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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 
 

SOSYAL SERMAYENİN EKONOMİK GELİŞME AÇISINDAN ÖNEMİ 
ve 

SOSYAL SERMAYE ENDEKSİNİN HESAPLANMASI 
 

Nurettin TÜYSÜZ 

Fiziki, beşeri ve doğal sermaye birikimleri aynı olan bölgelerin neden farklı 
kalkınma düzeylerine sahip olduğu ve geri kalmış bölgelerin nasıl kalkınacağı 
konuları kalkınma literatüründe tartışıla gelen konular olmuştur.  

Bu bağlamda, araştırmacılar ve politika üreticiler, bölgeler arası gelişmişlik 
farkının altında yatan sebebi öncelikli olarak fiziki sermaye yetersizliğiyle 
ilişkilendirip, sorunun çözümü için de kamu kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı 
yollarla geri kalmış bölgelere aktarılması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Fiziksel 
sermaye aktarımına dayalı bu modellerden istenilen sonucun alınamaması ve 
kalkınma kavramının daha geniş perspektiflerde araştırılır hale gelmesiyle birlikte 
kalkınmada ve bölgesel gelişmede sosyal sermayenin rolü de araştırma konusu 
olmaya başlamıştır. 

Bu çalışmada Türkiye’de bölgelerin sosyal sermaye düzeylerinin 
hesaplanması ve genel kalkınmışlık seviyeleri ile ilişkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle sosyal sermayenin ekonomik kalkınma ve 
bölgesel gelişmeye olan etkileri literatür taraması yoluyla incelenmiş, ülke ve bölge 
düzeyinde farklı ölçme yöntemleri ortaya konmuştur. Daha sonra Düzey 2 
bölgelerine ait belirlenen değişkenlere Temel Bileşenler Yöntemi uygulanmış ve 26 
Düzey 2 bölgesini kapsayan sosyal sermaye endeksi elde edilmiştir. Bölgelerin 
sosyal sermaye endeks değerleri bölgelerin Gayri Safi Katma Değer ve Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Endeksi sonuçlarına göre karşılaştırılmalı olarak analiz 
edilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır. 

Analiz sonucunda iki temel eğilim gözlemlenmiştir. İlk olarak bölgelerin 
genel gelişmişlik düzeyleri ile sosyal sermaye düzeyleri arasında yüksek bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. İkinci olarak ise bazı gelişmiş bölgelerin ekonomik gelişme 
düzeyine kıyasla sosyal sermaye düzeyinin düşük kaldığı belirlenmiştir. 

Bu tespitlerden hareketle, yeni bölgesel gelişme politikalarında bölgelerin 
fiziki sermayeleri kadar sosyal sermayelerinin de göz önünde bulundurulması 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: “Ağ”, “Bölgesel Gelişme”, “Güven”, “İşbirliği”, 
“Kalkınma”, “Sosyal Sermaye”, “Sosyal Sermaye Endeksi” 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 
 

THE IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL AS THE ASPECT OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND CREATING  

SOCIAL CAPITAL INDEX 
 

Nurettin TÜYSÜZ 

Why the regions with same physical, human and natural capitals have 
different levels of development and how the development of the lagging behind 
regions will be achieved are controversial questions in the literature of development. 

In this context, firstly the reason of regional development disparities is 
associated with the inadequate physical capitals of the regions by researchers and 
policy makers, and thus, they claim that the direct or indirect transfer of public funds 
to the underdeveloped regions is necessary to overcome these disparities. With the 
fail of these physical-capital-based transfer models and the study of the development 
concept in broader perspectives, social capital has become one of the main study 
subjects in the field of development with. 

This thesis aims at measuring the social capital level of the regions in Turkey, 
and its relation with their level of development. In this framework, the affects of 
social capital on the economic & regional development are examined with the 
literature survey and different measurement methods of social capital level at 
national and regional levels are mentioned. Later, Principle Component 
Analysis/Method is applied to the chosen variables of NUTS II regions, and social 
capital index covering 26 NUTS II regions iscalculated. The regions’ values of social 
capital index are analyzed in comparison with their Gross Value Added and Socio-
Economic Development Index, and its results are assessed.      

The result of the analysis indicates two main tendencies: Firstly, there is a 
high correlation between the development levels and social capital levels of the 
regions. Secondly, in some developed regions social capital level remains lower 
comparing to their level of development.      

On the basis of these inferences, it is concluded that in the scope of the new 
regional development policies the social capitals of the regions should be taken into 
account as much as their physical capitals are.  

 

Key Words:, “Cooperation”, “Growth”, “Region” “Regional Development”, “Social 
Capital”, “Social Capital Index” “Trust”, “Web” 
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GİRİŞ 

Fiziki, beşeri ve doğal sermayeleri benzer olmasına rağmen farklı bölgelerin 

farklı büyüme oranlarına sahip olması ve uygulanan ekonomi politikaları aynı iken 

bazı bölgelerin kalkınmasının yanında bazı bölgelerin geri kalması Dünya’da olduğu 

gibi Türkiye’de de tartışıla gelen konulardır. Bununla birlikte kalkınma problemi 

sadece gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de gündemindedir. 

Kalkınmış ülkeler bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermeye çalışırken; 

gelişmekte olan ülkeler ise hem ulusal kalkınmalarını hızlandırmaya hem de bölgeler 

arası gelişmişlik farklarını azaltmaya çalışmaktadırlar. Bundan dolayı bölgeler arası 

eşitsizliklerin giderilmesi her iki gruptaki ülkelerin çözmeye çalıştıkları ortak bir 

problemdir.  

Bu bağlamda araştırmacılar ve politika üreticiler, bölgeler arası gelişmişlik 

farkının altında yatan sebebi öncelikli olarak fiziki sermaye yetersizliği ile 

ilişkilendirmişler ve sorunun çözümü olarak da kamu kaynaklarının doğrudan ya da 

dolaylı yollarla geri kalmış bölgelere aktarılması gerektiğini öne sürmüşlerdir. 

Fiziksel sermaye aktarımına dayalı bu modellerden istenilen sonucun alınamamasıyla 

birlikte, 1960’lı yıllarda kalkınmada beşeri sermaye konusu incelenmeye 

başlanmıştır. 1980’li yıllarla birlikte kalkınma kavramının gelişmesi ve daha geniş 

perspektiflerde tartışılır hale gelmesiyle, kalkınma ve bölgesel gelişme konularında 

sosyal sermaye kavramı araştırılmaya başlanmıştır. 

Sosyal sermaye kavramı, ele alınış açısına göre farklı tanımlar yapılabilmekle 

birlikte, en kısa şekliyle ortak işbirliğini mümkün kılan normlar ve ağlar şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte sosyal sermayenin tanımlanmasında ağırlıklı 

olarak bireyler arası ve kurumlara duyulan güven, bölgesel kalkınma paydaşları 

arasındaki ilişkiler ağı ve bunun etkinliği, ortak normlar, işbirliği, karşılıklılık ve 

ortak hedeflere ulaşma, sosyal hayata katılım gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır.  

Sosyal sermayenin tanımlanması olduğu gibi ölçülmesinde de farklılıklar 

görülmektedir. Araştırmacılar, sosyal sermayeyi ele alış biçimlerine göre uygun 

ölçme yöntemleri geliştirmeye çalışmışlardır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 

geliştirilen yöntemlerle ülkelerin veya bölgelerin sosyal sermaye düzeyleri tespit 
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edilmekte ve ülke ya da bölgelerin ekonomik göstergeleriyle sosyal sermayeleri 

arasındaki ilişki incelenmektedir.  

Ülkemizde ise bölgesel gelişme politikaları açısından yeni ele alınmaya 

başlanan sosyal sermaye kavramının niteliği ve niceliği hakkında yeterli çalışma 

bulunmamaktadır. Bu amaçla bu çalışmada, sosyal sermayenin ekonomik kalkınma 

ve bölgesel gelişmeyle ilişkisinin incelenmesi ve Düzey 2 bölgelerinin sosyal 

sermaye düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Bu çerçevede çalışmanın birinci bölümünde sosyal sermayenin kavramsal 

çerçevesi üzerinde durulmaktadır. Kavramın tarihsel gelişimine değinilmekte ve 

sosyal sermaye teorisinin oluşmasında önemli görülen isimlere ve uluslararası 

kuruluşlara göre kavram tartışılmaktadır. Daha sonra sosyal sermaye kavramı düzey, 

tür ve bileşenleri açısından incelenmektedir. Sosyal sermayenin sermaye boyutunun 

ele alınması ve diğer sermaye türleriyle ilişkisine değinilmesinden sonra 

geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümde sosyal sermayenin ekonomik kalkınmayla ve 

bölgesel gelişmeyle ilişkisi incelenmektedir. Sosyal sermayenin ekonomik 

kalkınmayı etkileme yolları anlatılmakta ve bu alanda yapılmış çalışmalar literatür 

taraması yoluyla aktarılmaktadır. İkinci bölümün ikinci kısmında ise sosyal 

sermayenin bölgesel gelişmeyi etkileme yolları, tür ve operasyonel bakımdan ele 

alınmaktadır. 

Üçüncü bölümde genel olarak sosyal sermayenin ölçülmesine 

değinilmektedir. Ülkeler arası sosyal sermaye düzeyini ölçen çalışmalar aktarılmakta 

ve Türkiye’nin bu çalışmalardaki durumu ele alınmaktadır. Bu bölümde ayrıca 

Türkiye’de sosyal sermaye ölçümüne yönelik yapılmış ulusal ve yerel çalışmalar 

incelenmektedir. 

Dördüncü bölümde sosyal sermaye kavramının Türkiye’de politika 

dokümanlarına yansımalarına değinilmekte, özellikle 9. Kalkınma Planı’nda bölgesel 

gelişme ekseni açısından sosyal sermaye kavramı incelenmektedir. Daha sonra 

Türkiye’nin sosyal sermaye düzeyi göstergeler bazında ortaya konmaktadır.  
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Dördüncü bölümün ikinci kısmında ise Türkiye’de Düzey 2 bölgeleri bazında 

yapılan analiz çalışması aktarılmaktadır. Analiz çalışmasında seçilen yöntem olarak 

Temel Bileşenler Analizine kısaca değinilmekte, daha sonra değişkenlerin seçimi ve 

veri setinin oluşumu açıklanmaktadır. Analiz sonucunda elde edilen bölgelerin sosyal 

sermaye endeks değerleri gruplama ve haritalama yoluyla yorumlanmaktadır. Daha 

sonra bölgelerin sosyal sermaye endeks değerleri ve bölgelere ait sıralamalar, 

bölgelerin Gayri Safi Katma Değer verisi ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

sonuçlarına göre karşılaştırılmalı olarak tartışılmaktadır.  

Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılmakta ve sosyal 

sermayenin geliştirilmesine yönelik politika önerilerinde bulunulmaktadır. 
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1. SOSYAL SERMAYENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

 



 



 

9 
 

1. SOSYAL SERMAYENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

1.1. SOSYAL SERMAYE KAVRAMININ TARİHÇESİ 

Sosyal sermaye kavramı 1980’lerden itibaren sıkça kullanılmaya başlanmış 

bir kavram olmakla birlikte, kavramın tarihi daha eskiye dayanmaktadır. Günümüzde 

ekonomi politikaları içerisindeki kalkınma teorisinde kullanılmasına rağmen, 

kavramın çıkış noktası sosyolojik araştırmalardır. 20.yy başlarında Max Weber 

tarafından kaleme alınan “Protestanlık Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı makalede 

sosyal sermaye fikrinden dolaylı olarak bahsedilmiş,1 1916’da Lyda Hanifan 

tarafından ise sosyal yapının önemini vurgulamak için ilk defa kullanılmıştır. 

Hanifan’dan sonra bir süre kullanılmayan kavram, Kanadalı araştırmacılar (Seely, 

Sim ve Loosey)  tarafından kentsel toplum kültürüyle ilgili bir çalışmada 1956 

yılında tekrar dile getirilmiş2, daha sonra Edward Banfield tarafından Güney 

İtalya’nın geri kalmışlığının açıklanmasıyla ilgili çalışmada kullanılmıştır. Homans, 

etkileşim teorisiyle ilgili yayınladığı bir makalede,  Loury ise gelir dağılımı ile ilgili 

çalışmada sosyal sermaye kavramı üzerinde durmuştur.3 Pierre Bourdieu’nun 1980 

ve 1986 yıllarındaki toplumsal sınıf çatışmaları üzerine yaptığı çalışmalarında 

kavramı genişlettiği ve James Coleman tarafından yazılan ‘Sosyal Teorinin 

Temelleri’ adlı kitapta, sosyal sermayenin kalkınma sorunuyla ilk defa 

ilişkilendirildiği görülmektedir.4 Bundan sonraki çalışmalara Coleman’ın fikirleri 

ışık tutucu olmuştur.   

1993 yılında Robert Putnam İtalya’nın bölgeler arası ekonomik gelişmişlik ve 

kurumsal performans farkını incelediği çalışmasında, sosyal yapının değişik 

yönlerinin bu farkın oluşmasında etkisinin olduğu üzerinde durmuş ve bunu sosyal 

sermaye kavramı ile özetlemiştir. Bu araştırma 90’lı yıllarda değişik eleştiriler 

almasına rağmen, daha sonraki çalışmalar için ekonomistlerin dikkatini çekmiş ve 

sürükleyici etki yaratmıştır.5 

                                                           
1 Trigilia, 2001:3 
2 Keskin, 2008:8 
3 Sabatini, 2006 
4 Field, 2008: 35 
5 Sabatini, 2006:2 
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Sosyal sermaye kavramı, 1981’den önce bilimsel makalelerde anahtar kelime 

olarak toplam 20 defa kullanılmış iken, 1991-1995 yılları arasında 109 kez, 1996 ile 

1999 başında 1003 kez kullanılmıştır. 1999 yılından sonra kullanılan sayıyı tahmin 

etmenin oldukça zor olduğu değerlendirilmektedir.6 Bundan dolayı, sosyal sermaye 

kavramından son on yılda sosyal bilim araştırmalarının her alanında bahsedilmeye 

başlanmış, gerek bölgeler arası gelişmişlik farklarının açıklanmasında ve bu farkın 

giderilmesine yönelik politika önerilerinde (Putnam, 2000), gerek ulusların refah 

kaynağı olarak (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2001), gerekse öğrencilerin 

başarı durumlarının açıklanmasında (Eşki, 2009) sosyal sermaye konusu sıkça 

incelenir hale gelmiştir. 

1.2. SOSYAL SERMAYE TANIMI 

Sosyal sermaye için birçok tanım yapılabilmektedir. Kavramın ilk 

kullanıcılarından Lyda Hanifan sosyal sermayeyi, bireyler arası ilişkiler açısından ele 

almış ve bireylerin gündelik hayatlarındaki somut kavramlardan ayrı tutarak, iyi 

niyet, arkadaşlık ve sosyal birlikteliği meydana getiren, bireyler ve aileler arasındaki 

ilişkiler olarak tanımlamıştır.7  Temple bu tanımı biraz daha genişletmiş ve en az iki 

kişi arasında güvene dayalı olarak kurulabilen iletişim imkanı, diğer bir yönüyle, 

toplumu oluşturan fertler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasındaki 

koordinasyon faaliyetlerini kolaylaştırarak toplumun üretkenliğini arttıran, güven, 

norm ve iletişim ağı özellikleri olarak tanımlamıştır.8 

Coleman’a göre sosyal sermaye istenilen hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıran, 

duruma göre beşeri sermaye ile bütünleyici bir yapı arz eden bir kavramdır.9 

Coleman’ın bu tanımından bir ölçüde etkilenmiş olan Woolcock ve Narayan 

ise, Dünya Bankası için yaptıkları çalışmalarda sosyal sermayeyi “insanların günlük 

yaşamlarına etki eden ve insanların sosyal bir varlık olmalarını sağlayan gerçek bir 

                                                           
6 Harper, 2001 
7Keskin, 2008:10  
8 Temple,2000: 23 
9 Coleman, 1988.  
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servet” olarak tanımlamışlar; norm ve ağların insanların birlikte hareket etmelerini 

mümkün kıldığını vurgulamışlardır.10 

Sosyal sermaye kavramının ele alınış farklılıkları bu alanda değişik 

çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır.  Bu bölümde, yakın dönemde bu alanda 

çalışma yapan ve teorik altyapısının kurulmasını sağlayan kişilere ve sosyal 

sermayenin ekonomik kalkınma alanında araştırılmasını sağlayan Ekonomik İşbirliği 

ve Kalkınma Örgütüne (OECD) ve Dünya Bankasına göre incelenecektir. 

1.2.1. Pierre Bourdieu’ya göre Sosyal Sermaye 

Bourdieu, sosyal sermaye kavramını sınıf çatışmaları üzerine yaptığı 

araştırmalarda kullanmıştır. O’na göre sosyal sermaye, kişilerin tanışıklıklarına 

dayalı bireysel veya toplumsal kaynakların bütünüdür.11 Diğer bir ifade ile sosyal 

sermaye, imtiyazlı sınıfa ait bir servettir ve üstünlüklerini sürdürmek için 

kullandıkları bir araçtır.12 Bundan dolayı Bourdieu’nun sosyal sermaye tanımında iki 

şey ön plana çıkmaktadır: Birincisi bireyler sahip oldukları ilişkiler aracılığıyla 

çeşitli kaynaklara erişme imkanı edinirler, ikincisi bu ilişkilerin miktarı ve kalitesi 

kişinin ulaşabileceği kaynakları etkiler. Buna göre sahip olunan sosyal sermayenin 

miktarı, bireyin fiilen harekete geçirebileceği ağ bağlantılarının büyüklüğüne ve 

sahip olduğu diğer sermayelerin (ekonomik, kültürel) niteliğine bağlıdır.13 

Bourdieu sosyal sermayeyi genel anlamda iyi yönüyle değerlendirmiş, en 

azından ona sahip olanlar için tehlikesiz görmüştür. Bunun yanında suistimalcileri, 

dolandırıcılara benzetmiştir. Ağ bağlantılarını kötü amaçlara ulaşmak için kullanan 

kişiler yüzünden sosyal sermayenin kötü olduğunu iddia etmek, dolandırıcılar 

yüzünden paranın kötü olduğunu savunmakla aynı şeydir.14 

1.2.2. James Coleman’a Göre Sosyal Sermaye 

Coleman sosyal sermaye kavramını, eğitimde öğrencilerin başarı durumları 

üzerine yaptığı çalışmalarda kullanmıştır. Amerika’da lise öğrencilerinin başarı ve 

                                                           
10 Woolcock and Narayan, 2000 
11 Sabatini,2006  
12 Field,2008 
13 Eşki, 2009:11 
14 Eşki, 2009:13 
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okuldan ayrılma nedenlerini, çalışmalarında üç bileşene göre açıklamıştır. Bunlar 

finansal sermaye, beşeri sermaye ve sosyal sermayedir.  Finansal sermaye çocuğun 

eğitimi için gerekli olan ekonomik kaynak, beşeri sermaye ailenin eğitim düzeyinin 

etkisini, sosyal sermaye de aile içindeki yakın ilişkinin yanı sıra aile ve okul 

ilişkilerini kapsamaktadır. Coleman’ın araştırma sonucuna göre finansal ve beşeri 

sermayenin yanında, sosyal uyum ile ifade edilen sosyal sermaye de çocukların 

okuldan ayrılmalarında etkilidir. Ayrıca sosyal sermaye, yalnızca elit kesimde değil, 

varoşlarda da başarı düzeyini etkileyen bir kavramdır.15 

Coleman’a göre sosyal sermaye bir kaynağı temsil eder ve karşılıklılık 

(reciprocity) beklentilerini içerir. İlişkilerin yüksek derecede güvenle ve ortak 

değerlerle yönetilmesiyle bireyin ötesine geçer.16 Bu sebeple sosyal sermaye, 

üretkenliği kolaylaştırıcı bir fonksiyona sahiptir. Dahası içinde güvenin yaygın 

olduğu bir topluluk, buna sahip olmayan benzer bir topluluktan çok daha fazla şey 

başaracak kapasiteye sahiptir. 

Coleman sosyoloji ve ekonomi bilimlerini ortak kullanarak disiplinler arası 

bir çalışma yapmış, sosyal sermaye kavramını, ekonomide kullanılan “rasyonel tercih 

kuramı”17 çerçevesinde açıklamıştır. Coleman’a göre sosyal sermaye, insanların 

mevcut çıkarlarına en uygun olan rekabet durumunda bile neden işbirliği yapmayı 

seçtikleri sorusuna bir cevap sunmaktadır. Bundan dolayı, klasik iktisat teorisindeki 

görünmez el ne ise sosyal sermaye de odur.18 

Coleman’ın bu düşüncesinin yansımalarını, günümüzde uygulanan 

kümelenme politikalarında görmekteyiz. Kümelenme anlayışında, aynı sektörde yer 

alan firmalar birbirleriyle işbirliği ve rekabet içinde, maliyetlerini düşürüp, 

karlılıklarını artırarak rekabet güçlerini yükseltmektedirler. 

Coleman, sosyal sermayenin teorik ve kavramsal yönlerinin yanında günlük 

hayatta yansımalarını da incelemektedir. 1988 tarihli makalesinde sosyal sermayenin 

                                                           
15 Ergin, 2008:8 
16 Field, 2008: 28 
17 Rasyonel Tercih: bireysel davranışları ve sosyal yaşamı analiz etmenin belirli bir tarzını ifade etmek 
için kullanılmaktadır. Bu tarz iki temel ilkeye dayanmaktadır; Birey, rasyonel, yani kazançlarını 
maksimum, kayıplarını minimum kılmaya çalışan, hesapçı bir varlıktır.Sosyal yaşam, kişisel amaçları 
gerçekleştirmeye yönelik bireysel eylemlerin bir bütünüdür. 
18Field, 2008: 30 
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insanların hayatlarına olan etkilerini gözlem ve örneklerle açıklamaktadır.19 

Amerika’da düşük sosyal sermayeli Detroit’ten, yüksek güvenli ve sıkı ilişkilere 

sahip Güney’e göç eden bir ailenin yeni yerleştiği yerde çocuklar, anne-babalarının 

gözetimi olmadan sokakta oynayabilmekte, bu durum ailenin yaşam kalitesini ve 

mutluluk seviyesini artırmaktadır. Diğer gözlem ise NewYork Mücevher Piyasasıyla 

ilgilidir. Bu piyasada tüccarlar, herhangi bir önlem almadan yüksek değerli 

mücevherlerini birbirleriyle değiş tokuş etmektedirler. Bu değiş tokuşu sağlayan en 

büyük kaynak, insanların birbirlerine duydukları güvendir. Kapalı ve sıkı ilişkilerin 

hakim olduğu bir sosyal yapıda hareket ediyor olmaları, bu piyasanın üyelerini 

sahtekarlıktan alıkoymaktadır. Her üye, grup içi normların ihlal edilmesi durumunda, 

ne gibi bir yaptırımın (topluluktan ve pazardan çıkarılma vb.) uygulanacağını 

bilmektedir. Dolayısıyla, piyasadaki yüksek sosyal sermaye, grup içi ilişkilerin 

devamlılığının yanında piyasadaki ekonomik aktiviteler sırasında ortaya çıkan işlem 

maliyetlerinin azaltılmasını sağlamaktadır. 

Yukarıda New York mücevher piyasası için bahsedilen örnek, “Ahilik” 

kavramıyla tarihimizde de hayat bulmuş ve yaşatıldığı dönem ve yerde halkın güven 

ve mutluluğunun yükselmesinde etkili olmuştur. Ahilik çıkış noktası itibarıyla bir 

esnaf dayanışma teşkilatıdır. Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli 

meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki 

yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen 

bir örgütlenmedir. Ahiliğin kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf 

odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, 

yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik 

düzendir. Bunun yanında Ahilik, göçler vasıtasıyla Anadolu’ya gelen nüfusun sosyal 

bütünleşmesinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen, kargaşa ve siyasi otorite 

boşluğu dönemlerinde yerel düzeni sağlamış önemli bir sivil toplum örgütüdür.   

Ahilik, birlik mensuplarının kabiliyetlerine  uygun bir işte çalışması ve 

aralarında iş bölümünün tesis edilmesi, üretimde standardizasyonun sağlanması, 

tüketici haklarının korunması, tekelleşme ve haksız kazancın önüne geçilmesi gibi 

konularda iktisadi ve sosyal hayata ilişkin çeşitli olumlu etkileri olmuştur. Bundan 

                                                           
19 Coleman, 1988 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ticaret
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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dolayı, ahilik geleneğinin devam ettirildiği yerlerde güvene dayalı yerel kalkınmanın 

izleri görülebilmektedir. Günümüzde “Anadolu Aslanları” diye de nitelenen ve ahilik 

geleneğiyle global ekonomiye entegre olan bazı girişimler, 1990’lardan sonra 

Anadolu’da yeni bir kalkınma hareketini başlatmışlardır. Gaziantep, Malatya, 

Kayseri, Konya, Denizli ve Çorum gibi illerde sanayileşme ve küçük esnaflıktan orta 

ölçekli şirketleşmeye doğru bir hareket olmuştur. Tüm bunlar, güven ve sağlıklı 

sosyal ilişkilerin olduğu toplumlarda, ekonomik ve sosyal kalkınmanın 

gerçekleşeceğini işaret etmektedir. 

1.2.3. Robert Putnam’a Göre Sosyal Sermaye 

Putnam’a göre sosyal sermaye, “Ortak hedefleri sağlamak amacıyla aktörlerin 

işbirliği halinde ve etkin şekilde ortak hareket etmesini sağlayan güven, sosyal 

normlar ve ağlar gibi sosyal örgütlenmenin özelliklerinden oluşan yapılardır”.20 

Sosyal sermaye, topluluklar ya da ulusların sahip olabileceği fakat bireylerin sahip 

olamayacağı bir kavramdır.21 O’nun teorisinde kişisel hedeflere ulaşmaktan öte esas 

olan birlikte hareket ya da kolektif eylemdir. Birlikte hareketin esaslarından olan 

işbirliğinin tesis edilebilmesi karşılıklılık ve bir araya gelerek etkileşimde bulunmaya 

bağlıdır.  

Putnam’a göre toplumdaki sosyal sermayenin boyutu o toplumdaki toplumsal 

birlik oluşturma ve ortaklık kurma dereceleri ile bağlantılıdır. Dernekleşme ve 

ortaklık kurma becerileri, kabul edilmiş normlar ve güven aracılığıyla çoğalmakta ve 

ilerletilmektedir. Ayrıca vatandaşların ülke veya yerel yönetimlere katılması ve 

ekonomik veya siyasi bir birlik kurmak için bir araya gelmeleri o toplumun sosyal 

sermayesi üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Bundan dolayı da yerel düzeyde sosyal 

sermayede meydana gelen artış bölgesel bir kalkınma hareketine dönüşebilmektedir. 

Sivil toplum örgütü kurma ve bu kurumlara katılım oranının düşük olması ve 

vatandaşlar arası iletişim kaynaklarının yetersizliği sosyal sermayede azalmaya, 

dolaylı olarak da sosyal ve ekonomik eşitsizlikler ile ulusal ve bölgesel geri 

kalmışlığa neden olmaktadır. 

                                                           
20 Altan, 2007:224 
21 DeFlippis, 2000:786 
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Putnam farklı ülkelerde sosyal sermayenin ölçülmesine yönelik çalışmalar 

yapmış, sosyal sermayenin yükselme ve gerileme nedenlerini incelemiştir. 

Amerika’daki toplumsal değişimi incelediği makalesinde, sosyal sermayenin 

azalmasını dört ana sebebe bağlamaktadır: Bunlar, anne- babanın yoğun çalıştığı 

ailelerde, ailenin sosyal yaşama dahil olabilmek için harcadığı zaman ve diğer 

kaynakların azalması, büyük yerleşim yerlerinde insanların bir araya gelebilmek için 

daha fazla zamana ihtiyaç duyması, ev temelli elektronik eğlence malzemelerin 

kullanımının yaygınlaşması ve insanların evlerine kapanmaları (Örnek Tv ve PC 

kullanımı gibi) ve son olarak savaş ve büyük küresel krizlerin neden olduğu küresel 

yıkımlar nedeniyle politik neslin yerine apolitik nesillerin yetişiyor olmasıdır. 

Özellikle seçimlere katılım oranlarının düşüklüğü bu durumun en önemli 

göstergesidir. 

Putnam, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için yaptığı 

araştırmalarda sosyal sermayenin ulusal ve bölgesel düzeyde ekonomik kalkınmaya 

ve demokratik kurumlara olan etkilerini araştırmıştır.22 Putnam’ın çalışmalarının 

detaylarına üçüncü bölümde değinilecektir.  

Putnam sosyal sermayenin ölçülmesinde ve ekonomik bir kavram olarak 

kalkınmayla ilişkisinin kurulmasında, kendisinden sonra gelecek araştırmacılar için 

yol gösterici olmuştur.  

1.2.4. Francis Fukuyama’ya Göre Sosyal Sermaye 

Francis Fukuyama sosyal sermayeyi güven duygusunun üzerine inşa edilmiş 

bir kavram olarak ele almakta hatta güven ile sosyal sermayeyi birbirlerinin yerine 

kullanmaktadır. Bundan dolayı O’na göre sosyal sermaye toplumun tamamında veya 

bir bölümünde güven duygusunun hakim olmasıyla kazanılan bir yetidir.23  

Fukuyama’ya göre çağdaş dünyada tüm ekonomik faaliyetler bireysel 

gayretlerin ötesinde, yüksek düzeyli sosyal işbirliği içeren sosyal organizasyonlar 

tarafından başarılmaktadır. Mülkiyet hakları, sözleşmeler ve ticari yasaların hepsi her 

ne kadar pazar ekonomisinin temelini oluşturuyorsa da, bu tip kurumlar ve yasal 

                                                           
22 Winter, 2000:3 
23Fukuyama, 2005:  
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düzenlemeler eğer sosyal sermaye ve güvenle birleşirse işlem maliyetleri ancak 

ekonomik kılınabilecektir. Bir toplum ya da devlet, güven konusunda sağlam bir 

aşama kaydedebilirse ekonomik anlamda da yüksek bir ilerleme kaydedecektir.24 

Fukuyama’ya göre güçlü ve istikrarlı bir aile yapısı ile dayanıklı toplumsal 

kurumlar, bir hükümetin merkez bankası ya da ordu kurması gibi kanunlarla ya da 

hukuki düzenlemelerle değil, zamana dayanan ve özünde güven barındıran toplumsal 

ilişkilerle kurulmaktadır. Bunun yanında güvenin düşük olduğu toplumlarda büyük 

ölçekli sanayiler yaratmanın yolu devletin müdahalesinden geçmekte, yüksek sosyal 

sermayeli toplumlarda ise devlet müdahale ve desteği olmadan sivil güçlerin 

rahatlıkla başarılı olabileceğini savunmaktadır.25 

1.2.5. Dünya Bankası ve OECD’ye Göre Sosyal Sermaye 

Dünya Bankası sosyal sermayeyi “ortak işbirliğini mümkün kılan normlar ve 

ağlar”26 olarak tarif etmekte; bu norm ve ağları toplumun sosyal etkileşimlerinin 

nitelik ve niceliğini biçimlendiren kurumlar, ilişkiler ve gelenekler olarak 

genellemektedir. Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmalarda sosyal bağlılığın, 

toplumun ekonomik başarısı ve kalkınmanın sürdürülebilir olmasında ve bölgeler 

arası gelişmişlik farklarının kapatılmasında önemli olduğu savunulmaktadır. Ayrıca, 

sosyal sermaye sadece toplumun temelini oluşturan kurumların bir toplamı olarak 

değil, aynı zamanda onları birbirine bağlayan bir unsur olarak da görülmektedir. 

Dünya Bankası özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaptırdığı araştırmalarda, 

kavramın kalkınmaya ve halkın refah düzeyine olan etkilerini incelemiştir. Dünya 

Bankasına göre, sosyal sermayenin ölçülmesi için öncellikle onu açıklayan 

faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu göstergeler arasında kurumsal üyelikler, 

iş işlemlerindeki informal ağların kullanımı, yol gösterici programlara katılım, 

iletişim medyasının kullanımı, bir okul veya üniversite ağına dahil olma, gönüllü 

faaliyetler, kurumlara olan güvenin derecesi, diğer şirketlerle çalışma ve işbirliği 

                                                           
24Fukuyama, 2000: Şan’dan, 2007 
25Fukuyama, 2005: 20-65 
26www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/whatsc.htm. 
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yapma isteği ve belli bir varlığa ait olma hissi gibi unsurlar gelmektedir. Sosyal 

sermaye göstergelerinin belirlenmesine tezin üçüncü bölümünde değinilecektir.27 

OECD sosyal sermayeyi, “grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini 

kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar”28 diye 

tanımlamakta; işbirliği ve ortak değerleri ön plana çıkarmaktadır. OECD, kavramı 

toplumların refah artışında kilit bir değer olarak ele almakta ve ekonomik 

kalkınmanın yanında sosyal problemlerin çözümü için de adres göstermektedir. 

OECD’nin yayınladığı “Ulusların Refahı” adlı raporda toplumsal sağlığın korunması, 

bölgesel inovasyon stratejilerinin geliştirilmesi ve emek piyasasının etkinleşmesi gibi 

birçok alanda sosyal sermayenin önemli etkisinin görüleceği belirtilmektedir.29 

Sosyal sermaye kavramını tam anlamıyla açıklayan tek bir tanım olmamakla 

birlikte ele alınış biçimine göre OECD tarafından şöyle bir ayrım 

yapılabilmektedir.30 

1. Antropolojik olarak insanın birlikte yaşama ve hareket etme duygusu, 

daha geniş anlamda ise işbirliği yapma arzusudur. Buna bağlı olarak 

sosyal sermaye, sosyal düzenin biyolojik temeli ve insan doğasının 

kökleri olarak tanımlanabilmektedir.  

2. Sosyolojik açıdan ise sosyal normlar ve insanı motive eden kaynaklar 

olarak ele alınmakta; sosyal örgütlerin güven, karşılıklılık ve ilişki ağları 

gibi özelliklerine vurgu yapılmaktadır.  

3. Siyaset bilimi ise sosyal sermayeyi, kurumların üstlendikleri roller olarak 

ele almakta, siyasi ve sosyal kuralların insan yaşam şeklini nasıl 

şekillendirdiğini incelemektedir. Dünya Bankasında yapılan 

araştırmalarda, güven ve işbirliği aracılığıyla kurumların rolü ve 

toplumsal düzenlemeler üzerinde durulan en önemli konulardır.31 

4. Ekonomi bilimi ise sosyal sermayeyi, kalkınmayı etkileyen bir faktör 

olarak ele alınmakta ve kalkınmayla olan ilişkisini incelemektedir.  
                                                           
27World Bank : “//web.worldbank.org/wbsite/external/topics/extsocialdevelopment/exttsocialcapital/ 
,,contentmdk:20185164~menupk:418217~pagepk:148956~pipk:216618~thesitepk:401015,00.html” 
28 OECD, 2001 
29OECD, 2001 
30 OECD, 2001:40 
31Grootaert, 2002 
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1.2.6. Sosyal Sermaye Kavramının Kullanım Açısından Karşılaştırılması 

Bourdieu sosyal sermayeyi kaynaklara ulaşmadaki eşitsizlik ve iktidarın 

sürdürülmesi bağlamında ele almış, elit sınıfın ilişkilerini kullanarak kendi ayrıcalıklı 

durumlarını sürdürme yolu olarak tanımlamıştır. Coleman ise bireylerin kendi 

çıkarlarını devam ettirebilmek için rasyonel davrandıklarını kabul ederek bireysel ya 

da kolektif, ayrıcalıklı ya da normal halk için olsun bağlantıların pozitif bir güç 

oluşturduğunu ve bunun da sosyal refahı artıracağını savunmuştur. Putnam, sivil 

toplum örgütleri ve toplumsal faaliyet fikirlerini toplumsal bütünleşmenin ve refahın 

temeli olarak ele almıştır. Fukuyama ise Putnam’ın görüşlerinden esinlenerek sosyal 

sermayeye güven faktörünü eklemiştir.  

Bourdieu, sosyal sermayeyi sadece üretenler tarafından fayda sağlanan bir 

unsur olarak değerlendirirken, Coleman toplumun tüm kesiminin faydalanabileceği 

bir “kamu malı”32  olarak ele almaktadır.   

Putnam ise sosyal sermayenin sonucu olarak çıkacak olan kolektif güdü ve 

işbirliğinin toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacağını, yaşanan refah artışının 

herkes tarafından hissedileceğini vurgulamıştır. Fukuyama ise toplumsal düzeyde bir 

gerilemenin hem ekonomik hemde sosyal negatif dışsallıklar doğuracağını 

savunmaktadır.   

Yukarıda bahsedilen görüşler genel olarak değerlendirildiğinde, 

Bourdieu’nun sosyal sermayeye yaklaşımında sosyolojik sorunların ağır basması 

nedeniyle  tanımın dar kapsamlı kaldığı, Coleman ise kavramı kişisel faydanın 

artırılması olarak ele aldığı ve toplumsal örgütlenmelerin sosyal dayanışma yönlerine 

değinmediği; bundan dolayı ne Coleman ne de  Bourdieu’nun yaklaşımlarının sosyal 

sermayeyi tam yansıttıkları düşünülmemektedir.  

Putnam’ın ise sosyal sermayeyi toplumsal bir olgu olarak ele alması ve 

İtalya’daki bölgeler arası araştırmaları aracılığıyla yerel iktisadi kalkınmayla 

ilişkisinin kurulmasında katkıları önemli görülmektedir. Bundan dolayı gerek Dünya 

Bankası gerekse OECD Putnam’ın bakış açısını temel alan çalışmalara ağırlık 

                                                           
32 Kamu Malı: Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve herhangi 
birinin tüketiminin bir diğerinin tüketimini engellemeyeceği mallardır. Bu tip mallar ödeme yapan ya 
da yapmayan tüm toplum üyelerine fayda sağlamaktadır. 
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vermişlerdir. Tezin ilerleyen bölümlerinde sosyal sermayenin ele alınış biçiminde ve 

toplumsal hayata katılımın ölçümüne yönelik değişkenler belirlenmesinde, 

Putnam’ın geliştirdiği bakış açısından faydalanılacaktır.  

