






Gelinen noktada Türkiye’nin önünde çö-
zülmesi gereken en öncelikli problem ifl-
sizliktir. 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 ra-
kamlara 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›flma-
lar 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, konjonktü-
rel olmaktan ç›k›p yap›sal bir nitelik ka-
zanmaya bafllam›flt›r. Yo¤un rekabet ne-
deniyle firmalar, birim maliyetleri düflür-
meye ve verimlili¤i art›rmaya odaklan-
maktad›rlar. Buna göre yeni istihdam
yapma yerine, mevcut kadro ve flartlarda
daha fazla üretim yapmaya yönelmifller-
dir ki, bu durum yeni istihdam› engelle-
mektedir.

Ekonomi ve sosyal hayat› yeniden yap›lan-
d›rma çal›flmalar› yapan hükümetin, iflsizli-
¤in azalt›lmas›na özel bir önem vermesi ge-
rekmektedir. 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 hükü-
met, makro ekonomik istikrar› baflarabilir
ve yat›r›mlar›n önündeki engelleri azaltarak
yeni üretim birimlerinin aç›lmas›n› sa¤laya-
bilirse, özel sektör kesinlikle yat›r›m yapa-
cakt›r ve istihdam artacakt›r. 

Biz MÜS‹AD olarak 2004 y›l›n› “‹s-
tihdam Y›l›” olarak kabul ediyoruz.
Her f›rsatta üyelerimize daha fazla
yat›r›m, daha fazla istihdam hedefi-
ni gösteriyoruz. Bu hedefin gerçek-
leflebilmesi için hükümetin yapmas›
gerekenleri flöyle s›ralayabiliriz;

• ‹stihdam Vergisi Düflürülmeli: Ar-
t›k ekonomide, üretimde özel sektör
eliyle büyüme gerekmektedir. Bu çerçe-
vede istihdam vergisinin mutlaka düflü-
rülmesi laz›m.  Türkiye, OECD ülkeleri
içinde yüzde 42 oran›yla en yüksek istih-
dam 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.

• Yeni ‹stihdam Vergiden Muaf 
Tutulmal›: Biz MÜS‹AD olarak radikal
çözüm olarak ilave her istihdam›n belli
bir dönem için vergi ve sigorta yüklerin-
den 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 ka-
demeli sisteme geçilebilir. Teflvik kapsa-
m›ndaki illerin say›s› art›r›labilir. Bununla
birlikte bölgesel ve sektörel teflvik uygu-
lamalar›na geçilebilirse istihdama önemli
katk›lar sa¤lanacakt›r. 

• Mesleki E¤itim Teflvik Edilmeli:
Ülkemizin 72 milyon nüfusu var ve bu-
nun yüzde 65’i, 30 yafl›n alt›ndaki genç
kitleden olufluyor.  2050 y›l›nda tahmin-
lere göre Türkiye’nin nüfusu, 97,5 mil

yon olacakt›r. Geliflmifl Avrupa ülkelerin-
de ise nüfus h›zla azalmaktad›r. ‹yi e¤itim
verilirse bu genç nüfus, Türkiye için
önemli bir avantaj haline gelecektir. Va-
s›fl› genç nüfus, gelecek için kesinlikle
avantajd›r. Bu aç›dan korkmamak gere-
kir. Türkiye’de mesleki ve teknik e¤iti-
min yeniden teflvik edilerek ara eleman
ihtiyac›n›n karfl›lanmas› gerekmektedir.
Çünkü bir yanda iflsizlikten bahsediyo-
ruz, di¤er yandan  özellikle sanayide ve
hizmetler sektöründe vas›fl› elemana flid-
detle ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu durum
mesleki ve teknik e¤itimin yetersizli¤ini
göstermektedir. Bunun için meslek lisesi
mezunlar›na yönelik üniversiteye giriflte-
ki katsay› haks›zl›¤›  giderilerek meslek li-
seleri tekrar cazibe merkezi yap›lmal›,
e¤itimde f›rsat eflitli¤i sa¤lanmal›d›r.
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Çerçeve 

D r .  Ö m e r  B O L A T
MÜS‹AD Genel Baflkan›

Daha Fazla ‹stihdam ‹çin
Yap›lmas› Gerekenler
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Ekonomide Özel Sektörle
BÜYÜME HEDEF‹

Türkiye, 203 y›l›nda genel olarak istikrar
program›n› sürdürmeye ve makro ekono-
mik dengeleri muhafaza etmeye çal›flt›.
Gerçekte de içerideki ve d›flar›daki belir-
sizlik ve k›s›tlamalara ra¤men Türkiye,
2003 y›l› ve 2004 y›l›n›n ilk çeyre¤i itibariy-
le ekonomide baflar›l› bir performans ser-
gilemifltir. Bundan sonra da gitmemiz ge-
reken çok uzun bir yol oldu¤u kuflkusu-
dur. Ancak en az›ndan hastan›n 2001 y›l›n-
daki a¤›r narkozdan ç›kt›¤›, tedaviye olum-
lu tepki verdi¤i ve hayat belirtisi oldu¤u
anlafl›ld›. Göstergeler baz›nda özetlemek
gerekirse ekonomide hedeflenen büyü-
me oran› yüzde 5 idi, 5.9 olarak gerçeklefl-
ti Faiz d›fl› fazla yüzde 6,5 olarak hedefi
yakalad›. Gelinen noktada büyüme ve faiz
d›fl› fazlan›n toplam› yüzde 12 olan reel fa-
izlerin üzerinde kald›. Türkiye bu gün ha-
la 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 TÜ-
FE’de 13.9, maliyet enflasyonunu göste-
ren TEFE de ise 19,4 düzeyine geriledi.
Nominal faiz oranlar› daha Nisan 2003’de
yüzde 44 den, bugün yüzde 22’lere gerile-
di. Dolar dizginlendi, piyasalar sakinleflti,
aktörlere güven geldi. Nitekim dövizdeki

de¤er kay›plar›na ra¤men ihracat 50, tica-
ret hacmi ise ilk defa olarak 116 milyar do-
lar düzeyine ulaflt›. 

Yüzde 5 ve üzerinde artan verimlilik ve di-
¤er maliyet düflürücü bir çok faktör, dö-
vizdeki olumsuz durumu fazlas›yla telafi
etti. Ticaret aç›¤› 21 milyar dolar civar›n-
da olsa da ihracattaki patlama nedeniyle
ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› da
yaklafl›k yüzde 70’ler düzeyinde gerçeklefl-
ti. Bu oldukça “makul” bir oran olarak ka-
bul edilmelidir. Zira Türkiye’de bu oran
en kötü (kriz) dö-
nemlerinde yüzde
50-55’ler düzeyine
gerilerken, en iyi
zamanda da yüzde
80’ler düzeyinde-
dir. Yani flu aflama-
da d›fl ticaret den-
gesi 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 geli-
rin sadece yüzde 2,5’luk bir düzeyinde
kald›¤› için, sürdürülebilirli¤i konusunda
flu aflamada bir tedirginlik henüz söz ko-
nusu de¤il. Bu aç›¤›n Türkiye’de milli geli-
rin yüzde 5’inin üzerine ç›kmamas› duru-
munda tedirginlik oluflturmas› söz konu-
su da de¤il. 

Bütün bu olumlu geliflmelere ra¤men, bü-
yüme adil ve eflit olarak sektörler aras›nda
da¤›lmam›flt›r. Emekçi ve bordro mah-
kumlar›n›n durumlar› daha da kötüleflme-

ye devam etmifl, iflsizlik artm›fl, gelir
da¤›l›m› daha da bozulmufl, yüksek reel fa-
iz 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 bek-
lemektedir. Dünya Bankas› ve ‹MF, 2003

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 yüz-
de 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.

Y r d .  D o ç .  D r .  ‹ b r a h i m  Ö Z T Ü R K
M a r m a r a  Ü n i v e r s i t e s i  /  ‹ n g i l i z c e  ‹ k t i s a t

Enflasyonda son otuz senenin rekorla-
r› k›r›larak talep enflasyonunu göste-
ren TÜFE’de 13.9, maliyet enflasyonu-
nu gösteren TEFE’de ise 19,4 düzeyine
geriledi. Nominal faiz oranlar› daha
Nisan 2003’de yüzde 44’den, bugün
yüzde 22’lere geriledi. Dolar dizgin-
lendi, piyasalar sakinleflti, aktörlere
güven geldi.
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y›l› performans›n› ve 2004 y›l›nda ilk çey-
rek verilerin son derece makul ve baflar›l›
bulmaktad›r. Dünyada iktisadi faaliyetle-
rin canlanaca¤› ve büyümenin dünya ölçe-
¤inde 4,6 düzeyinde gerçekleflece¤i bek-
lenmektedir. 

1- Sanayi Üretimi

Türkiye, 2002'de yüzde 7.8, 2003'te de
yüzde 5.9 büyüdü. 2004 ilk çeyrek rakam-
lar› henüz aç›klanmad›. Ancak temel gös-
tergelere göre 'beklentiler do¤rultusunda'
ç›kaca¤› tahmin ediliyor. D‹E Mart ay› sa-
nayi üretim endeksinin yüzde 14.9'luk ar-
t›fl gösterdi¤ini bildirdi. 1997=100 bazl›
anket çal›flmas›na göre, Ayl›k Sanayi Üre-
tim ‹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 sanayi-
inin alt sektörleri düzeyinde, bu y›l›n Mart
ay›nda bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre ima-
lat sanayi sektöründe yüzde 17.0, elektrik,
gaz ve su sektöründe yüzde 3.4 art›fl, ma-
dencilik sektöründe ise yüzde 3.6 azal›fl
gerçekleflti.  2004 y›l›n›n üç ayl›k ortalama-
s› yine bir önceki y›l›n üç ayl›k ortalamas›
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, toplam sanayi sek-
töründe yüzde 12.6, imalat sanayi sektö-
ründe yüzde 14.0, elektrik, gaz ve su sek-
töründe yüzde 6.3 art›fl, madencilik sektö-
ründe ise yüzde 2.9 azal›fl oldu. Mart ay›n-
da 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 top-
lam›na sa¤lad›¤› yüzde 17'lik büyüme etki-
li oldu.

Geçen y›l› çok kötü geçiren tar›m sektö-
rünün sel ve kar ya¤›fllar› nedeniyle yine
negatif katk› yapaca¤› tahmin edilirken
inflaat sektöründe 2003'ün son çeyre¤in-
deki toparlanman›n sürdü¤ü ve y›l›n ilk
çeyrek büyümesine de olumlu katk› yapa-
bilece¤i düflünülüyor. Hükümet 2004 için

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 çey-
rekte 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 daya-
n›kl› tüketim mallar› talebindeki art›fl, bek-
lentileri 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 ay-
da 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 ün-
vanl› 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 olma-
m›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 gi-
bi 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 gerçek-
leflti. Ayn› dönemde d›fl ticaret aç›¤› ise
yüzde 88.6 art›flla, 6 milyar 434 milyon do-
lar olurken, ihracat›n ithalat› karfl›lama
oran› yüzde 66.84 oldu. 2003 y›l›n›n Ocak-
Mart döneminde ise ithalat 13 milyar 497
milyon dolar, ihracat 10 milyar 86 milyon
dolar, d›fl ticaret aç›¤› da 3 milyar 411 mil-
yon dolar olarak gerçekleflmiflti.  

b- Cari Aç›k

Cari aç›kta 2003 y›l›n›n sonu, 2004’ün ba-
fl›nda gözlemlenen k›smi “bozulma” y›l›n
ilk çeyre¤inde belirginleflmeye, endifle ya-
ratmaya bafllam›flt›r. Faiz d›fl› bütçe fazlas›
hedefinin korunmas› aç›s›ndan endifle ya-
ratt›¤› öne sürülen cari ifllemler dengesin-
deki bozulma fiubat ay›nda da sürdü. Mer-
kez Bankas›Åfndan yap›lan Ödemeler
Dengesi verilerine göre, cari ifllemler den-
gesi 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 veri-
lerinin tahminlerden kötü ç›kmas› sonu-
cu, bankalararas› piyasada dolar kotasyon-
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lar› 2004 y›l›n›n en yüksek düzeyine ç›ka-
rak 1 milyon 500 bin liray› geçti. D›flar›da-
ki ve içerideki “verileri” gere¤inden fazla
abartan “spekülatif hareketleri seven piya-
sa aktörlerinin tetiklemesi sonucu da Ma-
y›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 ge-
rekti¤ini herkes kabul etmektedir ama bu-
nun bu kadar h›zl› gerçekleflmesi yad›r-
ganm›fl ve tedirginlik yaratm›flt›r. Nitekim,
daha önceden taahhüt etti¤i üzere MB,
afla¤› hareketlerde oldu¤u gibi yukar› ha-
reketlere de belli noktalarda müdahil ol-
mufl  dövizdeki ani art›fl h›z kesmifltir. 

Cari aç›¤›n finansman› ile ilgili olarak Mer-
kez Bankas›’ndan yap›lan aç›klamaya gö-
re, geçen y›lki cari ifllemler aç›¤›n›n önem-
li finansman kalemlerinden biri olan ve
kayna¤› bilinmeyen döviz girifllerini göste-
ren 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¤i-
ni göstermektedir. Cari aç›¤›n finansman›
konusunda çok kritik bir de¤er ifade eden
Turizm gelirleri ise son derece moral veri-
cidir. 2004 y›l›n›n ilk çeyre¤inde turizm
geliri, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüz-
de 42.6 art›flla 1 milyar 712 milyon dolara
yükseldi. Ama esas olarak yap›lmas› gere-
ken, cari aç›ktaki aç›¤›n durdurulmas› yö-
nünde ad›mlar atmakt›r. Bunlardan biri ve
en önemlisi kuflkusuz dövizin h›zl› da olsa
yukar› do¤ru hareketidir. Bu hareket h›zl›-

d›r ama esasen “tam za-
man›nda” geldi¤i için de
son derece yerindedir.
En az›ndan cari aç›¤›n
tedirgin etmesi duru-
munda piyasa koflulla-

r›nda d›fl dengenin “kendi kendine” düze-
lece¤i mesaj›n› vermifltir.  

Öte yandan cari aç›¤›n art›fl› sadece ithalat
kaleminden de¤il, iç piyasadaki tüketim pa-
ternlerinden de kaynaklanmaktad›r. Yüzde
1.8'e kadar düflen bireysel kredi faizleri
özellikle oto sat›fllar›n› patlatt›. Ancak yüz-
de 1.8'lik oran 'düflük gibi' görünse de enf-
lasyonun çok üzerindedir. Bu nedenle
Merkez Bankas›, bankalar›n faiz ve kredi
risklerine dikkat etmeleri gerekti¤ine dik-
kat çekiyor. Tüketici kredilerini yak›n taki-
be alan Merkez, tüketicileri de reel gelirler-
de yüksek art›fllar beklenmedi¤i bir dö-
nemde tüketici kredisiyle harcama yapma-
n›n rasyonel bir davran›fl olmad›¤› konu-
sunda 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›kma-
s›n›n mevsimsel faktörlere ba¤l› oldu¤u-
nun da bilinmesi nedeniyle, gelecek çey-
rekte bir toparlanman›n gelece¤i tahmin
edilebilir. 

3- Kamu Maliyesi

Maliye Bakanl›¤› verilerine göre, Ocak-Ni-
san dönemini kapsayan dört ayl›k dönem-
de 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 ay-
l›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 ulafl-
t›. Sözkonusu dönemde vergi gelirleri ge-
çen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 27.5
oran›nda artarak 24 katrilyon 734 trilyon
lira, vergi d›fl› normal gelirler ise 5 katril-
yon 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 pi-
yasaya 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 fiu-
bat ay› sonuna göre 1.7 milyar dolar tuta-
r›nda azal›fl göstererek 62.6 milyar dolar
olmufltur. Dönem içinde yaklafl›k 53.9 mil-
yon dolar tutar›nda d›fl borç kullan›m› ve
1.5 milyar dolar tutar›nda d›fl borç anapa-
ra 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 katril-
yon lira art›fl göstererek 203.7 katrilyon lira
olarak gerçekleflti. Mart ay› içerisinde yap›-
lan toplam 11 katrilyon liral›k anapara öde-
mesine karfl›l›k gerçeklefltirilen 14.6 katril-
yon liral›k borçlanma ve ilgili dönemde olu-
flan net 440.7 trilyon lira tutar›ndaki kur
azal›fl› ile birlikte iç borç stoku net 3.2 kat-
rilyon 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 gerçek-
lefltirildi. 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› cin-
sinden ifade edildi¤inde ise, 2.5 milyar do-
lar tutar›nda net iç borçlanma gerçekleflir-
ken, 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 (ka-
mu borç servisini) gösterilmektedir.  

Buna göre 2004 y›l›nda kamu kesiminin
toplam (iç + d›fl ve anapara + faiz) borç
ödemesi 128 milyar dolar olarak belirlen-
mifl bulunuyor. 2004 y›l›nda yap›lacak ka-
mu kesimi borç servisi GSMH'n›n 2004 y›-
l›nda 260 milyar USD olaca¤› varsay›m› al-
t›nda yaklafl›k yüzde 50’si kadar olaca¤›
tahmin edilebilir. Bu ise kamu borç sto-
kunda son derece olumlu bir noktay› ifa-
de 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› bulmakta-
d›r. ‹ç borç servisinin sorun olmas›n›n te-
mel nedeni borç stokunun büyüklü¤ün-
den çok vadelerin k›sal›¤›d›r. 78 milyar do-
larl›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›-

n›n kamu finansman yükünü hafifletme
üzere iç borç stokunun swap operasyonla-
r› ile azalt›lmas› ve vade yap›s›n›n daha uy-
gun hale getirilmesini önerdik. Buradan
hareketle, öncelikle vadesi iki y›la kadar
olan iç borç stoku yeniden yap›land›r›lma-
l›d›r. 

Öte yandan borç stokunun sa¤l›kl› bir ya-
p›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 çevir-

mek, di¤er
yandan iç
borcun vade
y a p › s › n › n
u z a m a s › n ›
sa¤lamak ge-
rekir. Ancak
bu ba¤lamda
“faiz d›fl›”

saplant›s›n›n da bir kenara b›rak›lmas› ge-
rekmektedir. Türkiye’nin % 6 y›ll›k büyü-
me 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 dü-
flürülebilirse, % 60’l›k kamu borç stoku
hedefi 2006 y›l›nda eriflilebilir hale gele-
cektir. 2004’den itibaren her y›l
GSMH’nin % 1,5’u kadar (2003’te 3,5 mil-

yar dolar) ilave kaynak da bütçe için faiz-
d›fl› harcamalara aktar›labilir.

Enflasyon

TEFE, Nisan ay›nda piyasa beklentilerinin ol-
dukça üstünde, %2,6 seviyesinde geldi. An-
cak, 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› eko-
nomide bariz talep tarafl› enflasyonist bask›-
lar›n henüz tam olarak oluflmad›¤›n› göster-
mektedir. Döviz piyasalar›nda yaflanan hare-
ketlili¤e ra¤men, y›l sonu enflasyon hedefi-
nin tutturulabilece¤i anlafl›lmaktad›r. 

Verimlilik art›fllar›, emek piyasalar›n›n son
derece esnek olmas›, s›k› ekonomik poli-
tika uygulamalar› ve birey ve kurumlar›n
fiyatland›rma al›flkanl›klar›nda gözlenen
olumlu dönüflümün, dezenflasyon süreci-
ni desteklemeye devam edece¤i söylene-
bilir. Ancak burada bir tak›m rezervasyon-
lar koymak da gerekmektedir: Döviz ku-
rundaki art›fl, ham petrol fiyatlar›ndaki
yükselifl, içeride toplam talebin kontro-
lündeki geliflmeler, iklim koflullar› ve ta-
r›msal has›lan›n niteli¤i, enflasyonda he-
deflerin tutmas›n› etkileyebilecek potansi-
yel 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, ken-
disini hakl› ç›kard›. Çünkü üretimde da-
ha 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 is-
tihdam ayn› oranda genifllemiyor. Türki-
ye ekonomisi  2003 y›l›nda yüzde 5.9 bü-
yüdü ama çal›flanlar›n toplam say›s› 21
milyon 354’ten 21 milyon 147 bine düfl-
tü. ‹flsizlik oran› yüzde 10.3’ten yüzde
10.5’e yükseldi. Geçti¤imiz dönemde bü-
yümeye ra¤men istihdam›n artamama-
s›nda ihracat›n önemli rolü oldu. Çünkü
dolar kuru çok düflünce sanayici, ara ma-
l› ihtiyac›n› ithalat yoluyla karfl›lama yolu-
nu 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 ifl-
yerlerinde istihdam azalmas› yaflan-
d›. Dalgal› kur politikas›n›n uyguland›¤›
ülkemizde bu tür konjonktürel durumla-
r›n yaflanmas› gayet do¤al. Fakat Devlet
Planlama Teflkilat›’n›n (DPT), 2003 y›l›-

n›n son çeyre¤ine iliflkin istihdam verile-
riyle ilgili yorumda, ekonomideki büyü-
meye paralel olarak istihdam›n geliflme-
mesinin verimlilik art›fl›na ba¤lanmas› il-
gi çekici bir durum. DPT’nin elde etti¤i
göstergelere göre sanayi üretimindeki
art›fl benzer ölçüde yeni istihdam imkan-
lar› gelifltirmedi. Mevcut iflgücünün daha
fazla çal›flmas› ve verimlilikteki art›fl›n bu
sonucu getirdi¤i düflünülüyor. Bu da bize
Türk sanayicisinin önümüzdeki dönem-
de rekabet gücünü korumak için kaynak-
lar›n› daha verim-
li kullanma yolu-
nu tercih edece-
¤ini, dolay›s›yla
mevcut iflgören-
lerin de ifllerin-
den olabilece¤ini
gösteriyor. 

Nitekim Ekono-
mik ve Sosyal
Konsey’in istih-
dam raporunda
da ekonomide
son y›llardaki büyümenin istihdam art›fl›-
na dönüflemedi¤ine dikkat çekilerek
2010 y›l›nda iflsizlik oran›n›n bugüne gö-
re iki kat artaca¤› vurgulan›yor. ‹flsizli¤in
bu kadar artacak olmas›nda üç ana etken
var, bunlar flöyle;

• Üretimde daha ileri teknolojilere geçil-
mesiyle iflgücüne ihtiyac›n azalmas›,

• Üretim Süreçlerinde verimlili¤in art-
mas›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 ge-
çer 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-

r› da buna paralel olarak yenileniyor.
Nitekim ‹stihdam verilerinin en çar-

p›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-

Hindistan 2007’ye kadar yaz›l›m ih-
racat›ndan 50 milyar dolar hedefli-
yor. ‹srail, biliflim teknolojisi saye-
sinde verimsiz topraklarda dünya-
n›n en verimli tar›m›n› yap›yor. Bili-
flim endüstrisindeki geliflme di¤er
sektörleri de olumlu yönde etkiliyor.

fi ü k r u l l a h  D O L U
s u k r u @ e k o c e r c e v e . c o m
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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 dü-
zeydeydi.

‹fl Gücüne Kat›l›m Azal›yor 

1998 y›l›nda nüfusumuz 65.1 milyon iken
istihdam edilen insan say›s› 21.9 milyon
seviyesindeydi. Nüfusumuz 5 milyon art›fl-
la 70 milyona ç›kt›, ancak istihdam say›m›z
geçen y›l 21.147 milyonda kald›. Oysa nü-
fusun 50 milyonu, 15 ve daha yukar› yaflta
olup, çal›flma ça¤›nda bulunuyor.  Çal›flan
21 milyonun 4 milyonu, ücretsiz aile iflçi-
si, yani para karfl›l›¤› de¤il, ailelerine yar-
d›m için çal›fl›yorlar. Ücret karfl›l›¤›nda ve-
ya 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

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

AB, ‹flsizli¤e Devam m›?

Türkiye’nin AB’ye girmesi ve serbest dola-
fl›m hakk›n›n elde edilmesiyle iflsizli¤in
hemen ortadan kalkaca¤› gibi yanl›fl bir
beklenti var. Çünkü iflsizlik, sadece Türki-
ye’ye özgü bir mesele olmay›p küresel bir
nitelik tafl›yor. Dünyan›n en büyük ekono-
misi 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, yüz-
de 11.3 oran›yla ‹spanya. ‹kinci olarak yüz-
de 9.4 oran›yla Almanya, onu yüzde 9.1’le
Fransa, yüzde 9’la da Finlandiya takip edi-
yor. 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

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

‹malat Sanayiinde ‹stihdam Geriliyor

Yak›n bir geçmifle kadar teknoloji, istihda-
m› daraltan bir unsur olarak ele al›n›yor-
du. Tüm dünyada iflçilik maliyetlerinin
artmas›yla firmalar, iflleri iflçiler yerine tek-
noloji sayesinde yürütmeyi tercih eder ol-
du. Ancak yeni ekonomiyle birlikte tekno-
loji bir yard›mc› araç olmaktan ç›k›p ana
unsur olmaya bafllad›. Teknoloji ana un-
sur olunca onu iflletecek iflgücü ihtiyac›
ortaya ç›kt›. Di¤er bir ifadeyle teknoloji ta-
mamlay›c› olmaktan ileri giderek ana un-
sur olmaya bafllad› ve, “Bilgi Teknolojileri”
ad›yla yeni bir sektör do¤du.

Teknolojideki geliflmeler, global ölçekte
istihdamda de¤iflimlere neden oluyor. Da-
ha önceden önemli istihdam alan› olan
sektörler ortadan kalkarken, yeni sektör-

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 mil-
yon kifliye istihdam sa¤lanaca¤›n› vurgulayan
TÜB‹SAD Baflkan› Erol Bilecik, böylelikle Tür-
kiye’nin dünya yaz›l›m sektöründe ihracat ya-
pan ülkeler olan Hindistan, ‹rlanda ve ‹srail dü-
zeyini yakalayabilece¤ini kaydetti. Amac›n Tür-
kiye’de bilgisayar okur-yazarl›¤›n› art›rmak ol-
du¤unu ifade eden Bilecik, flunlar› kaydetti;
“Hindistan, ‹rlanda ve ‹srail, kalk›nmay› biliflim-
le baflard›. Hindistan 2007’ye kadar yaz›l›m ih-
racat›ndan 50 milyar dolar hedefliyor. ‹srail, bi-

liflim teknolojisi sayesinde verimsiz topraklar-
da dünyan›n en verimli tar›m›n› yap›yor. Bili-
flim endüstrisindeki geliflme di¤er sektörleri
de olumlu yönde etkiliyor. Ortalama e¤itim sü-
resi 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 ay-
l›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› gere-
kirken, 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 sanayi-
nin iki kat›na, tar›m›n ise dört kat›na ulafl›yor.

Az Kaynakla Çok Kifliye ‹stihdam ‹mkân› 

Erol Bilecik 
TÜB‹SAD Baflkan›
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ler ortaya ç›k›yor. Osman Ulagay’›n ko-
nuyla 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, ‹n-
giltere’de yüzde 14 ve bu alanda büyük
at›l›m yapmakta olan Çin’de bile yüzde
15 azald›. Küresel boyutta halen 164 mil-
yon kifliyi istihdam eden imalat sanayiin-
de çal›flanlar›n say›s› h›zla azalmaya de-
vam edecek ve 2040 y›l›nda birkaç mil-
yon kifliye inmifl olacak. (The Guardian,
02.03.2004) Buna karfl›l›k BT sektörlerin-
deki ve di¤er hizmet sektörlerindeki is-
tihdamda büyük art›fllar olacak ve en
yüksek katma de¤er yaratan, dolay›s›yla
en iyi ücret ödeyen ifller BT ile ilgili sek-
törlerde aç›lacak. BT sektörlerindeki iflle-
ri 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

y›l›nda geleneksel BT ifllerinin yüzde
25’i, Türkiye gibi “geliflmekte olan” ülke-
lerde yap›lacak. Muazzam geniflleme po-
tansiyeli olan bir alan›n dörtte biri bizim
gibi ülkelere aç›lm›fl olacak. ‹nternetin
ülkeye geliflinin 11. y›l›nda bireysel kulla-
n›c› say›s›n›n hala 6 - 7 milyon mertebe-
sinde oldu¤u bir Türkiye’nin bu muaz-
zam f›rsattan yararlanmak için büyük bir
s›çrama yapmas› flart.” (Milliyet,
14.04.2004)

Bilgi Teknolojilerinde
‹stihdam Art›yor

Bilgi teknolojilerinin yo¤un olarak kulla-
n›ld›¤› ekonomi, kimilerince, “Yeni eko-
nomi”, kimilerince ise, “Bilgiye dayal›
ekonomi” olarak tan›mlan›yor. Her ne
adla tan›mlan›yor olursa olsun, gerçek
olan flu ki, yeni dönemdeki ekonomik fa-
aliyetlerimizde daha fazla bilgisayar kul-
lanaca¤›z. Bilgisayar› etkin kullanabilmek
için bilgiye dayal› becerilere sahip iflgü-
cünün yetifltirilmesi gerekiyor. Dolay›s›y-
la yeni dönemde teknoloji, bilgiye dayal›
becerisi olmayanlar için istihdam› daral-
tan bir unsur oldu¤u gibi, bilgiye dayal›
becerisi olanlar için de yeni istihdam f›r-
satlar› ortaya ç›karacak. Konuyla ilgili ola-
rak DPT taraf›ndan haz›rlanan, “Bilgi

Ekonomisi, ‹flgücü Piyasas›n›n Te-
mel Aktörleri ve Eflitsizlik: E¤ilim-
ler, Roller, F›rsatlar ve Riskler”
isimli rapor görülmeye de¤er. “Bilgi-
ye dayal› ekonomi, bilginin firmalar, ku-
rulufllar, bireyler ve toplumlar taraf›ndan
daha ileri bir sosyal ve iktisadi geliflme
için oluflturuldu¤u, yay›ld›¤› ve kullan›l-
d›¤› ekonomileri tan›mlamak için kulla-
n›lmaktad›r”  saptamas›n›n yap›ld›¤› ra-
pordan 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 faz-
las›n›n bilgiye dayal› oldu¤u tahmin edil-
mektedir. ( S.1)

• Pek çok ülkede yüksek bir büyüme
performans›n›n alt›nda yatan temel fak-
törlerden birisinin sahip olunan yüksek
beceri sahibi iflgücü havuzu oldu¤u ka-
bul edilmektedir. (S.26)

• Bir bütün olarak BT sektörü, 1995-1999
döneminde OECD genelinde y›ll›k ortala-
ma yüzde 3 art›fl oran›yla istihdam büyü-
mesine en büyük katk›y› yapan sektördür.
Söz konusu art›flta, BT hizmetlerinin katk›-
s› oldukça önemlidir. Bu art›fl, di¤er sek-
törlerdeki art›fl›n neredeyse iki kat›na te-
kabül etmektedir. (S. 27)

• Çeflitli ülkelerde B‹T sektörünün top-
lam istihdam içindeki pay›na bak›ld›¤›n-
da, ABD, Finlandiya, ‹sveç, Birleflik Kral-
l›k gibi ülkeler yüzde 5-6’l›k paylara sa-
hipken, Türkiye 0,5’lik pay›yla oldukça
düflük bir orana sahiptir (Tablo). (S. 27) 

• Bilgi ekonomisine geçifl sürecinde
yüksek beceri sahibi iflgücüne yönelik ta-
lepte önemli art›fllar gözlemlenmektedir.
Örne¤in, 1999 y›l›nda AB’de bilim ve tek-
nolojiyle iliflkili yüksek beceri gerektiren
mesleklerde 38 milyon kifli (iflgücünün
yaklafl›k yüzde 25’i) çal›flm›flt›r. Bilim ve
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‹nsan Kayna¤› ve E¤itim, bu y›lki biliflim zirvesinin önemli gündem maddelerinden birisini olufltu-

ruyor. “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. Or-

ganizasyonunu ‹nterpro A.fi.’nin yapt›¤› etkinliklere bu y›l Türk biliflim sektörünün önde gelen si-

vil toplum kurulufllar›ndan

Türkiye Biliflim Derne¤i

(TBD), Türkiye Biliflim Vak-

f› (TBV), Türkiye Biliflim Sa-

nayici ve ‹fladamlar› Derne-

¤i (TÜB‹SAD), Türkiye Tek-

noloji Gelifltirme Vakf›

(TTGV) ve Türkiye Zeka

Vakf›’n›n (TZV) da destek

verdi¤i kaydedildi. 

‹nsan Kayna¤› ve E¤itim, Biliflim Zirvesi’04’de Masaya Yat›r›l›yor
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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 kay-
b›na u¤rasa da yüksek teknolojili ve bili-
me dayal› sektörler aras›nda yeralan bil-
gisayardan ilaca kadar genifl bir yelpaze-
de yeralan sektörlerde istihdam artmak-
tad›r. Bu faaliyetler yüksek beceri düzeyi
gerektirmekte ve yüksek ücret ödeyen
ifller aras›nda yer almaktad›r. Di¤er yan-
dan hizmetler sektörü için de benzer so-
nuçlar gözlenmektedir.

• Türkiye’de de teknolojik de¤iflmenin
istihdam üzerine etkilerini araflt›ran am-
pirik bazda, baz› sektörel çal›flmalar ya-
p›lm›flt›r. Bunlardan metal eflya ve maki-
na sanayiini konu alan Ansal’›n (1998)
çal›flmas›, araflt›rma döneminde teknolo-
jilerin emekten tasarrufu sa¤lay›c› bir et-
kisinin oldu¤u, neoklasik telafi mekaniz-
malar›n›n ise ifllemedi¤i sonucuna ulafl-
m›flt›r. Yeni teknolojilerin istihdam üze-
rindeki etkisini kimya ve mühendislik
endüstrilerinde firma ve endüstri düze-
yinde izlemeyi amaçlayan bir baflka çal›fl-
mada, Ansal ve Karaömero¤lu (1999)
özetle flu sonuçlara ulaflm›flt›r:

1. Yeni teknolojilerin istihdam üzerine
etkisi, iflgücünden tasarruf edici nitelik-
tedir.

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 yö-
nelik baz› çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bunlar-
dan biri de Atik (1998) taraf›ndan yap›lan
çal›flmad›r. Bu çal›flmada, Atik (1998),
Katz (1986) çal›flmas›ndan yararlanarak

Türkiye’deki bilgi sek-
törünün istihdam için-
deki pay›n› bulmaya yö-
nelik olarak baz› hesap-
lamalar yapm›flt›r. Bu
hesaplamalara göre ül-
kemizde bilgi sektörü-
nün istihdamdaki pay›
1975-1993 döneminde
yüzde 8,2’den yüzde
13,8’e yükselmifltir. Ay-
n› oran 1980-1993 dö-
nemi 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 yüz-
de 27’ye yükselmifltir.
Bu hesaplamalarda bil-
gi sektörü olarak mes-
leki ve teknik personel,
idareciler ve yöneticiler
ve büro personeli say›-
lar› dikkate al›nm›flt›r.
(S. 37)

• Genel bir de¤erlen-
dirme yap›ld›¤›nda,
dünya ekonomilerinde
genel olarak ‹stihdam›n
yap›s›nda sanayi sektö-
rünün a¤›rl›¤› azal›rken, hizmetler sektö-
rünün a¤›rl›¤›n›n artt›¤› görülmektedir.
Di¤er yandan, ekonomilerin bilgiye da-
yal› ekonomiye dönüflme sürecinde, ifl-
gücünün yap›s›nda da, mavi yakal› beden
iflçilerinden beyaz yakal› fikir iflçilerine
do¤ru bir de¤iflme süreci yaflanmaktad›r.

• Teknolojik de¤iflimin istihdam üzerinde-
ki etkisinin iki yönlü oldu¤u söylenebilir.
Bir baflka deyiflle, teknolojik de¤iflme yeni
iflleri ortaya ç›karabilmekte, baz› iflleri de
ortadan kald›rabilmektedir. Teknolojik ge-
liflmenin yüksek beceri sahibi iflgücü lehine
sapma gösterdi¤i, di¤er taraftan düflük be-
ceri sahibi iflgücünün durumunun ise bu

süreçte kötüleflti¤ine iliflkin genifl bir litera-
tür bulunmaktad›r. Burada belirtilmesi ge-
reken bir husus, teknolojik geliflmeler so-
nucunda sadece düflük beceri sahibi iflgücü
de¤il ayn› zamanda yüksek beceri düzeyine
sahip baz› iflgücü de bu süreçte sahip ol-
duklar› beceriler ile önem kazanan beceri-
ler 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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e¤itime yat›r›m yaparak yat›r›mc›lar›n
ak›n›na u¤rayan ülkeye, Türkiye’den de
Eczac›bafl› Holding fabrika kurdu. Özel-
likle teknoloji yat›r›mc›lar›n›n da gözdesi
olmay› baflaran ‹rlanda,  istihdam gelifltir-
mede elde etti¤i baflar› nedeniyle ‹stan-
bul Sanayi Odas› (‹SO) Baflkan› Tan›l Kü-
çük taraf›ndan örnek al›nmas› gereken
bir ülke olarak gösteriliyor. Mart ay› ola-
¤an meclis toplant›s›nda konuflan Bafl-
kan Tan›l Küçük, OECD’nin 17 Mart’ta
yay›nlad›¤› son verilere de¤inerek flöyle
konufltu: ‘‘2003 y›l›nda iflgücü maliyeti
üzerindeki yüzde 42.1’lik vergi ve prim
yükü oran› ile Türkiye, 30 OECD ülkesi
içinde birinci oldu. 30 ülke aras›nda bu
yükün en düflük oldu¤u ülke yüzde 7.4
ile ‹rlanda’d›r. ‹rlanda 1996’dan 2003’e
kadar istihdam üzerindeki yükü yüzde
18.3 puan azaltmay› baflard› ve ‹rlanda
bu çabalar› sonucunda uluslararas› do¤-
rudan yat›r›mlardan en çok pay› alan ül-
kelerden biri oldu. ‹flsizlikle mücadelede
en çarp›c› geliflmeyi gösterdi. 1990’da
yüzde 13.3 olan iflsizlik oran›, 2002’de
yüzde 4.3’e çekildi. ‹rlanda böylece do¤-
rudan yat›r›mlar› çekmekteki baflar›s›n›
art›rd›kça iflsizlik sorununun çözümünü
de kolaylaflt›rd›.’’

‹flgücünü Aktiflefltirmek 
‹çin 50 Milyon Euro

‹flsizleri de¤iflen meslek standartlar›na
göre yeniden e¤iterek istihdam› gelifltir-
mek üzere 50  milyon euroluk bir fon
oluflturuldu. 40 milyon eurosu Avrupa
Birli¤i’nden (AB), kalan 10 milyon eoru-
su da hükümet taraf›ndan karfl›lanan fo-
nu Türkiye ‹fl Kurumu (‹fiKUR) kulland›-
racak. E¤itimi sivil toplum kurulufllar›,
vak›flar ve dernekler gibi kâr amac› güt-

meyen kurulufllar verecek.
Verilecek e¤itim projesini
‹fiKUR’a sunmalar› halinde
hibe yard›mdan yararlanabi-
lecekler.  Özellikle genç, ka-
d›n, uzun süreli iflsizler, k›r-

dan kente göç edenler ve ifl kaybetme
riski olanlar›n istihdam›na katk›da bulun-
may› amaçlayan program ile mevcut çal›-
flanlar›n kalitesini art›rmaya yönelik pro-
jeler de desteklenecek. Kar amac› güt-
meyen kurulufllar içinde iflçi-iflveren ku-
rulufllar›, belediyeler, köy yönetimleri,
vak›flar, e¤itim kurumlar› da bulunacak.

Özel ‹stihdam Bürolar› Serbest

1936 y›l›ndan bu yana devletin tekelinde
olan ifl ve iflçi bulma faaliyetleri, 2003 y›-
l›nda ç›kan Türkiye ‹fl Kurumu Kanunu
ile serbestleflleflti. Çal›flma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanl›¤›, 19 fiubat 2004 tarihli
Resmi Gazete’de yay›mlanan Özel ‹stih-
dam Bürolar› Yönetmeli¤i kapsam›nda,
özel istihdam bürosu olarak faaliyette
bulunmak isteyenler, baflvurular›n› ‹fi-
KUR’a yapabiliyorlar. Daha önce bu ko-
nuya dair yasa olmad›¤› için ifl ve iflçi bul-
ma ifli, özel dan›flmanl›k firmas› ad› alt›n-
da yap›l›yordu. Ancak yeni dönemde ay-
n› ifli yapmak için ‹fiKUR’dan izin almala-
r› gerekiyor. Buna göre özel istihdam bü-
rosu açmak için ‹fl-Kur’a 12 milyar 850
milyon lira teminat yat›r›lacak. Bürolar,
ifle yerlefltirdikleri kiflilerden ücret talep
edemeyecek. ‹fle yerlefltirme karfl›l›¤›nda
ücret sadece iflverenden al›nacak. Ancak,
geliri genelde yüksek olan meslek grup-
lar› için getirilen istisnaya göre ifl arayan
profesyonel sporcu, teknik direktör, ant-
renör, manken, fotomodel, sanatç›, ge-
nel müdür, genel müdür yard›mc›s›, yö-
netim kurulu üyesi, koordinatör veya da-
ha üst düzeyde bir pozisyondaysa durum
de¤iflecek. Bu ifl tan›mlar›nda ifl bulanlar
özel istihdam bürolar›na ücret ödemek
zorunda olacak. Ücret, iki taraf aras›nda
yap›lacak sözleflmeyle belirlenecek.

“‹nsan ve Meslek Envanteri 
Ç›kar›lmal›”

Uzmanlara göre Türkiye’nin uzun dö-
nemli rekabet gücü; ucuz, emek yo¤un
ve düflük beceri gerektiren ürünler yeri-
ne daha fazla yüksek beceri sahibi iflgü-
cü, bilim ve teknoloji yo¤un, yüksek kat-
ma de¤erli mal ve hizmet üretmesine
ba¤l›. Bunun için ulusal ölçekte insan
kaynaklar› politikalar› gelifltirmek gereki-
yor.  Fakat bu konuda bir alg› eksikli¤i-
miz bulundu¤u belirtiliyor. Türkiye’de
insan kaynaklar› konusunda ç›kard›¤›
dergi, gazete ve yapt›¤› TV programlar›y-
la konunun gündeme gelmesine önemli
katk›da bulunan gazeteci-  yazar Yaprak
Özer, “‹nsan kaynaklar› konusu, Türki-
ye’ye bir fantezi olarak girdi, halen de öy-
le olmaya devam ediyor. ‹nsana de¤er
veren bir ülke de¤iliz. ‹nsana de¤er ve-
ren 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 fir-
mam›z yok, olanlar da uluslar aras› firma-
lar›n uzant›s› durumundalar. Türk flirket-
lerinin bir insan kayna¤› politikas› yok-
tur” dedi. Türkiye’nin probleminin ara
eleman oldu¤una dikkat çeken Yaprak
Özer, flöyle devam etti: “Bir sürü üniver-
site var, ne gere¤i var bu kadar üniversi-
teye? Üniversitelere uzmanl›k getirelim
ve daha az adam alal›m, 4 y›l bu çocukla-
r› süründürmeyelim. Aradaki ara kade-
me insanlara hitap edecek teknik okulla-
r›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 ye-
niden e¤itiyor, çünkü verilen e¤itim za-
ten lise düzeyinde. Türkiye’nin insan ve
meslek envanterini ç›karmak laz›m ve
nerede ne kadarl›k aç›¤› oldu¤unu gör-
mesi laz›m. Bu aç›¤›, e¤itimle bulufltur-
mas› gerekiyor. ‹flveren eleman, iflsiz ifl
ar›yor ama kimse arad›¤›n› bulam›yor.
Demek ki burada bir problem var.”
“Gençlerin durumu beni üzüyor. Herkes

Yaprak ÖZER

Gazeteci - Yazar

“‹fl dünyas›, üniversite mezunlar›n› al›p yeniden e¤iti-

yor, çünkü verilen e¤itim zaten lise düzeyinde.”
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bir fleyler yapabilir. Bunun için öyle çok-
ça paraya sahip olman›z gerekmedi¤i gi-
bi, yafllanman›z da buna engel olamaz”
diyerek herkesi kendi ölçe¤inde bir fley-
ler yapmaya davet ediyor. Özer, yapt›¤›
davete örnek olarak sahibi oldu¤u ‹n-
deks ‹letiflim bünyesinde organize etti¤i
yar›flmalar› gösteriyor. Gençlere araflt›r-
mac› bir ruh ve problem çözme yetene¤i
kazand›rmay› hedefleyen proje yar›flma-
lar›nda baflar›l› olanlara sayg›n flirketler-
de staj gibi de¤iflik imkanlar sa¤l›yor. 

E¤itim, Özel Sektöre B›rak›lmal›

Kalk›nman›n dinamosunun e¤itim olma-
s›na ra¤men devletin e¤itimde yeterli ka-
liteyi tutturamad›¤›n› ifade eden MÜS‹-
AD E¤itim ve Gençlik Komisyonu Baflka-
n› Zekeriya Erdim, e¤itim iflinin özel sek-
töre 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 Er-
dim, “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 sonra-
s›n› kuflatmak, damgan›z› vurmak istiyor-
san›z o zaman insan yetifltirin.’ Çünkü in-
san›n verimi, ürünü yüz y›la yans›r.’ E¤i-
tim sektörüne yat›r›m, stratejik bir karar-
l›l›kla yap›lmal›. Bu noktada önemli bir
konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. O
da Osmanl›’n›n son döneminden baflla-
mak üzere ülkemizdeki özel ö¤retim ku-
rumlar›n›n öncüleri yabanc› misyon ku-
rumlar›d›r. ABD, Alman, ‹ngiliz ve Fran-
s›z misyonunun Türkiye’deki uzant›lar›-
d›r” dedi. Komisyon olarak giriflimcileri
sektöre yat›r›m konusunda bilgilendir-
me çal›flmalar› yapt›klar›n› anlatan Er-
dim, “Önümüzdeki dönemde ilgili kifli
ve uzmanlar›n kat›l›m›yla, ‘Arama konfe-
rans›’ fleklinde genifl kapsaml› bir organi-
zasyon düflünüyoruz. Böylelikle hem

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 yüz-
de 1.5 seviyesinde oldu¤unu ve bu yüz-
de 1.5’luk k›sma özel muhasebe kurslar›,
dikifl-nak›fl gibi mesleki kurslarla özel
dershanelerin de dahil oldu¤unu kayde-
den Zekeriya Erdim, “Oysa özel e¤itim
kurumlar›n›n toplam e¤itim kuruluflla-
r›ndaki pay›n›n yüzde 50’ye kadar ç›kt›¤›
ülkeler var. Bu oran›n yüzde 10’un alt›n-
da kald›¤› ülkelere geri kalm›fl gözüyle
bak›l›yor. Bütün bunlardan da anlafl›laca-
¤› üzere e¤itim sektörü, Türkiye’de he-
nüz 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 iste-
miyoruz’ 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 dönü-
yor. 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 kifli-
lik s›n›flar› 30’a in-
dirmek durumunda.

Bunun için de
sürek l i

y e n i
b ina -
l a r
y a p -
mas›

ve yeni ö¤retmenler istihdam etmesi ge-
rekiyor 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 ben-
den vergi alma, KDV muafiyeti sa¤la.’ Ya-
ni devlet, bir yandan e¤itime ay›rd›¤› büt-
çeyi azalt›rken, di¤er yandan da e¤itimin
kalitesini art›rm›fl olacak. Turgut Özal’›n
baflbakan oldu¤u dönemden Körfez Kri-
zi’ne kadar olan zaman diliminde ülke-
mizde özel ö¤retim kurumlar› yayg›nlafl-
t›. Çünkü söz konusu dönemde, ‘Özkay-
na¤› 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› istismar-
lar olmufltu. Mesela baz›lar›, yat›r›m tuta-
r›n› yüksek göstererek tamam›n› devlet-
ten tahsil etmeye yeltendi, hatta iflletme
sermayesini bile ayn› yöntemle edindi.
Bütün bunlara ra¤men devlet yine ka-
zançl›, çünkü konunun yat›r›m, istihdam
ve iflletme gibi üç boyutu var. Özel sek-
tör, 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, ‹fl-
gücü 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/kelle-
cim/bilgieko.pdfZekeriya ERD‹M
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Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiener, bi-
liflim sektörünün de dahil oldu¤u, “e-
Türkiye” vizyonunun bafl›nda bulunuyor.
Hükümetin konuyu benimsemesi, hatta
özel sektörle kamu aras›nda koordinas-
yonu sa¤lamak üzere bir de icra kurulu
tesis etmesi, biliflim sektörü temsilcile-
rinde yeni ça¤› yakalama konusundaki
iyimserli¤i art›rm›fl bulunuyor. Türki-
ye’nin biliflim ça¤›n› yakalamas›, insan
kayna¤›n› e¤itmesi ve yetifltirmesiyle
mümkündür. Biz de bu noktadan hare-
ketle neler yap›ld›¤›n› ve planland›¤›n›
Abdüllatif fiener’e sorduk:

Uzmanlar, biliflim ça¤›nda zenginli-
¤in as›l kayna¤›n›n nitelikli insan ol-
du¤unu belirtiyorlar. Bu aç›dan ba-
k›ld›¤›nda Türkiye’nin befleri ser-
mayesini nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz ve sürekli varl›¤› ile gurur duyu-
lan genç nüfusumuz, ulusal zengin-
li¤imizin kayna¤› olabilir mi?

