan›ﬂmanl›k firmalar› arac›l›¤› ile baz› kurumlardan teklifler ald›¤›n› belirten Nurullah Öztürk, bir
süre dinlenece¤ini ve okumak gibi kendini yenileme aktiviteleri yapaca¤›n› anlatt›. Öztürk, çal›ﬂma
tercihini kurumsal yap›s› oturmuﬂ ﬂirketlerden yana kullanaca¤›n› kaydetti. Bu arada Nurullah Öztürk’ten boﬂalan Kiler Genel Müdürlü¤ü’ne Ankara
merkezli Canerler Hipermarketleri’nden Nihat Özdemir’in getirildi¤i belirtildi.
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“Beyin Gücü”ne
Özel Sektör Teﬂvi¤i

“Aytaç Han›m”dan ‹lk Ders:

Ne Yedi¤imiz Önemlidir!

Dizayn Grup, 'beyin göçü'ne karﬂ› 'beyin gücü'nü teﬂvik etmek amac›yla 2002 y›l›nda baﬂlatt›¤› yar›ﬂman›n üçüncüsünü gerçekleﬂtirdi. “Türkiye’deki yarat›c› beyinlere ﬂans tan›mak, projelerine sahip ç›kmak, patent almalar›n› sa¤lamak”
amac›yla düzenlenen yar›ﬂma, ﬂimdilik enerji, ›s› transferi,
ak›ﬂkan ve plastik ﬂekil verme prosesleri olmak üzere 4 kategorideki baﬂvurulara aç›k. Geçen y›l önerilen 100 projeden 4 tanesini destekleme karar› alan ﬂirket yönetimi, söz
konusu projeler için 2 milyon euro bütçe ay›rm›ﬂ. Dizayn
Grup, her y›l net sat›ﬂ›n›n yüzde 4'ünü AR-GE ay›r›yor. Firman›n destekledi¤i 4 proje ﬂunlardan oluﬂuyor:
• 1. Is› geçirgenlik katsay›s› düﬂürülmüﬂ yap› eleman›
üretim metodu
• 2. Çevre dostu kombine enerji üretimi
• 3. Tar›mda bütünleﬂik projeler
• 4. Jeotermal su taﬂ›m›nda kabuk önleyici sistem

Kuruldu¤u günden bu yana bütün üretimlerini “a kalite” standard›nda yapan Aytaç, yeni reklam filminde yediklerimize dikkat çekiyor. Ülkemizde, 1 y›lda tüketilen, 100 bin ton sucuk, salam ve sosisin yüzde 55’inin merdivenalt› denilen sa¤l›ks›z koﬂullarda üretilmesine ve içinde et bile olmayan ürünlerden yap›lmas›na dikkat çekmek üzere haz›rlanan filmin slogan› ise:
“Ne yedi¤imiz önemlidir.” Senaryosu Y›lmaz Erdo¤an taraf›ndan kaleme al›nan filmin yönetmeni de yine Y›lmaz Erdo¤an.
Demet Akba¤ ise, reklam filminin ana karakteri, okul aile birli¤i
baﬂkan› “Aytaç Han›m”›n yan› s›ra, ö¤renci velisi “Hediye Han›m”› da canland›r›yor. Sucuk, salam ve sosisteki pazar paylar›n›n yüzde 12 oldu¤unu belirten Aytaç Pazarlama Genel Müdürü, “Aytaç’›n k›sa vadedeki hedefleri içerisinde ; DarFresh vakumlu et ürünleri ile k›rm›z› et ve hindi etinden füme-tütsülükaplamal› ürünler üretmek ve mevcut ürünlerimizde yeni çeﬂitler oluﬂturmak yer almaktad›r. Orta ve uzun vadede ise Aytaç,
fastfood zinciri oluﬂturmay› hedeflemektedir” dedi.

