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14.

Ekonomi ve İstihdam

14.1 Giriş
Bu bölüm sosyal çalışma alanında mevcut ekonomik ve istihdam durumunun değerlendirmesini
içermektedir. Hane halkı anketleri, kilit paydaş görüşmeleri ve odak grup görüşmeleri sırasında
toplanan bilgilerin yanı sıra ilgili ikincil verilerden yararlanmaktadır. Bölüm daha sonra Projenin inşaat,
işletme ve kapama aşamalarından kaynaklanan potansiyel ekonomik etkilerin analizine
odaklanmaktadır. Ayrıca potansiyel etkilerin azaltılması, düzeltilmesi ya da önlenmesine yönelik
azaltım önlemleri anlatılmış ve bakiye etkiler (yani azaltım önlemleri uygulandıktan sonra geriye kalan
etkiler) belirtilmiştir.
Hedefler
Bu ekonomi etki değerlendirmesinin özellikle hedefleri şunlardır:


Sosyal çalışma alanındaki mahallelerde de dahil olmak üzere ulusal ve yerel mevcut ekonomik
durumu betimlemek;



Projenin potansiyel pozitif ve negatif etkilerini tespit etmek;



Pozitif etkilerin arttırılması ve negatif etkilerin önlenmesine yönelik gerçekleştirilebilir azaltım
önlemlerini geliştirmek ve



Projenin süresi boyunca uygulanacak yönetim ve izleme önlemlerinin geliştirilmesi.

14.2 Yasal Mevzuat ve Gerekliliklerin Özeti
Mevzuat içeriği için Bölüm 13’e bakınız.

14.3 Kapsam ve Değerlendirme Yöntemi
Kapsam ve değerlendirme metodolojisi için Bölüm 13’e bakınız.

14.4 Mevcut Durum
Bu kısım mevcut ekonomik durumun ve sosyal çalışma alanındaki etmenlerin bir değerlendirmesini
içermektedir. Hane halkı anketleri, kilit paydaş görüşmeleri ve odak grup görüşmeleri sırasında
toplanan bilgilerin yanı sıra ilgili ikincil verilerden yararlanmakta ve ekonomik sektörler dahilindeki
faaliyetleri, alandaki fırsatları ve hane halkı gelir ve giderlerini dikkate almaktadır.
Ulusal Ekonomiye Genel Bakış
Türkiye, üst orta gelir dilimindeki bir ülkedir. 786 milyar ABD Doları seviyesinde GSYH ile
Endonezya'nın arkasında ve Hollanda'nın önünde dünyanın en büyük 18'inci ekonomisidir.1
Türkiye'nin ekonomisi giderek artan biçimde sanayi ve hizmet sektörlerine dayanmaktadır. 2012
itibariyle Türkiye'deki en büyük beş ekonomik sektör (GSYH'deki paylarına göre ölçülmüştür) imalat
(% 24,4), ulaştırma, depolama ve iletişim (% 9,9), toptan ve perakende satış (% 12,7) ve finansal
hizmetler (yüzde 12) ve tarımdır (% 9,0). Bununla birlikte tarım sektörü halen ülkedeki istihdamın
yaklaşık dörtte birini karşılamaktadır.2

1

Dünya Bankası. 2012. GSYH Sıralama Tablosu. Erişim adresi: http://data.worldbank.org/datacatalog/GDP-ranking-table

2

http://www.tradingeconomics.com/turkey/employment-in-agriculture-percent-of-total-employment-wb-data.html
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2001 yılındaki ciddi finansal krizden sonra Türkiye, bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programı
kapsamında bir dizi finansal ve parasal reformu yapmayı kabul etmiştir. Bu reformları güçlü bir
büyüme takip etmiş, 2008 yılına kadar yıllık bazda ortalama % 6'yı aşan bir oranda büyüme
gerçekleşmiştir. 2009 yılında küresel ekonomik koşullar ve daha sıkı para politikası GSYH'nın
daralmasına yol açmakla birlikte Türkiye'nin iyi düzenlenmiş finansal piyasaları ve bankacılık sistemi
2010 yılında GSYH'nin % 9,2 büyümesini sağlamıştır. 2012 yılında büyüme oranı yaklaşık yüzde 3'e
düştü. Kamu sektörü borçlarının GSYH'ya oranı yaklaşık % 40'a düşmüştür. Türkiye halen büyük
ticaret açığını finanse etmek için çoğunlukla istikrarsız olan kısa vadeli yatırımlara bağımlıdır.3
Türkiye'de 1998 ile 2015 yılları arasında hükümet harcamaları ortalama 2.500.909,45 TL düzeyinde
gerçekleşmiş, 2014 yılının dördüncü çeyreğinde 4.310.530 TL ile tüm zamanların en yüksek değerine
ulaşmıştır.4 2014 yılında hükümet gelirlerinin 189,9 milyar ABD Doları, giderlerinin ise 209,7 milyar
ABD Doları olarak gerçekleştiği bildirilmiştir.
Türkiye'de ihracat piyasası yıldan yıla artış göstermektedir. 2013 yılında 163,6 milyar ABD Doları olan
ihracat, 2014 yılında 176,6 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Ana ihraç edilen ürünler arasında
konfeksiyon, gıda, tekstil, metal imalat ve ulaşım ekipmanları yer almaktadır. İthalat son yıllarda
azalarak 2013 yılında 243,4 milyar ABD Doları seviyesinden 2014 yılında 240,4 milyar ABD doları
seviyesine inmiştir. İthal edilen başlıca ürünler arasında makine, kimyasallar, yarı işlenmiş mallar ve
ulaşım ekipmanları yer almaktadır.5
Türkiye'nin işgücü piyasası özellikle kadınlar ve gençler açısında düşük faaliyet ve işgücü üretkenliği
oranlarıyla karakterizedir. 6 2011 yılında çalışma çağındaki nüfusun % 50'si kayıtlı istihdam dahilinde
idi; bu rakam OECD ortalamasının yaklaşık % 20 altındadır. Küresel finansal krizi takiben işsizlik oranı
2008'de % 14'e ulaşmış, ancak 2011 yılında işsizlik oranı % 9,8'in altına inerek 2008'den bu yana ilk
kez % 10'un altına düşmüştür. 7 2011 yılında Türkiye'de istihdam edilenlerin % 22,7'si tarım
sektöründe, % 27,2'si sanayi sektöründe ve % 50,1'i ise hizmet sektöründe çalışıyordu.8
İl ekonomisi
Kayseri ili şu anda ülke dahilinde en büyük 18'inci sanayi bölgesidir ve ulusal imalat sanayisinin
yaklaşık % 1,5'ini karşılamaktadır. İldeki ana sektörler arasında sanayi, ticaret, tarım ve hayvancılık
yer almaktadır. Kayseri ili dahilinde en fazla istihdamı hizmet sektörü sağlamaktadır.
Yerel ekonomi
Sosyal çalışma alanındaki ana ekonomik faaliyetler tarım ve hayvancılıktır ve araştırma yapılan sosyal
çalışma alanında çalışanların yaklaşık % 40'ı tarımda istihdam edilmektedir. Bunu takip eden istihdam
sanayisi, vasıflı işçilik ve ticarettedir.
Öksüt, Sarıca, Gazi ve Zile de dahil olmak üzere teklif edilen Projenin güney ve batısına doğru olan
köyler ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktadır. Öksüt ve Gazi'de devletten aldıkları
emekli maaşı ile geçinen son derece yüksek oranda nüfus vardır. Tombak'ta köylüler baskın olarak
kuru tarım uygulamalarıyla uğraşmaktadır.
Önerilen enerji hattının doğu tarafındaki köyler de hayvancılık üzerine odaklanmışlar ve tarım üzerine
de daha az odaklanmışlardır. Birçok yerleşim yeri sakini otobüsler ile Kayseri Organize Sanayi
Bölgesindeki hafif imalat işlerinde çalışmak üzere taşınmaktadırlar.

3

CIA, Dünya Gerçekler Kitabı, Mayıs 2013. Alındığı adres: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/tu.html

4

http://www.tradingeconomics.com/turkey/government-spending
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
6
http://siteresources.worldbank.org/INTTURKEY/Resources/361616-1144320150009/Labor_Study.pdf
7
http://www.sgi-network.org/docs/2014/country/SGI2014_Turkey.pdf
8
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15843
5
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Araştırma alanındaki tüm yerleşim birimlerinde gençlerin iş aramak için diğer şehir ya da ülkelere
gitmesi sonucunda büyük miktarda dış göç olduğu bildirilmiştir. Özellikle Sarıca ve Gömedi'de
gençlerin boyacılık, ayakkabı imalatı ve inşaat sektöründe iş aramak için yüksek miktarda göç ettiği
bildirilmiştir. Yukarı Develi'de yaz döneminde inşaat sektöründe çalışmak için diğer illere doğru
mevsimsel göç yüksek düzeydedir.
Yukarı Develi bölgede hayvancılığıyla ünlüdür, ancak hükümetin hayvancılığa yönelik desteğini
çekmesi yüzünden bu sektör bölgede düşüş halindedir. Yukarı Develi, Gömedi Gazi ve Yazıbaşı da
dahil olmak üzere sosyal çalışma alanının kuzey ve doğusundaki yerleşim birimleri ağırlıklı olarak kuru
tarımla ilgilenmekte, Zile, Epçe ve Sarıca'daki su kaynakları sulu tarıma imkan vermektedir. Tombak
ve Gömedi köylerinin sakinleri arasında otomobil bakım, marangozluk, sıva, fayans ve boya ustaları
da vardır.
Sosyal çalışma alanında kadınların istihdamı sınırlıdır; kadınların % 1'inden azının, kayıtlı istihdam
dahilinde olduğu ve görüşme yapılan kadınların % 64'ünün kendilerini ev hanımı ya da ücretsiz aile
ya da ev işçileri olarak tanımladığı bildirilmiştir. Kadınlara yönelik odak grup görüşmeleri sırasında
kadınların çoğu çocuk bakımı, bahçe tarımı ve hayvan besleme gibi alanlarda kayıt dışı istihdama
dahil olduklarını bildirmiştir. Zile ve Gazi'nin kadınları hanede fazla üretim olması durumunda Develi
Pazarında hayvan ürünleri sattıklarını bildirmiştir.
Sosyal çalışma alanındaki her bir yerleşim biriminin özeti aşağıda verilmiştir.
Öksüt
Öksüt nispeten fakir bir köydür. Köydeki hanelerin bazıları kömür yardımı, STK'lardan yardım,
hükümet desteği ya da komşu ya da aileden yardım alarak geçinmektedir. Gençlerin dışarı göçü
sonucunda geriye yaşlanan nüfus kalmıştır. Bu yaşlıların çoğu emeklidir ve emekli maaşıyla
geçinmektedir. Nüfus, yaz aylarında Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden gelip bezelye yetiştiriciliğinde
çalışan 15-20 aileyle artmaktadır. Köydeki ana gelir kaynağı geçimlik tarım ve hayvancılıktır ve bunları
madende istihdam takip etmektedir.
Zile
Zile'nin çalışma çağındaki nüfusu mevsimsel olarak büyük dalgalanmalar göstermektedir. Hanelerin
% 50 kadarı kış aylarında iş aramak için köyden ayrılmakta ve yaz aylarında tarımsal faaliyetlerde
bulunmak üzere köye geri dönmektedir. Yazın 150-300 hane Mayıs ile Ağustos ayları arasında yaz
işlerinde çalışmak üzere Zile'ye göçmektedir. Emekli nüfusun çoğu İstanbul ve Ankara'da yaşamakta
ve sadece yazın üç ay boyunca köyü ziyaret etmektedir.
Yerel ekonomik fırsat eksikliği yüzünden gençlerin yüksek dışarı göçü yüzünden son 5 yılda Zile'nin
nüfusu düşüş göstermiştir.
Köy dahilinde ticari olarak üzüm, şeker pancarı, yonca ve arpa yetiştirilirken diğer çiftçilik faaliyetleri
geçimlik olarak yürütülmektedir.
Acısu kaynak suyu çerçevesinde gerçekleşen turizm, köydeki önemli bir ekonomik faaliyeti
oluşturmaktadır. Temmuz ve Ağustos aylarında sudan almak için yaklaşık 150-300 aile Zile'ye
gelmektedir. Bu ailelerin her biri 3-4 gün arasında kalmaktadır ve turist ve yerel sakinlere hizmet
vermek üzere köyde bir restoran kurulmuştur.
Gazi
Komşu köyler gibi Gazi'nin nüfusu da yazla kış arasında değişiklik göstermektedir. Çalışma çağındaki
nüfusun % 40 kadarı kış aylarında iş aramak üzere köyü terk etmektedir. Gençlerin çoğu daimi olarak
büyük şehirlere göç etmiş durumdadır. Nüfusun çoğu emeklidir ve emekli maaşıyla geçinmektedir. Bu
hanelerin bazıları geçimlik olarak hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır.
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Sarıca
Sarıca'nın sakinleri son 5 yılda hayvancılık uygulamalarına başlamış olup, daha önce süt ürünleri
üretmekteydiler. Ancak süt ürünlerinin düşük getirileri yüzünden köylüler süt üretimini bırakmış ve
hükümet desteğiyle hayvan ticaretine başlamışlardır.
Seker pancarı ticari olarak yetiştirilmektedir ve Nisan ile Ekim aylarında 50-100 aile şeker pancarı
hasadında çalışmak üzere köye göçmektedir.
Köyün gençlerinin İstanbul ve Ankara'da iş aramak için köyden göçmeleri yerleşimin biriminin önemli
bir sorunudur.
Tombak
Tombak, genç erkek nüfusun imalat sektöründe çalışmak için ilin diğer bölgelerine ya da başka
şehirlere göç etmesi yüzünden büyük miktarda dışarı göçe maruz kalmıştır. Çalışma çağındaki
nüfusun yaklaşık % 25'i kışın köyden ayrılmakta ve yazın tarımsal faaliyetlerde bulunmak üzere köye
dönmektedir. Köydeki çiftçilik faaliyetleri geçimlik olarak yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir
karmasından oluşmaktadır. Köyde ticari bazda çiftçilik faaliyetleri yürütülmemektedir. Nüfusun
yaklaşık % 15'i hükümet, STK'lar, komşular ya da akrabalardan destek almaktadır.
Yukarı Develi
Yukarı Develi'de temel ekonomik gelir kaynağı kuru tarım ve hayvancılık faaliyetleridir, ancak hükümet
desteğinin düşüş göstermesi ve otlakların azaltması yüzünden hayvancılık düşüş eğilimine girmiştir.
Tarım faaliyetleri ağırlıklı olarak geçimlik olarak yürütülmekte, sadece 3-4 hane ürün ve hayvan
satışıyla uğraşmaktadır. Bölgede sulu tarım uygulanmamaktadır. Yerleşim biriminden birkaç kişi
Develi'deki Saray Halı fabrikasına çalışmakta ve yaklaşık 10 kişi de şoförlük yapmaktadır. Sosyal
çalışma alanındaki diğer yerleşim birimlerine benzer şekilde özellikle yaz aylarında inşaat sektöründe
çalışmak için 4-6 aylığına farklı illere göç eden yaklaşık 30 mevsimlik işçi vardır.
Yazıbaşı
Kadınlarla yapılan odak grup görüşmelerinde nüfusun çoğunluğunun yaşlı olduğu ve köyde 70'ten
fazla dul kadın olduğu bildirilmiştir. Erkeklerle yapılan odak grup görüşmelerinde mera alanlarının yok
olması yüzünden genç nüfusun çoğunluğunun (3-5 genç çiftçi hariç) diğer illere göçtüğü bildirilmiştir.
Son 10 yılda köydeki hanelerin toplam sayısı 750'den 300'e inmiştir. Yazıbaşı mahallesinde hem
hayvancılık hem tarımsal üretim yapılmaktadır. Yaklaşık 50 hane kuru tarımla ve yaklaşık aynı sayıda
hanede de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle ilgilenmektedir. Yaklaşık 15 hane yaz aylarında köye
gelerek kabak hasadında çalışmaktadır.
Sadece bir hane ulaşım sektöründedir. Ayrıca mahallede otomobil bakım, marangozluk ve inşaat
işlerinde uzman az sayıda usta da vardır.
Gömedi
Sosyal çalışma alanındaki çoğu yerleşim birimi gibi Gömedi de önemli miktarda dışarı göçe maruz
kalmıştır. Gençlerin ekonomik fırsatlar peşinde daimi olarak köyden göç etmeleri yaygındır. Nüfusun
yaklaşık % 25'i kış aylarında çalışmak için köyden ayrılmaktadır. Köydeki ana ekonomik faaliyet kuru
tarımdır; bunu büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve arıcılık takip etmektedir. Çoğu tarım faaliyeti geçimlik
olarak yürütülmekte, fazla ürünler Develi pazarında satılmaktadır.
Epçe
Epçe'nin nüfusu 2000 yılından bu yana yaklaşık % 14 düşüş göstermiştir. Gençlerin iş aramak için
dışarı göç oranları yüksektir. Epçe'nin ekonomisi çiftçiliğe dayanmaktadır ve hanelerin % 80'i
hayvancılık yapmaktadır. Köyde besicilik ve hayvan ticareti yaygındır ve birkaç tüccara süt satışı
yapılmaktadır. Haneler kuru ve sulu tarım uygulamalarında bulunmaktadır.
Sindelhöyük
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Sindelhöyük, 6.000 kişilik nüfusu ile Develi’yi çevreleyen yerleşim alanındaki en büyük nüfusa sahiptir.
Yerleşim yerinde ve dışına herhangi bir iç göç veya dış göç bulunmamaktadır, ancak hanelerden
yaklaşık 50’si sadece yaz aylarında burada ikamet etmektedirler. Ana ekonomik faaliyetleri
hayvancılık ve tarımdan oluşmaktadır. Tekstil, soba, koltuk-kanepe döşemeciliği ve başka hafif imalat
fabrikalarında iş imkanının bulunduğu Kayseri Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 300 kişi gidip
gelmektedir.
Çayırözü
Çayırözü’de tatil zamanı yaz aylarında geri dönen 30-40 hane dışında Çayırözüne ve dışına herhangi
bir göç durumu rapor edilmemiştir. Bu yerleşim yerinde mevsimsel tarım işçileri bulunmaktadır.
Sulanmış tarlalarda genelde kavun, mısır silajı, yonca ve diğer hayvan besini için kullanılmaktadır.
Kayseri ilindeki başka fabrikalarda ücretli iş mevcuttur ancak yerleşim yerinin içinde bulunmamaktadır.
Soysallı
Soysallı’da tatil için gelen yerleşimciler dışında herhangi bir göç durumu rapor edilmemiştir.
Havancılık, özellikle besi yetiştiriciliği ana geçim kaynağını teşkil etmektedir. Yerleşik halk, kaynakçılık
ve koltuk-kanepe döşemeciliği işlerinde çalışmak üzere Kayseri Organize Sanayi Bölgesine gidip
gelmektedirler. İnsanlar ayrıca, bir yerleşimciye ait olan ve köye yakın bulunan bir tuğla fabrikasında
da çalışmaktadırlar. Yaklaşık 10 kişi bu tesiste çalışmaktadırlar.
Enflasyon
Türkiye'de enflasyon son 5 yılda değişkenlik göstermiş, 2012 yılından (% 6,16) bu yana bir önceki yıla
göre artış göstererek 2015 ortaları itibariyle % 8,9'a çıkmıştır. Bu artışın en önemli nedeni ulaşım ve
konut sektörlerindeki artışın yanı sıra yüksek gıda fiyatlarıdır. Merkez Bankasının % 5'lik uzun vadeli
enflasyon hedefine doğru önemli bir kaymanın olması olası değildir.9
Ana bilgi kaynakları ile yapılan görüşmeler yoluyla konut enflasyon oranları araştırılmıştır. Son beş yıl
boyunca, konaklama ücretleri yıllık olarak %10-15 oranında artmıştır. Bu oranlar akrabalar ve
ziyaretçilerin bölgeye gelmeleriyle birlikte yaz aylarında daha da yükselmektedir.10