Bilgi ça¤› ve bilgi toplumu gibi kavramlar,
bilgi ve iletiflim teknolojilerinin yo¤un kul-
lan›m›n› içerdi¤inden her ne kadar tekno-
loji 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, ifllene-
meyen bilgiler, neticede zaman, emek ve
kaynak israf›ndan baflka bir fley de¤ildir. Bil-

gi, ancak nitelikli insanlar taraf›ndan üreti-
lip, yine nitelikli insanlar taraf›ndan hem
günlük yaflamda hem de karar alma süreç-
lerinde etkin bir flekilde kullan›ld›¤›nda, bil-
gi toplumunun gere¤i yerine gelmifl ol-
maktad›r. Bu bak›mdan, bilgi toplumuna
geçifl sürecini bafllatm›fl olan ülkemizin
bu süreçte en temel unsur olan nitelikli
insana duydu¤u ihtiyaç  yüksektir. Ülke-
miz, genç ve dinamik bir nüfusa sahip ol-
makla, örne¤in
yafl ortalamas›
yüksek Avrupa
ülkelerine k›yas-
la avantajl›d›r.
Genç ve dina-
mik insan kay-
na¤›n›n bilgi ça-
¤›n›n ihtiyaç
duydu¤u yük-
sek niteliklere
ulaflt›r›lmas› ha-
linde ekonomik verimlili¤in süratle art-
mas› kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla, bu avanta-
j›n geliflmifl ülkelerle aram›zdaki fark›n ka-
pat›lmas›nda iyi bir araç olarak kullan›la-
bilmesi gerekmektedir. 

Nüfusun e¤itimle ilgili yafl gruplar›na gö-
re da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda 2003 y›l›nda 3-
20 yafl grubunun toplam nüfus içindeki
oran›n›n yüzde 34,2 oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r. Özellikle önümüzdeki yirmi y›lda
biliflim ça¤›n›n vaat etti¤i refah seviyesi-

ne ulaflabilmek için, geliflmifl ülkelere gö-
re yüksek oranda bulunan genç nüfusu-
muzun ça¤›n gereklerine uygun e¤itimi
en öncelikli alanlardan birisidir. 

Bununla beraber, mevcut ifl gücünün e¤i-
tim düzeyi de yükseltilmelidir. 2002 y›l›nda
toplam istihdam edilmifl ifl gücü içinde ilko-
kul 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›

da yüzde 10 civar›ndad›r. ‹flgücü içindeki
okur yazarl›k düzeyini yükseltirken, ayn› za-
manda bilgisayar okur yazarl›¤› gibi biliflim
ça¤›n›n olmazsa olmaz› olan niteliklerin de
her kesime kazand›r›lmas› bir zorunluluk-
tur.

Sonuç olarak, genç insan kayna¤›m›z›n,
dünyadaki son ekonomik ve teknolojik
geliflmeler sonucunda ortaya ç›kan bili-
flim alan›nda çal›flabilecek konuma getir-
mek bafll›ca zorunluluklardan birisidir. 

18 HAZ‹RAN 2004

Z e m ç i  Z ü b e y r  S O M U N C U
z e m c i @ e k o c e r c e v e . c o m

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" kampa-
nyas› ile di¤er kamu kurumlar›yla, özel sektör ve gönüllü kurulufllar da sürece dahil ediliyor.

2005 Y›l› Yat›r›m Program›’na Dünya Banka-
s›’ndan sa¤lanan kredi ile “Orta ö¤retimde
Reform Projesi”nin al›nmas› planlanmakta-
d›r. Bu proje, a¤›rl›kl› olarak mesleki e¤itim
alan›nda yap›lmas› gereken reformlar› kap-
samakta olup, yaklafl›k maliyeti 200 milyon
dolar› kredi ve 70 milyon dolar› ülke katk›s›
olmak üzere, toplam 270 milyon dolard›r. 



Bunun için, gerek de¤iflik düzeydeki e¤i-
tim seviyelerinden birini tamamlayarak
iflgücüne kat›lm›fl olan, gerekse e¤itimine
devam eden genç nüfusun, biliflim ala-
n›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 prog-
ramlardan yararlanmak suretiyle, bilgi
toplumuna geçifl sürecinde ortaya ç›ka-
cak 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 seyaha-
ti s›ras›nda, meslek liseleriyle il-
gili tart›flmalara de¤inerek, “Mes-
lek liseleri ile ilgili derdim, aflk›m,
heyecan›m inan›n ki Türkiye’yi
bilgisayar teknolojisinde bir nu-
maraya ç›karmakt›r” fleklinde
yapm›fl oldu¤u aç›klamalar göz
önünde bulunduruldu¤unda, hü-
kümet olarak gösterilen bu hede-
fe yönelik neler yap›yorsunuz ve-
ya yap›lmas›n› planl›yorsunuz?

Konuyu iki aç›dan ele almakta fayda gör-
mekteyim. Birincisi, genel anlam›yla, in-
san kayna¤›m›z›n ça¤›n gere¤i olarak gö-
rülen  bilgi toplumunun gerektirdi¤i ni-
teliklerin gelifltirilmesi ve elde edilmesi-
ne yönelik bir de¤erlendirme, ikincisi ise
konunun mesleki e¤itim ile olan boyutu-
dur. 

Birinci boyutu itibar›yla genç insan kay-
na¤›m›z›n niteli¤inin art›r›lmas›na yöne-
lik çal›flmalara h›z verilmifltir. Hükümeti-
mizin “‹nsan kayna¤›na yat›r›m” hedefi-
ne uygun olarak, e-Dönüflüm Türkiye
Projesi K›sa Dönem Eylem Plan› (KDEP)
E¤itim ve ‹nsan Kaynaklar› bölümünde,
bilgi toplumunun gerektirdi¤i insan kay-
na¤›n›n teminine yönelik eylemler yer al-
maktad›r. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n sorumlulu¤unda
ilgili kamu ve sivil toplum kurulufllar› ile
birlikte yürütülen bu eylemlerde, okullar-
da 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-

mel e¤itim projesi kapsam›nda halihaz›r-
da 5.900 okulda, 6 bini ‹nternet ba¤lant›-
l› 125 bin bilgisayar sa¤lanm›flt›r. Son dö-
nemde, Bakanl›k ile Türk Telekom ara-
s›nda yap›lan bir sözleflmeyle 2005 y›l›
sonuna kadar, ülkemizde bulunan 59 bin
okulun 42 binine genifl bant ‹nternet eri-
flimi sa¤lanm›fl olacakt›r. 

Ayr›ca, “Bir Okulu Dünyaya Aç, ‹nternete
Ba¤la” kampanyas› ile kamu kaynaklar›-
n›n yan›s›ra gönüllü kifli, kurulufl ve orga-
nizasyonlar›n sponsorlu¤unda okullar›-
m›z›n ‹nternete ba¤lanmas›, bilgi ve ileti-
flim teknolojilerinden yararlanarak e¤i-
tim imkanlar›n›n gelifltirilmesi ve bilgi
toplumuna haz›rlanmas› hedeflenmekte-
dir. 

MEB’in sorumlulu¤unda; özürlüleri de
içerecek flekilde ö¤retmen, ö¤renci ve
ebeveynler için ‹nternet üzerinden des-
tek 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 yeni-
lenmesi; ö¤retmenlerin yeni teknolojile-
ri kullanma becerilerini art›rmak üzere
hizmet içi e¤itim programlar›n›n yürütül-
mesi KDEP’te yer alan di¤er baz› eylem-
lerdir.

Ayr›ca, bilgi toplumunun gerektirdi¤i in-
san gücü planlamas›n›n yap›lmas›na yö-
nelik de mevcut durum analizi, iflgücü
piyasas› ihtiyaç ve arz tespiti, iflgücü piya-
sas› uyumsuzluklar›n› gidermeye yönelik
modellerin üretilmesi ve bu modellerin
sonucunun e¤itim planlamas›na yans›t›l-
mas› gibi kapsaml› bir süreci içeren çal›fl-
malar da bafllat›lm›flt›r.

‹kinci boyutu itibar›yla Avrupa Birli¤i Ak-
deniz Program› (MEDA) kapsam›nda ha-
z›rlanan Türkiye’de mesleki e¤itim ve
ö¤retim siteminin güçlendirilmesi ve
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mesleki teknik e¤itim kurumlar›n›n mo-
dernizasyonu projeleri bafllat›lm›flt›r. Mes-
leki e¤itim ve Ö¤retim Sisteminin Güçlen-
dirilmesi Projesi ile mesleki e¤itimin nite-
li¤inin iyilefltirilmesine katk› sa¤lama, mes-
leki e¤itimle ilgili kamu yönetiminin, top-
lumsal ortaklar›n ve iflletmelerin kurumsal
kapasitelerini, ulusal, bölgesel ve yerel dü-
zeyde güçlendirme ve mesleki e¤itim sis-
temini yerinden yönetime geçme sürecini
h›zland›rma amaçlanmaktad›r. Mesleki
teknik e¤itim kurumlar›n›n modernizas-
yonu projesinden beklenen sonuçlar, ö¤-
retim standartlar›n›n belirlen-
mesi, hizmet içi ve hizmet ön-
cesi ö¤retmen e¤itiminin des-
teklenmesi ve seçilen okulla-
r›n donat›lmas›d›r. Her iki pro-
jede de yeni teknolojilerin kul-
lan›lmas› ve bilgisayar teknolo-
jisini de mesleki e¤itimde kul-
lan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
amaçlanmaktad›r. ‹ki projenin
toplam maliyeti 65 milyon Eu-
ro’dur. Buna paralel olarak,
2005 Y›l› Yat›r›m Program›’na
Dünya Bankas›’ndan sa¤lanan
kredi ile “Ortaö¤retimde Re-
form Projesi”nin al›nmas› plan-
lanmaktad›r. Bu proje, a¤›rl›kl›
olarak mesleki e¤itim alan›nda
yap›lmas› gereken reformlar›
kapsamakta olup yaklafl›k maliyeti 200 mil-
yon 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-

se mezunu veya vas›fs›z üniver-
site mezunu iflsizlerin k›sa süreli
ve biliflim a¤›rl›kl› e¤itimlerle ye-
ni dönemin gerektirdi¤i nitelikle-
re kavuflturulmas› mümkün ola-
bilir mi? (ABD’deki Silikon Vadi-
si’ndeki insan kayna¤›n›n yüzde
30’unun yeniden e¤itimle sektö-
re kaz›nd›r›ld›¤› belirtiliyor.)

‹flsiz lise veya üniversite mezunlar›na bi-
liflim a¤›rl›kl› e¤itimlerin verilmesi, öze-
likle özel sektörün ihtiyac› olan ve günü-

müzde iflletme içi e¤itimler ile üstesin-
den gelinmeye çal›fl›lan biliflim alan›nda
yetiflmifl insan gücü ihtiyac›n›n karfl›lan-
mas› için çok gereklidir. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta, verilen e¤itimin
kalitesi ve ihtiyaçlara ne kadar cevap ver-
di¤idir. 

KDEP’te yer alan buna yönelik bir eylem ile
kurs ve sertifikasyon e¤itiminin niteli¤inin
yükseltilmesi ve verilen sertifika ve diplo-
malar›n AB standartlar›nda denkli¤inin sa¤-
lanmas› amaçlanm›flt›r. Bu alanda sa¤lana-
cak geliflmeler ile varolan kurslar›n verimli-
li¤i ve çeflitlili¤i art›r›ld›¤› gibi ulusal ve ulus-
lararas› geçerlili¤i de sa¤lanm›fl olacakt›r.

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

Halk E¤itim Merkezleri, ülkemizdeki
tüm vatandafllar›m›za okuma yazma,
mesleki teknik ve sosyal kültürel amaçl›
kurs, seminer vb. etkinlikleri düzenle-
yebilecek flekilde örgütlenmifltir.  Mes-
leki teknik amaçl› kurslar, beceri gelifl-
tirme ve meslek kazand›rma fleklinde

iki bölümde düzenlen-
mektedir. Bugün itiba-
r›yla 922 il ve ilçede
Halk E¤itim Merkezi
bulunmaktad›r. Meslek
kazand›rma kurslar› ifl-
gücü piyasas›n›n ihtiyaç
duydu¤u  ara iflgücü ye-
tifltirmeye, vas›fs›z iflgü-
cünün nitelikli hale ge-
tirilmesinin amaçla-
maktad›r. Talep halin-
de vas›fs›z iflgücünün,
mesleki e¤itim merkez-
leri, mesleki ve teknik
ortaö¤retim kurumlar›
ve halk e¤itim merkez-
lerinde e¤itilmesi
mümkündür. 

fiüphesiz, bu merkezlerin teknoloji ve bi-
liflim konusunda da meslek edindirme
fonksiyonuna kavuflturulmas› gere¤ine
inanmaktay›z. Dünya Bankas› ve AB kay-
nakl› e¤itim projelerinde bu boyuta yer
verilecektir.
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Yirmibirinci yüzy›lda ülkelerin gücü, pa-
rasal sermayeden daha çok entelektüel
sermayeden kaynaklanacak. Sanayi top-
lumunda 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 ül-
kede oldu¤u gibi, entelektüel sermaye-
nin güçlü olmad›¤› ülkelerde, bol do¤al
kaynaklara sahip olmak, üretim gücünü
büyütmeye yetmez. Çünkü yeralt›nda
zengin maden yataklar› ya da de¤erlendi-
rilemeyen  finansal kaynaklara sahip ol-
makla, ülkelerin ürün ve hizmet üretme
gücü, Japonya ya da Almanya’n›n seviye-
sine yükselmiyor.

Ülkelerin, kurum ve kurulufllar›n verimli
bir biçimde kullan›lamayan kaynaklar› is-
ter parasal, isterse do¤al olsun, güneflli
havadaki buz gibi, eriyip yok olup git-
mekten kurtulamaz. Türkiye, entelektü-
el 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 ente-
lektüel sermaye olmad›¤› için ulusal ve
uluslararas› sermayeden yararlanam›yor.
Üç yan› denizlerle çevrili olmas›na ra¤-
men su tafl›mac›l›¤› yetersiz. Önemli su

kaynaklar› var, enerji üretiminde onlar-
dan yararlanmada oldukça baflar›s›z.
Çünkü do¤al kaynaklar› ürün ve hizmete
dönüfltürecek entelektüel sermayenin
simyac›lar› giriflimcilerdir. Türkiye, giri-
flimcilik ve giriflim kültürü geliflmemifl
bir ülkedir.

Toplumlar›n gizli zenginli¤i entelektüel
sermayedir. Bir ülkede entelektüel ser-
maye k›tl›¤› çekiliyorsa, o ülke petrol de-
nizi üzerinde olsa bile üretim güçsüzlü-
¤ünü gideremez.
Yoksullu¤un çelik
çemberini k›rma-
da entelektüel
sermaye ile finan-
sal sermayenin
elele vermesi ge-
rekir. Çünkü ge-
nellikle her iki
sermaye ayn› el-
lerde toplanmaz.
Ço¤u defa entelektüel birikimi olanlar›n
finansal gücü, finansal gücü olanlar›n da
entelektüel birikimi olmaz. Üretim gücü-
nü büyütmek için, farkl› birikimlere sa-
hip olanlar›n güçlerini birlefltirmeleri ge-
rekir. Sanayi toplumunda herkesin finan-
sal sermaye sahibi olmas› mümkün de-
¤ildir. Bilgi toplumunda ise, herkes ente-
lektüel 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 entelek-
tüel sermayenin a¤›rl›k kazand›¤› bilgi
toplumunda ö¤renmesini ö¤renen in-
san, ekonomik ve kültürel yap›lanman›n
sürükleyici gücüdür. Çünkü görünen ve
görünmeyen sermaye alanlar› içinde her-
kesin kolayl›kla ulaflabilece¤i kaynak, 

entelektüel sermayedir. Bilgi toplumun-
da önemli olan gelir fark› de¤il, e¤itim
fark›d›r. Bilgi toplumunda zengini yok-
suldan ay›ran gelir fark› ne olursa olsun
birikimli insan› birikimsiz insandan ay›-
ran entelektüel sermaye yoksunlu¤u ka-
dar olamaz. Entelektüel sermayenin na-
s›l zenginlefltirilece¤ini kavrayamayan
kurum ve kurulufllar, rekabet güçlerini
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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. 

Bilgi toplumunda ekonomik, siya-
sal ve kültürel alanda ö¤renilenle-
rin, ö¤renilmesi gerekenler yan›n-
da daha az olmas›, bütün kurulufl-
larda ö¤renme ve ö¤retme çal›flma-
lar›n›n sürekli olmas›n› zorunlu
k›l›yor.



koruyamazlar. Birikim ve
tecrübelerini, sermayesini
paylaflmas›n› bilmeyen ku-
rum ve kurulufllar, entelek-
tüel sermayelerini zengin-
lefltiremezler. Nas›l bir atefl-
le baflka bir ateflin yak›lma-
s›, birincisinin gücünü
azaltmazsa, bir kurumun
entelektüel birikimini  bafl-
ka bir kurumla paylaflmas›,
onun gücünü zay›flatmaz.

Entelektüel sermayeyi güç-
lendirmek için, bütün ku-
rum ve kurulufllar›n ö¤re-
nen örgütlere dönüflmesi-
nin  vazgeçilmez bir yeri ve
önemi vard›r. Bilgi toplu-
munda ekonomik, siyasal
ve kültürel alanda ö¤reni-
lenlerin, 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›nda-
ki geliflmeler, bütün dünyay› duvars›z ve
kap›s›z büyük bir üniversiteye dönüfltür-
dü. Çünkü bilgisayar ortam›nda ö¤ren-
me 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›r-
lamas›yla karfl›laflmadan kesintisiz bir sü-
reklilik kazand›. Beflikten mezara kadar
devam eden ö¤renme sürecinde gelen
günü, geçen günden daha verimli kullan-
mas›n› baflaramayan kurum ve kuruluflla-
r›n uzun ömürlü olmalar› mümkün de-
¤ildir. Bu yüzden, bir örgütte entelektü-
el 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-

b›nda büyük kurulufllar›n ortalama
ömürlerinin k›rk ya da elli y›l› aflamad›¤›-
n› vurgulayarak, onlar›n ço¤unun ö¤ren-
me özürlü olduklar›n› söylüyor. Entelek-
tüel sermayeye yat›r›m yapmayan kurum
ve kurulufllar›n ço¤u ortalama bir insan
ömrü kadar bile yaflamadan yok olup gi-
diyor. Bunun için, bütün kurum ve kuru-
lufllar›n de¤iflmeyen amaçlarla de¤iflen
araçlara egemen olmas›, ö¤renen bir ör-
güt 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 bü-
tün örgütlerin yar›nlardaki baflar›s›, bu-
günlerde entelektüel sermayeye yapt›k-
lar› yat›r›mlara dayan›r. 

Entelektüel sermayeye yat›r›m yapmayan
kurulufllar, kendileriyle birlikte toplum-
lar›n› da yoksullaflt›r›rlar. S›n›rlarla birlik-
te k›talar aras›ndaki farklar›n önemini yi-
tirdi¤i bir dünyada, ülkelerin entelektüel
sermayesi ulusal olmaktan ç›kt› uluslara-
ras› bir boyut kazand›. Art›k hiçbir ülke-
nin entelektüel sermayesinin dünyan›n
toplam entelektüel sermayesi kadar zen-

gin olmas› mümkün de¤ildir.
Gelece¤in baflar›l› kurulufllar›,
kendi entelektüel sermayesi-
ni oluflturmada dünyan›n en-
telektüel sermayesinden ya-
rarlanmas›n› bilenler olacak-
t›r. Entelektüel sermaye bü-
tün ülkelerin yitirilmifl kayna-
¤› gibi olmal›d›r. Her ülke,
onu buldu¤u ülkeden almal›-
d›r.

‹ster ürün, ister hizmet, ister-
se de bilgi üretsin her kurum
ve kurulufl globalleflen dünya-
daki geliflmelere ayak uydura-
bilmek için, entelektüel ser-
mayesini ülkesiyle birlikte di-
¤er ülkelerle paylaflmas›n› bil-
melidir. Çünkü ister entelek-
tüel, isterse finansal olsun,

elindeki kaynaklar› paylaflmas›n› bilme-
yen kurulufllar, kendi örgütlerinin reka-
bet güçlerini büyütemedikleri gibi, yok
olup gitmekten de kurtulamazlar. Hem
finansal, hem de entelektüel olsun, pay-
lafl›lmayan sermaye zenginleflmez ve
güçlenmez. ‹ster ürün, ister hizmet, iste-
se bilgi olsun, üremeyi bilenler, toplu-
mun en erdemlileridir. Toplumun ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak için ürün ve hizmet
üretenlerle cephelerde savaflanlar aras›n-
da fark yoktur. Bütün dünyada savafl
alanlar›n›n yerine pazarlar geçti. Pazarlar-
da al›nan sat›lan ürün ve hizmet üretme-
sini bilmeyen toplumlar, savafl alanlar›n-
da kullan›lacak silahlar› üretmede   hiçbir
zaman baflar›l› olamazlar.

Entelektüel ve finansal kaynaklar›n alt›n
oranda birlefltirmesini bilen kurum ve
kurulufllar, pazar paylar›yla birlikte kat-
ma de¤erlerini  uyum ve düzen içinde
büyütmesini de baflar›rlar. Kurulufllar›n
baflar›s›n›n kayna¤›nda finansal sermaye-
den daha çok entelektüel sermaye var-
d›r. Belirleyici olan parasal sermaye de-
¤il, entelektüel sermayedir. Çünkü para-
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sal sermayeyi de¤erlendiren de entelek-
tüel sermayedir. Entelektüel sermayenin
güçlü olmad›¤› kurulufllarda, parasal ser-
maye etkin bir biçimde de¤erlendirile-
mez. Ancak iflletmelerin bilançolar›ndaki
aktiflerde entelektüel sermaye görül-
mez. Çünkü iflletmelerin finansal tablola-
r›nda entelektüel sermayeye yer veril-
mez.

Kurum ve kurulufllar›n ürün ve hizmetle-
rini pazarda aran›r k›lan marka de¤erleri-
dir. Entelektüel sermaye gibi, marka de-
¤eri de bilançolar›n aktiflerinin d›fl›nda
tutulur. Pek çok kurum ve kurulufl mar-
ka 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 ka-
lemlerin önümüzdeki y›llarda bilançolar-
da vazgeçilmez bir yeri olacakt›r.

Amerika’n›n demir çelik sektörünün ön-
cülerinden Andrew Carnegie’ye, “Elimiz-
deki bütün iflletme ve kaynaklar›n›z› kay-
betseniz, böylesine büyük ve görkemli

tesisleri ne kadar
zamanda kurabilir-
siniz?” diye sormufl-
lar. Entelektüel ser-
mayenin gücünü
gösterme bak›m›n-
dan Carnegie bu
soruya çok çarp›c›
cevap vermifl.
“E¤er elimizdeki te-
sis 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, bu-
günkünden daha
mükemmelini ku-

rar›m. Ancak bütün insan kaynaklar›m
elimden gitmiflse, böyle bir sanayi yeni-
den kurmaya art›k benim ömrüm yet-
mez .“ ‹ster fiziksel, isterse finansal ol-
sun, üretim için sürükleyici olan, kaynak-
lar verimli bir biçimde de¤erlendirmesi-
ni bilen entelektüel sermayedir.

Her alanda mükemmeli aramada, Yir-
minci yüzy›l›n sonu, finansal sermaye
benzeri sanayi toplumunun
de¤iflmez kabul edilen de¤er-
lerinin sonu oldu. De¤iflik
alanlar›n uzmanlar›n›n tekrar
tekrar vurgulad›klar› gibi, ileti-
flim teknolojisindeki geliflme-
ler, bilinen dünyan›n sonunu
getirdi. Yirmibirinci yüzy›l,
ekonomik, siyasal ve kültürel
aç›dan Yirminci yüzy›l›n deva-
m› olmayacak. Dünya ölçü-
sünde oluflan ekonomik ve
kültürel a¤lar, ülkeler aras›n-
daki 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 toplu-
mu, bütün dünyay› yirmidört saat üretim
ve tüketim yap›labilen global bir çarfl›ya
dönüfltürdü.

Yeni dönemler, yeni kaynaklarla birlikte
yeni örgütlenmeler de gerektirir. Dünya-
daki geliflmelere ayak uydurabilmek için,
sanayi toplumunun örgütlenme biçimi
ve sorunlara çözüm arama stratejileri ge-
çerliliklerini büyük ölçüde yitirmifltir.
Çünkü ‹bn Haldun’un dedi¤i gibi: “Gele-
cek geçmifle suyun  suya benzemesi ka-
dar benzer”se de, gelece¤in üstesinden
gelebilmek için, yeni yöntemlere ihtiyaç
vard›r. Sanayi toplumunda üretim gücü-
nün 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 entelek-
tüel sermaye önemlidir.

Yeni yüzy›lda, görünmeyen ürün ve hiz-
metleri üretmede baflar›l› olmayan ku-
rum ve kurulufllar, kendilerinde görü-
nenleri kusursuz bir biçimde üretme gü-
cünü de bulamayacaklard›r.
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Dünyan›n en büyük ekonomik iflbirli¤i
örgütü olan OECD ülkelerinde nüfusun
yafllanmas›, buna karfl›l›k do¤um oranla-
r›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›fl-
mak ve çal›flma hayatlar› s›ras›nda daha
çok tasarrufta bulunmak zorunda kala-
caklar. 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 Millet-
ler verilerine göre, yaflam süresinin uza-
mas›yla ve do¤um oran›ndaki düflüfl ne-
deniyle dünyada 60 yafl ve üstü nüfus hiç-
bir yafl grubunda olmad›¤› kadar yükseli-
yor.  Dünyadaki nüfus art›fl›n›n da düfle-
ce¤i öngörülüyor. OECD raporlar›na gö-
re 1995’de 5.7 milyar olan dünya nüfusu-
nun, 2010’da 7 milyara, 2020’de 7.7 mil-
yara 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 top-
lam nüfusunun dünya nüfusuna oran›n›n
1995’deki yüzde 19’dan, 2020’de yüzde
16’lara düflece¤i tahmin ediliyor. Türki-
ye, OECD-Avrupa üyelerinin her birin-
den daha genifl topraklara sahip bir ülke.
Bu grup için 1997’de 62.8 milyonluk nü-
fusuyla Almanya’dan sonra ikinci s›rada

yer al›yordu. Tahminlere göre 2020 y›l›n-
da en büyük nüfusa sahip ülke konumu-
na gelecek. 1960’larda OECD alan›nda
ortalama yaflam beklentisi 66 y›l civar›nda
iken bugün bu 76 y›la yükselmifl durum-
da. Sonuç olarak birçok ülkede yaflam
beklentisi yükseldi ve do¤um oranlar›
düfltü.  

Türkiye ‹flveren Sendikas› Konfederasyo-
nu (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
Cumhur i -
yeti gibi ba-
z› ülkeler-
de bu oran
o r t a l a m a
1.1-1.2 se-
viyesinde.
Çopur, ka-
d›n bafl›na
çocuk ora-
n›n›n 2.1
oldu¤u ül-
kelerin,  dura¤an nüfus de¤erinin çok al-
t›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 azal-
may› 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 arta-
rak en az  yüzde 50’ye ulaflmas› bekleni-
yor. Bu konuda ani ve h›zl› art›fllar da
bekleniyor. 

Genç Nüfus Avantaj m›?

Peki Türkiye genç ve sürekli artan nüfu-
suyla dünyadaki bu demografik de¤iflim-
den pay›n› alabilecek mi? Avantaj haline
gelen genç nüfus nas›l kullan›lmal›? ‹sta-
tistiklere göre Türkiye’deki  0-14 yafl ara-
s›ndaki nüfus 20 milyon. fiu anda çal›fl-
mayan bu nüfus, önümüzdeki 10-15 y›l
içince iflgücü piyasas›na girecek. Yani her

y›l tahminen bir milyon gencin iflgücü pi-
yasas›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›n-
dan Türkiye için bir yandan avantaj ola-
rak görülüyor. Di¤er yandan ise iflsiz say›-
s›n›n artmas› anlam›n› tafl›yor. 

Türkiye’nin , ‘Demografik F›rsat Penceresi’

Türkiye biliflim sektöründen yararlana-
bilir. fiu anda di¤er ülkeler, Avrupa ül-
keleri flunu tart›fl›yor: biliflim sektörün-
de e¤itim verecekler, fakat belli yaflta-
ki insanlar› bu konuda, yenilikler konu-
sunda e¤itmek zor. Ama Türkiye, flu an-
da okullar›nda 16 milyon ö¤rencisi olan
bir ülke. Bu inan›lmaz bir potansiyel.

Geliflmifl ülkelerin en büyük problemlerinden biri, yafll› nüfus h›zla artarken, yerine genç nüfusun yetifleme-
mesi. 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’ ni-
teli¤i tafl›d›¤› belirtiliyor.



25HAZ‹RAN 2004

dosya ‹ST‹HDAM / Demografik F›rsat Penceresi

Türkiye ‹flverenleri Sendikalar› Konfede-
rasyonu‘nun (T‹SK) 40. kurulufl y›ldönü-
münde Türkiye ‹fl Kurumu Genel  Müdü-
rü Necdet Kenar, yapt›¤› konuflmada,
genç nüfusun Türkiye için bir flans olabi-
lece¤ini belirtti. Kenar, bu toplant›da
yapt›¤› konuflmada flunlar› söyledi: “Bu-
gün Avrupa Birli¤i’nin istihdamla ilgili
sorunlar›na bak›yorsunuz, söyledikleri
fley; nüfus yafllan›yor. Yafllanma krizin-
den söz ediliyor, çal›flabilecek yafltaki in-
sanlar› bulamamaktan söz ediyorlar ve
mümkün oldu¤u kadar yafll› insanlar› is-
tihdamda tutman›n yollar›n› ar›yorlar.
Örne¤in, Stockholm'de bir karar ald›lar,
dediler ki, 2010 y›l›nda 55 yafl›n üstünde-
ki 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 ifl-
gücünün iyi e¤itilmesi, çok iyi e¤itilmesi

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 demog-
rafik bask› yaflamaya devam edece¤iz.
Türkiye'deki iflgücü piyasas›na bakt›¤›-
m›z zaman, iflgücünde, genç iflsizli¤i gö-
rüyoruz. Demografik yap›m›z, Avrupa
Birli¤i ile ya da di¤er ülkelerle karfl›laflt›r-
d›¤›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¤itil-
mesi gerekiyor. Avrupa’da nüfusu h›zla
yafllanan ülkeler için Türkiye’nin dina-
mik genç iflgücü, çok çekici görünüyor.
Ama Avrupa’da yerleflen Türkiye profili
ise bu nüfusun önünde bir engel olabilir.
Yaflad›¤› toplumla entegre olamam›fl, va-
s›fs›z ve üretime sevk edilmesi imkans›z
izlenimi veren Avrupa’da yaflayan Türk-
ler’den farkl› bir kitle oluflturmak gereki-
yor. 

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 yararlana-
bilir, özellikle genç iflgücünü nitelikli ha-
le getirebilirse. Türkiye burada inan›lmaz
bir flansa sahip. fiimdi di¤er ülkeler, Av-
rupa ülkeleri flunu tart›fl›yor: biliflim sek-
töründe 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 potansi-
yel.”

Kaynak: Bos et al, World Population Pro-
jections, 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›r-
mas›nda gelece¤in toplumuna ›fl›k tuttu. Drucker da yafllanan nüfusun ve bilgiye dayal› ifl-
gücünün gelece¤in ifl hayat›nda önemli rol oynayaca¤›n› düflünüyor. Drucker´a göre gelifl-
mifl ülkelerin en büyük sorunlar›ndan biri, yafll› nüfusun h›zla artarken yerine genç nüfu-
sun 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 yapa-
cak 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 bir-
likte 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 gö-
revler birbirinden farkl› olacak. Genç grup için sürekli bir ifl ve düzenli bir gelir önem tafl›r-
ken, say›s› gittikçe artan yafll› nüfusun çok daha fazla seçim hakk› olacak.
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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¤iti-
mi tan›mlar. Bu e¤itimde de kiflisel geli-
flime katk› için spor ve müzik olmas›n› is-
ter. Devlet için gerekli olan Bekçile-
rin(askerlerin)  e¤itimine de özen göste-
rir. Eflatun’dan Aritoteles’e, Nizamü’l-
mülk’ten Sühreverdi’ye kadar tüm  siya-
si metin yazarlar›nda e¤itimin  amac›,
“Erdemli ‹nsanlar” yetifltirmektir.

Fatih’ten Kanuni’ye kadarki zaman dili-
minde kiflisel geliflim eksenli Osmanl›
e¤itim sisteminin nas›l alg›lan›p  uygu-
land›¤›n› ve bunun  devlet bürokrasisin-
deki tesirlerini analiz edece¤iz.  

Osmanl›’da, Devletin 
Kurgulanmas›

Osmanl›n›n “devlet felsefesi”ni Fatih
Sultan Mehmed kurmufltur. Osmanl›
devletinin kurumsal yap›s›n› Selçuklu-
larda, Abbasiler’de, ‹ran’da ve  Orta As-
ya’da aramak laz›md›r. Devletteki mer-
kezi ünitelerin oluflturulmas›nda Abbasi
ve Selçuklu  sistemleri  temel al›nd›¤›
görülür. Osman Gazi’den Fatih’e  ka-
darki evrenin özelli¤i  yerellikten bölge-
sel devlet statüsüne geçmek isteyen bir
Osmanl›  vard›r. Devletin kurumsal ya-
p›s› da buna göre dizayn edilir. Osman-

l›n›n  dünya stratejisi Orhun Abidelerin-
deki “Kut”un ‹slami söylemler eksenin-
de ‹layi kelimetullah fikrine dayan›r. Os-
manl› devleti kurulufluyla  birlikte geli-
flim trendini Balkanlar ekseninde yo-
¤unlaflt›r›r. Anadolu’daki k›s›r çekiflme-
lere girmeyen  Osmanl› devleti, eski Ro-
ma ‹mparatorlu¤unun art›¤› Bizans dev-
letinin  topraklar›n› kendi geliflme alan›
içinde görür. Ankara savafl›na kadar ge-
liflme  boyutunu Balkanlar üzerinde ku-
ran devlet,
Balkanlar›n
co¤rafi lite-
ratürü de
“bizce” ol-
maya bafl-
lar. Balkan-
lar art›k Ru-
m e l i ’ d i r .
O s m a n l ›
kronikleri-
nin “Timur belas› veya fitnesi” dedi¤i
sosyal ve siyasal travma,  devletin bölge-
sel  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 kurmufllar-
d›r. Devlet, do¤ru strateji üzerine kur-
gulanm›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 te-
pesinde bey veya sultan vard›r.  Devlet,
mobilize bir özellik tafl›r.  Padiflah’›n ya-
n›nda Divan bulunur. Divan veya sonraki

ad›yla Divan-› Hümayun1,  Osmanl› dev-
letinde “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› devle-
tinde görülmeye bafllan›r.2 Divan›, Os-
manl› öncesi Emeviler, Abbasiler ve Sel-
çuklular’da görürüz. Divanda  Vezir, Bey-
lerbeyi ve Defterdar yer al›rken ilerleyen
zaman dilimde yavafl yavafl yeni görevli-
lerde bulunmaya bafllar.

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

Osmanl› Devlet sistemi, kiflisel gelifli-

mi baz alm›flt›r. Devlet ve topluma  fay-

dal› bireyleri tespit eden e¤itim siste-

midir. Mezunlar›n kiflisel geliflme peri-

yotlar›n› kontrol edilip yükselmelerine

imkanlar sa¤lan›rd›. Osmanl› devletini

dünya gücü yapan sistemin özü budur. 

Devflirme sistemiyle gayr-i Müslimlere bürokrasinin kap›lar› aç›l›rken, Türkler’e sistemi kontrol etme göre-
vi 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.
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Osmanl› Devlet Sistemini Kuran
Kifli;  Fatih Sultan Mehmed

Fatih  dönemi Osmanl› devletinin bölge-
sellikten global devlet statüsüne geçifl
hamlelerinin at›ld›¤›, devletin kurumsal
yap›s›n›n  ona göre kurguland›¤› bir de-
virdir.  Osmanl›n›n  dünya gücü olmas›-
n›n bir manada manifestosu olarak ta-
n›mlanan belgeler, Fatih  Kanunnamele-
ridir. Fatih kanunnameleri, bir devletin
nas›l olmas› gerekti¤i fikri üzerine dizayn
edilir. Devletin zafiyetleri görülüp, kesin
hükümlerle düzeltilir. Kurumlar tan›mla-
n›rken vatandafllar da tan›mlan›r. Os-
manl› 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 Orto-
doks olarak görülür. Sistemin  içine al-
mad›¤›n›z her farkl›  unsur, bir müddet
sonra sistemi y›kmaya çal›fl›r veya böyle
bir zemin oluflmas›na meydan verir. Fa-
tih’le  Osmanl› devleti yeniden kurgula-
n›r.  Devlet sisteminden Türk unsuru ya-
vafl  yavafl itilir. 

Fatih devri, geçmiflin zafiyetlerinden
ders ç›karan  evredir. II. Mehmed’e ge-
linceye kadar  Devlet sisteminde padi-
flahl›k Osmanl› o¤ullar›na,  vezirlik de
Candarl› o¤ullar›na aitti. Devletin tepe-
sinde iki güçlü aile  bulunmaktayd›. Ti-
mur fitnesinde Osmanl›’y› yenen Timur
de¤il, sistemdeki zafiyetler olmufltur. Ba-
ban›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 aile-
siyle3 Türkler, sistem d›fl›na  çekilerek,
“Devflirme  sistemi”yle Gayr-i Müslim un-
sur sistemin içine al›n›r.

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

Elde edilen ç›kt›lardan ilki ekonomidir.
Ortaya ç›kan ürünün sat›fl›  ekonomik
olayd›r. ‹kincisi de askeridir. Burada   as-
kerilik 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. Os-
manl›,  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 ge-
çirilirdi. Toprak ve vergi envanteri gün-
cellenerek devletin vergi kay›plar› en as-
garide tutulurdu. “Toprak sistemindeki”
temel unsurlardan biri de “T›marl› sipa-
hilerdir”. Bunlar devlete ait olan topra-
¤›n iflletme hakk›na sahip olan kimseler-
dir. Devletin temel görevlerinden biri de
güçlü askeriyedir. Güçlü askeriyenin ba-
k›lmas›, devletin  önemli harcama  ka-
lemlerinden 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 emrin-
deki askerlerle belirlenen buluflma yeri-
ne giderler. Savafl bitince de herkes yer-
lerine dönerler. Sistemde devlet, asker
beslemez. Askerin silah›n› temin etmez,
e¤itimiyle ilgilenmez. Bunlar, topra¤›n
iflletme hakk›na sahip t›marl› sipahinin
görevidir

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

yükselebilirler. T›marl› sipahiler, amatör
askerlerdir. Devletin profesyonel asker-
leri ise Yeniçerilerdir.

Devflirme Sistemi

Devflirme sisteminin özü, Hz.Peygamber
zaman›na dayan›r. Al›nan esirlerden belli
bir oranda devlet görevlerinde de istih-
dam edilmesi uygulanmas› ‹slamiyet’in
ilerleyen devirlerinde ve devletlerinde
geliflerek devam etmifltir. Osmanl› Dev-
letinde  devflirme sisteminin bafllang›c›,
Orhan Gazi döneminde uygulanan “pen-
çik sistemine” dayan›r. Sistem,   savafllar-
da ele  geçen esirlerin beflte bir oran›nda
askerlik hizmetinde kullan›lmas› esas›n›
baz al›r.  Bu yap› ilerleyen zaman dilimin-
de “devflirme sistemine “dönüflür. Dev-
flirme sistemi yukar›da  da belirtildi¤i gi-
bi Fatih döneminde devletin vatandafl ta-
n›mlanmas›nda ortaya ç›kan Gayr-i Müs-
lim unsurun sistem içerisine al›nmas›
amac›yla uygulan›r. Devlet, Gayr-i Müs-
limleri belirli bir süreçte sistemin içine
entegre eder. 

Devflirme sistemi, Fatih sonras› devirde
devleti sembolize eden Osmanl› bürok-
rasinin temelini de oluflturur. Fatih’le be-
raber devletin yeniden yap›lanmas› çer-
çevesinde Osmanl› bürokrasinin flekli de
de¤iflir. Bürokrasinin içinde Türk unsuru
Candarl› vezir ailesi flahs›nda  saf d›fl› edi-
lir. 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›risti-
yan çocuklar›n belli  e¤itim  sürecinden
sonra devlet mekanizmas› içerisinde gö-
rev almalar›na imkan sa¤lan›r. Devflirme
sisteminde çocuklar›n nereden al›nacak-
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lar›, nas›l al›naca¤›n›n hepsi kanuna ba¤-
lan›r. Belirlenen bölgelere Kad› ve gidi-
len köyün  H›ristiyan idarecisi (Kocabafl)
ve Papazlar bulunurlar. Gençler, köy
meydan›na toplan›r. Tüm gençler al›n-
maz. fiartlar› tutanlar al›n›r. Baz› flartlar-
dan 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. ‹steme-
yenin çocu¤u asla götürülmez. Çocuklar,
deftere kaydedilir. Al›nan çocuklar, 13-14
yafllar›ndad›r. Bunlar, gruplar halinde ‹s-
tanbul’a Acemi O¤lanlar› Oca¤›na getiri-
lir. K›sa bir süre sonra ise Anadolu’ya be-
lirlenen Türk ailelerin yanlar›na gönderi-
lirler. 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. Mese-
la; kibirlerinin k›r›lmas› için bulundukla-
r› 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” oldukla-
r› 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› ola-
rak seçildikleri andan itibaren ö¤renci-
ler, e¤itimlerinin her alan›nda yak›ndan
takip edilirler. Liderlik ve yönetici vas›fla-
r› olanlar, Yeniçeri olduktan sonra birin-
ci s›n›f yöneticili¤e do¤ru gidecek sürece
dahil olurlar.

Enderûn Mektebi

Osmanl› Devletinde üst düzey yönetici-
lerin yetifltirildi¤i okula verilen isim En-
derun-u hümayun’dur. Saray içerisinde
yer alan Enderun4, medrese d›fl›nda e¤i-
tim veren profesyonel yönetici  e¤itim
merkezidir. Buraya seçilenler, teorik ile

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” grup-
lar› oluflturulur. Bunlar Enderun’un  ö¤-
renci kitlesini meydana getirirler. Okul-
da5 Kuran-› Kerim’den hadis’e  vs. dini
ilimler yan›nda, tarih, riyaziye co¤rafya,
e¤itimleri de verilir. Ayr›ca  askeri ve ida-
ri konularda birinci s›n›f e¤itim ve ö¤re-
tim görürler. Okuldaki  hocalar, bürokra-
side görev alm›fl eski yöneticilerdir. Bu-
rada  yap›lan  “devlette süreklilik esast›r”
prensibinin uygulanmas›d›r. Osmanl› yö-
neticilerinin yetiflti¤i bu okuldaki ö¤ren-
cilerin hepsi köken itibariyle Gayr-i Müs-
limdirler. Baflar›s›z olanlar, daha alt gö-
revlerde de¤erlendirilir. Mezun olanlar,
devletin orta derece görevlerinde istih-
dam edilerek yavafl yavafl  yükselmeleri-
ne yol aç›l›r. Sonuçta Sadrazaml›k gibi
devletin ikinci adaml›¤›na kadar gelen
bir süreci yaflarlar. Sadrazam olsalar  da-
hi (Sokollu örne¤inden oldu¤u  gibi) on-
lar 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, “Pa-
diflaha tam ba¤l›l›k” üzerine kurgulan-
m›flt›r. 

Osmanl› Bürokrasinde devlete en iyi hiz-
met yapanlara yollar aç›l›r. ‹lerlemede te-
mel kural, en iyilere (dilde, yetenekte,
e¤itimde  k›saca her alandan ) yükselme
yolu daima aç›kt›r. Ast üst kavram› göre-
celidir. En iyi olana her zaman üst olma
flans› vard›r. Merkez ve taflra bürokrasi-
sindeki  bu anlay›fl›n uygulamalar› gör-
mek mümkündür.

Toplumu E¤iten Kurumlar:
Medreseler

Fatih  döneminde Osmanl› Devlet siste-
mi  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



medreseler, Osmanl› Devletinde   ilk kez
Orhan Gazi döneminde ‹znik’te kurulur.
Fatih’le beraber Osmanl› Devletinin  ‹s-
tanbul’u ticari, siyasi baflkent yapma  gay-
retleri sonucu flehir, k›saca bir sürede ilim
baflkenti olur. Öyle ki, o dönemde ‹stan-
bul’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. Osman-
l›’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 bilim-
lerin 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” medre-
seleri
3. Müderrisi 40 akçe alan “Telvih” medre-
seleri
4. Müderrisi 50 akçe alan “Hariç” medrese-
leri
5. Müderrisi 50 akçe alan“Dahil” medre-
seleri, Tetimme veya Mus›la-› Sahn ve
Sahn Medreseleri de bulunurdu.7

Devletten burs alarak okuyan iki  ö¤ren-
ci grubu   vard›r. Bunlar biri Yeniçeriler,
di¤eri de Medreselilerdir. Türkler için
e¤itim kap›s›  medreselerdir. Osmanl›
devletinde Sahn-› seman denen en bü-
yük medreseler gelmeden önce Tetim-

me denilen (Lise
e¤itimine teka-
mül eden) okul
bitirilir. Akabinde
Sahn-› seman
medreseler ine
al›n›rlar. Burada
her türlü imkan-
lar  ö¤renciler

içindir.(mediko hizmetleri, kütüphane,
yurt vs.) Hizmetler karfl›l›¤›nda ö¤renci-
lerden en iyi olmalar› istenilir.Herhangi
bir ücret al›nmaz. Mezun olanlara verilen
icazetname denilen diplomalar da ilginç-
tir. Diplomada dersler de¤il hocalar›n
ad› yaz›l›rd›. Misal “A” kalite olan “Ah-
med hocadan Matematik dersi alanlar”
gibi  hocalar s›n›fland›r›lm›flt›r.  En iyi ho-
cadan ders ve e¤itim alanlar, gerek ada-
let ve gerekse e¤itim kurumlar›nda  daha
çok tercih edilmektedir.

Osmanl› Devletinde medreselerde çocu-
¤un yetene¤ine göre e¤itim verilirdi. Os-
manl› devletinde herkesin medrese e¤i-
tim almas› da gerekmiyordu. Zira devlet-
te ona göre istihdam alan› ayr›lmaktayd›.
Ezbere de¤il, hayat›n içinde e¤itim esas-
t›. Amaç devlete ve topluma yararl› insan-
lar yetifltirmekti. Medreselerde mezun
olanlar iki meslek koluna gitmekte idiler.
Adalet ve e¤itim sahalar›nda görev yapar-
lard›. Kad› olan mezunlar en alt yerde
Naib olarak görevine bafllar. Mesleki sü-
reçte teorik bilgiler, pratik tecrübelerin
örtüflmesi sa¤lan›rd›. ‹ki sene sonra tek-
rar merkeze al›nanlar, “Mülazemet siste-
mi“ 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 ce-
zaland›rmalar›n güncellefltirilmesi gibi
fleyler   Kad›lara ö¤retilirdi. E¤itim sonras›
flehir merkezlerine Kad› olarak gönderilir-
lerdi. Kad›lar, burada kendi elleriyle yavafl
yavafl yükselirlerdi. Kad›lar, belli bir süre
sonra müderrisli¤e yatay geçifl de yapabi-
lirlerdi. Ayn› uygulama Müderrisler içinde
geçerli idi.Kad›lar ve müderrislerin en üst

düzeyde geldikleri makam Rumeli Kad›
askerli¤i ve fieyhülislaml›k idi. Kad› asker-
ler, Divan-› hümayun’un asil üyesidir. Üst
düzey temsil olan uleman›n temel görev-
lerinden biri de devlete “Ar-Ge” hizmeti
yapmakt›. Gerek toplum hayat›nda ve ge-
rekse devlette sistemsel t›kan›klar› görüp
çareler üretmek, uleman›n görevleri ara-
s›ndayd›. T›kanmalara karfl› yeni modelle-
ri ve uygulamalar› ulema padiflaha önerir-
di. Uleman›n padiflaha yazd›¤› arz›n›n so-
nuna  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,  Osman-
l› devletinde sistemi gelifltiren ve koru-
yan ana unsurlar olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. 