BURA’dan, “Kariyer Günleri”
Bo¤aziçi Üniversitelileri aras›nda dayan›ﬂma ve kaynaﬂmay› sa¤lamak üzere kurulan Bo¤aziçi Üniversiteliler Derne¤i (BURA), kuruluﬂ hedefleri do¤rultusunda etkinliklerini sürdürüyor. “Bo¤aziçi üniversiteli ö¤renci ve mezunlar›n bilgi, kabiliyet, ilgi ve de¤erlerine uygun bir alanda ve ortamda baﬂar›l› bir kariyer hayat›na
sahip olmalar›na yard›mc› olmak” amac›yla 19-23 May›s 2004 tarihleri aras›nda “BURA Kariyer Günleri”ni gerçekleﬂtirdi. Mecidiyeköy’deki dernek merkezinde organize edilen program kapsam›nda iﬂ ve üniversite dünyas›ndan kariyer sahibi insanlar deneyimlerini anlatt›lar, gençlerden gelen sorular› cevaplad›lar.
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Organizasyonda MÜS‹AD Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Hasan
BÜYÜKDEDE de, kat›l›mc›lara deneyimlerini anlatt›. Programda
ﬁekib Avda¤›ç ve Nurdo¤an Vural da sunum yapt›.
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Kitap Tan›t›m

Hiper Rekabet Stratejileri
Dr. Zeynel ﬁen
ﬁükrullah Dolu
MÜS‹AD Yayınları
160 Sayfa
Müstakil Sanayici ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i
(MÜS‹AD), kotalar›n
kalkaca¤› 2005 sonras›nda Türk firmalar›n›n nas›l ayakta kalabilece¤i konusunda
bir yol haritas› yay›nlad›. Dr. Zeynel ﬁen ve
gazeteci ﬁükrullah
Dolu taraf›ndan, “Hiper Rekabet Stratejileri” ad›yla haz›rlanan kitap, MÜS‹AD’›n
45. yay›n› olarak ilgililerin istifadesine sunuldu.
2001 y›l›nda, “Hiper
Rekabet Dönemi”ne
dikkat çeken Peter F.
Drucker, bu kavram›
kullanma gerekçesini
ﬂöyle aç›klam›ﬂt›; “Hepiniz iﬂini daha da büyültmeye çal›ﬂ›yor, her
y›l yüzde 10 daha fazla
büyümek için u¤raﬂ›yor. Birço¤unuzun bu
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yönde giriﬂimleri var.
Sadece siz de¤il, rakipleriniz de ayn› ﬂeyi
yapmaya çal›ﬂ›yor. Ancak, sizin içinde bulundu¤unuz sektör,
sadece yüzde 4 oran›nda büyüyor da olabilir. Yani, her ﬂirket
yüzde 10 oran›nda büyümeyi hedefliyor ve
piyasa da ancak yüzde
4 büyüyorsa, o zaman
gere¤inden fazla imalat ve üretim vard›r.
Bu durumda fiyatlar
düﬂer. Günümüzde
piyasalar›n en belirgin
özelliklerinden biri
bu.” Aradan geçen 4
y›l sonra PricewaterhouseCoopers (PwC)
taraf›ndan Dünya Ekonomik Forumu için
yap›lan ve ‹sviçre’nin
Davos kentinde aç›klanan gelecekle ilgili
bir rapor, Drucker’›
hakl› ç›kard›. Çünkü
rapor kapsam›nda görüﬂleri al›nan dünyan›n önde gelen bin
400 CEO’sunun gelecekle ilgili en büyük
endiﬂe kayna¤›n›, “Hiper Rekabet” oluﬂturuyor. Geleneksel bütün rekabet kriterlerini alt-üst eden Çin’in
dünya piyasalar›ndaki
a¤›rl›¤›n› her geçen
gün daha da art›rmas›,
CEO’larla birlikte Türk
kamuoyu taraf›ndan
da endiﬂeyle izleniyor.
“Hiper Rekabet Stratejileri” kitab›nda; Dün-

ya Ticaret Örgütü taraf›ndan 2005 sonras›nda tüm dünyada ticareti engelleyen k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›ndan sonra oluﬂacak
çetin rekabete dikkat
çekiliyor, Türkiye için
400 milyar dolarl›k ihracat hedefinin gerçekleﬂtirilebilir oldu¤una iﬂaret ediliyor ve
hedefe ulaﬂt›racak
stratejiler ﬂöyle s›ralan›yor;
• Özgün Tasar›mla
Farkl›laﬂma
• ‹hracat Evlerinde
Kümelenme
• Sektörel e-pazaryerleri Oluﬂturma
• Stratejik Ortakl›klar
Kurma
• Markalaﬂma.
Eyvah ‹ﬂ Görüﬂmesi
Ahmet ﬁerif ‹zgören
Hakan Yaman
Epsilon Yayınları
198 Sayfa
Hiçbir ﬂeyden korkmad›k dünyada, iﬂ gö-

