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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Her geçen gün derinleşen ve katmanları artan krizlere çözüm üretmeye çalışan iktisadi 
yaklaşımlar, politikalar ve hatta teoriler kaçınılmaz bir biçimde, insan odaklı dönüşümler 
geçirmekte. İnsanî gelişmeyi esas alan sosyal kalkınmayla daha geniş bir perspektiften 
tanımlanan süreç derinleşen yoksulluklarla, artan eşitsizliklerle, çeşitlenen ve yaygınlaşan 
göçler, telafisi gittikçe imkânsızlaşan iklim krizi ve nihayet insanlığın global tehdidi olan 
pandemiyle birlikte yeniden tanımlanmakta ve tartışılmaktadır.  

Sosyal kalkınma açısından satın almanın geleceğini tartışan ve politika önerileriyle 
çerçevesi çizilen bu rapor, Türkiye açısından özgün bir yaklaşım sunmakta ve içinde 
bulunduğumuz kriz çağı için tartışılan çözümlere alternatif ulusal bir bakış açısı 
sunmaktadır. Bu kapsamda raporun öne çıkan tartışma ve bulguları şu başlıklarla 
özetlenebilir: 

1. Ekonomik kalkınma paradigması sosyal kalkınma odağında yeniden 

tanımlanmaktadır. 

Milli geliri esas alan ekonomik büyüme, kârlılık artışı, kapasite gelişimi gibi nicel göstergelere 
odaklanan ve ekonomik hedefleri önceleyen geleneksel ekonomik kalkınma paradigması 
yerini eşitsizlikle mücadele, sağlık ve eğitime erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların 
güçlenmesi gibi toplumsal hedefleri de dikkate alan bir sosyal kalkınma anlayışına 
bırakmaya başlamıştır. Sosyal kalkınma için kritik bir araç olan “sosyal satın alma”, 
eşitsizliğe, özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan kesimler, piyasa 
ekonomisinde rekabet imkânı bulamayan küçük üreticiler, ayrımcılık ve sosyal dışlanmayla 
piyasanın dışında bırakılanlar için katılımı sağlayan bir başlangıç noktası olarak ele 
alınmakta ve tartışılmaktadır. 

2. Geleneksel satın alma ve yöntemleri, eşitsizliklerin azaltılması adına bir sosyal politika 

aracı olarak yeniden, “sosyal satın alma” biçiminde tanımlanmaktadır.  

Rapor, sosyal kalkınma odağında geleneksel satın almanın ve tedarik süreçlerinin 
toplumsal, kültürel, çevresel ve ekonomik açıdan kapsayıcı olabilmesi için nasıl bir kurguyla 
yeniden tasarlanması gerektiğine ilişkin bir tartışma çerçevesi sunmaktadır. Bu çerçeve 
geleneksel satın almanın, beşerî sermaye, teknoloji ve ekolojiyle ilişkili yoksullukların 
derinleştirdiği eşitsizlikleri azaltmaya yönelik politika tasarımındaki gittikçe kısıtlı bir role 
sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Geleneksel satın alma politikasının sanayi politikasıyla 
sınırlı olan işlevinin sosyal satın almayla sosyal politikayı da kapsar hâle gelmesi gerektiğine 
ilişkin yürütülen bu tartışma raporun kritik vurgularını öne çıkarmaktadır. 
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3. Geleneksel satın almanın yeniden ve “sosyal” olarak yeniden tasarımında taraflar ve 
rollerinin belirlenmesi kritik hâle gelmektedir. 

Sosyal satın alma sürecinin tarafları alıcı ve satıcı olarak sınıflandırılmak yerine sektörel bir 
ayrımla çok daha anlaşılır hâle gelmektedir. Kapsayıcılık temelinde şekillenen bu tartışma 
kamu sektörünün, özel sektörün ve sivil toplumun üretici ve tüketici rolleri üzerinden 
yürütülmüştür. Geleneksel satın almanın sosyal satın alma olarak yeniden tasarımında 
iktisadi açıdan “dayanışma esaslı, toplumsal açıdan kapsayıcı ve ekolojik açıdan çevre 
dostu-yeşil satın alma” boyutlarını içermesi gerektiği öne çıkmaktadır.  

4. Satın almanın sosyal kalkınma odağından yeniden tasarımı çok büyük ölçüde dijital 
ve yeşil dönüşümle şekillenmektedir. 

Rapor bütünsel açıdan yürütülen tartışmaları şekillendirmek için dünyanın içinden geçtiği 
dönüşümü, yeşil ve dijital dönüşümü odağına almakta ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
(SKA) çerçevesinde tasarlanan somut politika önerileri için güçlü bir altlık oluşturmaktadır. 
Özellikle çok yaygın hale gelen elektronik ticaret araç ve imkânlarının çevre dostu ve 
kapsayıcı bir satın alma politikası için önemine ilişkin yürütülen tartışmalar iyi uygulama 
örnekleriyle belirgin hâle gelmektedir.  

5. Satın almanın sosyal tasarımına ilişkin politika önerileri ve araçları çok aktörlü bir yapı 

gerektirmektedir. 

Satın almanın geleceğinin sosyal eksende tasarlanabilmesi ve geliştirilerek 
yaygınlaştırılabilmesi için geliştirilen politika eylem ve önerileri sosyal satın alma 
mevzuatının oluşturulmasına dayanmaktadır. Bu mevzuatın sosyal ürün ve hizmetlerin 
standartlarının belirlenmesi açısından üstlendiği kritik rolün sosyal satın alma kültürünün 
yaygınlaşmasıyla çok daha etkin hâle gelebileceği öne sürülmektedir. Tüm taraflar için 
kapsayıcılığı esas alan bir sosyal satın alma savunuculuğunun geliştirilmesi ve nihayet 
bölgesel, yerel, kültürel ve ekolojik farklılıkları esas alan sosyal satın alma ağı oluşturmak 
politika önerilerinin genel çerçevesini çizmektedir.  

 



 

8 
 

BÖLÜM I 

SOSYAL SATIN ALMA 
DÖNÜŞÜMLER VE GELECEĞİ 

 

Bu bölüm, kalkınmayı ekonomik ve sosyal boyutlarıyla değerlendirmektedir. Sosyal 
kalkınma kavramı tarihsel arka planıyla birlikte ve ekonomik kalkınmayla ilişkisine 
değinilerek ele alınmaktadır. Sosyal kalkınma, eşitsizlik, ayrımcılık ve sosyal dışlanma gibi 
toplumsal sorunlarla bağlantılı olarak değerlendirilmekte özellikle küresel ısınma, iklim 
değişikliği ve yoğunlaşan göç hareketleri bağlamında sosyal kalkınma kavramının 
derinliğine dikkat çekilmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ekonomisinde öne çıkan temel yaklaşım, ekonomik 
kalkınma olmuştur. Kalkınma, savaşta yıkıma uğrayan Avrupa’nın yeniden inşası ve Üçüncü 
Dünya ülkelerinde sömürgeciliğin tasfiyesi sonrası ulusal ekonomilerin ayağa kaldırılması 
karşısında hem politik hem de ekonomik bir hedef olarak ulusal düzeyde bir toparlanmayı, 
uluslararası düzeyde ise dünya ekonomisinin hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan, bir bütün 
olarak işlemesini hedeflemekteydi. Bu açıdan kalkınma, ulusal ve uluslararası ekonomi 
politikalarını buluşturan bir yaklaşım olarak şekillenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda iki 
temel ekonomi politikası öne çıkmaktaydı: Birincisi ulusal ekonomilerin devletin ekonomiye 
etkin bir biçimde katıldığı ve düzenlemeden yatırıma, planlamadan istihdama birçok 
ekonomik işlevi karşıladığı ithal ikameci kalkınma modeliydi. Ulusal kalkınmacılık olarak da 
bilinen bu anlayış, devletin doğrudan katılımı ile iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak ulusal 
sanayinin inşasına dayalıydı. Bu model devletin aldığı dış borçlarla ve kredilerle sanayi 
yatırımları yapması, sanayi kollarının iç piyasadaki talebi karşılayabilecek ve zamanla 
gelişerek ve olgunlaşarak dış borçları ödemenin yanı sıra uluslararası piyasalarda rekabet 
edebilir hale gelebilmesi üzerine kurgulanmıştı.  

Ulusal kalkınmacılık yaklaşımını tamamlayan ikinci yapısal dönüşümse refah devletidir. 
Refah devleti ya da diğer bir ifadeyle sosyal devlet, genel olarak yüksek istihdam ve yüksek 
vergilendirme sonucu eğitim, sağlık, emeklilik ve sosyal koruma gibi temel kamusal 
hizmetlerin karşılanmasını içeren bir model olarak tanımlanmaktadır. Refah devleti, 
ekonomik olarak eşitsizlikleri azaltmayı, mümkün olabildiğince ortadan kaldırmayı ve 
sistemin çeperinde yer alan, piyasadaki fırsatlardan tam olarak faydalanamayan kesimleri 
sisteme dâhil etmeyi hedefleyen bir modeldir. Refah devleti aynı zamanda sınıf çatışmasını 
ve politik kutuplaşmayı da engelleyecek bir hakemlik modeli olarak da tanımlanmaktadır. 
Modelin ana hedefi olan refahın görece adil bölüşümü aynı zamanda toplumsal barışı da 
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besleyen bir unsur olmaktadır. Refah devletinin temelini oluşturan bu politikalar farklı 
ülkelerde farklı biçimlerde uygulanmıştır. Yaygın olarak kabul gören İskandinav modelinde, 
yüksek istihdam oranları ve yüksek vergilendirmeye dayalı yapı aynı zamanda yüksek 
karşılayıcılık ve yaygın kamu hizmetleriyle tamamlanmaktadır. Özellikle ücretsiz eğitim ve 
sağlık hizmetleriyle yaygın sosyal koruma, İskandinav modelinin bir ideal tip olarak 
tanımlanmasını sağlamıştır. Buna karşılık kamu hizmetleri ile sosyal güvenlik ağlarının 
yalnızca toplumun en alttaki kesimlerine sunulduğu bir yapıyı temsil eden liberal refah 
devleti modeli ise daha çok ABD ve İngiltere’de hayata geçirilen, sosyal hizmetlerin büyük 
oranda piyasa tarafından karşılandığı bir model olarak şekillenmiştir. İskandinav modelinde 
kamu kurumları sosyal politikanın temel aktörü iken, liberal modelde piyasa temel aktör 
olarak işlev görmektedir. Üçüncü bir yapı olaraksa muhafazakâr refah devleti modeli daha 
çok kıta Avrupa’sında uygulanan ve eşitsizlikleri gidermekten çok mevcut toplumsal düzeni 
korumayı amaçlayan bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu modelde sosyal harcamalar 
ne toplumun tamamını ne de en alttakileri korumak içindir; asıl mesele toplumsal düzenin 
muhafaza edilmesidir (Esping-Andersen, 1990). Türkiye’nin de dâhil olduğu Güney Avrupa 
tipi refah devleti olarak adlandırılan dördüncü modelde ise hem piyasacı hem de evrensel 
karşılayıcılığın bir karışımı olan çok parçalı bir kurumsal yapıdan bahsetmek mümkündür. 
Bu model kurumsallaşmış vaatler devleti olarak da adlandırılmaktadır. Bu modeli 
benimseyen ülkelerde refah devletinin açıkları, genellikle, geleneksel sosyal dayanışma 
mekanizmalarıyla kapatılmaktadır.   

1970’lerden itibaren ulusal kalkınmacılık ve refah devleti yaklaşımına yönelik 
sorgulamaların ve eleştirilerin yoğunlaşmaya başladığı görülmektedir. İlk olarak bağımlılık 
okulu, Latin Amerika ülkeleri üzerine yürüttükleri araştırmalar sonucunda ulusal 
kalkınmacılık anlayışının ve ithal ikameci sanayileşme modelinin ulusal ve uluslararası 
düzeyde eşitsizliği azaltmadığını, aksine dışa bağımlılığı artırdığını vurgulamıştır. 1966 
yılında kaleme aldığı makalede Andre Gunder Frank, merkez ülkelerin çevre ülkeleri askerî 
harcamalar ve ekonomik ilişkilerle kendilerine bağımlı kıldığını anlatmaktadır (Frank, 1966). 
Özellikle yapılan dış yardımlar ve verilen dış borçlarla birlikte merkez ülkeler tarafından 
yönlendirilen teknoloji transferi bu bağımlılık ilişkisinin belkemiğini oluşturmuştur. Modele 
ilişkin bir diğer eleştiri ise Batı kaynaklı kalkınma reçetelerinin dayattığı evrensel kalkınma 
anlayışının yerel koşulları göz ardı ettiğinin, her bir ülkenin kendi öz kaynakları ve insan 
gücünü kullanarak kendine has bir model kurması gerektiğinin altını çizmektedir (Amin, 
1977). Nitekim 1980’lerden itibaren yükselişe geçen ve Doğu Asya Kaplanları olarak da 
bilinen (ve o dönemin) yeni sanayileşmekte olan ilkeleri olarak anılan Güney Kore, Tayvan, 
Hong Kong ve Singapur ulusal kalkınmacılığın özgün bir sentezi olan kalkınmacı devlet 
modeli ile başka bir kalkınma modelinin mümkün olduğunu göstermiştir (Woo-Cumming, 
1999). 1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılması, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve gelişen 
iletişim ve ulaşım teknolojileriyle birlikte küresel entegrasyonun daha önce görülmemiş bir 
düzeye erişmesi, ulusal sınırlara hapsolmuş ve devlet güdümündeki kalkınmacılığın da 
sonunu getirmiştir.   
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Küreselleşme süreci kaçınılmaz olarak kalkınma yaklaşımlarında bir dönüşümü de 
beraberinde getirmiştir. Sanayileşme yoluyla iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedefleyen ulusal kalkınmacılık yerini hizmetler sektörünün büyümesine imkân tanıyan ve 
küresel rekabet gücüne dayalı küresel entegrasyona bırakmıştır. Buna bağlı olarak ülkeler 
ithal ikameci sanayileşme stratejisi yerine ihracata dayalı sanayileşme modelini 
benimsemeye başlamışlardır. Yerli sanayi üretimi, yerli üretici ve işletmeler önemini 
yitirirken çokuluslu şirketler yalnızca ticareti değil aynı zamanda üretim sürecini de küresel 
ölçekte planlamaları ve yönetmeleri nedeniyle yeni sistemin öncü aktörleri haline gelmiştir. 
Devletlerin gerek sistem üzerindeki düzenleyici işlevini kaybetmesi, gerekse küresel 
hareketliliğe sahip bir sermaye yapısından gelir elde edememesi refah devletinin ve 
bununla gelen kamusal hizmetlerin de gerilemesine yol açmıştır. Sonuç olarak küreselleşen 
dünya, devletlerden çok piyasa aktörlerinin söz sahibi olduğu, bu nedenle kalkınmadan çok 
büyümenin, bölüşümden çok rekabetin öncelendiği bir anlayışla şekillenmiştir.   

Küreselleşme sürecinin temel vaatlerinden biri ekonomik, sosyal ve hatta kültürel olarak 
bütünleşen bir dünyada bireyler ve ülkeler arasındaki farklılıkların zamanla ortadan 
kalkacağı yönündeydi. Sınırların esnekleşmesi, artan sermaye, mal, hizmet ve emek 
hareketliliği toplumların imkânlarını genişletecek ve küresel kapitalizm daha önce yatırım 
almamış bölgelere yatırım götürerek yeni istihdam fırsatları yaratacaktı. Bu sürecin de 
yaşam standardını yükseltmesi bekleniyordu. Aynı zamanda ulusal işletmelerin çok uluslu 
şirketlerden yapacakları teknoloji transferi, yenilikçi faaliyetleri destekleyecek ve rekabet 
için daha fazla fırsata erişebileceklerdi. Artan emek hareketliliği ve sınırların geçirgenliği, 
insanların daha iyi iş fırsatlarına ulaşmak için vasıf edinmesine ve işgücü için yaşam ve 
çalışma standartlarının yükselmesine zemin hazırlayacaktı.  

2000’li yılların başından itibaren küreselleşmenin bu vaatleri gerçekleştiremediği çok daha 
belirgin olarak anlaşıldı. 1990’ların sonundan bugüne kadar devam eden “1997 Güneydoğu 
Asya Krizi”, “2007 Avrupa Borç Krizi”, “2008 Krizi” gibi krizler küresel ekonomiyle ilgili iki 
önemli sorunu görünür kılmıştır: Birinci sorun, küresel ekonominin yönetilmesine ilişkin 
zorluklar ve sağlanmaya çalışılan küresel ekonomik entegrasyonun krizler karşısındaki 
kırılganlığı olmuştur. Küreselleşme süreciyle ortaya çıkan ikinci ve belki de daha büyük bir 
sorun ise artan eşitsizlik sorunu olmuştur.  

Eşitsizliğin Ekonomik ve Toplumsal Boyutları 

Ekonomik eşitsizlik hem uluslararası hem de ulusal ölçekte her geçen gün daha da 
derinleşen, ücret eşitsizliği, gelir eşitsizliği, zaman ve mekân bakımından eşitsizlikler gibi 
çok boyutlu bir sorun olarak toplumsal ayrışmaların temelini oluşturmaktadır. Uluslararası 
ölçekte ülkeler, Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) veya gelir düzeylerine göre sıralandığında 
yüksek gelirli ülkelerle düşük gelirli ülkeler arasında ciddi bir gelir farkı olduğu 
gözlemlenmektedir. Ulusal ölçekte ise bireyler arasındaki gelir farkı değerlendirilir. Gini 
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katsayısı üzerinden ifade edilen eşitsizlik ölçümü, bazı ülkelerin diğerlerine göre daha derin 
bölüşüm farklarıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Değer olarak 0 ile 1 arasında 
oluşan Gini katsayısına göre 0 mutlak eşitlikçi bir bölüşümü, 1 ise eşitsizliğin en yüksek 
olduğu bölüşümü ifade etmektedir. OECD ülkelerinin Gini katsayılarının aktarıldığı Grafik 1, 
Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında Bulgaristan, Meksika, Güney Afrika, Şili gibi ülkelerle aynı 
kategoride, gelir dağılımına ilişkin en fazla sorun yaşayan ülkelerden biri olduğunu 
göstermektedir. Türkiye’nin aynı zamanda maruz kaldığı yoğun göç dolayısıyla artan 
toplumsal ve ekonomik sorunların sebep olduğu ve resmî olarak ölçümlere yansımayan 
farklı türdeki eşitsizlikleri yaşadığının altı özellikle çizilmelidir. 

Grafik 1: OECD Ülkelerinde Gini Katsayısı  

 

Grafikte, OECD verileri esas alınarak ülkelerin ulaşılabilen en son yıla ilişkin verileri kullanılmıştır. 

Kaynak: OECD, 2022. 
 

Ekonomik eşitsizlikler maddi varlığın bireylere adil bir biçimde bölüştürülmemesinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Eşitsizliğin bir boyutunu tasarruflar, birikimler ya da 
aileden gelen varlıkların eşitsiz dağılımını kapsayan refah eşitsizliği oluştururken diğer bir 
boyutunu ise elde edilen ücretlerin dağılımını kapsayan gelir eşitsizliği oluşturmaktadır. 
Ekonomik eşitsizlik bu iki boyutla sınırlı olmayan bir yapıyı ifade etmektedir ki ekonomik 
kutuplaşma bunlardan biri olarak ifade edilmektedir. Ekonomik kutuplaşma, farklı gelir 
dilimleri arasındaki varlık dağılımını karşılaştırmakta ve refahın tüm toplumdaki dağılımına 
işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle en zenginle en yoksul arasındaki makasın açılması, 
ekonomik kutuplaşmanın ne derece şiddetli olduğunu gösterecektir. Yoksulluk ise genellikle 
temel ihtiyaçlara erişim kapasitesi üzerinden hesaplanmakta ve bir hanenin temel 
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ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç duyduğu asgari gelir düzeyini temsil etmektedir. 
Yoksulluğu açlık sınırı, yoksulluk sınırı ya da asgari ücret gibi göstergelerle ölçmek 
mümkündür. Çok daha düşük bir yaşam düzeyiyse sefalet kavramıyla açıklanmaktadır. 
Özellikle en yoksul ve az gelişmiş ülkelerde, çatışma bölgelerinde gözlemlenen hayatta 
kalma düzeyi olarak tanımlanan bu derin yoksulluk durumu uluslararası yoksulluk sınırıyla 
ölçülmektedir. Bu sınır 1990’lı yıllarda günlük 1 dolar olarak belirlenmişken günümüzde artık 
1,9 dolar olarak ölçülmektedir. Dünya Bankası verilerine göre dünyada kişi başına günlük 1,9 
dolarla geçinmek zorunda olan insan sayısı 656 milyonu bulmaktadır ve bu nüfusun büyük 
bir kısmı ise Afrika kıtasında, özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde yaşamaktadır (World 
Bank, 2022).  

Eşitsizliğin Ekonomik ve Toplumsal Boyutları 

� Gelir dağılımında ve ücretlerde eşitsizlik 

� Yoksulluk ve sefalet 
� Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlik 

� Beşeri sermaye ve kapasite artırımında eşitsizlik 

� Ayrımcılık ve sosyal dışlanma 

� İklim değişikliği, küresel ısınma ve ekolojik sorunlarda eşitsizlik 
� Dijital uçurum ve teknolojik eşitsizlik 
 

Ekonomik eşitsizlik bireylerin maddi yoksunluğunu ölçerken sosyal eşitsizlik bireylerin 
ekonomik yoksunluklarından ve doğuştan gelen kimlik unsurlarından ötürü sistemin dışına 
itilmesini ifade etmektedir. Bu çerçeve özellikle iki kavramı öne çıkarmaktadır: Ayrımcılık ve 
sosyal dışlanma.  

Ayrımcılık insanların sınıfsal, ırksal, etnik veya kültürel kimliklerinden dolayı sistemdeki 
fırsatlara eşit ulaşamadığı durumları ifade etmektedir. Sosyal dışlanma ise özellikle 
kentleşmeyle beraber düşünüldüğünde, sistemin çeperine itilenlerin, eğitim ve sağlık gibi 
kamu hizmetlerine ulaşamayanların, barınma, altyapı hizmetleriyle toplu taşıma gibi temel 
ihtiyaçlara standardın altında erişebilenlerin durumunu ifade etmektedir. Ekonomik 
eşitsizlik ve sosyal eşitsizlik birbirinden bağımsız değildir ve birbirinden besleneceği gibi 
diğerinin nedeni de olabilir. Burada ortaya çıkan durum kesişimsellik olarak nitelenmektedir 
(Crenshaw, 2014). Özetle, kesişimsellik, bireyin maruz kaldığı bir eşitsizlik türünün bir başka 
eşitsizliğin de nedeni olabileceğini ifade etmektedir. 

Küreselleşme sürecinde ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri derinleştiren bir diğer unsur ise 
küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, doğal kaynakların 
sorumsuzca kullanılması, hızlı sanayileşme, düzensiz kentleşme ve artan küresel hareketlilik 
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sonucu karbon salımının artmasını ve insan yaşamının çevresel maliyetinin geri dönüşü 
olmayacak bir düzeye ulaşmasını ifade etmektedir. Çevresel değerleri ve doğayı dikkate 
almayan sanayi politikaları, yüksek karbonlu üretim, fosil yakıta dayalı enerji kullanımı ve 
sorumsuz tüketim bu çevresel bozulmanın en önemli nedenleri olarak ifade edilmektedir.  

İklim krizinin ve ilişkili afetlerin en yıkıcı toplumsal etkileri (en) az gelişmiş ülkelerde, 
bölgelerde ve toplumlarda çok daha belirgin iken, ekonomik etkilerse gelişmiş, yüksek 
rekabet gücüne sahip ülkelerde görülmektedir. Bu farklılaşma, toplumsal ve ekonomik 
direnç ve değerlerle ilişkili olarak açıklanmaktadır. Az gelişmiş ülke ve toplumlar, iklim 
temelli olsun olmasın tüm afetler karşısında oldukça kırılgan durumdadır. Bu kırılganlık 
küresel eşitsizlik açısından, daha büyük bir soruna sebep olmaya devam etmektedir: iklim 
mülteciliği. İş ve gelir kaybı yaşayan, sahip oldukları topraklardan beslenmeye devam 
edemeyen, sayıları ve şiddetleri her geçen gün artan iklim ve ilişkili afetlere maruz kalan 
ülkeler ve bölgeler hızla göç vermeye devam etmektedir. Dünya üzerinde zorla yerinden 
edilmiş insanların gittikçe artan kısmı iklim mültecisi olarak yeni bölgelere ve ülkelere 
göçmeye devam etmektedir.  