Sonuç

Osmanl› Devlet sistemi, kiflisel geli-
flimi baz alm›flt›r. Devlet ve topluma
faydal› bireyleri tespit eden e¤itim siste-
midir. Mezunlar›n kiflisel geliflme peri-
yotlar›n› kontrol edilip yükselmelerine
imkanlar sa¤lan›rd›. Osmanl› devletini
dünya gücü yapan sistemin özü budur. 
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Göç karar›n›n verilmesi her ne kadar bi-
reysel bir düflüncenin sonucu olmas›na
ra¤men, bu eylemin oluflmas› birçok ül-
ke için ekonomik ve yaflamsal strateji
olarak kabul gören adeta “göç kültürü”
(Castles, 2000: 45) olarak kabul edilmek-
tedir. ‹flsizlik, ödemeler dengesi, sosyal-
kamusal hizmetler, politik, kültürel hak-
lar alanlar›nda yeterli geliflmeyi göstere-
memifl ülkelerin yurtd›fl›na insan gücünü
ihraç ederek, bu sorun/sorunlar›n olufl-
turabilece¤i muhtemel bask›lar› azaltma
ve bunlar›n çözümlerini öteleme düflün-
cesi yatmaktad›r. Geliflmifl ülkelerde çal›-
flan geliflmekte olan ülke insanlar›n›n ül-
kelerine yapt›klar› para transferleri, bu
ülkeler için önemli kaynak oluflturmak-
tad›r. 1970’li y›llarda göçmenlerin ülkele-
rine havale ettikleri 2 milyar dolar civa-
r›ndayken günümüzde bu 100 milyar do-
lara ulaflm›fl olup, bu tutar›n yaklafl›k yüz-
de 60’› geliflmekte olan ülkelere gönde-
rilmektedir (Wests, 2004: 26). Dünya’da
en fazla insan gücü ihraç eden ülkelerin
ön s›ralar›nda yer alan Filipinler’in yurt-
d›fl›nda bulunan göçmenlerinin 1974-
1995 y›llar› aras›nda ülkeye gönderdikle-
ri para tutar› 23.4 milyar dolar oldu¤u,
1994 y›l›nda gönderilen 2.94 milyar dola-
r›n d›fl ticaret aç›¤›n›n yüzde 50’sini kar-
fl›lad›¤› belirtilmektedir (Castles, 2000:
50). Resmi çevrelerin ifadelerine göre
ise, ülke topraklar›nda yaflayan 77 mil-
yon Filipinli’ye karfl›l›k d›flar›da 7 milyon
Filipinli’nin bulundu¤u ve bunlar›n her

y›l ülkeye 7 milyar dolar tutar›nda para
gönderdikleri, bunun da GSY‹H’n›n yüz-
de 10’una eflit oldu¤u belirtilmektedir
(Martin & Widgren, 2002: 28). Geliflmek-
te 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 ol-
mas›, bu ülkelerin nüfuslar›na her y›l 90
milyon yeni insan›n kat›lmas›na neden
olmaktad›r. ‹flsizli¤in azalt›larak istihda-
m›n artt›r›lmas› için ILO’nun tahminleri-
ne göre gelecek on y›l içinde beflyüz mil-
yon yeni iflin oluflturulmas› gerekti¤i be-
l i r t i lmektedir .
Emek arz› fazlal›-
¤› olan geliflmek-
te olan ülkelerin
bu fazlal›¤›, yaflla-
nan nüfus yap›s›-
na sahip geliflmifl
ülkelere ihrac›
çözüm yolu ola-
rak görmektedir-
ler. Hatta Hindis-
tan, Pakistan ve
M›s›r gibi ülkeler, akademik alandaki va-
rolan iflsizli¤e çözüm yolu olarak bu kifli-
leri geliflmifl ülkelere göndermeyi çözüm
yolu olarak görmeleri mümkündür. An-
cak 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 yitirmektedir-
ler. Gönderilen paralar›n ekonomik ihti-
yaçlar› için önemli bir kaynak oluflturma-
s›na karfl›n, o kiflilerin yetiflkin düzeye
gelene kadar yap›lan harcamalar›n fi-
nansman› 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

ikinci çeyre¤inden itibaren önemli oran-
da azalm›flt›r. Bu süreci niteliksiz eme¤e
iliflkin k›s›tlay›c› hükümlerin yo¤unlaflt›-
¤›, ekonominin ihtiyaç duydu¤u alanlar-
da ve buna yönelik yüksek nitelikli veya
profesyonel kiflileri ülkelerine çekebil-
mek amac›yla esnek uygulamalar›n yo-
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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.

Beyin göçü olay› sadece geliflmekte olan
ülkelerden geliflmifl ülkelere yönelik ola-
rak de¤il, ayn› zamanda, geliflmifl ülkeler
aras›nda da yaflanmaktad›r. Ancak daha
çok geliflmekte olan ülkelerden geliflmifl
ülkelere do¤ru olup, OECD ülkelerine yakla-
fl›k 12.9 milyon beyin göçünün gerçekleflti-
¤i, bunun 7 milyonunun ABD’ye oldu¤udur.
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¤unlaflt›¤› bilinmektedir. Birçok ülke on-
lar› kendilerine almaktan mutlu olmakta-
d›rlar. Niteliksiz göçmenler, ulusal emek
piyasalar›ndaki eme¤in çal›flmaya yanafl-
mad›¤› tehlikeli ve düflük ücretli ifllerde
çal›fl›rlarken, yüksek nitelikliler ise emek
piyasalar›n›n üst tabakalar›nda bulun-
maktad›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 nite-
liklere sahip olanlar› piyasa gücünün d›-
fl›na atmakta, oyunun oyuncular› konu-
muna getirmektedir. Yüksek nitelikli in-
san gücüne sahip, ülkelerdeki sektörel
ve di¤er dengesizlikler, beyin göçüne ne-
den olmaktad›r. Yüksek nitelikli insan ta-
n›mlamas›nda ise ortak bir uzlafl› bulun-
mamaktad›r (Salt,1997: 5). Buna grup
içine girenlerin homojen bir yap›ya sa-
hip olmamalar›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Çünkü ülkelerin bilim ve teknoloji-
yi tan›mlamalar› bile farkl›l›k göster-
mektedir. Beyin göçü kavram› içine
“üniversite derecesine veya bir alanda
genifl bilgiye sahip” yüksek nitelikli kifli-
ler girmektedir. Bunlar, “yüksek nitelik-
li uzmanlar, ba¤›ms›z yöneticiler, k›-
demli iflletmeciler, teknik alanda uzman

kifliler, tüccarlar, yat›r›mc›lar, fizikçiler,
ifl adamlar›, anahtar alanlardaki çal›flan-
lar ve tafleronlar”dan oluflan (OECD,
1997’den aktaran Gençler & Çolak,
2002: 608) baz›lar›n›n diplomal› baz›lar›-
n›n da diplomas› olmayanlardan olufla-
bildi¤idir. Bu kavramsal tan›mlaman›n
d›fl›nda beyin göçünü tan›mlamaya yö-
nelik terminolojide farkl› ifadelerde bu-
lunmaktad›r. Bunlar›n en çok kullan›-
lanlar› ise afla¤›daki gibi (European Stu-
dent Convention, 2001: 15-16):

Beyin Göçü (Brain Drain)

•Gaillard ve Gaillard, 1997: Yüksek nite-
likli kiflilerin geliflmekte olan ülkelerden
geliflmifl ülkelere, sadece sanayileflmifl
ülkelerin yararlanabilece¤i tek yönlü ha-
reket.

•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 ara-
s›nda bilimsel de¤iflimin anormal flekli,
oldukça geliflmifl ülkelere tek yönlü ak›-
fl›n karakteristik yap›s›d›r.

Beyin De¤iflimi (Brain Exchange)
uzman›n al›c› ve gönderici ülkeler aras›n-
daki iki yönlü ak›fl›d›r. Beyin kayb› süreli
bir olgu olup, uygun beyin kazanc› ile te-
lafi 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 uy-
gulanan nitelik ve tecrübeyi gerektirme-
yen istihdam biçimlerine geçti¤i zaman
yeteneklerin israf› ortaya ç›kar, bu da
onu tan›mlar.

Beyin Sirkülasyonu (Brain Circu-
lation) 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› flek-
lindeki devreyi ifade eder. Bu hareketli-
lik biçimi ço¤u kez bir bilgi transferi ka-
nal› sa¤layan pozitif bir hareketlilik ola-
rak kabul edilir.

Tersine Beyin Göçü (Reverse
Brain Drain) bir zaman için ayn› ülke-
de kendi ifllerinde çal›flan ve daha ileri
derece için u¤raflan kiflilerin sonuçta, sü-
rekli olarak kalmak üzere kendi ülkeleri-
ne döndüklerinde akademik veya araflt›r-
ma kurumlar›nda önemli bir pozisyon el-
de etme olgusuna denir.

Farkl› biçimlerde gerçekleflen yüksek ni-
telikli kiflilerin ülkeleri d›fl›na gitmeleri
ile oluflan beyin göçü, asl›nda yeni bir ol-
gu de¤ildir. ‹nsanlar›n göç eylemleri na-
s›l insanl›k tarihi kadar maziye dayan›yor-
sa 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 kolonile-
rindeki üniversiteli kiflilerin ülkelerinden
ayr›lmalar› ile bafllamaktad›r. ‹ngilte-
re’nin ABD’ne her y›l 140 bilim adam›n›
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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 ola-
rak 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 ger-
çekleflti¤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 düze-
yi yüksek insanlar›n daha iyi yaflam ko-
flullar› aray›fl›nda olmalar›, göçü daha da
h›zland›r›c› etki yapmaktad›r (Castles,
2000: 46). ‹nsanlar›n göç karar› vermele-
rine neden olan çeflitli faktörler bulun-
maktad›r. Portes’e (1976) göre göç kara-
r›n›n verilmesinde ; 

1. Genelde ekonomik ve politik denge-
sizli¤in varl›¤›,

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› gelifl-
mifllik 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 gö-
re araflt›rmada ve pratikte malzeme,
personel ve yard›mlarda sa¤lanan des-
tekler,

c. ‹ki toplum aras›nda bilim adamlar› ve
profesyonellere yaklafl›mlardaki farkl›l›k-
lar,

d. Farkl›l›klar›n ard›nda politik karars›z-
l›k, sosyal bar›fl ve politik özgürlü¤ün çe-
flitli flekillerde bast›r›lmas›n›n, 

belirleyici oldu¤udur. Ancak bu faktörle-
rin ülkelerin kendilerine has koflullar›na
göre farkl›laflabilece¤i gibi bireyin içinde
bulundu¤u psiko-sosyal ortam›n özel ko-
flullar›n›n varl›¤›n›n da önceliklerini de-
¤ifltirebilir. 

Yüksek nitelikli kiflilerin hareketlili¤i
üzerindeki hassasiyetin yo¤unlaflmas›n›n
nedenini, geliflmifl ekonomilerin endüst-
ri toplumundan enformasyon toplumu-
na geçmelerinde aranmas› gerekir. En-
düstri toplumunun temel özelli¤i serma-
ye faktörü iken, enformasyon toplumun-
da ise yerini bilgiye b›rakmaktad›r. Yeni
ekonomik süreçte bilgiyi üreten kurum-
lar toplumun temel eksenini oluflturma
durumunda olurken, (Ersel, 2003: 713)
bilgiyi üretmek ve üretebilecek kaynakla-
ra sahip olmak da  temel paradigmay›
oluflturmaktad›r. Bu nedenle yüksek ni-
telikli insan sermayesine sahip olabilmek
önem kazanmaktad›r.

Tablodan da anlafl›labilece¤i gibi ülkele-
rin üretim süreçlerinde gereksinim duy-
duklar› ve istihdam ettikleri insan gücü-
nün sektörel yap›s›n›n nas›l bilgi a¤›rl›kl›
oldu¤u görülmektedir. Tar›m sektörün-
de çal›flanlar›n oran›nda h›zl› düflüfl yafla-
n›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 sevi-
yesinde iken, 1988’de yüzde 3’e geriledi-
¤i, bilgi sektöründe çal›flanlar›n oran›

yüzde 3’ler-
de iken,
1995 y›l›nda
yüzde 67’ye
ç›kt›¤› görül-
m e k t e d i r .
Üretim - tü-
ketim kal›p-
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lar› ve anlay›fl›n›n de-
¤iflmesi, üretim süre-
cinin tüketici odakl›
hale gelmesi, sürekli
de¤iflen tüketim ta-
lepleri ve artan kalite
için iflletmeleri zama-
n›nda üretim yapabi-
lecek ve sürekli gelifl-
me sa¤layabilecek bir rekabet ortam› içi-
ne sokmaktad›r. Bunda giderek h›zlanan
küreselleflmenin mallar, hizmetler, ser-
mayenin önündeki engellerin giderek
kalkmas›, iletiflim imkanlar›n›n geliflerek,
yenilikler ve piyasalar›n durumu hakk›n-
da an›nda haberdar olmak için iflletmele-
ri, bölgeleri, ülkeleri ve k›talar› daha re-
kabetçi koflullar içine itmektedir. Bu an-
lamda 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 büyü-
menin daha fazla bilgiye yat›r›m gerektir-
mesi, bilgi esasl› yükselen yeni ekonomi-
ye ö¤renen ekonomi de denilmektedir.
Üretim fonksiyonunda bilgi esas›n›n ön-
celikli faktör olmas›, insan sermayesi ve
profesyonel nitelikleri daha elzem k›l-
maktad›r. Ekonomik büyümede bilginin
öneminin art›fl› ile son iki as›rda ekono-
mi düflünürlerinin ve yazarlar›n da ta-
n›mlamalar›na neden olmufltur. Ekono-
mistler gibi tarihçilerde uzun dönemli
büyüme için bilginin toplanmas›n›n da-
ima büyük öneme sahip oldu¤unun far-
k›na varm›fllard›r. Abramovitz ve David,
sürdürülebilir uzun dönem büyüme için
maddi olmayan yat›r›mlar›n önemini vur-
gulam›fllard›r. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
da 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 dö-
nüfltü¤ü görülmüfltür (Third European

Report, 2003:2).  “Mulligan ve Sala-i Mar-
tin (1992) ise, insan sermayesinin fiziki
sermayeye nazaran, daha fazla getiri ora-
n›n›n bulundu¤unu ve üretime göre yük-
sek orandaki insan sermayesinin büyü-
me oran›n› artt›rd›¤›n›” (Dursun, 1998:
83), Schultz ise “1929 – 1957 y›llar› ara-
s›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 yük-
selmesinden ileri geldi¤ini” tespit etmifl-
lerdir. Ayr›ca, Harbison ve Myers ise,
yüksek nitelikli insan gücünün kalk›nma
sürecindeki önemini vurgulamak ama-
c›yla bu kitleye, “stratejik insan sermaye-
si” ad›n› vermifllerdir (O¤uzkan, 1971:
4). Günümüzde bilgi esasl› ekonomik ya-
p›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 zo-
runlulu¤u bulunmaktad›r. Nitekim gelifl-
menin 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 iç-
sel kaynaklar›n›n yetersizli¤i durumunda
di¤er ülkelerin bu niteliklere sahip insan
gücünü çekebilmek amac›yla ülkeler ara-
s›nda adeta  gizli bir rekabetin yaflanma-
s›na neden olmaktad›r. Beyin göçü olgu-
su, genel göç hareketlerindeki gibi geli-
flen ülkelerden geliflmifl ülkelere do¤ru

de¤il, geliflmifl ül-
keler aras›nda ya-
flanmas›ndan dola-
y› farkl›l›k göster-
mektedir. Bu hare-
ketlilikte yeni dün-
ya ülkeleri olarak
tan›mlanan ABD,
Kanada ve Avust-

ralya daha yo¤un göç alan, Avrupa ülke-
leri ise hem alan / veren bazen kazanan
bazen de kaybedenler grubunda bulun-
makta, geliflen ülkeler ise sürekli kaybe-
denleri oluflturmaktad›rlar. Ülkeler ara-
s›nda yo¤un olarak yaflanan beyin göçü,
kalk›nma sürecindeki önemine ra¤men,
toplam göç hareketleri içinde küçük pa-
ya sahiptir. Bu hareketlili¤i ortaya koy-
maya yönelik yeterli istatistiksi bilgi bu-
lunmamaktad›r. Buna beyin göçünün ge-
nel göç hareketleri içerinde de¤erlendi-
rilmesi, AB (Avrupa Birli¤i) ve Avrupa
Ekonomik Alan› gibi ülkeler aras›nda ser-
best dolafl›m›n varl›¤›, bilgi toplaman›n
zorlu¤u ve maliyetli oluflu, yeterli istatis-
tiksi bilginin toplanamamas›ndaki olum-
suzluklar› içermektedir.

Sürekli Kaybedenler

Beyin göçü olgusunda geliflmifl ülkelerin
geliflmekte olan ülkelerin yüksek nitelik-
li insan gücünü çekmeye yönelik sundu-
¤u f›rsatlardaki art›lar›n varl›¤›, geliflmek-
te olan ülkelerin bu olayda sürekli kaybe-
denler durumunda olmalar› sonucunu
do¤urmaktad›r.

Beyin göçü veren ülkeler aras›nda bulu-
nan Türkiye, yaflanan göç süreci içinde
oldukça küçük pay› oluflturmas›na ra¤-
men, ülkemiz koflullar›nda bu insan ser-
mayesinin yitirilmesi önem tafl›maktad›r.
Ülkemizin II.Dünya Savafl› öncesi ve sü-
recinde, özellikle Almanya’dan beyin gö-
çü ald›¤› görülmektedir. O süreçte yafla-
nan politik ve etnik bask›lar sonucunda
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özellikle Musevi bilim adamlar›n›n ülke-
mize geldikleri bilinmektedir. Bu bilim
adamlar› üniversitelerimizin ve bilimsel
altyap›n›n gelifliminde önemli katk› sa¤-
lam›fllard›r (Kurtulufl, 1999: 7; Genç-
ler&Çolak, 2002: 608). Geçmiflte ‹span-
ya’dan sürülen Musevilerin kitlesel ola-
rak 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› veri-
ler olmamakla birlikte, baz› veriler bu-
lunmaktad›r. Ersel (2003)’e göre ülke-
mizden yurtd›fl›na yaflanan beyin göçün-
de sadece ABD’de 200 bini aflk›n genci-
mizin bulundu¤u ve bunlar›n maliyetinin
30 milyar dolar› buldu¤u belirtilmekte-
dir. 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 yakla-
fl›k  yüzde 1.4-1.5’ini oluflturduklar› bildi-
rilmekte. 2002 itibariyle de Yüksek Ö¤re-
tim Kurulu taraf›ndan yurtd›fl›na gönde-
rilenlerin yüzde 11.2’sinin (426 kifli) gö-
revlerine geri dönmedikleri görülmüfltür
(Gençler&Çolak, 2002: 610, 612). Ülke-
mizin yitirdi¤i e¤itimli insan gücünün
uluslararas› hareketlilik içinde oldukça
küçük paya sahip oldu¤u anlafl›lmakta-
d›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¤laya-
mam›flt›r.  

Do¤u blo¤undaki komünist rejimlerin y›-
k›lmas›yla bu ülkelerden önemli miktar-
da beyin göçü gerçekleflmifltir. Bu süreç
ile birlikte Bulgaristan’›n bilimsel alanda
faaliyet gösteren personelinde 1990-
1992 aras›nda  83 binden 47 bin’e gerile-
di¤i, Rusya’da ise bilimsel alanda istihda-

m›n yüzde 13.7 azald›¤›, Polonya’da
1990-1991 aras›nda toplam bilimsel per-
sonelin yüzde 9.5’unun ayr›ld›¤›, Maca-
ristan’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, Ken-
ya’l›lar›n yüzde 10’unun flimdi ABD’ye
yerleflmifl olduklar› belirtilmektedir
(BBC, News Online Report). Çin’den sa-
dece e¤itim amaçl› olarak 1978-1999 y›l-
lar› aras›nda gönderilen 400 bin ö¤renci-
den 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, ‹ngil-
tere, Fransa ve Avustralya’da, yüzde
4.3’ünün ise di¤er ülkelerde olduklar›
ileri sürülmektedir. Hindistan’dan  yurt-
d›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 ça-
l›flan insanlar›n yar›s›n› d›flar›dan gelen-
lerin oluflturdu¤u, Silikon Vadisinde (Si-
licon Valley) çal›flan bilgisayar uzmanla-
r›n›n yüzde 30’unu yabanc›lar olufltur-
maktad›r (Mahroum, 2001: 171). Bilinen

oranlar ve say›lar,  “iceberg”in (buzda¤›)
görünen yüzeyi gibi sadece küçük bir
k›sm›n› yans›tmaktad›r. 

Beyin Göçünün Etkileri

Beyin göçü olgusunu yaflayan ülkelerin
bu olay sonras›nda ekonomik, bilimsel
alanlarda pozitif veya negatif ne gibi so-
mut etkiler oluflturdu¤unu ortaya koya-
bilmek 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 ilifl-
kin etkilerini ortaya koymaya yönelik ya-
p›lan ilk çal›flmalarda, küresel refah›n ar-
t›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 etki-
ledi¤i ortaya konmufltur. Göç veren ül-
kenin ekonomik geliflmesinin yavafllad›-
¤›, yoksulluk ve eflitsizli¤i artt›r›c› etkile-
rinin oldu¤u belirtilmifltir. Yap›lan son
ekonomik çal›flmalarda ise yeni veya en-
dojen büyüme teorilerinde, yüksek nite-
likli d›fla göçün ekonomik büyüme oran-
lar›n› düflürdü¤ü savunulmaktad›r. Nite-
kim son yap›lan araflt›rmalarda da insan
sermayesindeki art›fl›n bir toplumda bü-
yüme ve verimlilik üzerine pozitif etkide
bulundu¤u görülmüfltür. 1960-1990 y›lla-
r›n› kapsayan dönemde yüzonbir ülkeyi
içeren bir çal›flmada iflgücünün ortalama
e¤itim seviyesindeki bir y›ll›k art›fl›n, ifl-
gücü bafl›na ç›kt›da yüzde 5-15 aras›nda
art›fl sa¤lad›¤› görülmüfltür. Ortalama
e¤itim seviyesindeki düflüklü¤ün ise dü-
flük nitelikli iflçilerin gelirinde azalma,
yoksullukta art›fl ve ekonomik büyüme-
de yavafllaman›n oldu¤u tespit edilmifltir.
Ampirik çal›flmalarda da Do¤u Avrupa ül-
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kelerinin 1990 sonras›nda yüksek nitelik-
li insan sermayesinin d›fla göçü ile eko-
nomik büyümelerin de yavafllad›¤› bu-
lunmufltur (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 para-
sal pozitif katk›n›n ülkeye havale edilen
paran›n ödemeler dengesini iyilefltirici
olmas›d›r. Filipinler gibi baz› ülkeler ihti-
yac›ndan fazla eleman yetifltirerek (BBC,
News Online Report) bunlar›n yurtd›fl›na
gitmeleri yönündeki politikalar›, bir göç
kültürü ve ekonomik sorunlar› çözümle-
mede yard›mc› kaynak olarak kabul et-
mektedirler. Beyin göçünün gönderici
ülkelerin ekonomik geliflmelerine nega-
tif, al›c› ülkelerin ekonomik performans-
lar›na ise pozitif etkide bulundu¤u yö-
nündeki teorik yaklafl›mlar›, ampirik ça-
l›flmalar ile de desteklendi¤i aç›kt›r.

Beyin göçünün e¤itim ve teknoloji alan-
lar›nda da etkileri bulunmaktad›r. Yurt-
d›fl›ndaki yüksek ücret koflullar›n›n bilin-
mesi, 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 alan-
larda fazla insan sermayesi stokuna sa-
hiplerse,  optimal bir d›fla göç politikas›
uygulayabilmeleri durumunda, ekono-
mik geliflmelerini sa¤lay›c› rol oynayabi-
lece¤ini de ileri sürmek mümkündür
(Lowell&Findlay, 2001:5; Gençler&Ço-
lak, 2002: 625; West, 2004: 25). 

Di¤er taraftan, yurtd›fl›na e¤itim ve arafl-
t›rma amac›yla gidenlerin bafllang›çta ni-
teliklerinin zaten olmad›¤›, bu kiflilerin
e¤itim sürecinden sonra beceri kazan-

d›klar›, k›sacas› ham beyinlerin  o ülke-
lerde bulunduklar› süreçte olgunlaflt›kla-
r› asl›nda pek bir fleyin yitirilmedi¤i, ter-
sine insan sermayesinin kalitesinin artt›-
¤›n› da belirtmek mümkün olabilir. Yurt-
d›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 bilin-
mektedir (Gençler, 2003: 81). Yurtd›fl›n-
da bulunduklar› süreçte kendi ülkelerine
bilgi transferinde bulunma, ülkesinin

uluslararas› bilimsel ve teknolojik alan-
lardaki kurulufllar ile ba¤lant›lar›n› sa¤la-
yarak iletiflim sermayeleri ile sosyal ser-
mayeyi geniflletici etki sa¤layabilirler
(West, 2004: 24). Yurtd›fl›nda bulunduk-
lar› süreçte, dostlar› ve meslektafllar› ile
iliflkilerinin devam› ile uluslararas› alanda
bilgi de¤iflimini sa¤larlar, fiziki geri dö-
nüflleri ile de verimlili¤i artt›r›c› etkide
bulunabilirler  (Lowell&Findlay, 2001:
5). D›flar›da bulunduklar› sürede o ülke-
lerin 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›-

¤›n yaratt›¤› olumsuzlu¤u fiber optik
dünyas›n›n kapatmas› beyin göçü olgu-
sunda iki yönlü etkileflimi sa¤layabilecek
f›rsatlar› da getirmektedir. Yurtd›fl›na
yüksek nitelikli insan sermayesini yitir-
mifl olan ülke onun fiziki varl›¤›ndan
mahrum olabilir ancak, internet ile tele-
konferans›n olabilme imkan› onun fiziki
yoklu¤unu teknolojik olanaklar› kullana-
rak kapatma  f›rsat› do¤urabilir. Ayn› fle-
kilde yüksek nitelikli insan gücüne ge-
reksinim 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 geldik-
lerinde yerel veya üçüncü ülke vatandafl-
l›¤›na tabi kiflileri üst düzeyde yönetici
pozisyonuna getirmede a¤›r davrand›kla-
r›, daha çok alt düzeyde sorumluluk ge-
rektiren alanlarda görev verdikleri belir-
tilmektedir (Lowell&Findlay, 2001: 7).
Bu flirketlerin, flirketin orijin vatandafll›¤›
d›fl›ndaki yabanc›lar› istihdam›nda daha
alt düzey görev verme e¤iliminde olma-
lar›, flirketlerin stratejilerinin aç›l›m›n›n
ve bilgi transferinin k›s›tlanmas› düflün-
cesinden kaynaklan›yor olabilir.

Beyin göçü olgusunda uluslararas›c› mo-
del yaklafl›m›nda, yüksek nitelikli insan
gücünün geliflmifl ülkelerde istihdam› ile
bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçek-
lefltirilebilecek ilerleme ile insanl›¤›n ev-
rensel faydas›na katk› sa¤layaca¤› ileri sü-
rülebilece¤i gibi, milliyetçi (ulusalc›) mo-
delin savundu¤u gibi, yüksek nitelikli in-
san göçünün insanl›¤›n refah›na de¤il,
geliflmifl ülkelerin refah›na katk› sa¤lad›-
¤›n› savunmakta mümkündür (Genç-
ler&Çolak, 2002: 613). Bu iki modelin
beyin göçü olgusunda ileri sürdükleri ar-
gümanlar›n her ikisinin de  hakl› yönleri
bulunmaktad›r. Örne¤in t›p alan›nda
sa¤lanan geliflmelerin tüm insanl›¤›n fay-
das›na olaca¤› evrensel yaklafl›m›n hakl›-
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l›¤› yan›nda, geliflmeden elde edilecek
ekonomik kazanc›n geliflmifl ülkenin ka-
zanc›n› oluflturaca¤› ve geliflmekte olan
ülkelerin sömürülmesinin bir yöntemini
oluflturdu¤unu savunan milliyetçi mode-
lin de hakl›l›¤› bulunmaktad›r. Yetenekli
insanlara f›rsatlar yarat›lmas›n›n tüm in-
sanl›¤a katk› sa¤lad›¤›n› belirtmek müm-
kün olmakla birlikte, bu nitelikteki kiflile-
rin yaratt›¤› katma de¤erin ülkeler ara-
s›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›kla-
ra ra¤men, küreselleflmenin tüm alanlara
do¤ru h›zla yay›lmas›, GATT ile mallar›n,
hizmetlerin, dolafl›m›n›n önündeki en-
gellerin azalt›lmas›, ulusal s›n›rlar›n nite-
li¤inin giderek önemini yitirmesi, beyin
göçünün gelecekte daha da artarak flid-
detlenmesini beslemektedir. 

Geliflmifl ülkelerin demografik yap›lar›n-
daki afla¤›ya do¤ru gidiflin süreklili¤inin
varl›¤›, bilimsel ve teknolojik alanda sü-
rekli rekabet, bu ülkelerin di¤er ülkele-
rin 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. ‹ngil-
tere’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 Eu-
ropean Report, 2003: 236,239,241). Al-
manya ve Fransa gibi ülkelerde yabanc›

iflgücünün gerileme nedeni ise düflük ni-
telikli emek gücüne olan gereksinimin
azalmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Oysa-
ki, yüksek nitelikli emek gücüne olan ge-
reksinim ise artan oranda sürmektedir.

ABD’de 1999 y›l›nda istihdam edilenler
içinde doktora diplomal› olanlarda yüz-
de 27’sini,  sivil mühendislik sahas›nda-
kilerde ise  yüzde 51.5’unu, yabanc›lar›n
oluflturdu¤u görülmüfltür. ‹stihdam edi-
lenlerde master derecesine sahip olan-
larda ise yüzde 19.9’unu oluflturmakta-
d›rlar (Science and Engineering, 2002:
3/29).

ABD’nin IT alan›nda 2001 y›l›nda gerek-
sinim duydu¤u 1.7 milyon iflgücünün an-
cak, 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 gös-
termesi beklenmektedir. Tüm alanlarda
yüzde 82 ar›fl ile 1.9 milyon yeni ifl aç›l-
mas› tahmin edilmektedir. Böylece bilgi-
sayar alan›nda beklenilen art›fl›n
697.000’den 1.4 milyona, bilgisayar sis-
tem 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 doldu-
rulamad›¤› bildirilmektedir. ‹rlanda’n›n
ekonomik geliflmesini sürdürebilmesi

için gelecek üç y›l içinde denizafl›r› ülke-
lerden her y›l 30.000 kifliyi getirmesi ge-
rekti¤i, befl y›l içinde ise çeflitli bölgeler-
den 200.000 kifliyi çekebilmeyi hedefle-
mektedir.  ‹talya ihtiyac› olan 50.000 yük-
sek nitelikli eleman› ve Hindistan’dan
1.000 yaz›l›m uzman›n› ülkeye çekebil-
mek için 2000 y›l›nda uygulad›¤› kuralla-
r› basitlefltirerek yeni düzenlemelere yö-
nelmifltir. 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› çekme-
ye çal›flmaktad›r. ‹sveç ise yabanc›lar›n
gelirlerinin yüzde 25’ini vergiden müs-
tesna tutmaktad›r (Third European Re-
port, 2003: 203-231). Yüksek nitelikli in-
san 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 gerçekleflti-
rilmesi yönündedir.

Geliflmekte olan ülkelerin günümüz
dünyas›nda ekonomik geliflmenin ön ko-
flulu olan insan sermayesine lokal veya
uluslararas› alanda maddi sermaye harca-
yarak elde etme çabalar›n›n sürece¤i, bu-
gün oldu¤u gibi gelecekte de geliflmifl ül-
keler taraf›ndan uygulanan politikalar ve
ülkeler aras› eflitsiz koflullar›n varl›¤› ile
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insan sermayesi kaynaklar›n› yitirme süre-
cinin devam›n›n kaç›n›lmaz olmas› bek-
lenmektedir. Geliflmekte olan ülkelerin
yüksek nitelikli insanlar›n› ülkede tutma
veya geri dönmeye itecek olumlu koflulla-
r› tesis etmede aktif politikalar izlemeli-
dirler. 

Geliflmifl ülkelerin yo¤un teknolojik ve bi-
limsel rekabet varl›¤›nda, demografik yap›-
lar›ndan ve kendi içsel dinamiklerinden
kaynaklanan yabanc› yüksek nitelikli insan
kayna¤›na gereksinimleri, bu sürecin arta-
rak 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 yük-
sek nitelikli kiflilerin önündeki engeller
alabildi¤ine azalt›lmakta, eflitsizli¤in azalt›l-
mas› yolunda kayda de¤er önemli geliflme
sa¤lanamamaktad›r. Küreselleflme süre-
cinde birkaç ülke yükselenler içinde yer
al›rken birçok ülke ise, küreselleflme süre-
cinde yeterli geliflmeyi gösterememekte
ve eflitsizlik giderek artmaktad›r. Gelifl-
mekte olan ülkelerin insan kaynaklar›n›n
geliflmesi ile ça¤› yakalama yolundaki çaba-
lar›, bu yöndeki kaynaklar›n geliflmifl ülke-
ler taraf›ndan yeni sömürü yollar› ile elle-
rinden 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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“Befleri sermaye” nosyonu ve önemi,
1980’lerden sonra etkisini art›rarak ikti-
sat 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 Zen-
ginli¤i adl› eserinde ortaya koydu¤u kal-
k›nman›n temel kaynaklar› olan bir ülke-
nin tabii faktör donan›m›, geçerlili¤ini
kaybetmifl, flimdi art›k “mukayeseli avan-
tajlar” 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 “rekabet-
çilik elmas›” diye dört esas üzerinde ta-
n›mlad›¤› yaklafl›m›nda Porter, “Zengin-
lik miras al›nmaz, yarat›l›r” demektedir.
Bu ise elde olan›n üzerine konulan “bil-
gi” den baflka bir fleye dayanmamaktad›r. 

Öte yandan 1986 ve 1989 y›llar›nda Ro-
mer ve Lucas adl› iktisatç›lar, bir birini ta-
mamlayan çal›flmalar›nda “içsel büyüme
modelini” gelifltirerek “befleri sermaye-
nin bir üretim faktörü olarak modele
azalan verimler yasas›ndaki esaslara göre
de¤il de, artan verimler yasas›na göre gir-
mesi gerekti¤ini” baflar›yla ortaya koydu-
lar: Bilgi ve bilgiye yap›lan yat›r›mlar “do-
¤urgand›r” ve getirisi artan oranlardad›r.

Kore ve Japon deneyimi, bunun ispat› ni-
teli¤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› üre-
timi milli gelirinin yüzde  13’ünü olufltur-
maktad›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 solla-
m›flt›r. 1995-
99 aras›nda
Kore ekono-
misi ortalama
yüzde  5 bü-
yüdü.  Top-
lam Kore is-
t ihdam›n ›n
sadece yüzde
5.5’ini oluflturan BT sektörünün bu bü-
yümeye katk›s› yüzde 45 oran›ndad›r.
2000 y›l›nda Kore’nin BT ürünleri ihraca-
t› 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 ihra-
catç›s› bir ülke haline gelmifltir bu gün. 

“Bir fieyden Her fieye Ulaflmak”
‹radesi ve Ö¤retisi

Japonya olay›n› ele al›rken yukar›da vur-
guland›¤› üzere “bafllang›çta elde ne var-
d›, bu varl›klar nas›l ifllendi ve dönüfltü-
rüldü?” sorusu kritik bir de¤er ifade et-
mektedir. Afla¤›da önce k›sa bir tarihsel
perspektif sunulacak, ard›ndan da, son
bölümde, genel gözlemlere yer verile-
cektir. 

Japonya bana “Bal›k taraf›ndan yutulan”
Yunus Peygamber k›ssas›n› hat›rlatmak-
tad›r. Bir defa “yutulmufltur.” En büyük
mahrumiyet bu. ‹kinci olarak da¤da¤al›
bir gecedir. Üçüncü olarak f›rt›nalar ko-
pan bir okyanusun ortas›ndad›r. Dör-
düncü olarak da kendi befleri “zaaf” ve
“endifleleriyle” bafl baflad›r. Geceye, bal›-
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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. 

Ö¤renerek Yükselen Millet:
JAPONLAR

Japonya, 1960’larda e¤itim ve teknoloji
alanlar›na milli gelirinin yüzde 5’ten faz-
las›n› ay›rmakta idi. Bütçeden e¤itimin
ald›¤› pay ise yüzde 202’ler civar›nda
idi. Bu gün Japonya e¤itim davas›n› hal-
letmifl olmakla beraber, hâlâ bütçeden
e¤itimin ve teknolojinin ald›¤› pay yüzde
8’in üzerindedir. 



¤a, okyanusun hepsine birden söz geçi-
recek, Yunus’un befleri tedirginliklerini
süküna erdirecek bir güce ihtiyaç vard›r. 

Japonya okyanusun ortas›nda, deprem-
ler kufla¤›nda, da¤l›k ve tar›ma el verifl-
siz, yanarda¤lar›n ve sellerin bol oldu-
¤u, Türkiye’nin yar›s› kadar bir ada üze-
rindedir. Neredeyse hiçbir yer üstü ve
yer alt› kayna¤› olmayan bir ülke. “Git-
mek 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 için-
de kelebe¤in sa¤l›kl› geliflimi esas al›n-
d›. 1600-1850 aras›nda yaklafl›k iki bu-
çuk 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

temin edilip iç bar›fl›n kurulmas›n›n ar-
d›ndan e¤itim alan›nda dönemin flartlar›-
na göre inan›lmaz ad›mlar at›lm›flt›r. Zo-
runlu ilkö¤retim ile cinsiyet ayr›m› gö-
zetmeksizin 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›rabile-
ce¤imiz Han Okullar›, Meiji dönemin-
deki üniversitelerin temelini olufltur-
mufltur. E¤itim yoluyla ortalama Japon
bireyinin zihninin yerine göre geleneksel
fiintoist, Budist veya Konfüçyüst ö¤reti-
ler do¤rultusunda flekillendirildi¤i ifade
edilebilir. Bu ba¤lamda muhafazakarl›k,
sadakat, ba¤l›l›k gibi temel sosyal de¤er-
lerin ça¤dafl bir kapitalist toplumu olufl-
turmak için destekleyici nitelik kazand›¤›
bir süreçten bahsetmek yerindedir.1 Bu
ahlâki ö¤retinin yan›nda ticareti de içe-
ren dersler okutulmufl, ço¤u Satsuma ve
Choshu kabilelerine mensup Samuray-
lardan oluflan yetenekli bir bürokratik
kadronun, yönetici ve müteflebbis s›n›f›-

n›n temelleri at›lm›flt›r.2 Bu genel e¤itim
sayesinde yeni geliflmelerin hemen are-
fesinde ulusal “alg›lama ve adaptasyon”
endeksi yükseltilmifltir. Daha Tokugawa
döneminde iken, Meiji Dönemi’nde ya-
flanacak olan “kalk›fl” dönemi için iyi
e¤itimli, motive olmufl ve yüksek disip-
linli bireylerden oluflan miras oluflturul-
mufltu. Meiji döneminde zorunlu olan il-
kö¤retim sekiz y›l, orta okul ise toplam-
da  6 sene olarak belirlenmifltir. 

Japon Misak-› Millisi

Asl›nda “cinin flifleden ç›kmas›na” neden
olan Bat›l›lar›n Japonya’y› sömürgelefltir-
mek üzere zorla bu ülkeyi d›fla açma ça-
balar› olmufltur. Direnmek ve içe kapan-
mak yerine, de¤iflerek kendisi ve dünya
gerçekleriyle yüzleflmeyi savunan kana-
d›n iktidar› ele geçirmesiyle Japon yeni
deklare edildi: “Japon misak-› millisi”
olarak adland›rmay› uygun gördü¤üm
1860 Ça¤dafllaflman›n Tasla¤›nda görüle-
bilir. Bu ulusal yemin, co¤rafi s›n›rlar› de-
¤il, belli bir zihniyetin yakalanmas›n›
amaçlayan kurum, kural ve örgütleri he-
deflemektedir. Buna göre, 

Madde-1. Egemenlik ulusundur ve bu-
nun 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, ya-
salar içinde kalmak flart›yla  her vatandafl›n
arzular› istikametinde hareket etme özgür-
lü¤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 (1868-
1912) Bat› Avrupa'n›n entelektüel ve
maddi olanaklar›n›n içeriye aktar›ld›¤›,
tam anlam›yla bir “bat›l›laflma” dönemiy-
di. Amaç, bat› uygarl›¤›yla Japonya gele-
neksel ruhunun bir amalgam›n› olufltur-
makt›. Ülkenin yönünün Asya'dan Avru-
pa'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 yönelme-
nin kendilerini sömürge olmaktan kurta-
racak 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 fleh-
rinin yak›nlar›nda bulunan Meiji Mura
(Meiji Köyü), bu dönemde ülkenin na-
s›l bir atakla kökten infla edildi¤ini göste-
ren minyatür bir kasabad›r. Japonya’ya
giden herkesin ziyaret etmesi gereken
ilk yerlerden olmay› hak etmektedir bu-
ras›. Bu amaca ulaflmak için, Meiji, hükü-
meti endüstriyi büyütecek, ülkeyi zen-
ginlefltirecek ve orduyu  kuvvetlendire-
cek köklü sosyal reformlar yapt›. Bu dö-
nemle ilgili olarak afla¤›daki hususlar s›-
ralanabilir: 

Bu dönemde hükümet, modern ve zo-
runlu e¤itim sistemi ve finansal hizmet-
ler için gerekli altyap›y› yaratarak ekono-
mik büyümenin gereklerini yerine getir-
miflti. Haz›r yeri gelmiflken ifade edilme-
lidir ki, Japonya “ö¤renerek yükselen”
bir toplum olarak bu dönemde de her
düzeyde e¤itim için yabanc› uzmanlara
yo¤un bir flekilde baflvurmufltur. Bir yan-
da gençler uzmanl›k için d›flar›ya gönde-
rilirken, yabanc› uzmanlar›n say›s›
1898’lerde 802’ye ulaflm›fl, bunun da
yaklafl›k yüzde  90’› özel sektörde istih-
dam edilmifltir. Japonlar, yabanc›lardan
istifade etmekten geri kalmazken, hatta
söz konusu sene yabanc›lara ödenen be-

del, e¤itim bakanl›¤› bütçesini de aflar-
ken, kendilerine has tedirginlikle yaban-
c›lar›n ülkede fazla kalmas›n› istemiyor-
lar, 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 za-
manlardan at›lm›flt›. Bir ifl, onun üstad›n-
dan mutfakta, tezgahta, O’nun rahle-i
tedrisine diz çökerek ö¤renilirdi. ‹fle ya-
ramayan teorik ve soyut ezberci bir ted-
risat 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-

sel ö¤retinin iç içe oldu¤unu bü gün için
bile ifade etmek gerekmektedir. Ünlü Ja-
pon sosyolog Michio Morishima, “Ba-
t›’n›n Bilimi, Japon’un ahlak›” ad›n› ver-
di¤i ünlü eserinde bunu iyi irdelemekte-
dir. Bu hususu biraz daha açmak gerekir.
Japonya’da Okocho Okulu’nun
1940’lar civar›nda “yeni bir birey yarat-
mak” konusundaki giriflimleri, tarihsel
bir süreklili¤i ifade etmektedir. Durkha-
imci s›n›fs›z, homojen bir toplumu amaç-
layan bu süreçte resmi ideolojinin “öner-
di¤i” bireyin, ortak kader, ulusal ba¤l›l›k
ve fedakarl›k hususlar›nda mümkün
mertebe “endoktrine” edilmesi amaçlan-
makta, bireysellikten ziyade toplumsal
önceliklere, haklardan çok görevlere, tü-
ketimden çok ulusal tasarrufa, yabanc›
mal kullan›m›ndan ziyade yerli mal› kul-
lan›m›na, d›fl borçtan ziyade kendi ya¤›y-
la kavrulmaya vurgu yapan bir de¤erler
bütünü bazen yasalar yoluyla, bazen e¤i-
tim ö¤retim yoluyla, bazen propaganda
ile ve bazen de d›fl tehdit konsepti arac›-
l›¤› ile halk› tedirgin etmek pahas›na be-
nimsetilmeye çal›fl›lm›flt›r.4

Konuya dönmek gerekirse, 1874’te Tek-
noloji 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 rasyo-
nalizasyon çal›flmalar›nda yabanc› uz-
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manlar kritik katk›lar yaparken, Japonla-
r›n da bunu çok h›zl› ö¤renip içsellefltir-
mesi geçmifl dönemde kurulan fiziki ve
sosyal alt yap›n›n bir ödülü olarak not
edilmelidir. Bu flekildeki ö¤renme süreç-
leri, Japon yaklafl›m›n›n bugün de geçer-
li olan sa¤lam sürekliliklerinden biridir.
Japon medeniyeti, ö¤renen bir medeni-
yettir. Önce Çin’den sonra Bat›’dan, ar-
d›ndan Amerika’dan, flimdi bütün dün-
yadan ö¤renen, ö¤renmeyi ö¤renen, bu-
nu 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 deva-
sa sanayi çarklar›na renk vermektedir. 

Japon flirketi bu gün ö¤renen, sürekli ye-
nilenen ve de¤iflen bir konumdad›r. Bir
flirketin rekabetçi üstünlüklerin sürekli
k›lmas›n›n bundan baflka bir s›rr› da yok-
tur. Ancak bu de¤iflimin mahiyetini Bat›-
l› bir terminoloji ile aktarmak ve anlam-
land›rmak imkans›zd›r. Japonya, 1990
dan 2002 y›l›na kadar tam 12 senesini ik-
tisadi krizler içinde geçirdi. Amerikal›la-
r›n reform tedbirlerin hep bir intihar ola-

rak gördüler. Bu reformlara kulak verse-
lerdi bu gün Japon flirketleri birer birer
yabanc›lar taraf›ndan sat›n al›nm›fl, iflsiz-
lik yüzde onlar›n üstüne f›rlam›fl, sosyal
bir kaosun efli¤inde olurlard›. Evet Ja-
ponya’da “liderlik” s›k›nt›s› bu gün had
safhada. Gelece¤in rasat›n› iyi yapacak ve
risk alacak, milleti ard›ndan sürükleye-
cek 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›rla-
ra yay›lan oturmufl töreleri , yol ve yorda-
m› olan devasa bir toplum ve muazzam
bir iktisadi büyüklükle öyle pin-pon to-
puyla oynar gibi “reform” yap›lmaz. 

Japonya, 1960’larda e¤itim ve teknoloji
alanlar›na milli gelirinin yüzde 5 ten faz-
las›n› ay›rmakta idi. Bütçeden e¤itimin
ald›¤› pay ise yüzde 202’ler civar›nda idi.
Bu gün Japonya e¤itim davas›n› hallet-
mifl olmakla beraber hala bütçeden e¤iti-
min ve teknolojinin ald›¤› pay yüzde 8’in
üzerindedir. Öte yandan ‹kinci dünya sa-
vafl›ndan sonra Japonya’da bilhassa e¤i-
tim modelinin geçmiflle ilgili bir çok 
ba¤›, ABD taraf›ndan cebren kopart›lm›fl-

t›r. Japon fetihlerin-
den ve zaferlerinden
bahsetmek yasakt›r.
Japon neslini haf›za
kayb›na u¤ramas› is-
tenmektedir. Japon-
ya’n›n istihbarat teflki-
lat› kurmas› da yasak-
t›r bu gün. Ama millet
ruhu çok fleflitli for-
masyonlar alt›nda
farkl› yerlerde ve fark-
l› organizasyonlar›n
bünyesinde yefler-
mektedir. Millet ol-
mak da böyle bir fley-
dir zaten. Bu gün Ja-
pon flirketleri, Japon-
ya ad›na “istihbarat”

yapmaktad›r. Bu ça¤›n istihbarat› iktisadi
zaferlerin eldesine yaramaktad›r. Okulda
istediklerini alamayan gençler, Japon flir-
ketlerinde gerçek bir e¤itimden geçmek-
tedirler. Japon flirketi, bir çal›flan›n ailesi,
do¤al çevresi, zor gününde elinden tuta-
n›, bofl zaman›n› de¤erlendirdi¤i bir yer-
dir. Bürokraside çal›flan bir bayan arka-
dafl›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
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Ucuz ‹flgücü Avantaj›n› Kaybeden Malezya,
E¤itime Yat›r›m Yaparak Büyümesini Sürdürdü
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H a k a n  K I Y I C I
h a k a n @ e k o c e r c e v e . c o m

1980’lerin sonunda ucuz iflgücü avantaj›n› kaybeden Malezya, e¤itime yat›r›m yaparak nitelikli insan kay-
na¤› 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 ka-
dar ucuz iflgücü avantaj›n› kullanan Tür-
kiye, 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 Uzak-
do¤u’nun zengin Müslüman ülkesi Ma-
lezya’n›n deneyimini dikkate almakta
fayda var. Ucuz iflçilik faktörünü kullana-
rak çekti¤i yat›r›mlar›n daha ucuz ülkele-
re yönelmesi üzerine   Malezya, rekabet
avantaj› olacak alanlar›n› geniflletme yo-
lunda 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 Pe-
nang adas›ndaki yat›r›mlar› kaybetmeye
bafllamas›. “Düflük iflçilik maliyetleri”
stratejisiyle cezbetti¤i yat›r›mc›lar›, Ma-
lezya’da tutabilmek ve yeni yat›r›mc›lar›
davet edebilmek amac›yla gelifltirdi¤i
stratejilerden en aç›k ve önemlisi Malez-
ya’n›n baflta ulafl›m, lojistik, e¤itim, tu-
rizm, enerji, liman iflletmecili¤i, mali
sektör ve biliflim olmak üzere çeflitli ko-
nularda 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-

misi”, hizmet sektörünün giderek artan
öneminden dolay› gündeme gelen, üre-
tim sektörü taraf›ndan yönlendirilmek-
ten, üretimi yönlendirici güç olmaya
do¤ru ilerleyen bir kavram. Bu kavram,
özellikle sermayenin düflük iflçilik mali-
yetleri ard›ndan gitmesi sonucunda, ül-
kelerin rekabet avantajlar›n› yetiflmifl in-
san gücü ve yüksek kalitede hizmet sa¤-
lamak sure-
tiyle muha-
faza etmeye
dönüktür .
Belirlenen
alanda reka-
bet avantaj›
oluflturmak
üzere Ma-
lezya, e¤iti-
me odak-
lanm›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¤ren-
cilerinin üçte biri yurtd›fl›nda e¤itim gö-
rüyor. Bunlar›n bir k›sm› geri dönüp

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 düzenlen-
mifl 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

Yüksek ö¤renim, 1996 y›l›nda Özel Yük-

sek Ö¤renim Kurumlar› Yasas› kapsam›n-

da özellefltirildikten sonra, 6 yeni özel

üniversite kuruldu. Ayn› yasa, yabanc›

üniversitelerin flube kampus kurmalar›na

da imkan tan›d›. 