14.5 Eğitimsel Kazanım ve İstihdam
Eğitimsel Kazanım
İl ve İlçe Düzeylerinde
Kayseri ili ve Develi ilçesinin eğitim seviyesi ve cinsiyete göre nüfus dağılımları Tablo 14-1 .'de
verilmiştir.
Tablo 14-1 .Kayseri ve Develi'de Eğitim Seviyesi ve Cinsiyete Göre Nüfus İstatistikleri

9

Kayseri

Develi

Toplam

Toplam

ADET

Yüzde
(%)

Erkek

Kadın

ADET

Yüzde
(%)

Erkek

Kadın

Okuryazar değil

35.978

3.0

4,758

31,220

3,672

6,3

518

3.154

Sadece Okuryazar

142.112

12.0

60,818

81,294

7,200

12,3

3.189

4.011

İlkokul Mezunu

344.403

29.2

148,172

196,231

21,666

37,0

10.450

11.216

http://www.centralbanknews.info/p/inflation-targets.html

10

Kilit paydaş görüşmeler
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K-8 Eğitim

187.325

15.9

106,325

81,000

10,139

17,3

5.655

4.484

Ortaokul Mezunu

103.640

8.8

59,053

44,587

4,392

7,5

2.501

1.891

Lise Mezunu

218.840

18.5

126,997

91,843

6,875

11,7

4.305

2.570

Yüksek Okul ya da
Üniversite Mezunu

121.314

10.3

70,243

51,071

3,520

6,0

2.183

1.337

Yüksek Lisans

8.638

0.7

5,140

3,498

135

0,2

82

53

Doktora Derecesi

2.552

0.2

1,613

939

26

0,0

11

15

Bilinmeyen

16.191

1.4

6,824

9,367

953

1,6

487

466

Toplam

1.180.993

100.0

589,943

591,050

58,578

100,0

29.381

29.197

Kaynak: TÜİK Eğitim İstatistikleri 2014
Not: Veriler 6 yaş üstü kişilere ilişkindir

İl ve ilçe seviyesindeki veriler tutarlı olmakla birlikte önemli bir istisna olarak Şekil 14-1.'de gösterildiği
üzere Kayseri'ye kıyasla Develi'de daha fazla ilkokul mezunu, ancak daha az lise mezunu
bulunmaktadır. Bu şekil hem Kayseri hem de Develi'de ortalama eğitim profilinin ilkokul mezunu
olduğunu göstermektedir.
Şekil 14-1. İl ve İlçe eğitim seviyeleri (%)11

Ancak, cinsiyet esaslı veriler araştırıldığında kadın nüfusuna oranla erkek nüfusunun eğitimine karşı
oldukça ayrımcılık yapıldığı ortaya çıkmıştır, Şekil 14-2 ’de görüldüğü üzere, İl düzeyi ile
karşılaştırıldığında İlçe düzeyinde bu gerçek daha da belirgindir.
Şekil 14-2 Cinsiyete Göre Eğitimsel Kazanım (%)12

11

Kaynak: TÜİK Eğitim İstatistikleri 2014 (Veriler 6 yaş üstü kişilere aittir)

12

Kaynak: TÜİK Eğitim İstatistikleri 2014 (Veriler 6 yaş üstü kişilere aittir)
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Kayseri'de 35.978 birey, ya da başka bir deyişle 6 yaş üstü nüfusun %3'ü okuryazar değilken 142.112
birey (%12) işlevsel olarak okuryazardır (yani okula gitmeden). Okuryazar olmayan nüfusun büyük
çoğunluğu (%86 ya da 31.220 birey) kadındır. İlkokul mezunları 6 yaş üstü nüfusun %29'unu
oluştururken, nüfusun %18'i lise mezunudur.
Develi'de 6 yaş üstü nüfusun %6,3'ü okuryazar değilken, nüfusun %12,3'ü işlevsel olarak
okuryazardır. Okuryazar olmayan nüfusun büyük çoğunluğu (%85,9) kadındır. İlkokul mezunları 6 yaş
üstü nüfusun %37'sini oluştururken, nüfusun %11,7'si lise mezunudur..
Toplam olarak Develi İlçesinde 3.681 birey yüksek okul, üniversite, yüksek lisans ya da doktora
(nüfusun toplamda %6'sı) diplomasına sahiptir. Doktora diplomasına sahip 26 bireyden 15 tanesi
kadındır, bu kategori ortaokul seviyesi üstünde kadın nüfusun eğitimsel kazanımlarının erkeklerin
eğitimsel kazanımlarını geçtiği tek kategoridir.
Mahalle/Köy Düzeyinde
Hane anketleri Zile ve Öksüt’de yürütülmüştür. Anket sırasında bütün hane halkının eğitimsel
kazanımlarının iyi bilinmediği açıktır, örneğin, bir hane halkı 0-4 yaş arası bir çocuğun ilkokula gittiğini
bildirmiştir ki bu hiç de mümkün değildir, çünkü ilkokula başlama yaşı 5'tir. Bunun yanı sıra, 'diğer'
kategorisi ankete katılanlardan engelli olup okula gidemeyenler (2 kişi) ve okula gitmeyi reddeden bir
bireye ilişkindir. Yüzde (%) ile gösterilen yaşlar sırasıyla Öksüt ve Zile mahallelerinde yaşayan ankete
katılan toplam nüfusun içindeki ilgili kategoridir.
Genel olarak veriler nüfusun eğitim seviyesinin nüfus yaşlandıkça azaldığını göstermektedir. Bu
durum mevcut okullaşma oranlarının geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu göstermektedir.
Hiç okula gitmeyen okuryazar olmayan nüfusun büyük çoğunluğu 65 yaş ve üstü kişilerden
oluşmaktadır. Bu durum yetersiz eğitim hizmetleri ve o dönemde ailelerin ekonomik imkânlarının
eksikliği şeklinde izah edilebilir. Ancak, buna ilave olarak yaşları 20 ile 24 arasında değişen ve okuma
yazma bilmeyen küçük genç bir grup vardır.
Zile ve Öksüt’de yapılan hane anketlerinde madene yakın kırsal yerleşim yerlerindeki eğitim
eğilimlerine ilişkin birkaç sonuç elde edilmiştir. Kadın mezunlar sayısında artış kaydedilmiş olup
kızların eğitimlerini tamamlamaları konusunda daha fazla duyarlılık gösterilmektedir. Bu durum mevcut
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durum araştırmasında da rapor edilmiştir, bu rapora göre kırsal kesimde kızların eğitime katılımı
özellikle son beş yılda artış göstermiştir. 13
Hem Zile hem de Öksüt’de, nüfusun %10’unun üçüncü eğitim aldıkları ve yaklaşık olarak %30’un
altında bir kesimin de ortaokuldan mezun oldukları rapor edilmiştir.
İstihdam ve İşçi Katılımı
Ulusal Düzeyde
İş Gücü
TürkStat İş Gücü İstatistiklerine göre (Nisan 2015), 15 yaş üzerindeki istihdam edilen kişi sayısı
26.638.000’inin üzerinde kaydedilmiştir. Bu sayı önceki yıla kıyasla 444.000 kişi artmıştır. İstihdam
oranı 2014 yılında % 0,1 oranında artışla %42,2 olmuştur.
Aynı 12 aylık dönemden Nisan 2015’e kadar ki süreçte tarım dışındaki istihdam sayısı 511.000 kişiye
çıkarken, tarımda ulusal düzeydeki istihdam 67.000 kişiye düşmüştür. Hizmet sektörü ulusal iş
gücünün hemen hemen yarısından fazlasının istihdamını sağlamış olup, gerçekleşen sektörel istihdam
aşağıda verilmiştir:


Hizmet sektöründe (%52,1, önceki yıla kıyasla %1,2 artış)



Tarım sektöründe (%20,7, %0,6 düşüş)



Sanayi sektöründe (%20,0, %0,5 düşüş), ve



İnşaat sektöründe (%7,2, %0,1 düşüş).

Ulusal İş Gücü14 Nisan 2015’te 29.459.000 kişiye ulaşmış olup, önceki yıla kıyasla 686.000 artış
kaydedilmiştir. İş Gücü Katılım Oranı (İGKO)15 Nisan 2015’te %51,1’e ulaşmış olup önceki yıla kıyasla
toplamda %0,4 artış gerçekleşmiştir. Kadınların İGKO %31,4 olup önceki yıla nazaran %0,7 artış
olurken, erkekler ile ilgili İGKO %71,2 olup önceki yıla kıyasla %0,1 artmıştır.
Çalışan nüfusun üçte biri herhangi bir sosyal sigortaya bağlı olmaksızın ilk işlerinde çalışmışlardır
(%33,3 %, önceki yıla göre %1,5 düşüş kaydedilmiştir).
Türk İş Kurumu 15 yaş ve üzerindekiler ile ilgili Türkiye İş Gücü verilerini toplamaktadır. Bu bölümde
verilen tüm veriler, yaş bazında iş gücü ve eğitim düzeyleri dahil olmak üzere İŞKUR İstatistik Yıllığı,
2014’den temin edilmiştir.
Tablo 14-2.’te gösterildiği gibi, hem kadın hem erkekler arasında en yüksek sayıda kayıtlı iş gücü 2529 yaş kategorisinde ve tüm yaş kategorilerinde istikrarlı olarak erkek - kadın oranı üçte iki ila üçte biri
olmakla beraber iş gücünün yaklaşık üçte ikisini erkekler teşkil etmekte olup üçte biri de kadınlardan
oluşmaktadır (Şekil 14-3.).

13

Mevcut Durum Araştırması – Develi Eğitim Kilit Paydaş Görüşmesi

14

İş gücü (istihdam edilenler artı işsizlerin toplamı) ekonomik mal ve hizmetlerin üretimine yönelik elverişli iş havuzuna
kavramsal olarak eşdeğer olacak şekilde tanımlanmıştır.

15

Nüfus dahilindeki herhangi bir grubun iş gücüne katılım oranı o grubun iş gücü bileşenidir, o gruptaki toplam nüfus oranı
şeklinde ifade edilmektedir (iş gücü bileşeni toplamı ve ne çalışmayan ne de iş arayışı içinde olmayan insanlar)
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Tablo 14-2.Türk İş Gücü (2014), sayı ve cinsiyet16
Erkek

Kadın

% Erkek

% Kadın

15 - 19

62,745

39,284

2.1

2.2

20 -24

477,985

349,344

15.8

19.2

25 -29

696,099

423,535

23.0

23.3

30 - 34

581,729

320,091

19.2

17.6

35-39

450,870

272,643

14.9

15.0

40 - 44

326,211

209,657

10.8

11.6

45-49

233,174

116,859

7.7

6.4

50-54

119,766

57,882

4.0

3.2

55-59

51,014

19,597

1.7

1.1

60-64

17,407

4,763

0.6

0.3

65+

7,155

1,401

0.2

0.1

Total

3,024,155

1,815,056

100.0

100.0

Şekil 14-3.Yaşa Göre Türk İş Gücü, 201417

Tablo 14-3 ve Şekil 14-4 15 yaş ve üstü nüfusun eğitimsel kazanımlara göre Türkiye iş gücünün
dağılımını vermektedir. Yukarıda verilen mahalle/ köy verileriyle tutarlı olarak, ulusal seviyedeki iş

16

İŞKUR, 2014 İstatistik Yıllık Kitabı

17

İŞKUR, 2014 İstatistik Yıllık Kitabı
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gücünün çoğunluğu ilkokul mezunu (%45,6) ve erkeklerden (%30,9) oluşurken, bunu ortaokul
mezunları (%29,8) ve yine erkek nüfus (%18,8) takip etmektedir.

Tablo 14-3. Eğitimsel Kazanıma göre Türk İş Gücü Dağılımı (2014) 18
Erkek

Kadın

% Erkek

% Kadın

Okuma-yazma bilmeyen

32,673

27,034

0.7

0.6

Sadece okuryazar

55,512

41,746

1.1

0.9

İlkokul

1,496,697

713,447

30.9

14.7

Ortaokul

907,457

532,867

18.8

11.0

Lise

254,035

243,501

5.2

5.0

Yüksekokul veya üniversite

268,074

246,256

5.5

5.1

Lisansüstü derecesi

9,302

9,936

0.2

0.2

Doktora Derecesi

405

269

0.0

0.0

Toplam

3,024,155

1,815,056

62.5

37.5

Şekil 14-4. Eğitimsel Kazanıma göre Türk İş Gücü Dağılımı (2014)

18

İŞKUR, 2014 İstatistik Yıllık Kitabı
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Aşağıdaki Şekil 14-5, eğitim görmüş iş gücü içerisinde erkek ve kadın oranları gösterilmektedir. Erkek
iş gücünü incelediğimizde, ilkokul ve orta okul eğitim almış erkek sayısının kadınlardan daha fazla
olduğu görülmekle birlikte lise ve ileri düzeydeki eğitim gören kadın oranının erkeklerden daha fazla
olduğu görülmüştür. Böylece, kadınlara kıyasla iş gücünde yüksek eğitim görmüş toplam erkek
sayısının daha fazla olmasına rağmen, yüksek düzeylerde eğitim alan kadın iş gücü oranının erkeklere
nazaran daha yüksek olduğu görülmüştür.