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, küresel eşitsizliği çok yönlü olarak derinleştirmektedir. İlk 
olarak, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açan faktörler dikkate alındığında erken 
sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerin gerek üretim süreçleriyle gerekse yaşam tarzı ve tüketim 
alışkanlıklarıyla çevresel bozulmaya daha fazla sebep olduklarını söylemek mümkündür. Bir 
diğer açıdan bakıldığında az gelişmiş ülkelerin çevresel bozulmadan daha fazla etkilendiği, 
ancak buna karşılık küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için daha az 
kaynağa ve daha düşük dayanıklılığa sahip olduğu görülmektedir. Karşılıklı olarak birbirini 
besleyen bu açmaz çevresel tahribat ile küresel eşitsizlik arasındaki girift ilişkiyi 
açıklamaktadır. Sonuç olarak çevre kirliliği, yüksek karbon salımı, endüstriyel atıklar ve 
küresel ısınma karşısında politika seçeneklerinden ve politika yapımına ayıracak 
kaynaklardan yoksun olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından hangi 
konumda oldukları, hangi pozisyonda konumlanacakları da tartışılması gereken önemli 
gündem maddelerinden biri hâline gelmektedir.  

Küresel eşitsizliğin en önemli sonuçlarından bir diğeriyse küresel ölçekli göç dalgalarıdır. 
İklim mülteciliğini de kapsayan göçe ilişkin büyük resme bakıldığında, dünya genelinde açlık 
ve yoksulluk, iklim krizi, afetler, iç savaşlar, siyasi ve ekonomik krizler, otorite kaybı 
sonucunda oluşan toplumsal karışıklık gibi sebeplerle sayıları 90 milyona yakın kişi yaşadığı 
yerden edilmiş durumdadır. Ancak göçlerin sebepleri bunlarla sınırlı değil. Göçün sebepleri 
arasına son yıllarda güvenlik, eğitim fırsatlarına erişim yok edilmesi, gelecek kaygısı, 
istihdam imkânları gibi faktörler de yer almaya başlamıştır.  
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     2021 sonu itibarıyla dünyada durum aşağıdaki gibidir 

 

89,3 milyon 

ZORLA YERİNDEN 
EDİLMİŞ İNSAN 

 

27,1 milyon 

MÜLTECİ 

 
53,2 milyon 

KENDİ ÜLKELERİ 
İÇİNDE YERİNDEN 

EDİLMİŞ KİŞİ 

 

4,6 milyon 

SIĞINMACI 
   

   

Kaynak: UNHCR,2022, https://www.unhcr.org/refugee-statistics/. 

 

Türkiye’nin Göç Deneyimi 

Dünyada uluslararası koruma ihtiyacı olan en fazla kişiye ev sahipliği yapan 
Türkiye’nin, pek çok mülteci için Avrupa’ya, Amerika’ya giden bir köprü ülke 
olmaktan çıktığı, hedef ülke haline geldiği görülüyor. Bu dönüşüm pandemi 
sonrasında derinleşen ekonomik ve toplumsal kriz ortamında, ülkenin eşitsizlik 
tablosunu daha karmaşık hale getirmekte ve süreç yönetilebilir olmaktan her 
geçen gün uzaklaşmaktadır. Toplumsal önyargılar, mikro milliyetçilik, ev sahibi 
toplumun aleyhine iş ve gelir kaybı oluştuğu yönündeki algı ve nihayet mültecilerin, 
sığınmacı ve göçmenlerin durumu, konumu, hakları gibi konularda doğru bilinen 
yanlışlar da eşitsizliğin azaltılmasına yönelik sınırlı politika önlemlerini boşa 
çıkarıyor. 

 

Küreselleşme süreci göçün de yapısal bir biçimde dönüşmesine neden olmuştur. 
Küreselleşme öncesinde daha çok az gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yönelik 
bir göç söz konusuyken ve göç edenler ağırlıklı olarak erkek işgücünden oluşmaktaydı. 
Bugün birçok ülke aynı anda hem göç alan hem de göç veren ülke olarak 
konumlanabilmektedir. Aynı zamanda küresel işgücünün önemli bir kısmının kadınlardan 
oluşması, göçmen kadınların imalat sanayinin yanı sıra hizmetler sektöründe, özellikle 
bebek bakımı, yaşlı bakımı ve ev hizmetleri gibi kişisel hizmetlerde yoğun olarak istihdam 
edilmesi göçün kadınlaşmasını da beraberinde getirmektedir (Ehrenreich, 2004). Sonuç 
olarak çıkış noktaları ve varış noktaları gibi göçmen profilleri de çeşitlenmektedir. Bu 
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çeşitlilik ve dönüşümü günümüzde geçerli olan göç akışları ile birlikte değerlendirmek 
gerekmektedir (IOM, 2022).1  

Bununla birlikte Suriye, Afganistan ve Ukrayna örneklerinde olduğu gibi çatışma 
bölgelerinden güvenli ülkelere seyreden daha odaklanmış göç dalgalarını dikkate almak 
gerekmektedir. Çok yönlü, çok boyutlu olarak her geçen gün artan göçlerin yönetilmesi de 
çok kritik bir konu olarak ülkelerin gündemlerinde yer almaya başlamıştır. Öncelikle hedef 
ülke ve bununla birlikte köprü ülke konumunda olan ülkelerin göç sürecinin yönetiminde; 
insani ve adil bir göç rejimi inşasında büyük zorluklar yaşadığı görülmektedir. Dolayısıyla 
göç, küresel ölçekteki eşitsizlikleri azaltmaktan ziyade, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi 
yaklaşımlarla birleştiğinde küresel eşitsizliği derinleştiren bir toplumsal soruna 
dönüşmektedir. Nihayet bu sorun, küresel eşitsizliklere yönelik alternatif kalkınma 
yaklaşımlarını, sosyal politika araçlarını çok daha önemli ve belirleyici hale getirmektedir.  

Sonuçta, küreselleşme sürecinin ve bunu savunan ekonomik yaklaşımların vaatlerini 
gerçekleştiremediği ve devletlerin de ortaya çıkan ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri 
azaltmaya yönelik başarılı politikalar geliştiremediği gerçeğiyle yüzleşilmektedir. Bu 
gerçek, kalkınmaya yönelik alternatif yaklaşımları zorunlu kılmıştır ki sosyal ve dayanışma 
ekonomileri2 bu arayışın en önemli çıktılarından biri olarak gündemde artan önemle yer 
almaya devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde uluslararası örgütler tarafından alınan iki 
önemli kararın, sosyal ve dayanışma ekonomilerinin geleceği ve yaygınlaşması açısından 
dönüm noktası niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür: İlki OECD’nin 10 Haziran 
2022’de, Bakanlar Konseyi düzeyinde sosyal ve dayanışma ekonomilerine yönelik bir 
tavsiye kararı kabul etmesi (OECD, 2022); ikincisi ise Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, 110. 
Uluslararası Çalışma Konferansı’nda (16 Haziran 2022 tarihli oturumunda) sosyal ve 
dayanışma ekonomilerinin dengeli, kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir ekonomilere ve 
toplumlara katkı sunacağına dair çözümü kabul etmesi (ILO, 2022). Alınan her iki karar da 
sosyal ve dayanışma ekonomilerinin küresel ekonomide gözlemlenen eşitsizlik, yoksulluk ve 
dışlanma gibi yapısal sorunlara karşı bir alternatif olduğunu kabul etmektedir. 

OECD’nin sosyal ekonomiye ilişkin “ilk uluslararası standart” olarak kabul edilen bu tavsiye 
kararı sosyal ekonomiyi ve sosyal inovasyon gelişimini teşvik etmek ve aynı zamanda 
devam eden gelişmelerini de sağlamak için uluslararası kabul görmüş bir politika çerçevesi 

 
1 Uluslararası Göç Örgütü’nün 2022 Dünya Göç Raporu, uluslararası göçü, göç veren ülkelerle göçmenlerin hedefinde olan ülkeler 
arasındaki göç koridorlarıyla izlemektedir. Göç koridorlarının yönü ve yoğunluğu birçok faktöre bağlıdır. Küresel göçmenlerin %40’ından 
fazlası Asya doğumludur, 1970’ten bu yana ise ABD en çok göçmenin hedeflediği ülke konumundadır. Göç koridorlarının büyük bir kısmı 
az gelişmiş ülkelerden büyük ekonomilere doğru göç eden kitleleri kapsamaktadır (IOM, 2022). 
2 Sosyal ve dayanışma ekonomileri hem kurumsal hem de akademik araştırmalara konu olan, aynı zamanda gelişmekte olan 
interdisipliner bir çalışma alanıdır. İngilizcede yerleşik “Social and Solidarity Economy” (SSE) kavramı Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) ve İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından benimsenen bir kavramdır. Kavramın Türkçe kullanımı 
konusunda bir uzlaşı olmamakla birlikte ILO Türkiye’nin en son raporundaki kullanımı Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi şeklindedir (ILO, 
2022). Bu bağlamda sosyal ekonomi ve/veya dayanışma ekonomisi her zaman birbirinden bağımsız, birbirini dışlayan iki tür değildir. 
Bu raporda kavramın Sosyal ve Dayanışma Ekonomileri biçiminde çoğul olarak kullanılması, bu tür pratiklerin çeşitliliğini vurgulamak 
içindir.  
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niteliğindedir. Tavsiye kararı, sosyal ekonominin çeşitli etkilerine ilişkin farkındalığı ve 
görünürlüğü artırmanın yanı sıra, taraftarların etkili sosyal ekonomi ekosistemleri 
geliştirmek için gereken politikaları tasarlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmayı 
amaçlayan bir yol haritası olarak da okunabilmektedir (Şekil 1).

Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) kabul edilen çözüm ise insana yakışır iş ve sosyal ve 
dayanışma ekonomileriyle ilgili olarak bir strateji belirlenmesine odaklanmaktadır. Çözüm 
ilk aşamada bir sonraki kurul toplantısını hedefleyerek sürece ilişkin bir eylem planı ortaya 
konmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede konuya ilişkin değerlendirmelerin uluslararası ve 
bölgesel örgütlerle paylaşılması ve sonuç olarak insana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma 
ekonomileriyle ilgili gelecek programların, bütçe önerilerinin ve bütçe dışı kaynakların 
eyleme geçirilmesi öngörülmektedir. Alınan bu karar Birleşmiş Milletler Sosyal ve 
Dayanışma Ekonomisi Kurumlar Arası Çalışma Grubu ile Birleşmiş Milletler’in diğer birimleri 
tarafından ve OECD, Dünya Bankası gibi uluslararası paydaşlar tarafından da kabul 
edilmiştir.

Şekil 1: Sosyal Ekonomi Dönüşüm Süreci

Kaynak: OECD, 2022 esas alınarak yazarlarca yeniden oluşturulmuştur.

Sosyal ve dayanışma ekonomileri piyasa aktörlerinin kâr odaklı ekonomik motivasyonlarına 
karşı sosyal, kültürel ve çevresel konulara öncelik veren ve bu anlamda ana akım ekonomik 
yaklaşımlara karşı bir duruş sergileyen alternatif ekonomik örgütlenmeler olarak 
tanımlanmaktadır. Sosyal ve dayanışma ekonomileri özellikle piyasada merkezi bir 
konumda yer almayan, devletin sınırlı sosyal güvenlik ağlarından yeterli desteği bulamayan 
dezavantajlı ve kırılgan kesimler için alternatif bir ekonomik örgütlenme imkânı
sunmaktadır. Bu ekonomik yapıları ana akım ekonomik yapılardan ayıran bir diğer unsur da 
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yerel kaynakları ve yerel insan gücünü mobilize ederek dışa bağımlılığı azaltma 
potansiyelidir. Üretimle birlikte tüketimi de örgütleyebilen, bu sayede içerdiği sosyal 
kesimleri hem istihdam hem de bölüşüm aşamasında güçlendirebilen sosyal ve dayanışma 
ekonomileri yalnızca fiziki malların üretimi ve tüketimi ile sınırlı olmayan, hizmetleri de 
kapsayan bir yapıya sahiptir. Kooperatifler, gıda toplulukları, takas grupları, zaman 
bankaları ve yerel para birimleri gibi alternatifler sosyal ve dayanışma ekonomilerinin en 
bilinen modelleri örnekleri olarak anılmaktadır. Sosyal ve dayanışma ekonomileri yenilikçi 
ekonomik yaklaşımlar ve dijitalleşme gibi süreçlerle birlikte gelişen dinamik bir yapıya 
sahiptirler. Örnek olarak öne çıkan platform kooperatifçiliği mal ve hizmet üreten 
kooperatiflerin ve üyelerinin dijital bir platformda bir araya gelerek hem iş paylaşımı hem 
üretim ve pazarlama yapabildikleri bir iş modeli olarak tanımlanmaktadır.  

 

Platform Kooperatifçiliği 

Platform kooperatifçiliği, ekonomideki dijitalleşme ve e-ticaret süreçleriyle 
kooperatifçiliği buluşturan bir yenilikçi bir ticaret modelidir. Bu yapılar içinde 
kooperatifçiliğin evrensel temel ilkeleri geçerliğini korurken, aynı zamanda üretim, 
pazarlama ve bölüşüm ilişkileri dijital altyapılardan faydalanır. Üreticileri 
tüketicilerle buluşturan dijital platformlar, belli mal veya hizmetler üzerinde 
uzmanlaşabilir. Bunların en bilinen örnekleri taşımacılık alanında serbest çalışan 
(freelance) kişilere iş alanı yaratan Uber ve konaklama alanında hizmet sunanlar 
için Airbnb olabilir. Platform kooperatiflerini diğer dijital platformlardan ayıran en 
önemli özellik, platformun katılımcılar tarafından işletilmesi, böylece bir üst şirkete 
komisyon ya da prim gibi bir pay ödenmemesidir. Uber’e alternatif olarak 
kooperatif prensiplerine göre işletilen Eva ve Airbnb’ye alternatif olarak ortaya 
çıkan fairbnb.coop karşılaştırma yapılabilecek iyi örnekler olabilir. Özellikle 
günümüzde üretim sürecinin bireyselleşmesi, küçük üreticilerin çok uluslu şirketler 
gibi büyük işletmelerle rekabet edememesi gibi zorluklara karşı birleştirici, 
bölüşümcü ve rekabet gücünü artıran modellerdir. 

 

Ekonomik Kalkınma Açmazı 

Son yüz yıllık dönemde kalkınma sadece ekonomik boyutuyla planlanan bir süreç olmuştur. 
Bu ekonomik anlayışın yalnızca kalkınma hedeflerinde değil, kalkınmaya yönelik politika 
seçeneklerinde, kalkınmaya yön veren aktörlerin tercihlerinde de belirleyici olduğu 
görülmektedir. Zamanla ülke içi ve ülkeler arası gelişmişlik farklarının azalmaması, ülkelerin 
birbirine yakınsamaması bir yana aksine aradaki farkın daha da artması kalkınma 
anlayışında değişiklikleri beraberinde getirmeye başlamıştır.  
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Bu noktada geleneksel ekonomik kalkınma anlayışının temel unsurlarını ortaya koymak, 
sosyal kalkınmayı anlaşılabilir kılmak için önem taşıyacaktır (Midgley, 2014):  

● Ekonomi odaklı maddi ölçütler: Kalkınmanın ekonomik büyüme, sanayileşme, 
teknolojik modernleşme biçiminde algılanması insani boyutunun, yaşam 
standardının, insana yakışır iş anlayışının göz ardı edilmesine yol açmıştır. 

● Evrensel reçeteler: Batı kaynaklı kuramsal yaklaşımların ürünü olan politika 
önerileri, dünyanın her yerinde aynı reçetenin uygulanabilir ve verimli olacağını 
savunmaktaydı. 

● Tepeden inme formel, kurumsal yaklaşım: Formel ekonomiye ve bunun 
idaresinden sorumlu kurumlara odaklanan yaklaşımlar özellikle az gelişmiş 
ülkelerdeki geleneksel ekonominin küçük işletmelerini, esnaf ve küçük üreticilerini 
ve kayıt dışı ekonomiye yönelik politikalarını dışarıda bırakmıştır. 

● Sosyal politika araçları ve hizmetlerin erişilebilirliği: Kamusal eğitim, sağlık ve 
sosyal koruma hizmetleri yalnızca toplumun kırılgan kesimlerini hedef alarak, 
sosyal entegrasyon ve katılımcılığı dışarıda bırakmıştır. Bu durum sonuçta sosyal 
ve kültürel mesafelerin devam etmesine neden olmuştur. 

● Sanayi ve hizmet odaklı yapının tarımı öncelememesi: Geleneksel yaklaşımda 
kalkınma öncelikle sanayileşmeyle ve daha sonra hizmetler sektörünün 
gelişmesiyle ölçülmektedir. Ulusal kalkınma göstergelerinin tarım üretimine 
ilişkin göstergeler içermesi azgelişmişlik olarak değerlendirilmiştir.  

● Ulusal ölçekte örgütlenme: Geleneksel yaklaşım kalkınmayı devletin 
sorumluluğunda ve ülkelerin ulusal sınırları dâhilinde örgütlemekten yana bir 
yaklaşım sergilemiştir.  

Dünya, tedarik zincirlerinin kırıldığı ve eski etkinliğine kavuşamadığı pandemi sonrası 
dönemde Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen bir gıda güvenliği ve adaletini tartışır hale 
gelmiştir. Diğer tüm sektörler ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliği için kritik öneme sahip 
tarımsal üretimin kalkınmanın önemli bir parçası haline geldiği görülmektedir. Öte yandan 
küresel entegrasyonla birlikte mallar, hizmetler ve emek ile birlikte salgın hastalıkların 
yüksek hareket kabiliyetine sahip olması da (diğer pek çok faktörle birlikte) geleneksel 
ekonomik kalkınma anlayışının açmazlarını çok daha görünür hale getirmektedir. Özetle 
ana akım kalkınma anlayışı zaman zaman yaşadığı aksamalarla bugüne kadar gelmeyi 
başarmışsa da pandemi sonrası dünyanın gerçekleri yerel, bölgesel, ulusal ve küresel 
dayanışmaya odaklanmak gerektiğine işaret etmektedir.  
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Sosyal Kalkınma Açılımı 

Geleneksel ekonomik kalkınma anlayışının sosyal kalkınma anlayışıyla yeniden 
tanımlanmasını gerektiren “yeni dünya düzeni”, ekonomik ilişkileri sosyal bir çerçevenin 
içine yerleştirerek maddi koşullarla sosyal koşulların eşzamanlı iyileştirilmesini 
hedeflemektedir. Bu yaklaşım toplumun dezavantajlı kesimlerini güçlendirmekle sınırlı 
kalmamakta, toplumun tamamı için adil bir biçimde kalkınmayı amaçlamaktadır. Böyle bir 
yaklaşım geleneksel sosyal politika yaklaşımlarının ötesinde bir noktada konumlanmakta 
ve katılımcı, kapsayıcı, sosyal yenilikçi uygulamalara odaklanmaktadır.  

Sosyal kalkınma yaklaşımını, geleneksel ekonomik kalkınma yaklaşımıyla birlikte 
geliştirecek temel faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Midgley, 2014):  

● Ekonomik refah ve yaşam standardı: Sosyal kalkınma yalnızca maddi düzeyin 
yükselmesini değil, aynı zamanda sosyal farkındalığın gelişmesini, beşerî 
sermaye birikiminin artmasını, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini de 
kapsamaktadır. 

● Yerele özgü kalkınma hedefleri: Sosyal kalkınma tepeden inme ve evrensel 
reçeteler yerine yerel dinamikleri dikkate alan, yerel emeği ve yerel kaynakları 
harekete geçiren özgün kalkınma stratejileri kurgulamayı amaçlamaktadır. 

● Sosyal yatırım odaklı dinamik kalkınma: Sosyal kalkınma tepeden inme 
kurumsal yaklaşımlara alternatif, toplumun tüm kesimlerini karar alma 
süreçlerine dâhil eden, toplumsal talepleri de göz önüne alan, interaktif, 
katılımcı, kapsayıcı ve demokratik süreçler içermektedir. 

● Sosyal politikada evrensel kapsayıcılık: Sosyal kalkınma, politika yapımında 
yalnızca kırılgan kesimleri değil, toplumun tamamına odaklanmaktadır. Böylece 
tepeden inme veya dışsal olarak belirlenmiş bir koruma ya da yardım anlayışı 
yerine, sosyal etkileşimi ve sosyal bütünleşmeyi öne çıkaran bir yaklaşım hayata 
geçirilmektedir. 

● Bölgesel, ulusal ve küresel hedeflerin entegrasyonu: Küreselleşme sürecinin 
etkisiyle kalkınma yalnızca ulusal düzeyde değil, yerelden küresele uzanan farklı 
katmanları içerecek bir biçimde örgütlemektedir. Sosyal kalkınmaya katkı sunan 
paydaşların da yerelden küresele uzanan bir çeşitlilik gösterdiği görülmektedir.  

● Temel hedefler: Sosyal kalkınmada önce çıkan hedefler yalnızca ekonomik 
hedefler değil aynı zamanda yoksulluk ve açlıkla mücadele, bebek ve anne 
ölümlerinin düşürülmesi, cinsiyet ayrımcılığı ve etnik baskının azaltılması, siyasi 
katılım, hijyen gibi çeşitli alt başlıkları içermektedir. 
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● Sosyal kalkınmanın politika araçları: Kalkınmaya yönelik politika araçları ulusal 
düzeyde mali, sanayi veya istihdam politikalarıyla sınırlı kalmamaktadır. Beşerî 
sermaye yatırımları, istihdam programları, mikro işletmeler, sosyal sermaye ve 
yerel kalkınma, katılımcılık, sosyal koruma ve sosyal planlama gibi doğrudan 
hedef kitleye ulaşmayı hedefleyen farklı mekanizmalar kullanılmaktadır.  

Pek çok açıdan ekonomik kalkınmanın sosyal kapsayıcılıkla yeniden tanımlanmasına ilişkin 
sürecin en önemli dinamiğini çok aktörlü yapı oluşturmaktadır. Sosyal kalkınmanın yalnızca 
devlet ve piyasa etkileşimi ve iletişimi ile açıklanabilen bir yaklaşım olmadığı çok açıktır. 
Özellikle katılımcılığı ve sosyal yenilikçi uygulamaları odağına alan sosyal kalkınmanın 
etkinliği için haneler, mahalli topluluklar, devlet dışı örgütler, hükümetler, uluslararası 
kalkınma örgütleri, donör ülkeler, sosyal hizmet çalışanları, aktivistler, akademik çevreler 
gibi çok çeşitli aktörlerin sürece dâhil olması gerekmektedir. 

Ana hatlarıyla açlık ve yoksullukla mücadele, ayrımcılığın ve sosyal dışlanmanın azaltılması, 
kadınların ve dezavantajlı kesimlerin ve kurumların güçlendirilmesi, kayıt dışı ve yolsuzlukla 
mücadele ve formel, kapsayıcı istihdam imkânlarının artırılması, eğitim, sağlık ve altyapıya 
ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması çerçevesinde tanımlanan temel sosyal kalkınma hedefleri 
yerel özellikler ve önceliklerle bir arada değerlendirildiğinde daha odaklanmış ve özgün 
hedeflere dönüşebilmekte ve daha etkin sonuçlar sağlayabilmektedir. Ekonomik kriz, doğal 
afetler ya da çatışma ve benzeri durumlarda hedeflerin ve önceliklerin değişebileceği 
değerlendirildiğinde hedeflerin evrensel ve mutlak olmadığının altını çizmek 
gerekmektedir. 

İnsanî Gelişme İndeksi  

İnsani Gelişme İndeksi, sosyal kalkınmanın temel göstergelerini istatistikî bir 
biçimde ortaya koyan ve ekonomik kalkınma ölçümlerinin kısıtlarını aşmaya 
çalışan en önemli analizlerden biridir. Temelde beklenen yaşam süresi, eğitimde 
geçirilen süre ve ortalama eğitim süresi ile insana yakışır bir yaşam standardı 
ölçeklerinde değerlendirilen bu indeks, çoğu zaman gelir ve birikimlerle ölçülen 
ekonomik düzeyden çok daha fazlasını içerir.  