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 üniversi-
tesini seçiyor. 

1997 Asya krizi öncesinde çok yayg›n
olan, devlet taraf›ndan sa¤lanan uzun sü-
reli ucuz e¤itim kredileri ile yurtd›fl›nda
(ço¤unlukla ‹ngiltere ve ABD) üniversi-
telere göndermenin yerini, bu ihtiyaç
kriz sonras› kademeli olarak yurtd›fl›nda-
ki üniversitelerle ikili e¤itim anlaflmala-

r›yla Malezya’da ayn› e¤itim verilmek su-
retiyle azalt›lmaya çal›fl›ld›. Yetkililer, bu
uygulaman›n kriz sonras› maddi olum-
suz etkileri ile kalifiye iflgücünün vas›fla-
r›n› yükseltmesi aras›nda gidip geliyor-
lar.

Yüksek ö¤renim, 1996 y›l›nda Özel Yük-
sek Ö¤renim Kurumlar› Yasas› kapsa-
m›nda özellefltirildikten sonra 6 yeni
özel üniversite kuruldu. Ayn› yasa, ya-
banc› üniversitelerin flube kampus kur-
malar›na da imkan tan›d›. Bu yasaya ilk

yurtd›fl› cevap olarak Melbourne-Avust-
ralya’n›n Monash ve ‹ngiltere’nin Not-
tingham üniversiteleri baflkent Kuala
Lumpur’da tam teflekküllü kampüs kur-
dular. Ve bu üniversiteler, Bat›dakilerine
k›yasla nispeten daha düflük ö¤retim gi-
derleri 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 ol-
mas›na katk› sa¤lam›fl oldular. 

Yabanc› üniversiteler yan›nda Malezya
hükümeti “hizmet ekonomisi” kapsa-
m›nda “bilgi-temelli ekonomi”’ye geçifl-
te giderek artan “bilgi-iflçileri” ihtiyac›n›
karfl›lamak için çeflitli e¤itim programla-
r› bafllatt›. Sanayi E¤itim Enstitüsü, E¤it-
men ve ‹leri Beceri E¤itim Merkezi, ‹leri
Teknoloji Merkezleri, Japon-Malay Tek-
noloji Enstitüsü, bu kapsamdaki prog-
ramlar 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›n-
dan beri aktif olarak iflgücünün becerile-
rini yeniden e¤itme ve art›rma yönünde
çal›fl›yor. Di¤er taraftan, Üniversite-Sa-
nayi ‹flbirli¤i Konsorsiyumlar›nda teksif
edilmifl araflt›rma programlar›n› teflvik
etmenin yan›nda özellikle bilim ve tek-
noloji alan›nda e¤itim veren lise-sonras›
bir e¤itim sistemi gelifltirdi. Örne¤in Ma-
lezya’n›n Multimedya Üniveristesi Bilgi
ve ‹letiflim Teknolojileri (ICT – Informa-
tion and Communication Technologies)
ile ilgili bilgisayar bilimleri, telekomüni-
kasyon, optik, fotonik ve tasar›m konu-
lar›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) git-
mekten çekinmelerini turizm konusun-
da iyi de¤erlendiren Malezya, yüksek ö¤-
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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›flmala-
r›, e¤itim alan›na da yans›d›. fiu anda bafl-
ta Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri ol-
mak üzere Arap ülkelerinden ö¤renciler
yüksekö¤renim ve dil ö¤renme (‹ngiliz-
ce)amac›yla Malezya alternatifini de¤er-
lendiriyorlar. Gerek Malezya’n›n turizmi
ve gerekse e¤itim sistemi aç›s›ndan fark-
l› bir aç›l›m.

Resmi dili Malayca olan, ancak ülke ge-
nelinde ve özellikle ifl dünyas›nda ‹ngiliz-
ce’nin yayg›n kullan›ld›¤› bir gerçek. Ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› 1957 y›l›ndan bu
yana milliyetçi bask›lar nedeniyle ‹ngiliz-
ce’nin e¤itimdeki a¤›rl›¤› kald›r›lmaya ça-
l›fl›ld›. Bu bask›lar›n tam anlam›yla baflar›-
l› oldu¤u söylenemez, çünkü devlet ka-
demeleri ve hukuk gibi birçok konudaki
kaynaklar›n ‹ngilizce olmas›n›n pek önü-
ne geçilemedi. 2003 y›l›nda al›nan bir ka-
rarla, 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 potan-
siyel aras›ndaki “ç›kt› bofllu¤u” “output
gap” olarak adland›r›lan fark, bir türlü ka-
panamad›. Sermaye yat›r›mlar›n›n bekle-
nen oranlar›n alt›nda olmas›n› da gözö-
nünde bulunduran hükümet, ekonomik
büyümeyi sermaye ve iflgücü üretkenli¤i-
ni art›rmakla sa¤lamay› hedefliyor. Bu
nedenle e¤itim, mesleki e¤itim ve bilgi-
iflçisi e¤itimine sa¤lanmas› gereken des-
te¤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-

ya’n›n do¤al yap›s›ndan kaynaklanan
ekstra avantajlar› var. Örne¤in çok kül-
türlü yap›s›ndan dolay› (Etnik da¤›l›m:
yüzde 53 Malay, yüzde 26 Çinli, yüzde 12
Bumiputra - yerliler, yüzde 8 Hintli, yüz-
de 1 Di¤er), müfredatla ö¤renilen ‹ngiliz-
ce ve Malayca yan›nda, etnik Çin kökenli
nüfusunun büyük bir k›sm›n›n Çince’nin
Mandarin ve/veya Kanton lehçelerini bil-
meleri ve etnik Hint kökenli nüfusunun
konufltu¤u Hindu ve/veya Tamil dilleri
yabanc› yat›r›mc›lar›n özellik hizmet sek-
töründeki yat›r›mlar› için Malezya’y› da-
ha iyi bir konuma getiriyor.

Teknoparklar Diyar›: Cyberjaya
ve Multimedya Süper Koridoru

E¤itime öncelik vererek nitelikli insan
kayna¤› yetifltiren Malezya, katma de¤e-
ri yüksek ürünlerin gelifltirilmesini sa¤-
lamak üzere Ar-Ge’ye ay›rd›¤› fon mik-
tar›n› da art›rm›flt›r. Buna göre Malez-
ya’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 du-
rumda (Almanya yüzde 3, Amerika yüz-
de 2,8, AB yüzde 1,81, Türkiye ve Yuna-
nistan yüzde 0,49) . Bu oran Endonezya
ve Tayland gibi çevre ülkelere oranlara
oldukça iyi ve OECD’nin belirledi¤i yüz-
de 2 normuna giderek yaklafl›yor. Her
türlü zenginli¤i göz önünde bulundu-
ruldu¤unda Malezya, bu oranlar› daha
da ileri düzeylere götürebilecek bir ül-
ke. Ar-Ge fonlar›ndan Multimedya Sü-
per Koridoru’nda  (MSK) yeralan proje-
lerin yararlanmas› önceli¤i getirilmifltir.

Tan›m olarak Multimedya Süper Kori-
doru (MSK), daha genifl tan›m›yla
Cyberjaya, fiziksel olarak Kuala Lum-
pur’un merkezindeki meflhur Petronas
Kuleleri ile yeni yap›lan havaalan› ara-
s›nda ayn› fiber optik omurgaya ba¤la-
nan 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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Alternatif Finans Kaynaklar›na Merkez

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 merke-
zi 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 petrodolarla-
r›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 Malez-
ya, 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›n-
ma Bankas› ve IMF ile bir araya gelmesi ve Deutsche Bank, Citibank ve HSBC gibi uluslara-
ras› 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 konusun-
da çekim merkezi haline getiriyor. 



Fikir, daha önce sadece binalar ve yollar
gibi somut projelerden oluflan Dr. Maha-
tir 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 bi-
linen Malezya’n›n 2020 y›l›nda geliflmesi-
ni tamamlam›fl bir ülke olma hedefi) ve-
rerek 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 Ma-
lezya’ya hay›r demeyen bu flirketler saye-
sinde Malezya, sabit disk ve di¤er elekt-
ronik parçalar›n üretildi¤i, elektronik ci-
hazlar›n›n montaj›n›n yap›ld›¤› bir mer-
kez haline geldi. 

Fikirlerin zenginlik üretti¤i bu yeni dö-
nemde bunlar›n yeterli olmayaca¤›n› gö-
ren Dr. Mahatir, “...hem dünya elektro-
nik 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 ol-
mas›...” amac›yla Multimedya Süper Ko-
risdoru fikrini ortaya att›. Bu fikrin dan›fl-
manlar› 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 tek-
noloji üreten flirketlere “MSK Statüsü”
veriliyor. Bu statüde olan yaklafl›k 900
kadar firmaya oldukça cömert miktar-
larda teflvikler veriliyor. MSK geliflme-
si, 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 is-
tihdam ettikleri çal›flan say›s› 21,000
(bunlar›n yüzde 82’si “bilgi iflçisi” ola-
rak tabir edilen teknik iflçi)

Kuruluflunda Amerikan yaz›l›m devleri-
ni ve donan›m üreticilerini çekmeyi
hedefleyen MKS, bugünlerde daha az

cazip müflterilere raz› olmak durumun-
da. Geliflmifl teknolojileri çekemese de
bütün bu sektör için istihdam kayna¤›
üretti¤i bir gerçek. 

MSK statüsü verilen son iki dünya devi
Japon telefon devi NTT (Nippon Teleg-
raph & 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›n-
daki ikinci en büyük Ar-Ge  merkezini de

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

Daha sonra Londra merkezli HSBC Ban-
kas›, dünyadaki befl bilgi ifllem merkez
destek ofislerinden birisinin Cyberja-
ya’da olmas›n› tercih etti. Bu listeye
Ericsson, Fujitsu, Shell, Standard Charte-
red, 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 dene-
bilecek düzeylerde,
• Arazi maliyetleri daha da ucuz,
•Befl y›l için kurumlar vergisi istisnas›,
•Cömert Ar-Ge destekleri,
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• Vas›fl› yabanc› çal›flanlar›n çal›flma izin-
lerinin ç›kmas› için maksimum süre ga-
rantisi 10 gün,
• Bütün çal›flanlar en az iki dil biliyor, ‹ngi-
lizce ve Malayca ve etnik Çin kökenli olan
çal›flanlar için ise Çince’nin Mandarin
(Çin’de ço¤unlukla bilinen/kullan›lan leh-
çe) ve Kanton (Güney Çin ve Hint-Çini böl-
geleri, Malezya ve Singapur’daki Çince leh-
çesi) lehçelerine hakim olmas›, hitap edilen
müflteri kitlesini daha da genifl k›l›yor. 

Ve flöyle devam ediyor yetkili: “Malez-
ya’n›n sundu¤u avantajlar o kadar aç›k ki;
Singapur Telekom bile kurumsal arama
hizmetleri merkezini Malaka’da (Singa-
pur’a deniz ile s›n›r Malezya’n›n güney
eyaletlerinden biri) kuruyor.”

Küçük çapl› muhasebe programlar› gelifl-
tiren bir yaz›l›m firma yetkisinin ifadesi
ise “‹flçilik, kira, vergi ve sair giderler da-
hil, bütün maliyetlerle k›yasland›¤›nda
Amerika’daki giderlerinin yüzde 5’i ora-
n›nda” fleklinde.

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” e-
devlet, 2) Kimlikten sa¤l›k kart›na kadar
çok amaçl› milli kart (national smart-
card), 3) Tele-sa¤l›k, 4) Zeki-okullar
(smart schools), 5) Malezya’n›n ticaretini
gelifltirici yaz›l›m ve donan›m›n gelifltiril-
mesini sa¤layacak e-ticaret, 6) Multimed-
ya Üniversitesi çevresinde yeni nesil tek-
nolojilerin gelifltirilece¤i Ar-Ge merkezle-
rinin oluflturulmas› ve 7) Malezya flirket-
lerinin dünya standartlar›na ç›kartacak
tekno-giriflimcilerin oluflturulmas›. Proje-
ler daha bafllang›ç aflamas›nda olmas›na
ra¤men üçüncü dünya ülkelerinden  yo-
¤un bir ilgi ve taleple karfl›land›.

MSK’daki bu teflviklerin ve vergi indirim-
lerinin hangi noktaya kadar gidece¤i ve
oluflturulan istihdam imkanlar›n›n de-
vaml›l›¤›, MSK’n›n baflar›s›n› ilan etmek
için biraz erken oldu¤unu gösteriyor. Fa-
kat geliflmeler umut verici.
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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 mü-
racaat ediyor veya gazete sayfalar›ndan
yard›m al›yordu. Ancak art›k bütün bun-
lar› ekonomik ve kolay bir flekilde yapan
internet var. Her ne kadar interneti bü-
tün fonksiyonlar›yla tam olarak kullan-
masak da, “Bir musibet bin nasihatten
evlad›r” misali, yaflanan krizlerle interne-
tin ifl ve iflçi bulmadaki rolünü krizle da-
ha yak›ndan keflfetme ve kullanma imka-
n› bulduk. Birileri hala eski yöntemleri
kullan›yor olsa da özellikle gençler ter-
cihlerini kariyer sitelerinden yana kulla-
n›yor. 

Bu soru herkesin akl›ndan geçiyor.  ‘O
kadar gazete ilan›,  o kadar efl dost akra-
ba bana ifl bulamad› da  Internet mi ba-
na ifl bulacak’ söylemlerini dillendirmek
yerine  bu sitelere kay›t olmak flu an için
daha mant›kl› görünüyor. Çünkü  piya-
sadaki kariyer sitelerine  son kriz sonra-
s› 900 bine yak›n kifli kendini kay›t ettir-
mifl durumda. Ve bu say› her geçen gün
art›yor. 

Bunlardan 7-8 bininin ifle yerlefltirildi¤i
kaydediliyor. ‹flin özü, ifl arayanla iflçi ara-
yan›n internet üzerinde buluflturulmas›.

Diyelim ki flimdiye dek kariyer siteleri ile
belki hiç ifliniz olmad›. Kendiniz için ve-
ya bir baflkas› için de bakma ihtiyac› his-
setmediniz. Ama bu yaz›y› okuduktan
sonra bu sitelere bakmadan edemeyece-
¤inizi tahmin ediyoruz. Bahsedece¤imiz
sitelerde her gün yüz binlerce tarama ya-
pan gözler ve milyonlarca t›klama yapan
eller var. Kriz öncesinde binlerce genel
müdür, flef, bölüm sorumlusu vb. çal›-
flanlar da bu siteleri sadece ismen duyu-
yor veya reklam-
larda görüyor-
du. Fakat iflsiz
ka ld ›k l a r ›nda
yapt›klar› ilk fley
bu sitelere bir
CV göndermek
oldu. Art›k Tür-
kiye'deki mil-
yonlarca kifli,  in-
ternet'in bafl›na
geçti¤inde ilk
olarak e-maillerine  de¤il bu sitelere bak-
mak oldu.. Binlerce nitelikli kiflinin ken-
dilerini kay›t ederek ifl arad›klar› bu site-
lerin en yafll›s› 6 y›ll›k, en yenileri ise kriz
sonras› kurulan "CV bank" siteleri. fiu
ana kadar 40'› bulan bu sitelerin en bü-
yüklerinin y›ll›k cirolar› milyon dolarla
ifade edilirken di¤er firmalar›n da bu ra-
kamlara s›çrama flans› yüksek. 

Türkiye’de kariyer sitelerinin ilk öncüle-

ri ise  dan›flmanl›k ve insan kaynaklar› fir-
malar› ön planda oldu. Özellikle  ellerin-
deki binlerce cv kaynaklar› ile   dan›fl-
manl›k yapt›klar›  firmalar› sanal alanda
buluflturabilen firmalar,  k›sa zamanda
büyük gelirler elde etme baflar›s› göster-
mifllerdi. Kariyer sitelerinin geliflmesi ile
birlikte  birçok firma da  kendi web say-
falar›na bir kariyer bölümü açarak  ele-
man bulma yoluna gitmifllerdir. Türki-
ye’deki  kriz zamanlar›nda  bu tür firma-

lar›n  baflvuru alanlar›na binlerce nitelik-
li insanlar  baflvurmufltu. Kullan›c›lar sa-
dece  kariyer sitelerinin   flirketlere tan›-
d›¤› bölümleri görebiliyorlar. Di¤er bö-
lümleri görmek isteyenler için ayr› bir
ücretlendirme söz konusu.

Veri taban›na eriflim hakk›na sahip olan
flirketler,  kariyer siteleri üzeriden kendi-
leri baflvurular› takip edebiliyorlar.

dosya ‹ST‹HDAM
B a k i  G Ü N A Y

b g u n a y @ e k o c e r c e v e . c o m

‹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.

Her ne kadar interneti bütün fonksiyon-
lar›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. Bi-
rileri hala eski yöntemleri kullan›yor ol-
sa da özellikle gençler tercihlerini kari-
yer sitelerinden yana kullan›yor. 
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Kiflisel S›rlar› Saklayanlar da Var

Kariyer sitelerindeki  h›zl› art›fl, siteler ara-
s›ndaki farkl› hizmetleri getirdi. ‹lk za-
manlarda birçok sektörden  ifl ilanlar›n›
yay›nlayan siteler zamanla  sektörler ara-
s›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 site-
leri ortaya ç›kt›. Çünkü bu insanlar CV'le-
rinin aç›¤a ç›kmas›n› istemiyorlard›. Dola-
y›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 or-
tam›nda da ifl arayabiliyorlar. Siteyi kulla-
nan firmalar, arad›klar› pozisyonlara uy-
gun CV'leri belirledikleri kriterlere göre
tespit edebilirler. Böylece pozisyonun ta-
n›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 üzerin-
den özel bir mesaj sistemi ile ulaflarak
aday› görüflmeye davet edebiliyorlar.

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

devlet, y›llardan beri var olmas›na ra¤-
men hantal ve memur zihniyeti ile  in-
sanlar› ifllerle buluflturmakta maalesef
gerekli  ifllevi yerine getirmemifl durum-
da. E-devlet  uygulamas›na geçmeyi dü-
flünen hükümet ise bu uygulamalar›   di-
¤er kariyer siteleri gibi  yaparsa k›sa za-
manda 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›la-
r›, birtak›m yetkinlikleriyle ön plana ç›k›-
yorlar. ‹flte o siteler ve özellikleri:

Kariyer.net, Rakipleriyle Büyüdü 

Sektörün ilk kariyer sitelerinden olan Ka-
riyer.Net, milyon dolarlar› bulan ciroya
sahip. Sitenin kurucular›ndan  Tufan Se-
vinçsel konuyla ilgili flu bilgileri verdi:
“Bizim Kariyer.Net olarak amac›m›z, ül-

kemizdeki ifl
arayanlar ile ifl
verenleri ‹n-
ternet orta-
m›nda bir ara-
ya getirmek.
Türkiye'de 1
milyon ile 2.5
milyon aras›n-
da de¤iflen ‹n-
ternet kullan›-
c› say›s› varken
bu say› Orta-
do¤u'da 5 mil-
yon civar›nda.
Sadece Du-
bai'de 800 bin
‹nternet kulla-
n›c›s› bulunu-
yor. ‹flte biz bu
kadar çok kul-
lan›c›n›n s›k›n-
t›ya girmeden

dosya ‹ST‹HDAM / ‹flsizlerin Umudu Kariyer Siteleri
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ifl aramas›n› istedik. Türkiye'de yafla-
nan ekonomik kriz sonras› CV arflivimiz
büyük art›fl göstermiflti.Özellikle yetifl-
mifl elemanlar kriz sonras›nda iflsiz kald›.
Bankac›l›k, tekstil, bas›n gibi nitelikli bir-
çok 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¤eri-
miz olmamas›ndan dolay› müflteriye
kendimizi anlatmakta zorluk çekiyor-
duk. 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 yeni-
bir.com, ayda günlük ortalama 150 bini
aflk›n ziyaretçisiyle, Türkiye'nin en s›k zi-
yaret edilen ve en çok dolafl›lan insan
kaynaklar› sitelerinden biri durumunda.
Site yetkilileri, di¤erlerinden temel fark-
l›l›klar›n› flöyle tan›ml›yorlar, “Sektörde-
ki di¤er kariyer sitelerinizden temel far-
k›m›z ise Yenibir.com'un yaln›zca bir ifl
ya da aday arama sitesi olmamas›d›r.
Üyelerimize kariyerlerinin her dönemin-
de fayda sa¤lamay› amaçl›yoruz” 

‹nsankaynaklari.com’da 
Kapsaml› ‹çerik Var

Türkiye'de büyüme trendine giren Kariyer si-
telerine yurtd›fl›ndaki firmalar da kay›ts›z kal-
mad›lar. Türkiye'de ‹nsan Kaynaklar›.com ad›
ile giren Arthur Andersen k›sa zamanda kari-
yer sitelerinde ilgi ile izlenen adreslerin bafl›n-
da gelmeye bafllad›. fiirketi "‹nsankaynakla-
ri.com sitesi Türkiye'de insan kaynaklar› ala-
n›nda güvenilir bir referans sitesi olma vizyo-
nu 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›.

dosya ‹ST‹HDAM / ‹flsizlerin Umudu Kariyer Siteleri

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."
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Sovyetler Birli¤i’nin 1990 y›l›nda da¤›l-
mas›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 bi-
risi. Fakat Türkmenistan, y›ll›k yüzde
20’lik büyüme h›z›yla bütün dünyan›n
dikkatini çekmeyi baflard›. 6 milyon nü-
fusu 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›¤› ülke-
de bundan 10 y›l önce bir kasaba görün-
tüsünde olan baflkent Aflkabat, bugün
modern bir Avrupa flehri oldu. 

Önce Özal’dan ‹stedi

Ülkesinde h›zl› bir kalk›nma seferberli¤i
yürüten Türkmenistan Devlet Baflkan›
Saparmurat Niyazov Türkmenbafl›, ihti-
yaç duyulan insan kayna¤›n› Türkiye’den
karfl›lamak istiyor. Bunun için Türki-
ye’den 23 milyon Türk istiyor. Devlet Ba-
kan› Kürflad Tüzmen’in 19-20 May›s
2003’te Türkmenistan’› ziyareti s›ras›nda
bu iste¤ini dile getiren Türkmenbafl›, da-
ha önce Turgut Özal’dan da yine 23 mil-
yon Türk istedi¤ini ve Özal’›n, ‘Evet’ de-
di¤ini hat›rlatmas› üzerine Kürflad Tüz-
men, ‘Bizde adam çok, 56 milyon Türk
bile gönderebiliriz’ fleklinde konufltu. 

Türkmenbafl›, Türkiye’den istedi¤i kiflile-

ri kendi kriterlerine göre olmas›n› isti-
yor. 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› ol-
mas›n› Türkmenbafl› flart kofluyor. Türk-
menistan Hükümeti, vatandafllar›na do-
¤algaz, su ve elektri¤i ücretsiz veriyor.
Devlet et, süt, tereya¤›, ekmek, ve flekeri
çok büyük ölçü-
de sübvanse edi-
yor. Türkiye’den
Türkmenistan’a
göç edenlerin
say›s› flimdilik 20
bin civar›nda.

‹fllerin Yüzde
80’ini Türk
‹fladamlar›na
Verdi

Türkiye Cumhuriyeti, 16 Aral›k 1991 tari-
hinde Türkmenistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› ta-
n›yan ilk ülke olmufl, 29 fiubat 1992 tari-
hinde de diplomatik iliflkiler tesis etmifl-
tir. Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenis-
tan’›n tan›nmas›, uluslararas› ve bölgesel
kurulufllara kat›lmas› veya iflbirli¤inin pe-
kifltirilmesi, üçüncü ülkelerin ve ulusla-
raras› kurulufllar›n destek ve yard›mlar›-
n›n sa¤lanmas› gibi konularda giriflimler-
de bulunmufltur.

‹ki ülke aras›ndaki ticarî ve ekonomik
iliflkilerin temeli, Türkmenistan Devlet
Baflkan› Saparmurat Türkmenbafl›’n›n ül-
kemize yapm›fl oldu¤u ziyaret s›ras›nda 3
Aral›k 1991 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuri-
yeti 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›, tele-
komünikasyon, otomotiv ve elektrikli ci-

haz gibi faaliyet konular›nda yo¤unlaflt›k-
lar› görülmektedir.

Türk Cumhuriyetleri içinde Türk ifla-
damlar›n›n en rahat ve en kolay ifl yapt›k-
lar› ülke, Türkmenistan. Gidifl gelifller ve
ülkede iç güvenlik muntazam. Vize al-
mak kolay ve huzurlu bir ülke,  Türkme-
nistan. Ankara’da Türkmenistan Büyü-
kelçili¤i, ‹stanbul’da Baflkonsolosluk,
Türkiye’den ülkeye gitmek isteyenlere
k›sa zamanda vize veriyor.  

dosya ‹ST‹HDAM
D r .  S ü l e y m a n  D O ⁄ A N

Türkmenbafl›, 23 Milyon Türk ‹stiyor
Y›ll›k yüzde 20 büyümeyle dünyan›n en h›zl› geliflen ve de¤iflen ülkesi Türkmenistan, 6 milyonluk nüfu-
suyla Türk Dünyas›n›n  y›ld›z› gibi parl›yor. H›zl› büyümeye paralel olarak, insan kayna¤› ihtiyac›n› Türki-
ye’den karfl›lamak istiyor. Bu nedenle Devlet Baflkan› Saparmurat Türkmenbafl›, Türkiye’den  23 milyon
Türk istiyor. 

Kifli bafl›na düflen milli gelir ise Türki-

ye’nin iki misli, yani 6 bin 300 dolar. Sa-

dece 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 Avru-

pa flehri oldu. 
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Türkmenistan’›n kalk›nmas›nda Türk ifla-
damlar›n›n büyük eme¤i var. Bugün
Türkmenistan’›n bir bat› ülkesinden far-
k› yok. Ülke geliflip de¤iflirken hem Türk
ifladamlar› kazan›yor, hem de Türkme-
nistan. Ülkedeki ifllerin yüzde 80’ini Türk
ifl adamlar›na havale etmifltir. Türkme-
nistan dünyan›n dördüncü do¤algaz re-
zervlerine sahip bir ülke. 

‹fl adamlar› devletin önünde!

Türkiye’den giriflimciler,  GSM operatör-
lü¤ünden otelcili¤e, konfeksiyondan de-
terjan üretimine kadar pek çok sektörde
kardefl ülke vatandafllar›yla ortak ifllet-
meler 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 ifa-
de etti¤i gibi, Türk ifladamlar› bölgede
devletin çok önündeler. 

Türkistan’›n (Orta Asya’›n büyük bir bölü-
müne verilen ad) en geliflmifl ülkesi, inci-
si ve ‹sviçre’si bugün Türkmenistan’d›r.
Baflkent Aflkabat’a yukar›dan bak›nca san-
ki cetvelle çizilmifl bir flehir görüyorsu-
nuz. O kadar düzenli ki görenlerin gözü-
nü kamaflt›r›yor. Bulvar, cadde ve sokak-

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 ifl-
lerde 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, va-
tan sevgileri ve baflar›l› çal›flmalar› dolay›-
s›yla “Üstün Hizmet Madalyas›” ile ödül-
lendirilen ifl adamlar›m›z mevcuttur.
Bunlar›n bafl›nda Ahmet Çal›k gelmekte-
dir. Çal›k, ayn› zamanda Türkmenistan
tekstil bakan yard›mc›s› ve Türkmenba-
fl›’n›n bafl dan›flman›d›r. Halen say›s› yüz-
lerle ifade edilebilecek esnaf, Türkme-
nistan’da ticaretle u¤raflmaktad›r. Türki-
ye ve ‹ran d›fl›ndaki ülkelerin, Türkme-
nistan’da küçük esnafl›k faaliyeti bulun-
mamaktad›r. ‹ranl›lar›n faaliyetleri, Türk-
lere göre oldukça düflüktür. Ayr›ca, ülke-
de yerleflik ifl yapmakta olan yabanc›lar
içerisinde Türklerin uyumu di¤erlerine
göre daha kolay olmaktad›r.

Do¤al gaz cenneti!

Türkmenistan gerek elektrik üretimi, ge-
rek 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 oluflturmak-
tad›r. Baflta Rusya Federasyonu olmak
üzere, SSCB’de bulunan do¤algaz re-
zervleri, toplam dünya do¤algaz rezerv-
lerinin yaklafl›k yüzde 40’›n› oluflturmak-
tad›r. Türk Cumhuriyetleri aras›nda en
büyük do¤algaz rezervlerine ve y›ll›k üre-
tim kapasitesine sahip olan ülke Türk-
menistan’d›r. Türkmenistan’daki do¤al-
gaz rezervleri, bölgedeki toplam rezerv-
lerin büyük bölümünden fazlad›r. Üreti-
len do¤algaz›n yüzde 84’ü ihraç edilmek-
tedir.

Toplam yüz ölçümünün 4/5’i çöl olan ül-
kenin, tar›ma elveriflli alan› sadece yüzde
3’tür. Yeni Türk Cumhuriyetleri aras›nda
ikinci büyük pamuk üreticisi olan Türk-
menistan’da son y›llarda üretilen pamu-
¤un ifllenmesine ve ülke içinde de¤erlen-
dirilmesine önem verilmektedir. Türk-
menistan, 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 Türki-
ye’nin 10 y›ll›k dönemde Türk dünyas›n-
da gerçeklefltirdi¤i en büyük baflar›, Türk
okullar›. T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
yurtd›fl›ndaki bütün okullar›n temsilcile-
riyle 1995’te yapt›¤› bir toplant›n›n ard›n-
dan yay›nlanan resmi kitapç›¤a göre, 10
y›l içinde bölgeye 130’u özel olmak üze-
re toplam 142 e¤itim kurumu kazand›r›l-
d›. Tümü özel 9 üniversitenin aralar›nda
bulundu¤u e¤itim kurumlar›, Türk firma-
lar›, T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Türk
Dünyas› Araflt›rmalar Vakf› taraf›ndan
aç›ld›.
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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.
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Dünyaca ünlü K›rg›z edebiyatç› Cengiz
Aytmatov’un Türk Okullar› hakk›ndaki
yorumu ise flöyle: “K›rg›z-Türk liselerin-
de okuyan ve daha sonra mezun olacak
bu gençler,  21. asr›n kadrolar› ve gelece-

¤imizin ayd›n günleridirler.” Türk okulla-
r› ifl adamlar›na cesaret verdi¤i gibi, böl-
gede faaliyet gösteren Türk flirketlerinin
eleman ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na da bü-
yük katk› sa¤lad›. Bugün ilgili branfllar-
dan 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 me-
zun, 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 cum-
huriyetleri ve Türkiye’yi birbirine ba¤la-
yan duygu ve manevi ba¤lar gözard› edi-
lemez. Önemli olan, bunu bir avantaj bi-
lip, iliflkilerde günlük siyasi kayg›lar› bir
yana b›rakarak ileriye dönük gerçekleflti-
rilebilir ekonomik ve siyasi hedefler çiz-
mek.

Trans-Hazar Projesi ve 
Tarafs›zl›k Statüsü!

Türkmenistan’›n gaz sektörüne iliflkin
as›l büyük projesini, Hazar Denizi’nin al-
t›ndan geçerek Azerbaycan ve Gürcistan
üzerinden Türkiye’ye ulaflmas› planla-
nan, y›lda 30 milyar metreküp kapasiteli,
yaklafl›k 3 milyar dolar maliyeti olan,
Trans-Hazar petrol boru hatt› projesi
oluflturmaktad›r. Projenin müteahhitli¤i-
ni, General Electric Capital ve Bechtel ‘in
Trans -Hazar boru hatt› projesinin yap›-
m›n› üstlenen ortak firmalar› PSG üstlen-
miflti. PSG, geçen y›l Royal Dutch Shell’i
de projeye dahil etmifl ve taraflar›n yüz-
de 50-50 oran›nda ortakl›k pay›na sahip
oldu¤u yeni bir konsorsiyum oluflturul-
mufltur.

Türkmenistan ‘daimi tarafs›zl›k’ (perma-
nent neutrality) statüsünü ilan eden ve
bu politikas›n› hiçbir flekilde taviz verme-
den uygulayan ülkedir. 12 Aral›k 1995’te
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‹flte ‘Alt›n As›r’ projeleri!

•Alt›n as›rda kifli bafl›na gelir 20 bin dola-
ra ç›kar›lmas› hedeflenmektedir. Halen
y›ll›k 10 milyon ton gerçekleflen ham pet-
rol üretimimin 2005’de 18 milyon ton,
2010’da 48 milyon ton, 2015’de 65 milyon
ton ve 2020 y›l›nda 100 milyon tona ulafl-
mas› beklenmektir.

• Halen y›lda 50 milyar metreküp ç›kart›-
lan do¤al gaz üretimi 2005 y›l›nda 80 mil-
yar metreküp, 2010’da 115 milyar metre-
küp, 2020’de 180 milyar metreküp üretil-
mesi hedeflenmekte ve bunun 135 milyar
metreküpü ihraç edilmesi öngörülmekte-
dir. 

•2020 y›l›na kadar elektrik, do¤al gaz, su
ve tuz, halka ücretsiz olarak verilecektir.  

• Sulamal› tar›m alanlar› 4 milyon hekta-
ra ulaflacak. 

• 2020 y›l›na kadar 50 ilçenin tamam›nda
ç›rç›r, iplik, dokuma, boyama ve konfeksi-
yon fabrikalar›ndan oluflan entegre tesis-
ler 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. Biz-
den duyurmas›.. 
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Birleflmifl Milletler’e üye ülkeler, ‘Türk-
menistan’›n daimi tarafs›zl›k statüsü’ ile
ilgili 59/80 say›l› karar› kabul ederken
bölgesel bar›fla da önemli bir katk›da bu-
lunmufltur.  Bildi¤imiz gibi Türkmenis-
tan, XX. yüzy›lda ‘tarafs›zl›k’ statüsünü
elde eden üç ülkeden (‹sviçre ve Avus-
turya) biridir. 

Sonuç: ‘Alt›n As›r’

Türkmenistan Meclisi, 1 Ocak 1996 tari-
hinden itibaren Kiril alfabesini terk ede-
rek, belirli bir geçifl dönemi çerçevesin-
de, Lâtin alfabesine geçmifltir. Türkme-
nistan’›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 özellefl-
tirme alabildi¤ine h›zland›r›lm›fl ve han-
tal 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› Tur-
gut Özal da s›k s›k dillendirmiflti. fiimdi
Türkmenistan’ da 21. yüzy›l› ‘Alt›n As›r’
ilan edilerek, ekonomi baflta olmak üze-
re, kültür, sanat ve medeniyet alan›nda

ciddi projelerin hayata geçirilmesi karar-
laflt›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 can-
lanmas› sa¤lanm›flt›r. Yine 12 y›lda 50
milyondan fazla a¤aç dikilmifltir. Bir ova
ve çöl olan Türkmenistan yeflile bürün-
müfltür.  
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‹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 si-
yasi liderlerinden biri. Türkmenbafl›, 1940 y›l›nda bir iflçi ailesinin çocu¤u olarak dünyaya gel-
di. Babas› II. Dünya Savafl›’nda, ailesinin di¤er fertleri ise 1948 Aflkabat depreminde öldü. Le-
ningrad Teknik Üniversitesi’nden enerji mühendisi olarak mezun oldu. Aflkabat yak›nlar›n-
daki Bezmein enerji tesislerinde çal›fl›rken Komünist Partisi’ne girifli, daha sonra devlet bafl-
kanl›¤›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› kitap-
lar› 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, Ja-
ponca, Arapça, Farsça, Almanca ve Çekçe’ye çevrildi. Türkmenlere baflucu kitab› olarak su-
nulan Ruhname’nin üniversiteye giriflte önemli bir bölümünün bilinmesi gerekiyor.
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Yeterli alt yap›s›n› oluflturmadan ve çile-
ye katlanmadan, k›sa yoldan flöhrete ve
servete ulaflma sevdas›na yakalanan
gençlik, bu ümidi istismar edenler elinde
ziyan oluyor. Bu hem bir iç kimlik eksik-
li¤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›n-
da yorum yapabilmek için, burada dur-
mak 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, göy-
nür özüm / Yi¤it iken ölenlere, gökekini
biçmifl gibi” der Yunus Emre. 
Afet bir yozlaflt›rma tufan› da birer göke-
kin olan gençlerimizi ac›mas›zca t›rpanla-
y›p, biçiyor. Belki ortada fizikî bir katliam
yok, fakat daha kötüsü onlar›n içi boflal-
t›l›yor, ümit ›fl›klar› karart›l›yor. Beslen-
dikleri ana kökler kurutuluyor. En vahi-
mi de, toplumsal haf›zalar› siliniyor. 
Fetih flairi Arif Nihat Asya, seneler önce-
sinden, içlerindeki “de¤eri” keflfedebil-
meleri 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,

serden / Senin de destan›n› okuyal›m
ezberden! / Haberin yok gibidir, tafl›d›-
¤›n de¤erden!” diye devam eden ve âde-
ta sosyal bir flok gibi, içimizdeki cevheri
uyand›ran k›ymetli m›sralar› hepimiz he-
yecanla 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 kul-
lan›yor. Halbu-
ki,  Eflrefo¤lu
Rûmî, senelerce
evvelinden ne
güzel dikkat
çekmifl, yeryü-
zünde dikensiz
gül bahçesi ola-
mayaca¤›na: 

“Cefas›z, kimse ermedi vefaya/Gül ol-
maz bellidir, hâr olmay›nca!”

Derinden Gelen Sosyal Ç›¤l›k

Pop star kuyruklar› asl›nda, bofllukta,
uçurumda b›rak›lm›fl civanmertlerin de-
rinden gelen sosyal ç›¤l›klar›d›r. Bu ç›¤l›-
¤› ve bu eseflendiren s›¤l›¤› görmek ge-
rekir. Cemiyetin dinamik unsurunu olufl-

turan ve onun yar›nlar›n› kuracak olan
bu genç kitle, menfaat simsarlar› ile flöh-
ret avc›lar›n›n eline b›rak›lmamal›. 

Ne ac›d›r ki, iç güdüleri afl›r› derecede
k›flk›rtan tüketim toplumu, gençleri bi-
rer aptal tüketici olarak görmekte ve iç-
lerindeki yüce özneyi yoklaflt›r›p, onlar›
al›nabilir, sat›labilir, kullan›labilir, harca-
nabilir 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.  

Her gün ekranlarda, traji-komik insan
manzaralar› ile karfl›lafl›yoruz. Bütün ser-
vetini 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›zla-
yan, 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, katla-
n›lan çilenin erdeminden ileri gelir. 
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‘Yürü, Hâlâ Ne Diye
Oyunda Oynafltas›n!’

O l c a y  Y A Z I C I
o l c a y @ e k o c e r c e v e . c o m

Pop-Star kuyruklar›ndaki esef verici insan manzaralar›, bir yandan yar›nki Türkiye’nin kurucular› olan genç-
lerin 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. 

Kifli, kendi yetene¤i ve çilesi ile varma-
l›d›r hedefine. Var›lan yerin sa¤laml›¤›
ve onuru, katlan›lan çilenin erdeminden
ileri gelir. 
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Tabii ki, gençlerin sergiledi¤i bu üzücü
insan hallerinin, sosyal, kültürel, ekono-
mik ve ahlâkî arka plan›, göreceli gerek-
çeleri var. Sadece gençleri elefltirmemek,
bunlar› da iyi analiz etmek, iyi çözümle-
mek ve bundan toplumsal bir sorumlu-
luk ç›karmak gerekir. Bu da evveliyatla
toplumu yönetenlerin ifli. Bu kuyruklar
flöhret olma sevdas›n› yans›tt›¤› kadar,
Anadolu insan›n›n çaresizli¤ini, unutul-
mufllu¤unu, dayan›lmaz yaln›zl›¤›n› da
yans›t›yor. Hem ruhu ve beyni bofl b›ra-
k›lm›fl, hem sa¤lam bir kültür kimli¤i, te-
vekkül ve direnme gücü afl›lanamam›fl;
kendi özüne, en güzel surette yarat›lm›fl
özgün kimli¤ine bakam›yor da; d›fl› süs-
lü, içi çöl kimliklere özeniyor.  

Gençleri as›l modellerden, soylu-yüce
örneklerden mahrum b›rak›p, sahte-sa-
nal idollere (put) zebun eden popüler
kültür(süzlük) sosyal bir âfet gibi cemi-
yeti temelinden sars›yor. Ne var ki, gele-
neksel ve klasik haf›zas›n›, toplumsal ter-
kibinin kimyas›n› unutan dizginsiz kitle,
yitirdiklerinin fark›nda, idrakinde de¤il.
Sabun köpü¤ü gibi kabar›p sönen e¤reti
hevesler peflinde sürünüyor. ‹nsan› elbi-
se ask›l›¤›, alk›fllanan bir mahluktan iba-
ret 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›l-
mazd›r. Fakat evveliyatla yetinme/kanaat

getirme ve haddi aflmama; çözülmeme,
onuruyla direnme; mücadele etme azmi-
ni, fluurunu kazand›rmak, ihmal edilme-
mesi gereken bir keyfiyettir. Kim yapa-
cak bunu? Tabii ki, üst kurumlar› çözül-
müfl bir cemiyette, tabiat› gere¤i aceleci,
sab›rs›z ve tahammülsüz olan gençlikten,
arzu edilen ahlâk, onurlu durufl ve liyâ-
kati ölçüsünde hedef belirleyip, eriflebi-
lece¤ini ümit etme; mistik teslimiyetle-
mücadele 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 unsuru-
dur/insan kayna¤›d›r. ‹nsan potansiyeli-
dir. Ne var ki, bu beflerî potansiyeli dina-
mik/hareketli ve de bereketli bir enerjiye
dönüfltürebilmek için, maddî dürtüden
önce, mânevî motivasyon gereklidir. Star
kuyruklar›nda heba olan bu genç beyin-
leri gördükçe, millî flairimiz merhum
Mehmet Akif’in fliirinden mülhem ola-
rak, “Bir star u¤runa ya Rabb, ne günefl-
ler bat›yor!” diye ilenmek geliyor insan›n
içinden. Bu sulusepken, “dik sürüngen”
gidiflin en büyük fenal›¤›, genç nesle kö-
tü örneklik teflkil etmesidir. Çünkü kötü-
den, 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 ön-
ce yanl›fl bilinirse, do¤ruya ulafl›lamaz.”

Victor Hugo, “Güzellik, k›sa süren bir sal-
tanatt›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 kültürün-
deki pespayeleflme kadar h›zla bulaflmaz
!” der. Ne var ki, sa¤lam iradeli insan, y›-
¤›nsal dalgalanmalar karfl›s›nda çözülme-
yen, yenilmeyendir. Bunun için, E.E.
Cummigs, bu mücadele aflk›n› flu sözler-
le yüceltir, “Sizi baflkalar›na benzetmek
için elinden geleni ard›na koymayan bir
dünyada kendiniz kalmak; bir insan›n
yeryüzünde verebilece¤i en büyük kav-
gaya giriflmek ve asla geri çekilmemek-
tir.”

“E¤er yürüdü¤ünüz yolda güçlük ve en-
gel yoksa, bilin ki, o yol sizi bir yere ulafl-
t›rmaz.” Bu da, B. Shaw’›n sözü.  Casson
ise, “‹nsanlar›n en büyük dostu, zorluk-
lard›r!” demifl. Evet flahsiyet ve fazilet, efl-
yay› aflk›n idrak, maddeden ba¤›ms›z k›y-
met ölçüsü ve bunlar›n kifliye kazand›rd›-
¤› haysiyetli kimlik burada bafllar. 

Ifl›k ‹nsan›n ‹çinde

Mutlulu¤u, ikbali, yükselme lütfünü bafl-
kas›ndan/ötekinden bekleyen flaflk›nlara
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seslenir bilge Muhammed ‹kbal: “Sen
kendine bak, elim-ete¤im bofl diye üzül-
me; senin gö¤sünde bir dolunay gizli-
dir!” 

‹çindeki dolunay›n fark›nda olmay›p, ya-
kas›na baflkalar›n›n pop-star rozeti tak-
mas› için ç›rp›nanlar›n hâli, çok ac›nas›-
d›r. Cesaret afl›lar insana, ‹kbal’in derin
manâlar ihtiva eden diriltici sözleri: “Ha-
yat›n kanunudur yaratma flevki/Kalk ve
yeni bir dünya yarat!/Atefllere bürün, ‹b-
rahim gibi/ Raz› olmak bu bahts›z dünya-
ya/Kalkans›z kalmakt›r savafl alan›nda!”

Kutsal›n d›flland›¤›, erdemin eski bir elbi-
se gibi ruhlardan s›yr›l›p at›ld›¤› ve onur
diye bir iç denetimin kalmad›¤› bir dün-
yada yafl›yoruz. Frederic Beigbeder’in
çarp›c› ifadesiyle,  bu ça¤da “her fley ge-
çici, her fley sat›n al›nabilirdir.” Yani, ce-
miyetin ahlâk ve izzet hisarlar› düflmüfl-
tür. Liberalizmin o bafl›bofl, kopuk ifade-
siyle, herkes ““Laissez faire, laissez pas-
ser!” 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!, de-
mektir.) Eski Ahit’te/‹ncil belirtildi¤i üze-
re, her fleyin bir zaman› vard›r. Vaktin-
den 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 güdü-
len 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 zama-
n› var.”  

Gereksiz ‹htiyaç Üretmek

Yapay ihtiyaçlar üretmeyi ve insan› geri
zekâl›, muhakeme, sorgulama/yarg›lama
gücü olmayan, kullanmaya müsait bir tü-
ketici derecesine düflürmeyi uygarl›k be-
lirtisi diye takdim eden ilkel bir yap› içe-
risinde; azg›n sele kap›lm›fl kavak yaprak-
lar› gibi, bir meçhule do¤ru ak›p gidiyor
genç nesiller. Bu ça¤›n en etkili yorum-
cusu Mark Twain, “Uygarl›k, gereksiz ih-
tiyaçlar›n sonsuz say›da artmas›d›r!” der.
Oysa erdemli toplumun biricik meselesi,
yapay ihtiyaçlar üretmek de¤il, tabii ihti-
yaçlara meflru karfl›l›klar bulmakt›r. 

fiunu bil ki, genç arkadafl, ruhuna özüm-
setti¤in yüce hasletleri hiç kimse silemez
ve sende olmayan hasletleri de hiç kim-
se/hiçbir makam/hiçbir jüri sana vere-
mez. 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 yö-
nel ve onurunla yüksel, yükselece¤in ye-
re. 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 ka-
p›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 üret-
mektir; gelip-geçici olan›n peflinde peri-
flan durumlara düflmek de¤il. Tüketim
ça¤›n›n, “arzular› k›flk›rt ve sömür”, “efl-
yay› kullan ve at”,  “insan› flöhret et, uçu-
ruma it!”, tuza¤›ndan koru kendini.  

Söz, “eflyaya sahip olmakla, erdemli ol-
mak” bahsinden aç›l›nca, tabii ki, akla ilk
gelen kifli Erich Fromm’dur. fiöyle diyor
ünlü Alman düflünürü: “E¤er insan sade-
ce sahip oldu¤u fleylerden ibaretse, onlar›
yitirdi¤inde, kendini de yitirecek, kim ol-
du¤unu bilemeyecektir. Böylece hayat›
yanl›fl kurman›n  sonucunda, ortaya yenil-
mifl, moralsiz, y›k›k ve ac›nacak bir insan
ç›kar! (Jüriden geçer oy alamayan zavall›
y›k›k star namzetlerinin sergiledi¤i sefil
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durumla nas›l da benzefliyor!) ...Olmak
kavram›nda ise sahip olunan fleyin kaybe-
dilece¤inden do¤an endifle, korku yoktur.
Oldu¤um gibiysem ve kiflili¤im ‘olmak’ ta-
raf›ndan belirleniyorsa, kimse benden bu-
nu alamaz ve kiflili¤imin y›k›lmas› tehlikesi
de do¤maz.” 