1.3. SOSYAL SERMAYENİN DÜZEY, TÜR VE BİLEŞENLERİ 

Sosyal sermaye kavramı, araştırmacılar tarafından farklı sınıflama şekillerine 

göre ele alınmakla birlikte, genel olarak düzey, tür ve bileşenlerine göre 

sınıflanmaktadır. 

Buna göre uygulandığı düzey açısından ele alındığında makro ve mikro 

boyutu; bileşenleri açısından ise sosyal ağ yapısı, normlar ve yaptırımlar ön plana 

çıkmaktadır. Tür açısından bir sınıflamaya gidildiğinde bağlayıcı (bağdaştırıcı), 

birleştirici ve köprü kuran sosyal sermaye olarak üçe ayrılmaktadır.  

1.3.1. Sosyal Sermayenin Düzeyi 

Sosyal sermaye uygulandığı düzey açısından ele alındığında, makro ve mikro 

olmak üzere iki düzeyden oluşmaktadır.33 

a. Makro düzey sosyal sermaye: Makro düzey, örgütlerin faaliyet 

gösterdiği kurumsal yapıyı kapsamaktadır. Hukukun üstünlüğü, 

yerelleşme, yönetim biçimi, demokrasinin yerleşmesi, yasal çerçeve ve 

politika oluşturma süreçlerine katılım makro düzeyin bileşenleridir. 

Ülkeler arası yapılan çalışmalarda sosyal sermayenin bu düzeyi 

kullanılmaktadır.  

b. Mikro düzey sosyal sermaye: Mikro düzey sosyal sermaye bireyler ve 

gruplar arası ilişkiye dayanmakta¸ bilinçsel ve yapısal olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bilinçsel sosyal sermaye güven, karşılıklılık ve dayanışma 

gibi değerler ile davranış ve tutumlar gibi normları kapsarken; yapısal 

sosyal sermaye yatay örgütleri, ilişki ağlarını ve yerel düzeydeki 

kurumların etkinliklerini içermektedir. Şekil 1.1’de sosyal sermayenin 

düzey ve şekilleri gösterilmektedir. 

 
                                                           
33 Akçay, 2005:205  
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Şekil 1.1 Sosyal Sermayenin Düzey ve Şekilleri 

 
Kaynak: Krishina ve Shrader, 1999 

1.3.2. Sosyal Sermayenin Türleri 

Tür bakımından sınıflamaya göre sosyal sermaye bağlayıcı, birleştirici ve 

köprü kuran olmak üzere üçe ayrılmaktadır.  

a. Bağlayıcı (Dayanışmacı) Sosyal Sermaye: Bir bölgede yaşayan ve 

birbirleriyle ilişkilerinin yoğun olduğu insanların oluşturduğu; göreli 

olarak içe dönük, sık tekrar eden uzun süreli ilişkiler içinde kurulan, 

karşılıklı güven, geliştirilen ortak normlar ve ilişki kalıplarının ortaya 

çıkardığı kapasiteye bağlayıcı (dayanışmacı) sosyal sermaye 

denmektedir.34 Başka bir ifade ile bağlayıcı sosyal sermaye bizim gibi 

insanlarla olan ilişkilerimizi kapsamaktadır. Aile fertleri arasındaki 

ilişkiler ya da aynı grubun üyeleri arasındaki ilişkiler bağlayıcı sosyal 

sermayeye örnek olarak verilebilmektedir.35 

b. Köprü Kuran Sosyal Sermaye: Bir bölgedeki insanların bölge dışındaki 

insan ve gruplarla kurdukları ilişkileri kapsayan köprü kuran sosyal 

sermaye, genel manada uzak ilişkilerle ilgilenmektedir. Değişik sosyo-

                                                           
34 Tekeli, 2009:5 
35 Keskin,2008: 15 
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ekonomik statüye mensup insanlarla kurulan ilişkiler köprü kuran sosyal 

sermaye örnek olarak verilebilmektedir. 

Köprü kuran sosyal sermayenin içerdiği bölge dışı bağlar, yeni fırsatlar 

araştırmayı sağlayan önemli eylemler olarak görülmektedir. Bu yüzden 

köprü kuran sosyal sermayenin harekete geçirilmesi, ilerlemeyi 

destekleyen materyal kaynaklarına ve bilgiye erişmeyi 

kolaylaştırabilmektedir. Bu bağlamda köprü kuran sosyal sermaye, güçlü 

olmayan ağ ilişkilerini kullanarak iş fırsatlarına erişimi artırma, daha 

yüksek düzeyde bilgiye ulaşabilme, farklı sosyo-kültürel geçmişlerden 

gelen aktörleri bir araya getirebilme kapasitesi yaratarak ve seçtiği üretim 

alanlarında yenilikçi uygulamaları gerçekleştirerek bölgelerin gelişme 

dinamiğini güçlendirmektedir.36 

c. Birleştirici Sosyal Sermaye: Genel olarak insanların gücü ve yetkiyi 

elinde tutanlarla olan ilişkilerini ifade etmektedir. Birleştirici sosyal 

sermaye için, yöneten grup ile yönetilen grup arasındaki ilişkiler ya da 

idareci-çalışan arasındaki bağlantılar örnek olarak verilebilmektedir. 

Genel anlamda bağlayıcı sosyal sermaye, benzer veya ikame edilebilen 

bireyler arasındaki ilişkiler ile ilgili iken, birleştirici sosyal sermaye, 

bireyler ve gruplar arasındaki hiyerarşik yapı olarak nitelenen  (sosyal 

statüler, güç ve servetin eşitsiz dağılımı vb.) ilişkiler veya tamamlayıcı 

ilişkiler ile ilgilenmektedir.37  

Uluslararası ticaret potansiyelin değerlendirilmesinde, üretim 

faktörlerinin bir bölgeden başka bir bölgeye taşınmasında ve üretim 

sonucu ortaya çıkan ürünlerin dış dünyada pazarlanmasında  köprü kuran 

sosyal sermaye ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple iktisadi kalkınma 

bakımından sosyal sermayenin bu türü, bölgeler arası iş hacimlerinin 

incelenmesinde ve gelişmişlik farklarının ölçümünde araştırma konusu 

olmuştur. Bu tür çalışmalara üçüncü bölümde değinilecektir.  

                                                           
36Tekeli, 2009:6 
37Keskin, 2008:16 
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1.3.3. Sosyal Sermayenin Bileşenleri 

Sosyal sermayenin üç temel bileşeni bulunmaktadır. Bunlar ağlar, sosyal 

normlar ve yaptırımlardır.  

a. Ağlar: Bireyler ya da gruplar arasındaki karşılıklılık ve güven ilkesine 

dayalı olan ve düzeyi iletişim miktarıyla ifade edilen bir kavram olup 

sosyal sermayenin temel belirleyicilerindendir. Cohen ve Prusak’a göre 

sosyal sermaye bağlantılarla ilgilidir ve ağlar da insanlar arasındaki bu 

bağlantıların kendilerini en açık şekilde ortaya koyuş biçimleridir.38 

Fukuyama ise ağları “sıradan piyasa işlemleri için gerekli olanların 

ötesine geçen, gayri resmi normları ve değerleri paylaşan bireysel 

aktörlerden oluşan bir grup” olarak tanımlamaktadır.39 Genel görüş ise 

ağların niteliği ve yoğunluğunun sosyal sermayenin düzeyinde önemli 

olduğudur. 

 

b. Normlar: Grup içi bireylerin davranışlarını ya da gruplar arası ağ 

iletişim kurallarını belirleyen ve sosyal düzenin oluşturulmasını sağlayan 

yapılardır. Ağ üyelerinin birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğini 

belirleyen formal ya da informal kurallar olarak da tarif edilebilmektedir. 

Sosyal sermayenin oluşmasında, uygulanmasında ve toplum içinde 

etkisinin görülmesinde normların etkisi büyüktür.  

Normlar, literatürde sosyal sermayeyi yaratan bir unsur olarak ele 

alınmasının yanısıra aynı zamanda paylaşılan güven ve karşılılık 

duygusunun aracı mekanizması olarak da ele alınmaktadır. Normlar iki 

birey arasında olabileceği gibi kompleks ve ayrıntılı doktrinler de 

olabilmektedir.  

c. Yaptırımlar: Yaptırımlar genel olarak ağ ilişkilerinin devamlılığını 

sağlamaya yönelik olarak grup üyelerinin belirlenen normlara uymasını 

sağlayan sosyal olgulardır. Ağ içi ilişkileri teşvik eden pozitif yaptırımlar 

olabildiği gibi normların ihlali durumunda negatif yaptırımlar da 

                                                           
38 Cohen ve Prusak, 2001: 84: Eşki, 2009:42 
39 Fukuyama, 2005 
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uygulanmaktadır. Örneğin, New York mücevher piyasasında karşılıklı 

güveni tesis eden unsur yazılı kanunlar değil, grup içi belirlenen normlar 

ve uygulanan yaptırımlardır. 

1.4. SOSYAL SERMAYENİN “SERMAYE KAVRAMI” VE DİĞER 

SERMAYE TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ 

Sosyal sermaye, ilişkilere dayalı olması nedeniyle sosyal bir kavram olarak; 

üretimi, ekonomik büyümeyi ve yatırımların karlılığını etkilemesi yönüyle de 

sermaye olarak ele alınan ve içeriği yönünden uzun tartışmaların yapıldığı bir 

kavramdır. Bu bölümde sosyal sermayenin sermaye boyutuna ve sermayenin diğer 

çeşitleriyle ilişkisine değinilecektir.   

1.4.1. Sermaye Kavramı Üzerine 

Sermaye genel olarak, üretim sürecinde mal veya hizmet oluşturmak için 

kullanılan faktörler olarak tarif edilmektedir. Fiziksel sermaye üretimde kullanılacak 

olan altyapılar, makineler ve ham maddeler; beşeri sermaye üretime katılan kişinin 

sahip olduğu ve genel anlamda insanın niteliğini vurgulayan bilgi, beceri, tecrübe ve 

dinamizm gibi pozitif değerler olarak tanımlanmaktadır. Sosyal sermaye ise  içinde 

güven ve ilişkileri barındıran ve topluluğun birlikte iş yapma becerisini temsil eden 

bir kavram olarak ele alınabilmektedir. 

Sermayenin tanımında vurgu yapılan en önemli özellik üretime katkı veren 

bir unsur olmasıdır. Solow-Swan büyüme modelinde çıktı (output) teknoloji, fiziksel 

sermaye ve işgücünün (beşeri sermaye) fonksiyonudur. İçsel büyüme modelinde ise 

çıktı, teknolojinin kullanım düzeyi ve şeklinden etkilenmektedir. Bu modele göre 

toplumun inovasyona ve AR-GE’ye açık hale gelmesi ve yeniliklerin toplum içinde 

yaygınlaşması, üretim faktörlerinden teknoloji düzeyini artırmakta, bu da üretim 

düzeyini olumlu etkilemektedir. Toplumun inovasyon ve AR-GE kapasitesinin 

oluşmasında ve yeniliklerin yaygınlaşmasında ise toplum içi yüksek güven ve ağ 

bağlantılarının etkisi olduğu düşünülmektedir.   

İkinci olarak üretimin yapılabilmesinde görünen ve ölçülebilir unsurların 

yanında, girişimcilik ve güven gibi görünmeyen ve ölçülemeyen unsurlar da 
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bulunmaktadır. Girişimcilik, yeterli zaman ve çaba harcayarak farklı birşeyler 

yaratma, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri göze alma ve maddi ve kişisel tatmin 

sağlama sürecidir.40 Shumpeter ise girişimciliğin yenilikçilik ile bağlantısını 

kurmakta ve girişimciyi “yenilikçi ve denenmemiş teknolojiler geliştiren kişi” 

şeklinde tarif etmektedir.41  

Güven ise ekonomik kalkınma ve birey refahı gibi birçok insan ilişkilerinin 

kaynağı olarak gösterilmektedir.42 Teorik ve uygulama araştırmaları göstermiştir ki 

toplumsal güven  piyasalardaki belirsizliği azaltmakta ve ekonomik aktörlerin 

risklerle uğraşmak için harcadığı enerjiyi düşürmekte ve bunların sonucunda 

üretkenliği artırmaktadır.43 Sonuç olarak sosyal sermayenin içinde barındırdığı 

girişimcilik ve güven faktörüyle yeni teknolojilerin icadı ve kullanılmasını 

hızlandırdığı; bunun sonucunda rasyonelliğin arttığı ve ülke ekonomisinin daha hızlı 

geliştiği düşünülmektedir.44 

1.4.2. Sosyal Sermayenin Diğer Sermaye Çeşitleri ile İlişkisi 

Sosyal sermaye ile fiziki sermaye arasındaki benzerlik, varlığı nispetinde 

üretime yaptığı pozitif katkılarıdır. Ayrıca fiziki sermayede olduğu gibi sosyal 

sermayenin oluşumu için de uğraşmak ve gayret göstermek gerekmektedir.45 

Sosyal sermayenin fiziki sermayeden farkı ise statik olmaması, beşeri 

sermayede olduğu gibi değişken yapıda olmasıdır. Sosyo-ekonomik sistemde ve 

toplumsal yapıyı oluşturan diğer etkenlerde yaşanan değişim sosyal sermayeyi 

etkilemektedir. Ayrıca sosyal sermaye dinamik yapısı nedeniyle, fiziksel sermayenin 

tersine, kullanılmadığı zaman depolanamamakta zamanla eksilmekte ve 

kaybolmaktadır.   

Sosyal sermayenin fiziki sermayeden ayrıldığı diğer bir nokta ise nötr 

olmamasıdır. Fiziki sermaye kullanılıp kullanılmama ve nerede kullanılacağı 

hususunda yansızdır. Başka bir ifadeyle, fiziki sermayeyi elinde bulunduran kişi 

                                                           
40 Hicrisch, 1985:Başboğa’dan 2009:9 
41 Başboğa, 2009 
42 Helliwell, 2001 
43 OECD, 2009:3 
44 Karagül, 2003:81 
45 Karagül ve Masca, 2005:40 
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çalışma faaliyetlerinin belirlenmesini ve bu yöndeki hedeflere ulaşılmasını doğrudan 

etkileyebilmektedir. Bundan dolayı fiziki sermayenin yokluğu halinde mevcut 

yatırımlar gerçekleştirilememiş olmaktadır. Halbuki sosyal sermayenin eksikliği 

mevcut kaynakların yansız kullanılmasına değil, şirket ve ülkelerin aleyhine 

kullanılmasına neden olmaktadır. Bu yanıyla sosyal sermayenin varlığı pozitif bir 

değer iken, eksikliği negatif bir durumu simgelemektedir.46 

Sosyal sermayenin beşeri sermaye ile ilişkisi incelendiğinde, sosyal 

sermayenin kişinin sosyal hayat, eğitim, sağlık, aile ve iş hayatındaki faaliyetlerini 

büyük oranda etkilediği görülmektedir. Güven ve işbirliği ilişkilerinin güçlü olduğu 

ülkelerde beşeri sermaye yatırımlarının ekonomik ve sosyal etkileri göz ardı 

edilemez boyuttadır. Bu bakımdan sosyal sermaye ile beşeri sermayeyi birbirini 

tamamlayan iki ayrı değer olarak ifade etmek mümkündür.47 Coleman da okul 

performansıyla ilgili çalışmalarında sosyal sermayenin beşeri sermayenin ikamesi ya 

da rakibi değil, tamamlayıcısı olduğuna vurgu yapmaktadır.48  Dünya Bankası ve 

OECD gibi kurumlar bu görüşü benimsemektedirler. OECD tarafından hazırlanan 

“Ulusların Refahı” adlı raporda beşeri sermaye ile sosyal sermaye arasında güçlü bir 

tamamlayıcılığın olduğu savunulmuş, sosyal sermayenin kişinin sosyal, eğitim, 

sağlık, aile, çalışma hayatı ve kamu idaresindeki faaliyetlerini önemli ölçüde 

etkilediği vurgulanmıştır.49 Putnam da bu hususta sosyal sermayenin fiziksel ve 

beşeri sermayedeki yatırımların karlılığını artırdığını savunmaktadır.50 

Sosyal sermayenin sermayenin diğer çeşitleriyle ilişkisinde benzerliklerinin 

yanında ayrıldığı hususlar da bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sosyal sermayenin 

üretimiyle ilgilidir. Sermayenin diğer türlerinde, birey karar vererek istediği sermaye 

türünü edinebilir. Örneğin, bir kişi beşeri sermayesine yatırım yapma kararı alabilir 

ve gerekli eğitimi alarak o meslek sahibi olabilir. Ya da  fiziksel sermayeye bedelini 

ödeyerek sahip olabilir. Fakat sosyal sermayenin edinimi bireyin kendi başına 

gayretinin ötesinde; topluluğun ahlaki normlarının alışkanlık haline gelmesini, 

                                                           
46 Karagül ve Masca, 2005:42 
47 Günel, 2006:52 
48 Field, 2008:12 
49 OECD, 2001 
50Putnam, 1995 
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sadakat, dürüstlük gibi erdemlerin kazanılmasını ve bireylerin birbirlerine bağlılığını 

gerektirmektedir.51 

İkinci olarak sosyal sermayenin bir kere kazanıldığı takdirde yok edilmesi 

veya değiştirilmesi zaman almaktadır. Örneğin bir toplumun çalışma ve yardımlaşma 

kültürünü kazanması veya kaybetmesi uzun yıllara dayanmaktadır. İkinci dünya 

savaşından sonra Almanya fiziksel sermayesinin büyük bir kısmını kaybetmesine 

rağmen, ABD menşeli Marshall yardımlarının kullanımında yüksek beşeri sermayesi 

ve bunu destekleyen sosyal sermayesi nedeniyle, 15-20 yıl gibi bir sürede ekonomik 

kalkınmasını yeniden sağlamıştır.52 Bu yönüyle sosyal sermaye ekonomik 

kalkınmada diğer sermaye türlerini olumlu etkilemektedir. 

1.5. SOSYAL SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİ 

Sosyal sermayenin geliştirilebilir bir kavram olduğu genel kabul görmekle 

birlikte devlet rolüyle geliştirilmesi hususunda tartışmalar vardır. Kurumsal bakış 

açısına göre, kamu politikaları ve devletin diğer müdahale enstrümanları sosyal 

sermayenin oluşturulmasını ve yükseltilmesini etkilemektedir. Bu görüşe göre, devlet 

dikkatli bir planlamayla sosyal sermayeyi üretebilir ve geliştirebilir. Bunun için 

devletin sağlaması gereken öncelikli koşullar vardır. Bunlardan ilki demokratik 

ortamdır. Toplumda yerleşmiş demokrasi olmadan, insanların kendilerini ifade 

etmesi ve geliştirebilmesi mümkün olamamakta, yeni ağlara katılımın sağlanması ve 

birlikte hareket ederek sosyal ağların güçlendirilmesi zorlaşmaktadır. Demokratik 

ortamın tesisinden sonra devletin sağlaması gereken diğer koşullar, gelir 

dağılımındaki adaletin sağlanması, zararlı ayrımcılığın azaltılması ve toplumda 

güven ortamının tesis edilmesidir. 

Gelir dağılımın dengeli olmadığı toplumlarda sınıflar arası güven 

zedelenmesi yaşanmakta, bu durum toplumsal çatışmalara neden olmaktadır.53 

Bundan dolayı, adil gelir dağılımının sosyal sermayeyi artırdığı söylenebildiği gibi, 

düşük sosyal sermayeli toplumlarda gelir dağılımın adaletsiz ve eğitim seviyesinin de 

düşük seyredeceğini söylemek de mümkündür. Devletin bu durumda doğrudan 

                                                           
51Fukuyama, 2005:42 
52 Yülek, 1997:3 
53 Karagül, 2002:144 
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müdahale alanlarından birisi, yoksul kesimin gelirini artırıcı ve üst gelir grubu ile alt 

gelir grubu arasındaki uçurumu kapatıcı ekonomi politikalarının uygulanmasıdır.  

Diğer bir husus ise sosyal birlikteliklerin finansal açıdan desteklenmesi 

yoluyla düşük gelire sahip halkın sosyal ağlara katılımının teşvik edilmesidir. Devlet, 

kar amacı gütmeyen gönüllü birliktelikleri vergi indirimi (muafiyeti) veya diğer 

yollarla destekleyebilir, dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata entegrasyonunu 

sağlayabilir.  

Sosyal sermayenin gelişmesinde üçüncü husus etnik ve sınıfsal ayrımcılığın 

azaltılması ve toplumda “Milli Birlik” olgusunun yerleştirilmesidir. Sosyal 

bütünlüğün sağlanabilmesi için toplumsal farklılıkların tehdit olarak algılanmaması 

önemli görülmektedir. Milli birlik duygusunu geliştirebilmiş ülkelerde sosyal 

sermaye seviyeleri yüksek çıkmakta, buradaki halklar tanımadığı bir vatandaşı için 

en azından nötr düşünebilmektedir. Düşük sosyal sermayeli toplumlarda ise 

ayrımcılık zararlı boyutlara ulaşabilmektedir.   

Devletin sosyal sermaye artışına müdahale araçlarından birisi de adalet 

sisteminin etkinleştirilmesi yoluyla sosyal barışın sağlanmasıdır. Toplumda 

haksızlığa uğrayan kişilerin güvenebilecekleri ve haklarını arayabilecekleri otorite 

adli makamlardır. Sağlıklı işleyen adalet sistemi, kişilerin haklarını arayabilmelerini 

ve kendilerini yaşadıkları topluma ve siyasi sisteme bağlı hissetmelerini 

sağlayacaktır. Tersi durumda, toplumda sosyal sermaye için gerekli olan güven 

ortamının kaybolmasını takiben, bir dizi sosyal çözülmelerle karşılaşmak kaçınılmaz 

olacaktır.54 

Sosyal sermayenin geliştirilmesiyle ilgili uluslararası çalışmalara 

bakıldığında, Putnam sosyal sermayenin geliştirebilmesi için insanların sosyal ağlara 

katılımın teşvik edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Putnam’a göre gönüllü 

organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşlarına katılım toplumun sosyal sermaye 

düzeyini artıracaktır.55 

                                                           
54 Karagül ve Masca, 2005:10 
55Putnam, 1995:  
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Fukuyama’ya göre ise sosyal sermayenin geliştirilmesinde devletin önemli bir 

rolü vardır ve devlet eğitim yoluyla sosyal sermayenin yaratılmasında doğrudan 

sorumludur. Eğitim ve öğretim kurumları sadece beşeri sermayeyi geliştirmemekte 

ayrıca sosyal normları ve etik kurallarını da topluma enjekte etmektedir. Doktorlar 

sadece tıp eğitimi almamakta bunun yanında Hipokrat yemini ve öğretisini de 

öğrenmektedirler. Devlet, rüşvet ve usulsüzlüklere karşı bürokratlarını yetiştirmeli ve 

eğitmelidir. Toplumda adalet ve hukukun üstünlüğü gibi kavramların önemi yine 

devlet tarafından korunmaktadır. Mülkiyet hakkı ve toplum güvenliğini sağlayarak, 

etkili bir kamu hizmeti vererek devlet, sosyal sermayenin geliştirilmesinde asli 

vazifesini yerine getirmiş olacaktır. Aksi durumda, mafya türü yasal olmayan 

yapılanmalar ortaya çıkabilecektir. Bu tip yasal olmayan yapılar toplumda güven ve 

işbirliği duygularının zedelenmesine yol açmakta, bunun sonucunda ise ekonomik 

işlem maliyetleri artmakta ve piyasa başarısızlıkları görülebilmektedir.56  

                                                           
56 Fukuyama, 2005  
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2. SOSYAL SERMAYENİN EKONOMİK KALKINMA VE 

BÖLGESEL GELİŞMEYE ETKİSİ 

Amerika ve Avrupa ülkeleri için yapılan toplam üretim fonksiyonuyla ilgili 

deneysel çalışmalar, Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYH) büyümede sermaye ve 

emeğin payının tahmin edilenden az olduğunu ve bu büyümede “artık terimin” de rol 

oynadığını ortaya koymuştur. Bu kapsamdaki araştırma sonuçlarına göre Amerika’da 

emek başına hâsıladaki artışın yüzde 63’ü, Avrupa’da ise yüzde 80’i emek ve 

sermaye dışındaki diğer faktörlerden sağlanmıştır.57 Buna göre,  

Y= A [K(t)a L(t)1-a]          (1) 

Fonksiyonunda Y toplam hasılayı (GSYH), K toplam sermaye miktarını, L 

toplam emek miktarını, A toplam hasılanın elde edilmesinde emek ve sermaye 

bileşiminin etkinlik derecesini ve A>0 toplam faktör verimliliğini göstermektedir.  

(1) no’lu denklemde her iki tarafın logaritmik fonksiyonunun zamana göre 

türevi alındığında (2) no’lu denklem elde edilmektedir.  

d(lnY)/dt = [1/A(t)] * At +  a* [1/ K(t)] *Kt+ (1-a) [1/L(t)] Lt    (2)  

At = d (A(t))/ dt,           Kt   = d (K(t))/ dt,            Lt  = d (L(t))/ dt 

İkinci denklemde, toplam hasıladaki (GSYH) artışın üç faktöre bağlı olduğu 

görülmektedir. Bunlar fiziki sermayedeki artış (Kt), işgücü stokundaki artış (Lt) ve 

artık terimdir (At). Neo klasik büyüme teorisinde (Solow büyüme modeli) 

ekonominin başlangıç durumundan bağımsız olarak uzun dönemli dengeli büyüme 

patikasına yakınsayacağı savunulmaktadır. Bu patikada ise emek başına hasıladaki 

artışın sadece artık terim olan teknolojik gelişme ile açıklanacağı savunulmaktadır.58   

Romer (1990) ve  Lucas (1988) tarafından geliştirilen yeni büyüme teorisinde 

(içsel büyüme teorisi) ise uzun dönemli büyüme oranı model içerisinde 

belirlenebilmektedir. Nitekim, Solow büyüme modelindeki artık terim olan 

teknolojik gelişme ve AR-GE faaliyetlerinin, beşeri sermaye yatırımları, yaparak 

                                                           
57 Denison,1962: Akçay’dan, 2005:211 
58 Romer, 2001:16-17 
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öğrenme (learning by doing) gibi politika değişkenleri tarafından belirlenebileceği 

savunulmaktadır. Dolayısıyla, içsel büyüme modellerinde politika yapıcıların uzun 

dönemli büyüme oranlarını emek ve sermaye dışındaki faktörlerin artışını 

belirleyerek etkileyebilecekleri düşünülmektedir.  

Sosyal sermaye kavramının içsel büyüme modeli çerçevesinde ele 

alınmasıyla kavramın teorik altyapısını oluşturmaya yönelik çalışmalar artmıştır. Bu 

kapsamda, Romer’e göre toplumlar arasında oluşan gelir farklılıkların altında yatan 

sebep toplumların sosyal alt yapısıdır.59 Sosyal altyapı, insanların tasarruf etme ya da 

harcama yapma; kişi ya da devletlerin rant peşinde koşma davranışlarında belirleyici 

olabilmektedir. Bundan dolayı toplumları oluşturan etkenler ve kültürel yapılar, 

devletlerin ekonomik performansları üzerinde etkili olabilmektedirler.   

Sosyal sermayenin diğer bir etkisi teknolojik yatırımlara ve AR-GE 

harcamalarına ayrılan kaynakların sosyal yapıyla bağlantılı olarak artması ve sonraki 

aşamada üretilen teknolojinin toplum içinde yaygınlaşmasının hızlanmasıdır. Bu 

durum sermaye ve işgücü düzeyi sabit bir ekonomide, ekonomik ilerlemeyi 

hızlandırabilecek bir unsurdur. 

Romer’in çalışmaları daha sonraki çalışmalar için de yol gösterici olmuştur. 

Paul Whiteley60, Romer tarafından önerilen içsel büyüme modelini düzenleyerek ve 

modele sosyal sermaye değişkeni ekleyerek ülkeler arası gelişmişlik farklarında 

sosyal sermaye düzeylerinin etkisini incelemiştir. Bu modelde sosyal sermaye 

ülkelerin beşeri sermaye düzeyleri, nüfus artış hızları ve yatırım miktarlarındaki 

değişmeyle birlikte ele alınmakta ve toplam hasıladaki değişmeyi etkileyen bir faktör 

olarak değerlendirilmektedir.61 

 

                                                           
59 Romer, 2001:144 
60 Whiteley, 2000 
61 ln[Y/L]= a + ß1 ln(yatırım) + ß2 ln(nüfus artış hızı) + ß3 ln(beşeri sermaye) + ß4 ln(sosyal 
sermaye ) + ß5 ln(başlangıç milli gelir değeri) ( Whiteley, 2000:450) 
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Whiteley’e göre sosyal sermaye seviyesi yüksek ülkelerde birlikte hareket 

etme probleminin (collective action problem) çözümünün kolaylaşması62, işlem 

maliyetlerinin düşürülmesi63, beşeri sermayenin etkinleştirilmesi, kurumların daha 

etkin çalışması ve buna bağlı olarak kamunun sağlayacağı hizmetlerin sunumundaki 

maliyetlerin azaltılması ve tüm bunların sonucunda ülkenin toplam hasılasının 

olumlu etkilenmesi beklenmektedir.64  

Yakın dönemde ülke ve bölge bazında yapılan araştırmalar sonucunda sosyal 

sermayenin toplam hasılayı birkaç farklı yönden etkileyebileceği düşünülmektedir; 

• toplumsal kurumlar aracılığıyla, insanlar arası etkileşim için istikrarlı bir 

yapının kurulmasını sağlayarak toplumda ve piyasada var olan 

belirsizliği azaltarak ve toplumsal problemlerin çözümünü 

kolaylaştırarak, 

• işlem maliyetlerini düşürerek ve ortak faaliyet probleminin çözümünü 

kolaylaştırarak, 

• suç ve suça bağlı maliyetlerin azalmasını sağlayarak ve bu alana ayrılan 

kaynakların yatırımlara yönlendirilmesini sağlayarak, 

• beşeri sermayenin nitelik ve niceliğinin artmasını sağlayarak, 

• toplumda demokrasinin yerleşmesini sağlayarak ve kötü yönetimden 

kaynaklanan kaynak israfının önüne geçerek, 

• yeniliklerin toplum içinde yayılmasını kolaylaştırarak ve yenilikçiliği 

teşvik ederek, 

• ekonomik aktörler arasında etkileşim oluşturarak. 

2.1. SOSYAL SERMAYE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ 

Sosyal sermayenin temel bileşenleri, ekonomik performansı etkileme 

mekanizmaları ve çıktıları Şekil 2.1’de gösterilmiştir. Birey, grup ve toplum 

bileşenlerinin kaynak gösterildiği sosyal sermayenin etki mekanizmasında hem 

üretimde verimlilik (ör: düşük işlem maliyetleri) hem de doğrudan tüketim faydaları 

(ör: güven duyulan kimselerle yaşamak) gibi çıktılar elde edilmektedir. Böylece 
                                                           
62 Ostrom 1994 
63 Ostrom, 1990  
64 Akçay, 2005:212 
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güven, işbirlikçi faaliyetler ve iletişimin artması sonucu ekonomik kalkınmayı 

olumlu etkilemektedir. 

Şekil 2.1 Sosyal Sermayenin Kaynakları ve Çıktıları 

 
Kaynak: Kovacı ve Ark (2009)’dan Derlenmiştir. 

 

Bu bölümde sosyal sermayenin ekonomik kalkınmayla olan ilişkisi ve 

etkileme yolları yukarıda bahsedilen başlıklar kapsamında ele alınacaktır.   

2.1.1.1. Sosyal Sermaye- Toplumsal Kurumlar İlişkisi 

İktisadi kalkınma sürecinde sosyal kurumların rolleri uzunca bir süredir 

araştırma konusudur. Bu alanın kurucusu North’a (1994) göre ekonomik 

performansın etkileyicisi ekonomik ve politik kurumlardır. Bu kurumlar resmi ve 

gayrı resmi kurumlardan ve bunların uygulama niteliklerinden oluşmaktadırlar. 

Kurumların toplumda oynadığı en önemli rol insanlar arası etkileşim için istikrarlı bir 

yapının kurulmasını sağlayarak toplumda ve piyasada var olan belirsizliği 

azaltmaktır. Bir anlamda kurumlar, toplumsal oyunun kurallarını ifade etmekte ve 

insanlar arasındaki iletişimi biçimlendirerek insanlar arası etkileşimin çerçevesini 

oluşturmaktadırlar. Kurumların değişim ve üretim maliyetleri üzerindeki etkileri 

ekonomik performansı etkilemektedirler. North’a göre kurumlar teknoloji ile birlikte 
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toplam maliyeti oluşturan değişim ve dönüşüm maliyetini belirlemektedirler.65 Bu 

bağlamda üçüncü dünya ülkelerinin geri kalmalarının ve fakir olmalarının sebebi, 

verimli faaliyetleri kısıtlayan ve toplumsal problemleri çözen kurumların eksikliğidir. 

Gelişmiş ülkelerde ise etnik ve sınıf farklılıklarından kaynaklanan problemler ve 

kutuplaşmalar iyi işleyen kurumlarla çözülebilmektedir.66 Bu ülkelerde kurumlar, 

ülkelerin yüksek kalkınma seviyelerine ulaşmalarına ve ulaştıktan sonra da bu 

konumlarını korumalarına yardımcı olmaktadırlar. 

Bu çerçevede, ekonomik ve toplumsal performansı etkileyen toplumsal 

kurumlar ile toplumun sosyal sermaye düzeyi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

Gruplar arası iletişim kanallarının gelişmediği, birlikte iş yapabilme kültürünün 

yerleşmediği ve genel manada ise güvenin hakim olmadığı topluluklarda bu tür 

başarılı kurumların tesis edilmesi güçleşmektedir. Bundan dolayı, toplumsal 

problemlerin çözümü için toplumsal kurumlara; bunların toplum içinde kurulması ve 

varlığını sürdürülebilmesi için de sosyal sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.1.1.2. İşlem Maliyetlerini Düşürmesi ve Ortak Faaliyet Probleminin 

Çözümünü Kolaylaştırması 

Sosyal sermaye ortak faaliyet (collective action)67 probleminin çözülmesinde 

kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Ortak kaynakların kullanımı ve negatif 

dışsallıkların bertarafı gibi sorunların çözümü sosyal sermayesi yüksek toplumlarda 

daha kolay olmaktadır. Tüylüoğlu’na68 göre karşılıklılık normları ve sivil katılma 

ağları içinde oluşan yüksek düzeyde sosyal sermayeye sahip olan topluluklar, ortak 

faaliyet problemlerini daha kolay bir şekilde çözebilmektedirler. Ayrıca, işbirliği 

davranışlarının norm olarak kabul edildiği topluluklarda, çoğunlukla devlet 

kaynaklarına başvurmaksızın kamunun sağlayacağı hizmetlerin sağlanabildiği 

görülmektedir. Bunun yanında, bir kısım normlar zaman içerisinde ortak mülkiyetli 

kaynakların kullanımında başarılı yönetimsel organizasyonlar geliştirebilmektedir. 

                                                           
65 North,1990:1-6 Kovacı ve ark’dan, 2009:3 
66 Kovacı ve ark, 2009: 2 
67Ortak faaliyet sorunu bir çok kişinin aynı kamu malını ve ortak malları kullanmaları sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Bu malların kullanımında kişilerin sorumsuzca davranmaları, israf etmelerine ve çevreye 
ve diğer insanlara zarar vermelerine yol açmaktadır. Sosyal sermaye bu zararın kaldırılabilmesinde 
katkı sağlayabilecek en önemli faktördür. 
68Tüylüoğlu, 2006:42 
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Örneğin tarımda karşılaşılan ortak su kullanımı problemleri, çiftçiler arası 

oluşturulan birlikler yoluyla çözülmektedir.  

Güven/sosyal sermaye düzeyi düşük toplumlarda anlaşmalar, sözleşmeler, 

kamu düzenlemelerinin yasal uygulaması ve mülkiyet haklarının korunması gibi 

kavramlar daha önemlidir. Bu tip toplumlarda sorunları çözecek olan sosyal uzlaşı 

eksikliği yasal uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Bu da verimliliği düşüren işlem 

maliyetlerini artırmakta, ekonomik etkinliği azaltmaktadır. Fukuyama’ya göre 

birlikte yaşayan ya da çalışan insanların yürüttükleri faaliyetlerden dolayı birbirlerine 

güveniyorlarsa, yürüttükleri işin maliyeti daha az olmaktadır.  Bunun aksine, güvenin 

az olduğu durumda insanların birbiriyle iş yapabilmesi için müzakereye, anlaşmaya 

ve dava etmeye iten resmi kurallar ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Toplumda güvenin yerine geçen resmi kurallar ve düzenlemeler iktisatta “işlem 

maliyetleri” olarak bilinen durumu ortaya çıkarmakta, diğer bir ifadeyle toplumdaki 

yaygın güvensizlik, bütün ekonomik faaliyetler üzerine konmuş vergi etkisi 

yapmaktadır.69 

Güven düzeyinin düşük olduğu toplumlarda sosyal sermayenin bir diğer 

etkisi asil-vekil problemidir (principal-agent problem). Asil-vekil problemi asilin 

(patron ya da yönetici), vekile (işçi ya da memur) malları ve hizmetleri teslim etmek 

için güvendiği ancak yüksek maliyetlere katlanmaksızın çalışmasının kalitesini ve 

etkinliğini tamamen denetleyemediği durumda meydana gelmektedir.70 Bu durumda 

çalışanlar görevden kaçma ya da üretilen mal ya da hizmetin kalitesini düşürme 

eğilimine girmektedir. Fukuyama, bu konuyla ilişkili olarak şu örneği vermektedir71: 

Alman fabrikalarında esnek üretim anlayışının yanında ustabaşlarının himayesindeki 

işçileri terfi ettirebilmesi ve işçilerin fabrikaların düzenledikleri eğitimlere katılarak 

mühendislik diploması almasına imkan tanınmakta iken Fransa’da ustabaşıların 

kendi işçileri ile ilişkileri, Paris’teki bakanlık tarafından belirlenen kurallarla 

düzenlenmektedir. Bu durum, Fransızların işçi ücretlerini dürüstçe 

değerlendirmeyecekleri varsayımı altındaki güvensizlikten kaynaklanmaktadır. 