Ekonomik kalkınma anlayışının sosyal kalkınmayla tamamlanması bu alanda çalışan 
aktivist ve araştırmacıların kavramsal tanımlarına ve sayısal ölçeklerine de yansımaktadır. 
Uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve sosyal bilimciler sosyal kalkınmaya yönelik 
çeşitli ölçüm yöntemleri ve ölçekler geliştirmeye devam etmektedirler. Bunlardan en yaygın 
kullanılan birisi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hesaplanan İnsani 
Gelişme İndeksi’dir. İnsani gelişme indeksi, uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgiye erişim ve insana 
yakışır bir yaşam standardı boyutlarıyla ekonomik kalkınmanın yanına özellikle eğitim ve 
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sağlık hizmetlerine erişimi de koymakta ve böylece insanların belli bir gelire sahip olmakla 
birlikte o gelirle daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmelerinin de önemli olduğunu 
vurgulamaktadır (Şekil 2).

Şekil 2: İnsani Gelişme İndeksi: Boyutlar ve Göstergeler

BOYUTLAR GÖSTERGELER
GÖSTERGE 
İNDEKS

UZUN VE SAĞLIKLI

YAŞAM

Doğumda beklenen yaşam 
süresi

Yaşam 
beklenti 
indeksi

BİLGİ
Beklenen okullaşma süresi
Ortalama eğitim süresi

Eğitim 
indeksi

İnsani

Gelişme
İndeksi

İYİ BİR YAŞAM

STANDARDI

Kişi başına düşen gayri safi 
milli hâsıla

Gayrisafi 
milli hâsıla 
indeksi

Kaynak: OECD, 2022

Yaygın olarak kullanılan bir diğer ölçekse toplumsal cinsiyet gelişme indeksidir. Toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği, tüm dünyada gelişmişlik düzeyinden ve hatta gelir düzeyinden bağımsız 
olarak gözlemlenen yapısal bir sorundur. 1960’lardan itibaren özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde yürütülen çalışmalar kadınların kalkınma süreçlerine erkeklere kıyasla daha az 
dâhil olduğunu, bu nedenle kadınsız bir kalkınmanın ulusal çıktıları da olumsuz etkileyeceği 
saptanmıştır. 1970’lerde Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve diğer uluslararası örgütlerin 
çabaları toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma arasındaki tamamlayıcı ilişkiyi öne 
çıkarmıştır. Birleşmiş Milletler’in 1975 yılında ilk kadın on yılını ilan etmesi ve beş yılda bir 
düzenlenen BM Kadın Konferansları, 1979 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) imzalanması öne çıkan en önemli gelişmeler olmuştur. 
Dolayısıyla kadın ve kalkınma ilişkisine dair uluslararası düzeyde öne çıkan bu yeni yaklaşım, 
geleneksel toplumsal kısıtları ve ulusal düzeydeki kurumsal yaklaşımları da dönüşmeye ve 
yeni politikalar üretmeye sevk etmiştir. Toplumsal değişimin görece yavaş olması iki yüzyılı 
aşkın bir süredir devam eden mücadelelere rağmen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yapısal 
olarak devam etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet gelişme indeksi, 
Şekil 3’te ayrıntıları görülebileceği üzere, sağlık, güçlendirme ve işgücü piyasası boyutlarıyla 
toplumsal cinsiyet alanındaki iyileştirmelere odaklanmaktadır. Özellikle güçlendirme 
alanında hem kadınların eğitime erişimi hem de siyasete katılımı vurgulanmaktadır. 
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Toplumsal Cinsiyet Gelişme İndeksi 

 

Toplumsal Cinsiyet Gelişme İndeksi, sosyal kalkınmanın toplumsal cinsiyet boyutuyla 
ilgilenir ve üç temel alanda farklı göstergeleri analiz ederek ülkelerin toplumsal cinsiyet 
eşitliği alanındaki durumlarını değerlendirir. Bu değerlendirme ülkelerin toplumsal 
cinsiyet politikalarında hangi konulara öncelik vermeleri gerektiği konusunda yardımcı 
olur. Toplum Cinsiyet Gelişme İndeksi sağlık, güçlenme ve işgücü piyasasından oluşan üç 
ana başlığa odaklanır. Bunların altında anne ölüm oranı, ergen annelerin doğum oranı, 
kadınların eğitime katılımı, siyasete katılımı ve işgücüne katılımı gibi alt başlıkları içerir. 

Sonuç olarak büyüme, karlılık veya verimlilik gibi nicel göstergelere odaklanan ve ekonomik 
hedefleri önde tutan geleneksel ekonomik kalkınma anlayışı, eşitsizlikle mücadele, sağlık ve 
eğitime erişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi gibi toplumsal hedefleri de 
dikkate alan bir sosyal kalkınma anlayışına dönüşmüştür. Bu dönüşüm ekonomik kalkınma 
hedeflerinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmemekle birlikte, ekonomik ve sosyal 
kalkınma hedeflerinin tamamlayıcı bir biçimde birleştirilmesi anlamına gelmektedir. Sosyal 
kalkınma, ekonomik hayatın tüm bileşenlerini, toplumsal öncelikler ve hedefler odağında 
faaliyetlere ve stratejilere geliştirmeye yönlendirmektedir. Sosyal satın alma da sosyal 
kalkınmaya doğrudan katkı sağlayan ve toplumun tüm kesimlerini ekonomik ilişkiler ağına 
dâhil eden, bu anlamda dönüştürücü bir etki yaratarak yeni bir anlayışı ifade etmektedir. 
Sosyal kalkınma için sosyal satın alma anlayışı, eşitsizliğe, özellikle toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine maruz kalan kesimler için, piyasa ekonomisinde rekabet imkânı bulamayan 
küçük üreticiler için, ayrımcılık ve sosyal dışlanmayla piyasanın dışında bırakılanlar için 
katılımı sağlayan bir başlangıç noktası olacaktır.  
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Şekil 3: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Boyutları, Göstergeleri ve İndeksleri 

Kaynak: UNDP, 2022
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BÖLÜM II 

GELENEKSEL SATIN ALMA 
DEĞİŞEN DİNAMİKLER VE ZORLUKLARI 

Bu bölüm, geleneksel satın almanın toplumsal, kültürel, çevresel ve ekonomik açıdan 
kapsayıcı olabilmesi için nasıl bir kurguyla yeniden tasarlanması gerektiğine 
odaklanmaktadır. Bu çerçevede pandemi sonrası dünyanın, gerçeklerini dikkate alan bir 
yaklaşımla, insani kalkınma odağında nasıl bir satın alma dinamiği oluşturmak gerektiği 
tartışılmaktadır. 

Satın alma sürecinin satıcı, tedarikçi ve alıcı açısından kapsayıcı olabilmesi, bu sürecin 
sanayi politikasıyla birlikte sosyal politikayı da tamamlayabilmesi kritik bir önem arz 
etmektedir. Tartışmanın bu çerçevede şekillendirilebilmesi için öncelikle tedarik ve satın 
alma kavramlarına açıklık getirmek ve sosyal satın almayla geleneksel satın alma 
arasındaki farklılıkları tedarikçi öncelikleri açısından değerlendirmek gerekmektedir. 

“Satın alma” ifadesi ihtiyaç duyulan ürün ya da hizmetin alımının yanı sıra kurum ve 
kuruluşların faaliyetlerinin devamlılığı için ihtiyaç duyulan mal veya hizmetleri satın almaya 
yetkili birimi de ifade etmektedir. “Tedarik” ise araştırıp bulma, sağlama, elde etme gibi 
anlamlarla satın alma sürecine ilişkin bir anlam üstlenmektedir: “Tedarik etmek!” Bu 
kavramsal tespitten hareketle kapsamları itibariyle tedarik süreci ve satın alma sürecinin 
birbirinden ayrıştığını söylemek mümkündür.  

TEDARİK

Uzun dönemli, kalite ve 
dayanıklılık odaklı, 

tedarikçi kapasitesinin 
esas olduğu, risk analizinin 
yapıldığı ve etik değerleri 
dikkate alan bir süreçtir. 

SATIN ALMA

Kısa dönemli, fiyat ve 
miktar odaklı, temin 
süresini esas alan bir 

süreçtir.
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Tedarik, satın alma ile karşılaştırıldığında tedarikin daha kapsamlı ve çok aşamalı bir yapısı 
olduğu görülmektedir. Tedarik süreci, satın almaya konu olacak mal ya da hizmetin doğru 
belirlenmesi; satıcıların araştırılması, incelenmesi ve belirlenmesi; temin süresi ve ödeme 
şartlarının belirlenmesi, sözleşmelerin istişare edilerek karşılıklı mutabakatın sağlanması ve 
nihayet söz konusu mal ya da hizmetlerin satın alınması gibi aşamalardan oluşmaktadır. 
Satın alma ise tedarike göre çok daha az prosedüre tabidir ve stratejik inceleme, müzakere 
sözleşmeleri gibi şartlara sahip değildir.  

Tablo 1: Tedarik ile Satın Alma arasındaki Temel Farklar 

Tedarik Satın Alma 

Kurum ya da kuruluşun ihtiyaçlarının 
stratejik kaynaklarla karşılanması 
esastır. 

Basit bir karar ya da stratejiyle mal ve 
hizmet satın alımı esastır. 

Tedarik sürecinin tamamlanabilmesi 
için çok fazla stratejinin uygulanmasına 
ihtiyaç vardır. 

Satın almada temel amaç ihtiyaç duyulan 
ürün ya da hizmetin mümkün olan en kısa 
sürede, en uygun fiyata ve en iyi kalitede 
temin edilmesidir. 

Tedarik, yapılandırılmış bir süreç 
boyunca yapılacak harcamaları 
yönetmekten ibaret değildir. 

Kurum ya da kuruluşun mal ve hizmet için 
ödeme yapması satın alma sürecinin 
temelidir. 

Süreçte tedarikçilerin seçilmesi, konu 
olan malların kalitesinin ve potansiyel 
tedarikçilerin değerlendirilmesi esastır. 

Satın alma sürecinde hâlihazırda ya da 
daha önce çalışılan tedarikçilerle çalışma 
isteği esastır. 

Tedarikçi ilişkilerinin etkinliği ve sürece 
ilişkin çıktıların niteliği için çatışma 
çözümü, araştırma ve etkin iletişim gibi 
beceriler esastır. 

Kurumların üretim faaliyetlerinin 
etkilenmemesi için analitik düşünme, 
envanter yönetimi ve zaman yönetimi gibi 
beceriler esastır. 

Tedarik rolü, firma paydaşlarıyla ilişki 
kuran, yüksek stratejik amaç ve değer 
katkısı olarak tanımlanır. 

Satın alma rolü ise mal veya hizmet satın 
alımıyla ilişkili risklerle daha az ilgili olarak 
tanımlanır. 

Kaynak: https://www.wallstreetmojo.com/purchasing-vs-procurement/ 

Satın alma ile tedarik sürecine ilişkin bu karşılaştırma, bir anlamda geleneksel satın almanın 
sosyal satın almaya dönüşümüne ilişkin de bir altlık oluşturmaktadır. Geleneksel satın alma 
uygulamalarının odağında fiziksel, finansal ve mali sermayeyi kapsayan ekonomik sermaye 
yer almaktadır. Bu süreçte nihai olarak sermaye birikimi amaçlanırken sosyal satın alma 
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ekonomik bir faaliyetten daha fazlasını ifade etmektedir. Bu çerçevede geleneksel satın 
almanın bir sanayi politikası aracı olarak; sosyal satın almanın ise bir sosyal politika aracı 
olarak ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir arada sağlanmasına yönelik politika ve 
stratejiler için kritik bir bileşen olduğunun altını çizmek gerekmektedir. 

Dünyanın karşı karşıya olduğu ve her geçen gün derinleşen iklim kriziyle son yıllara hâkim 
olan pandemi gibi sorunların derinleştirdiği eşitsizliklerin mümkün olan en az maliyetle en 
düşük seviyelere indirilebilmesine ilişkin süreçte satın almanın rolü çok daha belirgin hale 
gelmektedir. Kamunun yerli sanayi ve teknolojiyi belli bir ölçeğe ve rekabet gücüne 
ulaştırmak için yaptığı satın alma, toplumsal motivasyonlarla yeniden şekillenmekte ve özel 
sektörün, hatta sivil toplumun yaptığı satın almaları da içerecek bir dönüşüm 
yaşanmaktadır.  

Değişen Dinamikler 

Toplumsal kalkınmanın pek çok bileşenini tamamlayıcı role sahip olan en önemli unsurun 
iktisadi büyüme olduğuna dair fikir birliğinden hareketle, gelir düzeyiyle ilişkili dinamikler, 
satın alma süreci, aşamaları ve etkinliği açısından özel bir önem arz etmektedir. Bu 
noktada, ara bir açıklama olarak, iktisadi ve toplumsal kalkınma için ekonomik büyümenin 
bir zorunluluk değil bilakis bir alternatif olduğuna dair tartışmaların, esas tartışmanın 
küçülme ya da büyümeme (degrowth) üzerinden ilerlemekte olduğunun altını çizmek 
yararlı olacaktır.  Raworth (2019) 70 yılı aşkın bir süredir gelişmenin temel ölçüsünün 
büyüme ve ulusal çıktıya saplanıp kaldığını ve bu saplantının gelir eşitsizlikleriyle bunlara 
eşlik eden benzeri olmayan yıkımları meşrulaştırmak için kullanıldığını ifade etmektedir. 
Meselenin ölçeğinden bağımsız olarak insanlığın tümünü güvenli ve adil yaşam alanına 
taşıyacak ekonomilerin oluşturulmasına ilişkin vurgu yapan Raworth (2019) sürekli artan 
büyümenin peşinden koşmak yerine dengeli bir gelişmenin yollarının keşfedilmesi 
gerektiğine işaret etmektedir.  

Ülkelerin gelir düzeylerindeki yükselmenin –ideal bir dünyada– toplumsal kalkınmaya 
yansıması beklenir. Bu süreci tersten bir bakış açısı ile ele alan Nurkse (1946) “fakirliğin fasit 
dairesi” olarak tanımladığı yaklaşımı şöyle özetlemektedir: Toplumlar fakir oldukları için 
fakirdir. Düşük gelir düzeyi tasarrufu kısıtlamakta; kısıtlanan tasarruf yeni yatırımlara engel 
teşkil etmekte ve nihayet kısıtlı istihdam ve düşük gelir düzeyi ile devam eden döngü, fakir 
ülkelerin fakir oldukları için fakir olmaya devam edeceklerine işaret eder.  

Günümüzde fakirliğin fasit dairesi kendini “beşerî sermaye yoksulluğu” (Tiryakioğlu, 2008) 
ve bu yoksulluğun daha derinleşmesiyle “teknoloji yoksulluğu” (Tiryakioğlu, 2011) gibi farklı 
biçimlerde göstermeye devam etmektedir. Etkisi her geçen gün daha belirgin bir biçimde 
artan iklim krizi ve küresel ısınma sebebiyle yaşanan ekolojik yoksulluk da temel 
sosyoekonomik sorunlardan biri haline gelmektedir. Birbirinin içine geçen bu sorunları esas 
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alan bir yaklaşımla satın almanın dinamikleri, beşerî sermaye yoksulluğu ve teknoloji 
(transferi) tuzağı perspektifini odak noktasına alınmakta ve büyük resmin anlaşılabilir 
olarak algılanmasına bir altlık oluşturulmuştur.  

“Beşerî sermaye yoksulluğu yaklaşımı işgücünün eğitim ve sağlık açısından güçlendirilmesi 
sürecinde gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında gittikçe açılan farkı, beşerî 
sermaye özelinde” ele almakta ve teknoloji yoksulluğunun sebeplerinden biri olarak 
tartışmaktadır. Gelir düzeyinin artması eğitim, sağlık, ulusal teknolojik çaba ve öğrenme için 
ayrılan payı yükselterek beşerî sermaye birikimini, dolayısıyla da ülkenin ulusal teknolojik 
kapasite ve yeteneklerini artırmaktadır. Düşük gelirli ülkeler için ise tam tersi akış, bu iki farklı 
gelir grubu arasındaki açığı derinleştirerek eşitsizlikleri arttırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 
gelişmiş ülkelerin, bilgiyi üretebildikleri, ticarileştirebildikleri ve yaygınlaştırabildikleri ölçüde 
gelişmekte olan ülkelere göre daha rekabetçi ve daha zengin olması iki grup arasındaki bu 
farkın hızla açılmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç 
duydukları bilgi ve teknolojiyi üretememeleri, transfer etmek zorunda oldukları bilgi ve 
teknolojiyi tespit etmelerinin çok zor ve maliyetli olması ve nihayet üretilen bilginin katma 
değer sağlayacak bir ürün ya da hizmete dönüştürülerek kullanılamaması bu ülkelerin karşı 
karşıya oldukları çıkmazı özetlemektedir. Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları 
doğrultusunda kendi bilgilerini üretebilmeleri, ticarileştirebilmeleri ve katma değerli ürün ya 
da hizmete dönüştürebilmeleri için gerekli toplumsal dinamiklerin sağlanması 
gerekmektedir. Sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılması bu sürecin önemli bir bileşeni 
iken, sosyal satın alma ise üretim kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla süreci 
destekleyici ve güçlendirici bir rol üstlenmektedir.  

Teknoloji yoksulluğu yaklaşımı –diğer faktörlerle birlikte–, çok büyük ölçüde beşerî sermaye 
yoksulluğunun sonucu olarak gelişmekte olan ülkelerin ulusal teknoloji kapasite ve 
yeteneklerinin gelişimini ve karşı karşıya olduğu açmazı tartışmaktadır. Fiziki ve mali 
sermaye birikimi yeterince güçlü olmayan ülkeler bir de kısıtlı olan bu kaynakları 
kullanabilecek beşerî kaynaklara ve eğitilmiş işgücüne sahip olamadığında ülkelerin bu 
yoksunlukları, teknoloji yoksulu ülkelere dönüşmelerini kaçınılmaz kılmaya devam 
etmektedir.  
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Açmazlar 

Kamunun satın alma yol ve yöntemleri yasal çerçevelerle çizilmişse de bu çerçevelerin ne 
şekilde tasarlanabileceği ve tasarlanması gerektiği temel tartışma alanını oluşturmaktadır. 
Kamu önemli bir alıcı olarak satın alma kriterlerini, içeriklerini ve standartlarını düzenleyerek 
üretici ve tedarikçiler için piyasa yapıcı bir role sahip olduğu için amacın “yenilikçi ve 
rekabetçi kalkınma” ile sınırlandırılmaması gerekmektedir. Dünyanın ve özellikle içinde 
Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin içinden geçtiği zor zamanlar ve bu zor 
zamanların sebep olduğu toplumsal, ekonomik ve ekolojik hasarlar pek çok politika tasarım 
süreciyle birlikte kamu alım politikalarının tasarımını sosyal yenilikçi olarak yeniden 
düşünülmesi gerektiğini, çok net bir biçimde, ortaya koymaktadır. 

Şekil 4: Alternatif Boyutlarıyla Yoksulluk Açmazları 

Kaynak: Tiryakioğlu (2008) ve Tiryakioğlu (2011) esas alınarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır. 
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Alternatif Bir Satın Alma Yaklaşımı 

Çok boyutlu yoksulluk döngüsünden kurtulma sürecinde izlenecek satın alma politikasının, 
eşitsizliklerin belli ölçüde telafi edilebilmesine, beşerî sermaye birikiminin sağlanabilmesine 
ve ulusal düzeyde teknolojik yetenek ve kapasitenin gelişmesine katkı sağlayabilmesi 
beklenmelidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, kadın işletme ve kooperatifleri, sosyal 
girişimler, kooperatifler, üretici birlikleri, gıda toplulukları ve toplum destekli tarım grupları 
gibi üreticilerden gerçekleştirilen satın alma, ölçek ekonomisine eriştiğinde söz konusu 
ekonomik, ekolojik ve toplumsal etkileri çok daha net bir şekilde görülür hâle gelecektir.  

Toplumsal Boyutuyla Satın Alma 

Satın alınan malın (ya da hizmetin) sosyal bir satın alma olarak nitelendirilebilmesi için 
toplumun, özellikle dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitesine doğrudan ya da dolaylı 
olarak katkıda bulunması, eşitsizlikleri azaltarak temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırması 
esas olmalıdır. Toplum için kapsayıcı etki oluşturan satın alma süreçleri aynı zamanda 
ekolojik ve ekonomik boyutu kapsamaktadır. Gittikçe azalan su kaynakları, artan kuraklık, 
yükselen sıcaklık değerleriyle derinleşen iklim krizi, yaşam kalitesini hızla düşürmeye, iş ve 
geçim kaynaklarını kısıtlamaya devam etmektedir. Bu gerçekleri gündemine almayan 
hiçbir üretim modelinin sürdürülebilir ve başarılı olma şansı olması mümkün olmadığı gibi 
toplumun kendi içindeki eşitsizlikleri daha fazla artıracaktır.  

Ekonomik Boyutuyla Satın Alma 

Satın alma süreç ve davranışlarının ekonomik boyutu, mümkün olabildiğince yerel 
kaynaklarla, iklim-dostu ve sosyal yenilikçi olarak tasarlanmasına dayalıdır. Sürecin bu 
çerçevede tasarlanması ürün ve hizmetlerin, yaşam döngüsü maliyetlerinin düşük düzeyde 
gerçekleşerek rekabetçiliğinin artması açısından önem arz edecektir. Sosyal ve dayanışma 
ekonomileri, diğer pek çok toplumsal amaçla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, 
kadın işletmelerinin, sosyal girişimlerin ve kooperatiflerin doğrudan ya da dolaylı yollardan 
desteklenmesini ve temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlı olan dezavantajlı kesimlerin, söz konusu 
ihtiyaçlara daha düşük maliyetle erişebilmelerini esas alır. Bu süreç aynı zamanda 
istihdamın, insana yakışır işler çerçevesinde kapsayıcı olarak sağlanmasını ve 
yaygınlaşmasını da destekleyecektir.  

Sosyal ve dayanışma ekonomileri kapsamında gerçekleştirilecek satın almanın, sosyal ve 
dayanışma ekonomilerinin beş temel değeri esasında gerçekleştirilmesi gerektiğinin de 
altını çizmek gerekmektedir. Bu değerler ILO’nun 2022 Uluslararası Çalışma Konferansı 
kapsamında yayımladığı “İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi” başlıklı 
raporunda şu başlıklar altında sıralanmaktadır:  
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� İnsanları ve gezegeni önemsemek: Bütüncül insani gelişme, toplum ihtiyaçlarının 
karşılanması, kültürel çeşitlilik, ekolojik kültür ve sürdürülebilirlik, 

� Eşitlikçilik: Adalet, sosyal adalet, eşitlik, hakkaniyet, adillik ve ayrımcılık yapmama, 

� Karşılıklı bağlılık: Dayanışma, karşılıklı yardımlaşma, iş birliği, sosyal uyum ve sosyal 
kapsayıcılık, 

� Dürüstlük: Şeffaflık, doğruluk, güven, hesap verebilirlik ve sorumluluğun 
paylaşılması, 

� Özyönetişim: Özyönetim, özgürlük, demokrasi, katılım ve yerindelik. 

Sosyal ve dayanışma ekonomilerinin bu değerlerinin bir dizi sosyal ve dayanışma ekonomisi 
ilkeleriyle hayata geçirildiğinin ifade edildiği raporda (i) toplum veya kamu yararı, (ii) kâr 
dağıtımının yasaklanması veya sınırlandırılması, (iii) demokratik ve katılımcı yönetişim, (iv) 
gönüllü iş birliği, (v) özerklik ve bağımsızlık olmak üzere beş ilkenin ön plana çıkarıldığının 
altı çizilmektedir. Bu ilkeler, satın alma açısından değerlendirildiğinde ise toplum veya 
kamu yararı öne çıkmaktadır. Bu ilkeler çerçevesinde sosyal ve dayanışma ekonomisi, 
toplumla dayanışmayı teşvik ederek ortaklarının, kullanıcılarının veya yararlanıcılarının 
çıkarlarını, genel çıkarlar ile bağdaştırmaya çalışmaktadır 

Ekolojik Boyutuyla Satın Alma 

Satın alınan malın (ya da hizmetin) sosyal bir satın alma olarak nitelendirilebilmesi için 
sebep olduğu karbon ve su ayak izinin; girdi, tedarik ve üretim süreçlerinin, ekonomik ömrü 
boyunca tamir edilebilirliğinin, yeniden kullanılabilirliğinin ve nihayet ekonomik ömrü sona 
erdiğinde ileri ve geri dönüşümünün ne derece mümkün olduğunun dikkate alınması 
gerekmektedir. Ekolojik açıdan öne çıkan, ekonomik ve toplumsal kriterleri de tamamlayıcı 
nitelikte olan iklim dostu kriterler dünya siyasetinin gündeminde olan Paris İklim Anlaşması 
ve dünya ticaretinin gündeminde olan Avrupa Yeşil Mutabakatı açısından yakın 
gelecekteki uluslararası ticari, politik ve diplomatik ilişkilerin şekillenmesi açısından da 
belirleyici kriterler olacaktır.  
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Şekil 4: Geleneksel Satın Almanın Sosyal Tasarımı ve İdeal Dinamikleri

Kaynak: Yazarlar tarafından tasarlanmıştır.