Şekil 14-5. Cinsiyete göre Türk İş Gücünün Eğitimsel Kazanımı (2014)19

İşsizlik
15 yaş ve üstü kişilerin işsizlik sayısı Nisan 2015'te ulusal seviyede 2.821.000'e (%9,6) ulaşmıştır ve
bu durum bir önceki yıla göre 242.000 (%0,6) artış anlamına gelmektedir. 2014 yılında gençler
arasında (15 - 24 yaş grubu kategorisi) bir önceki yıla göre %1,5 artışla %17 olmuşken, çalışma
yaşındaki nüfus içinde (15 - 64 yaş) işsizlik bir önceki yıla göre %0,7 artışla %9,8 olmuştur.
Türkiye kayıtlı işsiz nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 14-4 ve Şekil 14-6'da verilmiştir.
İşsizlik verilerinde genç nüfus daha yüksek seviyede yer almaktadır; işsiz nüfusun çoğunluğu 25 - 29
yaş grubu içinde yer almaktadır (%24,7), bunu %17,7 ile 20 - 24 yaş grubu izlemektedir. Kayıtlı işsiz
nüfusun çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır (%59,4).

19

İŞKUR, 2014 İstatistik Yıllık Kitabı
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Tablo 14-4. Türkiye işsizlerinin yaşa göre sıklığı ve oranı (2014)20
Erkek

Kadın

% Erkek

% Kadın

15-19

4.316

27.827

0,2

1,0

20-24

270.946

215.122

9,9

7,8

25-29

363.939

252.243

13,2

9,2

30-34

291.582

193.525

10,6

7,0

35-39

233.912

167.268

8,5

6,1

40-44

178.632

128.808

6,5

4,7

45-49

133.283

73.343

4,9

2,7

50-54

71.079

38.305

2,6

1,4

55-59

318

13.568

0,0

0,5

60-64

11.544

3.541

0,4

0,1

65+

5.222

1.173

0,2

0,0

Total

1.633.255

1.114.723

59,4

40,6

Şekil 14-6 işsiz erkekler ve kadınlar arasında yaşa göre aynı eğilimlerini göstermektedir. Ancak, işsiz
erkekler arasında %50'den biraz fazlası 20 - 35 yaş grubu içindeyken, bu oran aynı yaş grubu kadınlar
arasında %60'a yakındır.

Şekil 14-6. Yaşa göre ulusal kayıtlı işsizlik (2014)21
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
‐
15 ‐ 19 20 ‐24 25 ‐29 30 ‐ 34 35‐39 40 ‐ 44 45‐49 50‐54 55‐59 60‐64
Erkek
Male

20

İŞKUR, 2014 İstatistik Yıllık Kitabı

21

İŞKUR, 2014 İstatistik Yıllık Kitabı
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Türkiye kayıtlı işsiz nüfusu Tablo 14-5 ve Şekil 14-7'de eğitimsel kazanıma göre sunulmuştur. İşsiz
nüfusun çoğunluğunu ilkokul mezunları (%46,1) oluşturmaktadır, bunu ortaokul mezunları (%28,2)
takip etmektedir.
Tablo 14-5. Eğitimsel kazanıma göre ulusal kayıtlı işsizlik (2014)22
Erkek

Kadın

% Erkek

% Kadın

Okuryazar değil

21.489

21.084

1,3

1,9

Okuryazar

34.959

31.579

2,1

2,8

İlkokul

823.422

443.699

50,4

39,8

Ortaokul

462.377

313.757

28,3

28,1

Lise

135.412

148.648

8,3

13,3

Üniversite
Mezunu

150.178

149.836

9,2

13,4

Yüksek Lisans

5.176

5.935

0,3

0,5

Doktora

242

185

0,0

0,0

Toplam

1.633.255

1.114.723

100,0

100,0

İlave olarak, Şekil 14-7'de toplam işsiz nüfusun yarısının ilkokul eğitimli erkeklerden oluştuğu
görülmektedir. (Şekil 14-6'de görüldüğü biçimde) bu eğitim seviyesindeki iş gücü içinde erkeklerle
yaklaşık aynı sayıda kadın olmasına rağmen, lise ve üstü eğitimsel kazanım seviyelerinde kadınlar
işsizlik oranının daha büyük kısmını oluşturmaktadırlar ve bu durum aynı eğitime sahip erkeklerle
karşılaştırıldığında kadınların iş gücüne katılımlarında daha büyük engeller olduğunu ortaya
koymaktadır.

22
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Şekil 14-7. Eğitimsel kazanımlara göre ulusal işsizlik dağılımı (2014)23

İl Düzeyinde
Kayseri'de iş gücü artan biçimde, halen 3.800 kişiyi istihdam eden, Kayseri Serbest Bölgesine
katılmaktadır.24 Serbest Bölge ekonomik liberalleşme politikalarının uygulamaya konulmasının
ardından 1998 yılında kurulmuş olup, halen 140 milyon dolarlık yatırıma sahip 94'ten fazla şirkete ev
sahipliği yapmaktadır ve buradaki başlıca ticari faaliyetler şunlardır: üretim, ticaret, depo yönetimi,
birleştirme ve sökme, alım-satım, bakım ve onarım, mühendislik atölyeleri, büro ve iş yeri kiralama,
ambalaj ve yeniden ambalaj, bankacılık ve sigorta, leasing, etiketleme ve sergi tesisleri yer
almaktadır.25
Bu merkez Anadolu genelindeki bir değişimin sonucudur. Küçük ölçekli tüccarlar kısmen küçük ve orta
ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik olumlu politikalara ve 'Anadolu Kaplanı' ekonomiler26 arasında
yaygın olan il işletmelerine yeniden yatırımı destekleyen bir yaklaşıma bağlı olarak büyümüşler ve
ulusal seviyede sanayiciler haline gelmişlerdir. Ancak, bu büyük sanayiciler kalifiye iş gücü bulmakta
güçlük çekildiğini bildirmektedirler: eğitimli ve beceri sahibi iş gücünü Kayseri'ye cezbetmek İstanbul
ve Ankara gibi daha büyük ve kozmopolit yerlere göre daha zordur ve bölgeye dışarıdan gelen iş
gücünün çoğunluğu beceri ya da özel bir eğitime sahip değildir.27
Kayseri'deki eğilimler ulusal seviyedeki eğilimlerle geniş ölçüde uyumludur. Bu bölümde sunulan
istatistiksel veriler 2014 yılına aittir ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstatistik Yıllığından alınmıştır.
İş Gücü
23

İŞKUR, 2014 İstatistik Yıllık Kitabı

24

http://www.kayser.com.tr/en/hakkimizda.php
http://www.kayser.com.tr/en/nasil-yararlanilir.php
26
1980'lerden beri etkileyici bir büyüme göstermiş olan Kayseri dahil Türkiye'nin bazı şehirlerindeki fenomeni tanımlamak
olduğu kadar öne çıkan ve kökeni söz konusu şehirlere dayanan ve genellikle KOBİ düzeyinden başlayarak yükselen yeni tip
Türk yatırımcıyı tanımlamak için kullanılan terim. (Anadolu Kaplanları ya da İslami Sermaye: Umutlar ve Zorluklar, Demir, Acar,
Toprak, Orta Doğu Araştırmaları, 40:6:2004)
27
Kayseri: Anadolu Kaplanının Gözü, 22 Feb 2007, Ankara Mesajı (https://wikileaks.org/plusd/cables/07ANKARA385_a.html)
25
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Tablo 14-6 ve Şekil 14-8 Kayseri'deki kayıtlı iş gücünün çoğunluğunun 25 - 29 yaş grubu erkeklerden
(%16,6) oluştuğunu ve kayıtlı kadın iş gücünün %8,8 ile aynı yaş grubunda en yüksek orana ulaştığını
ortaya koymaktadır. Kayseri'de kayıtlı iş gücü (15 yaş ve üstü) toplam sayısı 72.884'tür. Bu iş gücünün
yaklaşık üçte ikisi erkektir (%67,8).
Tablo 14-6. Yaş gruplarına göre Kayseri kayıtlı iş gücü (2014)28
Erkek

Kadın

% Erkek

% Kadın

15 - 19

1.237

456

1,7

0,6

20 -24

8.539

4.950

11,7

6,8

25 -29

12.081

6.375

16,6

8,8

30 - 34

9.767

4.252

13,4

5,8

35-39

7.007

3.184

9,6

4,4

40 - 44

4.617

2.273

6,3

3,1

45-49

3.439

1.161

4,7

1,6

50-54

1.735

566

2,4

0,8

55-59

700

195

1,0

0,3

60-64

204

37

0,3

0,1

65+

62

7

0,1

0,0

Toplam

49.388

23.456

67,8

32,2

Şekil 14-8 iş gücünün üçte ikisinin erkek olmasına rağmen, erkeklerle kadınlar arasında yaş
kategorilerinde aynı eğilimlerin belirtildiğini göstermektedir. Hem erkek (%62) hem de kadın (%66) iş
gücünün yaklaşık üçte ikisi 20 - 34 yaş grubu içinde yer almaktadır.

28
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Şekil 14-8. Yaş Gruplarına Göre Kayseri İş Gücü (2014) 29

29
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ve Şekil 14-9 Kayseri iş gücünün eğitim seviyelerine göre dağılımını vermektedir. Okuryazar olmayan
nüfus iş gücünün %1,1'ini oluşturmaktadır; ancak, iş gücünün çoğunluğu ilkokul mezunu erkeklerden
oluşmaktadır (%30,8), bunu ortaokul mezunu erkekler takip etmektedir (%22,1). Üniversite mezunları
Kayseri iş gücünün %12,3'ünü oluşturmaktadır. Toplam 72.884 kişilik iş gücünün yaklaşık üçte ikisi
(%67,8) erkeklerden ve üçte biri (%32,2) kadınlardan oluşmaktadır. Ancak, Şekil 14-9'da bu oranın
ulusal seviyeye benzer biçimde daha yüksek eğitim seviyelerinde azaldığı görülmektedir.
Tablo 14-7. Kayseri İlinde 2014 Yılı Sonu İtibariyle Eğitim Durumuna Göre İş Gücü Dağılımı30
Erkek

Kadın

% Erkek

% Kadın

Okuryazar değil

576

227

0,8

0,3

Okuryazar

162

142

0,2

0,2

İlkokul

22.417

7.896

30,8

10,8

Ortaokul

16.103

7.033

22,1

9,7

Lise

5.099

3.958

7,0

5,4

Üniversite Mezunu

4.881

4.059

6,7

5,6

Yüksek Lisans

143

137

0,2

0,2

Doktora

7

4

0,0

0,0

Toplam

49.388

23.456

67,8

32,2

30
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Şekil 14-9. Kayseri'de 2014 Yılı Sonu İtibariyle Eğitim Durumuna Göre İş Gücü Dağılımı31

İşsizlik
Kayseri'deki sanayi tesislerinin artan sayısı işsizliği azaltmıştır. İl genelinde ekonomik olarak faal
olmayan kent nüfusunun %58,2'si ev kadınlarından ve %22,2'si öğrencilerden oluşmaktayken kırsal
kesimde işsiz nüfusun %41,3'ü ev kadınlarından ve %37,4'ü öğrencilerden oluşmaktadır. Kırsal
kesimlerdeki işsiz kadınların oranının düşüklüğü, kadın aile bireylerinin çoğunun çalışmaya katıldığı
çiftçilik ve tarımsal uygulamalara bağlanabilir.
Tablo 14-8 ve Şekil 14-10 Kayseri İlinin kayıtlı işsiz nüfusunun yaş grubuna göre dağılımını
vermektedir. İşsiz nüfusun çoğunluğu 25 - 29 yaş grubu içinde yer almaktadır (%24,7), bunu %20,5
ile 20 - 24 yaş grubu takip etmektedir. Kayıtlı işsiz nüfusun çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır
(64,4%).
Tablo 14-8. Yaş gruplarına göre Kayseri kayıtlı işsizliği (2014) 32
Erkek

Kadın

% Erkek

% Kadın

15 - 19

772

306

2,04

0,81

20 -24

4.814

2.940

12,72

7,77

25 -29

5.780

3.577

15,27

9,45

30 - 34

4.240

2.365

11,20

6,25

35-39

3.222

1.734

8,51

4,58

40 - 44

2.300

1.327

6,08

3,51

45-49

1.780

670

4,70

1,77

50-54

934

378

2,47

1,00

55-59

379

126

1,00

0,33

60-64

132

32

0,35

0,08

65+

42

7

0,11

0,02

31
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Toplam

Erkek

Kadın

% Erkek

% Kadın

24.395

13.462

64,44

35,56

Erkeklerin yaklaşık üçte ikisine karşılık kadınların üçte birinin işsiz olduğuna ilişkin eğilim Şekil 1521'de görüldüğü gibi cinsiyete göre de açıktır. Ancak, işsiz erkekler arasında %60'tan biraz fazlası 20
- 35 yaş grubu içindeyken, bu oran aynı yaş grubu kadınlar arasında %66'ya yakındır. Bu durum
işsizlerin Kayseri'de ulusal seviyeye oranla daha genç olduklarını göstermektedir.

Şekil 14-10. Yaş gruplarına göre Kayseri kayıtlı işsizliği (2014)33

Kayseri kayıtlı işsiz nüfusunun eğitim seviyelerine göre dağılımı Tablo 14-9 ve Şekil 14-11'de
verilmiştir. İşsiz nüfusun çoğunluğunu ilkokul mezunları (%41,8) oluşturmaktadır, bunu ortaokul
mezunları (% 30,2) takip etmektedir. Bu durum ulusal düzeydeki eğilimleri yansıtmaktadır.
Tablo 14-9. Eğitimsel Kazanımlara Göre Kayseri İşsizlik Dağılımı (2014) 34
Erkek

Kadın

Erkek %

Kadın %

Okuryazar değil

290

120

0,8

0,3

Okuryazar

99

91

0,3

0,2

İlkokul

11.267

4.550

29,8

12,0

Ortaokul

7.558

3.869

20,0

10,2

Lise

2.529

2.408

6,7

6,4

Üniversite
Mezunu

2.570

2.355

6,8

6,2

Yüksek Lisans

79

67

0,2

0,2

Doktora

3

2

0,0

0,0

Toplam

24.395

13.462

64,4

35,6

33
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Şekil 14-11’de Kayseri işsiz nüfusunun neredeyse %30'unu ilkokul mezunu erkeklerin oluşturduğu
görülürken, bunu ortaokul mezunu erkekler takip etmektedir (%20). Ulusal seviyede görülenin aksine,
bütün eğitim seviyelerindeki işsiz nüfusta erkeklerin oranı daha fazladır, fakat yüksek eğitim
seviyelerinde erkekler ile kadınlar arasındaki oran birbirine daha yakındır. Ulusal seviyede olduğu gibi
bu durum erkeklere kıyasla aynı eğitimsel kazanıma sahip kadınların iş gücüne katılımında engeller
olduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 14-11. Eğitimsel kazanımlara göre Kayseri işsizlik dağılımı (2014) 35

Kalkınma
Bakanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı olarak bilinen) Türkiye'de ilçe düzeyinde işsizlik oranını en son
2004 yılında bildirmiştir. Söz konusu verilere göre Develi İlçesinde işsizlik oranı %4,94 olup,
Türkiye'deki 872 İlçe arasında 462. sırada yer almaktadır.
Develi ilçesinin istihdam ve işsizlik istatistikleri hakkında güncel bilgi bulunamamıştır.
Hane Halkının İstihdamı
Zile ve Öksüt’te yürütülen hane anketlerinde maden sahasına yakın kırsal yerleşim yerlerindeki profil
göstergeleri verilmiştir.
Zile'deki ortalama ekonomik olarak faal hane halkı anketi katılımcısı temel mesleği çiftçilik olan
(hayvan yetiştiriciliği ya da tarım ve hayvan yetiştiriciliği, birleşik toplamı %12) ve başka bir mesleği
olmayan erkeklerdir. (ankete katılanların %67'si). Anketin ortalama kadın katılımcısı ekonomik olarak
faal olmayan ev kadınları (anket katılımcılarının %30'u) ya da öğrencilerdir (ankete katılanların %8,5'i)
ve yine başka bir meslekleri yoktur. Ekonomik olarak faal olmayan ortalama erkek anket katılımcısı
öğrencidir (ankete katılanların %12'si). Diğer ankete tabi tutulan ana ekonomik olarak aktif çalışan
nüfus kesimi tüccar, esnaf, memur ve işçilerdir (işçi türü belirtilmemiştir).
İkincil meslekler genellikle vatandaşların ilave gelir ve/ veya güvence sağlamak amacıyla gelirlerini ya
da akarlarını çeşitlendirdikleri mahallelerde/ köylerde görülmektedir. Zile'de anket uygulanan nüfusun
yaklaşık üçte ikisi ilave bir meslek bildirmemişlerken, diğer en yaygın iki cevap ekonomik olarak faal

35
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olmayan görevlerdir (ücret ödenmeden aile işinde çalışan ve ev kadını). İkincil mesleklerin kategorileri
bildirilen temel mesleklerden farklı değildir.