Üretim sonuçları kıyaslandığında ise Almanların her alanda Fransızların önünde 
                                                           
69 Fukuyama, 2000: 47 
70 Moe,1984: Kovacı’dan, 2009:9 
71Fukuyama, 2005 
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oldukları açıkça görülmektedir. Asil-vekil problemi, çalışma etiğinin yerleşmediği 

ülkelerde ekonomik etkinliği kısıtlayan ciddi bir faktör olabilmektedir.  

Sonuç olarak çağdaş dünya da tüm ekonomik faaliyetler bireysel gayretlerin 

ötesinde, yüksek düzeyli sosyal işbirliği içeren sosyal organizasyonlar tarafından 

başarılmaktadır. Mülkiyet hakları, sözleşmeler ve ticari yasaların hepsi her ne kadar 

pazar ekonomisinin temelini oluşturuyorsa da bu tip kurumlar ve yasal düzenlemeler 

eğer güvenle birleşirse işlem maliyetleri ancak ekonomik kılınabilmektedir. Bunu 

başarmanın yolu ise yüksek sosyal sermayeden geçmektedir. Bir toplum ya da devlet, 

sosyal sermaye konusunda sağlam bir aşama kaydedebilirse ekonomik anlamda da 

yüksek bir ilerleme kaydedecektir.72 

2.1.1.3. Emek Piyasasını Etkinleştirmesi 

Sosyal sermayenin bir diğer etkisi emek piyasasının etkinleştirilmesinde 

görülmektedir. İş arama süresi ve uygun işe uygun elemanın seçim aşamaları hem 

firmalar hem de birey bazında ciddi maliyetler oluşturmaktadır. Bu dönemde 

kaybedilen zaman ve diğer kaynaklar, makro anlamda faktör verimsizliğine yol 

açabilmektedir. Diğer taraftan, kuvvetli bağların bulunduğu toplumlarda iş 

arayanlarla işverenlerin buluşması kolaylaşmakta, iş arayanlar açısından doğru işi 

bulma, işverenler açısından da uygun elemanı bulma konusundaki maliyet 

azalmaktadır. 

Böyle toplumlarda, işveren ile çalışan arasındaki güven düzeyi yükselmekte, 

bu durum çalışan için iş garantisi, iş veren açısından ise üretimin devamlılığını 

sağlamaktadır.  

2.1.1.4. Suçu ve Suça Bağlı Maliyetleri Azaltması 

Putnam yüksek sosyal sermaye düzeyinin diğer her şart eşit tutulmak şartıyla 

düşük suç oranına çevrilebileceğini söyleyerek, şiddet içeren suçlarla sosyal sermaye 

endeksi arasında ulusal düzeyde güçlü ve negatif bir ilişki olduğunu belirtmektedir.73 

                                                           
72 Fukuyama, 2005 
73 Putnam, 2000: 



 

38 
 

ABD’de 99 bölgeden derlenen verilerle sosyal sermaye ile suç ilişkisinin 

incelendiği çalışmada74; ekonomik yoksunluk, boşanma oranları ve coğrafi 

farklılıkların etkisi bertaraf edildiğinde, sosyal sermayenin cinayet oranları üzerinde 

etkili olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, kişisel sosyal sermaye azlığı ile 

suç oranları arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bunun yanında aile, komşu ve 

iş ilişkileri kuvvetli kişilerin olmayanlara göre daha az suça eğilimli olduğu tespit 

edilmiştir.  

Ülkeler açısından ise suç ve suça bağlı unsurlar ciddi maliyetler 

oluşturabilmekte, bu sorunla mücadele için devlet bütçesinden her yıl ciddi miktarda 

kaynak ayrılmaktadır. Bu noktada sosyal sermayenin, suçların ekonomik 

maliyetlerini ve  devletin toplum güvenliği için aktardığı kaynağı azaltarak genel 

manada ekonomik etkinliği artırdığı söylenebilmektedir. 

Bu durumla ilgili olarak Fukuyama ABD’nin polis güçleri için diğer 

sanayileşmiş toplumlardan daha fazla para harcadığını, ABD nüfusunun yüzde 

birinin cezaevinde olduğunu ve Amerika’da avukatlara Avrupa’daki meslektaşlarına 

göre iki kat fazla ücret ödendiğini savunmakta; girişimci ve işbirlikçi özelliğiyle 

tanınan Amerikan toplumunun ilerleyen yıllarda bu özelliğini kaybedeceği ve bunun 

da ağır ekonomik sonuçlar doğuracağını tahmin etmektedir. 75 

Grafik 2.1 1900-1997 Dönemi ABD Polis ve Avukat Güçlerine Talep (Bin Kişi 
Başına) 

 
Kaynak: http://www.ssa.gov/policy 
                                                           
74 Field, 2006: 
75 Fukuyama, 2005 
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Yukarıdaki grafikte Amerikan toplumunda bin kişi başına düşen polis ve 

diğer güvenlik personeli sayısı ile savcı ve hakim sayısı 1900-1997 dönemi için 

gösterilmektedir. 1900’lü yıllarda bin kişi başına dört polis ve hakim-savcı düşerken, 

1997 yılında bu rakam 14 polis ve 7 hakim-savcıya çıkmıştır. Bu grafik 

Fukuyama’nın Amerikan toplumunun ilerde polis toplumu olacağı tespitini 

doğrulamaktadır.  

Tablo 2.1 Türkiye’de Hükümlü Oranı 

Yıllar Suçluluk Oranı (Binde) Adalet Bakanlığının Bütçe Payı (Yüzde) 

2000 1,5 0,9 
2007 1,8 1,31 
2008 1,3 1,21 

Kaynak: Adalet Bakanlığı 

Türkiye’de ise 2000 yılında 106.685 kişi, 2006 yılında ise 77.884 kişi, 2007 

yılında 127.304 kişi ve 2008 yılında ise 97.202 kişi çeşitli suçlardan cezaevine 

girmiştir. Bununla birlikte, Adalet Bakanlığının toplam bütçeden aldığı pay 2000 

yılında yüzde 0,90 iken, 2007 yılında yüzde 1,31 ve 2008 yılına gelindiğinde bu 

rakam yüzde 1,21’e yükselmiştir.76 

2.1.1.5.  Beşeri Sermayeyi Etkinleştirmesi  

Sosyal sermayenin ekonomik kalkınmayı etkileme yollarından birisi de beşeri 

sermayenin etkinleştirilmesi yoluyladır. Sosyal sermayenin beşeri sermaye ile 

ilişkisi, sosyal sermayenin eğitim üzerine etkisi ve grup içi dayanışmanın bir sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

Genel olarak sosyal sermayesi yüksek ailelerin çocukları, diğer ailelerin 

çocuklarına göre daha başarılıdır. Ailelerin kültürel ve ekonomik sermayeleri,  

çoğunlukla çocukların beşeri sermaye düzeylerine- yetenek ve niteliklerine- 

yansımaktadır. ABD’de siyahi ve beyaz öğrenciler üzerine yapılan çalışma bu 

                                                           
76 Adalet Bakanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu  
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durumu doğrulamaktadır.77 Benzer şekilde Hülya Eşki (2009) tarafından yapılan, 

öğrencilerin başarı düzeylerinde sosyal sermayenin rolünün belirlenmesine yönelik 

çalışmada da öğrencinin sosyal sermaye düzeyinin akademik başarı seviyesi üzerinde 

oldukça etkili olduğu vurgulanmaktadır.  

Ayrıca, Coleman’a göre annenin çalışması, ailenin çocuğa olan katkısını 

azaltmakta78 ve kadınlar arasında çalışma oranının artması uzun vadede, toplumda 

sosyal sermaye birikimini olumsuz etkilemektedir. Putnam da kadınların çalışma 

hayatına yoğun katılmalarının Amerikan toplumunda görülen sosyal sermaye 

düşüşünde etkili olduğunu savunmaktadır.79 Putnam’a göre anne-babanın çalıştığı 

ailelerde çocuklar yeterince sosyalleşememekte ve çocukların beşeri sermayesi 

gerilemektedir.  

Bununla birlikte iktisat literatüründe annenin çalışmasının çocuk gelişimi 

üzerinde olumsuz etkilerinin olmadığı yönünde görüşler ve araştırmalar da 

bulunmaktadır. Bu görüşe göre kadının çalıştığı ailelerde çocuk sayısı diğer ailelere 

göre düşük olmakta böylece çocuğun eğitimi için ailenin ayırabileceği kaynak 

miktarı artmakta bunun sonucunda çocuğun beşeri sermayesi yükselmektedir. 

Ayrıca, çalışan anneler genellikle beşeri sermayesi yüksek kişilerdir ve annenin 

yüksek beşeri sermayesi çocuklarının sosyal/beşeri gelişimini olumlu etkilemektedir.  

Bu konuyla ilgili olarak İngiltere’de yapılan bir araştırmada çalışan annelere ait 

çocukların davranış ve bilinç gelişimleri incelenmiştir.80 Çalışmada 1970 ve 1979 

yıllarındaki nüfus ve doğum verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, genel 

beklentinin aksine, annesi çalışan çocuklar ile diğer çocuklar arasında davranış ve 

bilinç gelişimleri bakımından anlamlı bir fark görülememiştir.   

Sosyal sermayenin öğrencilerin akademik başarına olumlu katkılarının 

yanında, içinde barındırdığı güven unsuru nedeniyle, iş hayatında çalışanların 

üretkenliklerini (beşeri sermayelerini) dolaylı olarak etkileyen bir faktör 

olabilmektedir. Kamu kurumları ve büyük firmalarda güven eksikliği, çalışanlar 

üzerinde olumsuz etki oluşturabilmektedir. Bu tür çalışma alanlarında, çalışanların 
                                                           
77 Field,2008: 65 
78 Coleman,1998 
79 Putnam, 1995 
80 Cooksey at all, 2009 
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işlerini tam sahiplenmedikleri ve bilgi-becerilerini artırma yoluna gitmedikleri 

görülebilmektedir. Bu durum ise organizasyonel açıdan beşeri kaynakların tam 

kullanılmasını engellemekte, ülke açısından ise toplam faktör verimliliğinde bir 

gerilemeye sebep olabilmektedir.  

2.1.1.6.  Daha İyi Yönetişimi Sağlaması  

Demokrasinin yerleşmesinde ve yöneten-yönetilen arasındaki iletişim 

kaynaklarının canlı tutulmasında toplumsal yapı önem arz etmektedir. İletişim 

kanalları tıkalı olan toplumlarda halkın yönetime katılması zorlaşmaktadır. Bunun 

yanında kamu kurumlarının etkinliğinin sağlanmasında ve vatandaşların kamu 

faaliyetlerine müdahil olmasında sosyal sermayenin payı büyüktür.81 Araştırma 

sonuçlarına göre, yüksek güven ve işbirliğine sahip bölge ya da devletlerde, daha iyi 

yönetim performansı sergilendiği görülmüştür.82 Bireysel bazda ele alındığında ise 

topluma dahil olmuş kişilerin daha az uç eğilimler içine girdiği ve yerel politik 

kurumlara daha yüksek oranda katılım sağladığı tespit edilmiştir. 

Gelişmiş toplumlarda, toplumsal ve kentsel katılıma ilişkin beceriler, sivil 

kurumlar aracılığıyla geliştirilmektedir. Putnam bu duruma “demokrasi okulları” 

adını vermektedir. Demokrasi okulları, bireye toplumsal kurumlar içinde bilinçli 

olmayı öğretmekte, buna uygun şekilde hem yerel hem de ulusal düzeyde politik 

yönetimde söz sahibi olmayı kazandırmaktadır.  

Toplumsal yönetim açısından ise sosyal sermaye, toplum içi karşılıklı güven 

ve işbirliği kabiliyetinin yüksek olmasıyla yakından ilişkilidir. Sosyal sermaye, 

bürokratik süreçlerin kısaltılması ve ortak hedefler doğrultusunda hızlı karar alıp, 

birlikte hareket etmeyi kolaylaştırmaktadır.83 Sosyal sermaye düzeyinin artışı 

demokratik kültür ve kurumların yerleşmesini hızlandırmakta; yönetenin yönetilene 

hesap vermesini kolaylaştırmaktadır. Bunun sonucunda kamu kaynaklarının kötü 

yönetimi ile rüşvet ve adam kayırmacılık gibi problemler azaltılabilmektedir. 

Sosyal sermayenin toplumsal yönetim anlayışı üzerindeki olumlu etkilerinin 

yanında azalması durumunda olumsuz etkileri görülebilmektedir. Sosyal sermaye 
                                                           
81OECD, 2001:55 
82 OECD, 2001 
83 Ergin, 2008: 24 
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düzeyi gerileyen toplumlarda yukarıda bahsedilen süreç tersine işlemekte ve halkın 

yönetime katılımı azalmaktadır. Fukuyama84 Amerikan toplumunda kaybolan 

güvenin ekonomiden daha çok Amerikan demokrasisi için önem taşıdığını 

savunmaktadır. Çünkü ekonomideki dalgalanmalar kısa vadede aşılabilmekle birlikte 

demokraside bu sorunun çözülmesi uzun süre almaktadır. Bu durum sosyal 

sermayenin zamanla kazanılan bir alışkanlık olduğu gibi, zamanla kaybedildiği ve bir 

kere yitirildiği taktirde de geri kazanımının kolay olmayacağı ile ilgilidir.  

Sonuç olarak sosyal sermaye, ekonomik performansın yanı sıra sivil katılımı 

artırarak demokratik yönetişimi pekiştirmekte, kamu yönetiminin ve ekonomi 

politikalarının etkinliğini artırabilmektedir.  Çünkü sosyal sermaye insanlara yerel 

kararlara katılma, hükümet kurumlarını daha iyi gözetleme ve daha iyi hizmetleri 

elde etmek için lobi yapabilme olanağı sağlamaktadır.85 

2.1.1.7. Yeniliklerin Yayılmasını Kolaylaştırması ve Yenilikçiliği Teşvik 
Etmesi  
Yüksek sosyal sermaye içinde barındırdığı güven faktörü nedeniyle  

toplumda/piyasalardaki belirsizliği azaltmakta; mülkiyet haklarının korunumu ve 

sözleşmelerin uygulanmasından kaynaklanan işlem maliyetlerini minimize 

etmektedir. Piyasa belirsizliğinin azaldığı ülkelerde yeni alanlara yapılan yatırımlar 

artmaktadır.  

Düşük güven düzeyinin etkisi yeniliğin geliştirilmesi ve kullanılmasında 

ortaya çıkmaktadır.  Yeni iş alanlarının oluşturulmasında ve yüksek gelirlerin 

sağlanmasında, yenilikçilik önemli bir araç olarak görülmektedir. Yenilikçi fikir ve 

ürünlerin ekonomik bir değere dönüştürülmesinde ve yenilik sürecinde yer alan 

aktörlerin yeniliğe teşvik edilmesinde ise sınaî mülkiyet haklarının tesisi önem 

kazanmaktadır.86 Düşük güvenli toplumlarda mülkiyet haklarının korunumunun 

yeterince sağlanamaması nedeniyle yenilikçi faaliyetlerin gelişmesi güçleşmektedir. 

                                                           
84Fukuyama, 2005:53 
85Tüylüoğlu, 2005:43 
86 Işık,2009:127 
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Yüksek güven düzeyi ayrıca, toplumda yatırımlar sonucu ortaya çıkan 

yeniliğin toplum içinde yayılmasını ve kullanılmasını hızlandırmaktadır.87 İşbirliği 

ve güven, yeniliğin yayılmasını kolaylaştırdığından, yüksek sosyal sermayeye sahip 

ülkeler gelişmiş ülkelere yakınsama eğiliminde olmaktadırlar.88 Tanzanya’lı çiftçiler 

arasında yapılan ve sosyal sermaye ile diğer faktörler arasındaki bağlantının  analiz 

edildiği çalışmada, sosyal sermayenin yeniliklerin yayılmasını teşvik ederek, 

piyasadaki bilgi eksikliğinin üstesinden gelerek, önceden görülemeyen güçlüklere 

karşı gayrı resmi sigorta sağlayarak ve hepsinin bir sonucu olarak da tarım 

uygulamalarında değişikliğe yol açarak zenginleşmeyi artırdığı görülmüştür.89 Iyer’a 

göre ise yüksek sosyal sermayeli toplumlarda teknolojik ilerlemeler daha hızlı kabul 

edilmekte ve yeni fikirlerin hayata adaptasyonu sonucu ekonomik kalkınma 

gerçekleşmektedir.90 

Yenilikçilik sadece ürünlerin üretim sürecinde değil diğer ekonomik işlemler 

için de geçerlidir. Örneğin; düşük güven düzeyli finansal piyasalarda, halk 

tasarruflarını hisse senedi ya da borsa gibi yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih 

etmemektedirler. Bundan dolayı bu ülkelerde yeni finansal araç ve aracılar 

gelişememekte, finansal derinlik sağlanamamaktadır. Banka, borsa ve diğer aracılarla 

ekonomiye kazandırılabilecek kaynaklar, düşük güven düzeyi nedeniyle atıl 

kalmaktadır. Bu durum ekonomiye alternatif bir maliyet etkisi yapmakta ve ülkelerin 

kalkınmasına olumsuz etkide bulunabilmektedir. Örneğin; İtalya’da güven düzeyinin 

yüksek olduğu bölgelerde halkın ellerinde daha az nakit tuttuğu, hisse senedi ve diğer 

yatırım araçlarına daha fazla yatırım yaptığı ve daha fazla çek kullandığı tespit 

edilmiştir.91 

 

 

                                                           
87Kovacı ve ark. 2009:10 
88 Whiteley, 2000:  
89Deepa Narayan,1997,  Field,2008:77  
90 Iyer, Kitson, 2005:1017 
91 Akçay, 2005: 216, Guiso, 2001:OECD’den, 2001:59 
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2.1.1.8. Toplumsal Sağlığı Koruması ve Sağlık Maliyetlerini Düşürmesi 

Sosyal sermaye içinde barındırdığı güçlü bağlar aracılığıyla sosyal 

entegrasyonu sağlamakta ve toplumsal problemlerin çözümünü kolaylaştırmaktadır. 

Toplumsal entegrasyonun az olduğu ve bireyler arası güvenin zedelendiği 

toplumlarda ise sosyal problemler ve bunların yansımaları daha ağır olabilmektedir.  

Bu yansımalardan bir tanesi intihar olaylarıdır. İntihar olaylarında kişisel 

problemlerin yanı sıra sosyal ayrışma da önemli rol oynayabilmektedir. İntihar 

sebepleri üzerine yapılan çalışmalarda, intihar oranlarının birbirine sıkıca 

kenetlenmiş toplumlarda düştüğü sosyal bozulma ve ayrışmanın yaşandığı 

toplumlarda ise yükseldiği görülmektedir.92 

Bunun yanında sosyal bağlar ile sağlık düzeyi arasındaki pozitif ilişki 

olduğuna dair yerleşmiş kanılar vardır ve güçlü sosyal ilişkisi olan insanlarının ölüm 

oranları diğerlerine göre düşük olduğu düşünülmektedir. Richard Wilkinson 

tarafından yapılan ve toplumsal eşitsizlik ve ölüm oranlarının incelendiği çalışmada, 

toplumsal birliğin güçlü ve bağımsız bir değişken olduğu ve buna maddi eksiklik gibi 

diğer faktörlerin de eklenmesi gerektiğini vurgulanmıştır.93 Buna göre toplumsal 

eşitsizlik, istikrarı azaltarak sosyal iletişim ağlarını ağır ağır yok ederken, yüksek 

düzeyde stres ve kaygı bozukluklarına yol açmaktadır. 

 Diğer bir çalışmada ise  sosyal sermaye endeksi (SSE) ile sağlık göstergeleri 

kıyaslanmış, SSE ile sağlık göstergeleri arasında olumlu, ölüm oranı arasında ülke 

bazında negatif bir ilişki oluğunu tespit edilmiştir.94  

Sosyal sermaye düzeyi ile sağlık seviyesi arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer 

çalışmalar da bu görüşü desteklemektedir. İngiltere’de95 kömür madenlerinin 

bulunduğu Güney Yorkshire bölgesinde yerel halk üzerinde yapılan araştırma 

sonucuna göre insanların güven düzeyi ile sağlık durumları arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki vardır. OECD tarafından İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre ise 

                                                           
92Kushner and Sterk, 2005 
93 Field, 2008: 
94 Field, 2008: 67 
95 Field, 2008: 82 
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yaygın sosyal iletişim ağının, normal hastalıkların yanında akıl hastalıklarına karşı 

korunmada da faydalı olduğu savunulmaktadır.96 

2.1.2. Sosyal Sermaye- Ekonomik Kalkınma İlişkisini Ölçmeye Yönelik 
Çalışmalar 
Sosyal sermayenin kavramsallaşmasında ve ekonomik kalkınmayla ilişkisinin 

kurulmasında en önemli isimlerden birisi olan Putnam’a göre güven ve sosyal 

iletişim ağlarının geliştiği yerlerde bireyler, şirketler, komşu çevreler ve hatta 

milletler zenginleşmektedir.97 Putnam’ın bu görüşü Tablo 2.2’de ülkelerin güven 

düzeyleri ve iktisadi kalkınmanın temel göstergeleri olan kişi başına düşen GSYH ve 

beşeri kalkınma endeksi  ile karşılaştırılmıştır. 

Tablo 2.2 Ülkelerin Güven Düzeyleri ve Kalkınma Göstergeleri (2006) 

Ülke Güven Düzeyi* Kişi Başına 
GSYH  

(SGP $)** 

Beşeri Kalkınma 
Endeksi*** (HDI) 

İsveç 68,0 34.444 0,958 
Finlandiya 58,9 32.586 0,954 
İsviçre 53,9 38.372 0,955 
Hollanda 45,0 36.733 0,958 
Kanada 42,8 36.761 0,967 
A.B.D 39,3 43.959 0,950 
Japonya 39,1 32.040 0,956 
Almanya 36,8 32.481 0,940 
İngiltere 30,5 33.663 0,942 
İtalya 29,2 29.356 0,945 
Rusya 26,2 13.200 0,806 
İspanya 20,0 29.447 0,949 
Polonya 19,0 14.838 0,875 
Fransa 18,8 31.988 0,955 
Güney Amerika 18,8 9.130 0,670 
Arjantin 17,6 11.980 0,860 
Meksika 15,6 13.445 0,842 
Şili 12,6 12.992 0,874 
Brezilya 9,4 8.947 0,807 
Türkiye 4,9 12.075 0,798 
Kaynak: *Dünya Değerler Araştırması, **Birleşmiş Milletler Kalkınma Göstergeleri, *** UNDP 

 Güven düzeyi Dünya Değerler Anketi (DDA) sonucundan, beşeri kalkınma 

endeksi ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çalışmasından 

                                                           
96 OECD, 2001 
97Putnam, 2000:35 
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alınmıştır. Beşeri kalkınma endeksi 3 gösterge üzerine kurulmuştur. Doğumda yaşam 

beklentisi ile ölçülen ömür; yetişkinlerde okuma yazma oranı ile ilköğrenim, lise ve 

yüksek okul okullaşma oranları ile ölçülen eğitim düzeyi ve kişi başına reel GSYH 

ile ölçülen yaşam standardı.  Tabloda güven düzeyi yüksek olan ülkelerde beşeri 

kalkınma endeksinin ve kişi başına gelirin yüksek olduğu görülmektedir. Beşeri 

kalkınma endeksi en yüksek olan ülkeler Kanada, İsveç, Finlandiya, Hollanda, ABD 

ve Japonya’dır. Bu ülkelerin aynı zamanda güven düzeyleri de yüksektir. Brezilya, 

Arjantin ve Türkiye’nin güven düzeyi, beşeri kalkınma endeksi ve kişi başına geliri 

tablodaki diğer ülkelere göre oldukça düşüktür. 

Putnam’ın sosyal sermayenin ekonomik kalkınmayı etkilediği görüşü ikinci 

olarak Karagül ve Akçay tarafından yapılan çalışmada test edilmektedir.98 Bu 

çalışmada, sosyal sermayenin ekonomik büyümeye olan pozitif etkisinin varlığı 

yönündeki teoriler; gelişmiş ve gelişmekte olan 36 ülke verilerine dayanan ve iki 

farklı dönem (1960-95) ve (1980-95) için yapılan analizlerle test edilmiştir. Çalışma 

sonucunda sosyal sermayesi yüksek ülkelerin gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğu; 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin ise genel olarak sosyal 

sermayesinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.  

Sosyal sermayenin ekonomik büyümeyle ilişkisinin incelendiği çalışmalar 

Putnam’ın görüşüyle sınırlı değildir. Bu alandaki çalışmalar, ülkeler arası ya da 

bölgeler arası gelişmişlik farklarını inceleme üzerine yoğunlaşmışlardır.  

Iyer, Kitson ve Toh99 tarafından ABD’de yapılan ve dokuz bölgede 40 grup 

ve 240 bin kişiyle yapılan çalışmada bölgeler arası sosyal sermaye seviyelerinde 

belirgin farklar ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda eğitim sosyal sermayenin tüm 

bileşenlerinde en önemli faktör olarak ortaya çıkmış; etnik farklılıklar düşük sosyal 

sermaye düzeyiyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca bölgeler arası gelişmişlik farkının 

oluşmasında bölgelerin sahip olduğu temel dinamikler önemli rol oynamaktadır. Bu 

dinamikler hem bireylerin gelirlerini hem de kamu hizmetlerinden faydalanma 

derecelerini etkilemektedir.100 

                                                           
98 Karagül ve Akçay, 2002   
99 Iyer at al, 2005:1030 
100 Iyer at al, 2005: 1030 
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Whiteley ise 1972-1992 yılları arasında 34 ülke düzeyinde sosyal sermaye- 

ekonomik büyüme ilişkisini neo-klasik büyüme modeli çerçevesinde açıklamaya 

çalışmıştır. Çalışma sonucuna göre, sivil değerler sosyo-ekonomik performansı 

çeşitli yollardan olumlu etkilemektedir. Bir toplumda bireyler arasında güven düzeyi 

yüksek ise bu durum piyasa ekonomisinde işlem maliyetlerini azaltıcı, sözleşmelerin 

işlerliğini artırıcı ve yolsuzlukları azaltıcı etkide bulunarak, ekonomik ve sosyal 

ilişkilerin gelişmesini sağlamaktadır.101 Ayrıca ülkelerin ekonomik büyümesinde 

sosyal sermayenin en az beşeri sermaye kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır.  

Sosyal sermaye yalnızca ekonomik göstergelerde değil, toplumsal refah 

göstergeleri üzerinde de etkilidir. Örneğin, 29’u Avrupa ülkesi ve 17’si Avrupa 

ülkesi olmayan 46 ülke örneğinde yolsuzluk ile sosyal sermaye ilişkisinin incelendiği 

çalışmada, yolsuzluk ile sosyal sermaye arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. 

Sosyal sermayesi yüksek ülkelerde yolsuzluk oranının düşük olduğu, tersine sosyal 

sermaye seviyesi düşük ülkelerde ise yolsuzluk oranının yüksek olduğu 

görülmüştür.102 

Diğer bir çalışmada ise 46 ülkenin sosyal sermaye-demokrasi seviyesi 

arasındaki ilişki incelenmektedir. Araştırma sonucunda sosyal sermayenin 

demokrasiyi iki şekilde etkilediği görülmektedir. İlk olarak sosyal sermaye 

demokratik olmayan ülkelerde demokrasinin yaygınlaşması ve uygulanmasını 

olumlu etkilemektedir. İkinci olarak ise sosyal sermayenin uygulanan mevcut 

demokrasinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamasıdır. Çalışmada dünya 

değerler anketi sonuçlarını kullanılmış ve demokrasi ile sosyal sermaye düzeyi 

arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur.103 

Sosyal sermayenin ekonomik gelişmişlik ve toplumsal refah ile ilişkisinin 

ölçüldüğü çalışmalar, ülkeler arasında kıyaslama imkanı vermesi açısından önem arz 

etmektedir. Bu alandaki çalışmalarda değişken seçiminde farklılıklar olmakla birlikte 

genel olarak sosyal sermayenin toplumsal kalkınmayı olumlu etkilediği 

görülmektedir.   

                                                           
101 Whiteley, 2000 
102 Bjornskov, 2003: 12 
103 Paxton, 2002: 260 
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2.2. SOSYAL SERMAYENİN BÖLGESEL GELİŞMEYE ETKİSİ 

Son yıllarda ekonomik kalkınmada yerel aktörlerin önem kazanmasıyla 

birlikte bölge kavramı daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda bölge, ekonomik 

planlamanın yapıldığı ve operasyonel programların uygulandığı, coğrafi ve kültürel 

yakınlığı bulunan mekânsal birimler olarak tanımlanabilmektedir. Sosyal sermaye 

açısından ise bölge, coğrafi olarak aynı mekânı paylaşan, sosyal olarak da yakın 

kültürel değerleri ve sosyalleşme güdüsünü taşıyan toplulukların oluşturduğu 

birimlerdir. Bölge kavramının içinde barındırdığı coğrafi yakınlık, birlikte iş 

yapabilme kültürü ve kurumlar arası etkileşim hızı gibi faktörler sosyal sermayenin 

bölgesel gelişmeye olan etkisini hızlandırmaktadır.  

Çalışmanın bu bölümünde sosyal sermayenin bölgesel gelişmeye olan etkisi 

iki bakımdan incelenecektir. İlk olarak sosyal sermayenin fonksiyonel olarak 

bölgesel gelişmeye etkisi ve gördüğü işlevler aktarılacak daha sonra sosyal 

sermayenin türü bakımından (bağlayıcı-köprü kuran) bölgesel gelişmeyle ilişkisi ele 

alınacaktır. 

2.2.1. Sosyal Sermayenin Bölgesel Gelişmeye Operasyonel Bazda Etkisi 

Sosyal sermayenin ulusal kalkınmaya olan bütün katkıları bölgesel gelişme 

için de geçerlidir. İşlem maliyetlerinin düşmesi, emek piyasasının etkinleşmesi, suç 

ve suça bağlı maliyetlerin azaltılması, toplumsal katılımın sağlanması, beşeri 

sermayenin etkinliğinin artırılması ve toplumsal sağlığın korunması yoluyla bölgesel 

gelişme hızlanacaktır.  

Bunun yanında sosyal sermayenin bölgelerin gelişmesine sağladığı özel 

avantajlar da bulunmaktadır. Bunlar, rekabet düzeylerinin yükseltilmesi, yenilikçilik 

kapasitesinin artırılması ve kümelenme potansiyellerini etkinleştirilmesidir. Bu 

bölümde sosyal sermayenin bölgesel gelişmeye olan özel etkileri incelenecektir.  

2.2.1.1. Bölgesel Rekabet Edebilirliği Geliştirmesi 

Kurumsalcı iktisat teorisine göre, bir bölgenin rekabetçi üstünlüğü kurumsal 

zenginlikten kaynaklanmaktadır. Bu teoriye göre, ortak bir amaç çerçevesinde 

buluşan, sanayi ve ticaret birliklerinden eğitim ve öğretim kurumlarına kadar geniş 
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bir yelpazede yer alan gelişmiş ve bölgede gömülü olan tüm resmi ve gayrı resmi 

kurumlar, girişimcilik kültürü, güven ve sosyal sermayenin diğer boyutları, 

ekonomik gelişme için çok uygun bir ortam sağlar.104 Bununla birlikte, sosyal 

sermaye giderek artan oranda rekabet edebilirlik için temel unsurlar arasında yer 

almaya başlamış olup, bölgesel rekabet edebilirliğe katkı sağlayan birçok unsur 

açısından kilit bir faktördür. Sosyal sermaye, iş kültürü ve paylaşılan sosyal davranış 

normları işbirliği ve girişimciliği kolaylaştırmaktadır. Özellikle geri kalmış 

bölgelerde düşük düzeyde olan sosyal sermaye, bu bölgelerin rekabet edebilirlikleri 

açısından önemli bir engel olarak görülmektedir.105 

Bunların yanında sosyal sermaye, bölgelerde rekabet ve işbirliği arasında 

dengenin sağlanmasında önemli bir faktör olarak tanımlanmaktadır. Ticarete konu 

olmayan karşılıklı bağımlılıklar kavramı aynı şartlara sahip bazı bölgeler gelişirken 

diğerlerinin neden gelişmediğini açıklamak üzere ortaya konan bir kavramdır. Sosyal 

sermayeyle ilgili tartışmalar sosyal ya da ilişkisel iç içe geçmişlikle (social/relational 

embeddedness) ilgili mikro düzeyde pozitif dışsallıklar kavramlarını gündeme 

getirmiştir. Toplum ve iktisadi aktörler arasındaki ilişkiler ve güven düzeyi sosyal iç 

içe geçmişliği meydana getirir ve belirli bir yöreye bağlılığın oluşumunda rol oynar. 

Firmalar arası ağlar sosyal sermayenin sonucu olduğu gibi, aynı zamanda sosyal 

sermayenin unsurlarındandır. Bu ağlar, normalde büyük firmaların kullanabildikleri 

ölçek ekonomisini küçük birimlerin dinamizmi ve esnekliği ile birleştirmekte ve 

özellikle yenilik açısından çok önemli görülmektedir.106 

Bölgelerin rekabetçilik gücüyle ilgili olarak bölgesel endüstriler sosyal 

öğrenme ağları üzerine kuruludur. Sosyal öğrenme ağları, içe kapalı ve bireysel 

firmalara ait olan öğrenme yollarına göre daha esnek ve dinamik yapıdadır. Yerel 

yahut bölgesel öğrenme ağları, bilgi akışını karşılıklı öğrenmeyi ve ölçek 

ekonomisine imkan tanımaktadır.  

                                                           
104Kara, 2008:11 
105Kara, 2008:33 
106Kara, 2008:34 
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Sonuç olarak bölgesel rekabetçiliğin altında bölge içi ve bölgeler arası 

geliştirilen işbirliği ile firmalar arası kurulan güvene dayalı iletişim ve işbirliği 

yatmaktadır.  

2.2.1.2.  Yenilikçiliğin Gelişmesine Katkıda Bulunması 

Bölgesel yenilik sistemlerinin kurulmasında ve bölgenin yenilikçilik 

altyapısının geliştirilmesinde bölgenin sosyal sermaye düzeyinin önemi büyüktür.107 

Yazılı bilginin yanı sıra, sosyal ilişkileri ve kişilerin işbirliği yapma yeteneğini ifade 

eden sosyal sermayenin bir ürünü olan örtülü bilginin, yenilik sürecinde oynadığı rol 

düşünüldüğünde yenilik aktörleri arasındaki işbirliği ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.108 

Firmalar arası ağ ilişkileri, kişiler arası ilişkiler, yerel öğrenme süreçleri ve sosyal 

ilişki temelindeki içerilmiş bilgiye dayanan aktörler arasındaki yakınlık, bilgi 

üretimini, kazanımını, birikimini ve kullanımını kesin bir şekilde 

kolaylaştırmaktadır.109 Bu mekanizmada bahsi geçen tüm unsurların ahenkli 

çalışması da bölgenin işbirliği ve birlikte öğrenme düzeyine yani sosyal sermayesine 

bağlıdır.  

Bu kapsamda, 59 ülkede sosyal sermaye ve beşeri sermayenin yenilikçi 

faaliyetlere olan etkisini incelendiği çalışmada, yüksek genelleştirilmiş ve kurumsal 

güvenin ile işbirliğinin ülkenin yenilikçilik ve AR-GE seviyesini artırdığı 

görülmüştür. Beşeri sermaye düzeyinin de yenilikçiliğin gelişmesinde pozitif 

etkisinin olduğuna ilişkin kanıtlar sürülürken, sivil normlar ile yenilikçi faaliyetler 

arasında negatif ilişki bulunmuştur110 

Yenilikçilik ve AR-GE’ye olan yatırım sadece firmalar ve işletmeler 

düzeyinde değil, toplumsal düzeyde de etkisini göstermektedir. Modern anlamda 

buna kurum kültürünün ve çalışma ahlakının geliştirilmesi de denilmektedir. 

Özgüveni yüksek bir toplum, organizasyonel yenilikler getirmede ve bunu 

uygulamada daha başarılı olmakta, çünkü yüksek güven duygusu çok çeşitli 

kapsamdaki sosyal ilişki türlerinin belirmesine izin vermektedir. Amerikan 

                                                           
107 Işık, 2009: 51 
108 OECD, 2001: 32 
109 Işık, 2009: 47 
110 Kovacı ve ark, 2009:8 
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toplumunun yeni yapıda şirket kurma hızları ve şirketlerin kurumsal yapılarını 

geliştirmeleri bunun bir sonucudur.111  Güvenin olmadığı durumda ise şirketlerin 

hem kurulmasını hemde gelişimi engelleyen işlem maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Bu 

tür durumlarda varolan sistemin devam ettirilmesi en güvenli yol olarak tercih 

edilecek, AR-GE ya da yenilikçiliğe önem verilmemektedir. Katı bir tutuculuğun 

hakim olduğu bu tip toplumlarda teknolojik ya da kurumsal yenilikler içsel bir 

yenilenme yerine dışarıdan sistem transferi şeklinde olacaktır. 