Dünyanın daha yaşanabilir kılınması amacıyla 2015 yılında, aşırı yoksulluğu sona erdirmek, 
eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin etkilerini kısıtlamak 
amacıyla üzerinde uzlaşılan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) da bu dönüşüm 
sürecinin bir diğer önemli aracı olarak öne çıkmaktadır. 2030 yılını hedef olarak kabul eden 
bu amaçların satın almanın dönüşümü ve geleceği açısından önemi ve ilişkiselliği dördüncü 
bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınıyor olsa da burada bir altlık oluşturmak adına on ikinci 
amaç olan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” üzerinden kısa bir tartışma alanı açılması 
gerekmektedir.

Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının güvence altına alınması odağında olan bu 
amaç, üretimin ve hizmetler sektörünün çevre ve toplum üzerindeki etkilerini 
kapsamaktadır. Bu amaç çerçevesinde üreticilerin, bireyleri daha sürdürülebilir hayatlar 
benimsemeye yönlendirecek çözümler ortaya koyması beklenmektedir. Bu süreci ise 
imkânları çerçevesinde sürdürülebilir mal ve hizmet talep eden (ya da edebilen) tüketiciler 
belirlemektedir.  Tüketicinin sürdürülebilir ve yerel kaynaklardan satın almayı tercih etmesi, 
üreticilere çevre dostu üretim yöntemleri edinmeleri konusunda zorunlu bir yön çizecektir. 
Birleşmiş Milletler, sorumlu ve sürdürülebilir üretim ve tüketimi odak noktasına alan “Amaç 
12”nin alt amaçlarından biri,3 spesifik olarak kamu alımlarının ulusal politikalar çerçevesinde 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına işaret etmektedir. Bu rapor çerçevesinde, devam eden 
bölümlerde ve özellikle politika önerilerinin sunulduğu beşinci bölümde sürdürülebilir 

3 Alt Amaç 12.6: Ulusal politikalara uygun olarak sürdürülebilir kamu alımları uygulamalarını teşvik etmek.
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kalkınma amaçlarıyla sosyal satın almanın geleceğine ilişkin tespitlerin ne şekilde bir araya 
getirilebileceğine ilişkin önerilere de yer verilmektedir. 

Bu bölüm kapsamında geliştirilen tartışma, geleneksel satın almanın beşerî sermaye, 
teknoloji ve ekoloji ilişkili yoksullukların derinleştirdiği eşitsizlikleri azaltmaya yönelik politika 
tasarımındaki etkinliğin kısıtlı kaldığına ilişkin bir sonuca işaret etmektedir. Geleneksel satın 
alma politikasının sanayi politikası ile sınırlı olan işlevinin sosyal satın alma ile sosyal 
politikayı da kapsar hale gelmesi gerektiğine ilişkin yürütülen bu tartışma, üçüncü bölümde 
bu sürecin taraflarına ve tasarımına ilişkin bir çerçevede çok daha belirgin hale 
getirilmektedir. 
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BÖLÜM III 

SOSYAL SATIN ALMA 
TEDARİK ZİNCİRİNİN SOSYAL TASARIMI 

Bu bölüm, tedarik zincirinin toplumsal fayda ve eşitsizliklerin azaltılması odağında yeniden 
tasarımına ilişkin bir çerçeve sunmaktadır. Sosyal satın alma olarak kavramsallaştırılan bu 
sürecin tarafları olarak kamu sektörünün, özel sektörün ve sivil toplumun üretici ve tüketici 
rolleri tartışılmaktadır. Geleneksel satın almanın sosyal satın alma olarak yeniden tasarımı 
için nasıl bir yol haritası çizilebileceği ve izlenebileceği ise bu bölümün temel tartışmasını 
oluşturmaktadır.  

Her ekonomik faaliyet gibi satın alma faaliyeti de temelde sosyal” ve “çevresel” olmak 
üzere pek çok etki oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle satın almanın “sosyal” olması, satın 
alma tercih ve davranışının sebep olduğu olumlu ya da olumsuz etkilerin farkında 
olunduğuna ve dikkate alındığına işaret etmektedir. 

 

Sosyal Satın Alma 

“Sosyal satın alma”, ürün veya hizmetin yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin de göz 
önünde bulundurularak satın alınması olarak tanımlanabilir. “Sosyal satın alma” yaklaşımı, satın 
alma tercihlerinin sosyal ve çevresel etkisinin, talep edilen ürün ve hizmetin değeri kadar 
belirleyici olduğu bir yaklaşımdır. Bu süreç “yenilikçi satın alma”, “sorumlu satın alma” veya 
“sosyal sorumlu kamu alımı” gibi farklı biçimlerde ifade edilebilmektedir.  

Sosyal satın alma uygulamalarında üç temel unsur esas kabul edilir: 

● Sosyal satın alma, çeşitli ürün ve hizmetleri kapsar. Sosyal satın alma, herhangi bir 
sektöre, ürün türüne ya da sadece sosyal hizmet alımına indirgenemez.  

● Sosyal satın alma, doğrudan veya dolaylı olarak toplumsal bir etki hedefler. Bu 
durum, alım sürecinde sözleşmenin özellikle birincil hedefinin sosyal fayda olması 
ya da dolaylı olarak sosyal fayda etkisine sahip olmasıyla ilgilidir. 

● Sosyal satın alma ile yaratılmak istenen etki için işlem öncesinde toplumsal 
hedefler belirlenir ve tedarik süreci bu farkındalıkla gerçekleştirilir. Bir başka 
ifadeyle, satın almanın rastlantısal olarak, planlanmamış bir sosyal fayda 
sağlaması sosyal satın alma anlamına gelmez. 
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Sosyal Satın Almanın Tarafları 

Hemen hemen tüm kültürlerde toplumsal yenilikler az ya da çok ama mutlaka bir dirençle 
karşılaşmaktadır. Bu değişim ekonomik değerleri etkileyerek, kısa vadede iş ve gelir kaybı 
ihtimali oluşturuyorsa direnç daha güçlü olmaktadır. Bireyler ve toplumlar açısından bu tür 
bir bariyer söz konusu iken özel sektörün ya da kamu sektörünün gösterdiği direnç ve karşı 
karşıya olduğu bariyerler çok daha yüksektir. Kurumsal açıdan sivil toplumun, kamu ve özel 
sektöre göre daha esnek, bireylere göre daha temkinli olduğunu söylemek mümkündür.  

Bireysel açıdan bir değerlendirme yapıldığında, satın alma tercihlerinde belirleyici, tüketici 
olmaktadır. Bu tercihlerinin toplumsal ve çevresel sonuçlarının farkında olan tüketici için, 
tercih aynı zamanda sosyal değişim sürecine destek olma anlamını da yüklenmektedir.  
Bireysel ya da kurumsal açıdan tüketiciler (i) sosyal bilinçli ve (ii) sosyal sorumlu tüketiciler 
olarak kategorize edilmektedir: “Sosyal bilinçli tüketici”, gerçekleştirdiği tüketimin kamusal 
sonuçlarının farkında olan, bu sonuçları dikkate alan ve satın alma gücünü sosyal bir 
değişim sağlamak için kullanabileceğinin farkında olan tüketici olarak tanımlanmaktadır 
(Webster, 1975). “Sosyal sorumlu tüketici” ise çevre üzerinde daha az olumsuz etki oluşturan 
veya olumlu çevresel etkiye sahip ürün ve hizmetleri satın alan veya bu tür ürünleri satan 
firmalardan satın alma yaparak sosyal değişiminin içinde yer alan firmaları tercih eden 
tüketici olarak tanımlanmaktadır (Roberts, 1993). Her iki tüketici tanımlaması için de 
kamusal, toplumsal ve spesifik olarak da çevresel kaygı ortaktır. Üretim açısından tüketim, 
üretici açısından ise tüketici belirleyicidir. Üretimin sosyal sorumlu olmasını yasalar, ulusal 
veya uluslararası anlaşmalar, mutabakatlar ancak bir yere kadar ve etkinliği tartışmalı 
olarak sağlayabilirken en önemli yaptırım gücü sosyal farkındalığı yüksek, bilinçli tüketicinin 
elindedir. Bu noktada tüketicinin farkındalığını destekleyecek tüketim alışkanlıklarını gelir 
düzeyinin belirleyeceğinin altını çizmek gerekir ki bu da sosyal sorumlu ürün ve hizmetlerin 
tüketici açısından erişilebilir olması gerektiği anlamına gelmektedir. 
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Tablo 2: Sosyal Sorumlu Tüketimin Temel Belirleyicileri 

KURUMSAL TÜKETİCİ  BİREYSEL TÜKETİCİ 

Toplumsal ve Kurumsal Kültür  Toplumsal ve Bireysel Kültür 

Yasal Düzenlemeler  Bireysel Tercihler 

Kurumsal Bütçe Kısıtı  Bireysel Bütçe Kısıtı 

Üretici ve Ürün Hakkında Tam Bilgi  Üreticiye ve Ürüne Güven 

Ürüne (Hizmete) Erişebilirlik  Ürünün (Hizmetin) Fiyatının Erişilebilirliği 

Tedarik Ağının Yaygın ve Sürekli Olması  Tedarik Ağının Yaygın ve Sürekli Olması 

Kaynak: Yazarlar tarafından tasarlanmıştır. 

Tedarik zincirinin nasıl ve neden yeniden tasarlanması gerektiğini tartışmaya başlamadan 
önce satın alma sürecinin taraflarının kimler ve sosyoekonomik rollerinin neler olduğunu 
tanımlamak gerekecektir. Bireysel tüketiciler, kolektif hareket ettiklerinde, çok daha yüksek 
etki gücüne sahip olmakla birlikte bu tartışmaya dâhil edilmemekte ve çerçeve kamu, özel 
sektör ve sivil toplum etrafında çizilmektedir. 

Bu aktörler arasında kamu sektörü en temel alıcı olarak konumlanmakta ve satın almanın 
sosyal sorumlu, yeşil ya da sürdürülebilir olacak şekilde gerçekleştirilebilmesinde belirleyici 
bir rol üstlenmektedir. Devletin kalkınmacı rolü (Johnson, 1982) artan küresel rekabetle 
birlikte “girişimci devlet” (Mazzucato, 2015) rolüyle yeniden tanımlanmaktadır. Kamu ile 
özel sektör arasındaki ilişki ve karşıtlık, tartışmaları “proaktif ve reaktif devletin” rolleri (Öniş 
ve Şenses, 2009) üzerine yoğunlaştırmaktadır. Teknolojik gelişme ve özellikle teknolojinin 
demokratikleşerek kalkınmaya destek vermesine ilişkin tartışmalar ise girişimci devlet 
kavramını, doğurgan devlet olarak (Akçomak ve Emiroğlu, 2020) yeniden tanımlamayı 
gerektirmiştir. Nihayet pandemi, sağlık politikalarıyla sosyal politikaların çok daha önemli 
ve öncelikli biçimde tartışıldığı bir gündemi de beraberinde getirmiştir. Bu dönüşüm 
sürecinin son aşamasında devletin rolleri kalkınmacı devletten yeşil kalkınmacı devlete, 
girişimci devletten sosyal girişimci devlete doğru evirilmektedir.  

“Sosyal Satın Alma Rehberi”nde (ILO ve I4D, 2021) temel çerçevesi çizildiği gibi, kamu 
alımları, odağında devletin olduğu; satın alma sürecinin yerli ve yenilikçi üretim 
kapasitesinin artırılması, ulusal teknolojik çaba ve yeteneklerinin geliştirilmesi, 
desteklenmesi ve stratejik sektörel önceliklerin, stratejilerin belirlenmesi gibi amaçları olan 
bir sanayi politikası aracı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte kamu alımları sosyal 
ve çevresel değerleri de dikkate alan, ekonomik ya da teknolojik amaçlarla 
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sınırlandırılamayacak kadar önemli bir sosyal politika aracı olarak da tanımlanması 
gerektiğine işaret etmektedir. 

Bu bölümde sosyal satın alma kamu sektörü ile birlikte özel sektör ve sivil toplum tarafından 
da tercih edilebilecek ve çok aktörlü toplumsal kalkınma sürecini destekleyecek bir araç 
olarak tartışılmaktadır. Kamu sektörü sosyal etkiyi artırmak ve bu alanda farkındalık 
oluşturmak için önemli bir hareket kabiliyetine sahipken özel sektör ise özellikle büyük 
ölçekli işletmelerin satın alma hacimleri itibariyle sürecin kritik aktörlerinden biri 
olabilmektedir. Yerel üreticilerin, sosyal girişimlerin, kooperatiflerin ve kâr amacı gütmeyen 
sosyal girişimlerin özel sektörün tedarik zincirlerine dâhil edilmesi sosyal satın almanın etki 
alanını genişletecektir. Bununla birlikte toplumsal, ekonomik ya da çevresel bir amaç için 
kamuoyu oluşturmak ve savunuculuk yapmak amacıyla örgütlenen sivil toplum kuruluşları 
da sosyal satın alma sürecinin her iki tarafında da yer alan bir aktör olmaktadır. Sivil toplum 
kamu ve özel sektör için tedarikçi rolüne sahip olabilirken aynı zamanda kendi faaliyetleri 
ya da sağlamayı hedeflediği sosyal fayda için tüketici olarak konumlanabilmektedir. 
Çalışma kapsamında, “sivil toplum” öncelikli ve ağırlıklı olarak dernek, vakıf, kâr amacı 
gütmeyen kooperatif gibi yapılanmaları ifade ederken aynı zamanda belli bir amaç 
etrafında toplanmış ancak kurumsal bir yapıya sahip ya da ait olmayan, sivil inisiyatif 
olarak da ifade edilebilecek, kolektif hareket eden nihai tüketicileri de içermektedir. 
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Şekil 5: Satın Almanın Tarafları

Kaynak: Yazarlar tarafından tasarlanmıştır.

KAMU SEKTÖRÜ, DİĞER BİR KAMU KURUMUNDAN, ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINDAN VEYA 
ÜÇÜNCÜ SEKTÖR ÜRETİCİLERİNDEN SATIN ALMA YAPABİLİR.

KAMU 
SEKTÖRÜ

KAMU 
SEKTÖRÜ

SİVİL 
TOPLUM

ÖZEL SEKTÖR, DİĞER ÖZEL SEKTÖR 
FİRMALARINDAN, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR 

ÜRETİCİLERİNDEN VEYA KAMU KURUMLARINDAN 
SATIN ALMA YAPABİLİR

ÖZEL 
SEKTÖR

ÖZEL 
SEKTÖR

SİVİL 
TOPLUM

SİVİL TOPLUM DA BENZER ŞEKİLDE DİĞER ÜÇÜNCÜ SEKTÖR ÜRETİCİLERİNDEN, ÖZEL 
SEKTÖR FİRMALARINDAN VEYA KAMU KURUMLARINDAN SATIN ALMA YAPABİLİR



Tüketici ve Üretici Olarak Kamu Sektörü 

Devlet, satın alma ve üretim faaliyetleriyle piyasa üzerinde düzenleyici ve dengeleyici bir 
role sahip bir aktördür. Devletin ekonomideki rolü her ne kadar tartışmalı olsa da 2008 
Küresel krizi bir kez daha devletin finansal açıdan belirleyici rolünü gündeme getirmiştir. 
2019-2021 yıllarıysa yaşanan Covid-19 pandemisiyle devletin sosyal politikalar açısından 
belirleyici rolünün gündemde olduğu yıllar olarak anılmaktadır. Bu çerçevede, kamunun 
sosyal tüketici ve sosyal üretici rolü bu başlığın temel tartışmasını oluşturmaktadır. 

Devlet, gerçekleştirdiği kamu alımları ile sanayi şirketlerinin teknolojik yetkinliklerinin 
geliştirilmesine, stratejik öncelikli teknolojik yetkinliklerin desteklenmesine, stratejik 
sektörlerin ve bu sektörlere yapılan yatırımların yönlendirilmesine ve nihayet araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynakların optimizasyonuna ilişkin belirleyici bir rol 
üstlenmektedir. Bu öncelikler çerçevesinde gerçekleştirilen kamu alımları; küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin yetenek ve rekabet güçlerinin artırılması, bölgesel ve ulusal kalkınmanın 
desteklenerek eşitsizliklerin azaltılması ve benzeri amaçlarla kullanılabilecek önemli bir 
sanayi politikası aracı olarak şekillenmektedir. Bununla birlikte en önemli tüketicilerden biri 
olarak devlet, piyasayı düzenleme ve yönlendirme gücünü kullanarak toplumsal refahı 
artırmak, kalkınmayı ekonomik, toplumsal ve ekolojik boyutlarıyla sürdürülebilir kılmak ve 
kapsayıcı bir istihdam sağlamak gibi fonksiyonları sağlamaktadır.  

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin korumacı politikalar uygulayarak kendilerini 
yakalamalarını engellemek için serbest ticareti teşvik eden, liberal ekonomik sistemi 
besleyen ve özelleştirme gibi uygulamalarla devletin üretim faaliyetlerinden mümkünse 
tamamen çekilmesini empoze etmektedir. Bu süreç Türkiye’nin de içinde bulunduğu pek 
çok gelişmekte olan ülkeyi, üretim kabiliyetleri devlet destekleriyle geliştirilmiş ve korunmuş, 
hatta korunmaya devam eden ülkelere bağımlı hale getirmiştir. Burada tartışılması 
gereken esas nokta devletin üretim yapıp yapmamasının çok ötesinde bir noktada 
şekillenmektedir.4 

Kamunun üretici olduğu ve olması gereken alanlar, toplumsal ihtiyaçlar ve öncelikler, 
piyasayla ilişkiler, haksız rekabete sebep olma gibi unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenmelidir.  

“Devlet şirketi” olarak da tanımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kamu kaynaklarını, 
kamunun ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanarak faaliyet gösteren ticari 
yapılanmaları ifade etmektedir. Özellikle stratejik ürün ve hizmetlere ilişkin faaliyet 
gösteren bu yapılanmalar, küreselleşmenin ivme kazanmasıyla ve gelişmiş ülkelerin 
gelişmekte olan ülkeleri yönlendirmesiyle özelleştirme sürecine girmiştir. KİT’lerin zamanla 

 
4 Devletin kalkınmadaki rollerine ilişkin çok boyutlu bir dizi tartışma için bakınız: Tiryakioğlu (Ed. 2020). 
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sosyal amacından uzaklaşması ve piyasa şartlarıyla rekabet edebilecek kapasite ve 
yeteneklerini kısıtlayan siyasi birer istihdam yapılarına dönüşmesi gibi unsurlar dikkate 
alındığında faaliyetlerin özel sektöre devri kaçınılmaz olmuştur. Bu süreç sosyal adaletin 
sağlanması, dezavantajlı kesimlerin temel hizmet ve ihtiyaçlara erişiminin sağlanması 
açısından değerlendirildiğinde olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Öte 
yandan kamunun kaynaklarının israf ve istismar edilmesine karşın beklenen toplumsal ve 
ekonomik etkinin sağlanamaması özelleştirmenin kamunun dinamizmi için gerekli bir süreç 
olduğuna işaret etmektedir.  

Bu çerçevede kamu sosyal üretici olmaktan sosyal tüketici olmaya geçiş yapmak 
zorundadır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu benzer kategorideki gelişmekte olan ülke 
tecrübeleri bu dönüşümün etkin olarak sağlanamadığına işaret etmektedir. Sonuç olarak 
tüketici ve üretici rolüyle kamunun iktisadi ve toplumsal rolüne ilişkin sorulması gerek soru 
şu olmalıdır: Ulusal refahın sağlanabilmesi, artırılabilmesi, adil bir biçimde dağıtılabilmesi 
ve sürdürülebilmesi için devlet ekonomide hangi rolleriyle, hangi alanlarda (sektörlerde) ve 
ne oranda yer alacaktır? 

Üretici ve Tüketici Olarak Özel Sektör 

Özel sektör, piyasanın en önemli aktörü olarak dünyanın derinleşen krizleriyle birlikte 
değişen önceliklere hızlıca uyum sağlamak zorundadır. Bu dönüşüm sürecinde özel sektör 
arasındaki ayrımı şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: (1) Uyum sağlamamakta ve 
dönüşümü kabul etmemekte ısrarcı bir kesim uyum sağlıyormuş gibi yapmaya devam 
etmektedir. “Yeşil badanalama (Greenwashing)” ve benzeri yanıltmalarla birinci kesimin 
biraz önünden kârlılıklarını sürdürmeye devam etmektedir. (2) Diğer tarafta ise dönüşümün 
farkında olan, yakalamak için çaba sarf eden samimi bir kesimden bahsetmek mümkündür. 
Bu tarafa farkındalığı yüksek olduğu halde finansal ve beşerî kapasitesi yetersiz olduğu için 
çaba gösteremeyen ve önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan kesimi de 
dâhil etmek mümkündür.  

Sosyal satın almanın taraflarından biri olarak özel sektör, öncelikle alıcı tarafta, tüketici 
olarak değerlendirilmelidir. Özel sektör, ekonomik faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaktan 
ziyade organizasyonel süreklilik için yaptığı satın almalarla kamu sektörü kadar güçlü 
olmamakla birlikte, ölçeği doğrultusunda sosyal etki oluşturma kapasitesine ve 
potansiyeline sahiptir. Özellikle faaliyet gösterdiği bölgeler, faaliyet alanları ve benzeri pek 
çok faktöre bağlı olarak yerel tedarikçilerin, sosyal girişimci ve işletmelerin, kooperatiflerin 
ölçek ekonomisine erişmesi için bu potansiyelin dikkate alınması ve politika yapım 
süreçlerinde dikkate alınması kritiktir. Özel sektör firmalarının sosyal kalkınmaya destek 
sağlayacak bir satın alma faaliyeti geliştirmelerinin kolay olmadığının da altı özellikle 
çizilmelidir. Sosyal etki oluşturacak kadar yüksek hacimli ve sürekli alım yapabilecek 
firmaların büyük firmalar olacağı tartışmasızdır. Büyük firmaların ise kurumsallaşma olarak 
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ifade edilen süreçle birlikte zaman içinde iş yapma pratiklerini zayıflatan, yaratıcı yenilikleri 
gelişmeleri kısıtlayan bürokrasiye yenildikleri görülmektedir. Kurumsal performans baskısı 
ve sürekli gelişme zorunluluğu özel sektörün çevresel ve sosyal etkileri de işin içine alan bir 
tedarik zinciri tasarımını daha da zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte Paris İklim Anlaşması 
ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası yaptırımların da bu kapsamda sözü edilen güç 
ya da güçlüklere eklemlendiğini söylemek mümkündür. 

Özel sektörün satın alma süreçlerinin sosyal olarak revize edilebilmesine ilişkin zorluklardan 
bir diğeri ise sosyal ürün ya da hizmetlerin varlığına, erişimine ve özelliklerine ilişkin bilgi 
eksikliğidir. Bununla birlikte sosyal sorumlu bir satın alma sürecinin uzun vadeli ve 
sürdürülebilir olacak şekilde planlanması gerekir ki bu da özel sektörün ağırlıklı tercihi olan 
“satın alma” işleminden vazgeçip “tedarik” işlemine başlaması anlamına gelmektedir. Bu 
dönüşüm kurumsallaşmanın neden olduğu değişime ve yeniliğe kapalı yaklaşım sebebiyle 
zorlaşmaktadır. Bununla birlikte sürekli, görece hızlı bir biçimde temin edilen mal ve 
hizmetlerin sosyal ve çevresel etkileri gözeten mal ve hizmetlerle ikame edilmesi kurumların 
satın alma birimlerinin direnç noktalarından bir diğerini oluşturmaktadır. Aynı zamanda 
sosyal satın almanın, maliyetlere ilişkin ticari gizliliğin “esas ve özel” kabul edildiği tedarik 
faaliyetlerinin görece daha şeffaf olmasını gerektirmesi de özel sektörün sosyal bilinçli bir 
tüketici olmasının önündeki engellerden bir diğerini teşkil etmektedir. Buna karşın kamu 
sektörüne göre çok daha esnek ve hızlı olabilme, mevzuat, yönetmelik ve benzeri diğer 
yasal düzenlemelerden bağımsız hareket edebilme kabiliyetleri sebebiyle de kısa zamanda 
büyük etki sağlayabileceklerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Özel sektörün üretici-tedarikçi olarak konumlanması da benzer şekilde kendi içinde çeşitli 
fırsatlarla beraber zorlukları da barındırmaktadır. Hükümetlerin girişimcileri ve özel sektörü 
güçlendirmeye yönelik satın alma politikaları, iş çevriminin yukarı yönlü olmasını sağlayacak 
ilk adım adım olmaktadır. Bu sarmal alım yapılan ürün, hizmet, sektör gibi faktörlere 
müteselsil olarak işleyen bir dizi pozitif dışsallık sağlamaktadır.  