Şekil 14-12 Zile'deki çalışma yaş grubu nüfusunun çoğunluğunun çiftçilik ve tarıma dayalı temel
mesleklerle uğraştığını göstermektedir; ancak, bu meslekler çalışma yaşı dışında da yapılmaktadır
(yani 15 -19 yaş grubu ve 65 yaş üstü grubu). 'İşçi' kategorisi en sık 35 yaş altındakilerde
görülmekteyken, esnaf ve tüccar 35 yaş ve üstü yaş gruplarında daha sık görülmektedir.

Şekil 14-12. Yaş Gruplarına Göre Zile'deki Temel Meslekler36

Şekil 14-13'de ekonomik olarak faal olmayan ev kadını rolü 15 - 19 yaş grubunda başlayıp en yaşlı
(80 - 84 yaş) gruba kadar giderken, nüfusun bir kısmının 60 yaş ve üstünde emeklilik bildirdiğini
göstermektedir. Ücretsiz aile işçileri 15 - 49 yaş kategorilerine dağılmıştır, bu durum bu bireylerin
çoğunun çalışma yaşında olduklarını, fakat ekonomik olarak faal olmadıklarını göstermektedir.

36
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Şekil 14-13. Zile'de Ekonomik Olarak Faal Olmayan Nüfus37

Emekli

Ev Hanımı

Öğrenci

Ücretsiz Aile İşçisi

Öksüt’te ikamet edenlerin profili Zile’de yaşayanların profiline benzerdir. Öksüt'teki ortalama ekonomik
olarak faal hane halkı anketi katılımcısı temel mesleği hayvan yetiştiriciliği ya da tarım olan çiftçiler
(ankete katılanların %7,2'si) ve başka bir mesleği olmayan erkeklerdir. (ankete katılanların %60'ı).
Anketin ortalama kadın katılımcısı Zile'deki gibi ekonomik olarak faal olmayan ev kadınları (anket
katılımcılarının %26'sı) ya da öğrencilerdir (ankete katılanların %19'u) ve yine başka bir meslekleri
yoktur. Ekonomik olarak faal olmayan ortalama erkek anket katılımcısı ya öğrencidir (ankete
katılanların %11'i) ya da emeklidir (ankete katılanların %8'i). Diğer ankete tabi tutulan ana ekonomik
olarak aktif çalışan nüfus kesimi tüccar, esnaf, memur ve işçilerdir. İkincil işler ile uğraşanlar genellikle
muhitlerde yaşayan vatandaşların ek gelir ve/veya güvence için gelir kaynaklarını veya akışlarını
çeşitlendirenlerden oluşmaktadır. Ankete tabi tutulan Öksüt nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin ek iş
yapmadıklarını bildirmişlerdir. İkincil işler kategorileri ana uğraşlara ilişkin bildirilenlerden farklı
değildir.
Şekil 14-14’de Zile'ye kıyasla bütün yaş grupları arasında temel meslek olarak 'işçilerin' daha fazla
temsil edildiği görülmektedir. Çiftçiliğin ve hayvan yetiştiriciliği/ tarım mesleklerinin çalışma yaşı
öncesinde, sırasında ve sonrasında yapıldığı görülmektedir.

37
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Şekil 14-14. Yaş Gruplarına Göre Öksüt'teki Temel Meslekler38

Çiftçi

Çiftçi‐Hayvancılık&Tarım

Çiftçi‐Hayvancılık

Çiftçi‐Tarım

Esnaf

Zanaatkar

Memur

İşçi

Diğer

Şekil 14-15'de görüldüğü biçimde Öksüt'te emeklilikten 55 yaş ve üstü yaş gruplarından itibaren
bahsedilmektedir, Bu Zile'dekilere göre daha erkendir. Öğrenciler 24 yaşa kadar görülmektedir, bu
Zile'dekilere göre daha gençtir. Öksüt'te Zile'ye kıyasla daha yüksek sıklıkta ve daha geniş yaş
aralığında ücretsiz aile işçileri bulunmaktadır, Bu durum Öksüt'te hane halkı içinde daha yüksek
bağımlılık olduğunu ortaya koymaktadır.

38
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Şekil 14-15. Öksüt Ekonomik Olarak Faal Olmayan Nüfus39

Genç İstihdamı
Genç istihdamı, özellikle genç istidamı olanaklarının yokluğu ve bunun sonucunda genç iş arayanların
dışarıya göç etmesi, gerek ilçe gerek mahalle/ köy düzeyinde başlıca sorundur.
Bütün araştırma verileri (nitel ve nicel) mahallelerden/ köylerden önemli derecede daimi ya da sezona
bağlı dışa göç yaşandığını bildirmiştir. Bunun başlıca nedenleri arasında şunlar yer almaktadır: işsizlik,
iş için göç eden nüfusun çoğunluğunun her iki cinsiyetten genç insanlardan oluşması, genç kadın
nüfusun çoğunlukla evlilik ya da eğitim amacıyla göç etmesi. Bu durum çalışma alanında bildirilen
eğitim kuruluşlarının olmaması ve yüksek oranda kadın eğitim kazanım oranları ile tutarlıdır.
Çalışma alanında yer alan mahallelerdeki/ köylerdeki genç nüfusun sigortalı işler (yani sosyal sigorta
primlerini yatıran işler) için Develi'ye göç etmesine rağmen temel bilgilendirme görüşmesi sonuçları
Develi'nin genç insanlarının da çalışmak amacıyla başka illere göç ettiğini bildirmiştir. 40 Develi
ilçesinde yaşayan nüfusun çoğunluğunun Kayseri'de çalıştığı ve günlük olarak Kayseri'ye işe gidip
gelmelerinin gerektiği bildirilmiştir.
Bunun yanı sıra, diğer illere, ilçelere ya da ülkelere göç eden genç nüfusun aşağıdaki sektörleri de
kapsayan bir alanda iş buldukları bildirilmiştir:


İnşaat



İmalat

39
40
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Kamu işleri (Türkiye içinde öğretmenlik ve devlet memurluğu gibi).



Araştırmada genç insanların göç ettikleri yerler aşağıdaki gibi bildirilmiştir:


Epçe: İstanbul, Ankara, Kayseri ve Konya; Rusya ve Arap ülkeleri



Gazi: Develi ve Kayseri



Gömedi: İstanbul, Ankara, Yurt dışı (Cezayir dahil)



Öksüt: İstanbul, Rusya, Azerbaycan



Sarıca: İstanbul, Ankara, Kayseri ve yurt dışı



Tombak: Develi



Yazıbaşı: Antalya, Ankara, Konya, Almanya



Yukarı Develi: İstanbul, Ankara, Rusya.

Bunun yanı sıra, genç insanların dışarıya göç etmesinin bölgede sanayinin gelişmesine engel teşkil
ettiği ifade edilmiştir:41
“Hayvan yetiştiriciliği konusundaki en büyük sorun göç nedeniyle genç insan ve kalifiye işçi
bulamamaktır". Neredeyse hiç genç nüfus olmaması nedeniyle iş gücü potansiyeli gerçekten
düşüktür. Ancak, Gazi ve Öksüt'ün iş gücü potansiyeli yüksektir”.



Araştırma sırasında Projenin geliştirilmesinin hem mahalle/ köy hem de ilçe düzeyinde yeni iş ve
sektör imkanları oluşturması sebebiyle bölgesel sanayinin gelişmesine öncülük edebileceği
bildirilmiştir. Dahası, kadınlar ve erkeklerle yapılan Odak Grubu Görüşmelerinde ÖMAŞ Projesinin
geliştirilmesinin hem ilçe hem de mahallelere/ köylere geri dönüşü (özellikle genç insanların) mümkün
kılabileceği bildirilmiştir.

14.6 Ekonomik Sektörler
İmalat
İmalat sanayi, Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biridir; toplam GSYH'nın % 24,2'sini
karşılamaktadır. Türk imalat sektörü son on yıllık dönemde büyüme kaydetmiştir. 2004 yılından bu
yana % 11'lik bir yıllık büyüme oranıyla büyümüştür. 2014 yılında gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme
düzeylerini aşmış ve yaklaşık 104 milyar ABD Doları düzeyine ulaşmıştır. 2009 yılındaki küresel
ekonomik durgunluktan sonra Türk imalat sektörü hızlı bir toparlanma göstermiş, 2009 ile 2014 yılları
arasında % 6,8'lik bir yıllık ortalama büyüme oranıyla kriz öncesi büyüme oranlarının üzerine çıkmıştır.
Kayseri'deki ana sektörler elektrikli ekipman, metal ürünler ve mobilya imalatıdır.
Develi ilçesinde sanayi pek gelişmiş değildir ve ilçe nüfusunun önemli bir kısmı inşaat sektöründe
daimi ya da mevsimlik olarak çalışmak üzere diğer şehir ya da ülkelere göç etmektedir. Develi'deki iki
önemli imalat sanayi kuruluşu Saray Halı Fabrikası ve Gürsel Ayakkabı Fabrikasıdır. Gürsel Ayakkabı
Fabrikasının yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladığı tahmin edilmektedir. Develi Ticaret Odasına göre
ilçedeki en büyük istihdam kaynağı halı sanayidir ve bunu hayvancılık takip etmektedir. Develi'de
nüfusun çoğunluğunu istihdam eden Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin yanı sıra İstanbul'daki büyük
şirketler için ürün imal eden bazı küçük tekstil atölyeleri de ilçede önemli bir istihdam kaynağıdır.
Sosyal çalışma alanındaki endüstriyel faaliyetler sınırlıdır; Yukarı Develi'den yaklaşık 10 kişi Saray
Halı Fabrikasında çalışmaktadır.

41

KII, Develi Ticaret Odası Başkanı
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Madencilik
Son 10 yılda Türkiye'deki madencilik sanayinin gelir ve kârları hızlı artış göstermiştir. Türkiye üretilen
madenlerin çeşitliliği açısından dünyada ilk 10 üretici arasındadır. Türkiye'de 72 mineral türü vardır ve
mevcut durumda yaklaşık 60 farklı mineral üretimi yapılmaktadır. Ülkedeki en zengin mineral yatakları
bor tuzlarıdır ve Türkiye tüm dünyadaki bor tuzlarının yaklaşık % 72'sine sahiptir.
Kayseri önemli bir madencilik bölgesidir; ülkenin demir cevheri rezervlerinin % 50'sinden fazlası
bölgede bulunmaktadır. Kayseri'de bir dizi endüstriyel ve değerli metal bulunmaktadır; bunlardan
bazıları aşağıda verilmiştir:


Krom



Bakır



Demir



Kurşun



Manganez



Ponza



Kireçtaşı



Kaolin, diyatomit gibi endüstriyel taşlar



Mermer ve traverten.

Kayseri'de 50'den fazla yeni ve eski maden bulunmaktadır ve Kayseri'de verilen madencilik
ruhsatlarının şu anda yüzde 17'si krom madenleri için verilmektedir. Develi ilçesi bakır, kurşun, çinko
ve demir yataklarıyla ünlüdür ve birkaç faal küçük madene sahiptir. Öksüt, ilçedeki ilk altın madenidir.
Şekil 14-16:'de Kayseri ilindeki faal ve eski madenlerin özetini göstermektedir.
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Şekil 14-16:Kayseri ilindeki faal ve eski madenlerin özeti

Tarım
Türkiye'nin gayri safi katma değerin (GSKD) % 9'una ve ülkedeki istihdamın % 25'ine karşılık gelen
büyük ve halen büyüyen bir gıda ve tarım sanayi vardır. Türkiye dünyanın önde gelen kuru incir,
fındık, kuru üzüm ve kayısı kurusu üreticisidir. Büyük bir süt ve süt ürünleri sektörü vardır.
Kayseri bölgesinden tarım ana sektörlerden biridir ve ildeki tarım arazilerinin % 97'si çiftçilikte
kullanılmaktadır. Miras Yasasıyla birlikte arazi parselleri parçalanmaya başlamış ve bölgede ekonomik
tarım arazilerinde bir düşüşe yol açmıştır. Bu durum Bölüm 15: Arazi Kullanımı ve Mülkiyet’de ayrıntılı
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olarak betimlenmiştir. Bölgedeki ana tarım ürünleri arpa, buğday, çavdar, mısır, tritikale ve yulaftır ve
ekili alanların sadece % 3'üncü meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Bölgede endüstri bitkisi olarak
beyaz şeker pancarı üretilmekte ve çoğunlukla Kayseri Pancarı Ekicileri Kooperatifi aracılıyla Kayseri
Şeker Fabrikasına satılmaktadır. Sosyal çalışma alanındaki Zile ve Tombak mahalleleri de dahil olmak
üzere Kayseri çevresindeki yaklaşık 295 köy kooperatife katılmaktadır. Kayseri dahilinde sertifikalı
organik tarım ağırlıklı olarak özel sektörün elindedir ve meyve üretimiyle sınırlıdır. Birkaç mahallede
geçimlik olarak sertifikasız organik tarım uygulanmakta, ancak ürünler hane dahilinde tüketilmekte ve
pazara götürülmemektedir. Hayvancılık faaliyetleri arasında koyun, sığır ve kümes hayvanları
yetiştiriciliği vardır.
Bölgedeki tarımsal hizmet sektörü güçlüdür; Kayseri'deki 31.873 tarım işletmesini ve nüfusun % 47'sini
ilgilendirmektedir. Hizmet sağlayıcıların çoğunluğu hem tarla hem de kırsal çiftçilikle (% 75)
çalışmakta, çok az sayıda işletme sadece tarım (% 15) ya da hayvancılıkla (% 7) ilgilenmektedir.
Zile, Epçe ve Sarıca dışında sosyal çalışma alanındaki kuru tarım yaygındır. Sulu tarım Zile'de
hanelerin % 34'ü için ana gelir kaynağıdır. Köyde ticari olarak yetiştirilen başlıca ürünler şeker pancarı,
buğday, arpa, çavdar, kabak ve mısırdır. Zile'nin sakinleri geçimlik olarak domates, salatalık, biber,
fasulye, patlıcan, bamya ve kabak gibi çeşitli ürünleri yetiştirmektedir. Bazı durumlarda ihtiyaç fazlası
ürünler Develi Pazarında satılmaktadır (Şekil 14-17:).
Zile'deki hanelerin yaklaşık % 60'ının üzüm bağları vardır ve üretilen üzümler hane içinde tüketilmek
üzere pekmez42 yapımında kullanılmaktadır. Bir hanenin TURASAN Şarap Fabrikasıyla ticari
anlaşması vardır ve ürünlerini şarap üretimi için satmaktadır.
Şekil 14-17:Zile Bitkisel Ürün Üretimi ve Kullanımı Özeti43

Mısır
Bakla

Ürün

Kabak
Wheat
Şeker Pancarı
Yonca
Arpa
Yeşil Biber
Domates

Geçimlik

Ticari

Geçimlik&Ticari

Öksüt, Yukarı Develi ve Yazıbaşı'nda ticari amaçla yetiştirilen başlıca ürünler buğday, arpa, fasulye
ve nohuttur. Hasatlık ürünler ticari olarak yetiştirilip tüccarlara satılmaktadır. Öksüt'te ceviz, mısır,
karanfil ve silaj geçimlik olarak yetiştirilmektedir, ancak sulama imkanlarının yetersiz olması yüzünden
ticari boyutta üretim yapılamamaktadır. Önceki yıllarda "Öksüt elması" son derece ünlüyken sulama
sorunları yüzünden bu ürünün yetiştirilmesine son verilmiştir. Yazıbaşı'nda son birkaç yıldır tarımda
42

Pekmez, üzüm gibi meyvelerinin sularının pıhtılaştırıcı bir maddeyle kaynatılmasıyla elde edilen melas benzeri bir şuruptur.
Kahvaltıda sade olarak ya da tahinle karıştırılarak tüketilir.