Bununla birlikte güven sonucu bireyler arası etkileşim ve karşılıklı ilişki 

düzeyinin yoğunluğuna bağlı olarak firmalara ve topluma yenilikçiliğin yerleşmesi 

daha kolay olacaktır.112 

Bölgesel gelişmede yenilikçiliğin yaygınlaşması ve AR-GE’ye dayalı üretim 

alanları sadece sanayi toplumlarında değil, tarımsal üretimin yoğun olduğu 

durumlarda da geçerlidir. Örneğin Tanzanya’da çiftçiler arasında yapılan bir 

araştırmada yeniliklerin yayılmasında ve toplumsal gelirin artışında sosyal 

sermayenin teşvik edici bir rol oynadığı görülmüştür.113 

Yenilik sistemleri sosyal sermayenin alt bileşenleri açısından ele alındığında 

sadece bağlayıcı sosyal sermayenin değil yanı zamanda köprü kuran sosyal 

sermayeyle de ilişkilidir. Çünkü yenilik sistemlerinde bölge içi gerçekleşen 

etkileşimlerin yanı sıra bölge dışı gerçekleştirilecek ilişkiler de önemlidir. Bu 

yönüyle bölgesel yenilik sistemi kapalı bir yapı olmaktan uzaktır. Genellikle ulusal 

veya uluslararası aktör ve yenilik sistemleriyle ilişki içerisindedirler. Dış bağlantılar, 

yani köprü kuran sosyal sermaye, bölgenin sınırlı kapasitesi içerisinde üretilmesi 

mümkün olmayan fikir, bilgi ve teknolojilere ulaşma imkânı sağlamaktadır.114 

  

                                                           
111 Fukuyama, 2005: 
112Narayan and Prichett, 1997:31 
113Narayan and Prichett, 2001,  Field’den, 2008:77 
114 Tödtling and Trippl, 2005:1206-1207 Işık, 2009: 51 
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2.2.1.3.  Kümelenme Politikasını Pozitif Etkilemesi  

Küme, birbiriyle katma değer yaratan üretim zinciri içerisinde bağlantılı, 

güçlü bir şekilde bağımlı olan firmaların (uzmanlaşmış tedarikçiler dahil) ve 

üreticilerin ağı olarak tanımlanabilmektedir.115  Sosyal boyutuyla ele alındığında ise 

küme en fazla yerel ve bölgesel ağların oluşturduğu bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır.116 

Kümelenme ise coğrafi yakınlıklarından ve bağımlılıklarından dolayı sinerji 

yaratabilecek firmaların yoğunlaşmasıdır.117 Kümelenme politikasına göre sosyal 

sermaye, aktörler arasındaki bağlantıları, işbirliğini, rekabeti, iletişimi ve etkileşimi 

geliştirir. Sosyal bağlantılar ve işbirliği kültürü olmadan kümelerin bölgeye 

ekonomik değer katacak faaliyetlerde bulunması zorlaşmaktadır.118 Küme içerisinde 

yer alan firmalar sinerji ekonomisi elde etmekte, yeni ve tamamlayıcı teknolojilere 

daha hızlı erişebilmekte, öğrenme sürecini hızlandırmakta ve pazarın taleplerini daha 

yakından takip etme imkanına kavuşmaktadır. Kümelenme ile firmaların birlikte ve 

yakın işbirliği içerisinde hareket etmesi, sosyal ilişkileri ve kişilerin işbirliği yapma 

yeteneğini ifade eden sosyal sermayenin de açığa çıkmasını tetikleyen bir unsurdur. 

Böylece yeniliğin ortaya çıkış sürecinin hızlanacağı ve yenilikten elde edilen katma 

değerin artacağı değerlendirilmektedir.119 

Yeniliğin ve yüksek performansın önemli bir faktörü olan sosyal sermaye; 

ticari olmayan faydalar üreterek, KOBİ’ler ve kümeler için önemli bir faktör 

durumundadır. Küme içerisindeki işletmeler ve kurumlar arasındaki karşılıklı güven 

ilişkisi, sorumluluk ve itibar KOBİ’lerin faaliyetlerinde verimlilik ve kârlılığına 

katkıda bulunabilmektedir. Bundan dolayı, KOBİ’lerin performansının sosyal 

sermaye hedefli politikalar yoluyla artırılabileceği düşünülmektedir. 

Kümelenme ile rekabet, işbirliği, etkileşim, ağ yapıları ve koordinasyon 

kavramları yaygın bir şekilde kullanıldığından, sosyal sermayenin işletme 

kümelenmelerinin oluşumunu ve gelişimini etkilediği açıktır. Sosyal sermayenin 

                                                           
115Roelandt ,1999,  Alsaç’dan, 2009:9 
116Van den Berg,  2001, Alsac’dan, 2009:9  
117Rosenfeld,1997 dan Alsaç, 2009:9 
118 Alsac, 2009: 36 
119Işık, 2009:75 
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kümelenmelerin performansı üzerinde olumlu etkileri iki yönden olabilmektedir. 

Bunlar;  

• yeniliği destekleyerek: kümelerde yenilik genelde işbirliği, mekansal 

yakınlık ve ilişki ağlarına dayanmaktadır. Sosyal sermaye ile karşılıklı 

öğrenme, rekabet ve kişisel ilişkiler artmakta bu süreç yenilik yapma 

kapasitesini geliştirmektedir.  

• işlem maliyetlerini azaltarak, verimlilik ve büyümeyi artırarak: 

kümelerde yer alan işletmeler yerel ve kişisel bilgi akışları, doğrudan ve 

güvene dayalı irtibatlar sayesinde daha az bürokratik prosedür ve işlem 

maliyetine katlanmakta ve daha iyi koordinasyon sağlamaktadır.120 

Hem mal ve hizmet ticareti hem de yenilik değişimi alanlarında faaliyet 

gösteren firmalar arası faaliyetler, birbirine güvenen insanlar arası sabit iletişim 

ağlarıyla teşvik edilmektedirler. Özellikle rakipler arasındaki işbirliği, firmalar 

arasında ve firmaların kendi içlerindeki iletişim ağlarına işlenmiş güven normlarıyla 

kolaylaştırılmaktadır. Bu normlar değerlidir, çünkü işlemlerin ve ticaretin yavaş ve 

yüksek maliyetli yollardan ziyade pratik ve az prosedürlü bir şekilde yapılmasını 

sağlar. Sosyal sermayenin işlem maliyetini azaltma rolü ile aynı endüstri içindeki 

firmaların rekabet içinde işbirliğini sağlayarak kümelenmeye pozitif etkisi, bu alanda 

çalışma yapan araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir.  

Sonuç olarak sosyal sermaye bölge içi ve bölgeler arası geliştirilen işbirliği 

ile firmalar arası kurulan güvene dayalı iletişim ve işbirliği ile bölgesel rekabetçiliği 

geliştirmektedir. Ayrıca sosyal sermaye düzeyi yüksek bölgelerde elde edilen güven 

sonucu bireyler arası etkileşim ve karşılıklı ilişki düzeyinin yoğunluğuna bağlı olarak 

firmalarda ve toplumda yenilikçiliğin yerleşmesi kolaylaştırmaktadır. Son olarak da 

yerel aktörler arasındaki bağlantıların, işbirliğinin, rekabetin, iletişimin ve 

etkileşimin geliştirilerek, bölgelerin kümelenme potansiyellerini açığa çıkarmasına 

ve küme içerisinde yer alan firmaların, sinerji ekonomisi elde etmesine, yeni ve 

tamamlayıcı teknolojilere daha hızlı erişebilmesine, öğrenme sürecini hızlandırarak 

                                                           
120Alsaç, 2009:53 
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ve pazarın taleplerini daha yakından takip etme imkanına kavuşmasını 

sağlamaktadır. 

2.2.2. Sosyal Sermayenin Türü Bakımından Bölgesel Gelişmeye Etkisi 

Daha önce de belirtildiği üzere, sosyal sermaye bağlayıcı, köprü kuran ve 

birleştirici olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

 Bağlayıcı sosyal sermaye, sıkı grup içi dayanışma ve iletişimi temsil ettiği 

için grup içi kaynaşmayı yükseltmekte, yerel aktörler arası sosyal ve ekonomik 

konularda dayanışmayı ve bilgi paylaşımını artırmaktadır. Bu durum yerel 

potansiyellere dayalı küçük yerel kalkınma girişimlerini beslemektedir. Yerel 

aktörlerin işbirliği içinde hareket etmesi sonucunda zararlı dışsallıklar azaltılarak 

faydalı işbirlikleri doğabilmektedir. 

İkinci olarak grup içi bağlılığın yüksekliği kriz ve belirsizlik dönemlerinde 

toplumun bir arada tutulmasında ve böyle dönemlerin toplum üzerindeki tesirini 

azaltıcı etki görmesinde önemlidir. Bu yönüyle bağlayıcı sosyal sermaye, bölgesel 

dengelerin korunması bakımından bölgesel gelişmeyi pozitif etkilemektedir.   

Bununla birlikte, gereğinden fazla sıkı grup içi ilişkiler dışa açılımı 

zorlaştırmakta; yenilikçilik ve girişimciliğin bölge içinde hayata geçirilmesini 

engellemektedir. Bu açıdan yüksek düzeyde bağlayıcı sosyal sermaye, bölgesel 

gelişmeyi negatif etkileyebilmektedir.121 

Köprü kuran sosyal sermaye ise güçlü olmayan ağ ilişkilerini kullanarak iş 

fırsatlarına erişimi artırma, daha yüksek düzeyde bilgiye ulaşabilme, farklı sosyo-

kültürel geçmişlerden gelen aktörleri bir araya getirebilme kapasitesi yaratarak, 

seçtiği üretim alanlarında yenilikçi uygulamaları gerçekleştirerek bölgelerin gelişme 

dinamiğini güçlendirmektedir. Bu durumda sosyal sermayeyi artıran faktör, 

ilişkilerin yoğunluğu olmaktan çıkıp ilişkilerin yapısı olmaktadır. Bu sebeple bir 

bölgede yaşayanların bölge içine ve dışına uzanan ilişkiler ağı içinde bir aktör 

üzerinde ne kadar az ilişki varsa ve ilişkiler ağı ne kadar yaygın ise o kadar yüksek 

                                                           
121 Tekeli, 2009:5 
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düzeyde köprü kuran toplumsal sermayeye sahip olmaları beklenmektedir.122 Bu 

düzeydeki sosyal sermaye insanları bölge dışındaki yeniliğe ve gelişime daha açık 

hale getirmekte, bunlara ulaşımını kolaylaştırabilmektedir. Teknolojinin ve yenilik 

fikirlerinin bölgeye transferi ekonomik ve sosyal kalkınmayı beraberinde 

getirmektedir.    

Uluslararası literatüre incelendiğinde bu durumu destekleyen çalışmalara 

rastlanmaktadır. Örneğin, Beugelsdijk ve Smulders tarafından Avrupa’daki 54 

bölgeden toplanan verilerle, bağlayıcı sosyal sermaye ile köprü kuran sosyal sermaye 

arasındaki ilişki ve her ikisinin kalkınmaya olan etkisi incelenmiştir.123 Çalışma 

sonucunda köprü kuran sosyal sermayesi yüksek bölgelerin ekonomik olarak daha 

gelişmiş olduğu bununla birlikte bağlayıcı sosyal sermayesi yüksek bölgelerin ise 

ekonomik olarak geri kaldığı görülmüştür. Buna bağlı olarak köprü kuran sosyal 

sermayenin kalkınmayla pozitif ilişkili, bağlayıcı sosyal sermayenin ise negatif 

ilişkili olduğu söylenebilmektedir. 

  Ekonomik kalkınma ile sosyal sermaye arasındaki ilişkinin ölçülmeye 

çalışıldığı bir diğer çalışma İtalya’da yapılmıştır.124 Çalışmada bölgeler arası yapılan 

kişi başı gelir sıralamasında sonlarda yer alan bölgelerin sosyal sermayenin tüm 

boyutlarında durumunun kötüleştiği ve göstergelerinin yıllar itibarıyla gerilediği 

görülmüştür. Bunun yanında güçlü aile bağları ve aktif politik katılımın köprü kuran 

ve birleştirici sosyal sermayenin tersine kalkınmada negatif etkili olduğu tespit 

edilmiştir.  

Çalışmanın sonucunda, İtalya’da bölgeler arası gelişmişlik farkının 

oluşmasında güçlü aile bağlarının negatif, köprü kuran ve birleştirici sosyal 

sermayenin ise pozitif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, eğitim ve sağlık 

sitemlerine olan halkın ilgisi ile toplumdaki çevre bilinci düzeyinin de hem sosyal 

sermayede hem de ekonomik gelişme göstergeleriyle yüksek korelasyon gösterdiği 

tespit edilmiştir.  

                                                           
122 Tekeli, 2009:5 
123Beugelsdijk and  Smulders, 2003 
124 Sabatini,2005: 1-35 
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3. SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ 

Sosyal sermaye, şekil ve içeriği zamana ve mekana göre değişiklik 

gösterebilen, duruma göre resmi ve gayrı resmi ilişki ve organizasyonları içerebilen 

bir kavramdır. Araştırmacılar sosyal sermayeyi ele aldıkları açıdan ölçmeye 

çalışmışlar, bu da farklı göstergelerin ve ölçme yöntemlerinin kullanılmasına neden 

olmuştur. Bu bölümde sosyal sermayeyi ölçme yöntemlerine ve kullanılan 

değişkenlere değinilecektir.  

3.1. SOSYAL SERMAYEYİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ 

Sosyal sermayenin ölçülmesi ülkeler bazında bazı makro göstergelerin analiz 

edilmesi şeklinde olabildiği gibi, aynı ülke içinde bölgeler arası farklılıkları 

açıklamaya yönelik de olabilmektedir.  

Bu bölümde öncelikle ülkeler arası sosyal sermayenin hesaplanmasına 

yönelik çalışmalara değinilecek ve Türkiye’nin bu çalışmalardaki yeri tartışılacak, 

daha sonra uluslararası literatürdeki bölgesel bazdaki çalışmalar anlatılacaktır. 

Bölümün sonunda ise Türkiye’de yapılmış sosyal sermayeyi ölçmeye yönelik 

çalışmalar aktarılacak ve sonuçları tartışılacaktır.  

Sosyal sermaye ölçümüyle ilgili literatür taraması sonucunda karşımıza iki 

yöntem çıkmaktadır. Birinci yöntem sosyal sermayeyi bireylerin sosyal 

sermayelerinin toplamı olarak ele alan ve özellikle güveni ölçmeye yönelik yapılan 

anket çalışmalarıdır. İkinci yöntem ise sosyal sermayeyi bireyden ziyade grupların 

sahip olduğu bir değer olarak ele alan istatistik bürolarından elde edilen veri 

setlerinin çeşitli istatiksel yöntemlerle analiz edilmesi yoluyla ölçen ampirik 

çalışmalardır. Literatürde ağırlıklı olarak bu iki yöntem kullanılmakla birlikte, bazı 

araştırmacılar istatiksel analizlerine anket sonuçlarını da dahil etmişlerdir. 

3.1.1. Anket Uygulamaları 

Anket uygulamalarında rastgele seçilen deneklere anket soruları 

yöneltilmekte, daha sonra bu cevaplar kullanılan istatistiki yönteme bağlı olarak 

analiz edilmektedir. Bu yöntemde anket yapılacak kişi sayısı ve belirlenme şekli 
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önemlidir. Anket yapılacak kişi sayısının az olması ya da belirli bir yerden seçilmesi 

durumunda ana kitleyi temsil problemi ortaya çıkabilmektedir. Örneğin bir ülkenin 

sosyal sermaye düzeyi belirlenirken ülkenin kapsadığı tüm bölgelerden nüfus 

dağılımıyla orantılı olarak denekler seçilmelidir. Seçilen deneklerin az olması ya da 

seçim sırasında bir bölgeye yoğunlaşılması durumunda analiz sonuçları 

etkilenebilecektir.  

Sosyal sermayenin ölçülmesine yönelik en yaygın çalışma Dünya Değerler 

Anketi (DDA) çalışmasıdır. Toplumların birçok yönünü ölçmeye yönelik yapılan bu 

çalışmanın bileşenlerinden birisi toplumsal güveni ölçmektir. Bu maksatla insanlara, 

“sizce genelde insanların çoğuna güvenilebilir mi? Yoksa başkalarıyla herhangi bir 

ilişki kurarken veya bir iş yaparken hiç bir zaman dikkati elden bırakmamak mı 

gerekir” şeklinde sorular sorulmakta, verilen cevap eğer, “evet insanların çoğuna 

güvenilebilir” şeklinde oluşuyorsa bu toplumun güven düzeyinin yüksek, eğer 

“dikkatli olmak gerekir” seçeneği öne çıkıyorsa güven düzeyinin düşük olduğu 

şeklinde değerlendirilmektedir. Dünya Değerler Anketi (World Values Survey)  

sosyal sermayeyi sadece güven gibi farklı düzey ve şekillerde kullanımı müsait bir 

kavram üzerinden ölçmeye çalıştığı için eleştirilere maruz kalmaktadır. Çünkü 

güvenin sosyal sermayenin tek başına göstergesi olduğu şeklinde bir fikir birliği 

bulunmamaktadır.125 

Bununla birlikte, 1990 yılı Dünya Değerler Anketinde Türkiye’nin güven 

düzeyi yüzde 10 olarak bulunmuş ve 43 ülke içinde  41. sırada yer almıştır. 1990 yılı 

araştırmasına göre İsveç yüzde  66, Norveç yüzde  65 ve Finlandiya ise yüzde  63 ile 

en yüksek güven düzeyine sahip ülkelerdir. 

2007 yılında yapılan DDA çalışmasında ise Türkiye’nin güven düzeyi yüzde  

5 olarak ölçülmüş ve 57. sıra sırada yer almıştır. Aynı çalışmada Norveç yüzde 75 ile 

en yüksek güven düzeyine sahip ülke olmuştur. Türkiye’nin sonuçları incelendiğinde 

yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin ülkenin güven seviyesinde bir düşüşe sebep 

olduğu görülmektedir. (Tablo 3.1)  

 

                                                           
125Eşki, 2009:94 
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Tablo 3.1 Dünya Değerler Araştırması Verilerine Göre Seçilmiş Bazı Ülkelerin 
Güven Durumu (2007) 

En Yüksek 10 Toplum (Güven Düzeyi) En Düşük 10 
Toplum 

(Güven 
Düzeyi) 

Norveç 75 Türkiye 5 
İsveç 68 Brezilya 9 
Finlandiya 59 Arjantin 17 
Çin 52 Slovenya 18 
Yeni Zelanda 52 Polonya 19 
Hollanda 45 Fransa 19 
Kanada 43 İspanya 20 
ABD 39 Romanya 20 
Almanya 37 Bulgaristan 22 
İngiltere 31 Nijerya 23 
 Kaynak: WWS, 2007 

 

Araştırmada dikkat çeken diğer bir husus ekonomik olarak gelişmiş olan 

Fransız toplumundaki düşük güven düzeyidir. Bu durumun sebepleri incelendiğinde, 

Fransa’da devlet yönlendirmesi olmadan toplumun sivil/gönüllü organizasyon 

oluşturulabilme ve birlikte hareket etme kabiliyetinin zayıf olduğu görülmektedir.126 

Fukuyama’ya göre de Fransa’da insanlar yalnızca yakın ailelerine ve devlete 

güvenmektedirler. Bundan dolayı da bir araya gelerek orta ölçekli özel ticari 

girişimler oluşturamamaktadırlar. Bununla ilgili olarak Paldam tarafından yapılan 

Avrupa’daki ülkelerde sivil katılım ve toplumsal güven düzeyini ölçen çalışmada 

Fransa, ekonomik olarak gelişmiş, fakat toplumsal katılım düzeyi düşük ülkeler 

arasında görülmektedir.127 

Dünya Bankası sosyal sermayeyi geliştirmiş olduğu “Sosyal Sermaye 

Birleştirilmiş Anketinde” beş alt bileşen bazında ölçmektedir. Bunlar; gruplar ve 

ağlar, güven ve dayanışma, ortak eylem ve işbirliği, sosyal bağlılık, bilgi ve 

iletişimdir. Dünya Bankası ayrıca, sosyal sermayenin ampirik olarak da 

ölçülebileceğini belirterek, ölçmede kullanılabilecek göstergeleri içeren bir liste 

geliştirmiştir. Buna göre başlıca sosyal sermaye göstergeleri şunlardır: 

 Demokrasi, rüşvet oranı, mahkemelerin bağımsızlığı, grevler, öğrenci 

hareketleri, protestolar, her 100,000 kişi başına düşen tutuklu sayısı, hükümete ve 

                                                           
126 Brewster, 1998, “http://webpages.charter.net/dbrews/trust.htm#Low” 
127 Paldam and Svendsen, 2000:14  

http://webpages.charter.net/dbrews/trust.htm#Low


 

62 
 

sendikalara olan güvenin derecesi, kredi kullanılırlığı, kişisel özgürlük, seçmen 

mevcudu, yerel topluluklara katılım, sosyal bağlamda etkinliklere katılım, 

yetkilendirme, temsil yetkisi oranları, komşuluk-mahalle bağlantıları, aile ve 

arkadaşlık bağlantıları, iş bağlantıları, çeşitliliğe (farklılığa) tolerans gösterme 

derecesi.  

3.1.2. Ampirik Çalışmalar 

Veri setleri üzerinden yapılan ampirik çalışmalar çalışmanın amacına yönelik 

oluşturulan veri setinin değişik metotlarla analiz edilmesiyle yapılmaktadır. Ülkeler 

arası bir çalışma yapılıyor ise tüm ülkeleri kapsayacak şekilde makro göstergeler 

tespit edilerek ve belirli bir baz yıl alınarak endeks oluşturulmaktadır.  Aynı ülke 

içinde bölgeler arası bir çalışma yapılıyor ise bölgesel farklılıkları göz önünde tutan 

ve tüm bölgelerden temin edilebilecek değişkenlerin seçilmesi gerekmektedir. 

Ülkeler arası yapılacak makro çalışmalarda veya bir ülkenin yıllar itibarıyla 

sosyal sermaye düzeyindeki değişimi belirlemeye yönelik yapılacak çalışmalarda 

kullanılacak göstergeler tüm ülkeler için kabul edilir makro göstergeler olmasına 

dikkat edilmelidir. Paldam bu konuda üç ana kriter geliştirmiştir128: 

i. Demokrasinin pozitif ölçümleri: Basın özgürlüğü, insan hakları, politik 

haklar. 

ii. Bireylerin ve onların çalışma haklarının yasal düzeyde korunmasına 

ilişkin ölçümler: Mahkemelerin bağımsızlığı, mülkiyet haklarının 

korunması, hukukun ve yasal kurumların şeffaflığı. 

iii. Bunların yokluğunun negatif ölçümleri: Suç oranları, yolsuzluk, sivil ve 

politik şiddetin görünme oranı, politik istikrarsızlık. 

Paldam gibi sosyal sermayeyi makro düzeyde ölçmeye çalışan 

araştırmacılardan birisi olan Grooatert’e göre sosyal sermaye göstergelerinin seçimi 

ve geliştirilmesi iki yönde ilerlemektedir.129 Birincisi kurum ve ilişkilerin 

genişliğine/mesafesine göre, ikincisi ise sosyal sermayenin gelişme süreçlerinin 

üzerindeki etkisine (büyüme, eşitlik, yoksulluğun azaltılması gibi) göredir. Bu 

                                                           
128Paldam, 2000: Eşki’den, 2009:96 
129Grooater, 1998:15, Eşki’den, 2009: 97 
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kriterlerden hareketle, Grooatert bir kısmı daha önce ampirik çalışmalarda da 

kullanılmış olan Tablo 3.2’deki göstergeleri geliştirmiştir.  

Tablo 3.2 Grooatert’e Göre Sosyal Sermaye Göstergeleri  

Yatay Göstergeler Sivil ve Siyasal 
Göstergeler 

Sosyal Entegrasyon 
Göstergeleri 

Yasal ve 
Yönetimsel 
Göstergeler 

• Yerel Birliklere 
üye olma 

• Birliklerdeki 
Akraba 
Türdeşlikleri 

• Köy Halkı 
Arasındaki Güven  

• Ticari Kurumlara 
Güven  

• Destekleyici 
Ağlara Güven 

• Hane Halkı 
Harcamalarının 
Hediye ve 
Transferlere Oranı 

• Yerel Kurum ve 
Birliklerin Türü/ 
Sayısı 

 
 

• Sivil Özgürlükler 
Endeksi 

• Siyasal Ayrımcılığa 
Uğrayan Nüfus Oranı 

• Siyasal Ayrımcılığa 
Uğrayanlar Yoğunluk 
Endeksi 

• Ekonomik Ayrımcılık 
Endeksi  

• Demokrasi Endeksi 
• Rüşvet Endeksi 
• Hükümet Etkisizliği 

Endeksi 
• Demokratik 

Kurumların Gücü 
• İnsan Özgürlükleri 

Endeksi 
• Hükümetin Ademi-

Merkeziyetçileşme 
Endeksi 

• Seçmen Katılımı 
• Siyasal Suikastlar 
 

• Sosyal Hareketlilik 
Göstergeleri 

• Kargaşa ve Protesto 
Gösterileri 

• Grevler 
• Cinayet Oranları 
• Hükümlü Sayısı 
• Evlilik Dışı Doğum 

Oranı 
• Tek Ebeveynli 

Evlerin Oranı 
• İntihar Oranı 
• Boşanma Oranı 
• Genç İşsizlik Oranı 
 

• Bürokrasinin 
Niteliği 

• Yargı 
Bağımsızlığı 

• Kamulaştırma 
Riski 

• Hükümet 
Tarafından 
Tanınmayan 
Mukaveleler 

• Sözleşmelerin 
Uygulanabilirliği 

 
 

Kaynak: Grooatert, 2001, Şan, 2007:82 

Aynı ülke içinde ya da farklı ülkeler arası yapılan endeks çalışmalarında ise 

yine değişken seti belirlenmekte ve kullanılan yönteme göre değişkenlere ağırlıklar 

verilerek analiz edilmektedir. Bölgesel analizde en çok bilinen ve uluslararası kabul 

gören yöntem Putnam yöntemidir.  

Putnam’ın sosyal sermaye ölçümünün iki temel bileşeni vardır, bunlar güven 

düzeyinin ölçümü ve sosyal ağların gücüdür. Putnam, güven düzeyini Genel Sosyal 

Araştırmalar (General Social Survey) ve Dünya Değerler Anketinde (World Values 

Survey) yer alan; “Sizce genelde insanların çoğuna güvenilebilir mi? Yoksa 

başkalarıyla herhangi bir ilişki kurarken veya bir iş yaparken hiç bir zaman dikkati 

elden bırakmamak mı gerekir” şeklindeki güven düzeyini ölçmeye yönelik sorudan 

hareket etmektedir. Putnam’ın sosyal sermaye ölçümünün ikinci bileşeniyse, sosyal 
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ağların gücüdür ki, Putnam bunu da dernekler, okul aile birlikleri, dini cemaatler, 

yardım dernekleri gibi formel gruplara üyelik sayısıyla ölçmeye çalışmaktadır.  

Putnam daha sonraları bu konularda yaptığı çalışmalarda daha detaya inerek 

sosyal sermaye endekslerinde bireylerin geçen bir yıl içinde yerel örgütlerin 

komitelerinde çalışıp çalışmadıklarını, herhangi bir örgütün yada kulübün 

yönetiminde görev alıp almadıklarını ve bunun sayısını, üye olunan grup sayısını, 

okul ya da kent işleriyle ilgili halk toplantılarına katılım oranlarını, herhangi bir 

toplumsal projede çalışma oranlarını, gönüllü faaliyetlere ve arkadaşlara ayrılan 

zamanı, evde eğlenceye harcanan zamanı, her bin kişiye düşen sosyal ve sivil toplum 

sayısını ve yine her bin kişiye düşen kar amacı gütmeyen örgüt sayısını 

kullanmıştır.130 Putnam’ın kullandığı değişken listesi tablo 3.3’te sunulmaktadır.  

Tablo 3.3 Putnam’ın Sosyal Sermaye Endeksinin Bileşenleri 
Toplumsal Yaşamın Ölçümü 
Son bir yılda yerel organizasyonların aktivitelerine katılım 
Son bir yıl içerisinde örgüt ya da kulüplerin yönetiminde görev alma 
Her bin kişiye düşen kentsel ve sosyal örgüt sayısı 
Son yılda kulüp toplantılarına ortalama katılım sayısı 
Kamusal Olaylara Gösterilen İlgilinin Ölçümü 
Seçimlere katılım oranı 
Kent ya da okula ilişkin toplantılara katılım oranı 
Toplumsal Gönüllülüğün Ölçümü 
Her bin kişiye düşen sivil toplum örgütü sayısı 
Son yılda toplumsal projelerde kaç kez yer alındığının ortalama sayısı 
Son yılda gönüllü işlerde ortalama kaç kez yer alındığı 
İnformel Sosyalleşmenin Ölçümü 
“Arkadaşlarımı ziyaret için çok zaman harcarım” yargısını onaylama 
Son yılda ev toplantılarına katılımın ortalama sayısı 
Güvenin Ölçümü 
“Çoğu insan güvenilirdir” yargısını onaylama 
“Çoğu insan dürüsttür” yargısını onaylama 
Kaynak: Eşki, 2008’den düzenlenmiştir. 

  

                                                           
130 Şan, 2007: 80 
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3.2. SOSYAL SERMAYE ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI 

ÇALIŞMALAR VE KULLANILAN DEĞİŞKENLER 

Putnam tarafından ABD’de yapılan çalışmada sosyal sermaye, resmi üyelik 

ve gayrı resmi ağların değişik biçimlerine katılım şeklinde iki göstergeyle 

belirlenmiştir. Resmi üyelik isteyen meslek örgütleri, ulusal derneklerin yanında 

beraber bowling oynayan insanlar, aynı kiliseye giden ya da aynı işyerinde çalışan 

insanların oluşturduğu ve karşılıklı iletişimin hızlı ve kolay geliştiği gayrı resmi 

derneklerde de mevcuttur. Çalışma sonucuna göre ABD’de hem resmi 

organizasyonlara hem de gayrı resmi sosyal ağlara katılım gittikçe düşmekte ve 

ABD’nin sosyal sermayesi azalmaktadır.131 

Fukuyama ise sosyal sermayenin ölçümünde dernek sayısı, derneklerin üye 

sayısı ile güven seviyesi ve kentsel katılım hakkında bilgi veren anket verileri ile 

seçimlere katılım/oy verme oranını, politik gösterilere katılım oranını ve resmi-gayrı 

resmi ağlara katılımı gösterge olarak kullanmıştır. 

OECD’ye göre sosyal sermayenin temel göstergesi güvendir. Ülkeler bazında 

yaptığı çalışmalarda gerek OECD’ye üye ülkelerin gerekse üye olmayan ülkelerde 

yapılan güven göstergesi olarak Dünya Değerler anketi baz alınmaktadır.  1995-1996 

yıllarında yapılan çalışma sonuçlarına göre Norveç yüzde  65 ile en yüksek güven 

seviyesine sahip ülke olurken, Türkiye yüzde  6,5 ile 57 ülke içinde sonuncu 

olmuştur.132 OECD’ye üye ülkelerin genel güven düzeyleri yüksek olmakla birlikte, 

İspanya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerin güven düzeylerindeki düşüklük dikkat 

çekmektedir. (Tablo 3.4) 

 

 

 

 

                                                           
131 Putnam, 1995 
132 OECD, 2001 
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Tablo 3.4 OECD’ye Üye ve Üye Olmayan Ülkelerde Sosyal Sermaye Düzeyi  

OECD Üyesi Ülkeler ve Güven Düzeyi OECD Üyesi Olmayan Bazı 
Ülkeler ve Güven Düzeyi 

Norveç 65,3 İtalya 35,3 Hindistan 37,9 
İsveç 59,7 Belçika 33,2 Nijerya 19,2 
Danimarka 57,7 Avusturya 31,8 Güney Amerika 18,2 
Hollanda 55,8 İngiltere 31,0 Arjantin 17,5 
Kanada 52,4 Kore 30,3 Brezilya 2,8 
Finlandiya 47,6 Çek Cum. 30,3   
İrlanda 47,4 İspanya 29,8   
Japonya 46,0 Meksika 28,1   
İzlanda 43,6 Macaristan 24,6   
Almanya 41,8 Fransa 22,8   
İsviçre 41,0 Şili 21,9   
Avustralya 39,9 Portekiz 21,4   
Amerika 35,6 Türkiye  6,5     
Kaynak: OECD, 2001: 44 
  

 Dünya Bankası araştırmacılarından Woolcock ve Narayan da resmi ve gayrı 

resmi dernek ve ağlara katılımı sosyal sermaye göstergesi olarak ele almışlardır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal sermaye ölçümünde festivaller, spor 

müsabakaları ve yerel farklılık göstermekle birlikte bunlara benzer olayları sosyal 

sermaye göstergesi olarak değerlendirmişlerdir.133 Araştırmacılara göre, toplum bu 

tür resmi ya da gayrı resmi aktiviteler aracılığıyla karşılıklı ilişkilerini geliştirerek 

sosyal sermaye düzeyine katkıda bulunmaktadır.  

Diğer taraftan Lyer, Kitson ve Toh adlı araştırmacılar sosyal sermaye 

seviyesini ölçmek için sekiz değişkenli bir model kullanmışlardır. Bu değişkenler; 

sosyal güven, organize etkileşimler, vatandaşlık katılımı, arkadaşlık ağlarının etnik 

farklılığı, gruplara katılım, hemşerililik, inanca dayalı sosyal sermaye ve gayrı resmi 

sosyal etkileşimdir. Araştırmacılara göre sosyal göstergelerin farklı ülkelerde veya 

geniş bölgelerde aynı etkiye sahip olduğu varsayımı yapmak büyüme modellerinin 

deneysel analizini zorlaştırmaktadır. 134 

Callois ve Angeon135, sosyal sermayenin ölçümü ile ilgili değişkenleri beş 

sınıfa ayırmaktadır. İlk olarak güven ve işbirliği eğiliminin ölçümü için yardımsever 

                                                           
133 Woolcock and Narayans, 2000: 240 
134 lyer at al, 2005:1021-1022 
135Callois and Angeon, 2004:16-17 
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derneklere bağışta bulunan insan sayısı, telefon rehberinde isminin yer almasını 

istemeyen hane halkı oranı ve suçluluk oranıdır. İkinci olarak yereldeki sosyal 

hayatın ölçümüdür. Bu alan içinse bar ve klüp gibi yerlerin sayısı, gelir 

dağılımındaki eşitsizlik, dernek sayısı ve derneklere üye sayısı, okul-işyeri-ev 

arasındaki uzaklık ölçülmüştür. Üçüncü bileşen olarak kurumlara güven ele alınmış, 

bunun göstergesi olarak da genel ve yerel seçimlere katılım oranı kullanılmıştır. 

Dördüncü değişken kurumsal yaşantının ölçümüdür ve bunun için toplum içindeki 

işbirliğinin varlığı ve toplum üyelerince desteklenme oranıdır. Beşinci ve son olarak 

dış ilişkiler ölçülmüştür. Gösterge olarak da göç, mektup ve telefon görüşme sayıları 

ile dışarıda fabrika sahibi olan firma sayısı değerlendirmeye eklenmiştir. 

Putnam, Leonardi ve Nanetti’nin İtalya’da yaptıkları çalışmada ise sosyal 

sermaye için dört ana gösterge kullanılmıştır. Birincisi, spor klüpleri ve kültürel 

dernekler gibi sivil toplum kuruluşlarının sayısı, ikincisi yerel gazete ve okurlarının 

sayısı, üçüncüsü seçimlere katılım oranı, dördüncüsü ise seçmenlerin seçimlerde 

tercihli oy kullanma durumlarıdır. Yerel gazete sayısı ve seçimlere katılım oranları 

yerelin sosyal birlikteliği açısından pozitif, seçimlerde tercihli oy kullanma ise geri 

kalmış vatandaşlık ruhunu temsil ettiği için negatif değişken olarak 

yorumlanmıştır.136 

3.2.1. Avrupa Birliğinde Sosyal Sermayeyi Ölçmeye Yönelik Çalışmalar 

Jan Fidrmuc ve Klarita Gerxhani137 tarafından Avrupa ülkelerinin sosyal 

sermayelerini ölçmeye yönelik olarak 2004 yılında 15 AB üyesi ülkede ve 

Türkiye’nin de dahil olduğu 13 Aday138 ülkede anket uygulaması yapılmıştır. Ülke 

başına bin kişi ile görüşülerek (Türkiye’de 2000 kişiye anket uygulanmıştır) sosyal 

sermayenin üç boyutu kentsel katılım, sosyal ağ kullanma becerisi ve fedakarlık ile 

ilgili sorular yöneltilmiş olup, ankette güven ile ilgili sorular yer almamış ve DDA 

sonuçları kullanılmıştır. Beklendiği üzere AB üyesi ülkelerin sosyal sermaye 

düzeyleri Aday Ülkelerden yüksek çıkmıştır. Göstergeler arası güçlü bir korelasyon 

                                                           
136Keskin, 2008:19 
137Fidrmuc and Gerxhani, 2007:1-38 Ergin’den, 2008:45 
138  Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Malta, 
Polonya, Romanya, Slovakya, Sovenya ve Türkiye.  15 Aday ülkeden Türkiye hariç diğer ülkeler AB 
üyesi olmuştur.  
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görülmüş, bir göstergede üst sırada çıkan ülkenin diğer göstergelerde de üst sırada 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, sosyal sermaye düzeyi ile demografik 

özellikler arasındaki ilişki de ölçülmüştür. Gönüllü organizasyonlara aktif 

katılanların sayısı yönünden İsveç 30 ülke içinde (mevcut 28 ülkeye Doğu Almanya 

ve Kuzey İrlanda ilave edilmiştir) 2,0 ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 0,43 ile 23. 

sırada yer almıştır. Sosyal ağlar yönünden İrlanda birinci sırada yer alırken, Türkiye 

25. sırada yer almıştır. Türkiye, fakirlere ve sosyal olarak dışlanmış kişilere zaman 

ve para yönünden katkıda bulunma ile ölçülen fedakarlık göstergesinde para 

bakımından 14. sırada, zaman bakımından 8. sırada yer almıştır. Çalışma sonuçlarına 

göre, sosyal ağların kullanımı yaş gruplarının yükselmesiyle azaldığı; eğitimli 

bireylerin yüksek sosyal sermayeye sahip olduğu ve yüksek gelirin de sosyal 

sermayede ilerlemeye neden olduğu bunun yanında kırsal alanda yaşayan insanların 

şehirlerde yaşayan insanlara göre daha yoğun sosyal ağlara katılım gösterdiği tespit 

edilmiştir.  