Etkin bir kamu alımı politikası, (i) imalat sanayi firmalarının teknolojik yetenek ve 
yetkinliklerinin geliştirilmesini, (ii) geliştirilmesinin öncelikli ve önemli olduğu teknolojilere 
ilişkin yetkinliklerin yeteneklerin desteklenmesini, (iii) Stratejik olarak kabul edilen sektörlere 
yapılan yatırımların artışını, (iv) doğrudan ve dolaylı olarak istihdam artışını, (v) doğrudan 
ve dolaylı olarak bölgesel ve ulusal eşitsizliklerin azaltılmasını, (vi) küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin üretim yetenek ve rekabet güçlerinin artmasını sağlayacaktır. KOBİ’lerin kamu 
satın alım politikalarıyla daha esnek ve daha yenilikçi yapıya kavuşturulabilme fırsatına 
sosyal yenilikçi ürün ve hizmet üretebilme kapasitesine eriştirilebilme fırsatını dâhil etmek 
mümkündür. Özellikle yeni teknolojilerin ve yenilikçi endüstrilerin gelişimi, küçük firmaların 
etkin bir destek mekanizması olarak konumlandığı süreçlerdir. Bu sebeple de bu ölçekteki 
işletmeler, büyüyemeyen işletmeler yerine sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemli 
bileşenleri olarak tanımlanmalıdır. Bu değerlendirmeye kadın işletme ve kooperatifleri, 
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sosyal girişimler de dâhil edildiğinde ekonomik faaliyetler, toplumsal açıdan kapsayıcı hal 
gelmektedir.  

Özel sektörün sosyal bir üretici olabilmesi ancak ve ancak kapitalist ekonomik sistemin 
işleyişinin ve doğasının dışında mümkün olabileceği için, küçük ölçekli müstesna örnekler 
dışında mümkün olamayacaktır. Ancak özel sektörün yine ölçeği, stratejik hedefleri, 
kurumsal yönetim politikaları ve sosyal sorumluluk vizyonu çerçevesinde sosyal girişimci ve 
işletmelere, kooperatiflere ortak, destek, müşteri olabilir ya da aracılık edebileceği bir 
gerçektir. 

Özetle özel sektöre ilişkin bu tartışma kapsamında öne çıkması gereken soru şu olmalıdır: 
Özel sektör sosyal satın almanın hangi tarafında ve ne ölçüde yer almalıdır ki kapsayıcı bir 
toplumsal etki oluşturabilsin? 

Tüketici ve Üretici Olarak Sivil Toplum 

Tedarik zincirinin –yeniden– nasıl tasarlanması gerektiğine ilişkin tartışmanın son ayağını 
sivil toplum kuruluşları oluşturmaktadır. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların iktisadi 
işletmeleri üretici olarak kamu sektörüne göre daha az bürokratik ve daha fazla esnek bir 
yapıya sahiptir. Özel sektöre göre ise üretim ölçeği açısından daha zayıf ve üretim 
kabiliyetleri açısından da daha esnek bir yapıyı temsil etmektedirler. Sivil toplumun etki ve 
hareket alanı da hem özel sektöre hem de kamu sektörüne göre çok daha yüksektir. 
Dolayısıyla tüketici olarak da üretici olarak da sivil toplum kuruluşları sosyal satın alma 
açısından özellik ve önem arz eden aktörler olarak anılmaktadır.  

Bir sivil toplum kuruluşu, mevcut ve potansiyel toplumsal etkisiyle faaliyet gösterdiği alana 
bağlı olarak önemli bir sosyal satın alma aktörüdür. Sivil toplum gerçekleştirdiği üretim 
faaliyetlerine girdi niteliğindeki malları ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışmak için 
ihtiyaç duyulan, insani yardıma konu olan mal ve hizmetleri talep eden sosyal tüketici 
olarak da tanımlanabilir. Bu rolüyle geliştirdiği kaynaklar ile elde ettiği hibe ve fonları, sosyal 
kalkınmayı, kapsayıcılığı ve dayanışmayı besleyecek şekilde hedef kitlenin fayda ve 
kullanımına sunmaktadır.  

Ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunun hedef 
kitlesinin temel ve acil ihtiyaçlarını karşılamak için yapacağı satın almanın sosyal olarak 
tasarımı toplumsal faydanın çarpan etkisi ile çok daha fazla olmasına imkân vermektedir. 
Dünyanın çeşitli yerlerinde insani yardım amaçlı çalışan organizasyonların ihtiyaç 
duydukları temel ürün ve hizmetlerden, insanların kullanımına sunulan mal ve hizmetlere 
kadar çeşitlilik gösteren bir sosyal satın alma kapasitesi oluşmaktadır. Örneğin Kızılay, 
Kızılhaç gibi kurumların insani yardım amacıyla yaptığı satın almanın çeşitliliği ve ölçeği 
düşünüldüğünde, sosyal girişimcilerin, sosyal işletme ve sivil toplum kuruluşlarının üretim 
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kapasite ve yeteneklerine bağlı olarak tek bir kalemde sosyal satın alma yapması mümkün 
olamayacaktır. Bu yönde bir satın alma planlanırken alıcıların ihaleye, sözleşmeye ya da 
her ne şekilde satın alma yapıyorsa o sürece sosyal öncelikleri dâhil etmesi kritik bir adım 
olmaktadır. Aynı şekilde afet ve acil durumlar, sosyal hizmetler gibi alanlar için kamu 
sektörünün ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin tedarik sürecinde sivil toplum kuruluşları 
sosyal tedarikçi rolünü üstlenmektedir. 

Bu aşamaların hepsi için belirleyici unsurlardan biri hangi sivil inisiyatif ya da sivil toplum 
kuruluşunun neyi, nerede, ne kadar sürede ve ne ölçekte üretebildiği bilgisidir. Bu muhtemel 
alıcı olan diğer sivil toplum kuruluşlarının, kamu sektörünün ve ihtiyaç olması halinde özel 
sektörün de ulaşabileceği en önemli bilgi olacaktır. Sürece ilişkin bir diğer belirleyici unsur 
ise üretici konumunda olan sivil toplum aktörlerinin piyasaya ilişkin bilgi ve tecrübe 
eksikliğidir. Bu durumda sivil toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve danışmanlığı sağlayacak, 
gerekli durumlarda yönlendirecek aracı-aktörlerin varlığı, etkinliği, erişilebilirliği satın 
almanın geleceği ve sosyal tasarımı için öne çıkan konulardan biri olmaktadır. Piyasa 
danışmanlığı, alıcılara etkili ve gerçekçi alternatifler sunulabilmesi, aynı zamanda sosyal 
ihtiyaçların karşılanabilme sürecinde piyasada kapasite oluşturulması için çok önemli bir 
araçtır. Alıcılar, tedarikçinin şart koşulduğu şekilde sözleşmeyi yerine getirebilmesi için 
yeterli kapasiteye sahip olmasını sağlamak adına kolaylaştırıcı olabilir, seçim kriterlerine 
sosyal bir boyut ekleyebilir, KOBİ'lerin ve sosyal girişimlerin katılımını kolaylaştırabilir. Sivil 
toplumun üretim ölçek, kapasite ve yeteneklerinin gelişimini sağlayacak bir diğer unsur ise 
bu aktörlerin kapasitelerine uygun hale getirilmesi ve sözleşmelerin bölünmesinin 
sağlanmasıdır. Bu durumda ilgili aktörlerin kamu ihalelerine katılımı kolaylaşacak, diğer 
aktörler tarafından oluşan talebi karşılama potansiyeli artacaktır.  

Özetle sivil topluma ilişkin bu tartışma kapsamında öne çıkması gereken soru şu olmalıdır: 
Sivil toplumun satın alma sürecinin sosyal tasarımında hem tedarikçi hem tüketici hem de 
savunuculuk yapan taraf olarak güçlendirilebilmesi için kamu sektörü ile özel sektör 
arasında, nerede ve nasıl konumlanması gerekir? 

Tedarik Zincirinin Yeniden Sosyal Tasarımı 

Pandeminin belli ölçüde kontrol altına alındığı 2022 yılının ikinci yarısının temel bulgusu, 
yeni bir dönemin başlangıcı olarak da kabul edilen Covid-19’un karşılaşılacak son pandemi 
olmayacağıdır. Kapitalizmin eşitsizliği daha da derinleştirdiği şu günlerde kritik bir eşik 
olarak kabul edilen pandemi, mevcut toplumsal ve ekonomik sistemin kusurlarını, aksayan, 
yapılandırılması veya yeniden tasarlanması gereken yönlerini ortaya çıkartmıştır. 
Pandemiyle birlikte kırılan Güneydoğu Asya kaynaklı küresel tedarik zinciri yerel ve bölgesel 
tedarik zincirlerinin inşasına yönelik ulusal ve uluslararası güçlü bir ihtiyacı 
belirginleştirmiştir.  
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Bu dönüşüm satın almanın ve özellikle de sosyal satın almanın geleceği açısından da “yeni 
bir satın alma tasarımını” kaçınılmaz hâle getirmiştir. Sosyal satın alma bağlamında 
bölgeselleştirilmesi ve hatta mümkün olduğu ölçüde yerelleştirilmesi gereken tedarik 
zincirinin nasıl bir yol haritası çerçevesinde yeniden tasarlanabileceği sorusunun öne çıkan 
cevabı “dayanışma” olmaktadır. Dayanışma kavramsal olarak devlet ve piyasanın alanları 
dışında kalan örgütlenmeleri ve etkinlikleri de kapsamaktadır ki bu kavram, yerelden 
başlayan, neoliberal küreselleşmenin sonuçlarına tepki veren ve sistemin dışında kalan 
kesimlere sunulan alternatiflere dayanmaktadır (Aykaç, 2018). Özetle, ekonominin 
toplumsal açıdan yeniden düzenlenmesinin kaçınılmaz hâle geldiği günümüz dünyasında 
aynı zamanda sosyal politikanın da bir bileşeni olarak (pek çok diğer araç ile birlikte) satın 
alma, sosyal etkileri ve ileri-geri bağlantıları, tedarikçileri, tedarik ve değer zinciri itibariyle 
yeniden tasarlanmak zorundadır. 

Bu çerçevede geliştirilen tartışmalar, aktarılan bilgiler ve güncel gelişmeler ışığında tedarik 
zincirinin sosyal satın alma odağında yeniden tasarımına ilişkin bir yol haritası ve politika 
önerisi, birbirinin içine geçmiş olarak beşinci bölümde özetlenmektedir. Bu yol haritası 
kültürel, coğrafi, bölgesel ve dönemsel olarak değişiklik gösterebilecektir ve bu sebeple de 
esnek olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin son yıllarda hükümetin 
kooperatiflere ilişkin destekleyici politikaları sonucunda sayıları artan kadın kooperatiflerine 
ve üst kuruluşlarına yönelik desteklerinin de arttığı görülmektedir. Kooperatifçilik Proje 
Destek Yönetmeliği esasında uygulanan Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı 
kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme 
amacı güden kooperatiflere finansman destekleri sağlamak üzere çeşitli çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu gelişme kadın kooperatifleri ve bu kooperatiflerin gerçekleştirdikleri 
üretim ve sundukları hizmet kapsamında, kısa dönemli yol haritalarının gerekliliğine de 
dikkat çekmektedir. Hâlihazırda kurulu olan ve uzun zamandır üretim yapan kadın 
kooperatifleri ile henüz yolun başında, yapılanma ve öğrenme aşamasında olan kadın 
kooperatiflerinin sorunları da birbirinden farklılaşacağı için ayırt edici kriterler olmaksızın bir 
kooperatif grubuna uygulanacak destek ve teşvik paketinin sonuçları da farklı olacaktır. 
Sosyal satın almanın veya sosyal satın almaya konu olan tedarikçi taraflarından biri olan 
kooperatiflerin yapısal durumları, tecrübe ve yetenekleri gibi pek çok unsur sürecin esnek 
olarak değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. 
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Döngüsel Satın Alma 
 
Döngüsel kamu alımları yaklaşımı, tekrar tekrar kullanılmak, tamir ve bakım gibi 
süreçlerle kullanım süresini uzatmak ve ekonomik ömrü sona erdiğinde geri 
dönüştürülmek üzere tasarlanmış ürünleri talep eden bir araç olarak tanımlanıyor. 
Döngüsel satın alma, döngüsel ekonomi ilkelerine göre bir ürün, hizmet veya 
projenin satın alındığı süreçtir. Bu süreçte, ürünün teknik yönleri, kullanım süresinin 
sonundaki bakım ve iade politikalarının yanı sıra dairesel kullanımı garanti etmek 
için finansal teşvikler de dâhil olmak üzere, mümkün olduğunca döngüseldir. 
 
Kaynak: Circular Procurement in 8 Steps 

Satın alma aşamalarının yeniden tasarımı noktasında yukarıda tanımlanan ve aşağıdaki 
tabloda da aşamaları ayrıntılı olarak aktarılan döngüsel satın alma, döngüsel ekonomi 
ilkelerini esas almaktadır. Bu kavram rapor kapsamındaki tartışmaları tamamlıyorsa da bu 
başlık altında ortaya konulan tedarik zincirinin yeniden tasarımı için tek başına yol gösterici 
bir içerik oluşturmamaktadır. Tedarik zincirinin yeniden yapılanma aşamasında, bir önceki 
bölümde tartışılan beşerî sermaye yoksulluğu, bunun sonucu olarak yaşanan teknoloji 
yoksulluğu ve girift bir biçimde derinleşen ekolojik yoksullaşma çerçevesinde sosyal ve 
dayanışma ekonomisi ile döngüsel ekonominin dinamiklerini de dikkate alan kapsamlı bir 
dizi politika önerisi için altlık oluşturulmaktadır. 

Özetle; dayanışma esaslı, kapsayıcı ve çevre dostu-yeşil kamu alımlarının kazanımları 
aşağıdaki gibidir:  

● Kamu otoritesinin çevreye ve sürdürülebilir üretim ve tüketime ilişkin 
farkındalığını arttırır,   

● Sürdürülebilir üretim ve tüketime ilişkin eğilimi belirler, yönlendirir ve 
güçlendirir, 

● Kamu otoritelerinin çevresel hedeflere ulaşmasını kolaylaştırıcı bir rol oynar,  

● İş dünyasının çevresel hedeflere ulaşmasını destekleyici ve kolaylaştırıcı bir 
rol oynar,  

● Bireysel tüketiciler için farkındalık artışı sağlar,  

● Toplumsal çevre bilincinin çok boyutlu olarak gelişimine katkı sağlar,  

● Sanayinin yeşil odağında dönüşümünü destekler,  
● Ürünlerin yaşam döngüsü maliyetlerini düşürerek tasarruf sağlar, 

● Doğrudan ve dolaylı olarak toplumun ve özellikle de dezavantajlı 
kesimlerinin yaşam kalitesine katkı sağlar, 
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● Ürün ve hizmetlerin çevresel standartlarının yükselmesine, daha yaşanabilir 
bir dünyaya erişmeye yardımcı olur. 

Tarafların tanımlandığı, konum ve rollerinin tartışıldığı bu bölüm döngüsel satın almanın 
ötesinde iktisadi açıdan “dayanışma esaslı” toplumsal açıdan “kapsayıcı” ve ekolojik açıdan 
“çevre dostu-yeşil” satın almanın hem bir sanayi politikası hem de sosyal politika aracı 
olarak konumlanmasına dikkat çekmektedir. Takip eden bölümde dönüşümler üzerinden 
satın almanın geleceğine ilişkin yürütülen tartışmalar için de bir altlık oluşturmaktadır. 
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Tablo 3: Döngüsel Satın Almanın 8 Adımı 

Adım 1: Nedir ve Neden Önemlidir? 

 
Bu bölüm döngüsel satın alma için ürün gruplarının belirlenmesi için bir değerlendirme 
çerçevesi sağlar. 

 - Kuruluş neden döngüsel satın almayı benimsemek istiyor? 

 - Kuruluş bunu nasıl tanımlıyor? 

Adım 2: İç Paydaşlar 

 - Döngüsel satın alma, kuruluşunuz için ne anlama geliyor? 

 - Döngüsel satın alma süreçlerinin ne gibi sonuçları olacak? 

 
- Başarılı bir döngüsel tedarik sürecini gerçekleştirmek için departmanları sürece 

nasıl dâhil ederiz? 

Adım 3: Sorunun Belirlenmesi 

 
Görevin kapsamını ve ihalenin özelliklerini belirleyin. Deneyimler, işlevsel özelliklerin "işe 
yarama" derecesinin sektörler arasında farklılıklar gösterdiğine işaret ediyor. 
 

Adım 4: Multidisipliner İşbirliği 

 
Kendi başınıza döngüsel bir ekonomi yaratamayız. İkili bir ilişkiye odaklanmak yerine, 
döngüyü fiilen kapatmak için farklı değer zinciri ortaklarını dâhil etmek daha iyidir. 

 - Bunu nasıl ve ne zaman yaparız? 

Adım 5: İhale Prosedürü 

 - Döngüsel teklifleri kolaylaştırmak için hangi prosedürü kullanmalıyız 

 - Rekabet ve iş birliği arasında doğru dengeyi nasıl kurarız? 

Adım 6: Döngüselliğin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 

 - Ölçmek ve değerlendirmek arasındaki fark nedir? 

 - Döngüselliği nesnel olarak nasıl ölçebiliriz? 

Adım 7: Döngüselliğin Sağlanması 

 
Bu bölüm, çeşitli gelir modellerinin uygulanabilirliği hakkında fikir verir, döngüsel 
sözleşmeler için öneriler sunar. 

 - Uzun vadede döngüselliğe ilişkin istekliliği nasıl garanti edebiliriz? 

Adım 8: Sözleşme Yönetimi 

 Bu bölüm, döngüsel sözleşme yönetimi konusunda tavsiyeler sağlar. 

 
- Döngüsel kullanımı sağlamak için satın alma işleminden sonra iş birliğini 

izlemeye devam edin. 
 

Kaynak: Circular Procurement in 8 Steps 
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BÖLÜM IV 

SOSYAL SATIN ALMA 
DÖNÜŞÜMLER VE GELECEĞİ 

Bu bölüm, sosyal satın alma süreçlerinde doğrudan belirleyici olan iki önemli güncel 
gelişmeye, dijital dönüşüme ve yeşil dönüşüme odaklanarak bu gelişmelerin satın alma 
süreçleri üzerindeki etkisini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde somut 
olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda yer verilen başarı hikâyeleri ve iyi uygulama 
örnekleri sosyal satın almanın güncel dinamiklerine ışık tutmaktadır. 

Dijital Dönüşüm, Elektronik Ticaret ve Satın Alma Süreçlerine Etkisi 

Dijital teknolojilerin gelişmesi, iletişim ve ulaşım ağlarının küresel ölçekte yayılımının ve 
etkinleşmesinin yanı sıra üretim, ticaret ve finans alanlarında etkinliğini artırmıştır. 
Dijitalleşmenin sağladığı etkinlik de mal, hizmet ve sermaye transferini hızlandırmıştır. Akıllı 
fabrikalar, robotik kolların üretimde yaygın kullanımı, el değmeden üretim modülleri, 
robotların taşımacılıkta kullanımı, UPC kodları, barkodlar ve QR kodların hem bilgisayarlı 
takip sistemlerinde hem de finansal işlemlerde kullanılabilir olması dijital dönüşümün en 
bilinen örnekleri sayılmaktadır. Bunun yanı sıra etkin veri yönetimi ile envanter takibi ile 
üretim sürecinin piyasadaki talep dalgalanmasına göre düzenlenmesi mümkün olmuştur. 
Etkin veri yönetiminin sağladığı bir başka avantaj da üretim maliyetlerinin olası riskleri en 
aza indirgeyecek biçimde izlenebilmesi olmuştur. Üçüncü olarak, dijitalleşmenin ticaret 
alanındaki kullanımı, özellikle e-ticaretin yaygınlaşması uluslararası ticaretin hacmini 
belirgin bir biçimde artmıştır. Burada mesele yalnızca bir malın ya da hizmetin dünyanın 
herhangi bir yerinde ulaşılabilir olmasından öte, artan bilgi akışlarıyla o mala veya hizmete 
yönelik talebin de şekillenmesi anlamına gelmektedir. Dijital dönüşümün finansal 
işlemlerde kullanılması, para transferlerinin ve sermaye akışlarının sınırları aşan bir biçimde 
ve mekânsal kısıtları aşacak bir hızda gerçekleşmesi uluslararası ticaretin de etkinliğini 
artırmıştır. Dolayısıyla, dijitalleşme ekonominin her alanında etkinliği artıran bir unsur olsa 
da en temel toplumsal sonuçları ticaretin dijitalleşmesinde görülmüştür. 

Ticaretin dijitalleşmesi ya da yaygın kullanımıyla e-ticaret, piyasadaki mal ve hizmetlerin 
tüketicilere, firmalara ya da hükümetlere dijital işlemler aracılığıyla dijital ya da fiziksel 
ortamda sunulması anlamına gelmektedir (OECD, 2022). Her ne kadar e-ticaret bir bütün 
olarak dijital işlemlere dayalı olsa da söz konusu ürünler ve bunların ulaşımı hem dijital hem 
de fiziksel bir biçimde gerçekleşebilmektedir. Çevrimiçi (online) platformlarda somut bir 
metanın satın alınması da cep telefonuna indirilen ücretli bir uygulama veya bilgisayara 
indirilen oyun, yazılım gibi ürünler de e-ticaret örneği olabilmektedir. Ticaretteki 
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dijitalleşme, ticaretin kapsamını, boyutunu ve hızını değiştirmektedir. Dijitalleşme 
sayesinde yeni ürünler piyasada yer alabilmekte, yerel ve çoğu zaman fiziksel piyasayla 
sınırlı ürünler yeni pazarlara açılabilmekte, dijital platformlar sayesinde yeni ürünler yeni 
tüketicilerle karşılaşma imkânı bulabilmektedir. Bu karşılaşmada mal ve hizmet ayrımından 
çok mal ve hizmetin birleşimiyle ortaya çıkan yeni bir üründen söz edilmektedir. Dijital 
ticaret ortamında ister somut bir ürün ister de bir hizmet pazara sunulsun, bu ürünün belli 
bir biçim ve standartta sunulması başlı başına bir hizmet içermektedir. Çevrimiçi 
platformlardan alınan bir ürünün gerçekte göründüğü gibi olması, satış hizmetinde belli bir 
standardı gerektirmektedir. Bütün bu yenilikler alışılan anlamda, zamanla ve mekânla sınırlı 
ticaret anlayışını köklü bir biçimde değiştirmektedir. Örneğin fiziksel olmayan ürünlerin, 
hizmetlerin, kişisel hizmetlerin, verilerin ve bilgi kaynaklarının dünyanın dört bir yanında 
erişilebilir olması üretim ve ticaret konusunda yenilikçi yaklaşımların hızlı bir biçimde hayata 
geçirilmesini gerekli kılmaktadır.  

Bu yenilikler bağlamında dijital dönüşüm ve e-ticaretin yaygınlaşması aynı zamanda yeni 
işkollarının da önem kazanmasına yol açmıştır. Mal ve hizmet sunucularını bir araya getiren 
platformlar, web tasarımı ve içerik geliştirme hizmetleri, elektronik ticarete yönelik 
pazarlama faaliyetleri ve müşteri hizmetleri çoğu zaman esnek ve uzaktan çalışmaya 
imkân tanıyan, özellikle genç istihdamını teşvik eden alanlar olmuştur. Dolayısıyla 
teknolojinin çarpan etkisi, yalnızca malların ve hizmetlerin üretimi ve ticaretinde değil, aynı 
zamanda bunların işleyişini destekleyen hizmet alanlarında da kendini göstermiştir. Bu 
sürece küresel salgın da eklemlenince dijitalleşme, elektronik ticaret açısından biçim, hacim 
ve hız değişikliği konusunda ivme kazanmıştır.  