rüﬂmelerinden korktu¤umuz kadar! Oysa
mükemmel bir görüﬂme performans› sergilemek ve hak etti¤imiz
o pozisyonlar› kapmak
öyle kolay ki… Emerson, “‹nsan›n yar›s›
kendisi, di¤er yar›s›
kendisini nas›l ifade etti¤idir.” demiﬂ. ‹ﬂ ararken kendimizi iyi ifade
edebilmemizin s›rr› da
görüﬂmelere çok iyi
haz›rlanmakta sakl›.
Diyelim ki, iﬂ görüﬂmelerinde çok iyisiniz; peki istedi¤iniz o pozisyon size uygun mu? ‹ﬂ
aramaya baﬂlamadan
önce kendinize ﬂu sorular› sordunuz mu?:
''Benim yeteneklerim
nelerdir?'', ''Nas›l bir iﬂte mutlu olurum?'' ve
''Nas›l kariyer istiyorum?''
Kitab›n ilk bölümünde; kendinizi daha iyi
tan›man›z› ve size uygun kariyeri belirlemenizi sa¤layacak bilgiler
ve kapsaml› bir ''Do¤ru
‹ﬂ Check-up'›'' var.
‹kinci bölümde ise;
do¤ru iﬂi bulman›za
yard›mc› olacak tatkikler, görüﬂmelerde en
çok sorulan sorular ve
ayr›nt›l› yan›tlar› yer
al›yor. Yerinize iﬂ görüﬂmesine girmenin
d›ﬂ›nda, kimse de size
bundan daha büyük
bir iyilik yapmaz, bizden söylemesi...

‹ﬂ’te Baﬂar›
Ed: Figen Tahiro¤lu
Hayat Yayınları
380 Sayfa
‹ﬂ’te Baﬂar›, insankaynaklari.com sitesinin
içeri¤inden yola ç›k›larak haz›rlanm›ﬂ. Kitap,
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi, Kariyer Öyküleri, Kariyer Basamaklar›nda Meslekler ve
Sivil Toplum Kuruluﬂlar›nda Kariyer bölümlerinden oluﬂuyor.
Kitab›n “‹nsan Kaynaklar› Yönetimi” bölümünde, geniﬂ deneyimlere sahip insan
kaynaklar› profesyonellerinin ve akademisyenlerin insan kaynaklar›nda kariyer konusundaki görüﬂleri,
insan kaynaklar› fonksiyonunun de¤iﬂen rolü ve yetkinlikleri, stratejik liderlik ve yetenek yönetimi, liderlik
yaklaﬂ›mlar›na teorik
bak›ﬂ, iﬂ yaﬂam›nda yönetici koçlu¤u, süreç
yönetimi ve iyileﬂtiril-
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Kitap Tan›t›m

mesi konular›ndaki
makalelerin yan› s›ra
ﬂirket uygulamalar›na
yer veriliyor.

da Kariyer” bölümünde Dr. Y›lmaz Argüden
ve ‹brahim Betil’in yorumlar› yer al›yor.

“Kariyer Öyküleri”nde
ise müzik, t›p, medya,
iletiﬂim, spor, tiyatro,
reklam ve dans gibi
geniﬂ bir yelpazede
Cem Mansur, Ceyda
Aydede, Çetin Gürel,
Gülriz Sururi, ‹brahim
Mirmahmuto¤ullar›,
Mehmet Okur, Prof.
Dr. Mehmet Öz, Nurcan Akad, Viki Habif
ve Zeynep Tanbay’›n
baﬂar› öyküleri var.
“Kariyer Basamaklar›nda Meslekler” bölümünde tiyatro, reklamc›l›k, endüstriyel
tasar›m ve foto¤rafç›l›k gibi meslekler, Y›ld›z Kenter, Dilek Türker, Haluk Sicimo¤lu,
Faruk Akbaﬂ, Gültekin
Çizgen, Prof. Dr. Mehmet Bayhan, Yaﬂar Saraço¤lu ve Yücel Tunca gibi profesyonellerin gözlerinden anlat›l›yor.