43

Mevcut Durum Çalışması, Aralık 2014
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kullanılan gelişmiş teknikler sayesinde kabak, buğday ve arpa üretimi artış göstermiştir. Odak grup
görüşmelerine katılan erkekler şunu ifade etmiştir: "Sulu tarım yapamıyoruz; sadece kuru tarım
yapabiliyoruz. Buğday, arpa, çavdar, kabak ve küspe en fazla ekilen ürünlerdir. Bunlar tüccarlara
satılıyor."
Sarı ve Yukarı Develi'de fasulye, patates, domates ve salatalık geçimlik olarak yetiştirilmektedir.
Sarıca'da aynı zamanda şeker pancarı yetiştirilmekte ve köyün sakinleri geçimlik olarak mantar, kekik
ve farklı türde orman bitkileri toplamaktadır. Sarıcalı çiftçiler Nisan ile Haziran ayları arasında sulama
suyunun yeterli olmadığını ve çoğunlukla Temmuz ayında su kıtlığı çektiklerini ifade etmiştir.
Sulamada kullandıkları su Devlet Su İşlerinin (DSİ) kanallarından gelmektedir.
Tombak'taki tarımsal faaliyet kuru tarıma dayanmaktadır. Bununla birlikte sulu tarımla uğraşan
yaklaşık 20 hane de vardır. Mahallenin başlıca hasat bitkileri şeker pancarı, buğday, arpa, yonca,
patates ve mısırdır. Tüm ürünler ticari ve geçimlik olarak üretilmektedir. Son 5 yılda sulama
yöntemlerinin iyileştirilmesi sonucunda ürün verimlerinin arttığı ifade edilmiştir.
Gazi Muhtarının bildirdiğine göre: "Gazi eskiden ticari olarak ayçiçeği tohumu üretiyordu, ama aracı
tüccarlar gerçek piyasa değerinin altında ödeme yaptıkları için artık bu ürünü yetiştirmek kârlı değil.
Eskiden ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) satıyorduk, ama bu ofis kapandığı için günümüzde
böyle bir şey mümkün değil. Ofis kapandığı için köyde eskisi gibi buğday ve bezelye yetiştirmiyoruz.
Şimdi çoğunlukla hayvan yemi yetiştiriyoruz."
Hayvancılık
Yasal Çerçeve
Türk hükümeti 2008 yılında hayvancılık sübvansiyonlarında kapsamlı bir değişikliğe gitmiş ve hayvan
başına doğrudan sübvansiyonları arttırmıştır.44 Sübvansiyonlara uygun besi hayvanlarının tarım
sektöründeki payı 2011 yılında % 24,4 (2004'e göre % 8 artış), 2013 yılında % 31,7 ve 2014 yılında
% 30,5 olarak gerçekleşmiştir; 2015 yılında az bir düşüşle % 29,5'e inmesi beklenmektedir. 2011
yılında hayvancılık sektöründe sübvansiyonlar en büyük pay olan % 26 ile süte ait olup, bunu % 20 ile
sığır besiciliği teşviki ve % 15 ile yem işleme teşviki takip etmiştir.
Tablo 14-10:Devletin hayvancılık teşvikleri45

Bakanlar Kurulu Kararı Madde 4- (1) Hayvan Başına Ödeme

Birim Başına Destek

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ve angus melezi, yetişkin sığır

Hayvan başına 225 TL

Yetişkin angus

Hayvan başına 350 TL

Yetişkin manda

Hayvan başına 400 TL

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ve angus melezi, yetişkin sığır, ek

Hayvan başına 70 TL

soy ağacı
Bakanlar Kurulu Kararı Madde 4- (3) Sürü sahibi, İstihdam desteği
500 ve üzeri küçükbaş hayvanı olan işverenlere, 2014'te başlıyor

Sürü sahiplerinin müdürü istihdam desteği işletme başına
5000 TL. Bu, 2015 bütçesinden
ödenmektedir.

44

2008/13489 sayılı 15 Nisan 2008 tarihli karar
USDA GAIN Raporu TR5042 (Ağustos 2015) Türk Hayvancılık Destek ve Sübvansiyonları
(http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Turkish%20Livestock%20Support%20and%20Subsidies_Ankara_
Turkey_8-12-2015.pdf)
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Bakanlar Kurulu Kararı Madde 4- (5) Koyun ve Keçi Desteği

Hayvan başına 20 TL

Angora

Hayvan başına 20 TL

Manda, koyun-keçi sütleri

Litrede 0,2 TL

Bakanlar Kurulu Kararı Madde 4- (10) Arıcılık
Arı kovanı

Kovan başına 10 TL

Bombus arısı

Koloni başına 60 TL

Bakanlar Kurulu Kararı Madde 4- (14) Aşı Desteği
Şap aşısı

(Büyükbaş hayvan)

Hayvan başına 0,75 TL

Şap aşısı

(Küçükbaş hayvan)

Hayvan başına 0,50 TL

Brusella (Büyükbaş hayvan)

Hayvan başına 1,50 TL

Brusella (Küçükbaş hayvan)

Hayvan başına 0,50 TL

Bakanlar Kurulu Kararı Madde 4- (13) Yem Bitkileri46
Yonca (sulu tarım)

Yılda dekar başı 50 TL

Yonca (Kuru tarım)

Yılda dekar başı 30 TL

Korunga

Yılda dekar başı 40 TL

Silaj, yıllık baklagil yem bitkileri

Yılda dekar başı 50 TL

Mısır (silaj) (sulu tarım)

Yılda dekar başı 75 TL

Mısır (silaj) (kuru tarım)

Yılda dekar başı 35 TL

Çayır mera (yapay)

Yılda dekar başı 100 TL

Sübvansiyon ödemeleri, Tablo 14-10'de belirtilenleri içermektedir ve sosyal çalışma alanında
yetiştirilen hayvan sayısı ve türleri etkilemiştir; aşağıdaki mahalle bazında bölümünde de açıklanan
süt ürünleri üretimi gibi.
İlçe ve Mahalle bazında üretim
1960'lı yıllarda birkaç yem fabrikası ve et işleme tesisinin kurulmasının ardından bölgede büyükbaş
ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği başta olmak üzere hayvancılık artış göstermiştir. Günümüzde bu
sektör, süt fabrikaları, mezbahalar ve et kurutma/tütsüleme tesisleri gibi işleme tesislerinin
kurulmasına bağlı olarak büyümektedir.
Gıda teknolojisinin gelişmesi ve yatırımlardaki artış, birkaç büyük ölçekli modern çiftliğin ortaya
çıkmasına sonuç vermiştir. Ancak bölgesel topoğrafya yüzünden koyun yetiştirme ve otlatma halen
yaygındır ve Develi ilçesinde ağırlıklı olarak yaylacılık otlatması yapılmaktadır.
Daha alçaklardaki ovada (madeni çevreleyen ova bölgesi) hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır.
Bölgedeki en önemli besicilik tesislerinden biri Saray Besi İşletmesidir. Saray Besi İletmesi, bölgede
model olarak kullanılmış, bu işletmeyi takiben iki yeni tesis kurulmuştur: Uğurlu Çiftliği (400 hayvan
kapasiteli) ve Merkez Tarım Kooperatifi (500 hayvan kapasiteli).
Birleşik Tarım Kalkınma Kooperatifi, Develi'deki ilk tarım kalkınma kooperatifidir ve küçük çaplı
çiftçilerin piyasaya erişmelerine imkan verme potansiyeline sahiptir. Ne yazık ki köy ortamında bu
inisiyatife ilişkin olumsuz algılar yüzünden çiftçiler tarafından benimsenmesi düşük olmuştur; bu da
kooperatifin başarısını kısıtlamıştır.
46

Bir dekar 1.000 m2 ya da 0,1 ha'dır.
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Daha önceden mera alanı olarak ayrılan yerlere otel ve turizm tesislerinin yapılması yüzünden Erciyes
Master Planı bölgesinde hayvancılık tehdit altına girmiştir. Bölüm 15: Arazi Mülkiyeti ve Kullanımında
bölgesel değişiklikleri daha ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Alternatif yeni arazilerin bulunmaması
sonucunda hayvanları otlatmakta kullanılan arazilerde azalma olmuştur. 2014 yılının Aralık ayındaki
bir denetlemede nodüler ekzantem hastalığının bulunması yüzünden Develi'deki hayvan pazarının
kapatılması ve bununla bağlantılı olarak hayvan satış imkanlarının azalmasıyla bağlantılı olarak
pazara erişimin azalması da hayvancılık sektörünü etkilemiştir.
Yukarı Develi'de çobanların resmi nitelikleri kazanmalarına imkan vermek üzere birkaç sertifikalı kurs
açılmış, hayvancılık yapan kişilerin çoğunluğu bu kursları almıştır.
SÜTAŞ, Pınar ve Ülker gibi bölgede süt üreten ulusal şirketleri tarafından açılanlar da dahil olmak
üzere Develi'de gıda işleme tesislerinin son dönemlerdeki artışı hayvancılık sektörünü güçlendirmiştir.
Saray Besi İşletmesi de bölgede kuruludur ve kendi mandıra ve mezbahası vardır ve Develi'deki
birtakım büyük market zincirleriyle sözleşmeler imzalamıştır.
Şu anda yerel halk ürünlerini sadece Develi pazarında satabilmektedir ve Sağlık Bakanlığından doğru
izinleri olmadığı için kurumsal pazara erişimleri bulunmamaktadır. Kurumsal pazarlara erişim ancak
bir kooperatif kurulması yoluyla gerçekleştirilebilir, ama Birleşik Tarım Kalkınma Kooperatifinin sınırlı
başarısı, mahallelerin bu tür bir faaliyete girme konusundaki isteksizliğini göstermektedir.
Tüketicilerin geleneksel koyun peyniri yerine inek sütü ve peynirini tercih etmeleri yüzünden son birkaç
yıl için hayvancılık uygulamaları değişmiştir. Bu da bölgede sığır yetiştiriciliğinin artmasına ve koyun
yetiştiriciliğinin azalmasına yol açmıştır.
Sosyal çalışma alanında hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir. Zile, Gazi, Yazıbaşı, Gömedi,
Tombak ve Epçe'de hem geçimlik olarak hem de ticari amaçla hayvan beslenmekte, tüccarlarla ve süt
üreticileriyle hayvan, et ve süt ticari ticareti yapılmaktadır. Epçe'de erkeklerle yapılan odak grup
görüşmelerinde, "Köyde hayvanı olan herkes süt satmaktadır" diye bildirilmiştir. Öksüt'te olduğu gibi
Sarıca'da da ağırlıklı olarak geçimlik olarak sığır yetiştirilmektedir. Öksüt ticari amaçla yetiştirilen
koyun ve keçilerin önemli bir merkezidir ve köydeki koyun ve keçilerin % 95'inden fazla yaklaşık
950.000 TL değerle satılmıştır. Gençlerin dışarı göçü yüzünden sosyal çalışma alanındaki tüm
yerleşim birimlerindeki hayvan yetiştiriciliği ve ticaretinde belirgin bir düşüş olmakla beraber son 5 yılda
hayvan ticaretinde en fazla düşüş Tombak ve Öksüt'te gerçekleşmiştir.
Öksüt'te büyük bir emekli nüfus vardır; dolayısıyla hayvan yetiştiriciliği tipik olarak büyük sürüleri olan
az sayıda daha genç hane halkları tarafından yürütülmektedir. 6 hane yaklaşık 3.000 koyun ve keçi
yetiştirmektedir; hayvanların çoğunluğu iki haneye aittir. Köydeki servetin önemli bir kısmı, az sayıda
haneye aittir ve bu doğrudan hayvan sürüsünün büyüklüğüyle bağlantılıdır.10 hane yaklaşık 150 inek
beslemektedir. Bazı haneler sığırlarına bakması için çoban tutmakta ve hayvan başına 1350 TL
almaktadır. Gençlerin dışarı göçleri yüzünden son yıllarda besicilik % 80 düşüş göstermiştir.
Yetiştirilen sığırların yüzden 90'ından fazlası hane içinde tüketilmekte, satılmamakta ya da alım satımı
yapılmamaktadır.
Zile'de devlet tarafından sağlanan sübvansiyonlar ve inek sütü satışından elde edilen kârlar yüzünden
sığır yetiştiriciliği (3.000 hayvan) koyun ve keçi yetiştiriciliğinden (300 hayvan) daha yaygındır. Koyun
ve keçiler hem geçimlik olarak hem de ticari amaçla yetiştirilmektedir. Zile'nin kadınları Develi
pazarında sattıkları hayvan ürünleriyle bilinmektedir.
Yaklaşık 400 büyükbaş hayvan ve 2000 küçükbaş hayvan yetiştiren Gazi'de besicilik yaygındır.
Çiftçiler sütlerini farklı fabrikalara satmaktadır. Mahallenin kendi merası olmadığı için mahalle sakinleri
hayvanlarını otlatmak için arazi kiralamak zorunda kaldıkları için mahallenin çiftçileri için otlama arazisi
önemli bir sorundur. Hayvan sahiplerinin çoğunluğu Mart ayında hayvanlarını Erciyes'e götürmekte ve
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kışın ahırları kullanmaktadır. Otlama döneminde hayvanlarıyla Erciyes'e47 giden ve çadırlarda
yaşayan 2-3 hane de vardır.
Yazıbaşı'nda yaklaşık 1800 küçükbaş hayvan ve 250 büyükbaş hayvan vardır. Hayvancılıkla uğraşan
haneler bunu ticari amaçla yapmakta, hayvan, et, peynir, süt ve diğer hayvansal ürünleri satmaktadır.
Odak grup görüşmelerine katılanlar meralarının hayvanları için yeterli olduğunu, Erciyes dağını otlak
olarak kullanmadıklarını bildirmişlerdir. Hayvancılıkla uğraşan katılımcıların çoğu besiciliğin kârlı
olmadığını, hayvanlarının ancak düşük fiyatlarla satabildiklerini ifade etmiştir. Beslenen büyükbaş
hayvanların sayısı devlet tarafından sağlanan krediler sayesinde artış göstermiştir, ancak bu,
besiciliğin kârlılığını değiştirmemiştir.
Tombak'ta artan dışarı göç oranları ve besiciliğin yüksek maliyetli olması yüzünden besicilik düşüş
göstermiştir. Mahallenin muhtarı, yerel halkın paralarını hayvanları yerine hane halkının ihtiyaçları için
harcamayı tercih ettiğini kaydetmiştir. Erkeklerle yapılan odak grup görüşmeleri sırasında katılımcılar,
400 koyunu olan tek bir hanenin olduğunu ve sadece dört hanenin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle
ilgilendiğini ifade etmiştir. Mahalledeki toplam büyükbaş hayvan sayısı yaklaşık 25'tir ve bu hayvanlar
geçimlik olarak yetiştirilmektedir. Köyde peynir ve süt alım satımı 'talep üzerine' yapılmaktadır ve
erkeklerle yapılan odak grup görüşmelerinde katılımcılar "Eğer komşum bana 'peynir yap' derse talep
üzerine yapıyoruz" demişlerdir.
Sarıca mahallesinde yaklaşık 1.000 küçükbaş hayvan vardır ve mahallenin sakinleri Bozdağ'daki
meraları kullanmaktadır. Hanelerin % 25'inden azı hayvancılık uygulamalarıyla uğraşmaktadır ve
hanelerin çoğu ticari amaçlarla hayvan beslendiğini bildirmektedir. Erkeklerle yapılan odak grup
görüşmeleri sırasında "Bozdağ mevki otlatmada kullanılıyor, diğer meralar tükendi. Geri kalan mera
alanları madenin kurulacağı yerdedir" ifadeleri kullanılmıştır.
Gömedi'de besicilikle ilgilenen haneler bunu geçimlik olarak yapmakta ve ihtiyaç fazlası ürünleri
tüccarlara satmaktadır. Sütlerini Türkiye'deki en büyük süt ürünleri şirketlerinden biri olan SÜTAŞ'a
satan bazı haneler vardır. Son on yılda hayvan yetiştiriciliği azalmıştır. Erkeklerle yapılan odak grup
görüşmelerinde "Artık hiç küçükbaş hayvan yok. 10 yıl önce köyde 1.000'den fazla küçükbaş hayvan
vardı" ifadeleri kullanılmıştır.
Epçe'de ana ekonomik gelir kaynağı hayvancılıktır ve odak grup görüşmelerinde hanelerin % 80'inin
besicilikle uğraştığı not edilmiştir. Hayvanı olmayan haneler yeni evlenmiş ailelerdir. Yaklaşık 200
küçükbaş ve 600 büyükbaş hayvan vardır. Ticari bazda hayvancılıkla ilgilenen çiftçiler bunun alım
satım için yapmakta ve sütleri çeşitli tüccarlara satmaktadır. Hayvanlarını bahar ve yaz aylarında
yüksek arazilerde otlatmakta ve kışın ahırlarda beslemektedir.
Arıcılık
Türkiye'de arıcılık faaliyetleriyle ilgilenen 200.000'den fazla tarım işletmesi bulunmakla birlikte bu
işletmelerinin sadece yaklaşık 20.000'inin ana gelir kaynağı arıcılıktır. Develi'de yaklaşık 50 arıcı
vardır. Ancak mevsimsel olarak bölgeye gelen çok sayıda taşımalı arıcılık yapan arıcı için (100-150)
bu rakamın daha yüksek olma ihtimali vardır. Taşımalı arıcılık yapan bu arıcıların bölgede gelmeden
önce İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü bilgilendirmesi gerekmektedir. Taşımalı arıcılık
yapanların çoğu Erciyes bölgesine ya da Toros dağlarının eteklerindeki köylere gitmektedir. İlçe Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne göre teklif edilen maden bölgesi mevsimlik arıcılar tarafından
kullanılmaktadır.
Sosyal çalışma alanında arıcılık yaygındır ve hem geçimlik olarak hem de ticari amaçla yapılmaktadır.
Yukarı Develi (1.500 kovan), Zile (300 kovan) ve Tombak (380 kovan) bölgedeki en büyük bal
üreticileridir. Zile'deki arıcılar karakovan balı üretmekte ve yerel olarak kendi aralarında satmakta ve