Çalışma Türkiye açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’nin sosyal ağlara ve 

gönüllü organizasyonlara katılım oranları diğer ülkelere göre düşük seyretmekle 

birlikte, araştırmanın yapıldığı 2004 yılından bu yana gerek AB ile üyelik sürecinde 

yaşadığı değişim ve gelişimin etkisiyle, gerekse ekonomisindeki hızlı büyümenin 

siyasi ve toplumsal olumlu etkilerinin neticesinde sosyal sermayesinde önemli 

ilerlemeler  kaydettiği düşünülmektedir.  

Norris tarafından 2002 yılında Türkiye’nin de yer aldığı ve AB üyesi ve aday 

üye statüsündeki ülkelerle karşılaştırmalı olarak yapılan çalışmada Türkiye’nin 

sosyal sermaye düzeyi 47 ülke içinde 45. sırada görünmektedir. Araştırma 

sonuçlarında Kuzey Avrupa ülkeleri yüzde 90 ile ilk sıralarda yer alırken, Balkan 

ülkelerinde bu oranın ortalama yüzde 60 olarak gerçekleştiği ve Bulgaristan’da en 

düşük değerde yer aldığı görülmektedir. Bireylerin sivil kurumlarda aktif rol oynama 

derecelerine bakıldığında, Türkiye yüzde 9.69 ile 44. sırada yer alırken, Çin yüzde 

9.33 ile sonuncu, ABD ise yüzde 15 ile birinci sırada yer almaktadır.139 

 

                                                           
139 Norris, 2002:17, Altay’dan, 2007:351 
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Sosyal sermayenin bölgesel gelişmeye etkisini ölçmeye yönelik yapılan diğer 

bir çalışmada, Avrupa’da 7 ülke (Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, 

İspanya, İtalya) ve 54 düzey 1 bölgesinde 1950-1998 dönemini kapsayan veri setiyle  

güven ve ağlara üyelik ilişkisi incelenmiştir.140 Araştırmada regresyon analizi 

uygulanmış olup, güven düzeyi ülkeler arasında yüzde  5,5 ile yüzde  65 arasında 

değişen değerler almıştır. Ülke bazında Hollanda’da birbirine daha yakın sonuçlar 

elde edilirken, İtalya’nın güney ile kuzey bölgeleri arasındaki farklılıklar çalışmada 

ön plana çıkmıştır.  

Çalışma sonuçlarına göre yatay ağların yoğunluğunun güven düzeyi üzerinde 

pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür. Çalışmanın ikinci bölümünde güven ve ağlara 

üyeliğin ekonomik büyüme ile ilişkisini test etmek amacıyla kişi başına GSYH 

seviyesi ile yatırım ve okula kaydolma oranları test edilmiştir. Testler sonucunda, 

büyüme ile güven arasında regresyon katsayısının 0,05; büyüme ile aktif ağlara 

üyelik regresyon katsayısının 0,29 olduğu görülmüştür. Korelasyon tablolarında 

sosyal sermaye değişkenleri ile bölgesel ekonomik büyüme arasında güçlü bir ilişki 

görülememiştir. Buna ilave olarak, sosyal sermaye göstergelerinden yatırım ve 

okullaşma oranının bölgesel ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisi tespit 

edilememiştir. Araştırma bölgeleri kapsamında güven ile ekonomik gelişme 

arasındaki ilişkinin zayıf olduğu, bununla birlikte ağlara aktif katılımla üretilen 

sosyal sermayenin bölgesel gelişme üzerinde pozitif bir etkisi olduğu tespit 

edilmiştir.  

Terence Casey141 tarafından İngiltere’de kuzey ve güney bölgeleri arasında 

var olan bölgesel gelişmişlik farkında sosyal sermayenin etkisinin incelendiği 

çalışmada İngiltere 11 bölgeye ayrılmış ve nüfus yoğunluğuna göre en az 125 en 

fazla 600 olmak üzere değişken sayıda kişiyle görüşülmüştür. Çalışmada sosyal 

sermaye göstergesi olarak, seçimlere katılım oranı, gazete okuma oranı, sosyal 

protesto eylemleri, suç oranları; sosyal ve politik güven, gönüllü organizasyonlara 

katılım oranı, mesleki örgütlere ve ticaret odalarına katılım oranını; ekonomik 

gelişmişlik göstergesi olarak ise kişi başı gelir ve işsizlik göstergeleri kullanılmıştır. 

                                                           
140 Beugelsdijk and Schaik, 2003: 3-19 
141 Casey, 2004: 96, Ergin’den, 2008: 50 
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Anket soruları için  DDA’den ve İngiliz Tutum Anketinden faydalanılmıştır. 

Araştırma sonucunda ekonomik gelişmişlikle toplumsal güven düzeyi arasında 

yüksek bir ilişki bulunmuş, bölgesel olarak da İtalya’nın aksine güven düzeyinin 

güneyden kuzeye doğru gidildikçe azaldığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, 

genel sosyal sermaye endeksi ile ekonomik performans arasında güçlü bir korelasyon 

tespit edilmiştir.  

Callois ve Aubert142 tarafından bölgesel kalkınmayla sosyal sermayenin 

ilişkisinin incelendiği çalışmada, Fransa’da kırsal alandaki 41 yerleşim bölgesinde 

nüfusu 2000 altındaki yerlere anket uygulanmıştır. 1990-1999 yılları arasındaki 

istihdamdaki artış bağımlı değişken olarak kabul edilmiş ve sosyal sermaye 

göstergesi olarak sosyal normlar (güven, sadakat, tutuculuk ve işbirliği), yerel sosyal 

ağlar (resmi ve gayrı resmi ağlara katılım) ile köprü kuran sosyal sermaye ( diğer 

ağlar, iş yeri ağları, politik ağlar) seçilmiş olup, araştırmada temel bileşenler analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Regresyon sonuçlarında sosyal sermaye göstergelerinin 

ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkili olduğu görülmüştür. Sosyal normlardan 

işbirliği ve resmi sosyal ağların pozitif anlamlı olduğu görülmüştür.  Araştırma 

sonucunda dış bağlantıların yani köprü kuran sosyal sermayenin kalkınmada önemli 

rolü olduğu vurgulanmıştır. 

İtalya’da kuzey-güney bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkını sosyal sermaye 

yönünden inceleyen diğer bir çalışmada iki bölge arasındaki kişi başına düşen milli 

gelir düzeyi farklılığının sosyal sermaye donanımından kaynaklandığı konusu 

araştırılmış olup çalışma üç başlığa ayrılmıştır.143 

Bunlar; 

1. Sivil Toplum Endeksi: sosyal sermaye dört göstergenin bileşeni şeklinde 

ölçülmüştür. Bu değişkenler, gazete okurluğu, bölgedeki sportif ve kültürel 

organizasyonlara katılım, seçimlere katılım oranı ve seçimlerde tercihli oy 

kullanma oranıdır. Dört değişkende yaklaşık tüm bölgelerde tutarlı 

sonuçlar vermiştir.  

                                                           
142 Callois and Aubert, 2002: 1-22 
143 Putnam and Helliwel, 1995:295-307 
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2. Kurumsal Performans Endeksi: Yerel yönetimlerin 1978-1985 dönemi için 

bütçe harcamalarından, kanuni düzenlemelere kadar 12 alt başlıkta 

performansları ölçülmesi sonucunda bir endeks oluşturulmuştur.   

3. Vatandaşlık Memnuniyet Endeksi: 1977-1988 döneminde o bölgede 

yaşayan insanlara yerel yönetimden memnun olup olmadıklarına yönelik 

yapılan anket sonunda oluşturulmuştur.  

Çalışma sonucunda sivil toplum endeksi sonuçları, kurumsal performans ve 

vatandaşlık memnuniyet anketi sonuçlarıyla büyük oranda uyumlu çıkmış, yüksek 

seviyeli sivil toplum değeri yüksek kurumsal performans ve vatandaşlık 

memnuniyetiyle ilişkili olduğu görülmüştür. 

Putnam’a göre Baro ve Sala-i Martin’in yakınsama teorisinde gelir 

seviyesindeki değişim izlenmekte halbuki diğer kurumsal etkenler göz ardı 

edilmektedir. Putnam ise şartlı yakınsama teorisini öne sürmekte ve sadece gelirdeki 

yakınsamayı değil kurumsal ve yapısal yakınsamanın da değerlendirilmesi ve 

ekonomik etkilerinin incelenmesini savunmaktadır. Buna göre Putnam, klasik 

yakınmasa teorisine yukarıda bahsedilen sivil toplum ve kurumsal performans ve 

vatandaş memnuniyet anketlerini de dahil ederek analizi tekrar yapmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre İtalya’nın gelişmiş ve geri kalmış bölgeleri arasında görülen gelir 

yakınsamasında bölgeler arası sosyal sermaye farkı anlamlı bir yer tutmaktadır. 

Analiz sonuçları grafik 3.1’de sunulmaktadır.  
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Grafik 3.1 Bölgesel Gelir Yakınsaması 

 
   Kaynak: Putnam and Helliwel, 1995 

Grafik 3.1’de 1960’lardan 1980’lere kadar bölgeler arası yakınsama 

görülmekte fakat yerel yönetim reformlarının olduğu 1980’den sonra gelişmiş 

bölgeler ile az gelişmiş bölgeler arasındaki fark açılmaktadır. Bu değişim, yani 

80’lere kadar takip edilen yakınsamadan sonra 80’lerin ortasından sonra başlayan 

ıraksama, yerel yönetim performansındaki düşüş ve vatandaşın memnuniyet 

seviyesindeki azalmaya dolayısıyla sosyal sermaye seviyesi yüksek bölgelerin 

yüksek büyüme eğilimi göstermesine bağlanmaktadır.144 Çalışma sonucunda, Güney 

İtalya’da edebiyat, spor, av klüpleri, yerel basın, müzik grupları, işçi sendikaları vb. 

kuruluşların sayısının az olduğu; ayrıca bu bölgelerde, gazete okuma oranlarının, 

derneklere üye olma oranlarının ve oy verme oranlarının Kuzey bölgelere göre düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışma sonuçları İtalya’nın bölgesel gelişmişlik 

haritasıyla uyumlu çıkmakta, sosyal sermaye düzeyleri düşük çıkan bölgelerin daha 

çok Güneyde yer aldığı ve bu bölgelerin  Orta ve Kuzey bölgelerine göre ekonomik 

olarak geri kaldığı bilinmektedir. 

 

                                                           
144 Putnam and Helliwel, 1995:295-307 
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3.2.2. Diğer Ülkelerdeki Sosyal Sermayeyi Ölçmeye Yönelik Çalışmalar 

Avustralya’da, New South Wales şehrine ait beş kırsal bölgede 18-65 yaş 

grubu arasındaki deneklerden toplanan verilerle sosyal sermaye düzeyini ölçme 

çalışması yapılmıştır. Güven, tutumluluk, karşılıklılık, yerel yönetimlere katılım, 

toplumdaki farklıların algılanış biçimi, toplumun demografik özellikleri ve yerel 

yönetimlerden memnuniyet düzeylerini içeren göstergeler faktör analizi yöntemiyle 

analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda demografik özelliklerden yaş ve cinsiyetin 

sosyal sermaye düzeyi üzerinde belirleyici olmayacağı ve ancak toplumdaki intihar 

ve suç oranlarının, ölçüm yapılan yerlere göre sosyal sermayenin farklılaştığı 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 145 

Avustralya’nın iki bölgesinde sosyal sermaye ile ekonomik kalkınma 

arasındaki ilişkinin tespiti amacıyla 2001-2002 yıllarında yapılan diğer bir  

çalışmada, Ulusal İstatistik Bürosu tarafından 1996 yılında üretilen kalkınma 

göstergeleri Temel Bileşenler Analizi yöntemi yardımıyla kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan göstergeler, yüksek nitelikli nüfusun oranı, okul bırakmanın toplam nüfus 

içindeki payı, kamu konutlarında oturan aile oranı, ev sahiplik oranı, iki veya daha 

fazla motorlu taşıt sahibi ailelerin oranıdır. Araştırma sonucunda sosyal sermaye 

seviyesi yüksek çıkan bölgelerin ekonomik olarak da gelişmiş olduğu 

görülmüştür.146 

Tanzanya’da147 yapılan sosyal sermayenin ölçülmesi ve yoksulluğun 

oluşmasında sosyal sermayenin etkilerinin incelenmesi çalışmasında, güvenin hane 

halklarının gelirinden ne doğrudan etkilendiği, ne de geliri doğrudan etkilediği 

sonucuna varılmıştır. Bunun yanında eğitim seviyesindeki yükselmenin, sosyal 

sermayeyi pozitif etkilediği görülmüştür. Sosyal sermaye seviyesi yükseldikçe halkın 

kamu hizmetinden faydalanma oranının ve toplumsal aktivitelere katılımın arttığı, 

gelişmiş tarımsal üretim yöntemlerini kullanıldığı bunun sonucunda da gelir 

seviyesinin yükseldiği tespit edilmiştir. Çalışmanın en önemli sonucu ise yüksek 

                                                           
145 Bullen, 1997 
146Woodhouse, 2006:83-94 
147Narayan and  Prichett, 1997: 1-41 
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gelirin yüksek sosyal sermayeye değil, yüksek sosyal sermayenin yüksek gelire 

neden olduğudur. 

1998 yılında Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki 69 köyden seçilen 2000 

köylüyle kırsal nüfusunun sosyal sermaye seviyesinin ölçümüne yönelik  bir çalışma 

yapılmıştır.148 Çalışma grubu ülkenin yüzde 45’lik fakirlik seviyesinin altındaki 

insanlardan seçilmiştir. Sosyal sermayenin ölçümünde gruplara üyelik, tarımsal 

ürünlerin zararı durumunda zararın paylaşılması, doğal afetlerde yardımlaşma, 

güven, dayanışma ve karşılıklılık gibi kavramlar üzerinde durulmuştur. Çalışma 

sonucunda bu kavramlar arasında yüksek bir ilişki tespit edilmiş olup; sosyal 

sermayenin yoksulluk ve gelir seviyesini ile yakından ilişkili olduğu görülmüştür. 

  

                                                           
148 Krishna, 2003 
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3.3. TÜRKİYE’DE SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK 
BÖLGESEL ÇALIŞMALAR 

Sosyal sermayenin Türkiye’de tartışılan yeni bir kavram olması nedeniyle, 

ölçümüne yönelik fazla çalışma bulunmamaktadır. Bölgesel bazda boyutlarının 

tespitine yönelik olarak “Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi” çalışmasının bir alt 

bileşeni olarak ele alınan ve Alpay Filiztekin tarafından iller ve düzey 2 bölgeleri 

kapsamında yapılan çalışma bulunmaktadır.  

Bölgeler bazında yapılan ikinci çalışma ise Murat Kara tarafından “Bölgesel 

Rekabet Ederlik Kavramı ve Bölgesel Kalkınma Politikalarına Yansıması” adlı 

çalışmada ele alınmaktadır. Filiztekin’in çalışmasında olduğu gibi Kara’nın 

çalışmasında da sosyal sermaye kavramı rekabetçiliğin bir alt bileşeni olarak ele 

alınmış olup, sosyal sermaye endeksine düzey 2 bölgeleri ve iller bazında 

göstergelerin hesaplanmasıyla ulaşılmıştır.  

Bunların dışında ulusal nitelikte olmayıp belli bir bölgeye ait sosyal 

sermayenin boyutlarının ve niteliğinin tespitine yönelik olarak yapılan iki adet 

çalışma bulunmaktadır. Bunlar Konya’da sanayi sektöründeki işletmelerin 

yöneticileri bağlamında yapılan araştırma ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 

Üyelerinde Sosyal Sermaye Düzeyi ve Belirleyicilerinin Analizi çalışmalarıdır.  Bu 

bölümde bu çalışmalara değinilecek ve genel bir değerlendirmede bulunulacaktır.  

3.3.1. Alpay Filiztekin Çalışması 

Filiztekin149 tarafından Türkiye’de bölgelerin rekabet edebilirliklerinin 

ölçülmesine yönelik yapılan çalışmada genel bir rekabet endeksi oluşturulmuş olup, 

bunun alt bileşenleri olarak, ekonomik etkinlik ve canlılık endeksi, emek piyasaları 

endeksi, insan sermayesi endeksi, yaratıcı sermaye endeksi, fiziki altyapı endeksi ve 

sosyal sermaye endeksi hesaplanmıştır.   

Sosyal sermaye endeksi için hane halkı büyüklüğü, 100 bin kişi başına doktor 

ve sinema sayısı, bin kişi başına gazete tirajı sayısı, kız okullaşma oranı, bin kişi 

başına STK sayısı, kişi başına konut elektrik tüketimi, net göç oranı ve okuma yazma 

oranı olmak üzere dokuz değişken kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Ankara ve 

                                                           
149 Filiztekin, 2009:26 



 

76 
 

İstanbul ilk iki sırada yer alırken, üçüncü sırayı Muğla almaktadır. Endeks 

sıralamasının sonunda ise Mardin, Ağrı ve Muş illeri yer almıştır. Sosyal sermaye 

endeksinin yüzde 20’lik dilimlere göre ayrılmış dağılımı harita 3.1’de sunulmaktadır.  

 

Harita 3.1 Sosyal Sermaye Endeksi, Yüzde 20’lik Dilimlere Göre Dağılım 

 
Kaynak: Filiztekin, 2009 

 

Analizde kullanılan değişkenlerden 100 bin kişiye düşen doktor sayısı ile 100 

bin kişiye düşen sinema sayısı arasındaki korelasyon grafik 3.2’de görülmektedir.  

Filiztekin’e göre bu durum bölgelerin sosyal sermaye düzeyleri (sinema sayısı) ile 

gelişmişlik düzeyi (doktor sayısı) arasında ilişkiye işaret etmektedir. 
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Grafik 3.2 Sosyal Sermaye Değişkenleri Arasındaki İlişki 

 
Kaynak: Filiztekin, 2009 

 

Filiztekin’in sosyal sermaye endeks çalışması Türkiye’de ulusal ölçekte 

sosyal sermayenin ölçülmesine yönelik yapılan ilk çalışmalardandır. Bu nedenle 

bundan sonraki çalışmalar için yol gösterici olacaktır. Bununla birlikte analizde 

kullanılan değişkenler incelendiğinde, 100 bin kişi başına doktor ve 100 bin kişi 

başına sinema sayısı ile kişi başına konut elektrik tüketimi değişkenleri bölgenin 

ekonomik seviyesini, kız okullaşma oranı ve okuma yazma oranı ise beşeri sermaye 

seviyesini ölçmeye yönelik değişkenlerdir. Toplam dokuz değişkenden sadece bin 

kişi başına gazete tirajı sayısı ile bin kişi başına STK sayısı yerelin sosyal sermaye 

düzeyini doğrudan belirleyebilecek değişkenlerdir. Çalışmanın sonuçları 

değerlendirilirken değişkenlerle ilgili bu durumda göz ardı edilmemelidir. 

3.3.2. Murat Kara Çalışması 

Filiztekin gibi Murat Kara’da bölgesel rekabet edebilirlik kapsamında 

rekabetçilik kavramını iktisadi yapı, yenilikçilik kapasitesi, altyapı ve erişilebilirlik, 

beşeri sermaye ve sosyal sermaye olmak üzere beş alt başlıkta değerlendirmiştir. 

Çalışmada sosyal sermaye, bölgedeki insanların ortak bir amaç çerçevesinde bir 
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araya gelebilmeleri ve bu amaçla gerekli kurumsal yapıları oluşturma düzeyleri 

olarak ele alınmıştır.150 Analiz çalışmasında değişken olarak on bin kişiye düşen 

vakıf ve dernek sayısı seçilmiştir. Analiz sonucunda Türkiye’nin batı ve kuzey 

kesimlerindeki bölgeler yüksek düzeyde sosyal sermayeye sahipken; Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sosyal sermaye seviyesi düşük çıkmıştır. Kara bu 

durumu hemşerilik bilinci ve bu çerçevede özellikle kurumlaşmanın etkisi şeklinde 

değerlendirmektedir.151 

Harita 3.2 Düzey 2 Bölgeleri Sosyal Sermaye Haritası 

 
Kaynak: Kara, 2008 

 

Kara’nın çalışması da Filiztekin’in çalışmasına benzer bir nitelik taşımakta ve 

sosyal sermayeyi rekabetçiliğin bir alt bileşeni olarak ele almaktadır. Sosyal sermaye 

kavramına yaklaşım genel olarak doğru olmakla birlikte analiz aşamasında kullanılan 

değişken sayısının sınırlı olduğu düşünülmektedir.  

 

                                                           
150 Kara, 2008:183 
151 Kara, 2008:183 
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3.3.3. Sosyal Sermayenin Bölgesel Bazda Ölçülmesine Yönelik Diğer 

Çalışmalar 

Recibe Aslı Ergin tarafından Konya’da faaliyet gösteren sanayi 

işletmelerindeki yöneticiler bağlamında sosyal sermayenin ölçümüne yönelik bir 

araştırma yapılmıştır.152 Anket yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada, Putnam’ın 

sosyal sermaye enstrümanları olarak tanımladığı “sosyal ağlar”, “güven” ve 

“ilişkiler” temel alınarak olarak üç bölümde incelemeler yapılmış ve 127 kişiye anket 

uygulanmıştır. Çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir: 

• Araştırmaya katılan yöneticilerin genellikle iş ve mesleki amaçlı derneklere 

üye oldukları ve dolayısıyla kar ve kazanç mantığı ile hareket edildiğini 

ortaya koymaktadır. Ekonomik gelişme açısından bu değer önemli olsa da 

toplumsal kalkınma açısından daha fazla gönüllü organizasyonlara katılım ve 

sosyal kuruluşlara üyelik sağlanması gerekmektedir. 

• Güven düzeyinin tespit edildiği sorularda olumlu ve olumsuz yanıtların oranı 

oldukça birbirine yakındır.  (yüzde 49-yüzde 41) Bu sonuç ekonomik olarak 

yeterli zenginlik seviyesine ulaşmamış ülkelerde olduğu gibi Konya’da da 

kararsızlık seviyesine yakındır. 

• İnsanların yakın çevrelerine duyduğu güvenin yüksek olması bağlayıcı 

sosyal sermaye açısından olumlu olsa da, insanları kendi içinde gruplaşmaya 

ve kapalı bir çevre oluşturmaya itebilmektedir.  

• Sosyal sermeyenin artırılması ekonomik kalkınmayı, ekonomik kalkınma ise 

sosyal ilişkilerin kalitesini yükseltmesi ve ülkesel kalkınmayı sağlaması 

beklenmektedir. 

Yerel bazda yapılan diğer bir çalışma ise Musa Keskin tarafından Erzurum 

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 309 kişiye anket uygulaması şeklinde 

yapılmıştır.153 Sosyal sermayenin göstergelerinden olan güven, network (resmi ve 

gayri resmi sosyal ağlara katılım) ile yardımlaşma ve ortak işbirliği düzeyi 

ölçülmüştür. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde; 

                                                           
152 Ergin, 2009 
153 Keskin, 2008 
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• Katılımcıların yüzde 13’ünün sosyal sermaye seviyesi yüksek çıkarken, 

yüzde  18’inin düşük, yüzde  69’unun ise orta seviyede çıkmıştır. 

• İnsanların çoğunluğunun güvenilir olduğunu düşünenlerin oranı yüzde  15, 

güvenilir olmadığını düşünenlerin oranı yüzde  39’dur. Toplumda insanlara 

olan güven azlığının, ortak yatırımları ve aile dışı şirket ortaklıklarının 

oluşmasını engellediği düşünülmektedir. 

• Kurumlara olan güven yüzde  5 ile çok düşük seviyededir. Resmi kurumlara 

olan güven seviyesinin düşüklüğü göçü hızlandıran, yatırımı azaltan bir 

nitelik kazanmaktadır. 

• Diğer firma ve işletmelere, yasal sözleşme yapmadan mal ve hizmet 

verebileceğini belirtenler yüzde  8,7, bazen verebileceğini belirtenler yüzde  

47,  hiç vermeyeceklerini belirtenler ise yüzde  39’dur.  Diğer firmalara olan 

güven azlığı ise  işlem maliyeti olarak iktisadi verimliliği azaltmaktadır..  

• İşletmede çalıştırılan personelin, amirleri tarafından kontrol edilmedikleri 

zaman da görevlerini tam olarak yapacaklarına kesinlikle inananların oranı 

yüzde  9 düzeyindedir. İnananların toplamı ise yüzde  46 seviyesindedir. 

Ankete katılanların yüzde  43 ise kontrol edilmediği zaman çalıştırılan 

personelin görevini tam olarak yapmayacağına inanmaktadır. Çalışanları 

kontrol için gereksiz harcanan zaman, üyelerin yeni yatırım alanlarını 

araştırmasını ve yeni bilgi ve teknolojiye zaman ayırmasını engellemektedir. 

• Resmi ve gayri resmi sosyal ağlara katılım düzeyinin ölçülmesi sonucu, 

ağlara katılımın yüksek olduğu üye oranının yüzde  7, düşük olduğu üye 

oranının yüzde  58 olduğu tespit edilmiştir. 

Keskin’in çalışmasında sonuç olarak Erzurum ilinde sosyal sermaye 

düzeyinin yüksek olmadığını, bunun da ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilediğini 

vurgulamaktadır.154 

 

                                                           
154 Keskin, 2008 
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Tablo 3.5 Sosyal Sermayenin Hesaplanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar ve Kullanılan 
Göstergeler 

Çalışmanın Adı 
Çalışmayı Yapan 

Kişi ya da 
Kurum 

Çalışmanın 
Yapıldığı 
Dönem 

Çalışmada Kullanılan Değişkenler 
Çalışmada 
Kullanılan 

Yöntem 

Dünya Değerler 
Anketi  

 Dünya Değerler 
Anketi Kurumu 

(1990-
1995) 

Güven 
Gönüllü Organizasyonlara Üyelik  

Siyasi Parti ve Ticaret 
Kuruluşlarına Üyelik  
Gönüllü Organizasyonlara aktif-
pasif katılım 

Anket Yöntemi 

Sosyal Katılım 
Endeksi Robert Putnam  1995 

Son bir yılda yerel 
organizasyonların aktivitelerine 
katılım,  
Son bir yıl içerisinde örgüt ya da 
klüplerin yönetiminde görev 
alma, 
Kişi başı kentsel ve sosyal örgüt 
sayısı,  
Son yılda klüp toplantılarına 
ortalama katılım sayısı,   
Grup üyeliklerinin ortalama 
sayısı,    
Kamusal toplantılara katılım 
oranı,   

Seçimlere katılım oranı,  
Bin kişiye düşen sivil toplum 
örgütü sayısı, 
Toplumsal projelerde kaç kez yer 
alındığının ortalama sayısı,  
Gönüllü işlerde ortalama kaç kez 
yer alındığı, 
 “Arkadaşlarımı ziyaret için çok 
zaman harcarım” yargısını 
onaylama,   
Ev toplantılarına katılımın 
ortalama sayısı,  
Güvenin ve Dürüstlüğün Ölçümü 

Anket Yöntemi,  
Regresyon 

Analizi 

Sosyal Sermaye ve 
Sosyal Politika Martin Paldam 2000 

Basın Özgürlüğü, 
İnsan Hakları, 
Politik Haklar, 
Mahkemelerin Bağımsızlığı,  
Mülkiyet Haklarının Korunması, 

Hukukun ve Yasal Kurumların 
Şeffaflığı, 
Suç Oranları, 
Yolsuzluk, 
Sivil ve Politik Şiddetin Görünme 
Oranı, 
Politik İstikrarsızlık, 

Anket 

"Making 
Democracy Work" 

Robert Putnam, ve  
Robert Leonardi 1995 Spor Klüpleri Kültürel Dernekler  

Yerel Gazete ve Okur Sayıları  

Seçimlere Katılım Oranı  
Seçimlerde Tercihli Oy Kullanım 
Oranları 

Endeksleme 
Yöntemi 

İtalya'da Sosyal 
Sermaye ve 
Ekonomik Büyüme 
(Toplumsal 
Katılım Endeksi) 

Robert Putnam ve  
John Helliwell  2001 

Gazete Okurluğu  
Sportif ve Kültürel 
organizasyonlara katılım 
Seçimlere Katılım Oranı  
Seçimlerde tercihli oy kullanma 
oranı  

Kurumsal Performans 
Göstergeleri  
Bütçe Harcamaları  
Vatandaşlık Memnuniyet 
Göstergeleri  
Yerel Yönetimlerden 
Memnuniyet Göstergeleri 

Anket ve 
Endeksleme 

Yöntemi 

Sivil Katılım 
Endeksi 

Guide De Blassio 
ve Giorgio Nuzzo 2004 İşgücü Verimliliği  

Girişimcilik  

Kadın İstihdam Oranı  
Yüksek Öğrenim Oranı  
İş Başvuru Oranları 

Regresyon 
Analizi 

Sosyal Sermaye 
Değerlendirme 
Aracı 
Social Capital 
Assessment Tool 
(SOCAT) 

Dünya Bankası  2002 

Demokrasi  
Rüşvet oranı  
Mahkemelerin bağımsızlığı  
Grevler, öğrenci hareketleri, 
protestolar 
100,000 kişi başına düşen tutuklu 
sayısı  
Hükümete ve sendikalara olan  
güvenin derecesi,  
Kredi kullanılırlığı  
Kişisel özgürlük  

Seçmen mevcudu  
Yerel topluluklara katılım,  
Sosyal bağlamda etkinliklere 
katılım,  
Yetkilendirme, temsil yetkisi 
oranları, 
Komşuluk-mahalle bağlantıları,  
Aile ve arkadaşlık bağlantıları,  
İş Bağlantıları  
Çeşitliliğe  tolerans gösterme 

Anket Yöntemi,  
 Çok Değişkenli 

İstatistiksel 
Analiz Yöntemi 

Avusturalya'daki 5 
Eyalette Sosyal 
Sermayenin 
Ölçümü 

Paul Bullen ve 
Jenny Onyx  

(1996-
1997) 

Güven, Tutumluluk  
Karşılıklılık  
Yerel yönetimlere katılım  
Toplumdaki farklıların algılanış 
biçimi,  

Toplumun demografik özellikleri  
Yerel yönetimlerden memnuniyet 
düzeyleri 
İntihar Oranları  
Suç Oranları 

Anket Yöntemi, 
Faktör Analizi 

Sosyal Sermaye ve 
Ekonomik 
Kalkınma  

Andrew 
Woodhouse 

(2001-
2002) 

Yüksek nitelikli nüfusun oranı,  
Okul bırakmanın toplam nüfus 
içindeki payı,  

Kamu konutlarında oturan aile 
oranı, Ev sahiplik oranı,  
İki veya daha fazla motorlu taşıt 
sahibi ailelerin oranı 

Temel 
Bileşenler 
Yöntemi 

Türkiye İçin Bir 
Rekabet Endeksi 
(Sosyal Sermaye 
Endeksi) 

Alpay Filiztekin  2008 

Hane halkı büyüklüğü,  
100 bin kişi başına doktor Sayısı 
100 bin kişi başına sinema sayısı,  
Bin kişi başına gazete tirajı sayısı  
Kız okullaşma oranı  

Bin kişi başına stk sayısı,  
Kişi başına konut elektrik 
tüketimi,  
Net göç oranı  
Okuma yazma oranı 

Temel 
Bileşenler 
Yöntemi 

Sosyal Sermaye 
Endeksi Murat Kara  2008 Dernek Sayısı  

Vakıf Sayısı 

Temel 
Bileşenler 
Yöntemi 

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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4. TÜRKİYE’DE SOSYAL SERMAYE VE BÖLGESEL BAZDA 

SOSYAL SERMAYE ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASI 

4.1. TÜRKİYE’DE SOSYAL SERMAYE ve BOYUTU 

4.1.1. Türkiye’de Sosyal Sermaye  

Türkiye'de sosyal sermayeye yönelik politika belirleme süreci, Plânlı Dönem 

ile birlikte başlamıştır. Kalkınma planlarında (9. Kalkınma Planı Hariç) genel olarak 

sosyal sermaye kavramı, beşeri sermayenin yerine kullanılmış olup ağırlıklı olarak 

geliştirilmesi yönünde politikalar belirlenmiştir.  

Birinci Kalkınma Planında sosyal sermaye kavramının fiziki yatırımların 

dağılımında tamamlayıcı özelliğine değinilmiş olup bunlar arasında bölgeler 

bakımından bir dengenin gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır.155 Planda sosyal 

sermayenin dolaylı olarak vurgulanması ise sosyal adalet kavramıyla olmuş; sosyal 

adaletin sağlanmasıyla, sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik politikalar 

öngörülmüştür. Bu amaçla sosyal gelir grupları ve bölgeler arasında dengenin 

sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. 

İkinci Planda ise sosyal sermaye kavramı doğrudan kullanılmamış olup, 

birinci planda bahsedildiği şekilde sosyal adaletin sağlanmasına değinilmiştir. 

Ekonomik kalkınmanın sosyal adaletin sağlanmasıyla eşgüdüm içinde yürütülmesine 

dikkat çekilmiş olup, bunun için de vergi, kamu harcamaları, eğitim ve sağlık gibi 

alanlarda toplumun tüm kesimlerini kuşatan ve bölgeler arası dengeli gelişmeyi 

sağlayacak politikalar geliştirilmiştir.156 

Üçüncü ve Dördüncü Kalkınma Planı dönemlerinde sosyal adaletin 

sağlanması hedeflenmekle birlikte, daha sonraki Planlarda sosyal adalet kavramı 

yerini sosyal yardımlar ve desteklere bırakmıştır. Daha önceki Planlarda toplumun 

tüm kesimlerinin gelirinin artırılması ve gelir adaletinin sağlanması hedeflenirken, 

Beşinci Planla birlikte adil gelir dağılımı kavramı yerini yoksul kesime yapılacak 

yardımlara bırakmıştır. Bununla birlikte Beşinci Kalkınma Planında “Sosyal 

                                                           
155 DPT, 1963 
156 DPT, 1967 
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hizmetler, Yardımlar ve Sosyal Refah” başlığı altında sosyal sermayenin 

geliştirilmesine yönelik tedbirlere de değinilmiştir. Bu tedbirlerden bir kısmı sosyal 

yardımlaşmanın sivil inisiyatiflerin aracılığıyla desteklenmesi ve sivil toplum 

kuruluşlarının (vakıfların) vergi muafiyeti şeklinde teşvik edilmesidir.157 Diğer 

yöntem ise sosyal ve ekonomik açıdan dışlanmış kesimlerin tekrar topluma 

kazandırılması, toplumun tüm kesimine hizmet verecek ve toplumsal sermayenin 

artışını sağlayacak kamusal hizmetlerin artırılmasıdır. Örneğin cezaevi ve ıslahevleri 

bünyesinde yeni iş alanlarının açılması ve sakatların iş alanlarının 

iyileştirilmesidir.158 

Altıncı ve Yedinci Kalkınma Planlarında sosyal sermayenin kavramının 

kullanılmadığı, Planların sosyal gelişme alanlarında daha çok vasıflı insan gücünün 

yetiştirilmesine değinilmekle beşeri sermayenin etkinleştirilmenin hedeflendiği  

görülmektedir.159 Bu planlarda ayrıca, sosyal yardım ve hizmetlerde daha çok 

toplumun korunmaya muhtaç kesimlerine odaklanılmıştır.  

Sekizinci Planda toplumsal refahın artırılması daha çok gelir dağılımında 

adaletin sağlanması ve kamunun sağladığı hizmetlerden yoksul kesimin daha fazla 

faydalanması üzerine kurulmuştur. Bu Planda ayrıca bölgesel dengesizliklerin 

azaltılmasında sosyal hizmet yatırımlarının önemi vurgulanmıştır.  

Ülkemizde 2007-2013 dönemi için hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma 

Planında160 ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda 

sürdürülmesi ve plan vizyonunun gerçekleşmesi yolunda aşağıda yer alan stratejik 

amaçlar, gelişme eksenleri olarak belirlenmiştir. Bu eksenler; 

• Rekabet Gücünün Artırılması, 

• İstihdamın Artırılması, 

• Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, 

• Bölgesel Gelişmenin Sağlanması, 

• Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılmasıdır.  

                                                           
157 DPT, 1984 
158 DPT, 1984 
159 DPT, 1995 
160 DPT, 2006 
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Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda, sosyal sermaye kavramına “Beşeri Gelişme 

ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi” ve “Bölgesel Gelişmenin Sağlanması” 

eksenlerinde değinilmiştir.  

Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi başlığı altında, gelir dağılımının 

iyileştirilmesine, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele programlarına, kadınların 

eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve kadınlara karşı uygulanan ayrımcılığın 

azaltılmasına ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesine önem verilmiştir. 