 
Teknolojik Sıçrama 

 
Teknolojik sıçrama kavramı, bir ekonomik aktörün belli başlı teknolojik aşamaları 
atlayarak en yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurması ve bu sayede sosyal ve 
ekonomik kalkınmada daha hızlı mesafe kaydetmesidir. Özellikle eski teknolojileri 
tekelinde bulunduran ekonomik aktörler yenilik yapma konusunda yeni girişimciler 
kadar cesur davranmadığında, yeni girişimciler daha büyük risk alarak teknolojik 
gelişmeye önayak olurlar. Bilinen en yaygın örneklerden biri Bangladeş’te sabit 
telefon hatlarının yaygın olmamasına rağmen mobil telefonun hızlı bir biçimde 
yaygınlaşması ve bu sayede iletişimden ulaşıma, eğitimden ticarete bir atılımın 
gerçekleşmesidir. 
 

Dijital dönüşüm ve e-ticaret satın alma süreçlerini bir bütün olarak dönüştürürken, sosyal 
satın alma pratikleri açısından da yeni fırsatlar sunmaktadır. Sosyal satın almada özellikle 
piyasanın dışına itilmiş dezavantajlı kesimlerin piyasaya ulaşabilmesi ve bu sayede 
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ekonomik etkinliklerinin artması önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra sosyal satın alma, 
rekabet gücü düşük olduğu için atıl duran kaynakları harekete geçirme ve küçük ölçekli 
üreticilere piyasada tutunma imkânı sağlama potansiyeli taşımaktadır. Dijital platformlar, 
yalnızca ürünlerin görünürlüğünü değil, ürünlerin arka planındaki sosyal bağlamı, üretim 
sürecinin sosyal boyutlarını görünür kılarak sosyal satın almanın bilinçli bir tercih olmasına 
da alan yaratmaktadır. Sonuç olarak sosyal satın alma, toplumun yalnızca bir kesimini değil 
tamamını hedef alan katılımcı bir kalkınma anlayışının en önemli araçlarından biri olarak 
öne çıkmaktadır. Bu çerçevede e-ticaret dezavantajlı gruplara, küçük üreticilere, kendi 
hesabına çalışan hizmet sağlayıcılara piyasanın bir parçası olma imkânı sunmaktadır.  

İyi Uygulama Örnekleri 

 
1. İyimser Abla Sosyal Girişimi 

2017’den beri faaliyet gösteren İyimser Abla Sosyal Girişimi, Türkiye’nin dört bir 
yanında kadın kooperatiflerinin ürettiği gıda ve el işi ürünlerini hem bireysel hem 
de kurumsal siparişler için hazırlıyor. Siparişlere göre özel tasarım ürünler, hediye 
kutuları gibi müşterinin taleplerine uygun bir çeşitlilik de sağlanıyor. Babalar Günü 
ya da Kadınlar Günü gibi özel günler için yine özel ürünler satışa sunuluyor. Bu 
sayede piyasanın dinamik yapısına, talep dalgalanmasına uygun bir üretim süreci 
ve üretimi sürekli kılacak alternatif yaklaşımlar da geliştiriliyor. 

Kaynak: https://www.iyimserabla.com/ 

Elektronik Ticaret ve Sosyal Satın Alma: Fırsatlar ve Tehditler 

Dijital dönüşüm ve e-ticaret uygulamaları, genel olarak sosyal ve dayanışma ekonomileri 
ve özellikle kooperatifler, üretici birlikleri, gıda toplulukları ve toplum destekli tarım grupları 
için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanı sıra küçük üreticiler ve ev eksenli üretim 
yapan girişimciler de e-ticaret sayesinde gelişme imkânı bulmaktadır. Ancak bu fırsatların 
yanı sıra birtakım zorlukların ve aksaklıkların da altını çizmek, bu alanda tasarlanacak 
politikanın belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Özellikle sosyal satın alma 
aracılığıyla sosyal kalkınmayı destekleyecek kamu sektörü ve özel sektör aktörlerinin e-
ticaretin sunduğu fırsatları değerlendirmeleri ve olası riskleri en aza indirmeleri için risklerin 
doğru saptanması gerekmektedir.  
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Fırsatlar 

● Yerel üreticilerin yerel ötesinde yeni pazarlara ulaşması: Sosyal ve dayanışma 
ekonomileri, tarım kooperatifleri, kadın kooperatifleri, gıda toplulukları e-ticaret 
sayesinde daha önce ulaşma imkânı bulamadıkları pazarlara ulaşabilmektedirler. 
Pandemi sürecinde e-ticaret ve online satış hacmindeki genişleme bu tür 
işletmelerin pazar payının da genişlemesini sağlamıştır.  

● Artan görünürlük, tanınma ve markalaşma: E-ticaret faaliyetleri doğru pazarlama 
stratejileriyle desteklendiğinde küçük üreticilerin görünürlüğünü artırmakta, bu 
sayede piyasada istikrarlı bir talep ve marka sadakatine ulaşmasını da 
sağlayabilmektedir. Uzun vadede istikrarlı bir talep ve üretim döngüsü sayesinde 
markalaşma mümkün olabilecektir. 

● İstihdam etkisi: Talebin sürekli olması üretim kapasitesinin artmasına ve bu sayede 
istihdamın da artmasına yol açabilmektedir. Örneğin piyasaya küçük bir ürün 
gamıyla giren bir kooperatif, zamanla yeni ürünler veya farklılaşan ürün 
seçenekleriyle daha fazla üreticinin üretim ağına dâhil olmasına öncü 
olabilmektedir. Kurumsal müşterilerden gelen talepler istihdamı destekleyen en 
önemli unsurlardan biri olmaktadır. 

● Vasıf inşası: E-ticaretin sosyal ve dayanışma ekonomileri, küçük üretici ve diğer 
girişimciler tarafından kullanılması üretim faaliyetlerinin yanı sıra dijital teknolojilerin 
de etkin bir biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu sayede, bireylerin 
dijitalleşme ve bilişim teknolojilerinin gündelik hayattaki kullanımı konusunda 
yetkinlikleri artmaktadır. Bireylerin bilişim teknolojilerine yönelik becerileri yalnızca 
üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinde değil gündelik hayatın diğer alanlarında 
da yetkinliklerini artırmalarını sağlamaktadır. Bu sayede çocukların eğitimi, e-devlet 
pratiklerinin kullanımı, bürokratik işler konusunda da bilgi ve beceri artar. 

● Teknoloji transferi ve inovasyon: Teknolojik sıçrama kavramında değinildiği gibi, 
günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde e-ticaretin yaygınlaşması bazı 
kalkınma basamaklarının atlanarak en yeni teknolojilerin yaygın bir biçimde 
kullanılmasını da beraberinde getirmektedir. Belli başlı kooperatiflerin ya da 
girişimcilerin e-ticaret faaliyetleri, çevrimiçi platformlarda satış yapması başka 
kooperatifler ya da girişimciler için de örnek oluşturmaktadır. Bu durumda sıfırdan 
bir teknolojik atılım icat etmek yerine daha çok örnek alma/taklit etme yoluyla 
yenilikçi modellerin gelişimi gözlenebilir.  

 

 

 



 

51 
 

Tehditler 

● Altyapı eksikliği: Sosyal satın alma süreçlerinde e-ticaret pratiklerinin 
yaygınlaşabilmesi için iletişim ve ulaşım şebekelerinde güçlü ve aksama 
yaşanmayan bir altyapı olması gerekmektedir. Dijital dönüşümle ortaya çıkan 
zaman-mekân sıkışması üretim ve tüketim süreçleri arasında neredeyse anlık ve 
tamamlayıcı bir ilişkinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dolayısıyla e-ticaret ve 
çevrimiçi ekonomik faaliyetlerin kesintisiz bir biçimde yürütülmesi önem 
taşımaktadır. Burada özellikle somut metaların satış işlemleri için lojistik ağların 
sürekliliği ve etkinliği büyük önem taşımaktadır. Bu noktada artan akaryakıt fiyatları, 
çip krizi sebebiyle otomotiv ve ilişkili sektörlerdeki daralma ve kriz lojistik açısından 
da bir handikap oluşturmaktadır. 

● Teknolojik altyapı, donanım ve bilgi eksikliği: Küçük işletmeler, yeni kurulan ya da 
pazar payı sınırlı girişimler için internet sitesi kurmak, sosyal medya hesaplarını 
yönetmek, online işlemlerde komisyon ödemek gibi ayrıntılar başlangıç aşamasında 
maliyetli olabilmektedir. Bu işler her zaman işletme bünyesinde sağlanamamakta, 
bu durumda maliyetlerin karşılanması daha da güçleşebilmektedir. Bugün e-ticaret, 
online pazarlama, içerik geliştirme ve sosyal medya yönetimi yeni iş kolları olarak 
öne çıksa da küçük işletmeler her zaman bu konuda deneyim ve bilgi sahibi 
olmayabilir. Dolayısıyla donanım ve bilgi eksikliği e-ticaretin verimliliğini 
azaltabilmektedir.  

● Maliyetler ve karşılama süresi: E-ticaret yatırımlarının geri dönüş süresi uzadıkça 
işletmelerin gelir istikrarı sağlamaları zorlaşabilir. Böyle bir durumda işletmelerin dış 
kaynaklarla desteklenmeleri ya da belli süreler için sübvanse edilmeleri gerekebilir. 
İşletmelerin e-ticaretin maliyetlerini karşılama süresi konusunda doğru 
değerlendirme ve planlama yapmaları gerekmektedir. 

● Kalite kontrol, ürün standardı: Özellikle gıda ve tarım ürünlerinde kalite kontrol ve 
ürün standardı konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu noktada yanlış, defolu, 
hasarlı ürün göndermenin tanıtım ve pazarlama üzerindeki olumsuz etkileri 
konusunda işletmelerin güven verici davranmaları gerekir. Bu da iç denetim ve kalite 
kontrol için belli bir mesai gerektirmektedir. 

● Vergi, yasal düzenlemeler ve bürokrasi: Online platformlara ve e-ticaret ağlarına 
dahil olmak isteyen birçok sosyal ve dayanışma ekonomisi ile küçük girişimcilerin 
karşılaştığı en önemli sorunlardan biri sürecin yasal ve bürokratik basamakları 
hakkında bilgi sahibi olmamaları, dolayısıyla bu işleri dışarıda yaptırarak belli bir 
maliyet yüklenmeleridir. İkinci bir zorluk ise çevrimiçi satışların ve lojistik hizmetlerin 
vergi yükünün bu işletmeler için endüstriyel işletmelerle aynı olması ve maliyetlerin 
kapasite artımını desteklememesidir. Her iki konuda da küçük ölçekli üreticilerin 
sisteme dâhil olmasını kolaylaştıracak düzenlemeler, işletmelerin gelişim sürecini ve 
bağımsızlığını desteklemektedir.  
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● Rekabet: Dijital dönüşüm ve e-ticaret sosyal satın alma süreçlerinin daha geniş 
kitlelere etki edebilmesinde önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu fırsatlar aynı 
zamanda endüstriyel üretim yapan, kitle tüketimine sürekli arz sağlayabilen ve e-
ticaret işlevlerine kaynak ayırabilen büyük işletmeler için de geçerli. Burada “adil 
ticaret” ve “adil rekabet” prensiplerinin ekonominin tüm aktörlerini kapsayacak 
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

● Fiyat politikası: Sosyal satın almaya konu olan küçük ölçekli işletmelerin karşılaştığı 
en büyük zorluklardan biri üretim sürecinin sınırlarından kaynaklanan yüksek 
maliyetler ve bunun fiyatlara yansımasıdır. Bu işletmeler endüstriyel ölçekte üretim 
yapanlara kıyasla “sürümden kazanma” imkânından yoksundurlar, aynı zamanda 
ortaklarına ve katılımcılarına “adil ücret”/“yaşanabilir ücret” ödeme önceliği 
nedeniyle ürünlerini piyasadan daha yüksek fiyatlarla sunmaktadırlar. İşletme 
ölçeğinden bağımsız olarak adil rekabete imkân tanıyacak bir fiyat politikası sosyal 
satın almanın kapsayıcılığını artıracak bir yaklaşımdır. 

 
 

2. Urla Kadın Kooperatifi Yöresel Ürün Satışı 

İzmir’in Urla ilçesinde 2014 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Urla Kadın 
Kooperatifi, gıda ve tekstil alanlarında üretim yapıyor. Gıda alanında özellikle 
Urla’ya özgü enginar ve bamya üretimi ve işlemesi alanında uzmanlaşan 
kooperatif her iki sebzenin mevsimsel döngüsünü dikkate alarak belli dönemlerde 
üretimini artırıyor ve ürünlerini internet üzerinden satıyor. Ancak üretici kadınların 
istikrarlı bir istihdam ve gelire ulaşmasını sağlamak için de ürün gamını bu yerel 
ürünlerle birleştirerek genişletiyor. Kooperatifin kendine has Urla Karya markası ile 
satış yapması da kadın kooperatiflerinin sosyal satın almayla desteklendiğinde 
kalıcı bir başarı elde etmelerinin mümkün olduğunu gösteriyor. 

     Kaynak: https://www.urlakadinkoop.com/ 
 

 

Dijital Uçurum 

Dijital uçurum kavramı, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasında teknolojinin 
yaygınlığı ve erişilebilirliğine dair eşitsizliği vurgulamaktadır. Dijital uçuruma yol 
açan belli başlı sorunlar elektrik, internet ve uydu teknolojilerindeki altyapı eksikliği, 
bireylerin teknolojiyi kullanmaya yönelik temel becerilerden ve eğitimden yoksun 
olması, aynı zamanda sosyoekonomik koşulların dijital teknolojileri ve donanımları 
karşılayacak düzeyde olmamasıdır. Dünyada özellikle Sahra Altı Afrika ülkeleri, az 
gelişmişlikteki yapısal durum nedeniyle dijital uçurumdan en fazla etkilenen 
ülkelerdir. 
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Yeşil Dönüşüm ve Satın Alma Süreçlerine Etkisi 

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin gezegenin ve insan hayatının geleceğini 
tehdit etmesi üzerine uluslararası örgütler, küresel sivil toplum ve gelişmiş ülke ekonomileri 
harekete geçerek çevresel riskleri en aza indirmeyi hedefleyen bir dizi dönüşüm 
başlatmışlardır. Yeşil dönüşüm, yeşil ekonomi, döngüsel ekonomi, küçülme ya da yeşil 
büyüme gibi kavramlarla ifade edilen ve ekonomik hedefleri ekolojik önceliklerle bir araya 
getirmeyi amaçlayan bu yaklaşım ekonominin tüm alanlarında, üretim ve tüketim 
süreçlerini de kapsayacak bir biçimde bir yeniden yapılanmayı gerektiriyor. Yeşil dönüşüm, 
kaynak verimliliğini artırmayı, kaynakların uzun vadede sürdürülebilir kullanımını, enerji 
alanında fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve bu sayede 
karbon gazı salımının azaltılmasını, temiz üretim tekniklerine yönelik teknolojik ve yenilikçi 
yaklaşımların geliştirilmesini, sürdürülebilir kent hayatı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışının 
toplumun tamamını kapsayacak bir biçimde hayata geçirilmesini ve böylece adil 
dönüşümün sağlanmasını içermektedir (İSO, 2021). Bütün bunlar insan kaynaklı ekolojik 
yıkımın önüne geçmek ve küresel ısınma ve iklim değişikliğinin mevcut risklerini en aza 
indirgemek için bütüncül bir yaklaşımı temsil etmektedir. 

Yeşil dönüşümün temelini oluşturan en önemli kurumsal girişimlerden biri Avrupa Birliği’nin 
2019 yılında açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatıdır. Yeşil mutabakatın birincil amacı 2050 
yılında Avrupa’nın ilk iklim-nötr, yani iklim üzerindeki olumsuz etkilerini sıfıra indirmiş kıta 
olmasıdır. Buna göre Avrupa Komisyonu 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %55 
oranında, tarım ilaçlarının kullanımını %50 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Avrupa 
Yeşil Mutabakatı enerji kullanımından toplu taşımaya, gıdaya ulaşımdan yeşil dönüşüme 
uyumlanmış işkollarına kadar hem ekonomik hem de sosyal hayatımızda radikal 
değişiklikler hedeflemektedir. 

Türkiye’de 2021 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı’na eşgüdümlü olarak Ticaret Bakanlığı 
bünyesinde hayata geçirilen Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Türkiye ekonomisinin ve 
Türkiye’deki sanayi üretiminin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uygun bir biçimde temel 
dönüşüm hedeflerini ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığı (2021) hedefleri dokuz ana 
başlıkta derlemektedir:  

� Sınırda karbon düzenlemeleri 

� Yeşil ve döngüsel bir ekonomi 
� Yeşil finansman 

� Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı 

� Sürdürülebilir tarım 
� Sürdürülebilir akıllı ulaşım 

� İklim değişikliği ile mücadele 

� Diplomasi 

� Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri 
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Yeşil dönüşümle ilgili ikinci önemli gelişme iklim değişikliğine yönelik uluslararası hedefleri 
ortaya koyan Paris İklim Anlaşması ve 2021 yılında Paris İklim Anlaşmasının Türkiye 
tarafından onaylanması ve yürürlüğe girmesi olmuştur. Paris İklim Anlaşmasının temel 
amacı küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5° derecenin altında tutmaya yönelik sera gazı 
emisyonlarını küresel düzeyde azaltmaktır. Anlaşmaya taraf olan her ülke kendi Ulusal 
Katkı Beyanları’nı (UKB’ler) sunarak bu küresel hedefe hangi yollardan ve ne ölçüde katkı 
sunacağını belirtmek zorundadır. Bu süreçte ülkelerin birbirlerini finans, teknoloji ve 
kapasite artırımı yönünde desteklemesi öngörülmektedir. Paris Anlaşmasıyla oluşturulan 
İyileştirilmiş Şeffaflık Çerçevesi ile ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları doğrultusunda 
ilerlemelerinin izlenmesi beklenmektedir. Türkiye de anlaşmayı imzalayarak karbon yakıt 
kullanımı ve sera gazı emisyonunun düşürülmesine yönelik ulusal hedeflerini ortaya 
koymayı ve buna uygun bir eylem planını hayata geçirmeyi taahhüt etmiştir. 

İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yakın bir gelecekte belli sanayi kollarının radikal 
bir dönüşüm geçirmek zorunda kalacağı, çevresel bozulmanın ciddi bir ekonomik maliyet 
ve milyonlarca iş kaybına yol açacağı öngörülmektedir. Bu öngörü Birleşmiş Milletler, 
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu gibi uluslararası 
örgütlerin “yeşil işler” kavramını merkez alarak sürdürülebilir, düşük karbon ve çevreye 
duyarlı iş modelleri geliştirmeye yönelik çabalarını tetiklemiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü 
22 Nisan Dünya Günü’nde yaptığı bir toplantıda iklim değişime bağlı dönüşümün emek 
dünyasındaki yansımalarına yönelik bir “adil geçiş”, yerel ekonomilerin güçlendirilmesi, 
sürdürülebilir gıda sistemleri için tarımın yeniden yapılandırılması ve küçük işletmelerin 
desteklenmesi gibi temaları içeren bir politika çağrısında bulunmuştur. Çevresel bozulmaya 
karşı girişimler ne kadar önemli olsa da sorunun kökenine temas etmemektedir. İklim 
değişikliğinde endüstriyel üretimin, tüketimciliğin, kaynakların kötü kullanımının ama en çok 
da sermayenin birikim hırsının payı vardır, uluslararası örgütlerin işleri değil, yeni bir sistemi 
yeşertmesi gerekmektedir. 

Sosyal satın alma ister kamu sektöründe ister özel sektörde isterse de sivil toplumda 
gerçekleşsin ekonomideki yeşil dönüşüm çerçevesinin temel prensiplerini güçlü bir biçimde 
destekleyen stratejik uygulamalardan biridir. Sosyal satın alma kamu alımlarında ve özel 
sektördeki tedarik zincirlerinin farklı halkalarında uygulandığında yalnızca son ürünün değil 
aynı zamanda bütün üretim sürecinin ve tüketimin de çevresel risklerini en aza indirmeye 
yaramaktadır. Sosyal satın alma bireysel ve kurumsal alımlarda yalnızca bir ekonomik 
değişim ilişkisi değil aynı zamanda sosyal ve ekolojik farkındalığın hayata geçirilmesi, bu 
yönde bilinçli yapılan tercihlerin bir kalıp davranış, bir yaşam biçimi haline gelmesini de 
içermektedir. 

● Yerel ekonomilere destek: Sosyal satın alma pratikleriyle desteklenen yerel 
ekonomiler, dışa bağımlılığın azalması, istihdamın artması ve yerelde üretim ve 
tüketim için zemin yaratılması nedeniyle çevresel maliyetlerin azaldığı yapılardır. 
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Küresel ölçekte örgütlenen tedarik zincirlerinin en önemli çevresel maliyeti lojistik 
ağlar ve ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımıdır. Yakın zamanda pandemiye 
bağlı olarak ortaya çıkan kapanma süreci, küresel ulaşım ağlarındaki duraklama bu 
küresel tedarik zincirlerinin çevresel maliyetlerini somut bir biçimde ortaya 
koymuştur. Bu durumda yerinde üretim ve tüketim, sera gazı emisyonlarının en aza 
indirilmesinde önem taşımaktadır. 

● Gıda egemenliği ve gıda güvenliği: Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda ve yeşil dönüşüm 
tartışmalarında sıkça dile getirilen konulardan biri de gıdaya ulaşım meselesidir. 
Sosyal satın almaya konu olan en temel üretim alanlarından biri de yerelde 
gerçekleşen ve çoğu zaman geleneksel ekonominin uzantısı olan gıda üretimidir. 
Sosyal satın almayla desteklenen gıda üretimi, tarım sektörünü canlandırır, tarımsal 
istihdamı artırır ve sürekli olarak büyümekte olan kentsel nüfusun küresel düzeydeki 
bağımlılığını azaltmaktadır. Yerel yönetimler gıda üretimini sosyal satın almayla 
destekleyebilir. Merkezi hükümetler üreticiler ve tüketiciler için yerel gıdaya erişim 
ağları, gıda toplulukları, gıda kooperatifleri örgütleyerek sosyal satın almayı 
yaygınlaştırabilir. 

● Yeşil tedarik zincirleri: Özel sektörün tedarik zincirlerinin farklı halkalarında sosyal 
satın almaya öncelik vermeleri basitçe reklam/pazarlama amaçlı bir sosyal 
sorumluluk projesi değildir. Tedarik zincirlerinde yerel üreticilere öncelik verilmesi 
ulaşım maliyetlerini azaltır, sera gazı emisyonunu da azaltmış olacaktır. Yerel 
üreticilerin sosyal satın alma ile desteklenmesi yerel ekonomide bir çarpan etkisi 
yaratır, istihdamın ve gelir düzeylerinin artması göçü, dışa bağımlılığı azaltacaktır.  

● Bireysel düzeyde sorumlu tüketim: Sosyal satın alma yalnızca kamu sektörü veya 
özel sektörle sınırlı değildir. Bireylerin çevreye yönelik sosyal sorumluluğu 
paylaşması, yerel ürünleri tercih etmesi, adil ticaret pratikleri konusunda bilinçli 
olması da bireysel tüketimin çevresel maliyetlerini en aza indirecektir. Kamu 
kurumları ve sivil toplum bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik eğitim ve tanıtım 
faaliyetleri düzenleyerek sosyal satın alma anlayışını yaygınlaştırabilir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve satın Alma Süreçlerine Etkisi 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 17 ana ve 169 alt başlık 
çerçevesinde tanımlanmış ve evrensel olarak kabul edilen kalkınma hedefleridir. 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ekonomik kalkınmayı tamamlayan sosyal kalkınma 
anlayışını en kapsamlı biçimde tanımlayan ve uluslararası örgütler tarafından da genel 
kabul gören, uluslararası örgütlerin işleyişinde ve politika yapımında belirleyici olan en 
temel çerçevedir. Sosyal satın alma anlayışını da bu 17 ana başlık çerçevesinde 
değerlendirmek ekonomik, ekolojik ve en önemlisi toplumsal çıktıları anlamak açısından 
önem taşımaktadır. Bu bölümde her sosyal kalkınma için sosyal satın alma anlayışının hangi 
SKA’lar için katkı sağlayacağı ana hatlarıyla tanıtılmaktadır. 
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Amaç I 
Yoksulluğa Son 

Sosyal satın alma, dezavantajlı ve kırılgan grupların, küçük işletmelerin ve 
yeni girişimcilerin ekonomiye dâhil olmasına imkân sağlayarak bu grupların 
yoksulluktan çıkmasına önayak olacaktır. Özellikle yerel ekonomilerin 
kalkınmasına öncelik veren sosyal satın alma anlayışı, kır-kent göçünü 

azaltma, atıl kaynakları harekete geçirme ve yerel ekonomide çarpan etkisi yaratması 
nedeniyle pozitif dışsallıklar yaratmaktadır. 