47
Erciyes, yaz aylarında hayvan otlatmaya uygun arazileri olan, Proje alanının kuzeyinde bulunan bir alandır.
Günümüzde kış turizmi alanı olarak ilan edildiği için belli alanlarda otlatmaya izin verilmeyecektir. Ayrıca Arazi
Kullanımı (koruma altındaki alanlar) konusundaki bölüme de bakınız.
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ihtiyaç fazlasını tüccarlara satmaktadırlar. Tombak'taki arıcılar balı ticari olarak üretmekte ve Develi
ve İstanbul'da satmaktadır. Zile muhtarı ayrıca Nisan ve Ağustos aylarında Dalaktepe bölgesine
taşımalı arıcılık yapan kişilerin geldiğini ve arıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu not etmiştir.ÇED İzin
Alanı içinde arıcılık faaliyeti yapanlar tespit edilmemiştir.
İş Desteği
Son 10 yılda Develi'de tarımsal alet üretimi ve hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere tarımsal hizmet
şirketlerinin sayısında artış görülmüştür. Bu sektörün büyümesi büyük oranda bölgedeki büyük tarım
sektörüne ve devlet fonlarıyla bu sektörün güçlenmesine bağlıdır. Develi Ticaret Odasına göre bu
işletmelerin artışı, Develi bölgesindeki tarım topluluğun satın alma gücüyle ve bu işletmelerin
hizmetlerini diğer ilçelere doğru genişletme konusundaki yetersizlikleriyle sınırlı kalmıştır.
Develi Ticaret Odası ÖMAŞ'ı bölgeye doğrudan ve dolaylı ekonomik kalkınma getirecek ve madenle
ilişkili hizmet sağlayıcıların kurulmasına yönelik bir pazar oluşturacak kilit önemde bir fırsat olarak
görmektedir. Madenin Develi ilçesinde oluşturacağı potansiyel ekonomik faydalardan tam olarak
yararlanabilmek için mesleki eğitim kritik önemde bir faktör olarak görülmektedir.
Yeni Ekonomik Fırsatlar
Yeni ekonomik fırsatlar maden ve doğrudan ya da dolaylı olarak mal ve hizmetlerin temini odaklıdır.
Mevcut durum araştırmalarında bildirildiğine göre Develi ilçesinin sakinleri madencilik faaliyetlerinin
başlamasını bölge için yeni bir ekonomik fırsat olarak görmektedir. Mevcut durumda sosyal çalışma
alanındaki yerleşim birimlerindeki çok sayıda genç insan iş aramak için büyük şehirlere gitmektedir ve
köylüler madenin yerel istihdam kaynağı olarak dışarı göç eğilimini azaltıp potansiyel olarak eski
sakinlerin geri dönmesini teşvik edebileceğini ümit etmektedir. Ana bilgi kaynağı mülakatı sırasında
Gazi muhtarı "Göç eden insanlar geri dönüp madende çalışabilir ve fırıncısından çiftçisine kadar
herkes madenden faydalanacaktır ve bölge herkes için bir çalışma alanı olacaktır" ifadelerine
kullanmıştır.
Develi'deki esnaf, tedarik zincirine hizmet sağlamak üzere madenle işbirliği içinde çalışmayı ümit
etmektedir, ancak mevcut durum araştırmaları sırasında gerekli malları temin edebilmek için iyi
konumlanabilmeleri için gerekli olabilecek hizmet ve mallar konusunda madenden bilgilendirme ve
yönlendirmeye ihtiyaç duydukları bildirilmiştir.
Hane Halkı Gelir ve Giderleri
Hane halkı gelirleri
Türkiye'de 2014 itibariyle ulusal bazda ortalama hane halkı geliri 78.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yerel gelirlerin göstergesi olarak hane halkı anketine göre Öksüt'teki hanelerin yaklaşık yarısı yılda
1.000 ile 20.000 TL arasında, yaklaşık % 20'si ise yılda 1.000 TL'den az kazanmaktadır. Kırsal bölgeler
için yıllık ortalama gelirin düşük olması beklenmekle birlikte Öksüt'teki değerler bölge açısından
düşüktür. Bunun nedeni büyük olasılıkla devletten emekli maaşı alan emeklilerin yüksek oranda
olmasıdır.
Benzer olarak Zile'de hanelerin yaklaşık yarısından biraz azı 1.000 ile 20.000 TL arasında gelire
sahipken raporlanan çeyreği 20.000 ile 40.000 TL arasında kazanmaktadır. Zile'nin sakinlerinin
birçoğu sığır yetiştirme ve hayvan ve süt satışıyla uğraşmaktadır. Devlet sübvansiyonlarının ve süte
yönelik talebin yüksek olması sayesinden Zile'nin sakinleri Öksüt'ün sakinlerine göre daha yüksek
yıllık gelire sahiptir.
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Şekil 14-18: Yıllık Hane Geliri Öksüt ve Zile48

14.7 Etki Değerlendirmesi
Bu bölümde Projenin ekonomiye ve istihdama ilişkin etkileri tanımlanmış ve değerlendirilmiştir.
Kapsam İçindekiler
Projenin inşası, işletme ve kapanış aşamaları süresince ekonomiye ve istihdama ilişkin potansiyel
etkileri olacaktır. Beklenilen etkiler aşağıda verilmiştir:


Gelir vergisinde değişiklikler



Doğrudan istihdamda değişiklikler (Proje savunucusu ile)



Dolaylı istihdamda değişiklikler (yükleniciler ile)



Satın almada değişiklikler



Yerel ekonomilerde enflasyon

Yukarıda belirtilen etkileri ve avantajları aşağıdaki bölümlerde değerlendirilmiştir.
Kapsam Dışındakiler
Hiçbir etki kapsam dışı bırakılmamıştır.
İnşaat ve İşletme Aşaması Etkileri ve Azaltım Önlemleri
Gelir Vergisinde Değişiklikler
Etki Değerlendirmesi

48

Etki

Gelir vergisinde değişiklikler

Alıcı

Yüksek

Mevcut Durum Çalışması, Aralık 2014
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Hassasiyet49
Etki

Doğrudan, uzun dönemli, yaygın ve gerçekleşmesi muhtemel

Büyüklüğü

Düşük etki büyüklüğü

Önemi

Düşük yararlı

Proje redevanslar/devlet hakkı ve vergi ödemeleri yoluyla devlet bütçesine daha fazla gelir girmesini
sağlayacaktır.
Bölüm 5: Proje Tanımı, Türkiye'deki altın madenciliği projesine yönelik gelir vergisi rejimini ve bu
tutarın hesaplamasının temelini içermektedir. Öksüt Projesi, madenin ömrü boyunca yapılacak vergi
ödemelerinin toplamda 46 milyon ABD Doları olacağını hesaplamaktadır.49
Yeni Türk Maden Kanunu, redevans/devlet hakkı ödemelerinin mineral fiyatı ve kat değer faaliyetine
göre yapılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla örneğin altın fiyatının ons başına 1.250 ABD Doları
olduğu varsayılacak olursa ekonomik analiz için kullanılan toplam efektif redevans/devlet hakkı oranı
% 3,6'dır. Ayrıca altının Projenin altın tesisinde üretilmesi halinde ÖMAŞ bu redevans/devlet hakkı
ödemesinin yarısından muaf olacaktır.50 Ancak bu yasasının uygulanmasına ilişkin yönetmelik henüz
hazırlanmadığı için mevcut yönetmelik yürürlüktedir. Dolayısıyla aşağıdaki redevans/devlet hakkı
ödemelerinin yapılması gerekmektedir:


Redevansın/Devlet Hakkının % 50'si Hazine Müsteşarlığı hesabına gitmektedir.



Redevansın/Devlet Hakkının % 25'i Bölge Valiliği hesabına gitmektedir.



Redevansın/Devlet Hakkının % 25'i Şehir Belediyesine gitmektedir.

Dolayısıyla redevans/devlet hakkı katkısı, ödemenin dörtte birinin Projenin bulunduğu Belediyenin
bütçesine yönlendirilmesini sağlamaktadır.
Proje 43-101 Raporda (Ek A) Projeye ilişkin tahmini nakit akışı yer almakta olup, altın fiyatını ons (28,3
gram) başına 1.250 Dolar olarak tespit edilmiştir. Buna ilişkin olarak ana unsurlar aşağıda verilmiştir:


Toplam serbest nakit akışı: ons (28.3 gram) başına 436 Milyon Dolar altın fiyatı;



Toplam vergi ödemeleri: 46 Milyon Dolar51 ; ve



Toplam Devlet telif ücretleri: 18 Milyon Dolar;

Vergi geliri etkisi yüksek hassasiyetli olumlu etkidir. Etki doğrudandır, uzun dönemlidir ve yerel
bölgenin dışına uzanır. Büyüklüğü hususu düşük olarak değerlendirilir, ancak artan gelir vergisi
karmaşık sonuçlar doğurabilir. Şeffaf olmayan vergi ödemeleri, özellikle doğal maddeleri işlem
endüstrisinde, gelir vergileri şeffaf olarak ödenmediği ve denetlenmediği durumlarda, diğer ülkelerde
yolsuzluğa yol açmış ve gelir kaybı meydana gelmiştir. Önemi az yararlı olarak değerlendirilir.
Etki Azaltma
Projeye ilişkin ekonomik faydaların yönetimi işi devletin başlıca sorumluluğundadır. Türkiye
halihazırda Doğal Maddeleri İşleme Endüstrisi Şeffaflık İnisiyatifine (EITI) aday ülke değildir, Centerra
2011 yılından itibaren EITİ’yi desteklemiş olup Kırgızistan ve Moğolistan madenleri için uyguladığı
bilgilendirme standartlarını bu Proje için de uygulayacaktır.
Bakiye Etkiler
49

Maden Rezervi tahmin süreci için varsayıldığı üzere ons başına 1.250 ABD Doları altın fiyatı olarak kullanılmıştır, Kaynak:
43-101 raporu, 3 Eylül 2015
50
9. Madde (Maden Kanunu, Şubat 2015): "Ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer
sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için Devlet hakkının % 50‘si alınmaz" der.
51

Bu stratejik belirlenmiş Yatırım Teşvik Belgesi varsayılır
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Vergi ödemelerinde şeffaflık sayesinde vergi ödemelerine ilişkin hesap verilebilirliğin artması
beklenmekte olup, böylece karmaşık sonuçların ortaya çıkma olasılığı zayıflamış olacaktır. Bu
nedenden dolayı, vergi gelirinin bakiye etkileri orta derecede yararlı olarak değerlendirilir.
Doğrudan İstihdamda Değişiklikler
Etki Değerlendirmesi
Etki

Doğrudan istihdamda değişiklikler (Proje savunucusu ile birlikte)

Alıcı

Yüksek

Hassasiyet
Etki

Doğrudan, uzun dönemli, yaygın ve gerçekleşmesi muhtemel

Büyüklüğü

Düşük etki büyüklüğü

Önemi

Düşük yararlı

Proje kapsamında inşaat ve işletme işlerini yapmak amacıyla yüksek vasıflı, yarı vasıflı ve vasıfsız
işçilere ihtiyaç vardır ve Tablo 14-11'de görüldüğü gibi inşaat ve işletme evrelerinde aşağıdaki iş gücü
hesaplamaları yapılmıştır. Bu ihtiyaç doğrudan imkanları (Şirketteki hem kadrolu hem de geçici işler),
dolaylı imkanları (yükleniciler ve tedarikçilerdeki işler) ve sonuç olarak ortaya çıkan uyarılmış istihdamı
(artan kullanılabilir gelir ile ilave mal ve hizmetlere olan talepten kaynaklanan istihdam) kapsar. Dolaylı
etkiler ise gelecek etki başlığı altında detaylı olarak ele alınmıştır.
Tablo 14-11. Proje İş Gücü Hesaplamaları52
İstihdam Türü

İnşaat

İşletme

Doğrudan

55

156

Dolaylı

350

300

Uyarılmış (aralık)

140 – 2.098

Bu proje sayesinde inşaat süresince 405 iş yaratılması beklenmektedir (55 ÖMAŞ çalışanı ve yaklaşık
350 yüklenici) ve işletme sırasında 456 iş (156 OMAŞ çalışanı ve yaklaşık 300 yüklenici)53, Projenin
işletim evresi sürecinde 1,14054 -2,09855 adet aralığında istihdam beklenmektedir.
İşletme evresi iş gücü, ihtiyaç duyulan kadar ilave yüklenici ile birlikte, yaklaşık 405 kişi olarak
hesaplanmıştır. İş gücünün büyük bileşenlerinden birisi olan hafriyat işlerinin Türk yükleniciler
tarafından yapılması ve böylece yerel istihdamı teşvik dahil olmak üzere Türk vatandaşlarının
istihdamına katkıda bulunması beklenmektedir, İnşaat Yüklenicisi ile Madencilik Yüklenicisi istihdam
imkanlarına ilişkin olarak Proje sürecinde verilen daha önemli sözleşmeler olacaktır.