Gençlere bu “olmak/kemâle ermek flu-
urunu” özümsetmek gerekir. 

Germain Martin de flöyle diyor: “Yenilgi-
ye 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 ça-
baya girebilmesi için, biraz da s›k›nt› gör-
mesi lâz›m!” diyor. H›rslar›n ötesinde,
küçük bir dünya kuran, düflünür ve eko-
nomist E. F. Schumacher, dünyaca mefl-
hur “Küçük Güzeldir” kitab›nda flu sars›-
c› tesbiti yapar, “‹htiyaçlar›n artmas›, kifli-
nin kendi denetimi d›fl›ndaki güçlere ba-
¤›ml›l›¤›n› art›rd›¤›ndan, var oluflsal kor-
kular›n› da büyütür!” 

Yani bir kere bu azg›n ve ac›mas›z süre-
cin etki alan›na girmeyin, bir daha özgün
ve özgür iradenizi kullanamaz, baflkalar›-
n›n dümen suyunda gitmeye mecbur ka-
l›rs›n›z. Size sosyal bir statü kazanmak gi-
bi parlak gözüken etiket, asl›nda iç dün-
yan›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 uçuru-
mu daha sonra fark edersiniz.  Bu fleytan
feneri, öyle bir ›fl›k yayar ki etraf›na, göz-
leri kamafl›r meftun olanlar›n. Gerçe¤in
üzeri sis perdesiyle kapat›l›r. Sorgusuzca
tap›n›lan bir sanal âlem kurulur-kurgula-
n›r. Bunun için filozof Heidegger, “Kame-
ra, izleyiciye çevrilmifl bir silaht›r!” der. 

Kifliyi erdemli ve üstün k›lan, sahip oldu-
¤u servet de¤il, ruhuna özümsetti¤i mâ-
nevî/mücerret  k›ymetlerdir. 

Masum ve çaresiz bir nesil,  safl›¤› ve bi-

rikimsizli¤i ile istismar edilip, bir yere çe-
kiliyor. 

Üzerlerine titredi¤imiz, ayd›nl›k gelece-
¤imizin ümidi olan gençlerimizi, insan
simsarlar›n›n/ümit tacirlerinin elinden
kurtarmal›y›z. Biliniz ki buradan Türki-
ye’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 anlaflma-
ya/kalbî sözleflmeye göre, devlet vatan-
dafl›n›n her türlü güvenli¤ini garanti
eder; vatandafl da bu selim/kerim/er-
demli devlete sadâkat hissi ile ba¤lan›r.
Oysa yaflad›¤›m›z bu sulu-sepken manza-
rada, masum vatandafllar menfaatperest-
lerin insaf›na (!) terk edilmifltir. Sömüren
sömürene, kullanan kullanana! Nerede
koruyucu, âdil ve kerim olmas› gereken
devletin “sosyal kontrat›”? Ülkenin yar›n-
lar› 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/çare-
sizce ç›rp›n›yor. Sosyal çözülmenin, ahlâ-
kî 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 bulunduran-
lar, yoksul umutlar› sömürerek, servet-
lerine servet kat›yor. Savunmas›z genç

kitle ise, flaflk›n pervaneler gibi bu ya-
kan, yok eden tuzak-›fl›¤a do¤ru koflu-
yor. ‹nsan onurunu ve cemiyetin itibar›-
n› rencide eden bu gidifle birileri dur de-
meli. Hiç flüphe yok ki, sorumlulu¤un
biricik muhatab›, ülkeyi insan kaynakla-
r›yla birlikte yükseltme ve refah seviyesi-
ni tutturma iddias› ile ifl bafl›na gelen ik-
tidarlard›r. Tahammül edilmez bir yal-
n›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, toplu-
mun 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 kurtara-
ca¤›z, sorusuna verilecek ilk cevap e¤i-
tim ve aile müessesesidir. Gencin beyni-
ne ve yüre¤ine kendi kimyas›, medeniye-
tinin genetik kodlar› ve flahsiyetli olma
fluuru ailede verilir. E¤er bu gerçekleflti-
rilmez ise genç, gibi soka¤›n ve ekran›n
rüzgâr›na göre oradan oraya savrulacak
ve bir kimlik bunal›m› içerisinde bocala-
y›p kalacak. Aileden sonra, büyük so-
rumluluk tabii ki e¤itim müesseseleri-
nindir. 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 yolcu-
lu¤u; içimizden, yani insan›n
içinden, ruhundan, yüre¤inden,
fluurundan geçer. ‹nsan› atla-
mak, 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. Çün-
kü, bu vahim durum, toplumun bindi¤i
dal› kesmesi, ba¤r›ndan f›flk›ran filizi k›r-
mas› demektir. 

Ey genç adam, bütün çaresizli¤ine, bü-
tün sahipsizli¤ine ra¤men, niteli¤i ve yet-
kinli¤i/mümeyyiz vasf› su götürür uydu-
ruk 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›lmak-
tansa; yetenek, liyâkat, sab›r ve çileye
katlanma gücü ölçüsünde hedefler belir-
lemek, daha ak›ll›, daha erdemli bir dav-
ran›flt›r. 

Genç nesle yapt›¤› derin ve cesaret afl›la-
y›c› ö¤ütleriyle meflhur düflünürümüz Ali
Fuad Baflgil, sab›rs›z arzular peflinde ken-
dini helâk edenlere flu uyar›da bulunur:
“Dizginlenmeyen emeller, istekler ve ar-
zular, azg›n bir at gibi sahibini çi¤ner!”
Genç adam, sen önce donan›m›n› ta-
mamlay›p, kemâle ermeye bak; derunî/iç
muhtevan› gelifltir. Arzu etti¤in netice ar-
d›ndan mutlaka gelecek. 

Sun’i starlar›n saman alevi gibi parlay›p
sönen ›fl›lt›s› ile sak›n gözlerin kamaflma-
s›n. Ruhundaki söndürülemez gerçek ›fl›-
¤› fark et. Sak›n ola ümitsizli¤e, yeise ka-
p›lma: ‹brahim Hakk› hazretlerinin o ru-
ha flifâ sözlerinin ulvî mesaj› ile bütün
olumsuzluklara karfl› sab›rla, metanetle
diren: “Hiç ummad›¤›n yerde/Nâgâh

aç›l›r perde/Derman eriflir derde/Mevlâ
görelim neyler/Neylerse güzel eyler!”

fiair Rudyard Kipling, kifliye “adam olma-
n›n flartlar›”n› s›ralarken flöyle der: “Ne
kazand›m diye sevinir, ne kaybettim diye
yerinir, ikisini de karfl›lay›p yüzleflebilir-
sen; ömür verdi¤in fleylerin y›k›l›fl›n› sey-
redebilir 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 kar-
fl›s›nda e¤ilip-bükülmek; onlardan mer-
hamet, himmet beklemek ve bu u¤urda
yüzsuyu dökmek, genç adama yak›flmaz.
Hayat bir f›rt›na çad›r›d›r, onun eksen di-
re¤ine tutunacak ve f›rt›na ne kadar zor-
lu olursa olsun, çad›r›n› devirmesine mü-
saade 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 kuflkulu-
dur. ‹nsan kendi yükselmeli hayat merdi-
veninde; birini bir yere yükseltenler, onu
k›sa zamanda alafla¤› da eder. Yerin sa¤-
lam ve muhkem olsun istiyorsan, özle-
nen çizgiye kendi eme¤inle, erdeminle
ulaflacaks›n. Kal›c› olman›n biricik yolu
ve yöntemi budur. Yoksa, temeli oluflma-
dan, çilesi çekilmeden, s›k›nt›s›na katla-
n›lmadan t›rman›lan zirvenin, düflüflü
h›zl› ve elemli olur. Çünkü, ‘zirvede rüz-
gârlar sert eser!” 

Genç nesiller, kendilerine kimsenin ver-
medi¤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, yüceli-
flin 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 talihi-
ni yenebilir. Star kuyruklar›nda zelil olan
nesil, hem ülke için, hem de kendi için
esef verici bir ziyand›r... 

Çileye katlanma sabr›n› göstermeden; te-
melsiz, uçuk hayaller peflinde koflanlar,
sonunda ac›kl› düfl k›r›kl›klar› yaflar! Bu-
nun için sevgili Peygamberimiz, “Dünya-
y› isteyen ilme sar›ls›n, ahreti isteyen il-
me sar›ls›n; hem dünyay›, hem ahreti is-
teyen yine ilme sar›ls›n!” diye  buyur-
mufltur. Her karesi bir imtihan süreci
olan hayat, mutlaka yaflanmas› gereken
tecrübeler bütünüdür. Sab›rs›zl›k göste-
rip, ona k›sa yol refleksi yapt›rmak iste-
yenler, 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 fer-
din, gerekse cemiyetin yükselifl ve yüce-
lifl s›rr› iflte burada; sokaklarda sefil man-
zaralar sergileyen, uzun star kuyruklar›n-
da de¤il:  “Yar›nki Türkiye’nin kurucula-
r›, 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...Hü-
nerleri, her türlü fedakârl›k olan bu hiz-
met ehliler, hizmetlerinin mükâfatlar›n›
bu insanlardan beklemeyecekler, son-
suzlu¤a sunduklar› eserin sesinin akisle-
rini, yine sonsuzluktan dinleyecekler-
dir.” 

Bu derunî sese, bu sosyal ç›¤l›¤a, sadece
gençler de¤il; yönetme makam›ndakiler
de kulak vermeli. 
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El sanatlar›, bir milletin kültür ve kiflili¤i-
nin en canl› belgelerindendir. As›rlar bo-
yu, toplumun yaflam zevki, öyküsü, duy-
gu ve düflünceleri, sanat anlay›fl› ve el be-
cerileri ile bütünleflerek, insan ruhunun
derinliklerinden eserlerine, incelikle ak-
setti¤i görülen Türk El Sanatlar›n›n bafl-
ka milletlerde örne¤ine rastlanmayan
çok zengin bir geçmifli vard›r.

Özbel’e göre el sanatlar›, gelene¤e daya-
nan 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 dü-
flüncede büyük bir de¤er tafl›r. Aile har-
camalar›nda tutumlulu¤u sa¤lar. Psikolo-
jik hayat›n aynas›d›r.

‹nsano¤lu varoldu¤u günden beri el sa-
natlar› ile iç içe yaflam›flt›r ve yaflamakta-
d›r. ‹nsan, tabiat›n flartlar›ndan korunma,
örtünme, giyinme, süslenme, beslenme
ve avlanma  araçlar› gibi ihtiyaçlar›n› el
sanatlar›ndan ve onun ürünlerinden kar-
fl›lam›flt›r. O kendi yetifltirdi¤i ve do¤a-
dan  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 sanatla-
r›n›n merkezi olarak büyük ün  yapm›fl-

t›r. Anadolu’nun önemli bir sanat merke-
zi 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›l-
lar boyunca yapa gel-
dikleri hal›, kilim, hey-
be, kese, çorap, iflle-
me, dokuma, tafl,  ma-
den, ahflap,seramik,
deri, cam iflleri ve folk-
lorik giysiler ile günde-
lik kullanma eflyalar›n-
da 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 zen-
ginli¤i vard›r.

Bilindi¤i gibi Türk Folklorunun önemli
bir kolu olan el sanatlar›m›z, yüksek bir
sanat de¤eri tafl›mas› nedeniyle, dünya-
daki el sanatlar› içinde ayr› bir yer almak-
tad›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 Hindis-
tan’dan  gelen büyük ticari yollar› Hazar
denizi ve Basra körfezi k›y›lar›ndan Ana-
dolu’ya giriyor ve oradan Avrupa’ya uza-
n›yordu. “Baharat   Yolu” ve “‹pek Yolu”
denen bir zamanlar›n uluslar aras› ticaret
yollar› say›lan bu güzergah›n Anado-
lu’dan geçmesi ona ve üzerinde yaflayan

halka çok önemli bir avantaj sa¤lamak-
tayd›. K›saca bütün kervanlar önce Ana-
dolu’da toplan›yor, sonra da buradan ye-
ni 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 tara-
f› denizlerle çevrili Anadolu, as›rlar boyu
kervan yollar› olma avantaj›n› korumufl
ve zengin  do¤al kaynaklar› ile üreticiye

P r o f .  F a t m a  Ö z c a n  T U ⁄ T A fi
Gazi Üniversitesi Meleki E¤itim Fakültesi

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
yapm›fl oldu¤u “Türkiye El Sa-
natlar› Haritas›” bundan sonraki
çal›flmalara kaynakl›k ederek ve
yeni boyutlar kazand›rarak üre-
tim planlamas› ve pazarlama da-
n›flmanl›¤›n› kolaylaflt›racakt›r.
Dünyan›n en pahal› saat üretimi-
nin, ev atelyelerinde yap›ld›¤›
‹sviçre, bunun en güzel örnekle-
rindendir.

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.

HAZ‹RAN 200462



imkan sa¤lamas› da el sanatlar›n›n zen-
ginleflmesinde çok önemli rol oynam›fl-
t›r.

Bu geliflimde meslek e¤itimi veren “Ahi-
lik” ve “Lonca” örgütlerinin büyük katk›s›
olmufltur. Bilindi¤i gibi XI. Yüzy›lda Ana-
dolu’ya sürekli  göçlerle gelen esnaf ve sa-
natkarlar, hemen birlefltiler ve tezgah ve
atölyelerini kurdular. Ahilikte ana prensip,
bir sanat ya da meslek sahibi olmak ve he-
lal  para kazanmakt›r. Ortaça¤ Anadolu
halk› üzerinde çok olumlu ve etkin rol oy-
nam›fl olan bu kurum, tamam›yla Türk’e
özgü, Türk buluflu ve onun eme¤inin ürü-
nüdür. (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. yüz-
y›lda en parlak devrine ulaflt›r›ld›. Çünkü
bu devirde Selçuklularla bafllayan Anado-
lu’nun Türkleflme ve ‹slamlaflmas› ger-
çekleflmifl, kuvvetli ve zengin bir impara-
torluk kurulmufltu. Güçlü devlet Asya,
Afrika ve Avrupa aras›nda bir köprü göre-
vi 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 em-
niyet tedbirlerinin al›nd›¤› bu kervansa-
raylarda konaklayan ve yap›lan yollardan
geçen yolcular, tüccarlar ve eski turistler,
civarda bulunan bölgelerden al›flverifl
yap›yorlar ve çevre halk›n› bu alanda ça-
l›flmaya itiyorlard›.

17. ve 18. yüzy›llarda bölge bölge gelifl-
mifl olan el sanatlar›, klasi¤in kopyas› ola-
rak devam etmiflti. Ancak, ahilik gibi ge-
leneksel kurumlar›n, 19. yüzy›l sonlar›na
do¤ru ifllevlerini gere¤i gibi yerine geti-
rememeleri, el sanatlar›m›z›n eski üre-
tim biçimleri yitirme  nedenlerinden ol-
du¤u bir gerçektir.

Ayr›ca, Ümit burnunun keflfi, kervan yol-
lar›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 ori-
jinalli¤ini de yitirmeye bafllay›nca 19.
yüzy›lda yok olma tehlikesiyle karfl›lafl-
m›fl ancak 20. yüzy›lda tekrar üzerinde
önemle durulmaya bafllanm›flt›r. 

Cumhuriyetin ilan›n› takiben küçük sa-
natlar›n geliflmesi önem kazanm›fl, konu
üzerinde önemle durulmufltur. 1938 y›-
l›nda, Ekonomi ve  Ticaret Bakanl›¤›
bünyesindeki Sanayi ‹flleri Genel Müdür-
lü¤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  ku-
rulmas› ile köy sanatlar› ve küçük sanat-
lar; köye giden hizmetler aras›na al›na-
rak; Sanayi Bakanl›¤› nezdindeki Küçük
Sanayi ve El Sanatlar› Dairesi Baflkanl›-
¤›’na da, il ve ilçelerdeki çal›flmalar›n yü-
rütülmesi esas› getirilmifltir. (Bafllang›ç.
1981. s.32)

Günümüzde El Sanatlar›

Günümüzde el sanatlar› ürünleri, evler-
de, atölyelerde, e¤itim kurumlar›nda, il-
gili kamu kurum ve kurulufllar›nda, bele-

diyelerde düzenlenen kurslarda üretil-
mektedir. Evlerde kiflisel kullan›m ve ti-
cari 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 uzaklafl-
t›ran ana etmenlerden biridir. Verimi ar-
t›rma çal›flmalar› kalitenin düflmesine ne-
den olabilmektedir.

El Sanatlar› ço¤unlukla sermaye giriflimi
olmadan ve kapital birikimi gerektirme-
den istihdam geliflmesinde ve ekonomi-
nin rekabet gücünün art›r›lmas›nda ev
ekonomisine giren mal ve hizmet çeflit-
lerinin zenginlefltirilmesinde önemli bir
yer tutan a¤›rl›kl› ekonomik faaliyet-
tir.(Özdemir ve Yetim. 1997 s.192). Dün-
yan›n en pahal› saat üretiminin, ev  atel-
yelerinde yap›ld›¤› ‹sviçre, bunun en gü-
zel örneklerindendir. Polonya’n›n folklo-
rik 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 efl-
ya 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›llar-
da d›fl turizme aç›lm›fl ve turizm k›sa sü-
rede bir sektör olarak kabul görmüfl, “ba-
cas›z sanayi” olarak tan›mlanm›flt›r.

‹flsizli¤in ve genç nüfus oran›n›n çok
yüksek oldu¤u ülkemizde, planl› bir ça-
l›flma ile  yap›labilecek el sanatlar› çal›fl-
malar›, ülke kalk›nmas›nda çok önemli
bir rol oynayabilir. Her yaflta ve cinsiyet-
te, ö¤renim seviyesinde, ev ve atölye or-
tam›nda üretimi yapabilecek  el sanatlar›,
do¤al hammadde kaynaklar›n›n, tar›msal
üretim art›klar›n›n de¤erlendirilmesi sa-
yesinde ev ve ülke ekonomisine, az›m-
sanmayacak düzeyde katk› sa¤layaca¤›na
uzmanlar taraf›ndan kesin gözü ile bak›l-
maktad›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 KOS-
GEB, Üniversiteler, ‹hracatç› Birlikleri,
Vak›flar ve Bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar
konfederasyonu ve ayr›ca mahalli idare-
lerin meslek edindirme kurslar›, Ticaret
ve Sanayi odalar›n›n da yöresel kalk›n-
maya 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. Önce-
likle 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 sa-
natlar› 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 ‹fl-
leri, Mekikli Dokumac›l›k, Siirt Battaniye-
si, Keçecilik, Mutaf ‹flleri, ‹fllemeler, Dan-
tel Örme, Urganc›l›k, Yazmac›l›k, A¤aç ‹fl-

leri, Çekicilik, Baston Yap›m›, Kafl›kç›l›k,
Müzik Araçlar› Yap›m›, Adi Tafl ‹fllemeci-
li¤i, Eskiflehir Tafl› ‹fllemecili¤i, Onyx ‹flle-
mecili¤i, Süs Tafllar› ‹fllemecili¤i, Çanak-
Çömlek ‹flleri, Çinicilik, Dövme Bak›rc›-
l›k, Basit Kuyumculuk, Cam Sanat›, Se-
mercilik, Saraciye ‹flleri, Di¤er Deri ‹flleri,
Kemik-Boynuz ‹flleri, Cilt ‹flleri, Kakma
Sanat›, Bitkisel Örücülük ve di¤er el sa-
natlar› 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¤erlendi-
rilebilecektir.

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 us-
talar›) ,yay›lma alanlar›, geçmifli, gelece¤i
gibi konularda; derinlemesine araflt›r›l-
mal›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 et-
mesi ve yeni boyutlar kazand›r›larak üre-
tim 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› fu-
arlar›nda sergileme faaliyetlerinin yap›l-
mas›d›r.

Bunun en kayda de¤er davran›fl›, özel bir
fuarc›l›k flirketi olan  “Ladin Fuarc›l›k” or-
taya koymufltur. Anadolu Geleneksel
Türk El Sanatlar› ürünlerini ,  2004 y›l›
sonlar›nda Yunanistan’da sergilemek ve
sat›fla sunmak üzere program›na alan flir-
ket, Gazi Üniversitesi Mesleki E¤itim Fa-
kültesi ile iflbirli¤i yolunu seçmifl ve ilgili
bakanl›klarla da toplant›lar yaparak, ko-

ordineli çal›flma ortam› sa¤lama konusu-
nu sadece öneri olmaktan ç›karm›fl, uy-
gulamaya koymufltur.

Benzer bir örnek, Nall›han i¤ne oyalar›n›,
sistemli ve planl› bir üretimi, birkaç giri-
flimci 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 ku-
rum ve kurulufllar›na, yerel yönetimlere,
özel giriflimcilere, büyük ifl adamlar›na
ve flirketlere örnek olursa, bu ülkede ya-
flayan her kuruluflun, kendi alan›nda et-
kinliklerde bulunmak suretiyle, turizme,
ev ekonomisine,ülke  ekonomisine katk›
sa¤lamas› el sanatlar›m›z›n  geliflmesinde
ve dünya pazarlar›na aç›lmas›nda son de-
rece önemli bir rol oynam›fl olacakt›r.

KAYNAKLAR

Arl›, Mustafa., Feryal Ilgaz. “ Türk El  Sanatlar›

Atlas› Üzerine Yöntem V e Öneriler”   IV. Milletle-

raras› Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri.

V.Cilt  s.23-27   Kültür Bakanl›¤›, Hagem Yay›n-

lar› Ankara, 1992.

Bafllang›ç, Sevim. “El Sanatlar›n›n Dünü  ve Bu-

günü” I. Ulusal El Sanatlar›   Sempozyumu (18-

21 Kas›m ? ) Bildiri Özetleri. E.Ü.G.S.F. Anadolu

El Sanatlar› Enstitüsü. Yay›n No.1  Semp. Kongre

Bildirileri  Dizisi:1 ‹zmir 1981.

Ça¤atay, Neflet. Ahili¤in Ortaça¤ Anadolu Toplu-

muna Etkileri” I. Uluslar aras› Ahilik Kültürü

Sempozyumu Bildirileri ( 13-15 Ekim 1993). Kül-

tür Bakanl›¤›  Hagem Yay›nlar› 225-44. Ankara,

1996.

Özdemir, Melda., Fatma Yetim. “Günümüz Eko-

nomisinde Geleneksel El Sanatlar›n›n  Yeri ve

Önemi” Türkiye’de El Sanatlar› Gelene¤i ve Ça¤-

dafl Sanatlar  ‹çindeki Yeri. Sempozyum Bildiri-

leri. T.C. Kültür Bakanl›¤›,  Hagem Yay›nlar›.

237-51. Ankara,1997.

dosya ‹ST‹HDAM / El Sanatlar› ve Ev Ekonomisi

HAZ‹RAN 200464



dosya ‹ST‹HDAM

Bir Milyon kifliye ‹fl ‹mkân›

Japonya gibi sanayii çok geliflmifl, zengin
bir ülkede bile geleneksel sanatlara, el ifl-
lerine büyük önem verilir. Bu sahada e¤i-
tim verilir, üretim yap›l›r. Nisan ay›nda
Yunanistan’a alt› günlük bir seyahat yap-
t›m; Girit’i ve Mora’y› gezdim. Her yerde,
çeflit çeflit el sanatlar› sat›l›yordu. Müze-
lerdeki tarihî, çok de¤erli, otantik eflyala-
r›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 ga-
yet 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 zena-
ati 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 sö-
nükleflmifl 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 Akbay-
gil’e bu sahadaki gayretleri, himmetleri,
ç›rp›nmalar› dolay›s›yla ne kadar teflek-
kür edilse azd›r. 

Hal›c›l›¤›m›z, kilimcili¤imiz flu anda çok
kötü durumdad›r.

Eskiden ülkemizde eski
usûl, elle ka¤›t üretili-
yordu, bu da bitmifltir.
Halbuki dünyan›n bir
çok ülkesinde bu cins
ka¤›t yap›lmakta, ihraç
edilmektedir. Hindis-
tan’da elle yap›lan ka¤›t
üreten bir firman›n ka-
talo¤unu gördüm, yüz-
den fazla ka¤›t üretiyor-
lard›. En az k›rk bin do-
larl›k siparifl al›yorlar-
m›fl, para ödendikten
bir iki ay sonra mal›
gönderiyorlarm›fl. Biz niçin ayn› ifli yapa-
m›yoruz? 

M›s›r bundan binlerce y›l önce, Firavun-
lar devrinde yap›lan papirüs ka¤›d›n› ye-
niden üretmeye bafllad›, bütün dünyaya
ihraç ediyor, bu sayede bir y›¤›n vatanda-
fl›na ifl ve afl temin etmifl oluyor. 

Otomobil, elektronik eflya, makine, mo-

tor sanayiinde harikalar meydana getiren
Japonya, eski geleneksel ka¤›t üretimini
de devam ettiriyor. 

Komflumuz ‹ran, elsanatlar› konusunda
son derece baflar›l› bir tablo sergilemek-
tedir. Nefis, güzel, bin çeflit el sanat›, efl-
ya üretiliyor. Gayet ucuz ve mâkul fiyat-
larla dünyaya gönderiliyor. F›rsat ve im-

kân bulursam o komflu ülkeyi de ziyaret
ederek bunlar› yerinde tetkik etmeyi dü-
flünüyorum. 

Ba¤›ms›zl›¤›n› on küsur y›l önce kazanan
kardefl Özbekistan’da, “Behzat Güzel Sa-
natlar Mektebi” aç›lm›fl (Behzat onlar›n
meflhur bir ressam› ve nakkafllar›d›r); se-
kiz flubesi olan bu okulda geleneksel sa-
natlar ö¤retiliyor, ülkenin her yerinde fa-

M e h m e t  fi e v k e t  E Y G ‹

Geleneksel Sanatlar›m›zla

Yetmifl milyon nüfusumuz
var. Ben eminim ki, bunlar›n
içinden, ço¤unlu¤unu ka-
d›nlar›n ve k›zlar›n teflkil
edece¤i bir milyon çal›fl-
kan, iyi niyetli, azimli, sa-
b›rl›, sebatl› vatandafl, ken-
dilerine imkan ve f›rsat ve-
rilirse geleneksel bir sanat
ö¤renmeye talip olacakt›r. 

‹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. 
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aliyet gösteren sanatkârlar yetifltiriliyor. 

Bizde geleneksel sanat eflyalar›na ra¤bet
yok. Almak isteyenler de, genel olarak fi-
yatlar› pahal› oldu¤u için alam›yorlar. 

Bizim geleneksel güzel sanatlar›m›z›n bi-
rincisi ve en önemlisi, bence hüsn-i hat
sanat›d›r. Her Müslüman›n evinde hattat
taraf›ndan elle yaz›lm›fl, bir tezhipçi tara-
f›ndan göz nuru dökülerek tezhibi yap›l-
m›fl, güzel ve sanatl› bir çerçeve içine yer-
lefltirilmifl bir hilye-i flerif levhas› bulun-
mas› laz›md›r. Ne yaz›k ki, otomobile, te-
levizyona, cep telefonuna, bulafl›k maki-
nesine para bulan Müslümanlar, böyle bir
dinî sanat eserine para vermemektedir.
Bu cimrili¤in sebebi nedir? Kültürsüzlük-
tür, görgüsüzlüktür, bedevîliktir.

Ülkemizde binlerce vak›f bulunmaktad›r.
Bunlar›n bir k›sm› geleneksel sanat ve ze-
naatlerimizi canland›rmak, yaflatmak, ge-
lifltirmek için teflebbüse geçseler, uzman-
lar›n› bulup kurslar açsalar, birkaç sene
içinde büyük inkiflaf olaca¤› flüphesizdir.
Böyle faaliyetler var ama son derece ye-
tersizdir. 

fiahsi kanaatime göre, iki yüz geleneksel-
milli 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 ala-
caklard›r. 

Devletimizin, hükümetimizin de bu ko-
nuda ciddi, planl› faaliyete geçmesini te-
menni ediyoruz. Bizde genel bir kokufl-
ma oldu¤u için, bu ifle tahsis edilecek pa-
ralar› bir tak›m ehliyetsiz ve sürüngen
asalaklar yemeye çal›flacaklard›r. Bu hafla-
rat›n mutlaka bertaraf edilmesi laz›md›r. 

Özbekistan’daki, “Behzat Koleji” gibi biz-
de de, en az on kolej aç›lmal›d›r. Bunlara

gerekirse (bence gerekmektedir) baflka
ülkelerden ö¤retmenler, ustalar getiril-
melidir. Her okulun atölyelerinde k›sa za-
manda 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. Ma-
alesef bu cami civar›nda turistlere hat›ra
eflyas› sat›lamamaktad›r, biraz Kütahya çi-
nisi, 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 , “köfle-
yi dönme” zihniyetidir. Millî ve gelenek-
sel bir sanat ö¤rendi ya, k›sa zamanda kö-
fleyi 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 ya-
p›yor, fiyat› yüz milyon lira!...

Birileri himmet etse de, geleneksel-millî
el sanatlar›n›n önemi, bunlar›n canland›-
r›lmas›, yaflat›lmas›, gelifltirilmesi; herke-
sin evini, bürosunu bu gibi eserlerle süs-
lemesi; çeflitli vesilelerle bu eserlerin he-
diye edilmesi; bunlar› ö¤retecek resmî
veya özel kolejler aç›lmas›; evlerin bir kö-
flesinde yüz binlerce vatandafl›n bu sanat-
lar›n birini icra edip eser vermesi ve aile
bütçesine katk›da bulunmas› gibi konu-
larda faydal›, broflürler, kitaplar, kitapç›k-
lar haz›rlat›p yay›nlasa.

Son seyahatimde, Atina’da Çin mallar› sa-
tan 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› vere-
rek 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, ge-
leneksel bir sanat ö¤renin, bir fleyler üre-
tin, birkaç kurufl kazan›n” deseniz, ço-
¤unlukla dudak bükerler.

Yetmifl milyon nüfusumuz var. Ben emi-
nim 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›r-
sat verilirse geleneksel bir sanat ö¤ren-
meye talip olacakt›r. 

Son yirmi befl y›lda ülkemizde çok kötü
geliflmeler oldu. Üretmeden tüketmek is-
teyen; kazanmadan harcamak isteyen bir
topluma dönüfltük. Emek, al›n teri, helâl
ticaret, flahsi teflebbüs horland›, ikinci pla-
na at›ld›.  Onlar›n yerine avantac›l›k, rant-
ç›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 güç-
lendirmek isteyen, imkanl› ve sorumlu ki-
fli ve kurulufllar›n geleneksel el sanatlar›
maddesini mutlaka gündemlerine koy-
malar› gerekmektedir. Bu konuda ciddi
ve faydal› broflürler ç›kart›lmal›, konfe-
ranslar verilmeli, sohbetler yap›lmal›d›r.
‹flsiz vatandafllara afl ve ekmek temin ede-
cek bu gibi faaliyetler, hay›r ifllerinin ba-
fl›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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Büyük  Osmanl› kentlerinde, kad›nlar›n
kendi çabalar› ile  ürettikleri ve yine ken-
di  elleriyle sat›fla ç›kard›klar› ve “ Avrat
pazar›” olarak an›lan özel pazarlara rast-
lanmaktad›r. Bursa, Halep, Musul ve ‹s-
tanbul gibi  büyük kentlerde bu tür pa-
zarlar bulunmaktayd›. Örne¤in, 17 yüzy›l
Bursa Kad› sicillerinde/kay›tlar›nda iplik-
çi, dokumac› ve ticaretle u¤raflan kad›n-
lardan bahsedilmektedir. Yine  Osman-
l›’n›n büyük kentlerinden biri olan Mu-
sul’da pamuk, yün ipli¤i ve dokuma ya-
pan kad›nlar›n, ürettikleri mallar›, pazar-
da  do¤rudan sat›fl yöntemiyle satt›klar›
görülmektedir. Avrat Pazar›, en yetkin bi-
çimi ile Osmanl› kentlerinin en geliflmifl
kenti olan   ‹stanbul’da kendisini  ortaya
koyar. Nitekim, ‹stanbul’un de¤iflik
semtlerinde kurulan  farkl› Avrat pazarla-
r› 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›. Ya-
k›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 it-
faiye binas›n›n arka k›sm›nda yer alan  ta-
rihi surlar›n yan› bafl›nda kurulan bu Pa-

zar, günümüzde bile hala ayn› adla (Ka-
d›nlar Pazar›) olarak an›lmaya devam et-
mektedir. ‹stanbul’un muhtelif yerlerin-
de çeflitli kad›n pazarlar›ndan söz edil-
mektedir.  Farkl› günlerde  farkl› yerlere
kurulurdu. Cuma günü Üsküdar ve  Edir-
nekap›; Sulu manast›r yak›n›ndaki Koca-
mustafapafla ile Kas›mpafla Cumartesi;
Haseki semtinin Arkadios Sütunu’nun
bulundu¤u ve Avrat Pazar› ad›yla  an›lan
bölgede  Pazar günleri; Macuncu’da  Pa-
zartesi;Tophane
ve F›nd›kl› aras›n-
da  Sal› günleri(ki
sonralar›  Sal› Pa-
zar› ad›n›  alm›fl.
Bugünde  Ameri-
kan Pazar› ad› ile
an›l›r.) Çarflamba
günleri Fethiye
Cami’nin bulun-
du¤u yer de, Per-
flembe günleri ise
Galata’da kurul-
maktayd›. Bugün Perflembe Pazar› ad›
kullan›lmaya devam etmektedir. ‹stan-
bul’daki bu pazarlardan  özellikle Avrat
Pazar› niteli¤i tafl›yanlar aras›nda  Üskü-
dar, Haseki Avrat Pazar› ve Fatih Avrat
Pazar› oldu¤u gözükmektedir. Kuflkusuz
en önemli Avrat Pazar› ise Haseki sem-

tinde kurulmaktayd›. Hatta öyle bir flöh-
rete ulaflm›flt› ki semte de ad›n› vermiflti.
Buraya Avrat Pazar› deniyordu. Zaten
bölgenin kent kültüründeki yeri; öteden
beri önemli anlamlar içermekteydi. Çün-
kü 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-

riyle  an›lan  yap›lar  yine bu bölgede  bu-
lunmaktayd›.  Avrat Pazar›, bu semte ad›-
n› verecek kadar büyüktü. Tarihçimiz
Koçu’ya göre  Avrat Pazar›, ‘Cerrahpafla-
Kocamustafapafla Caddesi boyunda  k›s-
men de Arkadiyus sütunun önünde  Tafl
mektep, Bayrampafla medrese ve türbe-

Han›mlar E¤itim ve Kültür Vakf›, ev han›mlar›n›n el eme¤i göz nuru ile ürettikleri ürünleri ekonomiye ka-
zand›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 ihraca-
ta yönelik pazarlamaya kadar her türlü destek öngörülüyor.

‘Avrat Pazar›’
Yeniden Canland›r›l›yor

Avrat Pazar›, en yetkin biçimi ile Os-
manl› flehirlerinin en geliflmifl kenti
olan ‹stanbul’da kendisini  ortaya
koyar. Nitekim, ‹stanbul’un  de¤iflik
semtlerinde kurulan  farkl› avrat pa-
zarlar› bulunmaktad›r. Üsküdar Avrat
Pazar›, Üsküdar semtinde kurulmak-
tad›r.

dosya ‹ST‹HDAM
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sine ç›kan Ya¤hane Soka¤›’nda  ve k›s-
men de Haseki Caddesi’nin buraya dü-
flen parças› üzerinde kurulurdu.(Koçu
1960-1356)
Avrat Pazar›n›n al›c›s› ve sat›c›s› kad›nlar-
d›. Genellikle orta ve  üst yafl düzeyi ka-
d›nlardan  oluflmaktayd›. Üreticiden  tü-
keticiye, do¤rudan  sat›fl yap›lmaktayd›.
Bir bak›ma sosyolojik anlamda kad›nla-
r›n kamusal alan›n›  meydana getirmek-
teydi. Buralarda  kad›nlar, sadece al›fl-ve-
rifl yapmakla kalm›yorlar; ayn› zamanda
s›n›rl› ev ve aile  mekan›n›n d›fl›na  ç›ka-
rak farkl› iliflkiler gelifltiriyorlard›. Kad›n-
lar›n özel alanda kamusal alana aç›lan
dünyalar›yd›. Sosyal ve kültürel do¤alar›-
n› yaflayabilme  imkanlar›na  ulaflma  ça-
bas›nda  olduklar› bir yerdi.  Cinsiyet
kimli¤inin toplumsal  mekana  dönüfltü-
¤ü aland›. Kuflkusuz dedikodular  ve ta-
n›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. Bun-
lar›n   bir k›sm›  da kad›nlar  taraf›nda  pa-
zarlan›yordu. Çevre köylerden  gelip ih-
tiyaçlar›n› karfl›layan kad›nlar olmakla
beraber, buraya gelen  kad›nlar›n  ço¤u
pazar›n bulundu¤u semtte oturmaktay-

d›. Ayr›ca , Pazar  etraf›n› çevreleyen dük-
kanlar  ve kad›nlara özgü hamamlar da
mevcuttu. Avrat  Pazarlar›  genellikle ya
‹stanbul’un bofl meydanlar›nda  kurulur-
du, ya da  yol  kavflaklar›nda. Pazarlar,
Osmanl› mahalle  merkezli kent yaflam›-
n› simgeleyen  ve geleneksel kad›n  anla-
y›fl›na  uyumlu bir flekilde, mahremiyetin
kamusal  boyutlar›n› sergileyen  bir yap›-
y› yans›tmaktayd›. ‹çinde  bulunduklar›
dönem aç›s›ndan önemlidir.  Çünkü ka-
d›n›n farkl› bir tarihsel  kültür  içinde,
yapt›¤› ekonomik giriflimlerin  deneyim-
lerini göstermektedir bizlere. Ayr›ca, Os-
manl› Müslüman  kad›n  imgesinin top-
lumsal  yaflam  s›n›rlar›  hakk›nda  fikir
edinmemiz konusunda  bize  yard›mc›
olmaktad›r. Farkl› tarihsel  dönemlerde

ve farkl› kent or-
tamlar›nda

kad›nlar›-
m›z›n  gi-

riflim-

ci ruhlar›n› bir  biçimde   sürdürdükleri-
ni  görmekteyiz. Avrat pazarlar›  deneyi-
minde, kad›nlar›m›z›n  giriflimci ruhlar›
bir biçimde  sürdürdüklerini görmekte-
yiz. Avrat pazarlar›  deneyiminde  kad›n-
lar›m›z›n   ortaya  koydu¤u faaliyetler, or-
yantalist, 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›mla-
r›n üretim sürecine dahil olamamalar›,
bununla birlikte evlerinde el eme¤i göz
nuru ile ürettikleri ürünleri pazarlayama-
malar› noktas›ndan hareket eden 
Han›mlar E¤itim ve Kültür Vakf› (HEK-
VA) bir proje gelifltirmifl. Kad›n El Ürün-
leri Projesi (KÜP) ad›n› tafl›yan projeyle
han›mlar›n ürettikleri ürünleri pazarlaya-
rak 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› (HEK-
VA), yoksul ö¤rencilerin ve ailelerin, dul
ve yetimlerin; g›da, giyim, yakacak, sa¤l›k
vb. ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, ekono-
mik, kültürel ve e¤itsel düzlemlerde iyi-
lefltirmeye dönük hizmetlerle donat›lma-
s› amac›yla 1988 y›l›nda kurulmufltur.
HEKVA kuruldu¤undan bu yana her y›l
yaklafl›k 350 ailenin ki, bu 2000 nüfus et-
mekte, ayni ve nakdi ihtiyaçlar›n› organi-
ze bir flekilde evlerinde incelemeler  ya-
parak karfl›lamaktad›r. Hayatlar›n› gelifl-
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tirmeye ve iyilefltirmeye çal›flt›¤› kiflile-
rin; renk, soy, cins, mezhep, bölge vb.
farkl›l›klar›na bakmadan; hizmetlerini
imkanlar› ölçüsünde genifl tutarak, ada-
letli bir anlay›flla sürdürmeye çal›flmakta-
d›r. Yard›mlar›n d›fl›nda yine vakf›m›z pe-
riyodik olarak düzenledi¤i etkinliklerle
farkl› sosyo-kültürel seviyeden birçok ka-
d›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 Kurs-
lar› açarak beceri kazanmalar›n› temin et-
mifl, farkl› konularda genifl çapl› anket ve
araflt›rmalar yapm›flt›r. Son olarak söyle-
yebileceklerim ise Hekva'n›n flu an ki bi-
nas› olan ve etkinliklerini gerçeklefltirdi-
¤i  Haseki semtinde bulunan tarihi Bay-
rampafla Külliyesi’nin restore edilerek
yeniden  hayata kazand›r›lmas›d›r. Bu
mekan, tarihimizde kad›nlar›n ürünlerini
sat›fla sunduklar› “Avrat Pazar›” ismi veri-
len genifl sahan›n bir bölümünde yer al-
maktad›r. Üç y›l sürecek KÜP Projesinin
pilot çal›flmas›n›n da bu mekanda  baflla-
mas›n› hedefliyoruz. HEKVA ayr›ca 1995
y›l›ndan bu yana Gökkufla¤› ‹stanbul Ka-
d›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›n-
dan ortak proje olarak kabul edilmifltir.  

KÜP projesi nas›l ve hangi ama-
ca 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›r-
land›. Biz yapt›¤›m›z araflt›rmalarda ülke-
mizde 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-

dük. Bunlar› s›ralamak gerekirse, gele-
neksel el ürünlerinin tüketicilerin talebi-
ne cevap verecek tür ve düzeyde olma-
mas›, özellikle yoksul kad›nlar›n e¤itim-
sizli¤i, yeni beceri kazanamama, kaliteli
malzeme teminindeki imkans›zl›klar›, ça-
l›flmalar›n standardize ve organize edile-
memesi, yine kad›nlar için mühim bir
konu olan ürünlerinin de¤erinde sat›la-
ca¤› güvenli pazaryerlerinin yoklu¤u flek-
linde s›ralayabiliriz.   Tüm bu problemle-
rin çözümü için yap›lan u¤rafllar ne yaz›k
ki lokal olarak kalm›fl ve yayg›nlaflt›r›la-
mam›fl. Biz KÜP projesiyle, kad›nlar›n
üretici ve giriflimci potansiyellerini hare-
kete geçirmek istiyoruz. Baflta yoksul ka-
d›nlar olmak üzere onlara üretim ve pa-
zarlama 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› suna-
ca¤›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. Pazarla-
mada,  bireysel ve kurumsal destek olufl-
turaca¤›z. Son olarak söyleyebilece¤im
fley ise hizmetin verimlili¤ini, sürdürüle-
bilirli¤ini temin etmek için atölye, koope-
ratif, iktisadi iflletme vb. kurumlarla hiz-

meti kurumsal bir yap›ya kavuflturaca¤›z.

Projenin amac› ve gerekçelerine
bak›ld›¤›nda, bu gerçekler Türki-
ye’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 mut-
lu 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› kapsaya-
cak flekilde olmal›. Tabii ki, bu büyük he-
def kitleye hizmet etmek için, öncelikle
pilot çal›flma yap›lmal›. Masa üzerindeki
teoriler prati¤e geçerken uygulanabilirli-
¤i görmek ve yeni revizyonlar›n yap›lma-
s› için 3 y›l sürecek bir pilot çal›flma yap›-
lacakt›r. Pilot çal›flmam›zdaki hedef kitle-
miz ise HEKVA’n›n yard›m etti¤i 350 aile-
nin, yani 2 bin nüfusun içindeki kad›nlar
ve HEKVA ile protokol imzalayarak, pro-
je içinde yer alan farkl› kurumlar›n hedef
kitlesindeki üretici kad›nlar, beceri kurs-
lar›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›n-
da 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 üre-
tici  kad›na; hammadde,
malzeme, araç gereç temin
edece¤iz. Bu söyledikle-
rim zaten kaliteli ürün üre-
tebilen kiflilerle yapt›¤›m›z
çal›flmalar. Bir de üretime kalite kazand›r-
ma çal›flmalar›m›z var. Buna yönelik de 300
kad›na yeni beceri kazand›rma,  yine 300
kad›n›n üretim becerilerini ve kiflisel geli-
flimlerini e¤itim programlar› ile destekleye-
rek, toplam bin 100 kad›na ulaflma hedefi-
miz var.

Projede s›kça geçen bir tan›m
var, “Öncelik yoksul kad›na ve-
rilmek 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 ekono-
mik yap›s›, önce onun doldurdu¤u, ‘Du-
rum tespit formu’ ve daha sonra ev ziya-
retleriyle incelenecek. Siyah, k›rm›z›, sar›
ve yeflil olarak belirlenen bir ekonomik
yap› sistemimiz var. Siyah renk, ayn› ha-
nede 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, ay-
l›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 veri-
lerine göre açl›k ve yoksulluk s›n›r› ara-
s›nda bulunanlar›n, yani gelirleri 600 mil-
yon – 1400 milyon TL. aras›nda bulunan-

lar›n son
olarak da yeflil

renk, ekonomik ihtiyac› olmayan ve pro-
jeden yard›m talep etmeyen üretici kad›-
n›n rengi olarak tan›mlanmaktad›r. Bura-
da 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 ta-
n›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 yararlana-
mayacak m›?

Tabii ki yararlanacaklar. Üretime kat›lan
herkes projeden faydalanacak ancak, pa-
zaryerinde kaliteli el ürünleri sat›lacak.
Müflteri, yoksulun el ürünlerini s›n›rl› sa-
y›da ve sadece desteklemek için almaya-
cak. Al›fl verifl yapt›¤›nda kendi ihtiyac›n›
da gidermifl olacak. Bu nedenle ürünler,
uzmanlarca de¤erlendirilecek ve kalite-
siz ürünlerin nedenlerine bak›lacak.
E¤er ürün iflçilik aç›s›ndan kalitesiz ise,
üretici kad›na yeni beceriler kazand›r›la-
cak, malzeme aç›s›ndan kalitesiz ise, üre-
tici kad›n hammadde, malzeme ve araç
gereç konusunda desteklenecek.

Projeyi benzer çal›flmalardan
ay›ran özellikler nelerdir?

Projede hizmet için yer alacak tüm kay-
naklar›n entegre ve koordineli çal›flmala-

r›n› sa¤layacak sistem, KÜP Standart Yö-
netim Sistemi Organizasyondur. Bu

sistem, bir çok kurum, kurulufl
ve flah›s›n ayn› program çerçe-
vesinde birlikte hareket etmele-

rini sa¤layacakt›r. Standardize
edilen form ve raporlarla, kimin

kiminle iletiflimde olaca¤›, kimin
kime karfl› sorumlu oldu¤u, çal›fl-
malar›n yönetim ve organizasyo-

nunun 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 ka-
rar verdiniz ve bahsetti¤iniz bu
sistemi biraz daha açabilir misi-
niz?

Bu soruyu bizler de kendimize çok uzun
süre sorduk. Yani nas›l bir sistem bulma-
l›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 ka-
d›nlar› etkilemesi acil müdahale edilmesi
gereken bir durumdur. Bu durumun çö-
zülmesi gerekiyordu. çözümün önünde-
ki engeller için sadece lokal faaliyetler
yap›lm›flt›. Ev eksenli çal›flan üretici ka-
d›nlar›n pazaryerleri için bu güne kadar
yap›lan uygulamalar›n lokal faaliyetler
olarak kalmas›, edinilen deneyim ve biri-
kimlerin bir araya getirilerek, çal›flmala-
r›n standardize edilememesi ve organize
olarak yayg›nlaflt›r›lamamas› as›l prob-
lemdi. Biz bu durumu bir tür afet olarak
nitelendirdik. Buradan hareketle Kad›n
El Ürünleri Pazaryerleri Projesini haz›r-
larken; baflar›s› uluslararas› uygulamalar-
la kan›tlanm›fl  Standart Acil Yönetim Sis-
temi 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 Organi-
zasyonu, (deprem vb.) afetlerde, uygu-
lanan bir sistemdir. 
Buradan da anlafl›laca¤› üzere, afetlerde
oldu¤u gibi, projede de daha önce kar-
fl›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 el-
bette. 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 termino-
loji), esnek, ihtiyaca göre küçülüp, bü-
yüyebilen yap›lanma, merkezi iletiflim,
ayr›nt›l› ve kapsaml› kaynak yönetimi,
kontrol edilebilir yönetim aral›¤›n› söy-
leyebiliriz..

Üretilecek de¤erlerle ilgili birkaç
fley söyleyebilir misiniz?