Bölgesel Gelişme eksenine esas teşkil eden Bölgesel Gelişme Özel İhtisas 

Komisyonu raporunda ise sosyal sermaye yetersizliği bölgesel politikalara ilişkin 

zayıf yönlerden birisi olarak belirtilmiş, sosyal sermayenin kendisi bölgesel 

politikaların geliştirilmesinde ve başarıyla uygulanmasına araç olarak 

görülmüştür.161 Aynı raporda, içsel büyüme modellerine ait çalışmaların beşeri 

sermayenin ekonomik büyümedeki katkısının daha önceden öngörüldüğünden daha 

az olduğunu ortaya çıkardığı, buna ilave olarak sosyal sermayenin beşeri sermaye ile 

uygun bir bileşkesi sağlanmadıkça insana yapılan yatırımın kendisinden beklenen 

ekonomik büyümeyi doğuramayacağı belirtilmiştir.162 Bu bakış açısı sosyal 

sermayenin bölgeler bazında geliştirilmesi fikrini ortaya koymuş, böylece rekabetçi 

üstünlüğü yerelleşen bilgi, ağyapı ve kurumsal diyalogların inşası ile sosyal 

sermayeye dayandıran yeni bölgesel politikaların uygulanması gündeme gelmiştir. 

Bu amaçla yerel ve bölgesel kalkınmada kamu, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, 

yerel dinamikleri ve içsel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel gelişmeye yeni bir 

ivme kazandırmak üzere Kalkınma Ajansları kurulması kararlaştırılmıştır. Bunun 

yanında az gelişmiş bölgelerde yerel düzeyde uzmanlaşmayı destekleyecek şekilde 

beşeri kaynaklar ve sosyal sermayenin geliştirilmesi; bölgesel potansiyelleri ve 

işgücü piyasası özelliklerini dikkate alan işgücü eğitim programları uygulanması 

hedeflenmiştir.163 Dokuzuncu Kalkınma Planında ayrıca, yerel düzeyde kurumsal 

kapasitenin artırılmasına ilişkin olarak kalkınmada kilit paydaşlar arasında ortaklık 

                                                           
161 DPT, 2006b:149 
162 DPT, 2006b: 61 
163 DPT, 2006: 
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kültürü oluşturularak, uygulamaya yönelik sinerjinin, sahiplenmenin ve farkındalığın 

artırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel 

kalkınma çabalarına katkı sağlayabilecek ve özendirici politikalara ağırlık verilmesi 

öngörülmüştür. 

Sonuç olarak Dokuzuncu Kalkınma Planında belirlenen yeni bölgesel gelişme 

anlayışı, kalkınmayı yerelden başlayan bir hareket olarak tanımlamakta, yerel sosyal 

yapılarının bu harekete dahil edilmesini ve yerel düzeyde sosyal sermaye birikiminin 

önemini vurgulamaktadır.  

4.1.2. Türkiye’de Sosyal Sermayenin Boyutu 

Sosyal sermaye açısından ülkeler arası bir karşılaştırma ve sıralama 

yapılabildiği gibi ülke içi çeşitli toplumsal göstergelere göre de tanımlama 

yapılabilmektedir. Bu bölümde sosyal sermayenin tanımlanmasında kullanılan 

göstergelere göre Türkiye’deki sosyal sermayenin boyutu ele alınacaktır.  

Bilindiği gibi gelişmiş toplumlarla geri kalmış toplumlar arasındaki en 

belirgin farklardan birisi bireylerin kendi başlarına iş yapabilme ve bir araya gelerek 

sivil toplum örgütü oluşturabilme kabiliyetidir. Türkiye’de kurulan en yaygın sivil 

toplum kuruluşu derneklerdir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 

rakamlarına göre Türkiye’de 2000 yılında 63.673 adet dernek faaliyet göstermekte 

iken, bu rakam 2009 yılında 83.399’a ulaşmıştır. 2000 yılında 10 bin kişi başına 

yaklaşık 9 dernek düşerken,  2009 yılında bu rakam 14’e çıkmıştır. 

 Benzer durum derneklere üye sayılarında da geçerlidir. 2004 yılında 

derneklere aktif üye sayısı 4.720.787 ve ülke nüfusuna oranı yüzde 7 iken; 2008 

yılında üye sayısı 7.329.122’ye ve ülke nüfusuna oranı yüzde 10’a yükselmiştir. 

Bölgesel bazda bakıldığında ise 2009 yılında  Türkiye’de on bin kişi başına düşen 

dernek sayısının en çok olduğu bölgeler 17,6 ile TR42 Kocaeli Bölgesi, 17 ile TR 41 

Bursa Bölgesi ve 16,6 ile TR72 Kayseri Bölgesidir. Bununla birlikte, TRC2 

Şanlıurfa Bölgesi 3,7, TRC1 Gaziantep Bölgesi 4,1 ve TRB1 Malatya Bölgesi 5,5 ile 

on bin kişi başına en az dernek düşen bölgelerdir. Bölgelere göre dernek sayıları 

Tablo 4.1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 4.1 Düzey 2 Bölgeleri Dernek Sayısı  

Bölge  
Kodu 

Bölge  
Adı 

10 bin kişi başına 
düşen dernek 
sayısı (2009) 

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 17,6 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 17,0 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 16,6 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 15,4 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 14,8 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 14,0 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 13,3 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 13,0 
TR31 İzmir 12,8 
TR52 Konya, Karaman 12,2 
TR10 İstanbul 12,1 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 11,7 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 11,5 
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 11,1 
TR51 Ankara 10,8 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 10,3 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 9,9 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 9,5 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 8,4 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 8,0 
TR62 Adana, Mersin 7,0 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 6,2 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 5,8 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 5,5 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 4,1 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 3,7 
Kaynak: Veriler Dernekler Dairesi Başkanlığından alınmış olup, tablo yazar tarafından 
oluşturulmuştur.  
 

Seçimlere katılım oranına bakıldığında ise yıllar itibarıyla genel olarak 

seçimlere katılım yükselmektedir. Türkiye’nin 2002 yılı Genel Seçimlere katılım 

oranı yüzde  79,1 iken 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçiminde bu rakam 

yüzde  84,2’ye yükselmiştir. Bölgesel bazda ise TR 33 Manisa, TR 32 Aydın ve TR 

52 Konya bölgelerinde seçimlere katılım oranı genel olarak yüksek seyretmekte; 

bununla birlikte TRB1 Malatya, TRA1 Erzurum ve TRA2 Van Düzey 2 bölgelerinde 

seçimlere katılım oranı diğer bölgelerin altında kalmaktadır.  
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Tablo 4.2 Düzey 2 Bölgeleri Seçimlere Katılım Oranı 

Bölge  
Kodu 

Bölge 
 Adı 

2002 2004 2007 2009 

TR10 İstanbul 75,7 68,6 82,0 81,6 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 83,0 77,5 88,6 87,0 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 84,8 77,7 89,4 86,3 
TR31 İzmir 80,1 76,7 84,8 84,4 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 84,8 80,3 88,8 87,5 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 87,6 85,0 91,0 88,7 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 82,0 77,1 88,9 85,5 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 86,1 77,6 86,9 86,4 
TR51 Ankara 82,3 76,1 85,6 85,1 
TR52 Konya, Karaman 83,8 82,5 87,3 85,9 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 80,0 75,0 86,0 85,7 
TR62 Adana, Mersin 75,2 72,9 79,2 83,6 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 77,2 73,9 83,1 85,9 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 77,6 79,0 83,3 85,4 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 77,6 73,7 87,3 84,0 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 81,1 76,1 84,8 85,0 
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 79,6 78,5 85,5 86,3 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 78,9 74,8 84,6 85,6 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,  74,9 70,0 82,7 83,1 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 74,4 66,4 80,8 82,4 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 72,9 63,6 75,3 80,5 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 73,7 66,8 78,5 82,7 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 77,3 68,9 79,3 80,8 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 73,5 70,9 81,6 83,1 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 74,6 65,6 75,9 80,4 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 73,1 67,7 78,7 82,4 
Kaynak: TÜİK  

 

Yıllar itibarıyla intihar oranlarına bakıldığında Türkiye’de intihar oranların 

pek değişmediği görülmektedir. 2000 yılında intihar sonucu ölümlerin toplam 

ölümler içindeki oranı binde 13,11 iken 2008 yılına geldiğimizde bu rakam binde 

13,14’e yükselmiştir.  

 Bölgesel bazda intihar oranlarını incelediğinde TRA2 Ağrı Bölgesi binde 

83,5, TRB2 Van Bölgesi binde 58,1 ve TRC3 Mardin Bölgesi binde 40,6 ile intihar 

olaylarının en fazla yaşandığı düzey 2 bölgeleri olarak öne çıkmaktadır. TR 41 

Bursa, TR 10 İstanbul ve TR 51 Ankara Düzey 2 bölgeleri sırasıyla binde 6,9, 7,3 ve 

8,3 ile intihar olaylarının en az görüldüğü bölgelerdir.  
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Tablo 4.3 Düzey 2 Bölgeleri İntihar Oranı 

Bölge  
Kodu 

Bölge  
Adı 

İntihar oranı 
(Binde, 2008) 

 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 6,9 
TR10 İstanbul 7,3 
TR51 Ankara 8,3 
TR31 İzmir 9,4 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 11,2 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 11,3 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 12,4 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 12,4 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 13,7 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 14,2 
TR52 Konya, Karaman 14,3 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 14,3 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 15,1 
TR62 Adana, Mersin 15,8 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 16 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 17 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 18,7 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 19,7 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 19,9 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin 20,8 
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 24,1 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 24,3 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 28,1 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 40,6 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 58,1 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 83,5 
Kaynak: Veriler TÜİK veri tabanından temin edilmiş olup, tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Suç istatistiklerine bakıldığında ise 2000 yılında çeşitli suçlardan cezaevine 

giren hükümlü sayısı 98.976 ve bunun toplam nüfus içindeki oranı binde 1,45 iken, 

2008 yılında cezaevine giren hükümlü sayısı 76.607’ye ve bunun 2008 yılı nüfusu 

içindeki oranı binde 1,07’dir.  

Bölgesel bazda suç oranlarına bakıldığında en yüksek suç oranına sahip 

bölgeler sırasıyla TR32 Aydın Bölgesi , TR61 Antalya Bölgesi, TR22 Balıkesir 

bölgeleri olup, suç oranları ise sırayla binde 1,65, 1,64 ve 1,62’dir.  TRC3 Mardin, 
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TRB2 Van ve TRC2 Şanlıurfa bölgeleri ise sırasıyla 0,42, 0,45 ve 0,64 değerleriyle 

en düşük suç oranlarına sahip bölgelerdir. 

Tablo 4.4 Düzey 2 Bölgeleri Hükümlü Oranı  

Bölge  
Kodu 

Bölge  
Adı 

Hükümlü Sayısının 
Toplam Nüfusa Oranı 

(Binde, 2008) 

TR32 Aydın, Denizli, Muğla 1,65 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 1,64 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 1,62 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 1,58 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 1,36 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 1,29 
TR31 İzmir 1,29 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 1,19 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 1,19 
TR62 Adana, Mersin 1,17 
TR51 Ankara 1,14 
TR52 Konya, Karaman 1,13 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 1,12 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 1,10 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 0,99 
TR10 İstanbul 0,94 
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 0,94 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 0,87 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,86 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 0,85 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,83 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,81 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,66 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 0,64 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,45 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 0,42 
Kaynak: Veriler TÜİK veri tabanından temin edilmiş olup, tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Gazete ve dergi okuma oranlarına bakıldığında 2008 yılında Türkiye’de kişi 

başına düşen gazete ve dergi sayısı yıllık 37’dir. Gazete ve dergi tirajlarına ilişkin 

2000 yılı verisine ulaşılamamıştır. 

Bölgeler itibarıyla incelendiğinde kişi başına yıllık en fazla gazete ve dergi 

okunan bölge 69 adet ile TR10 İstanbul olurken, onu sırasıyla 64 adet ile TR 51 

Ankara bölgesi ve  54 adet ile TR31 İzmir Bölgesi takip etmektedir. Kişi başına en 
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az gazete ve dergi sayısı ise TRB2 Van ile TRC2 Şanlıurfa bölgelerinde 8 adet ve 

TRC3 Mardin Bölgesinde ise  10 adet olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.5 Düzey 2 Bölgeleri Gazete ve Dergi Tirajı  
 

Bölge  
Kodu 

Bölge  
Adı 

Kişi Başı Yıllık 
 Gazete-Dergi Tirajı (2008) 

TR10    İstanbul 69 
TR51 Ankara 64 
TR31 İzmir 55 
TR62 Adana, Mersin 50 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 45 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 39 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 34 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 32 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 32 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 31 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 30 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 29 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 24 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 23 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 23 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 21 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 20 
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 19 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 18 
TR52 Konya, Karaman 17 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 16 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 16 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 10 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 10 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 8 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 8 
Kaynak: Veriler TÜİK veri tabanından temin edilmiş olup, tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Türkiye’de 2000 yılında boşanma oranı binde 1,36 iken 2008 yılında bu oran 

binde 1,39’a yükselmiştir. Bölgesel olarak ise TR 31 İzmir Bölgesi binde 2,51, TR32 

Aydın Bölgesi binde 2 ve TR 51 Ankara Bölgesi binde 1,96 ile en yüksek boşanma 

oranına sahip bölgelerdir. Bununla birlikte TRB2 Van Bölgesi binde 0,15, TRC3 

Mardin Bölgesinde binde 0,22 ve TRC2 Şanlıurfa Bölgesinde ise binde 0,42 ile en 

düşük boşanma oranına sahip bölgelerdir. 
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Tablo 4.6 Düzey 2 Bölgeleri Boşanma Oranı  

Bölge  
Kodu 

Bölge  
Adı 

Boşanma Oranı 
(Binde, 2008) 

TR31 İzmir 2,51 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 2,00 
TR51 Ankara 1,96 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 1,89 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 1,84 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 1,66 
TR10 İstanbul 1,63 
TR62 Adana, Mersin 1,60 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 1,51 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 1,51 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 1,49 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 1,42 
TR52 Konya, Karaman 1,37 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 1,37 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 1,27 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 1,15 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 1,10 
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 1,09 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 0,93 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,91 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,84 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,57 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,44 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 0,42 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 0,22 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,15 
Kaynak: TÜİK 

Türkiye’de yüksek okul mezunu nitelikli nüfusun toplam nüfus içindeki payı 

yüzde 6,85’tir. Bölgeler bazında ise TR51 Ankara Bölgesi yüzde 11,4; TR22 

Balıkesir Bölgesi yüzde 10,1 ve TR32 Aydın Bölgesi yüzde 9,9’luk orana sahiptir. 

Bununla birlikte TRC3 Mardin, TRA2 Ağrı ve TRC2 Şanlıurfa bölgeleri eğitimli 

nüfusun en düşük olduğu bölgelerdir. Bu bölgelerde eğitimli nüfusun toplam nüfusa 

oranı sırasıyla yüzde 1,6, 1,8 ve 2,8’dir. 
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Tablo 4.7 Düzey 2 Bölgeleri Eğitimli Nüfus Oranı 

Bölge  
Kodu 

Bölge 
Adı 

Eğitimli Nüfus Oranı  
(Yüzde, 2008) 

TR51 Ankara 11,4 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 10,1 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 9,9 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 9,4 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 9,3 
TR31 İzmir 8,8 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 8,3 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 8,0 
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 7,6 
TR10 İstanbul 7,3 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 6,6 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 6,6 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 6,6 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 6,5 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 6,4 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 6,2 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 6,1 
TR62 Adana, Mersin 6,1 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 5,9 
TR52 Konya, Karaman 5,7 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 5,5 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 3,5 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 3,4 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2,8 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 1,8 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 1,6 
Kaynak: Veriler TÜİK veri tabanından temin edilmiş olup, tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Elektrik kayıp-kaçak oranlarına bakıldığında, 2008 yılında Türkiye genelinde 

yüzde 14,2 gibi yüksek bir rakamla karşılaşılmaktadır. Bölgeler bazında ise TRC3 

Mardin, TRC2 Şanlıurfa ve TRB2 Van Bölgelerinde en yüksek kayıp kaçak oranları 

görülmekte olup oranlar yüzde 68,3, 61,5 ve 56’dır. En az kayıp-kaçak oranları ise 

yüzde 4,2 ile TR32 Aydın, 5,5 ile TR41 Bursa ve 6,2 ile TR33 Manisa 

bölgelerindedir. 
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Tablo 4.8 Düzey 2 Bölgeleri Elektrik Kayıp-Kaçak Oranı 

Bölge  
Kodu 

Bölge 
Adı 

Elektrik Kayıp-Kaçak 
Oranı  

(Yüzde, 2008) 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 68,3 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 61,5 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 55,9 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 40,2 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 13,7 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 10,5 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 10,5 
TR62 Adana, Mersin 9,8 
TR10 İstanbul 9,2 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 9,2 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 9,0 
TR51 Ankara 8,7 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 8,6 
TR52 Konya, Karaman 8,5 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 7,9 
TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 7,5 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 7,4 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 7,4 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 7,1 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 7,0 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 6,5 
TR31 İzmir 6,2 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 6,2 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 6,2 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 5,5 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 4,2 
Kaynak: Veriler TEDAŞ veri tabanından temin edilmiş olup, tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Bölgeler arası göç rakamları incelendiğinde TRA2 Ağrı Bölgesi binde 20,2 , 

TRC3 Mardin Bölgesi binde 14,4 ve TRB2 Van Bölgesi binde 11,3 ile en fazla göç 

veren bölgelerdir. Bununla birlikte, TR82 Kastamonu bölgesi binde 9,2, TR61 

Antalya bölgesi  binde 7,5 ve TR31 İzmir bölgesi binde 7 ile en fazla göç alan 

bölgelerdir.  
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Tablo 4.9 Düzey 2 Bölgeleri İç Göç Hızı  

Bölge  
Kodu 

Bölge  
Adı 

İç Göç Hızı  
(Binde, 2009) 

TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 9,2 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 7,5 
TR31 İzmir 7,0 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 6,6 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 5,6 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4,3 
TR10 İstanbul 4,1 
TR51 Ankara 4,0 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 1,6 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,6 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 0,4 
TR62 Adana, Mersin -0,3 
TR52 Konya, Karaman -0,5 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis -2,2 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak -3,9 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye -4,5 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın -4,6 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat -4,7 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya -4,7 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir -5,4 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır -6,2 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -6,3 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt -8,8 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari -11,3 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt -14,4 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan -20,2 
Kaynak: Veriler TÜİK veri tabanından temin edilmiş olup, tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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4.2. SOSYAL SERMAYE ENDEKSİ 

Çalışmada Türkiye’de Düzey 2 bölgelerine ait  sosyal sermaye göstergelerine 

Temel Bileşenler Analizi uygulanarak bölgesel bazda sosyal sermaye endeksi 

hesaplanması amaçlanmıştır.  

Çalışmada ayrıca karşılaştırılabilir veri temini ve bölgesel politikaların 

uygulanması açısından İstatistiki Bölge Birimleri sınıflamasına göre düzey 2 

bölgeleri kullanılmıştır.164 

Bu bölümde, ilk olarak çalışmada kullanılan analiz yöntemine değinilecektir. 

Daha sonra analizde kullanılan ve sosyal sermaye kavramını etkilediği düşünülen 

değişkenler açıklanacaktır. Ayrıca analizde kullanılması düşünülen değişkenlerin 

analize uygunluğu da istatistiki tekniklerle irdelenecektir.  

Son olarak, bölgelerin sosyal sermaye göstergeleri ve endeks sıralaması 

yorumlanacak, diğer ekonomik ve sosyal göstergelere göre karşılaştırmalı analizlere 

yer verilecektir.  

4.2.1. Araştırma Tekniği 

Analizde kullanılan değişkenlerin fazla sayıda olması ve değişkenlerin ölçü 

birimlerinin farklılığı sebebiyle Temel Bileşenler Analizi (Principal Component 

Analysis) yöntemi kullanılmıştır. Temel Bileşenler Analizi yöntemini uygulamak 

için SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Sciences) bilgisayar programından 

faydalanılmıştır.  

Temel bileşenler analizinin amacı, çok sayıda değişken içeren veri setiyle 

anlatılmak istenen durumu daha az sayıdaki veri setiyle ifade edebilmektir.165 Bu 

özelliğiyle temel bileşenler analizi, çok sayıda ve farklı boyuttaki bilgi setinin 

kapsadığı ortak ve temel anlamı veya bilgi özünü açığa çıkarabilme, görebilme ve 

tanımlayabilmeyi sağlayan istatistiksel bir tekniktir. 

Temel bileşenler analizi, temel faktörlerin ya da bir genel nedensel faktörün 

etkisiyle ortaya çıkan, değişkenler arasındaki kantitatif ilişkileri tanımlamaya 

                                                           
164Ayrıntılı bilgi için ek-2. 
165 Dunteman, 1989:8 
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yarayan bir tekniktir. Temel bileşenler analizinde değişkenlere keyfi ağırlık 

verilmesinden kurtulunurken, çok sayıda değişkenden bu değişkenlerin sahip 

oldukları bilginin büyük bir kısmını taşıyan daha az sayıda yeni değişkenler elde 

edilerek, değişkenler arası bağımlılık yapısı ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca, 

sonuçlar üzerinde istatistiki anlamlılık testleri de yapılabilmektedir.166 

Bunun yanında, ağırlıklar setinin boyutları ve değişkenler arası bağımlılık 

yapısı düşünüldüğünde değişkenlere sübjektif ağırlıklar verilmesi, eşit ağırlıklar 

verilmesi ile aynı sakıncaları taşımaktadır. Gerek bu sakıncaları giderebilmek ve 

gerekse daha önce aynı yöntemle yapılmış olan araştırmalar ile karşılaştırmaya 

imkan vermesi bakımından bu çalışmada; 

• Veri setindeki değişkenliği etkileyen temel boyutların ayrı ayrı ortaya 

çıkarılmasıyla sosyal sermaye boyutu tanımlanabilen, 

• Bağımsızlık yapısı içinde değişkenlerin objektif kıstaslara göre ağırlıklar 

alabildiği,  

•  Ağırlıklandırmalar sonucunda, değişkenlerin doğrusal birleşiminden elde 

edilen temel bileşen ya da genel nedensel faktör yardımıyla, bölgelerin 

sosyal sermaye düzeylerinde gösterdikleri farklılıkların sayısal olarak 

ortaya çıkarılmasıyla, bölgeler için bir anlamda sosyal sermaye endeksi 

elde edilebilmesi maksadıyla temel bileşenler analiz tekniği kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
166 Dinçer ve Ark, 2003 
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Kutu: Analiz Tekniği ve Temel Bileşenlerin Elde Edilmesi 
Çok değişkenli analizlerde değişken sayısının fazla olması ve birimlerinin de farklı olması nedeniyle, 

büyük varyansa sahip değişkenler analizde büyük ağırlığa sahip olabilmekte bu durumda, hatalı sonuçlara neden 
olabilmektedir. Bu sakıncayı gidermek için değişkenlerin sayısal değerlerinden aritmetik ortalamaları çıkarılıp 
standart sapmalarına bölünmekte bu şekilde, farklı ölçütteki her değişken ortalaması 0, varyansı 1 olacak şekilde 
standartlaştırılmaktadır..  

Matematiksel olarak ana bileşen değerleri,  tane rasgele seçilen değişkenin ’nin 

doğrusal bileşenleridir. Geometrik olarak bu doğrusal bileşenler, koordinat eksenleri olan orijinal 
sistemin döndürülmesi sonucu oluşan yeni koordinat sistemidir. Yeni eksenler maksimum değişkenliği içeren 
yönleri gösterir ve birlikte değişim yapısının daha basit ve daha az sayıda değişken ile açıklamasını verir.   

 
vektörlerinin standartlaştırılmış hali vektörlerinin p tane doğrusal 

bileşeni;  

 

 

 

 

 
 

= Standartlaştırılmış veri matrisinin vektörleri (p tane değişkene ait p tane satır vektörü) 

 = Temel Bileşenler 

 = i’inci değişkenin j’inci temel bileşendeki ağırlığıdır. 

 her bir temel bileşenin hangi değişkenle, hangi oranda ilişkilendirildiğini gösteren sabit bir sayı 
olup temel bileşen yükü olarak da adlandırılır. Temel bileşen yükü, temel bileşenlerin değişkenlere varyans 
katkısını gösteren ağırlıklardır. Temel bileşenler dik seçileceğinden, temel bileşen yükleri, değişkenler ile temel 
bileşenler arasındaki korelasyon katsayısıyla orantılıdır (Dinçer, Özaslan ve Kavasoğlu, 2003:34). 

Yöntemsel olarak temel bileşen sayısı değişken sayısından fazla olamaz. Eğer değişkenler arasında 
lineer bağımlılık yoksa, değişken kadar temel bileşen olacaktır. 

Temel bileşenlerin varyansları ve kovaryansları; 
 

 
 

 standartlaştırılmış veri matrisinin kovaryans matrisi,  standartlaştırılmış veri matrisinin korelasyon 

matrisidir. Standartlaştırılmış veri matrisi kullanıldığından ’dir. 
 temel bileşenleri, birbirinden bağımsız ve varyansları toplam sistem varyansını en fazla 

açıklayan doğrusal birleşimler olacaktır. Birinci temel bileşen ), toplam varyansa katkısı maksimum olacak 

şekilde, ikinci temel bileşen )  ise birinci temel bileşenden bağımsız olarak birinci temel bileşenin açıkladığı 
varyanstan sonra geriye kalan toplam varyansa katkısı maksimum olacak şekilde belirlenir. Daha sonraki temel 
bileşenler de her birinin toplam varyansa katkısı maksimum olacak şekilde ve birbirinden bağımsız olarak 
saptanır. Böylece toplam varyansa katkısı en fazla olan birinci temel bileşen, 

 şeklinde hesaplanmaktadır. Başka bir değişle,  

eşitliğinden  vektörü birinci temel bileşenin varyansını maksimum yapacak şekilde hesaplanmaktadır.  
Yöntemi kısaca özetlemek gerekirse; 

  ölçümündeki  değişkene ait veri matrisi standartlaştırılmakta, 
 Standartlaştırılmış veri matrisinin korelasyon matrisi bulunmakta, 
 Korelasyon matrisinin özdeğerleri ve standartlaştırılmış  vektörleri hesaplanmakta, 
 Özdeğerden temel bileşenlerin toplam varyansı açıklama oranları elde edilmekte, 
 Her bir özvektörün devrik vektörü ile standartlaştırılmış veri matrisi çarpılarak temel bileşen değerleri 

bulunmaktadır.    
Kaynak: Johnson ve Wiechern, 1982;  Dinçer ve Ark, 2003:38 
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4.2.2. Temel Bileşenler Analizinin Temel Varsayımları167 ve Değişkenlerin 
Seçimi 

Değişken Sayısı 

  Temel Bileşenler Analizinde değişken sayısının belirlenmesi hususu yapılan 

çalışmanın içeriğine göre değişmekle birlikte, genel olarak gözlem/değişken oranı 

olarak yaklaşık 3:1 ya da 5:1 oranları kabul edilmektedir. SSE analiz çalışmasında 

gözlem sayısı olarak 26 düzey 2 bölgesi belirlenmekte ve 9 adet değişken seçilmekle 

bu ölçüt karşılanmaktadır.  

Aykırı Değerlerin Olmaması 

  Analizde kullanılacak gözlemler arasında TBA sonucunu etkileyebilecek 

aykırı değerlerin olmamasına dikkat edilmelidir. SSE analiz çalışmasında 26 düzey 2 

bölgesine ait veriler incelenmiş ve aykırı değerler olmamasına dikkat edilmiştir.  

Değişken Seçimi 

Temel Bileşenler Analizinde seçilen değişkenler arasındaki ilişkinin çok 

yüksek ve çok düşük olması, analiz sonucu üretilen faktör sonuçlarını etkilemektedir. 

Değişken seçiminde değişkenlerin birbirleriyle ilişkisine dikkat edilmelidir. 

Değişkenler arası yüksek ilişki, çoklu bağıntı (multi collinearity) sorununa yol 

açabilecektir. Bunun önüne geçebilmek için verilerin uygunluğu testlerinin (KMO ve 

Barlett Testlerinin) yapılması ve birbirleriyle çok yüksek ve çok düşük ilişkili 

değişkenlerin analizden çıkarılması gerekmektedir. 

İstatistiki analizlerde değişken seçimiyle ilgili diğer bir husus, analize dahil 

edilen değişkenlerin türü veya biriminin analiz sonuçlarında belirleyici olmasıdır. 

Aynı yöntem kullanılmasına rağmen değişken seçimindeki farklılaşma analiz 

sonucunu etkileyebilecek ve bölgelere ait endeks değerlerinde farklılaşmaya neden 

olabilecektir. Bundan dolayı bölgelere ait endeks değerleri incelenirken bu hususun 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir.   

 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ölçüsü, kısmi korelasyon 

katsayılarının büyüklükleri ile gözlenen korelasyon katsayıları büyüklükleri 

karşılaştırmak için kullanılan bir tekniktir. KMO testi sonucu ulaşılan değer, veri 
                                                           
167OECD, “Handbook on Constructing  Composite Indicators” kitabına göre düzenlenmiştir.  
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kümesinin analize uygunluk derecesini ölçmektedir. KMO testi değerlerinin 1,00 ≤ 

KMO ≤ 0,90 aralığında olması verilerin “mükemmel” derecede, 0,90 ≤ KMO ≤ 0,80 

aralığında olması “iyi” derecede, 0,80 ≤ KMO ≤ 0,70 aralığında olması “orta 

düzeyde”, 0,70 ≤ KMO ≤ 0,60 aralığında olması zayıf ve 0,6 ‘dan küçük olması veri 

setinin uygun olmadığını göstermektedir.   

SSE analiz çalışmasında değişkenler arası yanlılığın önüne geçebilmek 

amacıyla değişkenler arası korelasyon matrisi incelenmiş ve diğer değişkenlerle 

ilişkisi çok az ve çok yüksek olan değişkenler analizden çıkarılmıştır. Örneğin kişi 

başı vakıf sayısı, sosyal sermayenin belirlenmesinde önemli bir değişken olmakla 

birlikte diğer değişkenlerle çok düşük ilişki içermesi; sinema seyirci değişkeni ise 

bölgenin gazete – dergi okurluğuyla yüksek korelasyon içermesi nedeniyle çalışmaya 

dahil edilmemiştir.  

SSE veri setinin uygunluğu için yapılan KMO testi sonucu 0,821 olması 

eşleştirilen değişkenlerin korelasyonları diğer değişkenler tarafından iyi açıklandığını 

ve veri setinin analize uygun olduğunu göstermektedir.  

Bartlett’s Testi:Veri setinin temel bileşenler analizine uygun olabilmesi için 

“korelasyon matrisi birim matrise eşittir” yokluk hipotezinin “korelasyon matrisi 

birim matrise eşit değildir” alternatif hipotezine karşı reddedilmesi gerekir.168Bu ise 

küresellik adı verilen Barlett testi ile kontrol edilir.  

H0: R=I (Korelâsyon matrisi ile birim matris arasında fark yoktur. 
Değişkenler arasındaki ilişkiler önemsizdir.) 

H1: R≠I (Korelâsyon matrisi ile birim matris arasında fark vardır. 
Değişkenler arasındaki ilişkiler önemlidir.) 

Çalışmada p değeri 0,000 ile 0,05’den küçük olduğu için H0 hipotez 

reddedilmiştir. Buna göre değişkenler arasında ilişki vardır ve değişkenler uygundur.  

Tablo 4.10 KMO ve Bartlett Testleri 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 

        0,821 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 151,644 
Df 36 
Sig. 0,000 

                                                           
168 Tatlıdil, 2010 
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Analizde kullanılan değişkenlerin seçiminde, kavramsal olarak sosyal 

sermayeyi açıklamadaki ilişkilerine ve daha önceki benzer uluslararası çalışmalarda 

kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmiştir. Bu nedenle değişkenlerin çoğu, örneğin 

seçimlere katılım oranı, dernek sayısı, intihar sayısı, gazete sayısı, suç oranı, eğitimli 

nüfus oranı vs, uluslararası çalışmalarda sıkça kullanılan ve bir anlamda sosyal 

sermayenin ölçümünde kabul görmüş değişkenlerdir. Bununla birlikte, (uluslararası 

çalışmalarda yer almamakla birlikte) bölgelerin sosyal katılım ve sahiplenme 

derecesini ölçtüğünü düşünülen elektirik kayıp kaçak oranı ile vergi tahakkuk tahsilat 

oranı gibi değişkenler analize ilave edilmiştir. Diğer taraftan, değişken seçim 

sürecinde, sosyal sermayeyi açıklamada önemli görülen fakat analizin istatiksel yönü 

dolayısıyla uygun bulunmayan bazı veriler kapsam dışı bırakılmıştır. Vakıf sayısı, 

dernek üye sayısı, ev sahiplilik oranı, açılan-kapanan şirket oranı, kişi başına düşen 

yerel gazete sayıları bu kapsamdaki verilerdir. 

Bununla birlikte bölgesel analizlerde, bir bölgeye ait yıllar itibarıyla ya da 

aynı yıla ait tüm bölgeleri kapsayan detaylı veri setine ulaşılmasında ciddi 

güçlüklerle karşılaşılmakta; bu da bölgesel bazda analiz çalışmalarını 

güçleştirmektedir. Çalışmada gösterge seçiminde olabildiğince uluslararası 

literatürde kullanılan değişkenler ya da benzerleri seçilmeye çalışılmış olmasına 

rağmen yukarıda bahsedilen nedenden ötürü Türkiye’de bölgeler itibarıyla güven 

düzeyini yansıtan verilere ulaşılamamıştır.  

Aşağıda, analizde kullanılan değişkenlere, derlenme yöntemi ve uluslararası 

çalışmalarda kullanılıp kullanılmadığına kısaca değinilecektir. 

4.2.3. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Seçimlere Katılım Oranı toplumsal katılımın en önemli göstergesidir. 

Çalışmada TÜİK veri tabanından elde edilen 2009 yılı mahalli idareler seçimlerine 

katılım oranı kullanılmıştır. Seçimlere katılım değişkeni Putnam (1995), Dünya 

Değerler Anketi (2002), Paldam (2000), Bullen ve Onyx (1996-1997), Putnam, 

Leonardi ve Nanetti (1995) gibi bir çok çalışmada kullanılmış olup sosyal sermaye 

ile pozitif ilişkili olması beklenmektedir.  
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Dernek sayısı veya derneğe üye sayısı toplumsal katılımı gösteren önemli 

değişkenlerdir. Çalışmada kullanılan 10 Bin Kişi Başına Düşen Dernek Sayısı il 

bazındaki dernek sayılarının Düzey 2’ye göre toplulaştırılarak toplam nüfusa 

bölünmesi yoluyla elde edilmiştir. Dernek sayılarına ilişkin veriler İçişleri Bakanlığı 

Dernekler Dairesi Başkanlığı veri tabanından temin edilmiş olup 2009 yılı verisidir. 

Uluslararası ve Ulusal çalışmalarda dernek sayısı ve derneklere üyelik yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin, Dünya Değerler Anketi  (1990-1995), Putnam  (1995), 

Putnam, Leonardi ve Nanetti (1995), Putnam ve Helliwell, Dünya Bankası (2002), 

Filiztekin (2008), Kara (2008). Dernek üyeliğinin sosyal sermayeyi pozitif yönde 

etkilemesi beklenmektedir. 

İntihar Oranı verisi, intihar olayları nedeniyle yaşanan ölümlerin toplam 

ölümler içindeki oranıdır.  Düzey 2 bazında TÜİK veri tabanından temin edilen veri 

2008 yılına aittir. İntihar oranı birçok sosyolojik çalışmada kullanılan ve toplumsal 

bütünleşme düzeyini temsil eden bir göstergedir. İntihar oranı göstergelerinin sosyal 

sermaye ile negatif ilişkili olması beklenmektedir.  

Kaba boşanma hızı verisi belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen 

boşanma sayısı olarak tanımlanmaktadır. 2008 yılına ait olan veri TÜİK veri 

tabanından temin edilmiştir. Bireysel sosyal sermayenin arttığı toplumlarda boşanma 

oranlarının artması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere 

doğru boşanma oranlarının arttığı görülmektedir.  

Gazete ve Dergi Sayısı verisi bir yıllık toplam gazete ve dergi tirajının toplam 

nüfusa bölünmesiyle elde edilen kişi başı rakamdır. Veri TÜİK veri tabanından 

alınmış olup, 2008 yılına aittir. Gazete okurluğu verisi Putnam  (1995), Putnam, 

Leonardi ve Nanetti (1995), Putnam ve Helliwell (2001) Filiztekin (2008) gibi 

değişik çalışmalarda kullanılmıştır. Bir bölgenin sosyal sermaye seviyesiyle, o 

bölgede okunan gazete ve dergi sayısının pozitif ilişkili olması beklenmektedir. 

Tahsilat/Tahakkuk Oranı (yüzde)2008 yılı kesin hesabına göre revize edilmiş 

il bazındaki vergi tahakkuk ve tahsilat rakamlarının Düzey 2 sınıflamasına göre 

toplulaştırılmasıdır. İl bazındaki veriler Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 

Müdürlüğünden temin edilmiş olup, Düzey 2 toplulaştırması yapılmıştır. Sosyal 
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bütünleşmenin yüksek olduğu yerlerde vergi kaçırma oranlarının düşmesi 

beklenmektedir. 

Net Göç  belirli bir bölgenin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farktır. 

Belirli bir bölgenin aldığı göç verdiğinden fazla ise net göç pozitif, verdiği göç aldığı 

göçten fazla ise net göç negatiftir. Net Göç Hızı ise göç edebilecek her bin kişi için 

net göç sayısıdır. TÜİK tarafından yayımlanan göç istatistiklerinden hesaplanan net 

göç hızı verisi 2009 yılına aittir. Analizde sosyal sermayesi yüksek bölgelerin daha 

fazla göç alması ve daha az göç vermesi ve beklenmektedir. Diğer bir deyişle, sosyal 

çözülmenin yaşandığı yerlerde göç hızı yükselmektedir. Göç hızı verisi Filiztekin 

(2008) tarafından kullanılmıştır.  