52

Kaynaklar: Centerra 43-101 Raporu, ÖMAŞ iletişim

53
Türk ÇED Raporunda inşaat sırasında 500 kişi ve işletme aşamasında 300 kişi istihdam edileceği
belirtilmiştir. Bu ÇSED amaçları için, işletmede ÖMAŞ çalışanlarının öngörülen sayısı yeni tahminine göre
güncellenmiştir.
54

Uluslararası Madencilik ve Metal Konseyi (ICMM) Aracı (2008) uyarılmış dolaylı ve doğrudan istihdam
toplamının tipik olarak 165-250% aralığında olduğunu belirtir. Bu 752-1.140 uyarılmış işler proje tarafından
dolaylı olarak yaratılacaktır. ÖMAŞ mümkün olan yerlerde yerel içerik kullanımını taahhüt ederek bu projede
daha yüksek çarpan 2.5 kabul edilmiştir.
55

Türk ÇED'inin yazımı aşamasında tahmini çalışan sayısı olan, işletme sırasında 300 işgücü ile Türk ÇED'inde
altın madenciliği için 4.6 bir çarpan kullanarak 1380 dolaylı / uyarılan işler olarak oluşturulacağı önerilir. (Alkin,
Erdoğan (1992), Gelir Büyüme Teorisi, İstanbul A.Ş.) Alkın çarpanı kullanılarak, Proje tarafından 456 işgücünün
2098 dolaylı ve uyarılmış iş oluşturulacağını göstermektedir.
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Doğrudan istihdam etkisi yüksek hassasiyetli olumlu etki olarak değerlendirilir, istişare sırasında
istihdam ele alınma sıklığına ile belirgindir. Etki doğrudan, uzun dönemli ve yerel bölgenin dışına
uzanacaktır, yine de mümkün olabildiğince yerel istihdam için gayret sarf edilecek olup bunun
gerçekleşmesi kesindir. Ancak, doğrudan istihdam iyi yönetilmediği ve yüksek ücretli iş beklentisi
içinde olan yerel halka açıkça anlatılmadığı sürece olumsuz etkileri olacaktır. İnsan kaynaklarının iyi
yönetildiği durumlarda bile, dedikodular ve “dışarıdan” işçileri ayrıcalık tanınması sonucunda işgücü
arasından kıskançlıklara ve potansiyel çatışmalara yol açacaktır. Bu nedenlerden dolayı, insan
kaynakları politikası ve prosedürleri uygulanmadan önce, doğrudan istihdamın önemi düşük yararlı
olarak değerlendirilir.
Etki Azaltımı
Proje çalışanlara ve yüklenicilere doğrudan maaş ödenmesinin sonucu olarak olumlu ekonomik etkiler
ve işsizlik üzerindeki olumlu etkisi aracılığıyla yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde yaşanacak Proje
faydaları olarak değerlendirilen istihdam hedefleri belirlemiştir. Ancak, bu hedefin iş gücü havuzunun
düşük vasıf kapasitesi ile eğitimsel kazanımı bağlamında belirlenmiş olduğu kabul edilmektedir.
Türkiye'de yerel istihdamın yetersiz görüldüğü yerlerde madenciliğin başlamasının geciktirildiğine dair
emsaller mevcuttur.56 ÖMAŞ paydaşların katılımıyla birlikte ön hazırlık istihdam hedefleri belirlemiştir.
Coğrafi alana ve beceri seviyelerine göre hedefler Tablo 14-12'de sunulmuştur.
Tablo 14-12. Ön hazırlık istihdam hedefleri
Proje Alanı dahilindeki yerleşim İl düzeyinde (Develi- Türk Vatandaşları
birimleri (Öksüt, Sarıca, Tombak, Kayseri)
Zile, Gazi, Yazıbaşı, Gömedi, Epçe,
Yukarı Develi)
Vasıfsız

100%

100%

100%

Yarı vasıflı

70%

30%

100%

Vasıflı

-

50%

90%

Kapsayıcı işçi yönetim dokümanı İşgücü Yönetim Planıdır (OMAS-ESMS-LM-PLN-001). Burada
Daimi Çalışanlar ve Geçici Çalışanlar (veya Yükleniciler) olarak 2 ana çalışan kategorileri tanımlanmış
olup, bu hususlar bir sonraki etki başlığında daha detaylı olarak ele alınacaktır. Tüm işe alım ile ilgili
bilgilerinde ve iş sözleşmelerinde çalışan kategorisi ve çalışma dönemi süresi belirtilecektir.
Daimi Çalışanlar Proje personeli olup işe atanmaları belirsizdir. ÖMAŞ pozisyon derecelendirmeleri
getirmiştir, bunlar ilgili İnsan Kaynakları dokümanlarında tanımlanmıştır, burada nitelikli, yarı nitelikli
ve vasıfsız işçiler kapsanmıştır. Çalışan nitelik derecelerinde ücret oranı aralıkları belirlenmiş olup
diğer istihdama ilişkin faktörler de yer almaktadır, örneğin sosyal yardımlar ve işçi temsilcileri gibi.
İşgücü Yönetim Planında belirgin şekilde işçi sendikaları ve resmen temsil edilmeyi isteyen herhangi
diğer çalışan grup ile hüsnüniyetle çalışmaya ilişkin taahhütler yer almaktadır. Bu dokümanda ayrıca,
en azından bu Projede hiçbir şekilde işçi sendikaları oluşumu veya diğer yasal olarak tesis edilmiş işçi
gruplarına engel olmayacağı ve ÖMAŞ ve yüklenicilerinin yetkili işçi örgütleri ve işçi temsilcileri ile ilgili
ilişkilerinde Türk İş Kanununa uyacakları belirtilmiştir.
İşgücü Yönetim Planına ilaveten, doğrudan istihdam ile ilgili potansiyel olumsuz etkilerin azaltılması
hususu insan kaynakları politikaları ve prosedürlerine dahil edilmiştir. İlgili detaylı bilgiler aşağıda
belirtilmiş olup listede yer alanlar şunlardır:

56



İnsan Kaynakları Politikası (OMAS-HR-POL-001);



İşyerinde Karşılıklı Saygı Politikası (OMAS-HR-POL-002);



İnsan Kaynakları Politikası ve Prosedürü (OMAS-HR-PRC-001);

ÖMAŞ iletişim.
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Çalışan Şikâyet Prosedürü (OMAS- HR-PRC-003);



İşe Alım Politika ve Prosedürü (OMAS- HR-PRC-004); ve



Yerel İstihdam ve Eğitim Prosedürü (OMAS- HR-PRC-004).

İnsan Kaynakları Politikası İLO Sözleşmeleri, İnsan Kaynakları Planları, Prosedürleri ve Centerra Gold
Inc. Etik Kurallarında belirlenen ilkelere ve ayrıca Türk İş Kanunu gerekliliklerine dayalıdır. Dokümanda
yer alan ana unsurlar ÖMAŞ taahhütlerini de içermektedir;


Türk İş Mevzuatı, istihdam ve güvenlik kanunlarına ve uluslararası standartlar karşılanacak
veya daha fazlası yapılması;



Ayrımcılık yapmama ve eşit fırsatlar ilkelerinin idame edilmesi;



Tüm çalışanlara adil ücret ve iş koşullarının temin edilmesi;



Zorla, zorunlu veya çocuk işçi kullanımı olmamasının temin edilmesi57;



Tüm faaliyetler sırasında taciz ve adil olmayan ayrımcılığı giderecek politika ve uygulamaların
uygulanması;



Tüm personelin, güvenlik personeli dahil, uygun kültürel ve insan hakları eğitimi almalarının
sağlanması;



Tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı iş yeri ortamı sağlanması.

İşyerinde Karşılıklı Saygı Politikasında işyerinde “taciz” ifadesi “makul bir kişinin hoş karşılamadığı ya
da saldırgan bulduğu bilinen ya da bilinebileceği düşünülen yorum veya davranış . Taciz durumu bir
seri olaylardan veya tek bir olaydan ibaret olabilir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tür davranışlar yasaktır,
aynı şekilde taciz edildiğini iddia eden bir kişi şikâyette bulunduğunda intikam veya aynen karşılık
verme de yasaktır. Taciz ifadesi açıkça “cinsel” ve “kişisel” tacizi anlamına gelir ve kabul edilemez
davranış şekli olarak addedilir. Bu politika ile herhangi bir şikâyet olduğunda soruşturma sürecinde
olabildiğince gizliliğe riayet edilecektir ve ayrıca raporlama ve soruşturmanın nasıl yürütüleceği
belirtilmiştir.
İnsan Kaynakları Politikası ve Prosedürünün amacı çalışma metotlarını, dönemlerini, prosedürlerini
ve ilkelerini tespit etmek, şirket tarafından istihdam edilen personelin ücretli ve ücretsiz izin
kullanmaları hususunu resmen iş anlaşması/sözleşmesi altında tespit edilmesi, tüm denetmenlerin ve
çalışanların hak ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır. Bu husus, yazılı iş sözleşmelerinin Türk İş
Kanunu No. 4857 ve ILO mevzuatı gereğince düzenlenmesinin asli ve çok önemli olduğunun bir
teyitidir. Her bir çalışanın bir İş Sözleşmesi temin edip imzalaması beklenmektedir, böylece şirket
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerekli sosyal sigorta başvurularını tamamlaması mümkün
olabilecektir. Bu tür sözleşmelerde işin nitelik derecesine ve fayda düzeyinde bağlı olarak koşul ve
şartlarda değişiklikler olabilir. Politikanın ana unsurları arasında şunlar yer almaktadır:


Çalışma Metotları ve Çalışma Saatleri (fazla mesai prosedürleri dâhil)



Tıbbi incelemeler



Emniyet ve güvenlik



Fesih



Gizlilik

İnsan Kaynakları Politikası ve Prosedüründe çalışanın sosyal hakları tespit edilmiş olup Çalışan
Şikâyet Prosedürünün önemine vurgu yapılmıştır.

57

İşgücü Yönetim Planında tüm işe başvuranların tüm pozisyonlar için işe alındıkları tarihte 18 yaşın üzerinde
olmaları gerektiği hükmedilmiştir
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Çalışan Şikâyet Prosedürü ile tüm çalışanlar için başka insan kaynakları politikası ve planları
marifetiyle çözülememiş iş sorunlarının basit yöntem yoluyla çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bir çalışan
kendisini ilgilendiren ve uygulanan politikanın adil ve tutarlı olması konusuna uyulmadığına inanması
ve belirli bir çalışma sahası veya grup içinde bu sorunun çözülememesi durumları için bu prosedür
geliştirilmiştir. Bu alternatif araç verilen taahhütte yer almakta olup böylece şikâyette bulunan hiçbir
çalışan ayrımcılığa veya kötü muameleye tabi tutulmayacaktır.
İşe Alım Politikası ve Prosedürü ile gerekli yeterlilikleri, becerileri ve bilgiye haiz yeni çalışanların işe
alınmalarına ilişkin yapısal resmi sürece ilişkin kılavuz bilgilerin sağlanması amaçlanmıştır. Bu
dokümanda ÖMAŞ’ın herkese eşit davranacağını ve uygun kalifiye bir kişiye ten rengi, etnik kökeni
veya uyruğu, medeni durumu, cinsiyeti, yaşı, gebelik durumu, aile sorumlulukları, dini veya siyasi
inançları, fiziki veya entelektüel engelliliği nedenleriyle ayrımcılık yapmayacağı vurgulanmaktadır. Bu
dokümanda yeni işe alımlar, yeni iş pozisyonlarına ilişkin duyurular, iş görüşmeleri ve ibraz edilen
referansların kontrol edilmesi hususları yer almaktadır.
Proje alanına en yakın 2 yerleşimdeki hane halkı çalışmaları sosyal çalışma alanında ve belediyedeki
eğitim ve okuryazarlık seviyelerinin düşük olduğunu göstermektedir. Mahallelerdeki düşük eğitim
seviyeleri yerel istihdam için hedeflerin karşılanmasında potansiyel zorluk olabileceği izlenimini
uyandırmaktadır. Bu nedenle faaliyet başlangıcı için yerel istihdamın seçim ve eğitimi 2016
ortalarından itibaren planlanmaktadır
Yerel İstihdam ve Eğitim Prosedürü anahtar doküman olup yerel istihdam fırsatlarını maksimize
edilmesi ve yakın civardaki yerleşim yerlerinde adil iş dağıtımı temin edilmesi amaçlanmıştır. Tablo
14-12 ön istihdam hedefleri, öncelikli istihdamın en az 6 aydır Develi'de ikamet ettiğini delillerle
ispatlayabilecek kalifiye yerel halka verileceğinden emin olmak için istihdam nitelik kriterlerini ve adil
ve şeffaf işe alım süreçlerini desteklemek için dokümantasyonu içeren yerel istihdam ve eğitim
prosedürü ile desteklenmektedir.
İşe alımlarda tercih kriterlerinde şirketin hâlihazırdaki
faaliyetlerinden doğrudan etkilenen yerleşim yerlerinden işçi alımı öncelik nedeni olacaktır, bunu
Develi İlçesindeki işçiler ve sonra da proje sahasına yakın bulunan Kayseri ilinden istihdam
edilecektedir. Yabancılardan ziyade Türk uyruklulara her zaman öncelik tanınacaktır, Türk uyruklular
tarafından sağlanamadığı durumda yabancılar sadece belirli nitelikler ve deneyim sebepleriyle işe
alınacaktır. İşe alım prosedürleri vasıfsız / yarı nitelikli ve nitelikli pozisyonlara göre detaylandırılmış
olup standart puanlama sistemi dahil edilmiştir.
Hedeflerin tespit edilmesine ilaveten, ÖMAŞ iş bulmak isteyen yerel halka eğitim vermeyi taahhüt
eder. Bu eğitimlerin amacı Projede çalışmak isteyen yerleşik halkın önündeki engelleri kaldırmak ve
yerel beceri seviyelerini yükseltmektir. ÖMAŞ Halk Eğitim Merkezi ile iç ve dış mesleki eğitimleri için
planlamalara başlamıştır. Ticaret konularını da içeren özel kurslar tanımlanmıştır. Eğitim mezunların
istekliliğinden emin olduktan sonra ve dolaylı ve doğrudan istihdam yolunu açmak için ÖMAŞ'ın özel
beceri gerekliliklerini onayı üzerine başlayacaktır.
Yerel İstihdam ve Eğitim Prosedüründe şirketin ve yüklenici istihdam süreçlerinin üçünü kişi
denetmenlerine ve sivil toplum örgütlerine, yerel üniversitelere ve Çalışma Bakanlığına açık olduğunu
beyan edilmiştir.
ÖMAŞ Projeye kadınların katılımını artırmak için fırsatları belirlenmesinde AİKB ve Hükümet ile
birlikte çalışmayı taahhüt etmiştir. Madencilikte kadınlar için fırsatlar, genellikle ağırlıklı olarak
vasıfsız veya yarı vasıflı rollerde (örneğin yemek ve temizlik gibi) vardır, ancak bu Projenin hiçbir
madencilik faaliyeti yapılmayan kamp sahaları ve küçük ölçekteki yönetim merkezi ile sınırlı
olacaktır. Proje aynı zamanda kadınların istihdamını sağlayan örneğin Kayseri'de önemli bir sektör
olan halıcılık gibi kadın istihdamını destekleyen yerel girişimciyi desteklemek için teşvik edilmiş
istihdam fırsatları keşfedecektir.
İşgücü Yönetim Planı potansiyel kolektif işten çıkarmaları AİKB Performans Gerekliliği 2 ile uyumlu
olarak geliştirmiştir , bunlar 98/59 sayılı AB Direktifi Madde 1’e dayalıdır. Bu durumlarda personel
sayısını azaltmalar AB Direktifinde belirtilen eşiği karşılaması halinde resmi bir İşten Çıkarma Planı
hazırlanarak işçiler ile üzerinde istişare edilecektir.