Projenin hayata geçmesi halinde, kad›n-
lar güvenli ortamlarda, emeklerini de¤e-
rinde satabilecekler, ürettikleri ürünler
kalite ve orijinalite kazand›kça devaml›  ifl

ve gelir sahibi olabilecekler, çal›flt›klar›
için bofl zamanlar›n›  üretimle de¤erlen-
dirilecekler, yine kad›nlar  ekonomik ola-
rak 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›k-
lar, k›z çocuklar›n›n e¤itimlerini yar›da
b›rakmas›, çocuklar›n küçük yaflta çal›fl-
maya 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 uy-
gun zamanlar›n› üretime ay›rabildikleri
için hem evlerindeki huzur bozulmaya-
cak, hem de ekonomik gelir elde edebi-
lecekler. Özel beceri kazand›ran kurslar,
okullar, sadece bir hobi veya  çeyiz haz›r-
l›¤›na destek veren kurumlar olarak gö-
rülmeyecek, bu kurumlar, meslek edin-
diren, gelir sa¤layan kaynaklara dönüfle-
cek. Yetifltirme yurtlar›, huzurevleri, ha-
pishanede yaflayanlar, mülteciler, yafll›lar,
özellikle engelli kad›nlar zamanlar›n› ve
mevcut potansiyellerini üretimle de¤er-
lendirecek, ekonomik ve  psikolojik aç›-
dan güçlenecek,  özgüven  kazanacak.
Kad›nlar bu proje kapsam›nda birbirleriy-
le tan›flacak, sosyo-kültürel etkinlikler,
e¤itim seminerleri ve bilgilendirme prog-
ramlar›yla kad›nlar›n özellikle de zor ula-
fl›lan k›rsal kesimdeki kad›nlar›n, sosyal-
leflmelerine, kiflisel geliflim ve e¤itimleri-
ne  büyük katk› sa¤lanm›fl olacak. Ürün-
lerin yurt içi, yurtd›fl› ihrac› ile ülkenin
ekonomik kalk›nma çabalar›na katk›da
bulunulacak. Yöresel, ülkemize has ka-
d›n el ürünleri ile uluslararas› düzeyde ül-
kemizin  tan›t›m›na  zemin haz›rlayacak.
Proje evrensel ve standart bir sistem  mo-
del al›narak haz›rland›¤› için din, dil, ›rk,
yafl, statü fark› gözetmeksizin tüm ülke-
lerde uygulanabilecek ve kad›nlara hiz-
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met verilebilecek. Son olarak flunu da
eklemeliyim, Projede kullan›lan Standart
Yönetim Sistemi Organizasyonu (KÜP-
SYS) sayesinde elde edilen tüm bilgiler,
etkin bir raporlama ile genifl bir veri taba-
n› oluflturacak, bu veri taban›, problem-
lere çözümler üretecek yeni projeler için
kaynak teflkil edebilecek. 

Pazaryerleri projenin olmazsa
olmazlar›. El Ürünlerinin sat›la-
ca¤› pazaryerleri nerelerdir?

KÜP projesi kapsam›nda, belediye, ku-
rum, 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 il-
gili çal›flmalar›m›z sürüyor. Fatih Beledi-
yesi’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 sorum-
lulu¤u yerel, merkezi yönetimler veya
özel sektöre ait günlük kurulup kald›r›-
lan semt pazaryerleri, mesire yerleri, tu-
ristik mekanlar ve benzerleri oluyor.
‹kincisi Sabit KÜP Pazaryerleri, ‹flletmesi
ve mülkiyeti Yüklenici Kurum, Yerel
Merkezi yönetimler, özel sektörlere ait

olan, aç›k/kapal› mekanlar, yani dükkan-
lar ma¤azalar gibi. Son olarak da Mobil
KÜP Pazaryerleri var, yani  araçlarla, tü-
keticinin aya¤›na kadar gidilerek semt-
lerde veya mahallerde kurulan pazaryer-
leri.  

Bu konuda size destek verebile-
cek yerel yönetimlere, özel flir-
ketlere ve flah›slara da böylece
duyurmufl oluyoruz. Peki neler
yap›laca¤› ile ilgili bilgi verebilir
misiniz? 

Yoklu¤u ve yoksullu¤u ortadan kald›r-
man›n önemine, toplumsal huzurun sa¤-
layaca¤› yararlara inanan herkesi projeye
destek vermeye, projede ortak ve paydafl
olarak yer almaya davet ediyoruz. Bunu

yapmak için, öncelikle pilot proje döne-
minde HEKVA ile iletiflim kurarak, pazar-
yeri imkan› vermek, üretici kad›nlar için
ayni ve nakdi destekte bulunmak, Yükle-
nici Kurum olarak projede yer almak, bu-
nun için kendi KÜP Ekiplerini bir an ön-
ce yetifltirmek vb. konularda katk›da bu-
lunabilirler. Böylece üretici kad›nlar, ‹s-
tanbul içi ve ‹stanbul d›fl›ndan ürünlerini
HEKVA’ya getirmek yerine, en yak›n
Yüklenici Kurum dolay›s›yla KÜP pazar-
yerlerine ulaflarak, ürünlerini satabilir ve
gelir temin edebilirler. 

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 yap-
m›fl ve sürdürülebilirli¤inde s›k›nt›lar ya-
flam›fl di¤er sivil toplum kurulufllar›n›n
bilgi birikimlerine müracaat edildi. Aç›k-
ças› bizlerle bilgi ve tecrübelerini payla-
fl›rken tüm kurulufllar ve flah›slar çok iç-
tenlikle davrand›lar, bunun yan›nda ‹s-
tanbul Büyük fiehir Belediyesi’nin özel-
likle Ça¤layan Kad›n Koordinasyonu Bafl-
kan› Say›n Reyhan Gürtuna’n›n destekle-
ri bizler için çok büyük bir motivasyon
kayna¤› oldu. ‹lk önce  18 Kas›m 2003 ta-
rihinde Sultanahmet’te tahsis edilen ge-
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çici pazaryerinde; günlük pratik ve uygu-
lamalarla 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›n-
da da yer ald›. KÜP Projesi, ‹BB taraf›n-
dan  Berlin’deki “Yeni ‹fl Kuran Kad›nlar
Konferans›” na Türkiye’yi temsilen gön-
derildi. 1-3 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda
düzenlenen, Avrupa Birli¤i’ne dahil ülke-
lerin kat›ld›¤› bu konferansta projeyi
Prof. Dr. Ümit Meriç sundu. G‹KAP ve
HEKVA ad›na ‹ngilizce olarak tebli¤ edil-
di¤inde, “Somut ve Avrupa’da da uygula-
nabilir” bir proje olarak kabul edilmifl ol-
mas› bizi çok heyecanland›rd›. Ülke ge-
neline bakt›¤›m›z zaman da; flu anda 7

flehrin yerel yönetiminden konuyla ilgili
bilgilendirme ve e¤itim talepleri var. 

Yine Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasat-
hanesi Deprem Araflt›rma Enstitüsü’nce,
standart afet yönetim sisteminin en iyi
uygulama örnekleri aras›nda KÜP Proje-
sine yer verildi. Gelinen noktada, yerel
yönetimlerin, özel kurum ve kuruluflla-
r›n deste¤i ile pazaryerlerinin temini için
diyaloglar sürmekte olup, pazaryerleri
tahsis edilir edilmez e¤itim alm›fl ekipler-
ce 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 kitlele-
re ulaflmaya gayret ediyoruz.
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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 76-

77 , www.hekva.org, KeçiHatun Mahallesi. Haseki

Cddesi. No: 63 Aksaray - ‹stanbul.
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R a h i m e  B A fi

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 var-
mak zorunda kal›r›m” korkusunda  bulu-
yordu. 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 caba-
s›...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 kendi-
ne. "Bana bir bilgisayar, bir internet bir
de  telefon yeter de artar bile" diye akl›n-
dan geçirdi. Ve karar›n› verdi; bu karar›-
n› bugün müdüre açacakt›.

Kahraman›m›z, hayat›n› de¤ifltirdi mi bi-
linmez ancak bugün milyonlarca insan
evini ofis yapm›fl bile. Home office (ev-
den çal›flma) dünyada h›zla yay›l›yor.
Yap›lan araflt›rmalara göre, ev ofis tar-
z›nda çal›flanlar›n say›s› 30 milyona ya-
k›n. Her y›l en az 2 milyon insan bu tarz-
da çal›flma sistemini benimsiyor. Peki
ama neden?...

Teknoloji ve Esnek Çal›flma

Bunun en önemli nedeni teknoloji. Art›k
teknolojinin sundu¤u imkanlar sayesin-
de ifl yapmak için illa da ofiste olmak ge-
rekmiyor. Bir bilgisayar, bir internet ba¤-
lant›s› ve bir de telefon hatt›, pek çok in-
sana yetip art›yor bile. Dünyada home
office tarz›n›n benimsenmesinin ikinci
nedeni ise, ‘esneklik.’ Yeni dünyan›n en
çok kulland›¤› kavramlardan olan esnek-
lik, ifl dünyas›nda
da kendisine ise
‘esnek çal›flma’ ola-
rak yer buluyor. 
Art›k öyle saat 09-
18,00 mesai saatle-
rinde insanlar›n ça-
l›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 bilgi-
sayar› önünde hiçbir fley yapmadan saat-
ler 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, ister-
se haftal›k al›flveriflini yaps›n. Sonra da
iflinin bafl›na dönsün....

Ofislerin Taht› Sars›ld›

Esnek çal›flma sistemleri içinde en yay-
g›n olan› flüphesiz home office uygula-
mas›. "‹fl art›k sanayi toplumunun baca-
lar›ndan dumanlar tüten büyük fabrika-

larda yap›lmak zorunda de¤il" diyen,
Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bi-
limler Fakültesi Ö¤retim Üyesi Dr. Aflk›n
Eser, ifl hayat›nda yaflanan de¤iflimi flöy-
le anlat›yor:

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 tarz-
da 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 olufltur-
mas›na neden oluyor.

Fonksiyonel bir ofis ev oluflturmak
için, bir PC, bir yaz›c› (lazer ya da nor-
mal) internet ba¤lant›s›, arayanlara
yan›t verebilecek bir telesekreter, bir
faks ya da  faks modem yeterli görünü-
yor. Tabii bu teknolojik cihazlar›n
özelliklerine tam olarak hakim olmak
da, iflin problemsiz ve verimli ilerle-
mesi için flart.
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"fiafl›rt›c› bir flekilde, sanayi ötesi döne-
min, merkezlerden uzaklaflm›fl üretim,
kentlerden uzaklaflmak, evde çal›flmak,
üretilen taraf›ndan tüketilmek gibi sana-
yi öncesi dönemin özelli¤ine do¤ru bir
geri dönüflüm yaflanmaktad›r. Ev mer-
kezli 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 yolculuk-
lardan ve masraflardan kurtulabilmek
için evde çal›flmaya daha fazla ilgi göste-
rilmektedir."

‹fl Güvencesi Yok

Dokuz Eylül Üniversitesi  ‹.‹.B.F. Çal›flma
Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü
Araflt›rma Görevlisi Özlem Çak›r, Endüst-
ri ‹liflkileri ve ‹nsan Kaynaklar› Dergi-
si’nde yer alan bir makalesinde, "Art›k
sadece belirli bir ifl yeri çat›s› alt›nda ya-
p›lan ifller de¤il, k›sa zamanda farkl› saat-
lerde yap›lan ifller sözkonusu olmaya
bafllam›flt›r. Bu çal›flma biçimleri, örgüt-
lerin küresel ekonomik krizler ile arz ta-
lep dalgalanmalar›na uyum sa¤layacak
esnek bir yap›ya sahip olmalar›n› kolay-
laflt›r›rken, çal›flanlar aç›s›ndan da baz›
yararlar ve sak›ncalar tafl›maktad›r" görü-
flüne yer veriyor. Çak›r'a göre, en büyük
sak›nca bu tür çal›flma biçimlerine uygun
olarak ifl kanunlar›nda çal›flanlar›n hakla-
r›n› koruyacak yeni düzenlemelerin ol-
mamas›, ücretlerin düflüklü¤ü ve ifl gü-
vencesi yoklu¤u. 

Kad›nlar ‹çin Cazip

Yeni çal›flma biçiminin en önemli faydas›
ise ailevi sorumluluklar ile ifl sorumluluk-
lar› aras›nda bir denge kurmaya yard›mc›
olmas›. Özlem Çak›r, bunun da kad›n ça-
l›flanlar aç›s›ndan önemli kazan›mlar
oluflturdu¤una dikkat çekiyor: "Aile yafla-

m›-özel yaflam ve ifl aras›ndaki dengeyi
kurmada en çok bask› hisseden ve zorla-
nanlar 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› yük-
sek oldu¤u gibi genç ve yafll›lar taraf›n-
dan da yeni çal›flma biçimleri tercih edil-
mekte."

Türkiye Yeni Keflfediyor

Dünyada h›zla yay›lan home office çal›fl-
ma tarz› Türkiye’de hangi aflamada? As-
l›nda bu sorunun cevab›n› insan kaynak-
lar› flirketlerinde aramak gerek. Türki-
ye’de e¤itimli eleman yerlefltiriminde
son dönemde etkin olan bu flirketler, ge-
rek eleman, gerekse flirket aç›s›ndan ho-
me 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-

dan da bir insan kaynaklar› uzman›n›n,
“Türkiye’de insan kaynaklar›, gazetele-
rinden hiçbirinde bugüne kadar evde ça-
l›flan arayan bir firman›n ilan›na rastlama-
d›m” sözleri önemli. Buna karfl›n,  halkla
iliflkiler faaliyetlerini evindeki ofisinden
yürütenlere de rastlamak mümkün. Hat-
ta bir çok sitenin içerik editörleri de iflle-
rini evlerinden yürütüyor. 

Kriz ‹lgiyi Art›rd›

Asl›nda dünyada biraz teknoloji, biraz ifl
dünyas›nda de¤iflen kavramlar, home of-
fice tarz› çal›flanlar›n say›s›n› art›rsa da
Türkiye’de durum biraz daha farkl› gelifl-
ti. Son y›llarda yaflanan krizlerin evden
çal›flma uygulamalar›n› art›rd›¤›n› söyle-
mek mümkün. 
Son yaflanan finansal krizde Türkiye’de
binlerce beyaz ve mavi yakal› çal›flan iflini
kaybetti. Bunlardan halen bir ço¤u iflleri-
ne dönemezken, yaflamlar›n› idame ettir-
mek isteyenlerin ço¤u evlerinden yapa-
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Kendinizin Patronu Olun

Yeni ekonominin ve teknolojinin ifl dün-
yas›na kazand›rd›¤› home office uygula-
mas›yla peki ne gibi ifller yap›labilir?... Bu
sorunun cevab›n› Navitas-NLP E¤itim ve
Dan›flmanl›k flirketinin yapt›¤› bir araflt›r-
madan al›yoruz... Sanal dükkan iflletme
(elektronik ticaret), küçük çapl› reklam ve
tan›t›m iflleri, çevirmenlik, e¤itim ve da-
n›flmanl›k hizmetleri, web sitesi tasar›m›,
içerik oluflturma, gazetecilik, iç mimar-
l›k... Bu say›lan ifllerin birço¤u kendi ken-
dinin patronu olmak isteyenlere hitap
ediyorsa da, herhangi bir flirket için de ev-
deki ofisinizden üretim yapabilirsiniz. Ni-
çin bir proje evden çizilmesin ya da özel-
likle gazeteciler gibi fikir iflçileri üretimle-
rini neden evden yapmas›n?.. Yani evdeki
ofiste patron da olmak mümkün, profes-
yonel olmak da...
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bilecekleri ifllere yöneldiler. Bu durum,
flirketlerin de giderlerini k›sabilmesi aç›-
s›ndan ifline geldi. 
Krizin en derin oldu¤u günlerde Türki-
ye’nin önde gelen bir medya flirketi,
özellikle dergi çal›flanlar›n›n (moda edi-
törü, gezi yazar› v.b.) ifl akitlerini fesih et-
tikten sonra onlardan 'd›flardan' ifl yap-
malar›n› istedi. Hatta onlardan bir k›sm›-
na,  evlerine bilgisayar vermeyi taahhüt
etti. Bu flekilde servis, yemek, sigorta gi-
bi 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 bu-
lunuyor. 

Dezavantajlar› Yok De¤il

‹ster kendi iste¤iyle, ister zorlamayla ol-
sun art›k günümüz çal›flanlar› home offi-
ce 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

ortamlar. Oysa ofis ev uygulamalar›nda
çal›flanlar, ifl arkadafllar›ndan ve dolay›-
s›yla sosyal bir etkileflimden uzak kalabi-
liyor. Yaln›zl›k duygusuna ba¤l› olarak
gerek gerçek ifl ortam›na, gerekse tüm
sosyal çevrelere uyumsuzluk sorunu bafl-
layabiliyor. Ayr›ca ofis evlerde çal›flan›n
kontrol edilmesi ve yapt›¤› iflin düzenli
olarak gözlemlenememesi de flirketler
aç›s›ndan önemli bir handikap olarak gö-
rülüyor. Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Dr. Aflk›n Eser, evde çal›flman›n di¤er de-
zavantajlar›n› flöyle anlat›yor:

"Kendini iyi disipline eden birisi de¤ilse-
niz, gere¤inden fazla ya da az çal›flarak ifl-
lerinizde ve sa¤l›¤›n›zda belli sorunlar or-
taya ç›kabilir. Evde çal›flma düzeninde,
insanlar›n firma aidiyetleri ortadan kalka-
cak ve yerleflik firmalarda örgüt kültürü
zay›flayacakt›r. Evde kalmalar›, bireylerin
çevrelerine yabanc›laflmalar›n› da bera-
berinde 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-

lardan da (e¤itim-gelifltirme) ofis ev orta-
m›nda mahrum kal›nmakta."

‹flin ‹nceliklerine Dikkat

Bu dezavantajlar› göze alanlar›n evlerin-
de öncelikle kendileri için bir ofis ortam›
oluflturmalar› laz›m. Asl›nda evden çal›fl-
man›n ilk flekli, ifli ev bilgisayar›nda yap›p
disketi büroya getirmek fleklindeydi. Ge-
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Ailenize Daha
Çok Zaman Ay›r›n!

• Home office uygulamas›n›n çal›flan aç›-
s›ndan en önemli avantajlar›ndan birisi,
çal›flan›n ailesine daha çok zaman ay›rabil-
mesi. Bu flekilde çal›flan, ifl ve aile sorum-
lulu¤unu daha fazla dengede tutabiliyor.
• Çal›flanlar bu sistemde kendi program-
lar›n› ve çal›flma saatlerini kendileri ayar-
lad›klar› için maksimum verimlili¤i yakala-
yabiliyorlar.
• Kendi ifllerinin patronu olmak isteyen-
ler için home office, büyük bir avantaj. Ki-
ra gibi ekstra giderler olmad›¤› gibi ula-
fl›m, yemek gibi giderler de bu sistemde
azalt›l›yor. Masraflardan ar›nd›r›lm›fl mak-
simum kazanç, ekonomik durumlar›n da-
ha kolay düzelmesine de yard›mc› oluyor.
• Home office tarz› çal›flman›n en önem-
li kolayl›klar›ndan birisi de k›yafet özgür-
lü¤ü ve fiziksel ortam›n rahatl›¤›. Bu flekil-
de çal›flan daha çok motive olabiliyor.
• Home office uygulamalar›nda, ifle geç
kalma riski ortadan kalk›yor, çal›flan bu gi-
bi bir çok stressten ar›n›yor. 
* ‹fl yerinde hofllan›lmayan mesai arkadafl-
lar›ndan da bu flekilde kurtulmak müm-
kün. Ayr›ca hiyerarfliden de kurtuldu¤u
için çal›flan, psikolojik olarak rahatl›yor.
*Yap›lan çal›flmalar, evde çal›flman›n ifl-
gücünün verimlili¤ini art›rd›¤›n› ortaya
koyuyor. Zaman problemi de ortadan
kalkt›¤› için çal›flan daha rahat ediyor. 
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liflen teknoloji iflin telefon hatlar›ndan bü-
rodaki 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›, arayanla-
ra 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 problem-
siz ve verimli ilerlemesi için flart.

Bütün bunlar evi, ofis haline getirmek
için yeterli görülebilir ama, home office
tarz› bir çal›flma benimsenecekse bunun
da inceliklerine dikkat etmek flart. Navi-
tas-NLP E¤itim ve Dan›flmanl›k’›n araflt›r-
mas›na göre, evini ofis olarak kullanacak-
lar›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 profes-
yonel görünümüne önem verilmeli. Ev
ofisi için ayr› bir oda ayr›lmas›, ifl moti-
vasyonu ve verimlilik için önemli görülü-
yor. Uzmanlara göre, ev ofisini sadece ifl
için kullanmakta ve oday› çal›flma saatle-
ri d›fl›nda kapal› tutmakta fayda var. Böy-
lece, ofis çal›flan›n zihninde bir ifl yeri gi-
bi konumlanabilir ve çal›fl›rken de ifle da-
ha kolay odaklanmay› sa¤lar.

Ayr› Telefon Hatt› fiart

Ev telefonunun d›fl›nda internet hatt› ve
müflteriler için ayr› telefon hatlar›n›n bu-
lunmas›, 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 ol-
du¤u gibi ev ofiste de mobilyalar›n ergo-
nomisi göz ard› edilmemeli. Ergonomik
sandalye ve koltuk, hem sakatlanma ris-
kini azalt›r, hem de ifl üretkenli¤ini yük-
sek tutar. Do¤ru ›fl›kland›rma verimi et-
kileyen di¤er bir nokta. Ifl›¤›n do¤rudan

bilgisayar ekra-
n› üzerine gel-
memesi önem-
li. Ayr›ca dosya-
lar› okurken bir
masa lambas›
da faydal› olabi-
lir.
‹ster flartlar zor-
las›n, isterse ki-

flisel tercihler çal›flanlar› home office ile
tan›flt›rs›n, gelecekte home officelerden
kaçmak mümkün olmayacak.
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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 offi-
ce kavram›n›n da ilk uygulay›c›lar›ndan.
Evini ofis haline getireceklere flu uyar›lar-
da bulunuyor Sticker: 
• Ev ofisinizin iyi ayd›nlat›lm›fl olmas› ve
gürültüden etkilenmemesi için iyi yal›t›l-
m›fl olmas› gerekiyor. Ofis ortam› verebi-
lece¤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 ça-
l›flma masas› uygun. Yeriniz  geniflse, ya-
r›m çember biçimi bir masa, hem bilgisa-
yar›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 stre-
sinizi azalt›r. Ortal›kta fazla kablo görün-
memesine de dikkat edin. 
• Odada mümkünse a¤açtan mobilyalar
kullan›n. Duvarlar› solgun renklere boya-
y›n. Döflemeye elektrik tutmayan kilimler
serin. Ortam› oksijensiz b›rakmamak için
s›k s›k havaland›r›n, oday› genifl göstere-
cek 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.
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Evinde Gazete Çıkaran
Bayan Girişimci

Üsküdar, Ümraniye ve
Kad›köy bölgesindeki
ifl yerlerine, resmi ve
sivil toplum kuruluflla-
r›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 ör-
ne¤i olarak hiçbir siyasi gruba ve sermaye
kurulufluna ba¤l› olmadan, hatta sermaye-
siz bir flekilde yay›n hayat›na at›lan K›zkule-
si Gazetesi, Zeynep ve Hurflit ‹lbeyi çif-
tinin tek bafllar›na geceli-gündüzlü çabala-
r›yla Home Ofis’te haz›rlanarak okuyucula-
r›na ücretsiz ulaflt›r›l›yor ve sadece reklam
gelirleriyle tam iki y›ld›r yay›n›n› sürdürü-
yor. K›zkulesi Gazetesi’nin imtiyaz sahibi
ve sorumlu yaz› iflleri müdürü olan Zeynep
‹lbeyi, gazete mutfa¤› d›fl›nda reklam koor-
dinatörlü¤ünü de yürütüyor. Ayn› zaman-
da befl çocuk annesi olan ‹lbeyi, Home Ofi-
si’nde tam bir ifl kad›n› olarak görevini ba-
flar›yla sürdürürken, çocuklar›na ve efline
karfl› sorumluluklar›n› da asla ihmal et-
miyor. 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

Bir grup ifl kad›n›, kad›n giriflimcileri güç-
lendirmek ve sorunlar›na ortak çözüm-
ler aramak amac›yla, Kad›n Giriflimciler
Derne¤i’ni (KAG‹DER) kurdular.  Amaç,
k›yas›ya rekabetin yafland›¤› ifl dünyas›n-
da, birbirleriyle dayan›flmakt›. KAG‹DER
Baflkan› Meltem Kurtsan, kad›n giriflimci-
leri bir çat› alt›nda toplama fikrinin
2001’in Eylül ay›nda Birleflmifl Millet-
ler’in 1. Kad›n Giriflimciler Forumu’na
kat›lmalar›yla do¤du¤unu belirterek flun-
lar› söyledi: “Toplant› için Türkiye’den
seçilen 9 kad›n vard›. Mükemmel giri-
flimci seçilmifllerdi. Cenevre’deki bir top-
lant›ya davet edilmifltik. Orada gördük ki
birçok ülke dernek ve bakanl›klar›yla ge-
nifl bir flekilde temsil ediliyorlard›. Türki-
ye’den de kimse yoktu ve biz bireysel
olarak kat›lm›flt›k. Kendimizi yaln›z his-
settik. Türkiye’ye dönünce bunu tart›fl-
maya bafllad›k. Böylece hem kad›n giri-
flimcileri bir çat› alt›nda toplamak, hem
de asl›nda müteflebbis olmak isteyip de
destek bulamayan ifl kad›nlar›na yön ver-
mek için KAG‹DER kurulmufl oldu.” Tür-
kiye’de kad›nlar›n dörtte birinin okuma
yazma bilmedi¤ini anlatan Meltem Kurt-
san, “Ülkemizde müteflebbis kad›n say›s›
yüzde 1’in alt›nda. Kamu idaresinde yüz-
de 17 seviyesinde. Kendi iflyerini kuran
kad›nlar›n oran› ABD’de yüzde 35-40’a

ulaflm›fl durumda” dedi. Avrupa Birli-
¤i’nin kad›n giriflimcili¤ini gelifltirmeye
yönelik destekleri bulundu¤unu kayde-
den Kurtsan, KAG‹DER ve kad›n giriflim-
cili¤i konusunda sorular›m›z› cevaplad›.  

Çal›flmalar›n›z hakk›nda k›sa bil-
giler verebilir misiniz?

Geçti¤imiz günlerde genç giriflimci ha-
n›mlar için semi-
ner düzenledik.
159 kat›l›m›n oldu-
¤u seminerde nas›l
giriflimci olunur,
ne yapmak laz›m-
d›r gibi sorular› ce-
vaplamaya çal›flt›k.
Bunlar›n yafl orta-
lamas›- en düflük
25 en yüksek 55
yafl s›n›r›nda. Kat›-
l›mc›lar›n ço¤unlu-
¤u üniversite me-
zunuydu. Afyon, Denizli, Bursa, ‹zmit,
Kütahya ve Tekirda¤   gibi ‹stanbul d›fl› il-
lerden de kad›nlar giriflimcilik ruhuna sa-
hip olabilmek için geldiler. 

Hükümet nezninde yapt›¤›n›z gi-
riflimler neler?

8 Mart 2003 ‘de hükümet nezninde ka-
d›n bakan›m›z Gürdal Akflit’i ziyaret et-
tik.  Çok memnun oldu. Kad›n iflkad›n›
ile ilgili meselelerimizi ilettik, ilgilendi-
ler. Üyelerimizden gelen talep do¤rultu-
sunda onlar›n ihtiyaçlar›na göre gerekli
giriflimleri art›raca¤›z.

Gelece¤in Küresel Liderleri
Program› çerçevesinde, 1999 y›-

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 Tür-
kiye aç›s›ndan sevindiricidir. Bu
konu hakk›nda neler söyleyebi-
lirsiniz?

F a h r i  S A R R A F O ⁄ L U

Türkiye’de kad›n giriflimcili¤inin yüzde 1’in alt›nda olmas›, kad›n giriflimcileri harekete geçirdi. KAG‹DER ça-
t›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›.

Türkiye’de Kad›n Giriflimcili¤ine
bakt›¤›m›zda; ifl gücüne kat›lan yak-
lafl›k 3 milyon kad›n›n sadece yüzde
0.7’ sinin  giriflimci oldu¤unu görü-
yoruz. Oysa Avrupa’da 10 milyon ka-
d›n giriflimci 16 milyon kifliye, Ame-
rika’da 6.4 milyon kad›n giriflimci
9.2 milyon kifliye istihdam sa¤lamak-
tad›r. 
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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 Tür-
kiye için iyi fley yapanlar› seçiyorlar ve
teflvik ediyorlar.  Beni Hindistanl› bir k›z
arkadafl›m önerdi. Onun da fleker fabri-
kalar› vard›. O önermiflti. Daha önce
U¤ur Bayar seçilmiflti. Cansen Baflaran,
ondan sonra da Türkiye’den 3 kifli seçil-
di. Tulu Gümüfltekin, Elif Birgi ve Tayyi-
be Gülek  gelece¤in global liderleri ola-
rak seçilmifllerdi. En son ise Yaprak Özer
seçildi.  Davos’ta teflvik olmas› bak›m›n-
dan kad›n adaylara daha çok önem veri-
yorlar. 

Global lider olarak seçilmek ne
gibi sorumluluklar yüklüyor size?

Oraya seçildi¤imiz zaman bize sorumlu-
luk yüklüyor. Kendinize güven geliyor.
Orada birçok insanla tan›fl›yorsunuz. O
zaman herkes bir iflin uçundan tutabilir.
Biz de baflarabiliriz. Orada sizi biraz tefl-
vik ediyorlar. Dünyada neler oluyor, ne-
reye gidiyor görüyorsunuz ve baz› fleyle-
ri de farkl› görmeye bafll›yorsunuz.

Anadolu’ya aç›lmay› düflünüyor
musunuz KAG‹DER olarak?

Anadolu’dan talepler gelirse aç›¤›z, biz-
zat oralara arkadafllar›m›z seminerlere gi-
diyorlar. Talep geldikçe de¤erlendiriyo-

ruz, bundan sonra da bu tür taleplere
aç›¤›z. Daha çok yeniyiz, 9 ayl›k bir der-
ne¤iz ama çok yo¤un ilgi var. Bu da bizi
sevindiriyor.

Peki kad›n giriflimci olman›n zor-
luklar› 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 bir-
birine 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 de-
vam edeceksiniz, önce küpünüzü bilgiy-
le dolduracaks›n›z’ diyorum.  Kad›nlar›n
önündeki e¤itim engelini aflmak zorun-
day›z. Kad›nlar e¤itildikçe baflar›s› da ar-
tacakt›r. Kad›nlara eflit e¤itim hakk› veril-
meli. Kad›nlar›n meslek liselerinde oku-
malar›, mesleki bilgilerini gelifltirmeleri,
bilgisayar kültürlerini art›rmalar› laz›m.
Yabanc› dile önem vermeleri gerekiyor.  

Kad›n giriflimcilerin desteklen-
mesine yönelik birçok ülkede
özel programlar ve teflvikler var.
En basiti Bangladefl’te el sanat-
lar›n› teflvik için ‹slam kalk›nma
bankas› destekli 2 bin dolardan
5 bin dolara kadar destek verili-
yor. Ülkemizde ise genel olarak
KOSGEB bu tür çal›flmalar yap›-
yor ama kad›nlara yönelik yok.
Bu konuda neler yap›lmas› gere-
kir sizce?

Bugün dünyada kad›n giriflimcili¤inin
artmas›, ülkelerin ekonomik büyümeyi
sa¤lama ve yeni istihdam imkanlar› olufl-
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turma stratejilerinden biri olarak görü-
lüyor. Avrupa Birli¤i’ne üye ve aday ül-
kelerin tümü bugün kad›nlar›n ifl gücü-
ne kat›l›m›n› ve kad›n giriflimcili¤i oran›-
n› art›rmak için tedbirler ve özel politi-
kalar uygulamaktad›rlar. Türkiye’de ise
hala bu konuda hiçbir etkin uygulama
yoktur. 

Bu y›l 5-7 Haziran tarihlerinde OECD
üyesi ülkelerin devlet yetkilileri, akade-
misyenleri, kad›n giriflimcileri, STK lider-
leri ve uluslararas›  flirket yetkililerinin
kat›l›m›yla OECD Kad›n Giriflimcili¤i Uz-
manlar Forumu ‹stanbul’da gerçekleflti.
KAG‹DER’in ev sahipli¤inde yap›lan Fo-
rumda kad›n giriflimcili¤i ile ilgili araflt›r-
ma, istatistik, finans, iliflki a¤lar› ve paza-
ra ulafl›m, giriflimcilik e¤itimi, teknoloji
kullan›m›, lobicilik üzerine durum ince-
lemeleri ve örnek uygulama paylafl›m› ile
dünya kad›n giriflimcili¤ini art›rmak için
politika önerileri üretilmesi hedefleni-
yor. Bu forumda üretilen politikalar, ka-
d›n giriflimci oran›n›n çok düflük oldu¤u
Türkiye için de yol gösterici olacakt›r

Dernek kurulduktan flimdiye  ka-
dar kaç kifliye  ulaflma imkan›n›z
oldu?

Bizim flu anda birbirinin bilgi ve dene-
yimlerinden 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 bafl-
vurusu ald›k. Bu projelerden 25’ini destek-
lemeye de¤er bulduk. Ayr›ca flirketini hali
haz›rda kurmufl ve projesini gerçeklefltirme
yolunda çal›flmaya bafllam›fl 11 kad›n giri-
flimciyi özel statüde  desteklemeye karar
verdik. Özel Statü Projeleri içinden destek-
lenmeye 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›n-
lara sponsor olduk. Türkiye’nin çeflitli kent-
lerinden kad›n giriflimci adaylar›ndan proje
baflvurular› almaya ve kad›n giriflimci e¤i-
tim, dan›flmanl›k ve mentörlük deste¤i ver-
meye 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

anda Türkiye’de kad›nlar›n ekonomik,
sosyal ve siyasal olarak güçlendirilebil-
meleri için faaliyet gösteren Sivil Toplum
Kurulufllar›’na (STK) finansal destek sa¤-
lamak amac›yla yerel ve uluslararas› ku-
rum, kifli ve topluluklardan kaynak sa¤la-
yacak 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›?

KAG‹DER üyeli¤i, Anadolu’daki kad›n gi-
riflimcilere de aç›k. Bugün KAG‹DER’in
baflta Ankara, ‹zmir olmak üzere çeflitli il-
lerden üyeleri var. Ayr›ca her ilde yerel
Kad›n Giriflimci Dernekleri kurulmas›n›
olumlu buluyoruz.   

AB uyum sürecinde, Türkiye bir-
çok 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 ge-
tirmek amac›yla  temel politika ve prog-
ramlara esas olacak inceleme-araflt›rma
ve çal›flmalar yapan Kad›n Statüsü ve So-
runlar› Genel Müdürlü¤ü için haz›rlanan
‘teflkilat yasas›’ çok uzun zamand›r görü-
flülmek üzere mecliste bekletilmektedir.
Fakat AB’ye uyum çal›flmalar› çerçevesin-
de bu yasan›n da bir an önce  mecliste
görüflülmesi ve biran önce kabul edilme-
si gerekti¤ini düflünüyoruz. 

Bugün Türkiye’de maalesef baflta kamu
kurumlar›nda olmak üzere kad›n istihda-
m›na yönelik problemler yaflan›yor, ay-
r›mc›l›k uygulan›yor. Kad›n giriflimcili¤i-
ni desteklemek için toplumda kad›n er-
kek 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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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.  
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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¤lan-
mal›; kad›nlara yönelik yerel-kurumsal
dan›flmanl›k hizmetleri oluflturulmal›;
genel olarak giriflimcili¤i ve özellikle ka-
d›n giriflimcili¤ini desteklemek için ku-
rumlar oluflturulmal›d›r.

Kad›n giriflimcili¤i aç›s›ndan bir
de¤erlendirme yapacak olursak,
dünya ölçe¤inde flu andaki duru-
mumuz  nedir? 

Türkiye’de Kad›n Giriflimcili¤ine bakt›¤›-
m›zda; ifl gücüne kat›lan yaklafl›k 3 mil-
yon kad›n›n sadece yüzde  0.7’ sinin  gi-
riflimci oldu¤unu görüyoruz. Oysa Avru-
pa’da 10 milyon kad›n giriflimci 16 mil-
yon 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›n-
da da son s›rada yer almaktad›r. AB’de
kad›nlar›n istihdam oranlar› 1997’de yüz-
de  45 iken, 2001’de yüzde  55’e ç›km›fl-
t›r. Ayr›ca 2010 için hedeflenen oran yüz-
de  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›nla-
r›n yüzde  63’ü tar›m sektöründe maafl
almadan, sosyal güvenlikten yoksun üc-
retsiz 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.

KAG‹DER olarak kad›n giriflimci-
lere mesaj›n›z› alabilir miyiz?

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

hem kendi iflyerlerini büyütebilirler,
hem de birbirleri ile olan diyaloglar› ar-
tar. Bununla birlikte belli birikimi olan,
yeni ifl kurmak isteyen ve  projesi olan
han›m giriflimcileri de derne¤imize bek-
liyoruz. 
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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 eleman-
lar› 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 ülkelerin-
de 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 köyler-
den kentlere göçtür. 

• D‹E Hane Halk› ‹flgücü Anketleri’nin 1999 y›l› sonuçlar›, çal›fl›lan mekana göre yap›lan s›n›flan-
d›rmada, evde çal›flan kad›nlar›n, ülke genelinde, toplam çal›flan kad›nlar›n yüzde 3’ünü olufltur-
duklar›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. 

• 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

Annelik, anlat›lamaz, paylafl›lamaz, sade-
ce kad›na özgü bir duygudur. Yavrusu
her a¤lad›¤›nda gözyafllar›n› içine ak›t-
makt›r annelik. Evlad› do¤du¤u gün da-
ha önce hiç yaflamad›¤›n› hissetmek, yav-
rusunun kaç damla sütle doydu¤unu sa-
yabilmektir 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 be-
laya talip olmakt›r. Çocu¤u ile zaman ge-
çirmek büyüme ça¤›n›n her an›nda ya-
n›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 kuvvetlendi-
riyor kuflkusuz. Ancak, dünyan›n bugün
geldi¤i nokta, kad›n›n ister istemez eko-
nomik alanda yer almas›na neden olu-
yor. Yavrusunu uyurken öpmeye k›ya-
mayan anne, evlad›n› b›rakarak çal›flmak
mecburiyetinde kal›yor. Bir yandan eko-
nomik ihtiyaçlar› giderme telafl›na düflen
kad›n, di¤er yandan annelik kimli¤ini ta-

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. Ço-
cuktan ayr› geçirilen zaman, yeterli sevgi-
yi verememe duygusu içinde olan anne,
evlad›ndan uzaklaflt›¤›n› düflünüyor,
onun sevgisini tekrar kazanamayaca¤›
korkusuna kap›l›yor.‹flte bu psikoloji içi-
ne giren kad›n, fark›nda olmadan afl›r›
korumac› bir anne tipine bürünüyor. Bü-
tün günün yorgunlu¤u sonunda, eve dö-
nüfl yolunda,
“Eve vard›-
¤›mda, mut-
fa¤a m› gir-
sem, yoksa
ç o c u ¤ u m l a
m› ilgilen-
sem?” düflün-
cesi kad›n›
daha bir ç›k-
maza itiyor.
Bir yandan
evin ihtiyaçla-
r› ile ilgilen-
menin yükledi¤i sorumluluk, di¤er yan-
dan çocu¤una vakit ay›ramaman›n suçlu-
luk 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 ay-
r› geçiren kad›n, büyük bir vicdan azab›
yafl›yor. Çal›flan annelerin kendilerini ye-
tersiz 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 ka-
d›n ise annelik duygusunu daha yo¤un
yafl›yor. Zihinsel ve bedensel olarak ev
kad›n›ndan daha fazla yorulan çal›flan ka-

d›n, farkl› bir psikolojiye sahip oluyor.
Çevrenin de etkisiyle annelik görevini
yapamad›¤›n› düflünen kad›n ise, suçlu-
luk  duygusuna kap›l›yor. Anne, çok yo-
¤un çal›fl›yorsa ve eve dönüfl saatleri geç
oluyorsa, çocukla aras›nda diyalog eksik-
li¤i yaflanmas› kaç›n›lmaz oluyor. Çocu-
¤un annesinden çok kendisine  bakan ki-
fli ile zaman geçirmesi, annesiyle iliflkisi-

H u r i  Y A Z I C I

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. 

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 kendisi-

ni güvende hissetmesini sa¤lar.
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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 geçiri-
yor. Bu durumun anne-çocuk aras›ndaki
iliflkiyi olumsuz etkilememesi için en bü-
yük görev, anneye düflüyor. Çal›flma sa-
atlerinin 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 bi-
linçli anneler, çocu¤u ile kaliteli zaman
geçirerek bu problemi giderebiliyorlar.
Uzmanlar göre  geçirilen zaman›n uzun-
lu¤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› kulla-
n›yor. Bu da bir avantaj olarak çal›flan ka-
d›nlar›n karfl›s›na ç›k›yor. Çünkü, çal›flan
anneler, zaman konusundaki bu hassasi-
yeti çocuklar› ile geçirecekleri süre için
de gösteriyorlar. Bu bak›mdan, çal›flan
anneler ile çocuklar› aras›nda daha kuv-
vetli bir ba¤ gelifliyor. Yap›lan araflt›rma-
lar, çal›flan annelerin çocuklar›n›n daha
az sorunlu, daha bilinçli ve daha payla-
fl›mc› oldu¤unu ortaya koyuyor. 

Konuyla ilgili olarak Prof.Dr Nev-
zat Tarhan’la konufltuk. 

Kad›n ifl hayat›na girince, anne-
lik duygusunu ihmal mi ediyor?

Üzerinde durul-
mas› gereken
önemli bir
konu bu.
D e ¤ i fl e n
yaflam ve
tüketim an-
l a -

y›fl›, ça¤›n getirdi¤i yeni ihtiyaçlar bir yan-
dan kad›n›n ekonomik yaflamdaki rolü-
nü artt›r›rken di¤er yandan annelik kim-
li¤ini daha zorlu bir hale sokuyor. Kad›n-
lar›n ifl yaflam› içinde daha etkin yer al-
malar› çocuklu kad›nlar için kimi zaman
baz› problemleri de beraberinde getiri-
yor. Size yap›lan bir araflt›rmadan söz
edeyim. Gebeli¤in son aylar›ndan itiba-
ren çocu¤un duygusal belle¤inin oldu-
¤unu ve çocu¤un sevilip sevilmedi¤ini,
istenip istenmedi¤ini belle¤ine kaydetti-
¤ini gösteriyor. Beynimiz düflünceleri ve
bilgileri haf›zam›za kaydetti¤i gibi duygu-
lar›m›z› da kaydeder. Çocukluk dönem-
lerinde de sevilip sevilmemek, istenip
istenmemek çocu¤un beynine sürekli
yaz›l›r. Bebekli¤in ilk döneminde anne
çocuktan birkaç saat uzaklaflsa, çocuk
kendisini sudan ç›km›fl bal›k gibi hisse-

der. Çocuk kendini güvende
hissetmezse müthifl bir teh-
dit alt›nda oldu¤unu zanne-
der, korkar ve bünyesi stres

hormonlar› salg›lar. Annesini “s›¤›n›lacak
bir liman” olarak gördü¤ü için annenin
varl›¤› çocu¤un kendisini güvende his-
setmesini sa¤lar. Annenin çocuk okul ça-
¤›na geldikten, çocukta gerçeklik kavra-
m› gelifltikten sonra çal›flmaya bafllamas›
çocuk aç›s›ndan çok daha uygundur. 

Çal›flan ve yeterince annelik gö-
revini yerine getiremeyen ha-
n›mlara ne önerirsiniz?

Çal›flan anne çocu¤uyla geçirdi¤i zama-
n›n kaliteli olmas›na dikkat etmelidir.
Gerçi kaliteli zaman bütün iliflkiler için
tavsiye etti¤imiz bir fley, fakat çal›flan an-
neler çocuklar›na pek fazla vakit ay›ra-
mad›klar› için onlar aç›s›ndan daha çok
önem kazan›yor. Kaliteli zaman geçir-
mek, “nitelikli ve sürekli beraberlik”
kurmak fleklinde olur. Birlikte geçirilen
süre içinde anne ve çocuk aras›nda ger-
çek bir iliflki olmal›d›r. Anne çocu¤unu
kucaklamal›, onunla göz temas› kurmal›,
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Prof.Dr Nevzat Tarhan
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oynamal›, konuflmal›d›r. Çocu¤un anne-
sinin kokusunu duymas›n›n kendini gü-
vende hissetmesi aç›s›ndan önemli oldu-
¤unu vurgulam›flt›k. E¤er anneler bir sa-
at ya da yar›m saatlik bir zaman› çocukla-
r›yla birlikte geçireceklerse, o vakti doya
doya yaflamay›, çocuklar›n›n anlataca¤›
fleyleri dikkatle dinlemeyi, duygular›n›
paylaflabilmeyi, sevgilerini hissettirmeyi
baflarabilmeliler.

Bir psikiyatri uzman› olarak, an-
neler için nitelikli zaman geçir-
meyi yeterli buluyor musunuz?

Kaliteli zaman› tan›mlarken az önce nite-
likli ve sürekli beraberlik demifltik. Ger-
çekten de beraberli¤in nitelikli olmas›
tek bafl›na yeterli de¤ildir. Anne çocu¤u-
na 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 rahat-
latarak geçirilen zaman ne kadar k›sa ol-
sa da çocuk aç›s›ndan çok önemlidir,
ona verilecek en büyük hediyelerden bi-
ridir. Her gün k›sa da olsa bir zaman di-
limini nitelikli ve sürekli bir iliflki içinde
geçiren çocuk, annesinin çal›flmas›n› to-
lere edebilir.

Yeterli annelik nas›l yap›labilir?

Anne temas›ndan yoksun çocuklar ilgi-
siz, so¤uk, isteksiz, geç uyar›lan soluk
renkli, mide ba¤›rsak, solunumu bozuk
çocuklar olur. Erken yafllardaki anne
yoksunlu¤u ileri yafllarda uyum bozuk-
lu¤una neden olur. Ülkemizde genelde
bu durumun tersi olur. Çocuk anneye
ba¤land›¤› gibi anne de çocu¤a ba¤la-
n›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

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

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, evde oturan kad›n-
lar, dost sohbetlerinden ve de
TV izlemekten çocuklar›na vakit
ay›ram›yor. O halde problem ka-
d›n›n çal›flmas› m›d›r, çal›flma-
mas› m›?

Çal›flmayan ama ilgisi, çabas›, sorumlulu-
¤u az, popüler ilgileri daha çok önemse-
yen anneler, çocuklar›n dünyas›na gire-
mezler. Önemli olan çocuklarla ayn› me-
kanda olmak, de¤il çocu¤un duygu dün-
yas›nda bulunabilmektir. Böyle olursa
çocuk hayat› ö¤renir. Ulafl›lamayan an-
nelerin 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 harca-
mak gerekir. Önce teorik olarak, sonra
uygulama olarak ö¤renme çabas›nda ol-
mak ilk flartt›r. Bu konuda internet, Tv
ve kitaplar yard›ma haz›r. Sürücü  kursla-
r› gibi anne-baba ve evlilik kurslar› aç›l-
mas›, insanlar›n sertifika alarak evlenme-
leri, 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 sorum-
suz annelerin çocuklar› sorunludur.
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Çal›flan Anneler Ne Dedi?

Nesrin Nas/
ANAP Genel
Baflkan›: “1984 y›l›n-
da do¤um yapt›m. 20
yafl›nda bir o¤lum var.
Çal›flan bir anne oldu-

¤um için o¤luma karfl› her zaman kendi-
mi suçlu hissettim. Gerçi, dünyaya gel-
di¤i günden itibaren ona zaman ay›rma-
ya çal›flt›m. Ben biraz farkl› bir anney-
dim. ‹fle giderken, girdi¤im ortamlarda
onu hep yan›mda tafl›d›m. ‹lkokul 3. S›-
n›fa gidene kadar da koynumda yat›r-
d›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 geçi-
rece¤im zaman›n uzunlu¤u de¤il, be-
nim için o zaman›n kalitesi önemlidir.
Ben bu zaman› iyi de¤erlendirdi¤imi dü-
flünüyorum” 

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¤u-
muz 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 ka-
ç›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

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 beklenme-
yenler hanesi, parentez içi gerçeklikten ç›-
karak, ürünü/kifliyi tan›tan bir reklam ç›ng›-
l›(slogan de¤il)  haline gelir. Mesela Tanzi-
mat’tan itibaren Osmanl› toplumunda orta-
ya ç›kan birbirinden farkl› hayat anlay›fllar›-
n› tasvir etmek üzere verimli iki kelime gi-
rer gündelik konuflmalara: Alaturka ve Alaf-
ranga. Söyleyenin, söyleyifl tarz›na göre
olumlu ya da olumsuz bir tan›mlaman›n öz-
nesi olur bu iki kelime. Mesela “Ay çok ala-
turka 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›fl-
lar...” 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 döne-
minde yerini ayd›n-gerici, ilerici –mürteci
s›fatlar›na b›rak›r. Yaln›z bu defa birinciler
her durumda olumlu, ikinciler her durum-
da 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 tu-
tulmaks›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.