Amaç II 
Açlığa Son 

Sosyal satın alma doğrudan gıdaya erişimi hedeflememekle birlikte 
ekonomik olarak aktif hale gelen kırılgan ve dezavantajlı grupların gelir 
düzeyini artırarak ve yerel ekonomideki çarpan etkisiyle yerelde gıda 
üretimini ve gıdaya erişimi destekleyerek açlıkla mücadeleyi 

desteklemektedir. İkinci bir boyutuyla özellikle gıda işlemesi ve üretiminde faaliyet gösteren 
yerel işletmeler, kadın kooperatifleri ve gıda toplulukları hem piyasa için hem de 
katılımcıları için gıda güvenliği ve gıdaya erişim konusunda destekleyici bir etki 
yaratmaktadır. 
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Amaç III 
Sağlıklı Bireyler 

Sosyal satın alma, sosyal ve dayanışma ekonomileri içinde yer alan, yerelde 
üretim yapan ve küçük ölçekli işletmeler için bir öğrenme süreci 
yaratmaktadır. Bu öğrenme süreci her zaman okullaşma biçiminde 
olmayabilir; ancak yetişkin eğitimi, hayat boyu eğitim yaklaşımı ile aktif 

işgücü piyasası politikaları kapsamındaki mesleki eğitim, vasıf geliştirme ve sertifika 
programları biçiminde de olabilir.  Nitekim bugün Türkiye’de birçok ilde meslek fabrikaları, 
yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri arasında dijital okuryazarlık, 
finansal okuryazarlık, girişimcilik, kooperatifçilik konulu eğitim programları yürütülmektedir. 
Gerek bu tür eğitim faaliyetleriyle gerekse üretim, pazarlama ve ticaret faaliyetlerinin 
sağladığı deneyimle bireylerin eğitim seviyesini yükseltmek mümkündür. 

Amaç IV 
Nitelikli Eğitim  

Sosyal satın alma, sosyal ve dayanışma ekonomileri içinde yer alan, yerelde 
üretim yapan ve küçük ölçekli işletmeler için bir öğrenme süreci 
yaratmaktadır. Bu öğrenme süreci her zaman okullaşma biçiminde 
olmayabilir; ancak yetişkin eğitimi, hayat boyu eğitim yaklaşımı ile aktif 
işgücü piyasası politikaları kapsamındaki mesleki eğitim, vasıf geliştirme ve 

sertifika programları biçiminde de olabilir.  Nitekim bugün Türkiye’de birçok ilde meslek 
fabrikaları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri arasında dijital 
okuryazarlık, finansal okuryazarlık, girişimcilik, kooperatifçilik konulu eğitim programları 
yürütülmektedir. Gerek bu tür eğitim faaliyetleriyle gerekse üretim, pazarlama ve ticaret 
faaliyetlerinin sağladığı deneyimle bireylerin eğitim seviyesini yükseltmek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

Amaç V 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Türkiye’de sosyal satın almanın destekleyeceği en önemli başlık toplumsal 
cinsiyet eşitliğidir. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 2021 itibarıyla 
%32,8 (TÜİK, 2022) seviyesindedir. Aynı zamanda genç işsizliğinde de genç 
kadınlar ülkenin geneline ve erkek nüfusa kıyasla daha kırılgan bir 

konumdadır. Kadınların okullaşma ve eğitim oranının yükselmesi ekonomiye yansımamakta 
ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği yapısal bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda 
kadınların ekonomiye dâhil edilmesi, sosyal olarak güçlenmesi ataerkiyle mücadele, kadına 
yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi toplumsal sorunlarla mücadele öne 
çıkan bir stratejidir. Kadın kooperatifleri, kadın üretici pazarları ve kadın girişimcileri 
destekleyen mikrokredi türü programlar, bunların sosyal satın alma süreçleriyle 
desteklenmesi kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal güçlenmesine yönelik öne çıkan 
yaklaşımlar ve politika araçlarıdır. 

Amaç VIII 
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 

Türkiye işgücü piyasasının yapısal sorunlarından en önemlileri çalışma 
yaşındaki kadın ve erkekler için işgücüne katılım oranının düşük olması, 
işsizliğin yüksek olması ve emeğin üretkenliğinin düşük olması, bir başka 
deyişle çalışan emeğin de yüksek katma değer yaratamamasıdır. Bunun yanı 

sıra düşük ücretler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını destekleyen bir unsur olarak 
öne çıksa da bu durum aynı zamanda dünya ekonomisine ucuz işgücü arzıyla eklemlenme 
ve dışa bağımlılığın yüksek seyretmesi anlamına gelmektedir. Oysa sosyal kalkınmaya konu 
olan işletmeler ve üretim faaliyetleri insana yakışır iş anlayışı, hiyerarşik değil demokratik bir 
ekonomik örgütlenme ve adil ücret yaklaşımı nedeniyle hem burada vurgulanan yapısal 
sorunlara çözüm üretir hem de ekonomik ve sosyal kalkınmaya zemin hazırlamaktadır. 
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Amaç IX 
Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 

Sosyal satın alma yerelde faaliyet gösteren küçük işletmelere rekabet imkânı 
sağlayarak pazar paylarının büyümesini, piyasada tutunmalarını ve uzun 
vadede gelirlerini sermaye artırımına/yeniden yatırıma dönüştürerek 
büyümelerini sağlayabilir. Küçük işletmeler küçük kalmak zorunda değildir. 

Nitekim tarihsel olarak bakıldığında Migros, Mondragon gibi kooperatif olarak kurulan 
ancak uluslararası boyutta faaliyet gösteren işletmelere dönüşen örnekler bulunmaktadır. 
Türkiye’de de buna benzer büyüyen, markalaşan ve sınaî üretime geçen örneklerden söz 
etmek mümkündür. Gerekli alan tanındığında, doğru destek programları kullanıldığında 
sosyal işletmeler sosyal satın alma aracılığıyla sanayileşme ve yenilikçilik hedeflerine 
doğrudan katkı sağlamaktadır. 

Amaç X 

Eşitsizliklerin Azaltılması 

Bugün eşitsizlik ülke içi eşitsizlik ve küresel eşitsizlik olarak iki ayrı boyutta 
analiz edilmektedir. Ülke içi eşitsizlik analiz edilirken ekonomik boyutuyla 
sınıfsal eşitsizliğin yanı sıra bölgesel eşitsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ırk, 
etnisite ve diğer kimlik bileşenlerine dayalı eşitsizlikler öne çıkmaktadır. 
Küresel eşitsizlik ise ülkeler arasındaki gelir düzeyi, kalkınma düzeyi ve 

tamamlayıcı sosyal göstergeler ekseninde tanımlanmaktadır. Sosyal kalkınmaya yönelik 
sosyal satın alma, gerek eşitsizlikten olumsuz etkilenen dezavantajlı kesimlere fırsat 
yaratması nedeniyle gerekse gelişmekte olan ülkelerin dışa bağımlılığını azaltması, 
ekonomik kaynaklarını harekete geçirmesi ve sosyal göstergelerini güçlendirmesi nedeniyle 
eşitsizliklerin azaltılmasını desteklemektedir. Sosyal satın alma, ülke içi eşitsizlikleri 
doğrudan hedef alırken, küresel eşitsizlikte dolaylı olarak etki eder ve bu etki ancak uzun 
vadede sosyal satın alma pratiklerinin kalıcı bir biçimde uygulanmasıyla mümkün olacaktır. 
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Amaç XI 
Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları 

Dünya nüfusunun giderek daha büyük bir kısmının kentlerde yaşadığı 
gözlemlenmektedir. Kent nüfusunun büyümesi yalnızca kırdan kente göçün 
bir sonucu değil, aynı zamanda kentlerin yayılarak büyümesi ve kırsalı da 
içine katmasının bir sonucudur. Birleşmiş Milletler’e göre 2050 yılında dünya 

nüfusunun %68’i kentlerde yaşayacaktır. Bu durum “yerel” kavramının yeniden 
tanımlanmasını, kır-kent uzamının yeniden planlanmasını gerektirmektedir. Özellikle yerel 
kaynakların kullanımı, yerelde kendi kendine yeten dirençli ekonomilerin inşası, gıda 
güvenliği ve gıda egemenliğinin garanti altına alınması sürdürülebilir kent anlayışı için 
büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda sosyal ve dayanışma ekonomileri, topluluk destekli 
tarım anlayışı, tarım kooperatifleri, gıda toplulukları ve diğer yerel üretim faaliyetleri 
kentlerin kendi kendine yeterliği açısından önemli ekonomik alternatiflerdir. Yerel 
yönetimler tarafından desteklenecek sosyal satın alma, merkezi yönetim tarafından 
örgütlenecek sosyal satın alma ağları, kent düzeyinde örgütlenen türetim ekonomileri 
sürdürülebilir kent anlayışı açısından stratejik yaklaşımlardır. 

Amaç XII 
Sorumlu Üretim ve Tüketim 

Neoliberal ekonomik yaklaşımın temel prensiplerinden biri üretimi sürekli 
kılacak istikrarlı bir talep yaratmak adına tüketim toplumunun desteklenmesi 
olmuştur. Değişen moda trendleri, ürünlerin önceden belirlenen ekonomik 
ömürleri, bilgi toplumunun yarattığı egzotik ilgi ve meraklar tüketimin son kırk 

yılda küresel düzeyde artmasına neden olmuştur. Ancak bu sınırsız tüketim anlayışının en 
büyük maliyeti ekolojik yıkım olmuştur. Ünlü moda markalarının satılmayan ürünleri 
yakması, Avrupa’da satılmayan tekstil ürünlerinin Şili’de Atacama Çölü’ne atılması, plastik 
çöplerin okyanuslarda oluşturduğu çöp adaları tüketim toplumunun ekonomik sonuçları 
olmuştur. Bugün bütün dünyada tüketimin ekonomik ve ekolojik sonuçlarına yönelik 
tartışmalar çeşitlenmekte ve tüketicilerin farkındalığı artmaktadır. Sosyal ve dayanışma 
ekonomileri, yalnızca yerelde küçük ölçekli üretim yapmaları nedeniyle değil, aynı 
zamanda “istek” yerine “ihtiyaç” temelli bir tüketimi, yani sınırlı tüketimi hedeflemeleri 
nedeniyle de alışılmış tüketimci zihniyete meydan okumaktadır. Sorumlu üretim ve tüketim, 
çevresel maliyetleri, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri, kültürel değerleri önemseyen bir bakış 
açısını ve ekonomi yerine toplumsal hedeflere öncelik veren bir zihinsel dönüşümü 
gerektirmektedir. 
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Amaç XIII 
İklim Eylemi 

İklim değişikliği ile mücadele konusunda BM 13. SKA dışında Paris İklim 
Antlaşması ve burada alınan kararların bağlayıcılığı da büyük önem 
taşımaktadır. İklim değişikliğine yönelik planlama, eğitim ve kapasite artırımı 
gibi genel hedeflerin yanı sıra, sera gazı salımının düşürülmesi, gıda 

üretiminin desteklenmesi, kadınları, gençleri, yerel ve kırılgan grupları merkez alan politika 
seçenekleri de bu alandaki temel göstergeler arasındadır. Sosyal satın alma özellikle bu 
grupları ve onların yer aldığı ekonomik faaliyetleri hedef alması ve bu alanda faaliyet 
gösteren ekonomik birimlerin önemli bir kısmının yerel gıda üreticileri olması nedeniyle iklim 
değişikliği konusunda doğrudan olmasa da dolaylı bir etki yaratmaktadır. Sosyal ve 
dayanışma ekonomileri doğrudan iklim değişikliği ile mücadele için faaliyet göstermezler; 
ancak faaliyet biçimleri ve faaliyet alanları yerel öncelemesi, ekonomide kendi kendine 
yetme konusunda katkı sağlaması nedeniyle iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlar. 
Bu ekonomileri destekleyecek sosyal satın alma süreçleri de iklim değişikliğiyle mücadeleye 
destek vermiş olurlar.  

Amaç XVI  
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 

Şiddet ve çatışmanın yaygın olduğu coğrafyaların ortak noktalarından biri 
ekonomik göstergelerin olumsuz seyri, bir diğeriyse kamu kurumlarının 
toplumsal düzeni ve bir toplum sözleşmesini sürdürecek kapasiteden yoksun 
olmasıdır. Daron Acemoğlu ve James Robinson, sıklıkla referans verilen 

Ulusların Düşüşü başlıklı çalışmalarında kapsayıcı ekonomik kurumlar ile sömürücü 
ekonomik kurumlar arasındaki farkın altını çizmektedir. Toplumun tamamını kapsayan, 
mülkiyet haklarını güvence altına alan, ekonominin gelişmesi için altyapı ve koordinasyon 
desteği sağlayan kapsayıcı ekonomik kurumlar, eğitim, hukuk ve kamu kurumlarının 
işbirliğine dayalı bir kurumsal çerçeve şiddet ve çatışmaya neden olacak eşitsizliklerin 
önüne geçmekte ve sosyal adaleti sağlamaktadır. Sosyal satın alma, sosyal kalkınma ve 
sosyal adaleti sağlama hedeflerine yönelik olarak kapsayıcı bir kurumsal yaklaşımı hayata 
geçirmekte, toplumun dezavantajlı kesimleri için altyapı ve koordinasyon desteği 
sağlamakta, bunlara yönelik kurumsal işbirliklerine önayak olmaktadır. Sosyal satın alma, 
ekonomi eşitsizlikleri azaltma ve sosyal kalkınma sağlaması nedeniyle barışın, adaletin ve 
güçlü kurumların kalıcı bir biçimde tesis edilmesinde rol oynamaktadır.   
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Amaç XVII 
Amaçlar İçin Ortaklıklar 

Amaçlar için ortaklıklar hedefi, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uygulama 
araçlarını güçlendirmeyi ve kurumsal ortaklıkları geliştirmeyi 
hedeflemektedir. Bu çerçevede finans, teknoloji, ticaret, kapasite artırımı, 
politik ve kurumsal uyum, çok-paydaşlı iş birlikleri ve veri, izleme ve hesap 

verebilirlik alt başlıklarını içermektedir. Tüm sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde en 
çok boyutu içeren ve çok katmanlı, çok ortaklı bir uygulama alanını zorunlu kılan amaç 
budur. Sosyal satın alma doğrudan “Amaçlar İçin Ortaklıklar” başlığını destekler. Sosyal 
satın alma, ekonomik ve sosyal hedefleri tek bir çerçeve altında bütünleştirir. Sosyal satın 
alma yerelden ulusala ve hatta küresele, kamudan özel sektöre, bireyden topluluğa ve 
daha sonra toplumun bütününe yönelik bir anlayışı temsil etmektedir. Sosyal satın alma 
bütün bu boyutlardaki farklı kurumsal yapıları ortak bir hedefte buluşturmayı ve 
ilişkilendirmeyi hedefler. Sosyal satın almanın çıktıları tek başına ekonomik, ekolojik veya 
da sosyal değildir; bütün bunları eşgüdümlü bir biçimde gerçekleştirmeyi hedefler. Sosyal 
satın almanın hedefinde tek bir sektör ya da tek bir toplumsal kesim yoktur; bu da amaçlar 
için ortaklıklara paralel bir ortaklaşmayı gerektirir. 
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BÖLÜM V 

SATIN ALMANIN GELECEĞİ 
POLİTİKA EYLEM VE ÖNERİLERİ 

Satın almanın geleceği etrafında tamamlayıcı perspektiflerden yürütülen tartışmalar 
sonucunda ortaya çıkan politika önerileri ve bu önerileri hayata geçirebilmek için geliştirilen 
eylem adımları bu bölümün içeriğini ve raporun son bölümünü oluşturmaktadır. Bu politika 
önerileri birbirini tamamlayacak ve nihayetinde bir yol haritası oluşturulacak şekilde 
tasarlanmış olmakla birlikte birbirinden bağımsız olarak da uygulanabilir niteliktedir. Bu 
kurgunun en önemli katkısı ise çok aktörlü bir yapıyı kapsayacak bir yapıda olmasıdır.  

Bu bölümde satın almanın geleceğinin sosyal eksende tasarlanabilmesi ve geliştirilerek 
yaygınlaştırılabilmesi için geliştirilen politika eylem ve önerileri beş başlık altında eylem 
adımlarıyla birlikte paylaşılmaktadır:  

� Gerçekçi ve geliştirilebilir bir sosyal satın alma mevzuatı oluşturmak. 

� Esnek ve dinamik bir çerçevede sosyal ürün ve hizmet standartlarını tanımlamak.  

� Toplumsal, bölgesel ve ekolojik dinamikleri esas alan bir sosyal satın alma kültürü 
oluşturma. 

� Tüm taraflar için tüm tarafların sahiplenebileceği bir sosyal satın alma 
savunuculuğu geliştirmek.  

� Bölgesel, yerel, kültürel ve ekolojik farklılıkları esas alan sosyal satın alma ağı ve 
haritası oluşturmak. 

Bu politika önerilerinin her birinin bir sonraki önerinin altlığını oluşturduğu gibi birbirinden 
bağımsız olarak da uygulanabilir nitelikte olduğunun altını çizmek gerekir.  

Her bir politika önerisi için eylem adımları ve politika araçları da tanımlanmış ve satın 
almanın toplumsal dinamikleri ve ihtiyaçları dikkate alan bir yaklaşımla dönüşümüne ilişkin 
tüm aktörleri kapsayan bir kurgu yapılmıştır. Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum için 
fikir verecek, yol gösterecek, geliştirilerek uyarlanabilecek bir yol haritası olarak da 
düşünülebilecek bu öneriler bütününün en önemli ayırıcı özelliği ayrı ayrı da anlamlı ve 
uygulanabilir olmasıdır.  
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Politika Önerisi I 
Gerçekçi ve Geliştirilebilir Bir Sosyal Satın Alma Mevzuatı Oluşturmak 

 

Kamu Sektörü  
ÇOK BELİRLEYİCİ 

Özel Sektör  
BELİRLEYİCİ 

Sivil Toplum  
AZ BELİRLEYİCİ 

Satın almanın geleceğinin sosyal olarak tasarımı için önerilen ilk politika satın alma 
mevzuatına ilişkin bir yeniden yapılanmayı içermektedir. Bu öneri kapsamında yapılacak 
düzenlemenin ülkenin toplumsal öncelikleri ve kırılganlıkları, kültürel ve coğrafi özellikleri, 
ekonomik ve bölgesel dinamikleri dikkate alan bir düzenleme olması esas kabul 
edilmektedir. Mevzuata ilişkin düzenleme önerisi vergi yükünü hafifletmeye, kapsayıcı 
istihdam konusunda üreticileri ve tedarikçileri güçlendirmeyi içermelidir. Aynı zamanda 
bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alan, küçük ölçekli üretici ve işletmelerin işbirliği 
içinde kamu ihalelerine katılabilmesine imkân veren bir yapıda kurgulanması bu politika 
önerisinin temel vurgularını oluşturmaktadır.5 

Bu politika önerisinin etkinliği açısından en kritik rolü kamu sektörü, politika yapımını ve 
uygulanmasını sağlayan siyasi otorite üstlenmektedir. Özellikle sosyal işletmeler, kapsayıcı 
istihdam sağlayan sosyal girişimler ve sosyal sorumlu üretim yapan özel sektör istihdam 
sağlayan, vergi ödeyen taraf olarak mevzuatın revizyonuna ilişkin belirleyici bir role sahip 
olacaktır. Sivil toplum ise özellikle meslek örgütleri, sektörel yapılanmalar ve sosyal 
kalkınma odaklı savunuculuk yapan örgütler aracılığıyla konumlanabileceklerdir ki, bu da 
görece daha az etki anlamına gelmektedir.  

Bu öneri altında, gerçekçi ve geliştirilebilir bir sosyal satın alma sürecinin tesisi için yapılacak 
yasal düzenlemelere altlık oluşturması amacıyla, üç eylem planı sunulmaktadır. 
Düzenlemenin anlamlı ve kapsayıcı olabilmesi için satın almanın taraflarının algı, beklenti 
ve ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi için yapılacak analizlerle mevzuata ilişkin üretici, satıcı, 
tedarikçi ve alıcı beklentileri tespit edilmiş olacaktır. Bununla birlikte yine mevzuatın 
düzenlemesine yönelik katılımcı ve tarafların birbirilerinden beklentilerinin ne şekilde 
dikkate alındığını izleyebilecekleri bir ortam sağlanmış olacaktır.  

 
5 Satın almanın mevzuat altyapısı ve geliştirilmesi gereken noktalar ILO ve I4D ortaklığıyla hazırlanan “Sosyal Satın Alma Rehberi”nde 
(2021) net bir şekilde ele alınmaktadır. 
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Eylem Önerisi 1.1. 

Kamu Sektörünün Satın Alma 
Süreçlerine İlişkin Algı, Beklenti 

ve İhtiyaç Analizi 

Kamu sektörü en önemli alıcı olmakla birlikte alım 
sürecine ilişkin şartları belirleyen, seçen ya da vazgeçen 
taraf olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla kamu 
sektörünün her iki şapkasıyla diğer aktörlerden ve 
üçüncü taraflardan beklentilerinin ve sürecin etkin 
olarak işleyebilmesi için duyulan ihtiyacın ortaya 
çıkartılabilmesi için bu eylem ilk adım olarak 
kurgulanmıştır.  

Eylem Önerisi 1.2. 

Özel Sektörün ve Sivil 
Toplumun Satın Alma 

Süreçlerine Algı, Beklenti ve 
İhtiyaç Analizi 

Özel sektör ve sivil toplum politika yapım süreçlerinde 
çok daha az etkin olmakla birlikte üretici, satıcı, tedarikçi 
ve gittikçe gelişen oranda alıcı konumunda olduğu için 
hem birbirlerinden hem kamudan hem de üçüncü 
taraflardan beklediklerinin öğrenilmesi ve 
değerlendirilmesi ikinci eylem adımını oluşturmaktadır.  

Eylem Önerisi 1.3. 

Mevzuat Geliştirme-Arama 
Konferanslarının Yapılması ve 

Gelişmelerin İzlenmesi 

Üçüncü eylem önerisi ise ilk iki aşamanın sunduğu 
sonuçlar doğrultusunda siyasi otoritenin önderliğinde 
yapılacak düzenlemelerin en kritik aşamasını ve 
altyapısını oluşturmaktadır. Bu aşama tarafların 
birbirlerine ilişkin beklentilerinin karşılıklı ve kapsayıcı 
olarak kontrol ve istişare aşamasını oluşturacaktır. 
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Politika Önerisi II 
Esnek ve Dinamik Bir Çerçevede Sosyal Ürün ve Hizmet Standartlarını Tanımlamak 

Satın almanın geleceğinin sosyal olarak tasarımı için önerilen ikinci politika, satın almaya 
konu olan ve esas itibariyle toplumsal katma değer oluşturması beklenen ürün ve 
hizmetlerin standartlarının belirlenmesine odaklanmaktadır. “Sosyal ürün ya da hizmet 
nedir, nasıl tasarlanmalı ve kimlere pazarlanmalıdır” gibi sorulara alternatif cevaplar 
arayan bu politika önerisi, diğer politika önerilerinde olduğu gibi satın almanın her üç 
aktörünü de kapsamaktadır. Kadınlar, engelliler, dezavantajlı kesimler tarafından üretilen 
mallar veya sunulan hizmetlerin aynı zamanda benzer kesimler için istihdam sağlaması, 
çevresel etkisinin düşük olması ve ekonomik ömürlerinin uzun olması gibi temel noktaları 
esas alan bu politika önerisi de bir önceki öneride olduğu gibi kritik rol kamu sektörüne aittir. 
Politika yapımını ve uygulanmasını sağlayan siyasi otoritede merkezde yer almaktadır.  