Reform Ça¤›nda
Osmanl› ‹lmiyye S›n›f›

Kurumsal sosyal sorumluluk kavram› ve
bu kavram›n Türkiye’de ulaﬂt›¤› bilinç
düzeyi, kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan kurumlar›n kazan›mlar›,
gönüllülük ve gönüllüleri yönetmek konular›n›n iﬂlendi¤i “Sivil
Toplum Kuruluﬂlar›n-
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Ahmet Cihan
Birey Yayınc›l›k
300 Sayfa
Osmanl› Devleti’nin
son 200 y›l› bir bak›ma, bat›da meydana
gelen de¤iﬂmeler karﬂ›s›nda al›nan tavr›n
bir görüntüsüdür. Çeﬂitli sosyo-politik menfaat gruplar›n›n düﬂünce, tav›r ve eylem-

Genç’in dan›ﬂmanl›¤›nda haz›rlanan kitapta ilmiye zümresinin klasik Osmanl› siyasi sistemindeki mevki ve rolünde, ele al›nan dönemin baﬂ› ile
sonu aras›nda müﬂahede edilen de¤iﬂmelerle, reformlar›n h›z›,
ﬂümulü ve baﬂar› derecesi aras›ndaki karﬂ›l›kl› etkileﬂim ortaya
konmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ.
Gülümsememek de
Bir Sanatt›r
Alt›n Yayınlar›
224 Sayfa
Davran›ﬂlar›m›z› de¤iﬂtirmeden yaﬂam›m›z›
de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmak
pasl› bir yüzeyi boyamaya benzer. Bir süre
sonra boyalar dökülür
ve alt›ndan o pasl› yüzey ç›kar.

leri ile modernleﬂmenin baﬂar› derecesi
aras›nda bir ba¤lant›
vard›r. Bu gruplar içinde, geleneksel de¤erlerin taﬂ›y›c›s› ve temsilcisi olarak etkili bir
rol oynam›ﬂ olan ilmiye zümresinin tutum
ve tav›rlar› bu kitapta
incelenmiﬂtir. Prof.
Dr. Baykan Sezer ve
Prof. Dr. Mehmet

Oysa iﬂimizi, eﬂimizi ya
da kazanç düzeyimizi
de¤iﬂtirmeden kal›c›
bir mutlulu¤a ulaﬂmak
mümkün. Dr. Lee L.
Jampolsky, Davran›ﬂsal ‹yileﬂtirme Metodu
olarak adland›rd›¤› on
iki ilkeyi Gülümsemek
de Bir Sanatt›r kitab›nda bizlerle paylaﬂ›yor.
Bir dizi k›sa ve bir o
kadar güçlü öyküde;
korkunun yerine sevgiyi, bencilli¤in yerine
paylaﬂmay›, öfkenin

yerine huzuru nas›l yakalayabilece¤imiz anlat›l›rken, bu sayede
hayata bar›ﬂ, güven ve
mutluluk içinde sar›labilece¤imiz de ö¤retiliyor.

lanan bir dergi. Derginin içeri¤ini yaﬂanm›ﬂ
CRM
hikayeleri,
CRM’de d›ﬂ kaynak
kullan›m›, CRM ve teknoloji, CRM ve bilgi yönetimi, CRM ve pazarlama, CRM ve yarat›c›l›k gibi konu baﬂl›klar›n›n yan›nda CRM’in bilinen bir di¤er aç›l›m›
olan “Citizen Relationship
Management–Vatandaﬂ ‹liﬂkileri Yönetimi”ni de
kapsayacak ﬂekilde edevlet, e-dönüﬂüm gibi uygulama örnekleri
oluﬂturuyor.

CRMpro / The Family Business
Bu ay sizlere kitap tan›t›mlar›m›z›n d›ﬂ›nda
alanlar›nda önemli yer
tutan iki dergi tan›tmak
istiyorum.
CRMpro, ve The Family Business
Müﬂteri iliﬂkileri yönetimi konusunda bir
öncü olmay› hedefleyen ayl›k CRMpro ve
iki ayda bir yay›nlanacak olan aile ﬂirketleri
yönetim dergisi The
Family Business yay›n
hayat›na yeni baﬂlad›.

‹ki ayl›k olarak yay›nlanacak The Family Business dergisi ise “Aile
Anayasas› Nedir?”, “Aile Hukuku”, “Yönetim
Bir Sanat m›d›r”, “CEO
kimdir, nas›l olunur?”
gibi konular›n yan› s›ra
Ali Can Ulusoy’la yap›lan röportaj yer al›yor.

CRMpro hem yeni baﬂlayanlara hem de bu
konuda yol alm›ﬂ olanlara CRM ile ilgili Türkiye’deki ve dünyadaki
en son geliﬂmeleri aktarmak amac›yla yay›n-
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