Modernleflmenin ikili öykülerinden sonra,
postmodern yap›n›n çok parçal› öyküsün-
de teyel ipli¤i olarak devreye girer baflar› s›-
fat›. ‹nsanlar art›k baflar›, ya da baflar›s›zl›k-
lar›yla konumland›r›lacaklard›r. Herkese
her daim bir karne verilecek, baflar›l› olan-
lar depolar›na yeni “baflar›” gaz› doldurmufl
olarak yeni uçufllara kanat ç›rparken, bafla-
r›s›zlara  uzaktan el sallay›p “baflar› öyküle-
rine” öykünme kalacakt›r.

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

Baflar›l› olanlar ve baflar›s›z olanlar vard›r.
Sahnedekiler, görünür olanlar ve dolay›s›y-
la “paraya hükmedenler” alk›fllar› hak eder:
Çünkü onlar, “baflarm›fl”lard›r. Görünme-
yenler, ›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 ma-
sumun 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

günün flartlar›na göre düzenlenmifltir çün-
kü. Kiflinin anlatt›klar› do¤rudur evet ama
do¤rular “baflar› adas›” için yeni bir s›rala-
maya tabi tutulmufltur. Hani insan›n kendi-
sine 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 bafl-
ka baflka dinler, baflka baflka anlamland›r›r›z

Baflar› kelimesi dilimize diyet sak›z olarak
yap›flt›¤›nda onu destekleyen bir baflka ke-
lime daha girmifltir. Etik. Her fley art›k “etik
aç›dan” de¤erlendirilmeye tabi tutulmakta-
d›r. Ahlak kelimesi ne kadar gericili¤i, tutu-
culu¤u ça¤r›flt›r›yorsa “etik olarak” diye bafl-
layan bütün cümleler, “ça¤dafll›¤›n” neo
›fl›klar›ndan nasibini almaktad›r. Ahlaki ola-
n› sorgulayanlar ahlakç›d›r. Derhal ötelenir-
ler. Ahlakç›l›kla suçlan›rlar. Etik aç›dan por-
no 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 kutupsallafl-
mas› beklenir. Bofla bir bekleyifltir. Etik aç›-
dan herfley konuflulabilir, tart›fl›labilir ama
ahlaki aç›dan hiçbirfley “tart›fl›lamaz”.

Etik aç›n›n yükümlülü¤ü yoktur. Öte dün-
yada görülecek bir s›nav yoktur. Ahlak ne
kadar de¤iflmez ilkelere dayan›rsa, ça¤lara
ve toplumlara ra¤men temel ilkeleri de¤ifl-
mezse; “etik” o kadar de¤iflkendir. Çünkü
ahlak konumunu “dikey” olandan, yani ya-
rat›c›dan,  etik “yatay” olandan, yani top-
lumsal flartlardan al›r. Toplumsal flartlar de-
¤ifltikçe etik de de¤iflir. Etik de¤iflkendir de-
¤iflken olmas›na ama onu de¤ifltirenler yal-
n›z “baflar›l›” olanlar, yani ekonomik gücü
elinde bulunduranlard›r.

F a t m a  K a r a b › y › k  B A R B A R O S O ⁄ L U

Kamusal alan›n seküler yap›s›ndan yefleren bir kelimedir baflar›. Seküler, çünkü yollar ve yöntemler, gaye-
ler 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 flim-
di. Çerçeve içine al›nmal›, her cepheden profilin görünür k›l›nmal›d›r. Buras›: “Baflar› adas›.”
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röportaj G‹R‹fi‹MC‹

Özgün Tasar›mla Farkl›laflt›
Krizlerde Bile Yüzde Yüz Büyüdü 

Özellikle son bir y›lda hemen her gün
medyada yaklaflmakta olan Çin tehlikesi-
ne dikkat çeken haberleri, beyanatlar› gö-
rüyoruz. Tehlikeye çözüm olarak ifldünya-
s›, devletin sanayiciye daha fazla destek
vermesini savunuyor ki, bu mümkün de-
¤il. Birincisi mali dengeleri bozulan devle-
tin elinde böyle bir imkan yok, ikincisi ise
uluslar aras› ticari otoriteler, eskisi gibi
do¤rudan desteklere izin vermiyor. Bu
durumu bilenler de, hazin sonu bekle-
mekten 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› ken-
di 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 fark-
l›laflma” sayesinde her y›l yüzde 100’lere
varan oranda büyümüfl ve Japonya’ya bile

markal› ihracat yapabilmeyi baflarm›fl. Esa-
s›nda geçen ay MÜS‹AD Yay›nlar› taraf›n-
dan bas›m› yap›lan, “Hiper Rekabet Stra-
tejileri” adl› kitab›m›zda önerdi¤imiz, “Öz-
gün Tasar›mla Farkl›laflma” stratejisini uy-
gulayarak baflar›l› olmufl bir giriflimi  gör-
mek bizi de mutlu etti. Çilek Mobilya Yö-
netim Kurulu Baflkan› Muzaffer Çilek’in,
“Farkl›laflmak, tamamen maliyetleri düflü-
ren bir unsur” tespiti, ayn› stratejinin her
ölçekteki iflletme için geçerli oldu¤unu
göstermesi bak›m›ndan önemli bir nokta. 

S ü k r u l l a h  D O L U

“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.
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Muzaffer Çilek
Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Baflkan›
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Önce Birlik Oldular

Saraybosna kökenli Boflnak olan Çilek ai-
lesi, 100 sene evvel Bursa’ya gelmifl, bir
iki sene Bursa’da kald›ktan sonra da ‹ne-
göl’e tafl›nm›fl. Dedeleri bak›r kab› imala-
t› yap›yormufl. Aile gelene¤ine göre ço-
cuklardan 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 seç-
mifl, di¤erleri hukuk okuyup avukat ol-
mufllar. Babalar› da üç kardefl içinden or-
tancas› olan Muzaffer Çilek’i kendisine
ç›rak yapm›fl. A¤abey Mustafa ODTÜ ‹n-
flaat Mühendisli¤ini bitirip inflaat mühen-
disi, kardefl Muharrem ise harp okulunu
okuyup Üste¤men olmufl.

Üç kardeflten her birisi kendi yoluna gi-
derken yaflananlar, onlar› yine ayn› nok-
tada buluflturmufl. Buna göre a¤abey
Mustafa, ‹negöl’de inflaat mühendisli¤i
bürosu açm›fl, yeterli ifl potansiyeli olma-
d›¤› için kapatmak durumunda kalm›fl ve
ilçenin popüler ifli mobilyac›l›¤a baflla-
m›fl. Ortanca Muzzaffer ise, 1971’de dahil
oldu¤u bak›r iflini 1980’e kadar sürdür-
müfl. 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 dur-
mufl, 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 etmifl-
ler. Ayn› y›l, küçük kardeflleri üste¤men

Muharrem’i de aralar›na katmak için ikna
çal›flmalar›na bafllam›fllar. Yüksek tansi-
yonu nedeniyle emeklilik hakk› da bulu-
nan Muhharrem, tam ikna edilmek üze-
reyken maafllar›na gelen yüzde 100’lük
zam üzerine vazgeçmifl. Ama 1992’de o
da nihai karar›n› verip a¤abeylerinin mo-
bilya ifline kat›lm›fl. Böylelikle Çilek Mo-
bilya’n›n serüveni de bafllam›fl. Serüve-
nin nas›l bafllay›p geliflti¤inin detaylar›n›,
Yönetim Kurulu Baflkan› Muzaffer Çi-
lek’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 yö-
neldik. Çünkü al›fl›lageldik flekilde mo-
bilyac›l›k yapmak istemiyorduk. 1995’te
yeni neler yapabiliriz sorusuna cevaplar
ararken, Türkiye’nin genç bir nüfusa sa-
hip 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 Türki-
ye’de ailelerin, çocuklar›n›n daha iyi
e¤itimi için onlara özel odalar, ortamlar
oluflturma e¤iliminde olduklar›n› belir-
ledik. Biz de mobilyac› oldu¤umuz için
genç odalar›n›n ranzalar›n›, bilgisayar
masalar›n› ve kitapl›klar›n› yapmaya ka-
rar verdik. Ama bunu yaparken de tüm
dünyay› hedefleyelim ve uluslar aras›
standartlar› yakalayal›m dedik. Yani ürü-
nü battaniyeye sar›p yollamak yerine,
pakete, kutuya koyal›m, demonte ol-
sun, 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 insan-
lar, 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 Tür-
kiye’de mobilya sektörü ne fle-
kilde çal›fl›yordu?

O dönemde bizim anlay›fl›m›zda kimse
yoktu.  Herkes klasik tarzda ahflap, üzeri-
ne 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. Bi-
zim yapmak istedi¤imiz, o dönemde sa-
dece Kelebek Mobilya’da vard›.

Genç Odas› anlay›fl› nas›l ortaya ç›kt›?

Genç Odas› anlay›fl› yoktu, onu biz olufl-
turduk. Büyük flehirlerde zengin çocuk-
lar› özel sipariflle marangozlara yapt›r›-
yorlard›. Genç Odas› kavram›n›, sektör-
de, mobilyac›l›kta biz oluflturduk. 

Size ilham kayna¤› olan bir ku-
rum 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

röportaj / Muzaffer Ç‹LEK 

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.
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bafllad›k. Soyad›m›z› marka ismi olarak
kullanmay› kararlaflt›rd›k ve logoyu
ürünlerimizin üzerinde abart›l› bir flekil-
de kullanal›m dedik. Hür ürünün üzeri-
ne koskocaman bir Çilek logosunu koy-
mak bafllang›çta herkese ters geldi. Za-
manla al›fl›ld›.

Tasar›mda ç›k›fl›n›z nas›l oldu?

Yurtd›fl› fuarlara da gitti¤imiz için yaban-
c›lar› taklit edemezdik. Bu nedenle hem
onlar›nkinden daha güzel, hem de daha
farkl› yapmak durumundayd›k. Özgün
tasar›mlar yapt›k, zamanla kadromuz ge-
niflledi ve her y›l daha güzellerini ürettik.
Dünya piyasalar›nda tasar›mlar›m›z› ka-
bul 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 ül-
kesi olmam›z hasebiyle yap›lan tasar›m-
lar›m›z, dünyan›n her yerinde kabul gör-
dü.  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

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. Ya-
ni tasarlanan ürünlerin malzeme ve ka-
l›plar›n›n tedarikini, teknolojiye uyarlan-
mas› gibi iflleri yap›yor. 

‹ki tasar›m ekibimiz var. Birisi k›z çocuk-
lar›na, di¤eri ise erkek çocuklar›na yöne-
lik tasar›m yap›yor. Yurtiçi ve yurtd›fl› fu-
arlara ve piyasalara yönelik sürekli seya-
hat edip gözlemlerde bulunuyorlar, do-
neler topluyorlar. Tasar›m aflamas›nda

çocuklar›n psikolojisine hitap edebilmek
için onlar›nkine benzer ortamlar olufltu-
rup o ortam› çocukça objelerle süslüyor-
lar.

Farkl› tasar›mlar›n›zla ilk ç›kt›¤›n›zda
bunu piyasaya nas›l kabul ettirdiniz?

O konuda çok zorland›k. Seri üretime da-
yal› genç odas› modelleri yapt›k, ancak
biz al›fl›lageldi¤i gibi mefle, kay›n gibi mal-
zemeler kullanmad›k. Renklerini k›rm›z›,
mavi, eflatun ve mor yapt›k. ‹lk defa ürü-
nümüzü ma¤azalara satmalar› için götür-
dü¤ümüzde kimse almak istemiyordu.
‘Böyle renkli mobilya m› olur, bunlar›
kimse almaz, biz bunlar› satamay›z. Böyle
renkli mobilyalar hem evin dekorasyonu-
na, hem de ma¤azaya uymaz. Zaten onla-
r› koyacak yerimiz de yok’ dediler. Bu-
nun üzerine biz de, ‘O zaman bari kata-
loglar›m›z var, onlar› b›rakal›m. E¤er
müflteri talep ederse bize bildirirsiniz’ de-
dik. Ma¤azalardan kataloglar›m›z evlere
ulafl›nca bizim için iflin önü aç›lm›fl oldu.
Ürünleri gören tüketiciler, ma¤azalara

röportaj / Muzaffer Ç‹LEK 

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 mobil-
ya 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 ko-
lay 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 ol-
maktan ‹stanbul flirketi olmaya yönelik hesaplar yap›yorduk, kriz gibi nedenlerle erteledi¤i-
miz 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. 

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

HAZ‹RAN 200488



sormaya bafllad›. Bunun üzerine ma¤aza-
lar bizden mal talep etmeye bafllad›.

Tüketici Çilek ‹stedi

Tüketicinin zorlamas›yla m› fark-
l›l›¤›n›z› piyasaya kabul ettirdi-
niz?

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 hem-
flehrilerine de tavsiye etti. Öte yandan
potansiyeli gören di¤er sat›c›lar da geldi-
ler. Ürün iyi olmas›, tüketici tercihi ve sa-
t›c›n›n karl›l›¤› ile birleflince baflar› do¤al
olarak gelmifl oldu. 

Yurtd›fl›nda da önce ‹sviçre’ye mal sata-
l›m istedik. Çünkü ‹sviçre, AB’nin d›fl›n-
da ayr› standartlar› olan bir ülke. Dünya
için standart üretilen Mercedes’i bile ila-
ve donan›mla ülkeye sokuyorlar. E¤er
onlara mal satarsak, tüm dünyaya satar›z
diye düflünüyorduk. Kalitemizi test et-
mek amac›yla 5 y›l önce çal›flmalara bafl-
lad›k, 4 y›ld›r ülkenin her taraf›na yay›l-
d›k. fiu anda ülkenin en prestijli zincirle-
rinde ürünlerimiz sat›l›yor. Paket a¤›rl›k-
lar›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¤i-
miz ürünlere logo koymamam›z› istedi-
ler. Prensiplerimize uygun olmamas›na
ra¤men kabul ettik. Ancak üretim stan-
dart oldu¤u için hepsi için bu geçerli ola-
mad›. Baz›lar› logolu, baz›lar› ise logosuz

gitti. Ald›klar› baz› ürünlerde logo olma-
d›¤›n› farkeden ‹sviçreli tüketiciler, tak›-
m› tamamlamak için sat›c›lardan Çilek lo-
gosu talep etmifller. Onlar› k›ramayan sa-
t›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 vere-
lim’ dediler.

3 y›l önce kalite standard›m›z› de¤ifltir-
dik. Bakt›k ki dünyan›n kalite konusun-
da en hassas ve marka düflkünü ülkesi Ja-
ponya, biz de kalitemizi Japonlarla test
etmeye karar verdik. Rolex gibi bir mar-
ka bile, üretiminin yüzde 75’ini Japon-
ya’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 ol-
mas›n›, hem de imaj›n›n olmas›n› istiyor-

röportaj / Muzaffer Ç‹LEK 

Nas›l Baflard›lar?

Vizyon Oluflturma: Türkiye’nin birinci nesil giriflimcileri ge-
nellikle esnaf-tüccar gelene¤inden gelirler. ‹kinci nesildekileri
ise, birinci nesil giriflimcilerin hayat standard› ve imkanlar›na im-
renerek, “Demek ki o iflte iyi para var” diyerek gelifli güzel flekil-
de piyasaya girenler oluflturuyor. Bu giriflimciler sayesinde hem
piyasalar›n dengeleri bozuldu, hem de kendileri çok zarar gör-
dü. 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 Türki-
ye’nin genç nüfusunun fark›na var›yorlar ve bunu baz alarak Tür-
kiye’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 mobilya-
c›lar gibi bölge müdürlükleri oluflturmak yerine, “Franchise” sis-
temiyle sat›c›n›n da riske ortakl›¤›n› sa¤lad›lar. Yurtd›fl›nda da
ayn› sistemi uygulayarak, “Markal› ihracat›” gerçeklefltirdiler.
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lar. Bu konuda k›l› 40 de¤il, 80 yar›yorlar.
Bafllang›çta onlara satabilmek için kalite-
miz yetmedi. Biz de, ‘E¤er Japonya’ya
mal satarsak bütün dünyaya satar›z’ poli-
tikas›na odakland›k. 3 y›ld›r bu konu
üzerinde çal›flt›k. Sonunda Japonya’da
iki zincirle anlaflt›k, flimdilik iyi bir bafl-
lang›ç oldu. Bununla birlikte Franchise
ma¤azalar›m›z da aç›ld›. Bu ma¤azalar›n
giriflimcisi Japon, ancak aynen Türki-
ye’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› tutu-
cu olabiliyor. Bu konuda giriflim-
cilere önerileriniz neler?

Biz, ‘Yapt›¤›m›z her iflte en iyisini yapaca-
¤›z, ama al›fl›lm›fl›nda d›fl›nda farkl› yapa-
ca¤›z’ diye yola ç›kt›k. Fakat farkl›l›k der-
ken, bir fleye benzemeyen bir fley olma-
mal›. Hem farkl›, hem de güzel olmal›.
Bununla birlikte fiyat› da uygun olmal›.

Di¤er taraftan bir alana odakland›k. Çün-
kü bir sporcu bütün spor dallar›nda bir
numara olamaz. E¤er bir alana odaklan-
mazsan›z, her alanda farkl› ve güzel ola-

mazs›n›z. Dünyadaki bütün perakende-
ciler, fuar fuar gezerek farkl›, güzel ve uy-
gun fiyatl› ürünler ar›yorlar. E¤er bu nite-
likte ürünler bulurlarsa, hem ma¤azalar›-
na bir zenginlik katacaklar, hem de müfl-
terinin dikkatini çekerek iyi ifl yapacak-
lar. ‹flte bu ma¤azac›lar›n arad›klar› üreti-
ci 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 sürdürmüflsü-
nüz. Bu durumu nas›l aç›kl›yor-
sunuz?

Krizlere ra¤men büyümemiz, farkl›lafl-
maktan kaynakland›. Yaflanan depremle-
re ve cumhuriyet tarihinin en büyük
ekonomik krizlerine ra¤men bizim fir-
mam›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›

röportaj / Muzaffer Ç‹LEK 

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) ça-
t›s› alt›nda örgütlenmifller. 03.03.2003 tarihinde kurulan ve 26 mobilya markas›n› bünyesin-
de 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› mo-
bilya 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 bafl-
kanl›¤›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›m-
c›lar› teflvik için tasar›m yar›flmalar› düzenlemeyi planl›yoruz.” 

Çocuklar›n ruh dünyas›na hitap eden tasar›mlar yapan
Çilek’in araba görünümlü yata¤›, ‹ngiltere’de en fazla
sat›lan ürünmüfl.
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ve teknolojimiz de sürekli yükseldi. Bafl-
lang›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. 

Farkl›laflmak, maliyetleri art›ran
bir unsur mudur?

Tam tersine, farkl›laflmak, tamamen ma-
liyetleri düflüren bir unsurdur. Çünkü
farkl›l›k sayesinde k›sa sürede daha fazla
tan›n›yorsun. Kimsede olmayan farkl›
ürünü sundu¤unuz için hemen farkedili-
yorsunuz ve sizi tercih ediyorlar. Sonuç-
ta hem ürünlerin dolafl›m› h›zlanarak na-
kit ak›fl› sa¤lan›yor, hem de tan›t›m-pa-
zarlama maliyetleri düflüyor. 

Pazarlamada nas›l bir yol izlediniz?

Türk mobilya sektöründe genellikle böl-
ge bayilikleriyle çal›fl›l›yor. Herkesin bir-
birini taklit etti¤i bu bölge bayilikleriyle
di¤er tali bayilikler oluflturuluyor. Biz bu
sistemi kullanmad›k ve bölge bayilikleri-
ni aradan kald›rarak sat›fl noktalar›na
do¤rudan ulaflmaya karar verdik. 

Her yere ve herkese bayilik yerine, ürü-
nümüzün sat›laca¤› bölgelerde ve nokta-
larda do¤ru sat›c›lar› bulmaya yöneldik.
Al›fl›lm›fl›n d›fl›nda oldu¤u için biraz zor-
du. Sonuçta hem sat›fl noktalar›yla, dola-
y›s›yla piyasayla diyalo¤umuz daha sa¤-
l›kl› oldu hem de aradaki kar marj›, tüke-
ticiye 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 ba-
yimiz 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 ol-
duk. fiu anda 150’ye yak›n bu a¤›m›z› ge-

lifltirmeye devam ediyoruz ve 1-2 y›l için-
de 500’e ç›karmay› hedefliyoruz. Bizim
ürünlerimizi de bulunduran ma¤azalar
oldu¤u gibi sadece bizim mobilyalar›m›z›
satan franchise iflletmeler de var. Franc-
hise iflletmeler, bir nevi bizim ifl ortakla-
r›m›z. Bizim ürünlerimizi bizim belirledi-
¤imiz hizmet standartlar›yla satan ba¤›m-
s›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 ta-
ne 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 Medi-
ne’de var. ‹hracat›m›z›n yüzde 35’ini ih-
raç ediyoruz. Dövizin yüksek oldu¤u ge-
çen dönemde bu oran yüzde 45’e kadar
ç›km›fl, hatta biz yüzde 60’› hedeflemifl-
tik. Dövizin ve piyasalar›n durumuna gö-
re bu oran de¤iflebiliyor. Geçen y›lki ih-
racat›m›z 7 milyon dolard›, bu seneki he-
defimiz  11 milyon dolar. 

Yurtd›fl›nda marka konusunda çok zor-
land›k. Türkiye’nin imaj›n› iyi alg›lam›-
yorlar. Buraya gelmekten korkuyorlar,

geldikten sonra da görüflleri yüzde 1 mil-
yon de¤ifliyor. Bir Türk firmas› olarak
randevular alana kadar çok zorluklar
çektik.

Franchise iflletmeler sayesinde
bir nevi markal› ihracat yap›yor-
sunuz. 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 dü-
flüflünden ve iç piyasadaki malzeme fiyat-
lar›n›n yükselmesinden dolay› biraz karl›-
l›¤›m›z düfltü, fakat zarar etmedik. Nor-
mal ihracat olsa, sözleflmelerimizi iptal
etmek durumunda kal›r ve bir daha o ka-
p›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 duru-
muna geçiyorlar. Fasonculukta kar marj›
yüzde 5 ise, markal› ürün ve konsept ih-
racat›nda bu oran, markan›n gücüne gö-
re yüzde 10’dan bafllay›p yüzde 100’e ka-
dar ç›kabilir. Hatta biz  yeni tasar›mlar›-
m›z› normalden  daha pahal› sat›yoruz. 

röportaj / Muzaffer Ç‹LEK 

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.
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röportaj YÖNET‹C‹

Ad›n›, ‘Dursun’ Koydular
Fakat O, Hiç Durmuyor

Özellikle Anadolu’da evlenen çiftlerin ilk
beklentilerinden birisi, erkek bir evlat sa-
hibi olmakt›r. Bayburtlu Akda¤ ailesinin
iste¤i de bundan farkl› de¤ilmifl. Do¤an
dört çocuktan ikisi k›z, ikisi erkekmifl, fa-
kat 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› te-
mennisiyle ad›n›, “Dursun” koymufllar ve
on tane de kurban kesmifller. ‹ki y›l son-
ra ‹stanbul Bahçelievler’e tafl›nan ailenin
reisi Ali Akda¤, müteahhitlik yap›yormufl.
‹lkokul tahsili bile bulunmayan baban›n

iflleri bir süre sonra bozulunca, henüz il-
kokul 4. s›n›fa devam etmekte olan aile-
nin tek erkek çocu¤u Dursun Akda¤ için
de yeni bir dönem bafllam›fl. ‹sminin ak-
sine hareketli bir yap›ya sahip olan Dur-
sun, teneffüslerde okul kantinini iflleten
arkadafl›n›n babas›na yard›m ederek okul
harçl›¤›n› ç›karmaya bafllam›fl. “Ben ilko-
kuldayken 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 bu-
lunmufl. Liseye kadar okul d›fl›nda kalan
zamanlarda Kapal› Çarfl›’dan Topkap›
surlar›na kadar birçok yerde akla gelebi-
lecek bütün seyyar sat›c›l›k, pazarc›l›k ifl-
lerini yapm›fl. Tüm bunlar› yaparken de
okulunu ihmal etmemifl. Çünkü babas›-
n›n ifllerinin tahsilsizlik yüzünden  bozul-
du¤unu çok iyi biliyordu. Onun durumu-
nu 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

K›fl›n ‹stanbul’da hem okuyan, hem de
seyyar sat›c›l›k yapan Dursan Akda¤, ya-
z›n da ailesiyle birlikte memleketi Bay-
burt’a giderek k›fll›k erzak getiriyorlar-
m›fl. Böylelikle babas›n›n ifllerinin düzel-

S a f f e t  Y I L M A Z

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 Ak-
da¤, bu özelli¤ini holding baflkan› oldu¤unda da muhafaza etmifl. 

HAZ‹RAN 200492

Dursun AKDA⁄
Aymerkez Genel Müdürü

syilmaz@ekocerceve.com



di¤ini ifade eden Akda¤, “Babam da yaz-
lar› 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 yafla-
mad›k, çünkü okullar tatil olmadan bir
hafta önce köye gider, aç›ld›ktan bir haf-
ta 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 ya-
fl›nda adam gibi düflünüyordum” diyor.
Böyle düflünmekte haks›z da de¤il, çün-
kü bir insan›n 50-60 yafl›nda ulaflaca¤›
makam ve imkanlara 26-27 yafl›nda sahip
olmufl. Fakat hareketli yap›s› gere¤i hol-
ding baflkanl›¤›nda bile 1,5-2 y›l kalabil-
mifl. 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› kendisin-
den dinleyelim. 

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

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

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. 

Bir fleye inanmak ve o hedefe kilitlen-
mek, dünyay› dize getirecek bir fleydir.
Karar verince han›ma, ‘Sen ‹stanbul’a gi-
deceksin, ben yatay geçifl yapaca¤›m’ de-
dim. Han›m› ‹stanbul’a gönderince ben
bir arkadafl›m›n yan›na tafl›nd›m ve ken-
dimi 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.

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

‹stanbul’a geldim, ticaret yapaca¤›m ama
sermaye yok. Bunun üzerine, arkalar›n-
da, ‘Sat›l›k’ yazan arabalar› al›p, henüz bir
ayl›k kurulufl olan Aksaray’daki Asya Oto-
motiv’e götürdüm. Asya Otomotiv’in is-
mini de Zaman Gazetesi’nde görmüfl-
tüm. Birkaç araba böyle sat›nca Asya
Otomotiv yetkilileri, ‘Gel, bizim burada
çal›fl’ dediler. Araba y›kamayla ifle baflla-
d›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

iyi prim yap›yordu ve iyi bir yatar›m ara-
c›yd›. 2 y›la yak›n Asya Otomotiv’de çal›fl-
t›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. Pi-
rinç al›m› için Gönen Biga’ya gittim. 6 ay
orada kal›p köylülerden ürünü topluyor
ve kamyonlarla ‹stanbul’a gönderiyor-
dum. 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 bi-
tirme karar› verdim. Ancak evde iki ço-
cuk var ve benim 6 ayda 24 dersi ver-
mem laz›md›. Aksaray’daki Herkül yur-
dunda bir oda ayarlad›m ve ben oradaki
çal›flmayla 6 ayda 24 dersin hepsini ver-
dim. Üniversite bitince tekrar ifle dön-
düm.

Asya G›da’dan sonra Asya Grubu’nun bir
giriflimi olarak Üsküdar’daki Yöre Al›flve-
rifl Merkezi’ni kurdum.

Daha sonra Asya ‹nflaat’› kurma görevi
verdiler. 40-45 yafl›nda olan yönetim ku-
rulu 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 infla-
atlar yapt›k. 2 y›l oralara gidip gelmekle
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geçti. Asya ‹nflaat’tan sonraki büyük ge-
nel kurulda ortak say›m›z 120-130’a ç›k-
m›flt›. O ortaklar›n da kat›l›m›yla 1996’da
Asya Finans’› kurduk.

Grupta çal›flanlar›n yafl ortalamas› 45, be-
nim 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 gelme-
den yaflad›m. Her insan›n hayat›nda böy-
le bir dönem vard›r. E¤er o dönemde ye-
ni bir karar veremezse insan, monoton
bir hayata mahkum olur ve zihinsel ola-
rak ölmeyi bekler. Yönetime baflka bir
fley yapmay› düflünüp düflünmediklerini
sordum, yeni yat›r›m yapmayacaklar›n›
ö¤renince kendi kendime yeniden haya-
t› s›f›rlama karar› ald›m. Çünkü Asya Hol-
ding’in zirvesine ç›k›nca hayat benim
için durmufltu. 2000 y›l›nda hissemi sat-
t›m ve bütün görevimi devrettim. Ben
devretti¤imde Asya Holding’in bin 200
çal›flan› vard›. Ben ilk bafllad›¤›mda ise 5-
6 kifli çal›fl›yordu. 

Siz çok genç olman›za ra¤men,
yönetimin yafl ortalamas›n›n
yüksek olmas› bir problem olufl-
turdu mu?

‹ri yar› gözükmem için bana o zaman çok
yemek yediriyorlard›. Ben 96 kiloya ç›k-
m›flt›m. fiu anda 88 kiloyum. 

Sizin bir yerde çal›flma süreniz
çok k›sa, bunu nas›l aç›kl›yorsu-
nuz?

Bir ifl bana verildi¤i zaman o ifli 1 y›lda en
iyi seviyeye getiririm. Çok hareketli bir
yap›m var. Bu yüzden üniversitede kal-
man›n bana göre olmad›¤›n› anlad›m. 

Bir kiflinin bir iflyerinde ne kadar kalaca-
¤›, kendi kafas›ndakiyle ilgili bir fley ve ki-
fliye göre de¤iflir. Bir insan yenili¤e aç›k
ve sürekli yeni fleyler üretmeye kilitlen-
miflse, 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 la-
z›m.

Asya Holding’ten ayr›ld›ktan
sonra neler yapt›n›z?

Karardan sonra hemen kendimi bir y›l sü-
reyle yabanc› dil kursuna kapatt›m. 2000’de
bir y›l süreyle ‹ngilizce kursuna devam et-
tikten 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 kap-
sayan 7 tane mobilya ve tekstil üzerine ma-

¤aza kurduk. Türkiye’nin de içinde bulun-
du¤u bir çok Avrupa ülkesinden tedarik et-
ti¤imiz ürünleri bu ma¤azalarda sat›yorduk.
Ailem, ‘Bizi de götür’ deyince, onlar› da gö-
türdüm. 6 ay geçti aradan ama çocuklar
uyum sa¤layamad›lar. Bir gün çocu¤un biri-
si rahats›zlanm›fl, hastaneye gitmifller, dert-
lerini anlatamay›p çok zorluk çekmifller.
Beni arad›lar, gitti¤imde, ‘Türkiye daha iyiy-
di, niye buraya geldik’ gibi yak›nmalarda
bulundular. Ben hemen arabay› biletçinin
önüne çekip en yak›n zamanda gidecek
uçak için Türkiye biletlerini ald›m.  Çocuk-
lar› 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›n-
l›’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›y-
d›. Bir y›l önce 1 trilyon zararla Aymerkez
bana teslim edildi. Yönetim Kurulu Baflka-
n›m›z bana, ‘Ne yapacaks›n?’ dedi¤i zaman,
‘Ben buray› 1 y›lda düzeltirim’ dedim. He-
men kurumun bir foto¤raf›n› çektim. Al-
lah’a flükürler olsun, kara geçtik. 8. ayda
ben bir y›l›m› dolduruyorum 

Ben bulundu¤um yerde yeni fleyler yapa-
maz 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. Her-
kesten 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 on-
dan sonra sauna, Türk hamam›ndan sonra
eflofmanlar›mla ifle gelir ve üstümü de¤iflti-
ririm. Her zaman sabah oldu¤u gibi bu sa-
bahta 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 uygula-
nan, ‘Geri say›m, aç›k eksiltme’ sat›fl sis-
temini gelifltirdik ve uygulad›k. Bu sis-
tem, korkunç bir müflteri ak›n› ve ürün
sat›fl› sa¤lad› bize. Sisteme göre ortalama
yüzde 10’la indirime giren bir ürünün fi-
yat›, her gün yine ortalama yüzde 5 ora-
n›nda azalt›l›yor ve bu süreç 30 gün de-
vam ediyor. ‹ndirimin yüzde 99’a kadar
ulaflt›¤› bu sistemde tüketici, ürünü ken-
disi için en uygun gördü¤ü indirim ora-
n›nda sat›n alabiliyor. Bu sistem bizi 5 y›l
götürebilirdi, ama bizim için 6 ayda bit-
mifltir. Geldik 5 tane ayr› sat›fl sistemi
koyduk, hepsini unuttum flimdi ben.
Ama bunlar›n her birisi, üzerinde belki 1-
2 y›l çal›flma gerektiren projelerdi. Kam-
panya 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.

Önemli olan talep oluflturmakt›r. Buras›
Bak›rköy’ün göbe¤inde olsa benim bir
rolüm olmazd› ki. Biz insanlar›n buraya
gelme sebebini oluflturduk ve Trak-
ya’dan Anadolu’ya kadar her taraf-
tan buraya gelmeye bafllad›lar. 

‹nsanlar› buraya 
çeken nedir?

Pierre Cardin, Cacharel,
U.S.Polo, Becon gibi
markalar›n hem üre-
tim, hem de sat›fl li-
lans› bizde, 40 tane
nokta ma¤azam›z

var. Gaziantep ve burada Aymerkez’imiz,
400’e yak›n da bayimiz var. Hiçbir ma¤a-
za ve bayimizde bulunamayacak ürünler
burada bulunuyor. ‹nsanlar burada mar-
kay› ucuza alabiliyorlar. 

Aymerkez’de nas›l bir iyileflme
sa¤lad›n›z?

Benden sonraki dönemde nas›l bir iyilefl-
me oldu¤unu rakamlarla flöyle vereyim;

Kriterler Art›fl
Ayl›k Ciro 3 kat
Ayl›k Müflteri Say›s› 8 kat 
Sat›lan Ürün Adedi %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. Dünya-
n›n her yerinde bu böyledir. Eflim, rü-
yamda bile iflle ilgili konufltu¤umu söylü-
yor. Bu, iflle bütünleflmenin göstergesi.
Uyurken, yolda giderken sürekli düflü-
nüyorum, gelifltiriyorum. Mesela bugün
yolda giderken not ald›¤›m fleyler var.
Yürüyen merdivenlere bakarken, ‘Neden
merdivenlerde reklam olmas›n’ diye dü-
flündüm. Not al›p, hemen geldim ve ar-
kadafllar›ma, ‘Yürüyen merdivenlerin

karfl›s›na reklam koyal›m’ dedim. Bu
kilitlenmeyle ilgili bir fley. Rahmetli
Sak›p Sabanc› ne diyor: ‘Ben bir
gün izin kullanmad›m, dünyaya

yeniden gelsem yine sanayici
olurdum. Doymad›¤›m
bir fley var, o da baflar›.’
Benim bu durumumu
görünce ailem de ona
göre hareket ediyor ve

zaten yo¤un bir flekil-
de vak›f iflleriyle ilgile-
niyorlar.
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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 ger-
çekleflmesi için yap›lmas› gerekenleri daha
ilkö¤retim ça¤›nda pilot bir çal›flmayla hay-
ata geçiren Akda¤, projenin amaç ve kap-
sam› hakk›nda flu aç›klamay› yapt›: “2004-
2005 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 iz-
letiyoruz. Amac›m›z, gençlere Kurtlar
Vadisi’ndeki tipleme yerine alternatif bir
model sunmak, onlar› baflar› konusunda
motive etmek. Balkan Kolejleri’nde bafl-
lad›k, orada gençlere dünya gençleriyle
girifltikleri yar›flta baflar›l› olmalar›
konusunda neler yapmalar› gerekti¤ini an-
lat›yoruz, yaflad›klar›m›zdan hareketle on-
lara 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 yönetici-
lerimizin 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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“Yönetici, do¤ru insanla cal›fl›p, yürüyen

ifllerdeki aksakl›klar› tespit eden kiflidir.”



ABD’de bir y›l, dört y›la yak›n da baflta
Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ül-
kede  bulundum. Bütün buralarda gör-
düm ki, dünyada baflar›l› olanlar, ‘Ser-
dengeçti’ 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¤rafya-
da hüküm sürmüflse, bu ‘Serdengeçti’ler
sayesinde olmufltur. Yoksa saat 9:00’ kal-
k›p ifle gidip ve akflam da saat 17:00’de
ev dönüp pijamalar› giymekle olmaz. Si-
birya’ya gitti¤imde gördüm, ABD’liler,
s›rt çantalar›yla gelip orada ifl koval›yor-
lar, gece de çantalar›n› aç›p uyuyorlar. fiu
anda dünyaya yön veriyorlarsa, bu feda-
karl›klarla oluyor. Avrupa’da flu anda az
çal›fl›yorlar, ama kifli bafl›na gelirleri orta-
lama 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 ça-
l›flt›lar. Biz de kifli bafl›na geliri 20 bin do-
lara ç›karmak için onlar gibi çal›flal›m, ç›-
kard›ktan sonra da yine onlar gibi  yeni-
den çal›flma flartlar›n› ayarlayal›m. 

Baflar› kriteriniz nedir?

Benim, her fleyin çok teknik detaylar›n›
bilmem mümkün de¤il, gerekmez de.

Ama, her fleyin çok detaylar›n› bilen pro-
fesyonel bir kadro kurar›m. Buraya geldi-
¤im zaman yapt›¤›m da o oldu. Üst dü-
zey kadroyu tamamen de¤ifltirip, konu-
sunda deneyimli yeni bir çekirdek ekip
oluflturdum.

Kendinizi nas›l yeniliyorsunuz?

Kitapla ilgili bir dan›flman›m var.  Yeni ç›-
kan bütün güncel kitaplar› al›p getirir ba-
na. 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. 

Nerede, ne zamanlar okuyorsunuz?

Odamda okuyorum. Özellikle Pazar gün-
leri kap›y› kapat›p okuyorum.

‹flleriniz...

Yönetici de iflin içine girerse o zaman ora-
da felâket bafllar. Ormandaki yang›n› gö-
rüp ona müdahale edebilmek için ona te-
peden bakmak gerekir. Ormana tepeden
bak›p yang›nlar› takip ederek tedbirler al-
mas› gereken yönetici, orman›n içine gir-
di¤i zaman gözcülü¤ünü yapamaz ve or-
man›n bir köflesinde ç›kan yang›n›n tama-
m›na yay›larak yanmas›na neden olabilir. 
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‹mkânlar E¤itimin Hizmetinde

Kendi e¤itimi zorluklar içinde geçti¤i için baflkalar›n›n e¤itimini kolaylaflt›rmaya çal›flan Dur-
sun Akda¤’›n e¤itim amaçl› di¤er projeleri flöyle;

• Birincileri 4 Y›l Ayd›nl› Giydirecek : Üniversite girifl s›nav›nda de¤iflik kategoriler-
de birinci olan 6 kifliyi 4 y›l boyunca giydirece¤iz. Bununla birlikte bölgemizdeki devlet okul-
lar›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.

HAZ‹RAN 200496



röportaj YEN‹ NES‹L

Yaparlar A.fi., Yatay Büyümeyi Sürdürecek

‹ktisatç›lara göre flirketler, biri yatay, di-
¤eri de dikey olmak üzere iki flekilde bü-
yüyebilirler. Yatay büyümede flirketler,
as›l yapt›klar› ifle odaklanarak yeni yat›-
r›mlar›n› yapmakta olduklar› iflleriyle ilgi-
li alanlara yaparlar. Dikey büyümede ise
ilgili ilgisiz birçok sektörde yat›r›ma giri-
flirler.  Türkiye’deki flirket yap›lar› genel-
likle dikey büyümeye iyi bir örnektir. Gi-
riflimcili¤in yeterince geliflmedi¤i ve re-
kabetin olgunlaflmad›¤› geçmifl dönem-
de imkan› bulunan her firma, ilgili ilgisiz
her alanda yat›r›m yapm›flt›r. Holding ya-
p›lanmalar›n›n ç›k›fl› bundand›r. Hatta
bat›k banka vak›alar›n›n da sebebi dikey
büyümedir. ‹nflaatç›lar›n, tekstilcilerin
uzmanl›k alanlar›na girmeyen bankac›l›-
¤a soyunmalar›, dimyata pirince gider-
ken evdeki bulgurdan olma misali hem
kendilerine, hem de ülke ekonomisine
büyük zararlar vermifltir. Her alanda giri-
flimcili¤in artt›¤› ve re-
kabetin yo¤unlaflt›¤›
son y›llarda büyük hol-
dingler bile, yeterince
uzmanlaflamad›klar ›
sektörlerden ç›kmakta,
iyi bildikleri alanlara
odaklanmaktalar. Çün-
kü yeni dönemde reka-
bet edebilir olman›n
flart› uzmanlaflmakt›r.
IBM, Microsoft ve Coca
Cola gibi dünyan›n en
büyük flirketlerine ba-
k›ld›¤› zaman büyüklük-

lerinin s›rr›n›n uzmanlaflma oldu¤u gö-
rülecektir. Kürek, kürek sap› (kazma ve
keser sap› da yap›yorlar) ve el arabas›
imalat› yapan Yaparlar A.fi., holdinglerin
bile yeni keflfetti¤i yatay büyümeyi yar›m
as›rd›r baflar›yla sürdüren bir firma. Kü-
çükköy'de 8 bin m2 alan üzerine kurulu
tesislerinde y›lda 5 bin ton çelik kullanan
Yaparlar, Ere¤li Demir Çelik Fabrika-
s›’n›n ilk 10 müflterisi aras›na girerek
geçti¤imiz y›l baflar› ödülü ald›. Her ne
kadar bir çok insan, “Küre¤in de fabrika-
s› m› olur” dese de Yaparlar, 100 çeflit
kürek üretiyor ve en kaliteli, en yüksek
kapasiteli üretici olma konusunda iddi-
al›. Kapasite kullan›m›na göre de¤iflmek-
le birlikte yaklafl›k 200 kifli istihdam eden
flirket, y›lda 2 milyon adet kürek, 500 bin
adet el arabas› ve 600 bin adet de a¤aç
ürünleri üretimi (keser sap›, kazma sap›,
kürek sap›) gerçeklefltiriyor. Üstelik yeni

yat›r›mlar›n› da ayn› alana yaparak yatay
büyümesini sürdürmeyi planl›yor. 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 ku-
rum en iyi bildi¤i iflte uzmanlafl›rsa daha
rekabetçi olur” dedi. Yar›m as›rl›k bir ai-
le flirketi olan Yaparlar A.fi.’de ikinci ne-
sil temsilcisi olan Ali R›za Yapar’a, flirket-
lerinin geçmifli ve gelece¤e yönelik he-
deflerini sorduk.

Yaparlar A.fi.’nin kuruluflu ve ge-
liflimi hakk›nda bilgi verir misi-
niz?

Biz aslen Artvinliyiz, dedem 12 yafl›nda
Artvin’den Bursa’ya göç etmifl ve bir da-
ha da dönmemifl. Daha sonra bütün ai-
le göç etti¤i için Artvin’le bir ba¤›m›z

kalmam›fl. Dedem in-
flaatlarda ustal›k gibi
ifller yapm›fl ve birey-
sel olarak çal›flm›fl. Ba-
bam, ilkokuldan sonra
12 yafl›nda ç›rakl›kla
bafllam›fl ifle. Daha
sonra kendine bir
atölye açm›fl. Dolay›-
s›yla bizim iflimiz, ba-
bamla ilk olarak Bur-
sa’da bafllam›fl, ancak
bugünkü anlamdaki
as›l geliflmesini ‹stan-
bul’da sürdürmüfl.

Tesislerini Anadolu yakas›na tafl›may› planlayan Yaparlar A.fi., ikinci nesil yönetiminde de yatay büyüme-
sini sürdürecek. Yeni dönemde baflar›n›n ihtisaslaflmayla mümkün oldu¤unu vurgulayan Yaparlar A.fi. Yö-
netim Kurulu Üyesi Ali R›za Yapar, “Hatta ülkeler bile ihtisaslafl›yor. Her kurum en iyi bildi¤i iflte uzmanla-
fl›rsa daha rekabetçi olur” dedi.

Y›lda 5 bin ton çelik kullanan Yaparlar A.fi., geçen y›l Ere¤li Demir
Çelik fabrikas›n›n ilk on müflterisi aras›na girerek 

baflar› ödülü ald›.

97HAZ‹RAN 2004

huseyin@ekocerceve.com
H ü s e y i n  K A H R A M A N



1948’de Bursa’da açt›¤› atölyede ba-
bam, gazya¤› ve peynir tenekesi ile soba
yap›yormufl. Atölyede kulland›¤› ham-
madde ve malzemeleri almak için ‹stan-
bul’a geliyormufl. Bu gelifl gidifl s›ras›n-
da bir yandan ‹stanbul’un potansiyelini
keflfederken di¤er yandan da kendine
çevre edinmifl. Çal›flkanl›¤›n› ve dürüst-
lü¤ünü farkeden ‹stanbul esnaf›, iflyeri-
ni ‹stanbul’a tafl›mas› konusunda kendi-
sine tavsiyede bulunmufllar. Bunun üze-
rine babam, 1954 y›l›nda iflyerini ‹stan-
bul Topçular’a tafl›m›fl. Babam iki am-
camla da ortakl›k yapm›fl ve üç kardefl
Topçular’daki atölyede kürek yapmaya
bafllam›fllar. 1967’de büyük abileri ken-
dilerinden ayr›lm›fl, ancak ortanca am-
cam Yusuf beyle ifllerini birlikte sürdür-
müfller. Dolay›s›yla biz çekirdekten bir
aile flirketiyiz. ‹fller büyüyünce Topçu-
lar’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 görünü-
mündeydi ve hafta sonlar› ‹stanbul’lu-
lar, sayfiye yeri niyetiyle buralara gelir-
lerdi. 

‹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. 

Makine mühendisli¤ini tercihi-
nizdeki faktörler neydi?

Biz hep metallerin içinde büyüdü¤ümüz
için tercih etti¤imi düflünüyorum. Ben li-
sedeyken teknik resim kursuna gitmifl ve
birincilikle bitirmifltim. O zamanlar be-
nim metal ve makineye karfl› bir ilgim
vard›. Dolay›s›yla ailemin bir yönlendir-
mesi 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›. Lise-
deyken 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 müflte-
riler ‹stanbul’a daha s›k geliyorlard› ve bi-
rebir temas o zamanlar çok önemliydi.
Eminönü de bizim piyasam›z›n merkezi
oldu¤u için o büromuzla müflteri iliflkile-
rimizi 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 mezu-
nu. Onun da iki erkek kardefli var. 

O zamanlar aile flirketinizle ilgili
neler düflünüyor ve ne tür hedef-
ler belirliyordunuz?

Bütün sanayicilerin gündemindeki en
önemli konu, daha iyi otomasyon sis-
temleri ve sürekli yenilenmedir. Makine-
cinin de görevi, üretimi art›rmak için
mevcut sistemi sürekli yenilemektir.
Ekonomik imkan›n›z el verdi¤inde de
hemen düflündüklerinizi gerçeklefltir-
mek istersiniz. E¤er yenilik yat›r›m› yap-
may› düflünmüyorsan›z, bu ifli hemen b›-
rakmal›s›n›z. Bu zamanda durmak de-
mek, gerilemektir. Rakiplerimizle ancak
teknolojimizle rekabet edebilece¤imizi
düflünüyoruz, çünkü kay›t d›fl› çal›flan ra-
kiplerimiz yüzünden haks›z rekabete u¤-
ruyoruz. Bu nedenledir ki, ekonominin
iyi oldu¤u dönemlerde biz sürekli tekno-
lojimizi 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 deneyimle-
rinden yararlan›r›z. Çünkü bugün geldi-
¤imiz noktaya bakt›¤›m›z zaman babam-
lar›n o zamanki ileri görüfllü kararlar› ce-
saretle almalar›n›n büyük rolü oldu¤unu
görüyoruz. Yetifltikleri ortam› ve flartlar›
dikkate ald›¤›m›z zaman babamlar›n ha-
kikaten ileri görüfllü insanlar oldu¤unu
düflünüyorum. 

fiirketimizde amcam›n o¤lu Samet bey,
finans ve müflteri iliflkilerinden, ben ise
imalat ve ihracattan sorumluyum. Yetki-
lerin kullan›m› konusunda yaz›l› olma-
yan teamüller vard›r ve karfl›l›kl› sayg›
içinde ifller yürür. Alaca¤›m›z kararlar so-

röportaj / Ali R›za YAPAR
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rumluluk alan›m›z içinde olsa bile birlik-
te karar alarak ortak akl› bulmaya çal›fl›-
yoruz. Samet  beyle ald›¤›m›z kararlar›n
hayata geçirilmesinde babam sürekli mo-
tive edici olmufltur. Bu bak›mdan ba-
bamla 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 ba-
bam›zdan emanet ald›¤›m›z bu ifli, ku-
rumsallaflm›fl bir flekilde onlara ulaflt›r-
mak gibi üzerimizde büyük bir sorumlu-
luk var.  

Kurumsallaflma ad›na neler ya-
p›yorsunuz?