Elektrik Kayıp Kaçak Oranı, bir bölgede toplam kullanılan elektriğin ne 

kadarının ücretinin tahsil edilebildiğini göstermektedir. 2008 yılına ait Türkiye 

Elektirik İşleri Anonim Şirketinden temin edilmiştir. Sosyal bütünleşmenin yüksek 

olduğu yerlerde elektrik kayıp-kaçak oranının düşük olması beklenmektedir. 

Eğitimli Nüfus Oranı, bir bölgedeki lisans ve üstü eğitimli nüfusun toplam 

nüfus içindeki oranını ifade eden veri, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemi(ADNKS) veri tabanından temin edilmiş olup 2008 yılına aittir. Eğitimli 

nüfus oranı yüksek bölgelerin sosyalleşme kapasitesinin de yüksek olması buna bağlı 

olarak da sosyal sermaye düzeylerinin ileri olması beklenmektedir. Literatürde 

Woodhouse (2001-2002) tarafından kullanılmıştır. 

Tablo 4.11 Analizde Kullanılan Değişkenler 

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.  

  Değişken Adı Birim Yıl Kaynak 
1 Seçimlere Katılım Oranı Yüzde 2009 TÜİK 
2 Dernek Sayısı Kişi Başı (10 Bin) 2009 Dernekler Dairesi Bşk 
3 İntihar Oranı Binde 2008 TÜİK 
4 Boşanma Oranı Binde 2008 TÜİK 
5 Gazete ve Dergi Tirajı Kişi Başı (Adet) 2008 TÜİK 
6 Vergi Tahsilat-Tahakkuk Oranı Yüzde 2008 Maliye Bakanlığı 
7 Net Göç Hızı Binde 2009 TÜİK 
8 Elektrik Kayıp-Kaçak Oranı Yüzde 2008 TEDAŞ 
9 Eğitimli Nüfus Oranı Yüzde 2008  TÜİK 
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4.2.4. Analiz Sonuçları ve Değerlendirme: 

Türkiye’de mevcut 26 Düzey 2 bölgesine ait “Sosyal Sermaye Endeksi” 

oluşturulmak üzere Tablo 4.2’de belirtilen 9 değişken kullanılmış olup, bu 

değişkenlere ait veri seti Ek 2’de sunulmaktadır. Ayrıca veri setinde kullanılan 

değişkenler arasındaki korelasyon (ilişki) düzeyi Tablo Ek.1.1’de görülmektedir.  

Çalışmada bölgelerin sosyal sermaye düzeyleri genel nedensel faktör olarak 

kabul edilmektedir. Seçilen değişken matrisi kullanılarak yapılan analiz sonucu 

hesaplanan temel bileşenlerin öz değerleri ve açıklama oranları tablo 4.12’de 

sunulmaktadır.  

Tablo 4.12 Temel Bileşenler Tablosu 

Bileşen Özdeğerler Seçilen Faktörlerin Yük Kareleri 
 Toplam % Varyans Birikimli % Toplam % Varyans Birikimli % 
1 5,466 60,728 60,728 5,466 60,728 60,728 
2 1,035 11,502 72,230 1,035 11,502 72,230 
3 0,789 8,765 80,995    
4 0,596 6,625 87,620    
5 0,380 4,217 91,837    
6 0,302 3,355 95,192    
7 0,200 2,219 97,410    
8 0,146 1,623 99,034    
9 0,087 0,966 100,000    
Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.  

 Faktör sayısı belirlenirken özdeğeri 1’den büyük ve varyansı açıklama oranı 

en yüksek bileşenler dikkate alınmıştır. Tablo 4.12’den görülebileceği gibi elde 

edilen 9 temel bileşenden 2 tanesinin özdeğeri birden büyüktür. Birinci temel bileşen 

toplam varyansın yüzde 60,7’sini, ikinci temel bileşen ise yüzde 11,5’ini 

açıklamaktadır. İlk iki bileşen toplam varyansın yaklaşık yüzde 72’sini 

açıklamaktadır. Bu açıklama oranı temel bileşenler analizinde iyi olarak 

nitelendirilebilecek bir orandır.  

Diğer bir husus ise bileşen yük matrisidir. Bileşen yük matrisi hangi orijinal 

değişkenin hangi bileşen üzerinde ne kadar ağırlığının olduğunu göstermektedir.  

Temel Bileşenlere ait yük değerleri tablo 4.13’te sunulmaktadır. 
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Tablo 4.13 Temel Bileşenler Yük Matrisi 

Değişkenler Bileşen 
 1 2 
1. Seçimlere Katilim Oranı 0,726 0,559 
2. Dernek Sayısı 0,576 0,600 
3. Boşanma Oranı  0,896 0,014 
4. İç göç hızı 0,876 -0,209 
5. Gazete ve Dergi Tirajı 0,766 -0,407 
6. Elektrik Kayıp-Kaçak Oranı -0,858 -0,108 
7. Eğitimli Nüfus Oranı 0,828 -0,021 
8. İntihar Oranı -0,793 0,163 
9. Vergi Tahsilât-Tahakkuk Oranı 0,632 -0,338 

Kaynak: Rakamlar yazar tarafından hesaplanmıştır.  

Tablo 4.13’te yer alan temel bileşen yükleri sadece değişkenlerin temel 

bileşenlerdeki ağırlıklarını vermekle kalmayıp, aynı zamanda bu ağırlıkların yönünü 

de belirtebilmektedir. Temel bileşen yükü negatif değer almış ise, zıt yönde bir ilişki; 

pozitif değer almış ise, aynı yönde bir ilişki mevcuttur. Söz konusu ilişki, kavramsal 

olarak, temel bileşenlerin açıkladığı boyut ile değişkenler arasında görülen 

istatistiksel bağıntı yapısıdır.169 

Yük değerleri tablosu incelendiğinde birinci temel bileşende yer alan yedi 

değişkenin sosyal sermaye düzeyi ile aynı, iki değişkenin ise zıt yönlü ilişkiye sahip 

olduğu görülmektedir. Sosyal sermaye ile zıt yönlü ilişkisi olan değişkenler intihar 

oranı ve elektrik kayıp-kaçak oranıdır. Değişkenlerin ikinci temel bileşendeki 

işaretleri incelendiğinde ise dört değişkenin ikinci temel bileşen ile aynı, beş 

değişkenin ise zıt yönlü ilişkisi mevcuttur.  

İşaretlerin yönü ihmal edilerek değişkenlerin ağırlıkları (temel yükleri) 

incelendiğinde birinci bileşende sosyal sermaye düzeyi üzerinde en fazla ağırlığa 

sahip değişkenler boşanma oranı, iç göç hızı ve elektrik kayıp kaçak oranıdır. İkinci 

temel bileşende ise dernek sayısı ve seçimlere katılım oranıdır. 

                                                           
169 Sanalmış, 2008 
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Analiz sonucunda elde edilen ve özdeğerleri birden büyük iki temel bileşen 

varyans açıklama oranlarına göre ağırlık toplamı bir olacak şekilde 

ağırlıklandırılarak170 sosyal sermaye endeksi (SSE) elde edilmektedir. 

Buna göre; 

     ,     = 0,16 

Sosyal sermayeyi açıkladığı düşünülen birinci ve ikinci temel bileşen 

denklemi Tablo 4.3’deki yük değerleri kullanılarak şöyle oluşmaktadır: 

 
 

 

  

SSE = Bölgelerin sosyal gelişmişlik endeks değerleri 

i = 1,2,3,…,26 (Bölge) 

zk = Standardize edilmiş değişkenler 

k = 1,2,3,…,9 (değişken sırası) 

Analiz sonucuna göre bölgelerin sosyal sermaye düzeyleri Tablo 4.4’te 

sıralanmaktadır.  

                                                           
170 Tatlıdil, 2010 
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 Tablo 4.14 Bölgelerin Sosyal Sermaye Endeksi ve Sıralaması  

BÖLGE KODU BÖLGE ADI SSE 
Değeri 

TR31 İzmir 0,93 
TR51 Ankara 0,83 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 0,79 
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,72 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 0,64 
TR10 İstanbul 0,62 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 0,62 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,60 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,59 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 0,55 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 0,46 
TR52 Konya, Karaman 0,41 
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,32 
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,27 
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 0,25 
TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 0,14 
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 0,06 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane -0,05 
TR62 Adana, Mersin -0,09 
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -0,55 
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis -0,63 
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt -0,7 
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt -1,53 
TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır -1,70 
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri -1,74 
TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan -1,82 
Kaynak: Değerler yazar tarafından hesaplanmıştır.  

Tablo 4.14 incelendiğinde 26 düzey 2 bölgesi arasında endeks değeri en 

yüksek ve dolayısıyla sosyal sermaye düzeyi açısından en gelişmiş bölge TR31 İzmir 

Bölgesi; endeks değeri en düşük ve dolayısıyla sosyal sermaye açıdan en az gelişmiş 

bölge Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinden oluşan TRA2 bölgesidir. 

4.2.4.1. Sosyal Gelişmişlik Bakımından Bölgelerin Karşılaştırılması 

Bölgelerin endeks değerlerindeki kırılma noktaları baz alınarak, bölgeler 5 

gruba ayrılmıştır.171 Endeks değeri; 0,93 ile 0,72 arasındaki bölgeler I. grupta, 0,64 

ile 0,46 arasındakiler II. grupta, 0,41 ile 0,06 arasındakiler III. grupta, -0,05 ile -0,7 

                                                           
171Kırılma noktalarının tespiti ve gruplandırma aşamasında Mapinfo8.5 programından faydalanılmış 
olup bölgeler arası endeks farkları göz önünde bulundurulmuştur.  
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arasındakiler IV grupta, -1,53 ile 1,82 arasındakiler V. grupta yer almaktadır. Buna 

göre I.grupta 4, II. grupta 7, III. Grupta 6, IV. grupta 5 ve V. grupta ise 4 bölge 

bulunmaktadır. Diğer taraftan I. grubun endeks değer aralığı 0,32, II. grubun 0,32, 

III. grubun 0,15, IV. grubun 0,78 ve V. grubun 0,25 birimdir.  

Tablo 4.15 Endeks Değeri Kırılma Noktalarına Göre Bölgeler 

Sıra Bölge 
Kodu 

Bölge Adı Endeks 
Değeri 

  

1 TR31 İzmir 0,93 

1.Grup 2 TR51 Ankara 0,83 
3 TR32 Aydın, Denizli, Muğla 0,79 
4 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,72 
5 TR22 Balıkesir, Çanakkale 0,64  6 TR10 İstanbul 0,62  7 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 0,62  8 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,6 2.Grup 
9 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,59  10 TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 0,55  11 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 0,46  12 TR52 Konya, Karaman 0,41 

3.Grup 
13 TR82 Kastamonu, Çankırı,Sinop 0,32 
14 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,27 
15 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 0,25 
16 TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 0,14 
17 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 0,06  18 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, -0,05  19 TR62 Adana, Mersin -0,09  20 TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -0,55 4.Grup 
21 TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis -0,63  22 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt -0,7  23 TRC3 Mardin, Batman, sirnak, Siirt -1,53 

5.Grup 
24 TRC2 Sanliurfa, Diyarbakir -1,7 
25 TRB2 Van, Mus, Bitlis, Hakkari -1,74 
26 TRA2 Ağri, Kars, iğdir, Ardahan -1,82 

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Kırılma noktalarına göre yapılan bu gruplama aşağıdaki haritada 

görselleştirilmiştir. 
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Harita 4.1 Bölgelerin Sosyal Sermaye Seviyelerine Göre Gruplandırılması 

 

Kaynak: Harita yazar tarafından üretilmiştir.  
 

Harita 4.1’de görüldüğü üzere I. grupta yer alan ve sosyal sermaye açısından 

en gelişmiş bölgeler TR31 İzmir, TR51 Ankara, TR32 Aydın, TR41 Bursa 

Bölgeleridir. V. grupta yer alan ve sosyal sermaye açısından en az gelişmiş bölgeler 

ise TRC2 Şanlıurfa, TRB2 Van ve TRA2 Ağrı Bölgeleridir. 

Sosyal gelişmişliğin mekansal dağılımı incelendiğinde Batı’da yer alan 

bölgelerin sosyal sermaye açısından daha gelişmiş olduğu, Doğu ve Güneydoğu’da 

yer alan bölgelerin ise az gelişmiş olduğu görülmektedir.  

Analizin dikkat çekici bir diğer sonucu sosyal sermaye bakımından bölgelerin 

coğrafi dağılımında dikey bir yön izlemesidir. Harita 4.1 incelendiğinde sosyal 

sermaye düzeyine göre bölgeler (TR62 Adana Bölgesi hariç tutularak) Türkiye’nin 

doğusundan batısına doğru dik bir hat boyunca ayrılmaktadırlar. Bu bir anlamda 

Avrupa’da özelikle de İtalya’da görülen sosyal sermayenin kuzey-güney ekseninde 

ayrımına benzemektedir. Bilindiği gibi İtalya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde 

genellikle kuzey bölgelerin sosyal sermaye düzeyleri daha yüksek çıkmakta, güney 

bölgeler ise gerilerde yer almaktadır. Bu coğrafi farklılaşma ekonomik kalkınmayla 
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paralellik göstermektedir. Türkiye’de ise sosyal bakımdan ayrışma Avrupa’dan farklı 

olarak doğu batı aksında olmaktadır.  

Diğer bir husus ise endeks değeri pozitif olan bölgelerin sosyal sermaye 

açısından gelişmiş, negatif olanların ise geri kalmış olarak değerlendirilebilmesidir. 

Analiz sonucu ve harita 4.1 incelendiğinde, TR 90 – TRC1 hattının doğusunda sosyal 

sermaye açısından gelişmemiş, batısında ise gelişmiş bölgeler olduğu görülmektedir.  

Literatürde yer alan çalışmalarda bölgeler arası sosyal sermayenin 

taşınmasında iç göçün etkili olduğu ve insanların bir bölgeden başka bir bölgeye göç 

ederken sadece bilgi ve becerilerini değil aynı zamanda sosyal birikimlerini de 

taşıdıkları öne sürülmektedir.172 Bu kapsamda analiz sonucu üretilen bölgelere ait 

SSE değerleri ile bölgelerin iç göç hızları arasındaki ilişki incelendiğinde genel 

olarak pozitif bir bağıntı (Tablo 4.16) görülmektedir. Bununla birlikte sosyal 

sermaye ile göç arasındaki ilişkinin araştırılabilmesi için göç eden nüfusun yapısına 

ilişkin detaylı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tablo 4.16 Bölgelerin SSE ve Net Göç Değerleri 

Bölge 
Kodu 

Bölge Adı SSE Değeri İç Göç Hızı 
(Binde) 

TR31     İzmir                                            0,93 6,97 
TR51     Ankara                                           0,83 4,00 
TR32     Aydın, Denizli, Muğla                            0,79 0,40 
TR41     Bursa, Eskişehir, Bilecik                        0,72 5,55 
TR22     Balıkesir, Çanakkale                             0,64 1,60 
TR10     İstanbul                                         0,62 4,06 
TRC1     Gaziantep, Adıyaman, Kilis                       -0,63 -2,23 
TRA1     Erzurum, Erzincan, Bayburt                       -0,70 -8,80 
TRC3     Mardin, Batman, Şırnak, Siirt                    -1,53 -14,38 
TRC2     Şanlıurfa, Diyarbakır                            -1,70 -6,21 
TRB2     Van, Muş, Bitlis, Hakkari                        -1,74 -11,30 
TRA2     Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan                       -1,82 -20,21 
Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

                                                           
172 Putnam, 2001; Tekeli, 2009 
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Harita 4.1’de Orta Anadolu’da yer alan ve sosyal sermaye düzeyleri pozitif 

çıkan TR71 Kırıkkale, TR 72 Kayseri ve TR52 Konya bölgeleri, önceki dönemlerde 

Ahilik kültürüne ev sahipliği yapmış olmalarıyla dikkat çekmektedirler. Bilindiği 

gibi Ahilik kültürü yardımlaşma ve birlikte hareket etme esasına dayanmaktır. Bu 

bağlamda bu bölgelerde halen bu kültürün izlerinin olabileceği düşünülmektedir.  

Kutu 2. Yerel Sanayi Odakları  

Ayrıca bu kapsamda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan ve önemli ölçüde 
kendi iç dinamikleri ile gelişme gösteren Denizli, Gaziantep, Afyon, Çorum, Kayseri ve 
Kahramanmaraş gibi "yeni/ yerel sanayi odağı" veya "Anadolu Kaplanları" olarak 
tanımlanan iller de dikkat çekmektedir. Yerel düzeydeki ortak iş yapma ve toplumsal 
hayata katılım kültürü bu illerde sosyal yapıyla da bütünleşen bir değer olmuştur. Yerelde 
varolan girişimcilik potansiyeli, süreç içerisinde bölge içinde ve dışında ortaya çıkan 
fırsatları değerlendirerek gelişmiştir.  

Sanayi odaklarında, ortak sosyal ve kültürel yapı, ortak değerler, davranışlar ve 
dilin paylaşılması, yüz yüze ilişkiler yardımıyla dayanışma ağının, bilginin yayılmasının ve 
yaratıcı ortak düşüncenin gelişmesi gibi unsurlar önem arz etmektedir.   

Bu yörelerin gelişim sürecinin kaynağı olarak bu yörelerin belirli bir ivme kazanan 
içsel dinamikleri; tarihsel, kültürel ve coğrafi özgünlükleri öne sürülmektedir. Geçmişten 
gelen üretim kültürleri, bu üretim kültürlerinin günümüz geleneksel sanayi sektörleri 
üzerinde yarattıkları pozitif dışsallıklar ve kazanılan başarılı ekonomik performansların 
yöre içi iktisadi ve sosyal sermayeye dayandırılması, bu yörelerin Türkiye’nin yeni sanayi 
odakları olarak kendilerini ispatladıklarını ortaya koymaktadır.  

Eraydın’a göre bu illerin yeni sanayi odakları olarak değerlendirilmesinde firma 
yapısı, teknoloji, inovasyon kapasiteleri, kümelenme becerisi gibi faktörlerin yanında bu 
illerin sosyo-kültürel özellikleri de önemli rol oynamaktadır.  Buna göre geleneksel kökenli 
sanayi odaklarının ana özelliklerinden biri olan ve piyasa koşullarınca tanımlanamayan 
ortak davranma kültürü, dayanışma ve yardım olgularını da içeren sosyal yapı bu 
bölgelerin ekonomik gelişmelerini etkilemektedir. Yeni sanayi odaklarının genelinde ve 
özellikle de bu iki gelişme odağında önemli bir olgu olan hemşehrilik ilişkisi, ortak hareket 
etme ve ilişki ağları oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda durumu göreli olarak kötü 
olanlara yardımcı olmak ya da üretime yeni katılanlara pek çok noktada destek olmak gibi 
kapitalist üretim yapılanmasında değerlendirilmeyen faaliyetleri de yaratmaktadır. 

Diğer bir husus ise yerel kurumsallaşmalar ve dayanışma ağlarıdır. Yeni gelişim 
odaklarında; bunalım koşullarına uyum sağlamak, üyelerine yardım ve destek yaratmak, 
ortak hareket etmek, rekabet güçlerini geliştirebilmek gibi çeşitli amaçlar altında bazı ortak 
kurumlar (kooperatif, dernekler, odalar, SIAD'lar -çeşitli sanayi ve işadamları dernekleri-) 
oluşturulmuştur. Burada vurgulanması gereken asıl nokta, bu kurumlaşmaların, benzer 
firmaların ortak çıkarlarını güdebilmek amaçlı oluşturulmuş dayanışma ağları olmasıdır. 
Bu bölgelerin SSE değerlerine bakıldığında Gaziantep haricindeki tüm bölgelerin pozitif 
SSE değerine sahip olduğu görülmektedir. TRC1 Gaziantep bölgesinin endeks değerinin 
düşük çıkmasında düzey 2 bölgesi içerisinde dahil olduğu illere ait düşük değerlerin etkisi 
olduğu düşünülmektedir.  
Kaynak: Çakmak ve Erden (2005) ve  Eraydın ( 2002).  
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4.2.4.2. Sosyal Sermaye Endeksinin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi ile 

Karşılaştırması 

2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından bölgelerin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik seviyesinin belirlenmesi amacıyla bir endeks çalışması yapılmıştır.173 Bu 

çalışmada bölgeler aldıkları endeks değerine göre gruplanmıştır. 

Tablo 4.17 Bölgelerin SSE ve SEGE Değerleri ve Sıralamaları 

Sıra  
Bölge 
Kodu Bölge Adı 

SSE 
Değeri     Sıra 

Bölge 
Kodu Bölge Adı 

SEGE 
Değeri 

1 TR31 İzmir 0,93  1 TR10 İstanbul 2,83 
2 TR51 Ankara 0,83  2 TR51 Ankara 2,02 
3 TR32 Aydin, Denizli, Muğla 0,79  3 TR31 İzmir 1,52 
4 TR41 Bursa, Eskisehir, Bilecik 0,72  4 TR41 Bursa 0,98 
5 TR22 Balikesir, Çanakkale 0,64  5 TR42 Kocaeli 0,78 
6 TR10 İstanbul 0,62  6 TR21 Tekirdağ 0,57 
7 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartin 0,62  7 TR62 Adana 0,33 
8 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kirklareli 0,6  8 TR32 Aydın 0,29 
9 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,59  9 TR61 Antalya 0,28 

10 TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Usak 0,55  10 TR22 Balıkesir 0,15 
11 TR61 Antalya, isparta, Burdur 0,46  11 TR81 Zonguldak -0,07 
12 TR52 Konya, Karaman 0,41  12 TR33 Manisa -0,17 
13 TR82 Kastamonu, Çankiri,Sinop 0,32  13 TR52 Konya -0,26 
14 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,27  14 TRC1 Gaziantep -0,32 
15 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 0,25  15 TR63 Hatay -0,34 
16 TR71 Kirikkale, Aksaray, Niğde, Nevsehir, 0,14  16 TR72 Kayseri -0,38 
17 TR63 Hatay, Kahramanmaras, Osmaniye 0,06  17 TR71 Kırıkkale -0,41 
18 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,  -0,05  18 TR83 Samsun -0,42 
19 TR62 Adana, Mersin -0,09  19 TR90 Trabzon -0,56 
20 TRB1 Malatya, Elaziğ, Bingöl, Tunceli -0,55  20 TRB1 Malatya -0,56 
21 TRC1 Gaziantep, Adiyaman, Kilis -0,63  21 TR82 Kastamonu -0,68 
22 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt -0,7  22 TRA1 Erzurum -0,79 
23 TRC3 Mardin, Batman, sirnak, Siirt -1,53  23 TRC2 Şanlıurfa -0,96 
24 TRC2 Sanliurfa, Diyarbakir -1,7  24 TRC3 Mardin -1,20 
25 TRB2 Van, Mus, Bitlis, Hakkari -1,74  25 TRA2 Ağrı -1,27 
26 TRA2 Ağri, Kars, iğdir, Ardahan -1,82   26 TRB2 Van -1,39 

Kaynak: Bölgelere ait SEGE değerleri DPT’den alınmıştır.  

Tablo 4.17’de bölgelerin SSE ve SEGE değerleri verilmekte ve bu endeks 

değerine göre bölgeler beş gelişmişlik grubuna ayrılmaktadır. Bölgelerin SSE 

değerleri ile SEGE değerleri karşılaştırıldığında, iki endeks arasında yüzde 72’lik 

                                                           
173Dinçer ve Ark., 2003 
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yüksek bir ilişki tespit edilmiştir. Bölgelerin sıralamaları incelendiğinde bu ilişki 

yüzde 85’ye çıkmaktadır. 

Tablo 4.17’deki sıralamalarda, bölgelerin ait oldukları gruplar büyük oranda 

benzer nitelik göstermektedir. Örneğin birinci ve ikinci gelişmişlik grubundaki 

bölgelerin sıralamaları değişmekle birlikte aynıdır. Ayrıca SSE sıralamasında beşinci 

grupta dört bölge yer almakta, bu bölgelerin hepsi de SEGE sıralamasında beşinci 

grupta yer almaktadır. Bu durum uluslararası çalışmalarda da ortaya çıkan “sosyal 

sermayenin kalkınmışlık ile doğru orantılı olduğu ve bölgelerin gelişmesine pozitif 

katkı sağladığı” görüşünü doğrulamaktadır. 

Bununla birlikte SSE sıralamasında birinci gelişmişlik grubunda yer alan 

bölgelerden TR32 Aydın Bölgesi SEGE sıralamasında ikinci grupta yer almaktadır. 

Bu bölge ekonomik göstergelerde ve SEGE sıralamasında ikinci grupta yer almasına 

rağmen, yüksek sosyal sermaye potansiyelleri nedeniyle SSE sıralamasında birinci 

grupta yer almıştır.  

Şekil 4.1’de bölgelerin sosyal sermaye endeks değerleri (SSE) ve SEGE 

değerleri beraber incelenerek grafik dört bölgeye ayrılmıştır. Grafikte I. Bölgede yer 

alan Düzey 2 bölgeleri  hem SEGE endeksine göre hem de SSE analizine göre 

gelişmemiş bölgelerdir ve bu bölgeler her iki endekste de negatif değer almışlardır.  

Bu bölgeler, TR90 Trabzon, TRB1 Malatya, TRC1 Gaziantep, TRA1 Erzurum, 

TRC3 Mardin, TRB2 Van, TRC2 Şanlıurfa, TRA2 Ağrı bölgeleridir. Özellikle TRC2 

Şanlıurfa, TRC3 Mardin, TRA2 Ağrı ve TRB2 Van Bölgeleri ekonomik 

göstergelerin yanında sosyal göstergelerde de son sıralarda yer almaktadırlar.  

 Şekil 4.1’de II. Bölgede ise SEGE açısından pozitif SSE açısından ise negatif 

değer alan sadece TR62 Adana Bölgesi bulunmaktadır. Adana Bölgesi sosyo-

ekonomik bakımdan gelişmiş olduğu görülürken, SSE açısından gelişmemiş bölgeler 

arasındadır. 
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Şekil 4.1 Bölgelerin SSE-SEGE Değerleri 

 

Grafikteki III. Bölge  hem sosyal sermaye açısından hem de sosyo-ekonomik 

gelişmişlik açısından iyi durumda olan bölgeleri göstermektedir. Buna göre TR10 

İstanbul, TR51 Ankara, TR31 İzmir, TR41 Bursa, TR22 Balıkesir, TR61 Antalya, 

TR21 Tekirdağ, TR42 Kocaeli ve TR32 Aydın bölgeleri her iki açıdan gelişmiş 

bölgeler kabul edilebilmektedir.  

Grafikteki IV. Bölge ise SEGE değerleri negatif, SSE değerleri pozitif olan 

bölgelerdir. Bu bölgelerde halkın toplumsal hayata katılım düzeyi yüksek olmakla 

birlikte, bölgenin ekonomik göstergeleri aynı düzeyde iyi değildir. Buna göre TR81 

Zonguldak, TR33 Manisa, TR52 Konya, TR72 Kayseri, TR 82 Kastamonu, TR83 

Samsun, TR71 Kırıkkale, TR63 Hatay Düzey 2 bölgeleri bu kapsamda yer 

almaktadırlar.  
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4.2.4.3. Sosyal Sermaye Endeksinin Bölgelerin Gayri Safi Katma Değeri 

(GSKD) ile Karşılaştırılması 

Sosyal sermayenin araştırılmasına yönelik uluslararası literatüre göre 

bölgelerin sosyal sermaye düzeyleri ile genel ekonomik kalkınmışlık göstergeleri 

arasında paralellik bulunmaktadır.174 Analiz sonucunda elde edilen bölgelerin sosyal 

sermaye endeks değerlerini, bölgelerin önemli ekonomik göstergesi olan kişi başına 

gayri safi katma değerinin175 logaritmik değeri ile kıyasladığımızda iki seri arasında 

yüzde 89’luk yüksek bir korelasyon elde edilmektedir. Bölgelerin  sosyal sermaye 

endeksi (SSE) ve kişi başı gelir rakamları tablo 18’de sunulmaktadır. 

Tablo 4.18 Bölgelerin SSE ve GSKD Değerleri 

Bölge 
Kodu 

Bölge  
Adı 

SSE Değeri GSKD ($) 

TR10 İstanbul 0,62 10.352 
TR21     Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,6 8.680 
TR22     Balıkesir, Çanakkale  0,64 5.725 
TR31     İzmir   0,93 8.398 
TR32     Aydın, Denizli, Muğla 0,79 6.850 
TR33     Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak   0,55 5.586 
TR41     Bursa, Eskişehir, Bilecik                        0,72 9.377 
TR42     Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova            0,59 9.622 
TR51     Ankara  0,83 9.056 
TR52     Konya, Karaman                                   0,41 4.938 
TR61     Antalya, Isparta, Burdur                         0,46 7.712 
TR62     Adana, Mersin                                    -0,09 5.318 
TR63     Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye     0,06 3.907 
TR71     Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,Kırşehir    0,14 4.654 
TR72     Kayseri, Sivas, Yozgat                           0,25 4.639 
TR81     Zonguldak, Karabük, Bartın                       0,62 7.113 
TR82     Kastamonu, Çankırı, Sinop                         0,32 4.794 
TR83     Samsun, Tokat, Çorum, Amasya                     0,27 4.716 
TR90     Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane  -0,05 4.862 
TRA1     Erzurum, Erzincan, Bayburt                       -0,7 3.760 
TRA2     Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan                       -1,82 2.684 
TRB1     Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli                 -0,55 3.876 
TRB2     Van, Muş, Bitlis, Hakkari                        -1,74 2.355 
TRC1     Gaziantep, Adıyaman, Kilis                       -0,63 3.539 
TRC2     Şanlıurfa, Diyarbakır                            -1,7 2.904 
TRC3     Mardin, Batman, Şırnak, Siirt                    -1,53 2.887 

Kaynak:  GSKD Değerleri TÜİK’ten alınmış olup, 2006 yılına aittir.    
 

                                                           
174 Putnam and Helliwel, 1995:300 
175 TÜİK tarafından açıklanan düzey 2 bölgeleri bazında Gayri Safi Katma Değer verisi kullanılmıştır.  
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Şekil 4.2’de bölgelerin sosyal sermaye endeks değerleri ile kişi başı milli 

gelir rakamları incelendiğinde, ekonomik olarak gelişmiş yerlerde genel olarak 

sosyal sermaye düzeyinin yüksek çıktığı görülmektedir. Toplumdaki gelir artışı 

bireylerin sosyalleşmesini olumlu etkilemekte, bu da mekansal göstergeler 

aracılığıyla analizlere yansımaktadır. 

Şekil 4.2 Bölgelerin Sosyal Sermaye Endeksi ve GSKD Rakamları  

 

Bununla birlikte, bazı bölgelerin GSKD sıralaması ile SSE sıralaması 

arasında farklılıklar görülebilmektedir. Örneğin TR10 İstanbul Bölgesinin GSKD 

rakamlarına bakıldığında 10 bin dolarla birinci sırada yer alırken, SSE sıralamasında 

0,62 endeks değeri ile 6. sırada yer almaktadır. Bu durum İstanbul’un ekonomik 

alanlarda gösterdiği yüksek performansın, sosyal alanlara o nispette yansımadığını 

işaret etmektedir. Analizde değişken bazında İstanbul’un göstergelerine bakıldığında, 

İstanbul’un tüm göstergelerde rakamsal olarak ilerde olduğu fakat bu göstergelerin 

nüfusla normalize edildiğinde Türkiye ortalamasına hatta bazen Türkiye 

ortalamasının da altına düştüğü görülmektedir. Eğitimli nüfus oranının toplam nüfus 

içindeki oranı, kişi başı düşen dernek sayısı rakamlarında İstanbul oldukça 
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gerilerdedir. Bu da İstanbul’un hızlı ekonomik büyümesinin, toplumun tüm 

kesimlerine dengeli bir şekilde dağıtılamadığı fikrini doğurmaktadır. 

Şekil 4.2 incelendiğinde TR10 İstanbul ile birlikte, doğrunun alt kısmında 

kalan TR42 Kocaeli, TR41 Bursa ve TR21 Tekirdağ bölgelerinin grafiğin üst 

kısmında kümelendikleri görülmektedir. Bu bölgeler genel olarak Türkiye’de 

sanayileşmiş ve ekonomik olarak gelişmiş bölgelerdir. Fakat bu bölgelerin ekonomik 

olarak gerçekleştirdikleri başarının insanların toplumsal hayata katılım düzeylerini 

yeterince artırmadığı görülmektedir. Bölgesel gelişme politikaları açısından bu 

sorunun yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

SSE-GSKD doğrusunun üzerinde veya doğruya yakın konumlanma bir 

anlamda ekonomik gelişmişlik ile sosyal sermaye düzeyinin dengeli olduğunu temsil 

etmektedir. Bu bağlamda TR31 İzmir bölgesi hem sosyal sermaye açısından en 

gelişmiş bölgedir hem de ekonomik gelişmesini toplumun sosyal sermaye düzeyine 

yansıtabilmiştir. TR81 Zonguldak bölgesi ise nispi olarak daha az ekonomik gelire 

sahip olmakla birlikte, sosyal sermaye açısından dengeli bir durumdadır.  

TR31 İzmir bölgesine benzer bir durum TR32 Aydın bölgesinde 

görülmektedir. Aydın, Denizli ve Muğla illerinden oluşan bölge 0,79 endeks değeri 

ile 3. sırada yer alırken, milli gelir sıralamasında 9. sırada yer almaktadır. Bölgenin 

göstergeleri incelendiğinde, seçimlere katılım oranında ikinci, eğitimli nüfusun 

toplam nüfus içindeki oranında üçüncü ve elektrik kayıp kaçak oranında ise son 

sıradadır. TR32 Aydın bölgesi sahip olduğu bu yüksek sosyal sermaye bölgenin 

beşeri sermaye düzeyine olumlu katkılar sağlamıştır. Türkiye geneli lise ve üniversite 

giriş sınavlarında bu bölgenin başarı sıralaması oldukça yüksek çıkmaktadır. 

4.2.4.4. Bölgelerin SSE Değerlerinin Yıllar İtibarıyla Karşılaştırılması 

Bölgelere ait 2000-2001 yılı verileri 4.3.1’nci bölümde anlatılan TBA 

yöntemi kapsamında analiz edilerek bölgelerin 2000 yılı SSE hesaplanmıştır. 

(Analize ilişkin detaylar EK-3’te sunulmaktadır.) 

Bölgelerin 2000-2010 yılı endeks değerleri karşılaştırıldığında TR22 

Balıkesir, TR32 Aydın, TR33 Manisa, TR52 Konya, TR63 Hatay, TR81 Zonguldak, 

TR82 Kastamonu ve  TR83 Samsun bölgelerinin endeks değerlerinde bir artış 
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görülmektedir. Özellikle TR52 Konya ve TR72 Kayseri ve TR82 Kastamonu 

bölgeleri 2000 yılında negatif endeks değerine sahip iken, yaklaşık 10 yıllık bir 

sürede sosyal sermaye düzeylerini yükselterek ve 2010 yılı çalışmasında pozitif 

değer almışlardır.  

Analiz sonucunda elde edilen bölgelerin 2000 ve 2010 yılları sosyal sermaye 

endeks değerleri karşılaştırmalı olarak tablo 4.19’da sunulmaktadır.  

Tablo 4.19 Bölgelerin 2000 - 2010 Yılları Sosyal Sermaye Endeks Değerleri 

Bölge Kodu Bölge Adı SSE 2000 SSE 2010 
TR10     İstanbul                                         0,61 0,62 
TR21     Tekirdağ, Edirne, Kırklareli                     0,45 0,60 
TR22     Balıkesir, Çanakkale                             0,34 0,64 
TR31     İzmir                                            0,95 0,93 
TR32     Aydın, Denizli, Muğla                            0,31 0,79 
TR33     Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak                     0,12 0,55 
TR41     Bursa, Eskişehir, Bilecik                        0,57 0,72 
TR42     Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova            0,7 0,59 
TR51     Ankara                                           1,63 0,83 
TR52     Konya, Karaman                                   -0,39 0,41 
TR61     Antalya, Isparta, Burdur                         0,39 0,46 
TR62     Adana, Mersin                                    -0,1 -0,09 
TR63     Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye                   -0,18 0,06 
TR71     Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir    0,31 0,14 
TR72     Kayseri, Sivas, Yozgat                           -0,17 0,25 
TR81     Zonguldak, Karabük, Bartın                       0,29 0,62 
TR82     Kastamonu, Çankırı,Sinop                         -0,09 0,32 
TR83     Samsun, Tokat, Çorum, Amasya                     0,02 0,27 
TR90     Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane  -0,2 -0,05 
TRA1     Erzurum, Erzincan, Bayburt                       -0,86 -0,70 
TRA2     Ağrı, Kars, iğdir, Ardahan                       -0,94 -1,82 
TRB1     Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli                 -0,42 -0,55 
TRB2     Van, Muş, Bitlis, Hakkari                        -0,78 -1,74 
TRC1     Gaziantep, Adıyaman, Kilis                       -0,67 -0,63 
TRC2     Şanlıurfa, Diyarbakır                            -1,47 -1,70 
Kaynak: Değerler yazar tarafından hesaplanmıştır.   

 Bunun yanında TR51 Ankara, TR71 Kırıkkale bölgelerinin sosyal sermaye 

düzeylerinde bir azalma görülmektedir. TR51 Ankara bölgesi 2000 yılında 1,63 

endeks değeri ile 26 bölge içinde birinci sırada iken, 2010 yılı çalışmasına göre 0,83 

endeks değeri ile ikinci sıraya gerilemiştir. Bununla birlikte TRA2 Ağrı, TRB2 Van, 

TRC2 Şanlıurfa ve TRC3 Mardin bölgelerinin 2000 yılında negatif olan endeks 
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değerlerinin, geçen zaman içerisinde daha da gerilediği ve diğer bölgelerle 

aralarındaki sosyal gelişmişlik farkının arttığı görülmektedir. 