Özel sektör ise bu süreçte hem üretici ve tedarikçi olarak hem de tüketici olarak ürün ve 
hizmet standartlarının belirlenmesinde söz sahibi olabilmektedir. Özellikle sosyal işletme 
niteliğine sahip sosyal girişimler ve sosyal sorumlu üretim yapan özel sektör firmaları 
kapsayıcı istihdam sağlayan, vergi ödeyen taraf olarak mevzuatın revizyonuna da sosyal 
ürün ve hizmet kriterlerinin belirlenmesine ilişkin çok boyutlu bir role sahip olacaktır. Sivil 
toplum ise bu süreçte sorumlu üretim ve tüketim noktasındaki savunuculukları ile 
konumlanabilmektedir.  

Bu politika önerisi, sosyal ürün ve hizmetlerin hangileri olacağı ya da bir diğer ifadeyle hangi 
özellikleri taşıyan ürün ve hizmetlerin sosyal olarak kabul edileceği sorusuna kolektif bir 
cevap aramayı gerektirmektedir. Bunun sağlanabilmesi için (i) kamu alımına konu olan ürün 
ve hizmetlere ilişkin bir mevcut durum analizi, (ii) tarafların katılımcılığıyla sosyal ürün ve 
hizmetlerin neler olduğuna, olabileceğine ilişkin bir ya da birkaç arama konferansının 
gerçekleştirilmesi ve (iii) tedarikçilerin sosyal ürün ve hizmet üretebilme kapasitelerinin 
analiz edilmesi ve güçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmaları olmak üzere üç eylem 
adımı önerilmiştir.  
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Eylem Önerisi 2.1. 

Kamu Alımına Konu Olan 
Ürünlerin Mevcut Durum 

Analizinin Yapılması 

İkinci politika önerisinin birinci eylem adımını kamu 
alımına konu olan ürün ve hizmetlerin ne derece sosyal 
özellik taşıdığının belirlenmesi oluşturmaktadır. Yıllara 
göre, bölgesel ve nihayet alım yapılan ürün ve 
hizmetlerin belirlenmesi, satın almanın sosyal olarak 
dönüşümü için önemli bir ilk adım olacaktır. 

Eylem Önerisi 2.2. 

Sosyal Ürün ve Hizmet 
Çerçevesini Belirleme Arama-

Konferansı Düzenlenmesi 

Bir anlamda mevcut duruma ilişkin genel profilin ve satın 
alınan ürün ve hizmetlerin yıllar içindeki değişiminin 
izlenmesinden başlayarak satın alma içinde belli bir 
kotanın sosyal satın alma niteliğinde 
gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekenlerin neler 
olacağının ele alınacağı ve devam etmesi gereken 
arama konferansları bu politikanın ikinci eylem adımını 
oluşturmaktadır.  

Eylem Önerisi 2.3. 

Tedarikçilerin Sosyal Ürün ve 
Hizmet Üretebilme 

Kapasitelerinin Analiz Edilmesi 
ve Güçlendirmeye Yönelik 

Rehberlik Çalışmaları 

Küçük işletmelerin, kooperatif, birlik ya da sosyal 
girişimlerin kolektif hareket ederek kamu ihalelerine 
girebilmelerinden, mevcut ürün ve üretim süreçlerinin 
sosyal ürün ve üretim sürecine dönüşümüne kadar pek 
çok alanda üreticilerin ve tedarikçilerin güçlendirilmesi. 
Özellikle kamunun ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği 
ürün ve hizmetlerin, ilgili otoriteler tarafından 
tedarikçilere anlatılması, aktarılması da bu eylem önerisi 
kapsamında yer almaktadır.  
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Politika Önerisi III 
Toplumsal, Bölgesel ve Ekolojik Dinamikleri Esas Alan Bir Sosyal Satın Alma Kültürü 

Oluşturmak 
 

Özel Sektör  
ÇOK BELİRLEYİCİ 

Kamu Sektörü  
BELİRLEYİCİ 

Sivil Toplum  
AZ BELİRLEYİCİ 

Satın almanın geleceğinin sosyal olarak tasarımına ilişkin üçüncü politika önerisi, toplumsal, 
bölgesel, ekolojik dinamikleri odağında alan ve nihayet eşitsizliklerin azaltılmasına düşük 
karbonlu alternatiflerle katkı sağlamayı amaçlayan bir kültür oluşumunu sağlamak 
konusuna odaklanmaktadır. İlk iki politika önerisini tamamlayan ve toplumsal 
hassasiyetlerin çok aktörlü bir yapı içinde benimsenmesine yönelik bir altlık oluşturmayı 
amaçlayan bu önerinin en önemli bileşenini bölgesel ve sektörel dinamikler 
oluşturmaktadır.  Bu kapsamda “sosyal satın alma kültürünün nasıl geliştirilebileceğine ve 
yaygınlaştırılabileceğine” ilişkin soruya cevap aranmaktadır.  

Özel sektörün kritik rol üstlendiği bu politika önerisi, kamu sektörünün başat rol üstlendiği 
mevzuat düzenlemeleri ve sosyal ürün ve hizmet kriterlerinin belirlenmesine ilişkin önerileri 
geliştirecek ve etkinliğini arttıracak biçimde kurgulanmıştır. Kültürel dönüşüm vurgusunun 
temelinde yeşil ve dijital dönüşümün beraberinde getirdiği yeni yaşam biçimi yer 
almaktadır. Dijital dönüşümün sağladığı davranış değişiklikleri, yaşam biçimlerinden 
tüketim tercihlerine kadar pek çok değişikliği beraberinde getirmektedir. Yeşil dönüşüm ise 
sorumlu üretim ve tüketim biçimlerini ekonomik ve toplumsal kalkınma açısından zorunlu 
kılmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde kamu sektörü ve özel sektör ile birlikte sivil toplum da 
yeni ve alternatif yaşam biçimlerinin, özellikle toplumsal düzeyde yaygınlaşmasını 
kolaylaştırıcı bir aktör olacaktır.  

Bu politika önerisi, bölgelerin sosyokültürel ve sosyoekonomik gelişme farklılıklarının esas 
alınarak toplumsal önceliklerin analiz edilmesini temel alarak tasarlanmıştır. Bu ilk adımın 
ikinci aşamasını bölgesel ve sektörel düzeyde sosyal satın alma farkındalık programları 
oluşturmak, uygulamak ve yaygınlaştırmak oluşturacaktır. Bu adımın gerçek anlamda 
atılabilmesi için sosyal satın almaya ilişkin mevzuatın oluşturulma sürecinin de sosyal ürün 
ve hizmet standartlarının da belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanmış olması 
gerekmektedir. Bu önerinin üçüncü ve son eylem adımı ise mevcut üretimin ve ürünlerin 
çevre dostu ve erişilebilir olmasına ilişkin farkındalık programları oluşturmak, uygulamak ve 
yaygınlaştırmak olarak planlanmıştır. 
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Eylem Önerisi 3.1. 

Sosyokültürel ve 
Sosyoekonomik Gelişme 

Farklılıklarının ve Toplumsal 
Önceliklerinin Bölgesel 

Düzeyde Analiz Edilmesi 

Satın alma kültürünün en ucuzdan toplumsal açıdan en 
faydalı, çevresel açıdan ise en az zararlı (ve hatta 
mümkünse zararsız) olarak yeniden yapılandırılabilmesi 
için sosyoekonomik ve sosyokültürel dinamiklerin, 
bölgesel önceliklerin analizi bu önerinin ilk eylem adımını 
oluşturmaktadır. Bu eylem adımının beşinci politikanın 
son eylem adımı için de altlık oluşturacağının altını 
çizmek gerekir.  

Eylem Önerisi 3.2. 

Bölgesel ve Sektörel Düzeyde 
Sosyal Satın Alma Farkındalık 

Programları Oluşturmak, 
Uygulamak ve Yaygınlaştırmak 

Birinci adımdan elde edilen bulguların ışığında ve yine 
çok aktörlü, çok katmanlı çalışmalarla şekillendirilecek 
eğitimler, seminerler, mikro ölçekli pilot uygulamalarla 
farkındalık artışının sağlanmasına ve yaygınlaşmasına 
zemin oluşturulacaktır.  

Eylem Önerisi 3.3. 

Mevcut Üretimin ve Ürünlerin 
Çevre Dostu ve Erişilebilir 

Olmasına İlişkin Farkındalık 
Programları Oluşturmak, 

Uygulamak ve Yaygınlaştırmak 

Bu eylem adımı ise hâlihazırda üretim yapan ve hizmet 
sunan tedarikçilerin bir anlamada ürün ve hizmetlerin 
sosyal inovasyonuna rehberlik etmeyi içermektedir. Bu 
aylam adımı Üretim aşamasında kapsayıcı istihdamın 
sağlanmasından ve ürün ve hizmetlerin çevresel 
etkilerinin azaltılmasına kadar çeşitlilik gösteren 
kapsamlı bir süreç olarak değerlendirilmelidir.  
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Politika Önerisi IV 
Tüm Taraflar İçin Tüm Tarafların Sahiplenebileceği Bir Sosyal Satın Alma 

Savunuculuğu Geliştirmek  

Sivil Toplum 
ÇOK BELİRLEYİCİ 

Özel Sektör 
BELİRLEYİCİ 

Kamu Sektörü 
AZ BELİRLEYİCİ 

Satın almanın geleceğinin sosyal olarak tasarımı için önerilen dördüncü politika tüm 
tarafların sahiplenebileceği bir sosyal satın alma savunuculuğu geliştirilmesidir. Türkiye’de 
henüz özel sektörün ve sivil toplumun satın alma süreçlerindeki sosyal rolü ve katkısı 
yeterince tartışılmıyor olsa da gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyal kalkınmayı destekleyici 
yönlerinin anlatılmasına ilişkin ihtiyaç dördüncü politika önerisinin temelini oluşturmaktadır. 
Bu politikanın hayata geçirilmesinin ilk ve en önemli adımını hangi aktörün hangi konuda 
savunuculuk yapabilecek kapasite ve yeteneğe sahip olduğunun belirlenmesi 
oluşturmaktadır.  

Kritik rolü sivil toplumun üstlendiği bu öneride kamu sektörünün sosyal satın alma 
kültürünün sağlanmasına ilişkin zemini hazırlamış olması, mevzuat düzenlemelerini hayata 
geçirmiş olması beklenmektedir. Özel sektöre de yeşil ve dijital dönüşümün ortaya koyduğu 
gerçeklerle bu savunuculuk sürecinde önemli bir rol biçilmektedir. Diğer önerilerde olduğu 
gibi bu öneri de çok boyutlu olarak tasarlanmıştır. Kamu üretici olarak, kamunun tüketici 
olduğu alanlarda savunuculuk yapabileceği gibi standartları belirlenmiş sosyal ve ürün ve 
hizmetlere daha rahat erişebilmek için de savunuculuk yapabilmelidir. Benzer şekilde özel 
sektör ve sivil toplum, kamu sektörünün sosyal ürün ve hizmet talep etmesi için veya 
ürettikleri sosyal ürün ve hizmetlerin belli bir standart çerçevesinde tanımlanabilmesi için 
savunuculuk yapabilmelidir.  

Çok yönlü ve çok katmanlı olarak tasarlanan bu önerinin eylem adımlarını sırasıyla (i) 
sosyal satın alma savunuculuk ihtiyaç analizinin yapılması, (ii) özel sektör sosyal satın 
alma savunuculuk yol haritası oluşturmak ve (iii) sivil toplum sosyal satın alma 
savunuculuk yol haritası oluşturmak şeklinde sıralamak mümkündür.  
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Eylem Önerisi 4.1. 

Sosyal Satın Alma Savunuculuk 
İhtiyaç Analizinin Yapılması 

Bu eylem önerisi, üçüncü politika önerisi kapsamında 
hedeflenen sosyal satın alma kültürünün etkin, hızlı ve 
kalıcı olarak yayılması için ne tür bir savunuculuk 
yapılması gerektiği sorusuna odaklanmaktadır. Sivil 
toplumun öncülüğü, özel sektörün paydaşlığı ve 
kamunun kolaylaştırıcılığı bu eylem önerisinin esasını 
oluşturmaktadır. 

Eylem Önerisi 4.2. 

Özel Sektör Sosyal Satın Alma 
Savunuculuk Yol Haritası 

Oluşturmak 

Bir önceki eylem adımının doğal bir sonucu olarak bir yol 
haritası taslağı şekillenmiş olacaktır. Özel sektöre ve sivil 
topluma özel olarak hazırlanması amaçlanan yol 
haritalarının mevcut dinamikler, güncel gelişmeler, 
ekonomik kırılganlıklar ve toplumsal öncelikler dikkate 
alınarak geliştirilmesi bu birbirini tamamlayan iki eylem 
önerisinin temel vurgusunu teşkil etmektedir.  

Eylem Önerisi 4.3. 

Sivil Toplum Sosyal Satın Alma 
Savunuculuk Yol Haritası 

Oluşturmak 

Elde edilmesi amaçlanan savunuculuk yol haritalarının 
özel sektör için de ve sivil toplum için de hem tedarikçi 
hem de tüketici olarak iki yönlü olması gerektiğinin 
altını çizmek gerekmektedir.  

Özel sektörün kamuya, özel sektöre ve sivil topluma, sivil 
toplumun kamuya, sivil topluma ve özel sektöre 
tedarikçi olarak konumlanması savunuculuk yol 
haritalarının önemini belirginleştirmektedir. 
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Politika Önerisi V 
Bölgesel, Yerel, Kültürel ve Ekolojik Farklılıkları Esas Alan Sosyal Satın Alma Ağı ve 
Haritası Oluşturmak 

Sivil Toplum 
ÇOK BELİRLEYİCİ 

Özel Sektör 
BELİRLEYİCİ 

Kamu Sektörü 
AZ BELİRLEYİCİ 

Satın almanın geleceğinin sosyal olarak tasarımı için önerilen son politika ise tüm süreçleri 
tamamlayacak niteliktedir. Gerek kamunun gerek özel sektörün gerekse de sivil toplumun 
sosyal ürün ve hizmetlerin alıcısı olduğu bir pazarda aynı şekilde kamu sektörü, özel sektör 
ve sivil toplum tarafından üretilen ürün ve hizmetlerle ilgili tam bilgiye sahip olamaması 
sosyal satın almanın geleceği açısından temel bir açığa işaret etmektedir. Ekonomik, 
ekolojik, kültürel ve toplumsal dinamikleri esas alan bu bilginin bölgesel ve yerel düzeyde 
üretilmesi ve yaygınlaştırılması satın almanın sosyal satın almaya evirilmesi için çok önemli 
bir altlık oluşturacaktır. 

Bu önerinin esas aktörü, bir önceki öneride de olduğu gibi sivil toplum olarak öne 
çıkmaktadır. Öneri kapsamında özel sektör ile yoğun bir iletişim ve etkileşim içinde 
bulunması gereken sivil toplum, sosyal ve ekonomik fayda esasında, artan refahın adil bir 
biçimde dağıtımı için sözcülük yapabilecek en ideal aktör olacaktır. Kamunun yine 
standartların belirlenmesi ve kolaylaştırıcı mevzuat düzenlemeleri gibi merkezi bir aktör 
olarak konumlanması beklenmektedir. Bu noktada özel sektörün, kamu sektörünün ve 
uluslararası kurum ve kuruluşların öncelikli fon desteği sağlamasının öneminin altını çizmek 
gerekmektedir.  

Sosyal satın alma ağının ve haritasının dinamik, esnek, geliştirilebilir, çok yönlü ve çok 
boyutlu olarak geliştirilebilmesi ve tüm taraflar için erişilebilir olması için öncelikli olarak iki 
boyutlu bir altlık önerilmektedir: 

� Üreticinin pazara erişimini kolaylaştırmak amacıyla mevcut durum ve ihtiyaç analizi 
yapmak. 

� Tüketicinin tedarikçiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla mevcut durum ve ihtiyaç 
analizi yapmak. Bu politika önerisinin temel vurgusu, uzun erimli, sürdürülebilir ve en 
önemlisi kapsayıcı bir haritalama ve ağ tasarımı için bölgesel ve toplumsal 
öncelikleri esas alan bir pilot çalışma olması yönündedir. 
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Eylem Önerisi 5.1. 

Üreticinin Pazara Erişimini 
Kolaylaştırmak amacıyla 
Mevcut Durum ve İhtiyaç 

Analizi Yapmak 

 

Satın almanın sosyal dönüşümünün sağlanmasına 
ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması, standartların 
belirlenmesi, bu yönde bir davranış değişikliğinin 
sağlanması ve bu davranış değişikliğinin 
yaygınlaşması için savunuculuk yapılması ancak satın 
alma eylemine ilişkin erişilebilir ve fonksiyonel bilgi ile 
tamamlanabilir.  

Önceki önerilerdeki eylemler çerçevesinde dönüşümü 
sağlayarak sosyal ve çevresel fayda odağında ürettiği 
ürünlere ve sunduğu hizmetlere hangi aktörlerin ne 
kadar ölçekte ve ne kadar süreyle ihtiyaç duyduklarına 
ve duyabileceklerine ilişkin bilgi tedarikçi için kritiktir. 

 

Eylem Önerisi 5.2. 

Tüketicinin Tedarikçiye 
Erişimini Kolaylaştırmak 

amacıyla Mevcut Durum ve 
İhtiyaç Analizi Yapmak 

Hangi tedarikçinin hangi sosyal ürün ve hizmetleri, 
hangi ölçekte, ne kadar sürede ve kaç liralık bir 
maliyetle temini satın alan taraf için kritiktir.  

Bu iki eylem önerisi tarafların mevcut durumlarını 
değerlendirebilmeleri ve ihtiyaçlarını, dolayısıyla da 
yol haritalarını belirleyebilmelerine odaklanmaktadır. 

Eylem Önerisi 5.3. 

Pilot (Bölgesel Düzeyinde 
ve/veya Ürün Özelinde) 

Haritalama Yapmak 

Son politika önerisinin son eylem adımını, satın almanın 
geleceğine ilişkin elde edilen gelişmelerin etkin bir 
şekilde işlerliğini sağlamak adına önceliklendirilen 
bölge ve/veya ürün özelinde bir haritalama yapmak 
oluşturmaktadır. ‘Kim, neyi, nerede, nasıl ve ne kadarlık 
bir maliyetle üretiyor’ sorusuna cevap bulabilmek satın 
almanın dönüşümünün ilk adımını oluşturacaktır. 
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Tablo 4: Politika ve Aktör Rol-Öncelik Matrisi 

 
ÇOK  
BELİRLEYİCİ 

BELİRLEYİCİ 
AZ 
BELİRLEYİCİ 

Gerçekçi ve geliştirilebilir bir sosyal 
satın alma mevzuatı oluşturmak 

Kamu 
Sektörü 

Özel  
Sektör 

Sivil  
Toplum 

Esnek ve dinamik bir çerçevede 
sosyal ürün ve hizmet standartlarını 

tanımlamak 

Kamu 
Sektörü 

Özel  
Sektör 

Sivil  
Toplum 

Toplumsal, bölgesel ve ekolojik 
dinamikleri esas alan bir sosyal satın 

alma kültürü oluşturmak 

Özel  
Sektör 

Kamu 
Sektörü 

Sivil  
Toplum 

Tüm taraflar için tüm tarafların 
sahiplenebileceği bir sosyal satın 
alma savunuculuğu geliştirmek 

Sivil  
Toplum 

Özel  
Sektör 

Kamu 
Sektörü 

Bölgesel, yerel, kültürel ve ekolojik 
farklılıkları esas alan sosyal satın 
alma ağı ve haritası oluşturmak 

Sivil  
Toplum 

Özel  
Sektör 

Kamu 
Sektörü 

 

Özetle, satın almanın geleceğinin sosyal fayda odaklı tasarımına ilişkin tartışmaların 
yürütüldüğü rapor sosyal satın alma anlayışının ve kültürünün çok aktörlü bir yapı içinde ve 
çok katmanlı olarak nasıl şekillendirilebileceğine odaklanmıştır. Kamu sektörünün esas alıcı 
olmasıyla birlikte özel sektörün de hem alıcı hem satıcı olarak konumlanması çok aktörlü bir 
yapıya işaret etmektedir. Sivil toplumun da toplumsal dinamikler, insani yardım ve 
savunuculuk rolleri ile süreçte hem bir üretici hem de bir tüketici olarak konumlanması 
dikkate alınarak yapılan analiz sonucunda beş politika önerisi geliştirilmiştir. Her biri kendi 
içinde üç eylem adımı önerisi de içeren politika tavsiyelerinin birbirlerini tamamlayan bir 
kurgusunun olması kadar bağımsız olarak da uygulanabilir olması da raporun en önemli 
katkısı olarak ifade edilebilir.   
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Tablo 5: Politika Eylem Adımları 

 

 

Politika Önerisi 
Aktörlerin Öncelikli 

Rolleri 
Eylem Önerisi 1. Eylem Önerisi 2. Eylem Önerisi 3. 

Gerçekçi ve 
geliştirilebilir bir 
sosyal satın alma 
mevzuatı 
oluşturmak 

Kamu Sektörü  
Özel Sektör  
Sivil Toplum 

1.1. Kamu 
Sektörünün Satın 
Alma Süreçlerine 
İlişkin Algı, 
Beklenti ve İhtiyaç 
Analizi 

1.2. Özel Sektörün 
ve Sivil Toplumun 
Satın Alma 
Süreçlerine Algı, 
Beklenti ve İhtiyaç 
Analizi  

1.3. Mevzuat 
Geliştirme-Arama 
Konferanslarının 
Yapılması ve 
Gelişmelerin 
İzlenmesi 

Esnek ve dinamik 
bir çerçevede 
sosyal ürün ve 
hizmet 
standartlarını 
tanımlamak 

Kamu Sektörü  
Özel Sektör  
Sivil Toplum 

2.1. Kamu Alımına 
Konu Olan 
Ürünlerin Mevcut 
Durum Analizinin 
Yapılması 

2.2. Sosyal Ürün 
ve Hizmet 
Çerçevesini 
Belirleme Arama-
Konferansı 
Düzenlenmesi 

2.3. Tedarikçilerin 
Sosyal Ürün ve 
Hizmet 
Üretebilme 
Kapasitelerinin 
Analiz Edilmesi ve 
Güçlendirmeye 
Yönelik Rehberlik 
Çalışmaları 

Toplumsal, 
bölgesel ve ekolojik 
dinamikleri esas 
alan bir sosyal 
satın alma kültürü 
oluşturmak  

Özel Sektör 

Kamu Sektörü 
Sivil Toplum 

3.1. Sosyokültürel 
ve Sosyoekonomik 
Gelişme 
Farklılıklarının ve 
Toplumsal 
Önceliklerinin 
Bölgesel Düzeyde 
Analiz Edilmesi 

3.2. Bölgesel ve 
Sektörel Düzeyde 
Sosyal Satın Alma 
Farkındalık 
Programları 
Oluşturmak, 
Uygulamak ve 
Yaygınlaştırmak 

3.3. Mevcut 
Üretimin ve 
Ürünlerin Çevre 
Dostu ve Erişilebilir 
Olmasına İlişkin 
Farkındalık 
Programları 
Oluşturmak, 
Uygulamak ve 
Yaygınlaştırmak 

Tüm taraflar için 
tüm tarafların 
sahiplenebileceği 
bir sosyal satın 
alma savunuculuğu 
geliştirmek 

Sivil Toplum 

Özel Sektör 
Kamu Sektörü 

4.1. Sosyal Satın 
Alma 
Savunuculuk 
İhtiyaç Analizinin 
Yapılması 

4.2. Özel Sektör 
Sosyal Satın Alma 
Savunuculuk Yol 
Haritası 
Oluşturmak 

4.3. Sivil Toplum 
Sosyal Satın Alma 
Savunuculuk Yol 
Haritası 
Oluşturmak 

Bölgesel, yerel, 
kültürel ve ekolojik 
farklılıkları esas 
alan sosyal satın 
alma ağı ve 
haritası oluşturmak 

Sivil Toplum 

Özel Sektör 
Kamu Sektörü 

5.1. Üreticinin 
Pazara Erişimini 
Kolaylaştırmak 
amacıyla Mevcut 
Durum ve İhtiyaç 
Analizi Yapmak 

5.2.Tüketicinin 
Tedarikçiye 
Erişimini 
Kolaylaştırmak 
amacıyla Mevcut 
Durum ve İhtiyaç 
Analizi Yapmak 

5.3. Pilot (Bölgesel 
Düzeyinde ve/veya 
Ürün Özelinde) 
Haritalama 
Yapmak 
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