Türkiye’de aile flirketleri hep bölünüyor-
lar. Oysa gücü bölmeden birlikte büyü-
mek 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 vermi-
yorsan›z o zaman da gerçek anlamda ku-
rumsallaflamazs›n›z. Yetkiyi verece¤iniz
kiflinin de iflinin ehli olmas›, hayati öne-
me haiz bir konu.  Dolay›s›yla kurumsal-
laflal›m derken çok büyük hatalar yapabi-
lir, y›llar›n emek ve birikimini biranda
yok edebilirsiniz. Ama bunu do¤ru bir
flekilde yapmaya mecburuz. Do¤ru in-
sanlara do¤ru yetkileri zaman›nda ver-
mek 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 da-
hil 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 yük-
selmifl ve ürün çeflitlerimiz artm›flt›r. fiu

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 sa-
p› konusunda Türkiye’de bizim kadar
makine park› ve ürün çeflidi olan baflka
bir atölye yoktur. Bu atölyede kendi ihti-
yac›m›z olan kürek saplar› yan›nda piya-
saya yönelik kazma, keser gibi di¤er alet
edevat saplar› da üretiyoruz.

Geldi¤iniz noktay› yeterli bulu-
yor musunuz?

fiu anda tesislerimizin bulundu¤u Kü-
çükköy’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›kan-
m›fl durumday›z. Mesela a¤aç atölyesin-
de 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 gir-
mek 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 düflünce-
miz, mevcut imalat› Anadolu yakas›na ta-
fl›mak, çünkü hammadde kayna¤›m›z
olan Ere¤li Demir Çelik Fabrikalar› Ana-
dolu’da, hammaddenin köprüden bu ta-
rafa geçmesi önemli bir maliyet. Sat›fl›-
m›z da Anadolu’ya oldu¤u için imalat›
Anadolu yakas›na tafl›nmak ve di¤er dü-
flüncelerimizi de orada gerçeklefltirmek
istiyoruz. 

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 istiyo-
ruz. fiu anda kürek, el arabas› ve a¤aç ol-
mak üzere üç ana üretim grubumuz var.
Bu üç kategoride iddial›y›z. Üretim grup-
lar›m›zda bizden daha kaliteli, daha ka-
pasiteli 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›yo-
ruz. Kürek, el arabas› ve a¤açta daha ya-
paca¤›m›z çok fley var.

Daha önceden baflka bir sektörde bir de-
nememiz oldu, ancak daha o ifl bozulma-
dan çok stratejik ve yerinde bir kararla o
iflten vazgeçtik, iyi ki de vazgeçmifliz.
Bundan sonra bildi¤imiz ifli yapmaya de-
vam edece¤iz. Yeni yat›r›mlar›m›z, mev-
cut ürünlerin çeflidini art›rmaya ve niteli-
¤ini yükseltmeye yönelik olacak. Dünya-
n›n gitti¤i nokta da zaten ihtisaslaflma yö-
nünde. Hatta ülkeler bile ihtisaslafl›yor.
Her ülke veya her flirket, her fleyi yapa-
cak diye bir fley yoktur. Her kurum veya
her devlet, en iyi bildi¤i, yapt›¤› iflte uz-
manlafl›rsa daha rekabetçi olur diye dü-
flünüyorum. Kameray› Japonlar bizden
daha kaliteli ve daha ucuza yap›yorlarsa
bizim onlarla bu konuda rekabete girme-
mize 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 mal-
zemesinin 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 iddi-
al›y›z ancak el arabas›nda baz› bölgesel
rakiplerimiz var. 

röportaj / Ali R›za YAPAR
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perakende

fiirket Müflteriyle,
Müflteri CRM’yle Ölçülür

Mahalli seçimler öncesi, baflta kamuoyu
araflt›rma flirketleri dahil hiç kimse parti-
lerin ve belediye baflkan adaylar›n›n oyla-
r›n› tahmin edemedi. Neden? Seçmen ile
müflteri aras›nda vazgeçilmez bir benzer-
lik vard›r. Her ikisi de vatandafl›n ta ken-
disidir. Seçmen tavr›n› oy olarak göste-
rirken, müflteri sat›n alma olarak belirler.

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

Niye tahmin edemiyorlar?..

Çünkü halk›n içinde yaflam›yorlar…

Halk›n sevdi¤i, nefret etti¤i, yaflam biçi-
mi, tepkisi, ekonomik gücü, trendleri,
dünyaya bak›fl›, ekonomide sat›n alma
refleksleriyle, siyasette de oy tercihiyle
kendini belli eder. 

CRM Enstitute Turkey taraf›ndan organi-
ze 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.

• Sahaya ç›kmadan müflterinizi tan›ya-
mazs›n›z
• Islanmadan hedefi yapamazs›n
• Kendini zorlamadan yükselemezsin
• Müflterin gibi yaflamadan ö¤renemezsin
• Büyüklerin dünyas›nda müflteri iliflki-
lerinde zorluklar,  ö¤rendiklerinizi baflar-
d›klar›n›z› gösterir.”

‹ngiltere’nin ünlü Tesco perakende zin-
cirinin Kipa’y› alarak Türkiye’ye gelifli ne-
redeyse 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 önemli-
si CRM’i en etkin
kullanan flirketlerin
bafl›nda geliyor. Yani
Müflteri ‹liflkileri Yö-
netimi’nde baflar›l›
ve müflteri memnu-
niyetini en fazla sa¤-
layan flirket. ‹flin il-
ginç yan›, Tesco
müflterilerini art›r-
may› promosyonu
azaltarak gerçeklefl-
tirmifl.

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 in-
sandan biliflim altyap›s›na, müflteriden
flirkete ve ürüne yöneltildi¤i ölçüde ama-
c›ndan uzaklaflm›fl olacakt›r. 

Bu yüzden son zamanlarda CRM’nin ne
oldu¤undan daha çok ne olmad›¤› üze-
rinde durulmaya baflland›. 6 ayr› flirket
yöneticisin CRM tarifi al›nsa, 6 ayr› tarif
ortaya ç›kacak. Kutsal Roma, ‹mparator-
lu¤u tan›m› gibi. Ne kutsal, ne Roma ne

de imparatorluk. Ço¤u zaman tarif-
ler, flirkete akan menfaatlerdir ama müfl-
teriyle ilgisi olmayan fleylerdir. 

Bu yüzden sadece Amerika’da flirketler,
her y›l 180 milyon müflteri kaybediyor.

F i k r i  T Ü R K E L

Günümüzde h›zl› büyüyen bütün dünya markalar›n›n müflterilerle gelifltirdikleri özgün projeleri var. Müfl-
teri deyince en baflta gelen sistem CRM. Ayr› uygulamalar ve tan›mlar olmas› normal ama, konuyu insan-
dan biliflim altyap›s›na, müflteriden flirkete ve ürüne yöneltildi¤i ölçüde amac›ndan uzaklaflm›fl olacakt›r. 

Eski müflteriyi elde tutmak, yeni

müflteri bulmaktan befl kat daha ucu-

za mal oluyor. Müflteri de¤iflken ve

müflteri say›s›nca davran›fl var. Her

fleyin odak noktas›ndaki müflteriye

daha iyi hizmet, verimlilik demek, bi-

lançoda kâr demek. 
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Ve gözard› edilen bir di¤er gerçek flu:
Müflteri sat›n almalar› yüzde 20 artt›¤›n-
da 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? Müfl-
teri 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 eko-
nomideki geliflmeler silah› müflterinin
eline verdi.

Global ekonomide, flirketler için art›k
sonsuz sermayeler, kapal› kap›lar ard›n-
da yaflanan ekonomi ve standart d›fl›
ürünlerle rekabetsiz piyasalar yok. Reka-
beti korumak için “yenileflme”, “marka”
ve “CRM” sürdürülebilir bir özellik arze-
diyor. 

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 Ar-
Ge bütçesi 750 milyon dolar. Bu sermaye-
yi her flirketin bulmas› mümkün de¤il.

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

Rekabet dinami¤i aç›s›ndan flirketlerin

vazgeçilmez sermayesi CRM’d›r. Yani
Müflteri ‹liflkileri Yönetimi.

CRM’›n uygulamas›na yönelik bir
tan›m var:

Anneler günü için çiçekçiye gidiyorsu-
nuz. Kart›n›z› uzat›p, annenizin adresini
verip bir çiçek al›yorsunuz.  Çiçekçi bu
hizmeti yerine getiriyor ve çiçe¤i anneni-
ze 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 is-
teyip, istemedi¤inizi soruyor. Siz de se-
verek bunu kabul ediyorsunuz. E¤er hiz-
metlerinden 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› bulu-
yor ve o bilgileri de kaydediyor.

Günün birinde çiçekçili¤i b›rak›p pasta-
ne, kuyumcu veya baflka bir iflyeri açsa; o
bilgiler ifline yarar m›? Kesinlikle… ‹flte
Müflteri ‹liflkileri Yönetimi’nin temel fel-
sefesi. 

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 vazgeçil-
mez kural› burada da dikkati çekiyor: Ne
söyledi¤in de¤il, müflterinin ne alg›lad›¤›
önemli. Sunulan ürün ve hizmet, müflte-
rinin alg›s›ndaki izdüflümleri nedir? Müfl-
terinin hangi ihtiyac›na, sat›n alma güdü-
süne, duygusuna cevap niteli¤i tafl›yor?

Müflteri Sadakati Matriksi’ni gelifltirmifl

olan ‹sveçli Stig Jorgensen, seminer ver-
mek için ‹stanbul’a geldi¤inde Kapal›çar-
fl› 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› ter-
cih 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 müflte-
ri sadakatine nas›l yönlendirilebiliriz. Sa-
dakat önemli. Çünkü sadakat noktas›nda
yüzde 2’lik bir olumlu geliflme, flirketin
karl›l›¤›nda yüzde 6 civar›nda bilanço dü-
zeltmesine karfl›l›k geliyor. 

Son y›llar›n en popüler CEO’lar›n›n ba-
fl›nda gelen General Electric’in baflkan›
Jack Welch’in bir sözü manidard›r: “Müfl-
teri sadakati, çal›flan sadakati ve nakit flir-
ketlerin 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 Ne-
well, “CRM de¤il CMR”  yani müflteri ilifl-
kileri yönetimi de¤il müflteri yönetimi
iliflkisi kavram›n› tavsiye ediyor. Yani
müflteriyi ifl hedefleri noktas›nda kullan-
ma yerine her fleyi müflteri için düzenle-
mekten bahsediyor. 

perakende / CRM
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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 ünitele-
rine girdi¤i gibi CRM’de etkisini gösteri-
yor. 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 sonu-
cunda 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 flirket-
lerinden olan Starbucks’un Avrupa ve
Asya baflkan›na flunu sordum: “Kahveni-
zin 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›z-
la, müflterimizle bir konsept oluflturuyo-
ruz, bir ba¤›ml›l›k sunuyoruz. Bunun
içinde kahve tad›, mekan, hizmet anlay›-
fl› ve hepsinin ötesinde çal›flanlar›n inan-
c› var”. Starbucks, ev ve ifl yerinden son-
ra üçüncü adres olma iddias›nda. Sabah-
leyin bir kahve içenin akflama kadar otu-
rup kalabilece¤i mekanlar oluflturuyor.
Her mekan›na kablosuz internet koyma
karar› ald›lar. Biz zannediyoruz ki, kahve
içmeye gidiliyor Starbucks’a ama olufltu-
rulan 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 progra-
m› uyguluyor. 

Tesco ile birlikte dünyan›n en iyi müflte-
ri memnuniyeti veren flirket seçilen Bo-
ots The Chemist, bütün çal›flanlar›n›
e¤itmek için 6 ayl›k bir program uygulu-
yor. 

Bütün bu telafllar niye?

Eski müflteriyi elde tutmak, yeni müflteri
bulmaktan befl kat daha ucuza mal olu-
yor. Müflteri de¤iflken ve müflteri say›s›n-
ca davran›fl var. her fleyin odak noktas›n-
daki müflteriye daha iyi hizmet, verimli-
lik 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 kura-
l›, müflteri pay› gibi. Ama CRM bir kavram-
lar toplulu¤u de¤il onun da oda¤›nda insan
var. ‹nsan›n yeniden keflfi de denebilir.

perakende / CRM
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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 ku-
ruluyor. 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 gel-
di. 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 sektö-
ründeki bir flirketin yapt›¤› araflt›rmada, reçete ile ilaç alanlar›n üçte biri zaman›nda ilac› kul-
lanmad›¤› 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 flir-
ket, müflterinin iste¤ine ba¤l› olarak ayda 100 bin teklif alm›fl, 15 bin sat›fl art›fl› meydana gel-
mifl.

7. Hatal› bir süreci otomatik hale getirmeyin. Önemli olan süreçleri do¤ru yap-
mak. Yeni süreçleri hemen uygulamaya sokmay›n. 

8- CMR’› bir IT olarak görmeyin: Tüketiciler, üründen ziyade, yeni bir düflünce biçi-
mi görmek istiyor. Müflterilerle ilgili yeni bir ölçü takti¤i kullan›lmal›. 



kültür - sanat

Aflkla Ateflin Buluflmas›

Her iflin bafl› âflk. Hele sanatta bu vazge-
çilmez bir unsur. Bu minval üzere, sanat
aflk› ile gönül aflk›n› birlefltiren, aflk›n ya-
k›c› ateflinde piflerek nadide sanat eserle-
rine imza atan çilekefl bir çift var: Nursen
ve Güvenç Güven çifti. Geleneksel ‹znik
çinisini orijinaline uygun flekilde günü-
müze 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 günümüz-
de ‹znik çinisi akla gelmektedir. Bunlara
eski zamanlarda, Osmanl› döneminde,
hatta Cumhuriyet öncesine kadar bunla-
ra “kâfli” deniyordu. Geliflimini k›saca
özetleyecek olursak, Türklerde, yani Sel-
çuklu döneminde düz renkli, lacivert,
beyaz, turkuvaz renkli, mozaik çiniler gö-
rülmektedir. Osmanl›lara geldi¤imiz za-
man, ilk çok renkli ve desenli çini  Yeflil
Türbe ve Yeflil Cami’de bafll›yor. Semer-
kant’tan, Padiflah›n emriyle Muhammed
el-Mecnun isimli bir çini ustas› getirili-

yor. Saray›n Bafl Nakkafl›n›n himayesinde
çok renkli ve desenli çinicilik böylece
bafllam›fl oluyor. Bu teknik, renkli s›r tek-
ni¤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 ‹stan-
bul’un fethi ile ‹stanbul’a geliyorlar. Edir-
ne’ye yerleflenler de var. 

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 sanat-
kârlar› bu tekni¤i
daha da gelifltirme-
ye çal›flm›fl. Bugün
‹znik Çinicili¤i de-
di¤imiz ve dünya-
n›n hayran kald›¤›
çinicilik, Saray›n
deste¤iyle özellikle
‹stanbul’da geliflti-
rilmifltir. ‹znik’teki
atölyelerde, ‹stan-
bul’daki atölyeler-
de yo¤un bir flekilde çal›fl›lmaktad›r. 

Yabanc› Hayranl›¤›

Daha sonra, maalesef Osmanl›’n›n du-
raklama ve gerileme devirlerine bak›ld›¤›

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

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

-Çininin yerini, 18. yüzy›lda Avrupa’dan
gelen porselen çeflitleri al›yor. Duvar ka-
rolar› falan bu özentinin uzant›lar› say›la-
bilir. Mesela Y›ld›z Saray›n› süsleyen çini-
ler hep Avrupa’dan gelmifl. Hem tenkit

olarak onlara özgüdür, hem de üzerle-
rindeki desen ve motifler bak›m›ndan ya-
banc› kültür ürünü olduklar› hemen fark
edilir. Türk-‹slâm sanat›yla hiçbir ilgisi ol-
mayan çal›flmalard›r bunlar. 

O l c a y  Y A Z I C I

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 for-
mülünü ar›yor.

‹znik çinisi her yönüyle çok farkl›-
d›r. En önemli özelli¤i ise, yüzy›l-
larca bozulmadan ayn› flekilde kala-
bilmesi, özelli¤ini ve güzelli¤ini
asla yitirmemesidir. Sa¤laml›¤›d›r.
Desenin ifllendi¤i, astar dedi¤imiz
malzeme çök önemli bir malzeme-
dir. Gerek üzerine konulan boyalar,
gerek en son üzerine çekilen s›r,
çök özel bir malzemedir. 
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‹znik çinisinin özgün özelli¤i,
teknik zorlu¤undan m›, terkibin-
deki 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 güzel-
li¤ini asla yitirmemesidir. Sa¤laml›¤›d›r. De-
senin ifllendi¤i, astar dedi¤imiz malzeme
çök önemli bir malzemedir. Gerek üzerine
konulan boyalar, gerek en son üzerine çe-
kilen s›r, çök özel bir malzemedir. Bu terki-
bin 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›l-
m›flt›r. Fakat ayn› ölçü pek tutturulamam›fl-
t›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 dün-
yaca ünlü çini ustas› Faik K›r›ml› bu tek-
ni¤i ve di¤er bütün çini tekniklerini de
en iyi bilen yegâne kiflidir. ‹flin teorisini
ö¤rendikten sonra kurdu¤u çini atölye-

sinde y›llarca yap-boz-dene metodu ile
bu sanat› asl›na uygun flekilde yeniden
dünyan›n gündemine getirmifltir. K›r›m-
l›, bütün dünyaca tan›nan ve eserleri bü-
tün 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 id-
dia olur, fakat yüzde 95 ayn›d›r denilebi-
lir. Kald› ki, bu teknik yüzy›llard›r ve hâlâ
daha bütün dünyada araflt›r›lmaya de-
vam etmektedir. Japonlar, Amerikal›lar,
Yunanl›lar bu araflt›rmalar› sürdüren bafl-
l›ca ülkeler aras›ndad›r. Çeflitli üniversi-
teler ve bilim kurullar› hâlâ araflt›rmalar›-
na devam ediyor. Fakat hiç biri henüz Fa-
ik K›r›ml›’n›n kulland›¤› tekni¤i bulama-
m›flt›r. 

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

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

ilgileniyor. Yani sanat›n di¤er türlerinde
epey mesafe kat etmifl kifliler olarak bafl-
lad›k, çini sanat›na. Yaklafl›k 20-25 sene
‹znik çinileri ile iç içe yaflad›k. Edirne Se-
limiye Camii, Rüstem Pafla Camii, Sulta-
nahmet Camii gibi dünyaca ünlü camile-
rin restorasyonunu yaparken, çini sanat›
ile hemhal olduk. Her gün, saatlerce on-
lara dokunduk, onlar› sevdik, dost ol-
duk. Desenlerin kopyalar›n› ald›k, yeni-
den desenler çizdik. 

Eflinizle tan›flman›z da, bu vesi-
leyle 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›

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

Evet...Aflk her iflin oldu¤u gibi, bu iflin de
temelinde, tabiat›nda var. 

Zaten sanat›, aflkla ateflin, güzel-
likle çilenin buluflmas› diye tarif
edebiliriz san›yorum?

kültür - sanat
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Sanat aflk›, bir mektepliyle, bir alayl›y› ayn› çizgide buluflturdu.



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 Selimi-
ye 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 düflün-
ce ile ve nas›l yap›l›yordu, bu konuda de-
rinlemesine kafa yorduk. O kutsal ilhâm›
yeniden yakalamaya çal›flt›k. Bizi birleflti-
ren biraz da bu aflk›n metafizi¤i oldu...

Selimiye gerçekten kelimelerin ifade et-
ti¤i mânâ boyutunu aflan uhrevî bir gü-
zellik âbidesi. Mimar Sinan için y›llar ön-
ce 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 di-
ye, cam fanus içinde muhafaza edilmeli!”
demifl. 

Ne dense yeridir: Selimiye, o kadar muh-
teflem ve müstesna bir sanat flaheseri. Bi-
ze y›llard›r sanat için yetenek gerekli di-
ye ö¤rettiler. Fakat sadece yetenek yet-
miyor, iflin aflk›na ve ruhuna da sahip ol-
mak gerekir. Ak›l-
la yetenek de tek
bafl›na müessir
olam›yor, araya
çok önemli üçün-
cü bir unsur gir-
meli ki, iflte
onun ad› âflkt›r.
Yoksa, tafltan bi-
na yapars›n›z
ama, sizin deyi-
minizle “tafl›n fli-
irini” yazamazs›n›z. Mükemmelli¤i yaka-
layabilmek için, iflin içine aflk ve sezgi gir-

meli; sanat eserine ruh üfleyecek bir
ceht içinde olunmal›. fiahesere imza at-
man›n s›rr› burada...

G e l e n e k t e n
Gelece¤e

Fikir ve edebiyat
eserlerinde ol-
du¤u gibi, yapt›-
¤›n›z ifl gelene¤i
gelece¤e tafl›-
mak. Bu yönüy-
le bir misyonu
yerine getiri-
yorsunuz. Bu
gelene¤in yeni
nesillere inti-
kali için neler yap›lmal›? 

Y›llard›r bu sanat›n içindeyiz ve dilimiz
döndü¤ünce de söylüyoruz. Modern ve
ça¤dafl laflar› çokça kullan›l›yor. Önce bu
geleneksel sanatlar›m›z› lay›k›yla yapabil-
mek lâz›m. 16. yüzy›l› niçin hep vurgulu-
yoruz? Sanat›n en yüksek, en muhteflem
dönemi oldu¤u için. Tabii ki bunun se-
bebi var. Bir kere Kanuni Sultan Süley-
man devri, Mimar Sinan’›n dünyay› hay-
ran b›rakacak flaheserleri vücuda getirdi-
¤i bir devir. 

Devletin bütün müesseseleriyle yüksek
ve ihtiflaml›
oldu¤u bir
dönem. Sa-
nat›n bu ka-
dar incele-
rek, estetik
zevkin zirve-
sine t›rman-
mas› tesadüfî
de¤il...

Evet, genel
bir yüksek

kültür söz konusu. Osmanl› devletinin

en güçlü oldu¤u devir. Kendinden emin,
kendi kültürüne güveni olan bir devlet.
Ne zaman ki, yabanc› hayranl›¤› bir kurt

gibi düflmüfl devlet ricâ-
linin beynine, iflte o za-
man kendi kültürün-
den, kendi estetik zev-
kinden uzaklaflmalar
bafllam›fl. 18. yüzy›lda d›-
flar›dan yüzlerce kiflilik
kadrolar halinde mimar-
lar, mühendisler, kalem
iflleri yapan sanatkârlar,
ressamlar, heykel t›rafllar,
restorasyon ustalar› falan
davet edilmifl. Hatta cami-
leri bile yabanc›lara yap-
t›rmaya bafllam›fllar. fiükür
ki, yeniden kendi sanat›-

m›za, kendi kültürümüze dönüfl baflla-
m›flt›r. Fakat bu gayretler yeterli de¤il.
Geleneksel sanatlar›m›z topluma daha
sürekli ve daha ilmî olarak anlat›lmal›,
aktar›lmal› ve ebediyen yaflat›lmal›d›r.
Çünkü toplumlar ancak kendilerine öz-
gü sanat eserleriyle de¤er ve itibar kaza-
n›r.

Gelenek, yüzy›llara direnen güzellikler
bütünü. Kavram› ›srarla sadece, olan›
muhafaza etmek anlam›nda kullananlar
yan›l›yor. Kökle ba¤lar› kopararak ille de
modernlik diye tutturmak pek alk›fllana-
cak bir hareket olmasa gerek? 

Geleneksel sanat, klasik sanat dendi¤i
zaman, üzerinde ince ince u¤rafl›lm›fl sa-
nat demektir. Bu tür sanatla u¤raflmak,
uzun soluklu estetik bir çile oldu¤u için,
günümüz insan›na zor geliyor. Ne yap›-
yor, kolaya kaç›yor ve yapt›¤› ifle modern
sanat ad›n› veriyor. Biraz da popüler kül-
türün tesiriyle, klasik sanatlara küçümse-
yen gözle bak›yor. Ça¤dafll›k, modernlik
yaftas› ile s›¤l›¤› gizlemeye çal›fl›yorlar.
Oysa, mükemmelli¤e k›sa yoldan, kolay
yoldan ulaflmak mümkün de¤il. Çünkü
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sanat sadece bulundu¤u toplu-
mu de¤il, bütün dünyay› etkile-
yen bir güce sahiptir. Gelenek
öyle kolay oluflmuyor. Bu saha
önce ahlâk ve edep isteyen bir
sahad›r. 

Ahflap Üstü Kalem ‹fli

Çinicilik d›fl›nda da,  çal›flmalar›-
n›z var. Biraz da onlardan bahse-
der misiniz? 

Çiniyle birlikte flu anda devam etti¤imiz,
ahflap üstü kalem ifli dedi¤imiz çal›flma-
lar var. Bunlar özellikle Mimar Sinan’›n
eserleri üzerindeki restorasyon çal›flma-
lar›d›r. Hünkâr Mahfili, Müezzin Mahfili,
cami tavanlar› gibi göze yak›n mesafeler-
de ahflab›n üzerine alt›n varakl›, rölyefli,

kabartmal› çok in-
ce çal›flmalar ger-
çeklefltiriyoruz.
Bunun yan›nda,
bize ait desen ve

kompozisyonlarla yeni yap›-
lan camilerin iç tezyinat›n›, tavan süsle-
melerini de yap›yoruz.  

Ülke d›fl›ndaki sanat çal›flmalar›-
n›z ne merkezde? 

Amerika’n›n Los Angeles flehrinde, Su-
udi Arabistan Kral›n›n yapt›rd›¤› caminin
kalem ifllerini yapt›k. Bu modern tarzda-
ki camide kalem ifli yan› s›ra özel bir vit-
ray çal›flmam›z da oldu. Modern dünya-
n›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, te-
levizyonlar 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›flma-
lar›m›z devam ediyor. 

Geçti¤imiz aylarda Unkapan› Te-
kel Sanat Galerisinde bir sergi
açt›n›z. Kaç›nc› serginiz oldu?

Çok fazla sergi açamad›k do¤rusu. Çün-
kü yapt›¤›m›z sanat çok zor ve uzun zah-
metler isteyen bir sanat. Özellikle çini,
çetin bir sanat. Her çini ateflten sa¤lam
ç›km›yor. Eserlerin tafl›nmas›, sergilen-
mesi de zor. Fakat bundan sonra sergile-
re a¤›rl›k verme düflüncesindeyiz. 
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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, iste-
di¤iniz rengi, arzu etti¤iniz güzelli¤i
bulamayabiliyorsunuz? 

fiüphesiz öyle. Hatta ebru sanat›nda hakimi-
yet 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 faz-
la. Bu çileyi flöyle özetlemek mümkün: Çini-
ci, 400 y›ld›r aranan as›l rengi/tonu bulmaya
çal›flan kiflidir. 

Eflimle birlikte, Eyüp-Haliç çinicili¤ini yeni-
den canland›rmak için bir proje haz›rlad›k.
Sadece çini olarak de¤il, di¤er geleneksel sa-
natlar›m›zla birlikte, yüz y›llard›r gelenekten
kopmadan devam eden sanatlar›n tekrar ih-

yas› için gönlümüzde böyle büyük bir proje
var. ‹lgililere duyurulur...

Genç nesilden bu sanata ilgi duyan-
lar, ne yapmal›lar, ne-
reden bafllamal›lar? 

Bu konuda zaman zaman
talepler oluyor. Bunun na-
s›l olmas› gerekti¤ini söy-
lüyoruz. Diyoruz ki, bu sa-
nat 400 y›ld›r hakk›yla ya-
p›lam›yor. Yegâne yapan
bizleriz. Bizler de buraya
büyük çileler çekerek gel-
dik. E¤er bu sanat gönül vermek istiyorsan›z,
bu çileli sürece talip olacaks›n›z. Oysa genç-
ler, özellikle eserin son hâlini görüp, uzun ve
yorucu yolu yürümeden, çileye katlanmadan
hemen sonuca ulaflmak istiyor. 

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

Sürekli söylüyoruz, 16. yüzy›lda e¤er çinicilik
zirveye ulaflm›fl bir sanat türü olmuflsa, bu sa-

ray›n deste¤i sayesindedir.
Hatta 18. yüzy›lda Saray bu
sanata destek verdi¤i hal-
de ‹znik çinilerinin tam
orijinalleri de¤il, kötü ör-
nekleri yap›labilmifl. Oysa
biz bugün orijinallerine en
yak›n örneklerini yapabili-
yoruz. Çark›m›z› kendi hâli-
mize döndürmeye çal›fl›yo-

ruz. E¤er destek görseydik, bugün geldi¤i-
miz nokta flüphe yok ki, çok daha ileri bir se-
viyede olurdu. Yurtd›fl›nda büyük bir ra¤bet
görüyoruz, fakat ne yaz›k ki yurdumuzda ay-
n› ilgiden söz etmek mümkün de¤il. 

Çinicili¤i Canland›rma Projesi

Karanfilli Çini
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Yapt›¤›n›z ifli, esteti¤i, sanat in-
celi¤i ve sab›r gerektiren çile-
siyle nas›l tarif edersiniz?

Zor bir soru. Asl›nda branfl›m ‹ç Mi-
marl›k, Endüstri Tasar›m›yd›. Fakat
herhalde o ça¤dafll›k denilen fley be-
nim 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 Üniversi-
tesinde okurken, bir ara Geleneksel
Türk Sanatlar› Bölümü aç›ld›. Bu bölü-
me devam ettim. Hat, çini, tezhip,
minyatür, hal›, kilim, kumafl desenleri
gibi sanat türlerinin hepsini ayn› a¤›r-
l›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 Sü-
heyl Ünver hocan›n Geleneksel Türk
Sanatlar› Kurslar› vard›, bu konuda soh-
betleri olurdu, onlara devam ettim. Bu-
nun üzerimde tesiri çoktur. Kalem iflle-
meleriyle 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¤u-
mu söyledim. Önce, çal›flaca¤›n mekân›
git gör, dediler. Zor bir ifltir cami resto-
rasyonu. ‹skeleye ç›kabilecek misin? Ya-

d›rgad›lar biraz.
Çünkü o y›llarda
kalem iflini
meslek edinen
bayan pek yok-
tu. Camiye git-
tim, kolayca
iskeleye ç›k-
t›m, hemen
ifle adapte ol-
dum. Bu ifli
yapabilece-
¤ime kanaat getirdiler. K›smetmifl, böy-
lece 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. Son-
ra dedi¤iniz gibi sanat aflk›ndan, frekan-
s›m›z tuttu¤u için olacak bir gönül birli-
¤ine yol aç›ld›. Selimiye restorasyonu-
nun hayat›m›zda böyle güzel bir vesile-
si, güzel bir hat›ras› da var. Vak›flara
ba¤l› bir flirketteydik. Selimiye Cami-
inin restorasyonundan sonra Sultanah-
met Camii restorasyonuna bafllad›k.  

fiair gibi, ressam gibi, iflinizden
estetik bir zevk alarak m› yap›-
yorsunuz mesle¤inizi? 

Büyük bir zevk alarak yapmaday›z iflimi-
zi. Tabii, bu ifli uzun zaman sürdürme-
mizde eflimin de ayn› mesle¤i yapmas›
etkili oldu. Özellikle yurtd›fl›na gitti¤i-
mizde, yabanc›lar›n ilgisini çeken bizim
kar›-koca olmam›zd›. Ald›¤›m›z ifli bir-

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 bölü-
mü var. Birbirimizi tamaml›yoruz. Çün-
kü, amaç ve ideallerimiz ayn›... 

Bütün s›r, bütün hikmet aflkta...
Aflk olmay›nca hiçbir iflin derini-
ne varmak mümkün de¤il. 

Sanat›m›z› icra ederken birçok olum-
suzluklarla da karfl›lafl›yoruz. Fakat bun-
lar 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 sera-
miklerin üzerine desen çal›flabilirdik.
Fakat bunu yapmad›k. Atadan, gelenek-
ten gelen sanat› yeniden canland›rabil-
mek için çileye talip olduk. E¤er flan-
flöhret ve para peflinde olsayd›k, yurtd›-
fl›nda kalabilirdik. Fakat biz ülkemizde
kalmak ve kendi kültürümüze, kendi
sanat›m›za hizmet etmek istedik. Çün-
kü ‹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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ekonomi gündeminden
K a d i r  A B A L I

‹stanbul Kültür Üniversitesi (‹KÜ)
taraf›ndan 17-18 Nisan tarihleri ara-
s›nda, “1. Aile ‹flletmeleri Kongresi”
düzenlendi.  Ceylan Otel’de gerçek-
lefltirilen kongrede Türkiye’den 25
ayr› üniversiteden 60 ö¤retim üyesi
ile yabanc› bilimadamlar›, aile ifllet-
melerini enine boyuna tart›fl›rken
konuyla ilgili olarak ifl dünyas›ndan
da deneyimler aktar›ld›. Kongre teb-
li¤leri, 874 sayfal›k, “Kongre kita-
b›”yla kal›c› hale getirildi. 1. Aile ‹fl-

letmeleri Kongresi'ni gerçeklefltiren
‹KÜ ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakül-
tesi Dekan› Prof. Dr. Tamer Koçel,
kongrenin önümüzdeki y›llarda da
düzenlenece¤i bilgisini verdi. Kong-
re tebli¤cileri aras›nda yeralan MÜ-
S‹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 vur-
gulad›.

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 prog-
ram›n› zenginlefltiren tesislerin
Genel Müdürlü¤üne Ruhat Ülgen
getirildi. Son iki y›ld›r kurumun
Pazarlama ve Halkla ‹liflkiler Mü-
dürlü¤ü’nü yürüten Ruhat Ülgen,
yeni dönem hizmet parolas›n›,
“Mutlu çal›flan, mutlu müflteri”
olarak aç›klad›. Turistlerin tesisle-

rine mutlu olmak için geldi¤ine
dikkat çeken çiçe¤i burnunda Ge-
nel Müdür Ruhat Ülgen, “Turistik
tesislerin altyap›s› üç afla¤› befl yu-
kar› 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 vere-
cek olan da çal›flanlard›r. Psiko-
loglar, ‘Kendisi mutlu olmayan bir
insan, baflka birisini mutlu ede-
mez’ diyorlar. E¤er sizin çal›flan›-
n›z mutlu de¤ilse, onun müflteriye
mutluluk verecek bir hizmet sun-
mas› mümkün de¤il. Bu nedenli
biz, yeni dönemin hizmet parola-
s›n›, “Mutlu Çal›flan, Mutlu Müflte-
ri” olarak belirledik. Öncelikle ça-
l›flanlar›m›z› mutlu edecek düzen-
lemeler yapaca¤›z” diyerek yeni
dönem hizmet öncelikleri konu-
sunda ipuçlar› verdi. 

1. Aile ‹flletmeleri Kongresi Yap›ld›

fiah ‹nn Club Karaburun’a 
Bayan Genel Müdür 

Yaklafl›k birbuçuk y›ld›r Kiler Hipermarketleri Ge-
nel Müdürlü¤ünü yürüten Nurullah Öztürk, May›s
ay› itibariyle bu görevinden ayr›ld›. Ayr›ld›ktan son-
ra dan›flmanl›k firmalar› arac›l›¤› ile baz› kurumlar-
dan teklifler ald›¤›n› belirten Nurullah Öztürk, bir
süre dinlenece¤ini ve okumak gibi kendini yenile-
me aktiviteleri yapaca¤›n› anlatt›. Öztürk, çal›flma
tercihini kurumsal yap›s› oturmufl flirketlerden ya-
na kullanaca¤›n› kaydetti. Bu arada Nurullah Öz-
türk’ten boflalan Kiler Genel Müdürlü¤ü’ne Ankara
merkezli Canerler Hipermarketleri’nden Nihat Öz-
demir’in getirildi¤i belirtildi.

Nurullah Öztürk,
Kiler’den Ayr›ld›

HAZ‹RAN 2004108

kadir@ekocerceve.com



ekonomi gündeminden

“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 et-
mek amac›yla 2002 y›l›nda bafllatt›¤› yar›flman›n üçüncüsü-
nü 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 ka-
tegorideki baflvurulara aç›k.  Geçen y›l önerilen 100 proje-
den 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. Fir-
man›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” stan-
dard›nda yapan Aytaç, yeni reklam filminde yediklerimize dik-
kat çekiyor. Ülkemizde, 1 y›lda tüketilen, 100 bin ton sucuk, sa-
lam ve sosisin yüzde 55’inin merdivenalt›  denilen sa¤l›ks›z ko-
flullarda üretilmesine  ve içinde et bile olmayan ürünlerden ya-
p›lmas›na dikkat çekmek üzere haz›rlanan filmin slogan› ise:
“Ne yedi¤imiz önemlidir.” Senaryosu Y›lmaz Erdo¤an taraf›n-
dan 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 Ha-
n›m”› da canland›r›yor. Sucuk, salam ve sosisteki pazar paylar›-
n›n yüzde 12 oldu¤unu belirten Aytaç Pazarlama Genel Müdü-
rü, “Aytaç’›n k›sa vadedeki hedefleri içerisinde ; DarFresh va-
kumlu et ürünleri ile k›rm›z› et ve hindi etinden füme-tütsülü-
kaplamal› ürünler üretmek ve mevcut ürünlerimizde yeni çeflit-
ler oluflturmak yer almaktad›r. Orta ve uzun vadede ise Aytaç,
fastfood zinciri oluflturmay› hedeflemektedir” dedi.

Bo¤aziçi Üniversitelileri aras›nda dayan›flma ve kaynaflmay› sa¤la-
mak üzere kurulan Bo¤aziçi Üniversiteliler Derne¤i (BURA), ku-
rulufl hedefleri do¤rultusunda etkinliklerini sürdürüyor. “Bo¤azi-
çi üniversiteli ö¤renci ve mezunlar›n bilgi, kabiliyet, ilgi ve de¤er-
lerine uygun bir alanda ve ortamda baflar›l› bir kariyer hayat›na
sahip olmalar›na yard›mc› olmak” amac›yla 19-23 May›s 2004 ta-
rihleri aras›nda “BURA Kariyer Günleri”ni gerçeklefltirdi. Mecidi-
yeköy’deki dernek merkezinde organize edilen program kapsa-
m›nda ifl ve üniversite dünyas›ndan kariyer sahibi insanlar dene-
yimlerini anlatt›lar, gençlerden gelen sorular› cevaplad›lar.

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›. 

BURA’dan, “Kariyer Günleri”

109HAZ‹RAN 2004



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 sonra-
s›nda Türk firmalar›-
n›n nas›l ayakta kala-
bilece¤i konusunda
bir yol haritas› yay›nla-
d›. Dr. Zeynel fien ve
gazeteci fiükrullah
Dolu taraf›ndan, “Hi-
per Rekabet Strate-
jileri” ad›yla haz›rla-
nan kitap, MÜS‹AD’›n
45. yay›n› olarak ilgili-
lerin istifadesine su-
nuldu. 

2001 y›l›nda, “Hiper
Rekabet Dönemi”ne
dikkat çeken Peter F.
Drucker,  bu kavram›
kullanma gerekçesini
flöyle aç›klam›flt›; “He-
piniz iflini daha da bü-
yültmeye çal›fl›yor, her
y›l yüzde 10 daha fazla
büyümek için u¤rafl›-
yor. Birço¤unuzun bu

yönde giriflimleri var.
Sadece siz de¤il, ra-
kipleriniz de ayn› fleyi
yapmaya çal›fl›yor. An-
cak, sizin içinde bu-
lundu¤unuz sektör,
sadece yüzde 4 ora-
n›nda büyüyor da ola-
bilir. Yani, her flirket
yüzde 10 oran›nda bü-
yümeyi hedefliyor ve
piyasa da ancak yüzde
4 büyüyorsa, o zaman
gere¤inden fazla ima-
lat ve üretim vard›r.
Bu durumda fiyatlar
düfler. Günümüzde
piyasalar›n en belirgin
özelliklerinden biri
bu.” Aradan geçen 4
y›l sonra  Pricewater-
houseCoopers (PwC)
taraf›ndan Dünya Eko-
nomik Forumu için
yap›lan ve ‹sviçre’nin
Davos kentinde aç›k-
lanan gelecekle ilgili
bir rapor, Drucker’›
hakl› ç›kard›. Çünkü
rapor kapsam›nda gö-
rüflleri al›nan dünya-
n›n önde gelen bin
400 CEO’sunun gele-
cekle ilgili en büyük
endifle kayna¤›n›, “Hi-
per  Rekabet” olufltu-
ruyor. Geleneksel bü-
tün rekabet kriterleri-
ni 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 Strate-
jileri” kitab›nda; Dün-

ya Ticaret Örgütü tara-
f›ndan 2005 sonras›n-
da tüm dünyada  tica-
reti engelleyen k›s›tla-
malar›n kald›r›lmas›n-
dan sonra oluflacak
çetin rekabete dikkat
çekiliyor, Türkiye için
400 milyar dolarl›k ih-
racat hedefinin ger-
çeklefltirilebilir oldu-
¤una iflaret ediliyor ve
hedefe ulaflt›racak
stratejiler flöyle s›rala-
n›yor;

• Özgün Tasar›mla
Farkl›laflma 
• ‹hracat Evlerinde
Kümelenme
• Sektörel e-pazaryer-
leri Oluflturma
• Stratejik Ortakl›klar
Kurma
• Markalaflma.

Eyvah ‹fl Görüflmesi

Ahmet fierif ‹zgören
Hakan Yaman 

Epsilon Yayınları
198 Sayfa

Hiçbir fleyden kork-
mad›k dünyada, ifl gö-

rüflmelerinden korktu-
¤umuz kadar! Oysa
mükemmel bir görüfl-
me performans› sergi-
lemek ve hak etti¤imiz
o pozisyonlar› kapmak
öyle kolay ki… Emer-
son, “‹nsan›n yar›s›
kendisi, di¤er yar›s›
kendisini nas›l ifade et-
ti¤idir.” demifl. ‹fl arar-
ken kendimizi iyi ifade
edebilmemizin s›rr› da
görüflmelere çok iyi
haz›rlanmakta sakl›.
Diyelim ki, ifl görüflme-
lerinde çok iyisiniz; pe-
ki istedi¤iniz o pozis-
yon size uygun mu? ‹fl
aramaya bafllamadan
önce kendinize flu so-
rular› sordunuz mu?:
''Benim yeteneklerim
nelerdir?'', ''Nas›l bir ifl-
te mutlu olurum?'' ve
''Nas›l kariyer istiyo-
rum?'' 

Kitab›n ilk bölümün-
de; kendinizi daha iyi
tan›man›z› ve size uy-
gun kariyeri belirleme-
nizi sa¤layacak bilgiler
ve kapsaml› bir ''Do¤ru
‹fl Check-up'›'' var.
‹kinci bölümde ise;
do¤ru ifli bulman›za
yard›mc› olacak tatkik-
ler, görüflmelerde en
çok sorulan sorular ve
ayr›nt›l› yan›tlar› yer
al›yor. Yerinize ifl gö-
rüflmesine girmenin
d›fl›nda, kimse de size
bundan daha büyük
bir iyilik yapmaz, biz-
den söylemesi... 

‹fl’te Baflar›

Ed: Figen Tahiro¤lu 
Hayat Yayınları

380 Sayfa

‹fl’te Baflar›, insankay-
naklari.com sitesinin
içeri¤inden yola ç›k›la-
rak haz›rlanm›fl. Kitap,
‹nsan Kaynaklar› Yö-
netimi, Kariyer Öykü-
leri, Kariyer Basamak-
lar›nda Meslekler ve
Sivil Toplum Kurulufl-
lar›nda Kariyer bölüm-
lerinden olufluyor. 

Kitab›n “‹nsan Kaynak-
lar› Yönetimi” bölü-
münde, genifl dene-
yimlere sahip insan
kaynaklar› profesyo-
nellerinin ve akade-
misyenlerin insan kay-
naklar›nda kariyer ko-
nusundaki görüflleri,
insan kaynaklar› fonk-
siyonunun de¤iflen ro-
lü ve yetkinlikleri, stra-
tejik liderlik ve yete-
nek yönetimi,  liderlik
yaklafl›mlar›na teorik
bak›fl, ifl yaflam›nda yö-
netici koçlu¤u, süreç
yönetimi ve iyilefltiril-
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mesi konular›ndaki
makalelerin yan› s›ra
flirket uygulamalar›na
yer veriliyor.

“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, Nur-
can Akad, Viki Habif
ve Zeynep Tanbay’›n
baflar› öyküleri var.
“Kariyer Basamakla-
r›nda Meslekler” bölü-
münde tiyatro, rek-
lamc›l›k, endüstriyel
tasar›m ve foto¤rafç›-
l›k gibi meslekler, Y›l-
d›z Kenter, Dilek Tür-
ker, Haluk Sicimo¤lu,
Faruk Akbafl, Gültekin
Çizgen, Prof. Dr. Meh-
met Bayhan, Yaflar Sa-
raço¤lu ve Yücel Tun-
ca gibi  profesyonelle-
rin gözlerinden anlat›-
l›yor. 

Kurumsal sosyal so-
rumluluk kavram› ve
bu kavram›n Türki-
ye’de ulaflt›¤› bilinç
düzeyi, kurumsal sos-
yal sorumluluk konu-
sunu ciddiye alan ku-
rumlar›n kazan›mlar›,
gönüllülük ve gönül-
lüleri yönetmek konu-
lar›n›n ifllendi¤i “Sivil
Toplum Kurulufllar›n-

da Kariyer” bölümün-
de Dr. Y›lmaz Argüden
ve ‹brahim Betil’in yo-
rumlar› yer al›yor.

Reform Ça¤›nda 
Osmanl› ‹lmiyye S›n›f›

Ahmet Cihan 
Birey Yayınc›l›k

300 Sayfa

Osmanl› Devleti’nin
son 200 y›l› bir bak›-
ma, bat›da meydana
gelen de¤iflmeler kar-
fl›s›nda al›nan tavr›n
bir görüntüsüdür. Çe-
flitli sosyo-politik men-
faat gruplar›n›n dü-
flünce, tav›r ve eylem-

leri ile modernleflme-
nin baflar› derecesi
aras›nda bir ba¤lant›
vard›r. Bu gruplar için-
de, geleneksel de¤er-
lerin tafl›y›c›s› ve tem-
silcisi olarak etkili bir
rol oynam›fl olan ilmi-
ye zümresinin tutum
ve tav›rlar› bu kitapta
incelenmifltir. Prof.
Dr. Baykan Sezer ve
Prof. Dr. Mehmet

Genç’in dan›flmanl›-
¤›nda haz›rlanan ki-
tapta ilmiye zümresi-
nin klasik Osmanl› si-
yasi sistemindeki mev-
ki ve rolünde, ele al›-
nan dönemin bafl› ile
sonu aras›nda müfla-
hede edilen de¤iflme-
lerle, reformlar›n h›z›,
flümulü ve baflar› dere-
cesi 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¤ifl-
tirmeden yaflam›m›z›
de¤ifltirmeye çal›flmak
pasl› bir yüzeyi boya-
maya benzer. Bir süre
sonra boyalar dökülür
ve alt›ndan o pasl› yü-
zey ç›kar. 

Oysa iflimizi, eflimizi ya
da kazanç düzeyimizi
de¤ifltirmeden kal›c›
bir mutlulu¤a ulaflmak
mümkün. Dr. Lee L.
Jampolsky, Davran›fl-
sal ‹yilefltirme Metodu
olarak adland›rd›¤› on
iki ilkeyi Gülümsemek
de Bir Sanatt›r kitab›n-
da bizlerle paylafl›yor. 

Bir dizi k›sa ve bir o
kadar güçlü öyküde;
korkunun yerine sev-
giyi, bencilli¤in yerine
paylaflmay›, öfkenin

yerine huzuru nas›l ya-
kalayabilece¤imiz an-
lat›l›rken, bu sayede
hayata bar›fl, güven ve
mutluluk içinde sar›la-
bilece¤imiz de ö¤reti-
liyor. 

CRMpro / The Family Busi-
ness

Bu ay sizlere kitap ta-
n›t›mlar›m›z›n d›fl›nda
alanlar›nda önemli yer
tutan iki dergi tan›t-
mak istiyorum.
CRMpro, ve The Fa-
mily Business 

Müflteri iliflkileri yöne-
timi konusunda bir
öncü olmay› hedefle-
yen ayl›k CRMpro ve
iki ayda bir yay›nlana-
cak olan aile flirketleri
yönetim dergisi The
Family Business yay›n
hayat›na yeni bafllad›. 

CRMpro hem yeni bafl-
layanlara hem de bu
konuda yol alm›fl olan-
lara  CRM ile ilgili Tür-
kiye’deki ve dünyadaki
en son geliflmeleri ak-
tarmak amac›yla yay›n-

lanan bir dergi. Dergi-
nin içeri¤ini yaflanm›fl
CRM hikayeleri,
CRM’de d›fl kaynak
kullan›m›, CRM ve tek-
noloji, CRM ve bilgi yö-
netimi, CRM ve pazar-
lama, CRM ve yarat›c›-
l›k gibi konu bafll›klar›-
n›n yan›nda CRM’in bi-
linen bir di¤er aç›l›m›
olan “Citizen Relati-
onship Manage-
ment–Vatandafl ‹liflki-
leri Yönetimi”ni de
kapsayacak flekilde e-
devlet, e-dönüflüm gi-
bi uygulama örnekleri
oluflturuyor. 

‹ki ayl›k olarak yay›nla-
nacak The Family Bu-
siness dergisi ise “Aile
Anayasas› Nedir?”, “Ai-
le  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. 

111HAZ‹RAN 2004