Grafik 4.1’de bölgelerin SSE değerleri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. 
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Grafik 4.1 Bölgelerin SSE Değerleri (2000-2010) 

Kaynak: Grafik yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Aynı beşeri ve doğal sermaye birikimine sahip bölgelerin farklı büyüme 

eğilimleri göstermeleri ve aynı ekonomi politikaları uygulanmasına rağmen bazı 

bölgeler gelişirken bazı bölgelerin geri kalması kalkınma literatüründe tartışılan 

konulardandır. Araştırmacılar ve politika yapıcılar, bölgeler arası gelişmişlik 

farklarının azaltılmasında öncelikle fiziki ve beşeri sermaye transferine dayalı 

modelleri geliştirmişler, ancak bu modellerden beklenen sonuçların alınamaması ve 

kalkınma kavramının kapsamının gelişmesiyle birlikte 1980’lerden itibaren sosyal 

sermaye kavramı da bölgeler arası gelişmişlik farklarının açıklanmasında 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Sosyal sermaye kavramının herkesin üzerinde mutabık olduğu bir tanımı 

mevcut değildir. Örneğin, sosyal sermayeyi Putnam ortak hedefleri sağlamak 

amacıyla aktörlerin işbirliği halinde ve etkin şekilde birlikte hareket etmesini 

sağlayan güven, sosyal normlar ve ağlar şeklinde; Fukuyama ise toplumun 

tamamında veya bir bölümünde güven duygusunun hakim olmasıyla kazanılan 

toplumsal bir yeti olarak tanımlamaktadır. Sosyal sermaye kavramının 

açıklanmasında, bireyler ve kurumlar arası güven, kalkınma paydaşları arasındaki 

ilişkiler ağı ve bunun etkinliği, ortak normlar, işbirliği, karşılıklılık ve ortak amaçlara 

ulaşma gibi kavramların üzerinde durulmaktadır. 

Sosyal sermaye, ilişkilere dayalı olması nedeniyle bir yönüyle sosyal; üretime 

katkı veren bir unsur olması ve ekonomik büyümeyi etkilemesi yönüyle de sermaye 

olarak ele alınabilmektedir. 

Sosyal sermaye kavramının içsel büyüme modeli çerçevesinde ele 

alınmasıyla kavramın teorik altyapısını oluşturmaya yönelik çalışmalar artmıştır. Bu 

kapsamda, Romer’e göre toplumlar arasında oluşan gelir farklılıkların altında yatan 

sebep toplumların sosyal alt yapısıdır.176 Sosyal altyapı, insanların tasarruf etme ya 

da harcama yapma; kişi ya da devletlerin rant peşinde koşma davranışlarında 

                                                           
176 Romer, 2001:144 
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belirleyici olabilmektedir. Bundan dolayı toplumları oluşturan etkenler ve kültürel 

yapılar, devletlerin ekonomik performansları üzerinde etkili olabilmektedirler.  

Bu kapsamda sosyal sermaye kurumlar aracılığıyla, bireyler arası etkileşim 

için istikrarlı bir yapının kurulmasını sağlayarak toplumda ve piyasada var olan 

belirsizliği azaltmakta; ortak faaliyet probleminin ve toplumsal problemlerin 

çözümünü kolaylaştırarak işlem maliyetlerini düşürmekte; emek piyasasının 

etkinleşmesini sağlayarak, iş arama ve uygun işe uygun elemanın seçimi 

aşamalarında oluşan maliyetleri düşürmekte; suça bağlı maliyetlerin azalmasını 

sağlayarak bu alana ayrılan kaynakların yatırımlara yönlendirilmesini sağlamakta; 

beşeri sermayenin nitelik ve niceliğinin artmasını sağlamakta, toplumda 

demokrasinin yerleşmesini sağlamakta ve kötü yönetimden kaynaklanan kaynak 

israfının önüne geçmekte, yeniliklerin toplum içinde yayılmasını kolaylaştırmakta,  

toplumsal sağlığı koruyarak ve sağlık harcamalarına ayrılan kaynağın yatırımlara 

yönlendirilmesini sağlamaktadır.  

Sosyal sermayenin ulusal kalkınmaya olan bütün katkıları bölgesel gelişme 

için de geçerli olmakla birlikte bölgelerin gelişmesine sağladığı özel avantajlar da 

bulunmaktadır. Bunlar rekabet düzeyinin yükseltilmesi, yenilikçilik kapasitesinin 

artırılması ve kümelenme potansiyellerinin etkinleştirilmesidir.  

Sosyal sermayenin ölçülmesi konusunda farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Araştırmacılar tarafından ağırlıklı olarak ya anket yoluyla toplumdaki güven unsuru 

ölçülmeye çalışılmış ya da toplumsal göstergeler (ör: sivil toplum kuruluşlarına ve 

seçimlere katılım, gazete ve dergi okuma sayısı vb.) üzerinden toplumların sosyal 

sermaye düzeyleri hesaplanmıştır. Bu kapsamdaki ülkeler arası güven ve sosyal 

sermaye ölçülmesine yönelik çalışmalarda Türkiye genellikle düşük sosyal sermaye 

düzeyiyle son sıralarda çıkmaktadır. Örneğin 1990 yılı Dünya Değerler Anketinde 

(DDA) yüzde  10’luk güven düzeyiyle 43 ülke içinde 42. sırada; 1995-1996 

yıllarında yapılan çalışmada ise OECD’ye üye ülkeler arasında yüzde 6,5 ile son 

sırada (46)  ve 2007 yılı çalışmasında yüzde 5 ile 57’nci sıra yer almıştır.   

Sosyal sermayenin ölçülmesiyle birlikte bazı çalışmalarda ülkeler veya 

bölgeler arası kalkınmışlık farkları incelenmiş ve bu çalışmalarda sosyal sermayenin 
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diğer ekonomik aktörlerle ilişkisi araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

genellikle sosyal sermaye ile ekonomik kalkınmışlık arasında pozitif bir ilişki tespit 

edilmiştir.  

Dünya da sıkça tartışılmasına ve kullanılmasına rağmen sosyal sermayenin 

Türkiye’de kullanımı yeni sayılmaktadır. Sosyal sermayenin gerçek manada ele 

alınması ve politika dokümanlarına girmesi 9. Kalkınma Planı ile birlikte olmuştur. 

Sosyal sermaye yetersizliği, 9. Kalkınma Planının bölgesel gelişme ekseninde 

bölgesel politikalara ilişkin zayıf yönlerden birisi olarak belirtilmiş, sosyal 

sermayenin kendisi bölgesel politikaların geliştirilmesinde ve başarıyla 

uygulanmasında araç olarak görülmüştür. Ayrıca Bölgesel Gelişme ÖİK raporunda 

sosyal sermayenin beşeri sermaye ile uygun bir bileşkesi sağlanmadıkça insana 

yapılan yatırımın kendisinden beklenen ekonomik büyümeyi doğuramayacağı 

belirtilmiştir.177 Bu bakış açısı, sosyal sermayenin bölgeler bazında geliştirilmesi 

fikrini ortaya koymuş, böylece rekabetçi üstünlüğü yerelleşen bilgi, ağyapı ve 

kurumsal diyalogların inşası ile sosyal sermayeye dayanan yeni bölgesel politikaların 

uygulanması gündeme gelmiştir.  

Sosyal sermayenin politika dokümanlarına girmesine rağmen Türkiye’de 

kavramsal olarak araştırılması ve bölgeler bazında ölçülmesine pek ağırlık 

verilmemiş, dolayısıyla bu alanda yapılan çalışmalar sınırlı kalmıştır.  Ulusal 

literatürde sosyal sermayenin ölçümüne yönelik olarak bölgesel rekabet edebilirliğin 

alt başlığı şeklinde ele alınan ve sınırlı sayıda değişkenle yapılan çalışmalar178 ile 

birlikte bölgenin sosyal sermayesini ölçmeye yönelik yapılmış çalışmalar179 

bulunmaktadır.  İlk gruptaki çalışmalar Düzey 2 bölgeleri ölçeğinde yapılmış ve 

bölgeler arasında bir sıralama elde edilmiştir. İkinci gruptaki çalışmalarda ise yerelin 

sosyal sermaye potansiyeli anket yoluyla belirlenmeye çalışılmış ve ağırlıklı olarak o 

bölgenin sosyal sermaye düzeyinin yükseltilmesine yönelik önerilerde 

bulunulmuştur.  

                                                           
177 DPT, 2006b: 61 
178Örnek: Kara, 2008 ve Filiztekin, 2009 
179 Örnek: Ergin, 2008, Keskin, 2007 
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Tezde uluslararası çalışmalarda kullanılan Temel Bileşenler Yöntemi esas 

alınarak ve Türkiye’de 26 düzey 2 bölgesi bazında toplanan veriler kullanılarak 

bölgelerin sosyal sermaye düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Analizde kullanılan 

değişkenlerin tespitinde bu çalışmalarda kullanılıp kullanılmadıklarına ve sosyal 

sermaye kavramıyla ilişkilerine dikkat edilmiştir. Bu kapsamda, değişken olarak 

seçimlere katılım oranı, on bin kişi başına dernek sayısı, intihar oranı, boşanma 

oranı, kişi başına gazete ve dergi tirajı, vergi tahsilat-tahakkuk oranı, net göç hızı, 

elektrik kayıp-kaçak oranı ve yüksek öğrenim mezunu nüfusun toplam nüfus içindeki 

oranı seçilmiştir. İşaretlerin yönü ihmal edilerek değişkenlerin ağırlıkları (temel 

yükleri) incelendiğinde, birinci bileşende sosyal sermaye düzeyi üzerinde en fazla 

ağırlığa sahip değişkenler boşanma oranı, iç göç hızı ve elektrik kayıp kaçak 

oranıdır. İkinci temel bileşende ise dernek sayısı ve seçimlere katılım oranıdır. 

Analiz sonucu üretilen bölgelerin sosyal sermaye endeksi (SSE) 0,93 ile -1,82 

aralığında değerler almaktadır. Endeks değeri pozitif olanlar sosyal sermaye 

açısından gelişmiş, negatif olanlar ise gelişmemiş olarak tanımlanabilmektedir. Buna 

göre TR31 İzmir Bölgesi 26 bölge içinde 0,93 endeks değeri ile ilk sırada yer alırken, 

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan illerinden oluşan TRA2 bölgesi ise -1,82 endeks değeri ile 

son sırada bulunmaktadır. 

Analizin dikkat çekici bir diğer sonucu sosyal sermaye bakımından bölgelerin 

coğrafi dağılımında dikey bir yön izlemesidir. Sosyal sermaye düzeyine göre 

bölgeler (TR62 Adana Bölgesi hariç tutularak) Türkiye’nin doğusundan batısına 

doğru dik bir hat boyunca ayrılmaktadırlar. Bu bir anlamda Avrupa’da özelikle de 

İtalya’da görülen sosyal sermayenin kuzey-güney ekseninde ayrımına 

benzemektedir. Bu durum Türkiye’de bölgesel anlamda genel gelişmişlik-geri 

kalmışlık  algılaması ile uyumlu çıkmaktadır.  

Bölgelerin SSE değerleri, bölgelere ait Gayri Safi Katma Değer verileriyle 

kıyaslandığında iki seri arasında yüksek ilişki göze çarpmakta; genel olarak 

ekonomik olarak gelişmiş bölgelerin sosyal sermaye açısından da gelişmiş olduğu 

görülmektedir. Fakat bu ilişkide dikkat çeken husus Türkiye’nin sanayileşmiş ve 

gelişmiş bölgeleri olan TR10 İstanbul, TR42 Kocaeli ve TR21 Tekirdağ bölgelerinin 

sosyal sermaye endeksinde nispeten gerilerde yer aldığıdır. 
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Bölgelere ait SSE değerleri, bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks 

(SEGE)  değerleri ve sıralamaları ile karşılaştırıldığında, sıralamalar arasında küçük 

farklılıklar olmakla birlikte önemli ölçüde uyum görülmektedir. Buna göre bölgelerin 

sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri ile sosyal sermaye düzeyleri arasında pozitif 

ilişki vardır.   

Bunun yanında, iki endeks ve bu endekse bağlı sıralamalar incelendiğinde 

dikkat çeken bir diğer husus, ekonomik göstergeleri iyi olan fakat sosyal sermaye 

açısından yeterince gelişmemiş bölgelerdir. Analiz sonuçları yorumlanırken TR10 

İstanbul örneğinde de açıklanan bu duruma göre, bazı bölgeler ekonomik olarak 

gelişmekte iken bu gelişimi sosyal alanlara yeterince yansıtamayabilmektedirler. Bu 

bölgelerde nüfusun belli bir kesiminin geliri hızlı şekilde artar iken, alt gelir 

grubundaki kesiminin geliri görece artmamakta, hayat kalitesinde belirgin 

iyileşmeler görülmeyebilmektedir. Bu durum ekonomik göstergelerde yeterince fark 

edilememekle birlikte, sosyal analizlerde (sosyal sermaye ve diğerleri) ortaya 

çıkmaktadır.  Örneğin SEGE’de kullanılan ekonomik göstergeler (kişi başı milli 

gelir, otomobil sayısı vs) aslında o bölgenin ekonomik gelişmişliğini göstermekle 

birlikte bölgenin dengeli kalkınmasını tam olarak yansıtabilmiş değildir. Bu nedenle 

ekonomik göstergelerin sosyal göstergelerle karşılaştırılması, bölgenin kalkınmışlık 

seviyesinin daha doğru ele alınmasını sağlaması ve kalkınma problemlerinin 

çözümünü kolaylaştırması bakımından önemli görülmektedir. 

Diğer bir husus ise sosyal sermaye endeksinde bölgelerin gelişmişliğini 

sosyal dinamikler (örn: boşanma hızı) ve toplumsal katılım (dernek sayısı, seçimlere 

katılım oranı, gazete-dergi okuma sayısı) açısından ele alınmakta; SEGE de ise 

bölgelere ait sosyal, fiziki ve ekonomik göstergeleri kullanılmakta ve genel bir 

gelişmişlik perspektifi çizilmektedir. Bundan dolayı bölgelerin SSE sonuçları 

yorumlanırken bu farklılıklara dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca bölgelerin sosyal sermaye kapasiteleri açısından geliştirilmesi, SEGE 

veya GSKD sıralamasındaki gelişimle paralellik arz etmekle birlikte aynı değildir. 

Sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış bir bölgeye yapılacak ilave yatırımlar ya da 

aktarılacak kaynaklar, göstergeler açısından bu bölgeleri ileri düzeye taşımakla 
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birlikte, toplumsal dokuda bir değişim sağlamıyor ve bölgenin sosyal sermaye düzeyi 

yükseltmiyorsa bu bölgenin genel kalkınmışlığı sağlanamayacaktır. 

2000-2010 SSE değerleri kıyaslandığında bazı bölgelerin geliştiği bazı 

bölgelerin ise gerilediği görülmektedir. Örneğin 2000 yılı SSE değerine göre TR51 

Ankara Bölgesi 1,63 endeks değeri ile birinci sıradayken, 2010 yılı çalışmasında 0,83 

endeks değeri ile ikinci sıraya gerilemiştir. Aynı şekilde TR62 Adana Bölgesi 0,27 

endeks değeri ile sosyal açıdan gelişmiş bir bölge iken, 2010 yılı SSE sonucuna göre 

-0,09 endeks değeri ile gelişmemiş bölgeler arasında yer almaktadır. 

Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin SSE değerlerindeki düşüş de dikkat 

çekmektedir. Bu bölgelerin negatif olan SSE değerleri yaklaşık 10 yıllık bir zaman 

diliminde daha da gerilemiştir. Bu bölgelerin SSE değerlerindeki düşüş bölgesel 

gelişme politikaları açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur.  

Bununla birlikte TR32 Aydın, TR33 Manisa, TR41 Bursa, TR52 Konya, 

TR63 Hatay, TR72 Kayseri, TR81 Zonguldak, TR82 Kastamonu ve TR 83 Samsun 

Bölgeleri SSE açısından gelişen bölgelerdir. Bu bölgelerin ortak özelliği yeni sanayi 

odağı olarak nitelenen bölgelerle uyumlu olmasıdır. Örneğin TR32 bölgesinde 

Denizli, TR33 Bölgesinde Afyon, TR52 Bölgesinde Konya, TR63 Bölgesinde 

Kahramanmaraş, TR72 Bölgesinde Kayseri ve TR 83 Bölgesinde Çorum illeri yeni 

sanayi odağı olarak ön plana çıkan illerin başında gelmektedirler.  
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ÖNERİLER 

Bölgesel analizlerde karşılaşılan en önemli problem seçilen mekansal düzeye 

ait sağlıklı ve uzun dönemli verilere ulaşılamamasıdır. Bu kapsamda  Düzey 2 

bölgeleri esasına göre elde edilen veriler yerine düzey 3 (il) bazlı veri üretimine 

geçilmesi ve daha sonra bu verilerin düzey 2 bölge ölçeğine çekilmesi 

gerekmektedir. Bunun sonucunda yapılacak analizlerin uzun dönemde daha sağlıklı 

sonuçlar vereceği düşünülmektedir.  

Bu konuyla bağlantılı olarak sosyal sermayenin ölçülmesinde uluslararası 

çalışmalarda kullanılan fakat Türkiye’de üretilmeyen bazı göstergeler mevcuttur. 

Ulusal ve yerel bazda sosyal sermaye düzeyinin tespit edilebilmesi için bu 

göstergelerin TÜİK tarafından il bazında (anketler yoluyla) üretilmesi ve sosyal 

göstergeler başlığı altında  paylaşılması gerekmektedir.  

Söz konusu göstergelerin başında toplumun sahip olduğu güven duygusu yer 

almaktadır. İnsanların çevrelerine, kamu kurumları ile sivil toplum örgütlerine 

duydukları güven düzeyi anketler yoluyla tespit edilmelidir. Bu anketlerde güven 

düzeyinin yanı sıra oluşturulmuş olan özel sorular ile ilişki ağları, sivil toplum 

kuruluşlarına ve toplumsal hayata katılım düzeyleri tespit edilebilecektir. 

 Anket yoluyla veri toplanmasının yanında idari kayıt yoluyla da toplumsal  

yapıyı temsil eden birçok veri elde edilmelidir. Örneğin;  

• İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yıllık olarak 

sivil toplum örgütlerine ilişkin veriler (faal dernek sayıları, üye 

sayıları, yardım kampanyaları, faaliyet sayıları, bu  faaliyetlerin 

ekonomik ve sosyal etkileri) derlenmeli,   

• Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıfların il bazında 

faaliyetlerine ilişkin göstergeler üretilmeli,  

• Odalar ve Meslek Örgütleri tarafından üye kuruluşların faaliyetleri ve 

üye yapılarıyla ilgili sayısal veriler oluşturulmalı ve 

 internet siteleri ve TÜİK aracılığıyla yayımlanmalıdır. 
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Sosyal sermayenin geliştirilmesi hususunda ise ülkeler arası yapılan 

çalışmalarda Türkiye, güven düzeyindeki düşüklükle dikkat çekmektedir. Türkiye’de 

insanların toplumsal kurumlara ve diğer insanlara karşı yeterince güvenmediği 

görülmektedir. Bu sorunun çözümü ile ilgili olarak; 

• Kamu hizmetlerine erişimde toplumun tüm kesimlerinin kapsanması 

ve kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması gerekmektedir. Bu 

kapsamda kamu kurumlarında yönetim süreçlerinin öngörülebilir, 

yöneticilerinin ise hesap verebilir olması gerekmektedir. 

• Bunun yanında adalet hizmetlerinin sunumunda, kamunun 

beklentilerine cevap verebilen, hızlı, şeffaf, hesap verebilir olmasına 

dikkat edilmelidir.  

• Sosyal yardımlaşmayı ve toplumsal dayanışmayı yerine getirmesi 

beklenen sivil toplum kuruluşlarının ve mesleki örgütlerin, katılıma 

açık, denetlenebilir ve şeffaf olması gerekmektedir. 

• Dini, etnik ve sınıfsal ayrımcılığın azaltılması ve toplumda “Milli 

Birlik” olgusunun yerleştirilmesi gerekmektedir. Sosyal bütünlüğün 

sağlanabilmesi için toplumsal farklılıkların tehdit olarak 

algılanmaması önemli görülmektedir.  

• Bunun yanında, gelir dağılımında adaletin sağlanması sınıflar arası 

çatışmanın önüne geçilmesi ve toplusal güvenin sağlanması açısından 

önemli bir husustur. Gelir dağılımında dengenin kurulamaması 

durumunda toplumsal sınıflar arası mesafenin açılması ve güven 

düzeyinin giderek düşmesi beklenmektedir. Bu sebeple ekonomi 

politikalarının tasarımı aşamasında bu politikaların sosyal yönleri de 

göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bölgesel gelişme politikaları açısından ise bölge içi kurum veya aktörlerle 

etkin işbirliğinin sağlanması önemli görülmektedir. Bu amaçla yerel kalkınmada 

kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirecek, yerelin 

sosyal sermaye potansiyelini harekete geçirecek ve bunların sonucunda bölgesel 

gelişmeye yeni bir ivme kazandıracak olan Kalkınma Ajanslarının destekleyeceği 
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projelerde, bölge içi işbirliği ve iletişimi güçlendiren sosyal projelere öncelik 

verilmelidir.  

Sosyal sermayenin genel anlamda artırılması için ise toplumun dezavantajlı 

kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayan ve 

kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların 

kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı veren sosyal destek programlarına ağırlık 

verilmelidir. Bu programlarda, bölgede yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde 

sıkıntı yaşayan, toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan 

kesimler için yeni fırsatlar oluşturulmalı ve bu kesimin kendine olan güvenini 

artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı 

olunmalıdır. Ayrıca bu programlar, bölgelerin ihtiyacına yönelik olarak 

özelleşebilmelidir. Örneğin suç oranının yüksek olduğu yerde suçun azaltılmasına 

yönelik eğitsel programlar, toplumsal katılımın ve birlikte iş yapma kültürünün eksik 

olduğu yerde sivil toplum kuruluşu kurma yönünde eğitimler verilmelidir. 

Yapılan bölge bazlı sosyal sermaye analizleri çerçevesinde, bölgelerin 

eksikliklerini gidermeye yönelik sosyal destek programlarının uygulanması tavsiye 

edilmektedir. Bu kapsamda;  

• Sosyal sermayenin önemli unsurlarından olan sivil toplum kuruluşlarına 

katılımın genel olarak tüm bölgelerde düşük olduğu görülmektedir. Etkin 

demokrasi ve yönetime yüksek katılımın bir gereği olan sivil toplumlarına 

katılımın tüm bölgelerde desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, STK’ların 

kurulma ve sürdürülme işlemleri kolaylaştırılmalıdır. Bu sayede gönüllü 

teşekküller ve sivil toplum kuruluşlarına katılım ile toplumun sosyal sermaye 

düzeyi artırılacaktır.  

•    Analiz sonunda çıkan ve genelde sanayileşmiş ve yüksek ekonomik gelire 

sahip bölgelerin (TR10 İstanbul, TR62 Adana, TR42 Kocaeli) sosyal sermaye 

açısından da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bölgelerde yerel yönetimlerce, 

toplumsal katılımı artırıcı ve milli birlik bilincini oluşturmaya yönelik faaliyetler 

düzenlenmelidir.  

•    Ayrıca, TR21 Tekirdağ, TR61 Antalya,  TR31 İzmir ve TR42 Kocaeli 

bölgeleri hızlı ekonomik büyümenin neticesinde diğer bölgelerden yoğun göç 



 

134 
 

baskısı altındadırlar. Bu bölgelerde göçün olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve 

toplumsal entegrasyonun sağlanmasına yönelik programlar uygulanmalıdır.  

•    SSE sıralamasında beşinci ve dördüncü grupta yer alan bölgelerin intihar 

oranları ve verdiği göç hızları yüksek, gazete ve dergi okuma oranları ile eğitimli 

nüfus oranı düşük çıkmaktadır. Dolayısıyla bu bölgelerin sosyal sermayenin 

artırılmasında; 

a. İntihar sebepleri üzerine detaylı sosyolojik araştırmaların yapılması, 

bu araştırmalar neticesinde politika dokümanlarının hazırlanması,  

b. Bölge dışı göç eğiliminin azaltılması, buna bağlı olarak da göçten 

kaynaklanan olumsuz etkilerin engellenebilmesi için özel tedbirlerin 

alınması,  

c. Yerel yayın kuruluşlarının desteklenmesi ve yerelde sahiplenme 

duygusunu artıracak olan yerel gazete-dergi okuma alışkanlığının 

kazandırılması,  

d. Bunun yanında eğitimli insan gücünün istihdamı konusunda yeni iş 

imkanlarının yaratılmasına yönelik bölgedeki üniversitelerin 

desteklenmesi faydalı olacaktır.  

Sonuç olarak sosyal sermaye bölgeler arası gelişmişlik farkının 

azaltılmasında ve ulusal kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu 

sebeple, bölgelerin fiziki sermaye eksiklikleri kadar, sosyal sermaye eksiklikleri de 

göz önünde bulundurulmalı, yeni bölgesel gelişme politikaları geri kalmış bölgeleri 

fiziksel sermaye yatırımlarının yanından sosyal alanda da destekleyici olmalıdır. 

Sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış bölgelere yapılacak yatırımlar ya da aktarılacak 

kaynaklar, göstergeler açısından bu bölgeleri ileri düzeye taşımakla birlikte, 

toplumsal dokuda bir değişim sağlamıyor, toplumsal katılımı artırmıyor ise bu 

bölgelerin genel kalkınması sağlanamayacaktır. 
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EK 1. DÜZEY II BÖLGELERİNİN TESPİTİ HAKKINDA 

BAKANLAR KURULU KARARI 
 Karar Sayısı : 2002/4720 

 Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik 

analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa 

Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı 

oluşturulması amacıyla ülke çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının 

tanımlanmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 

28/08/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 28/08/2002 Tarihli ve 2002/4720 Sayılı Kararnamenin eki; 

KARAR 

 Madde 1- Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin 

sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin 

belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir 

istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge 

Birimleri Sınıflandırması tanımlanmıştır. 

 Madde 2- İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasında iller “Düzey 3” 

olarak tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu 

iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak “Düzey 

1” ve “Düzey 2” olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarşik İstatistiki Bölge 

Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. 

 Madde 3- “Düzey 3” kapsamındaki İstatistiki Bölge Birimleri 81 adet olup il 

düzeyindedir. Her il bir İstatistiki Bölge Birimini tanımlamaktadır. 

“Düzey 2” İstatistiki Bölge Birimleri, “Düzey 3” kapsamındaki komşu illerin 

gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 26 adettir. 

 “Düzey 1” İstatistiki Bölge Birimleri ise “Düzey 2” İstatistiki Bölge 

Birimlerinin gruplandırılması sonucu tanımlanmış olup, 12 adettir. 
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 Bu Kararın yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni bir düzenleme 

yapılıncaya kadar daha önce dahil olduğu İstatistiki Bölge Birimi içinde 

değerlendirilecektir. 

 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması kodlandırılmış olup, ekli (1) sayılı 

cetvelde gösterilmiştir. 

 Madde 4- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca; bölgesel istatistiklerin 

toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve 

bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi gibi çalışmalarda, bu Karar ile 

belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması esas alınacaktır. 

 Madde 5- Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 

yetkilidir. 

 Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Madde 7- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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28/8/2002 Tarihli ve 2002/4720 Sayılı Kararnamenin Eki:I Sayılı Cetvel 
KOD Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 KOD Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 
TR TURKEY TR72 Orta Anadolu Kayseri   
TR1 İstanbul      TR721     Kayseri 
TR10    İstanbul   TR722     Sivas 
TR100      İstanbul TR723     Yozgat 
TR2 Batı Marmara     TRC Güneydoğu 

Anadolu 
    

TR21   Tekirdağ   TRC1 Gaziantep   
TR211     Tekirdağ TRC11     Gaziantep 
TR212     Edirne TRC12     Adıyaman 
TR213     Kırklareli TRC13     Kilis 
TR22   Balıkesir   TRC2   Şanlıurfa   
TR221     Balıkesir TRC21     Şanlıurfa 
TR222     Çanakkale TRC22     Diyarbakır 
TR3 Ege     TRC3   Mardin   
TR31   İzmir   TRC31     Mardin 
TR310      İzmir TRC32     Batman 
TR32   Aydın   TRC33     Şırnak 
TR321     Aydın TRC34     Siirt 
TR322     Denizli TR8 Batı Karadeniz     
TR323     Muğla TR81   Zonguldak   
TR33   Manisa   TR811     Zonguldak 
TR331     Manisa TR812     Karabük 
TR332     Afyon TR813     Bartın 
TR333     Kütahya TR82   Kastamonu   
TR334     Uşak TR821     Kastamonu 
TR4 Doğu 

 
    TR822     Çankırı 

TR41   Bursa   TR823     Sinop 
TR411     Bursa TR83   Samsun   
TR412     Eskişehir TR831     Samsun 
TR413     Bilecik TR832     Tokat 
TR42   Kocaeli   TR833     Çorum 
TR421     Kocaeli TR834     Amasya 
TR422     Sakarya TR9 Doğu Karadeniz      
TR423     Düzce TR90    Trabzon   
TR424     Bolu TR901     Trabzon 
TR425     Yalova TR902     Ordu 
TR5 Batı Anadolu     TR903     Giresun 
TR51   Ankara   TR904     Rize 
TR510      Ankara TR905     Artvin 
TR52   Konya   TR906     Gümüşhane 
TR521     Konya TRA Kuzeydoğu 

Anadolu 
    

TR522     Karaman TRA1 Erzurum   
TR6 Akdeniz     TRA11     Erzurum 
TR61   Antalya   TRA12     Erzincan 
TR611     Antalya TRA13     Bayburt 
TR612     Isparta TRA2   Ağrı   
TR613     Burdur TRA21     Ağrı 
TR62   Adana   TRA22     Kars 
TR621     Adana TRA23     Iğdır 
TR622     Mersin TRA24     Ardahan 
TR63   Hatay   TRB Ortadoğu 

Anadolu 
    

TR631     Hatay TRB1 Malatya   
TR632     Kahramanmaraş TRB11     Malatya 
TR633     Osmaniye TRB12     Elazığ 
TR7 Orta Anadolu     TRB13     Bingöl 
TR71   Kırıkkale   TRB14     Tunceli 
TR711     Kırıkkale TRB2   Van   
TR712     Aksaray TRB21     Van 
TR713     Niğde TRB22     Muş 
TR714     Nevşehir TRB23     Bitlis 
TR715     Kırşehir TRB24     Hakkari 
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EK 2. BÖLGELERE GÖRE SOSYAL GÖSTERGELER 

 Seçimlere Katılım 
Oranı (Yüzde) 

Dernek Sayısı (On 
Bin Kişi Başına) 

Kaba Boşanma 
Hızı (Binde) 

Tahsilat-Tahakkuk 
Oranı (Yüzde) 

Net Göç Hızı 
(Binde) 

Gazete ve Dergi 
Tirajı (Adet) 

Elektrik Kayıp-Kaçak 
Oranı (Yüzde) 

Eğitimli Nüfus 
Oranı (Yüzde) 

TR10 81,6 12 1,631 85,16 2,124 69,157 10,25 7,32 
TR21 87,0 14 1,515 82,77 14,960 34,215 7,01 8,03 
TR22 86,3 12 1,512 76,81 5,296 31,945 6,17 10,09 
TR31 84,4 13 2,511 84,56 7,313 54,602 6,21 8,75 
TR32 87,5 13 2,003 66,45 7,795 31,754 4,20 9,87 
TR33 88,7 13 1,490 70,18 -4,380 22,777 6,15 6,54 
TR41 85,5 17 1,424 74,07 13,379 31,370 5,49 6,58 
TR42 86,4 18 1,368 92,06 12,341 30,138 6,47 3,52 
TR51 85,1 11 1,955 78,63 6,866 63,575 8,70 11,45 
TR52 85,9 12 1,372 66,86 -4,793 17,413 8,51 5,69 
TR61 85,7 8 1,894 64,55 15,184 45,485 8,99 9,29 
TR62 83,6 7 1,595 67,30 -4,475 49,503 9,82 6,09 
TR63 85,9 10 1,154 77,54 -0,517 16,232 7,38 6,17 
TR71 85,4 9 1,835 73,71 -6,310 21,037 7,87 6,62 
TR72 84,0 17 1,267 71,71 -10,797 24,163 7,38 2,86 
TR81 85,0 15 1,659 78,97 0,094 28,806 7,08 9,39 
TR82 86,3 11 1,092 75,71 3,646 19,148 7,52 7,59 
TR83 85,6 15 1,100 72,85 -8,138 20,318 9,15 6,63 
TR90 83,1 10 0,844 77,35 -2,257 38,967 10,45 8,34 
TRA1 82,4 6 0,565 73,10 -25,291 17,641 13,72 6,39 
TRA2 80,5 8 0,442 60,13 -26,651 10,127 40,18 3,92 
TRB1 82,7 6 0,911 78,00 -3,914 16,196 10,45 5,81 
TRB2 80,8 6 0,153 73,12 -16,872 7,863 55,92 3,49 
TRC1 83,1 4 0,925 51,36 -3,300 23,276 8,60 3,43 
TRC2 80,4 4 0,418 68,25 -9,298 8,429 61,52 2,76 
TRC3 82,4 11 0,223 61,32 -10,556 9,825 68,27 1,57 
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Tablo Ek.1.1 Sosyal Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 

  Seçimlere 
Katılım Oranı 

Dernek 
Sayısı 

Boşanma 
Oranı 

Net Göç 
Hızı  

Gazete ve 
Dergi Tirajı 

Elektrik Kayıp-
Kaçak Oranı  

Eğitimli Nüfus 
Oranı  

İntihar 
Oranı 

Tahsilat-
Tahakkuk 

Oranı  
Seçimlere Katilim Oranı 1,00 0,59 0,64 0,58 0,26 -0,70 0,53 -0,51 0,28 
Dernek Sayısı 0,59 1,00 0,49 0,36 0,30 -0,42 0,43 -0,33 0,29 

Boşanma Oranı 0,64 0,49 1,00 0,74 0,77 -0,73 0,78 -0,61 0,42 

Net Göç Hızı  0,58 0,36 0,74 1,00 0,72 -0,66 0,65 -0,73 0,60 

Gazete ve Dergi Tirajı 0,26 0,30 0,77 0,72 1,00 -0,52 0,71 -0,54 0,44 

Elektrik Kayıp-Kaçak 
Oranı 

-0,70 -0,42 -0,73 -0,66 -0,52 1,00 -0,70 0,70 -0,50 

Eğitimli Nüfus Oranı 0,53 0,43 0,78 0,65 0,71 -0,70 1,00 -0,51 0,40 

İntihar Oranı -0,51 -0,33 -0,61 -0,73 -0,54 0,70 -0,51 1,00 -0,57 

Tahsilat-tahakkuk Oranı 0,28 0,29 0,42 0,60 0,44 -0,50 0,40 -0,57 1,00 
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EK 3. 2000 YILI SOSYAL SERMAYE ENDEKSİNİN ELDE 

EDİLMESİ  
Çalışmada 2010 yılı çalışmasıyla uyumlu ve karşılaştırılabilir olması 

açısından aynı değişkenlerin kullanılmasına dikkat edilmiş fakat  gazete ve dergi 

tirajı değişkeninin 2000 yılı verisine ulaşılamadığı için analize dahil edilememiştir. 

Analizde kullanılan verilerin uygunluğu KMO ve Bartlett testleri ile kontrol edilmiş 

ve 0,703 KMO değeri ile analize uygun bulunmuştur.   

Analiz sonucunda özdeğerleri birden büyük üç temel bileşen varyans 

açıklama oranlarına göre ağırlık toplamı bir olacak şekilde ağırlıklandırılarak sosyal 

sermaye endeksi (SSE) elde edilmiştir. Üç bileşenin açıklama oranı toplamı yüzde 

72’dir. Bileşenlere ait özdeğerler ve açıklama oranları temel bileşenler tablosunda 

sunulmaktadır.   

Temel Bileşenler Tablosu 
Bileşen Özdeğerler Seçilen Faktörlerin Yük Kareleri 
 Toplam % Varyans Birikimli % Toplam % Varyans Birikimli % 
1 3,607 45,092 45,092 3,607 45,092 45,092 
2 1,133 14,158 59,250 1,133 14,158 59,250 
3 1,009 12,606 71,856 1,009 12,606 71,856 
4 0,729 9,116 80,973    
5 0,678 8,480 89,452    
6 0,513 6,417 95,869    
7 0,191 2,392 98,261    
8 0,139 1,739 100,000    
Kaynak: Tablo yazar tarafından hesaplanmıştır. 

Bölgelerin faktör değerlerinin hesaplanmasında kullanılan üç bileşene ait yük 
değerleri temel bileşenler yük matrisinde görülmektedir.  

Temel Bileşenler Yük Matrisi 

Değişkenler Bileşen 

 1 2 3 
1. Seçimlere Katilim Oranı 0,667 0,040 -0,099 

2. Dernek Sayısı 0,270 -0,442 0,762 
3. Boşanma Hızı  0,895 0,029 -0,037 
4. Vergi Tahsilât-Tahakkuk Oranı 0,258 0,710 0,556 
5. Net Göç Hızı 0,778 0,158 -0,328 
6. Elektrik Kayıp-Kaçak Oranı -0,804 0,279 -0,017 
7. Eğitimli Nüfus Oranı 0,811 0,312 -0,006 
8. İntihar Oranı -0,558 0,480 0,010 

Kaynak: Tablo yazar tarafından hesaplanmıştır. 
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