J339 ÖMAŞ ÇSED

41/52

7 Nisan 2016

OMAŞ Türk İş Kanunu yükümlülüklerine uyacaktır, kanunda bir ilde işverenin elli üzerinde kişi
çalıştırması halinde, %6 oranındaki engelli kişi, eski mahkumlar ve terör mağdurları istihdam etmesi
gerekmektedir, en azından %3 oranında engelli çalıştıracaktır. Eğer bu oran mevcut istihdam
uygulamaların boyunca karşılanmaz ise, OMAŞ İŞKUR ile temasa geçerek işçi adayları arayacaktır.
Bakiye Etkileri
İnsan Kaynakları ile ilgili politika ve prosedürler İşçi ve Çalışma Koşullarına ilişkin AİKB Performans
Gerekliliği 2 ile ilgili tüm ana unsurları kapsamaktadır. Bu tür politikaların doğrudan istihdamlar için
daha öngörülebilir istihdam fırsatları sağlaması beklenmektedir, böylelikle bölgede iyi uygulamalar
bakımından iyi bir örnek oluşturmuş olacaktır. Bu nedenlerden dolayı, doğrudan istihdamın bakiye
etkileri derecede yararlı olarak değerlendirilir.
Dolaylı İstihdamda Değişiklikler
Etki Değerlendirilmesi
Etki

Dolaylı istihdamda değişiklikler (Yükleniciler ile)

Alıcı

Yüksek

Hassasiyet49
Etki

Doğrudan, uzun dönemli, yaygın ve gerçekleşmesi muhtemel

Büyüklüğü

Düşük etki büyüklüğü

Önemi

Düşük derecede yararlı

Bölüm 5’te açıklandığı gibi: Proje Tanımı, Öksüt’te Maden Yüklenicisi kullanılacaktır. Tüm maden
planlaması etüt çalışmaları ve cevher kontrolü çalışmaları ÖMAŞ sorumluluğunda yürütülecektir.
Maden yüklenicisi aşağıdaki işlerden sorumlu olacaktır:


Tüm doğrudan işletme, teçhizat ve bakım masrafları;



Tüketilebilir maddeler, örneğin madencilik işletmesine ilişkin yakıt, patlayıcılar ve sermaye;



Madencilik ile ilgili faaliyetler, delme & patlatma, yükleme, taşıma, yol ve atık bakımı;



Kendi personelinin denetlenmesi



OMAŞ tarafından sağlanan madencilik planı için gerekli teçhizata ilişkin keşif yapılması ve
tedarik edilmesi

Yükleniciler yoluyla istihdam edilecek dolaylı işçi sayısına ilişkin tahmini rakamlar yukarıdaki Tabloda
verilmiştir : Tablo 14-11. Dolaylı istihdam : – tahmini 350 kişi inşaat sürecinde ve 300 kişi işletme
sürecinde - doğrudan istihdam etkisine benzerdir. Ücretli istihdam sağlanması yüksek hassasiyetli,
olumlu etki olarak değerlendirilir. Etki doğrudan, uzun dönemli, yerel bölgenin ötesine uzanacak ve
kesin olarak meydana gelecektir. Ancak, şirketin yükleniciyi veya üçüncü taraf işçileri idare etme ve
etkileme kabiliyeti bakımından dolaylı istihdam doğrudan istihdamdan farklıdır. Aslında bu nedenden
dolayı doğrudan ve dolaylı istihdam ayrı etki başlıkları olarak değerlendirilmektedir. Doğrudan
istihdama benzer bir şekilde, Yüklenici Yönetim Politikaları ve prosedürlerinin uygulanmasında önce
etkinin büyüklüğü düşük olarak değerlendirilir. Önemi düşük yararlıdır.
Etkinin Azaltılması
Büyük yüklenicilerden kendilerine ait çevre ve halkla ilişkiler müdürleri bulundurmaları beklenmektedir.
Bunlar ÖMAŞ ESMS Çerçevesi bünyesinde ÖMAŞ Halkla İlişkileri Müdürü ile koordineli olarak
çalışacaklardır. Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmesi hususu Proje Müdürü tarafından Maden
İşletmeleri Müdürü Sağlık, Emniyet, Çevre ve Eğitim Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve Sahadaki
Halkla İlişkileri Müdürü ile işbirliği içinde denetlenecektir.
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ÖMAŞ İşgücü Yönetim Planı Projede çalışan yüklenicinin ve alt-yüklenicilerin aşağıda verilen
hükümlere uymalarını temin etmeyi taahhüt eder:


Türk İş Kanunu



Onaylanmış ILO Sözleşmeleri



AİKB Performans Gerekliliği 2 – İşçi ve Çalışma Koşulları.

İşgücü Yönetim Planında yüklenicilerin kendine ait istihdam prosedürlerine eşdeğer prosedürleri
uygulamaları istenilmekte olup ayrıca ilgili tüm evrakların yerinde bulundurulması istenilmektedir.
Burada yüklenici ve alt-yüklenicilerin istihdam süresini belgelemeleri gerektiği hükmedilmiştir,
böylelikle her bir geçici iş pozisyonun istihdam süresi açıkça belirtilmiş olacaktır.
İşgücü Yönetim Planında ayrıca tüm ücret ödemeleri ile ilgili olarak, maaş koşullarının iş
sözleşmesinde açıkça tanımlanması ve ÖMAŞ insan hakları politikalarına uygun olması talep
edilmiştir.
Bu Projede diğer dokümanlar da düzenlenmiştir, bunlar yüklenicilerin yönetimi sırasında destek olarak
kullanılacaktır. Bu dokümanlar aşağıda belirtilmiştir:


Yüklenici Yönetim Çerçevesi (OMAS-ESMS-CM-PLN-001); VE



Yüklenicilere yönelik İşe Alma Prosedürü (OMAS-HR-PRC-005).

Yüklenici Yönetim Çerçevesi, yüklenicilerin doğrudan genel yönetim sistemine bağlanmaları amacı ile
uygulanan yüklenici çalıştırma prosedürleri hakkında özet bilgiler verilmiştir. ÖMAŞ Çevresel ve
Sosyal Yönetim Sistemi Çerçevesine dayalıdır. Tüm yükleniciler, ilk atanmaları öncesinde ÖMAŞ
tarafından her yıl inceleme ve denetime tabi tutulurlar. Bu husus Yüklenici Yönetim Çerçevesinde
belirtilmiştir.
Yüklenicilere yönelik İşe Alma Prosedüründe, tüm yüklenicilerin işe alma sürecinde bu prosedürü
ÖMAŞ SGÇ ve Sürdürülebilir politikalar uyarınca yerine getirmekle sorumlu olduğu hususu tekrar
belirtilmiştir. Yüklenicilerin yürütecekleri işleri içeren diğer ana hususlar:


Her bir başvuru sahibinin atandığı andan itibaren istihdamı ile ilgili düzenlenen tüm
dokümanlar 12 ay boyunca muhafaza edilmesi:



Yazılı sözleşmeler sağlanması;



Özellikle aşağıda konularda insan hakları ile ilgili temel uluslararası kanunlara uyulması:
-

Zorla çalıştırma

-

Dernekleşme Hürriyeti

-

Erkek ve kadınlara eşit ücret verilmesi

-

Ayrımcılık yapılmaması

-

Asgari yaş



Yüklenicinin çalışanlarına OMAŞ şikayet araçlarını kullanma hakları olduğunu resmen
bildirilmesi ve;



İş ile ilgili şikayetlerin yazılı olarak kaydedilmesi, kayıtlarda şikayet detayları, soruşturmanın
sonuçları, olaya ilişkin neticeler ve tüm iletişimlerin yer alması

Yüklenici insan hakları yönetimini OMAŞ politikaları ve prosedürlerine uygun olarak düzenleyecektir.
Bunlar Proje sahasına komşu yerleşim yerlerindeki halka iletilecek önemli ana mesajlardır. Yöre halkı
ile yapılan görüşmelerde , birçoğunun OMAŞ tarafından istihdam için gerekli asgari gereksinimleri
karşılayacak konumda olmadıklarını fakat proje yüklenicilerinin onların istihdamına olanak sağlayacak
düşük minimum gereksinimlere sahip olduğunu düşündüklerini ortaya koymuştur. Devam eden
paydaş katılımı süreci, personelin hazır iş havuzunu rahatlatmak ve herhangi bir potansiyel adayın
Kalıcı veya Geçici (yüklenici) işçisi olarak durumuna bakılmaksızın eşit muameleye tabi olacağını
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anladıklarından emin için olmak için ÖMAŞ Halkla İlişkiler ekibi tarafından yerleşim sakinleri ve eğitim
ortakları ile paylaştığı güncellenmiş materyal ve bilgi sağlayacaktır
Bakiye Etkiler
ÖMAŞ yüklenicilerinin insan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak çok sayıda politika ve prosedür
geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Direk istihdamda AİKB Performans Gerekliliği 2 ile ilgili tüm
ana unsurlar kapsanmıştır. Ayrıca doğrudan istihdam durumunda olduğu gibi, geliştirici etki
beklenebilir, ancak ayrı firmaların izleme ve yönetim zorluğu projenin beklenen faydalarını azaltır.
Dolaylı istihdamın bakiye etki si orta derecede yararlı olarak değerlendirilir.
Mal ve Hizmet Alımında Değişiklikler
Etki Değerlendirmesi
Etki

Satın almada değişiklikler

Alıcı

Yüksek

Hassasiyet49
Etki

Doğrudan, uzun dönemli, yaygın ve gerçekleşmesi muhtemel

Büyüklüğü

Düşük etki büyüklüğü

Önemi

Düşük yararlı

Mal ve hizmet alımı başka bir olumlu etki konusudur. İnşaat evresinde etkisi daha büyük olmakla
beraber, mal ve hizmet alımı işletme ve kapama süresince de devam edecektir.
Madenin ömrü boyunca Projenin Türkiye'de toplam 560 milyon ABD Doları harcaması (vergi ve
finansman hariç) beklenmektedir; bu da toplam Proje harcamalarının yaklaşık % 86'sına karşılık
gelmektedir. Bu tahminlerde bir Türk şirketiyle yapılan herhangi bir sözleşmenin, yerel kuruluş yurt
dışından mal ya da ekipman temin etse bile bir yerel harcama olarak kabul edildiği unutulmamalıdır.
Tablo 14-13: Madenin ömrü boyunca Türkiye'deki Tahmini Proje58
ABD Doları,
milyon
Doğrudan Maliyetler
Madencilik

130,25

İşleme

108,1

Yönetim

53,9

Arıtım

3,0

Redevanslar /Devlet Hakkı (Devlet, Stratex ve Teck)

17,6

Toplam İşletme Giderleri (kapitalize edilmiş dekapaj
hariç)

378,2

Sermaye Giderleri
Kendi Kendine Devam Eden Sermaye (kapitalize
edilmiş dekapaj dahil)59

37,9

İnşaat Sermayesi (acil durum fonu dahil)

183,9

Islah

24,3

58

Kaynak: ÖMAŞ, Toplam Harcamaya dayalı model Projenin finansal modelinden elde edilen bilgilerin farklı şekilde kullanılıp
sunulmasından dolayı burada verilen rakamların 43-101 de verilen rakamlardan farklı olduğuna dikkat edilmelidir.
Kapitalize edilmiş dekapaj faaliyetleri, atık yığın ve yığın liç yatağı inşaat maliyetleri, yol inşaatı, mera ve orman arazisi
ücretleri, işleme tesisi ekipmanları ve ilgili diğer altyapı ve yardımcı tesisleri kapsar

59
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ABD Doları,
milyon
Doğrudan Maliyetler
İşletme Sermayesinde Net Değişim

0,0

Toplam Sermaye Maliyetleri (Islah dahil)

271,3

Madenin toplam başlangıç sermaye maliyeti 190.785.000 ABD Doları ve toplam maden inşaat
maliyeti 36.568.000 ABD Dolarıdır.
Satın alınacak mal ve hizmetler için kesin rakamlar mevcut değildir, ama milyonlarca dolarlık
yatırımın diğer ekonomik etkileri benzer seviyelerde kabul edilebilir ; - yüksek hassasiyet ve olumlu
bir etki. Etki doğrudan, uzun vadeli ve yerel alanın ötesine uzanacaktır. İstihdam gibi, mümkün
olduğunca "yerel" olarak bu yörede tutmaya çabalanacaktır. Tedarik malların diğer etkilerde olduğu
gibi, ekonomiye olumlu katılkısı olurken eğer şeffaf ve adil yönetilmezse olumsuz etkilere sahip
olabilir. Bu nedenlerden dolayı, tedarik etkisi azaltım öncesinde düşük olarak kabul edilir. Önemi az
ve yararlıdır.
Etki Azaltımı
Satıcı ve yüklenicilerin, mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına yönelik olarak ÖMAŞ tarafından dört
coğrafi bölge tespit edilmiştir. Bu bölgeler şu şekilde tanımlanmaktadır:


Bölge 1: Çalışma alanındaki öncelikli yerleşim birimleri ve Develi belediyesi.



Bölge 2: Kayseri şehri ve ili



Bölge 3: Türkiye (ulusal olarak)



Bölge 4: Uluslararası (Türkiye dışı).

Toplam Proje harcamalarının çoğunluğu Türkiye'de yapılacaktır. Bununla birlikte ÖMAŞ ulusal olarak
(yani Bölge 3'ten) satın alınacak kalemleri tespit etmiştir.


Dizel yakıt Türkiye'deki büyük petrol şirketlerinden birinden, büyük olasılıkla uzun vadeli bir satın
alma ve bayilik anlaşmasıyla temin edilecektir.

Aşağıdaki kalemler yerel olarak (yani Bölge 1'den) temin edilecektir:


İnşaat işleri sözleşme ve malzemeleri



Araba ve ağır ekipmanların bakım ve onarımı



Maden iş gücü için ulaşım hizmetleri



Araç kiralama



Araçlar için yakıt



Maden iş gücü için yemek hizmetleri



Ofis mobilyaları



Kırtasiye



Temizlik ve çamaşır hizmetleri.
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ÖMAŞ, yetkilendirilmiş satın almaların uygun maliyetli, zamanında ve kontrollü bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için Mal ve Hizmetlerin Tedariki Politika ve Prosedürü (OMAS-FIN-PRC-001)
oluşturmuştur. Bu aynı zamanda tedarikin, şirketin İş Etiği politikalarına (OMAS-GEN-POL-001) göre
yürütülmesini de güvence altına alır. Tedarike ilişkin kurallar, mallar ve hizmetlerin yerel olarak
(yukarıda belirtilen Bölgelere göre) tedarikini en üst düzeye çıkarmayı, yerel firmaların rekabetçi olarak
fiyat vermelerini sağlamayı ve yerel firmalara öncelik vermeyi ve böylelikle fiyatların rekabetçi
olmasını, kalitenin sağlanmasını ve tedarikin devamlılığının güvence altına alınmasını mümkün
kılmaktadır.
ÖMAŞ, ana yüklenicilere (söz gelimi İnşaat Yüklenicisi ve Madencilik Yüklenicisi) uygulanacak şekilde
Yerel Tedarik politikasını uygulamaya ilişkin üç spesifik ilke oluşturmuştur. Bu ilkeler şunlardır:


Tekliflerin ihale şartlarına göre uygun ve rekabetçi olduğu durumlarda en yüksek öncelik yerel
şirketlere verilir



Temin edilecek hizmetlere ve elverişli vasıflı iş gücüne uygun yerel istihdam hedeflerinin
görüşülmesi yoluyla yerel istihdam teşvik edilir; sözleşmeler yerel olarak istihdam edilen vasıfsız
iş gücüne ilişkin sözleşme taahhütleri içerecektir.



Temin edilecek hizmetlere ve elverişli mal/hizmet tedarikine uygun yerel tedarik hedeflerinin
görüşülmesi yoluyla yerel satın alma teşvik edilir; sözleşmeler yerel tedarike ilişkin sözleşme
taahhütleri içerecektir.

Böylelikle iki ana sözleşme herhangi spesifik Bölgeye bağlanmamakla birlikte bu yüklenicilerin spesifik
sözleşme şartlarına ek olarak görüşülen yerel tedarik ve yerel istihdam şartlarını standart olarak teslim
etmeleri gerekecektir. Maden Yüklenicisi için spesifik şartlar şunları içerir:


İş gücü de dahil olmak üzere maden planını hazırlamak için gerekli ekipmanların tahmin ve tedariki
ve



Sözleşmenin ifası için sarf malzemelerinin temini.

OMAŞ’IN Yerel Kaynak Bulma Komisyonu bulunmaktadır, komisyonda Genel Müdür, Finans Müdürü,
Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Maden İşletmeleri Müdürü yer almaktadır. Komisyonun
yüklenicilik ve satın alma ile doğrudan alakalı toplum sorunlarına ilişkin temel görevi strateji geliştirme,
tanımlama, değerlendirme ve karar vermektir.
İşgücü Yönetim Planında ilave gereksinimler mevcuttur zira düzgün denetlenmemesi halinde hem
olumlu hem de olumsuz etkileri olabilecek satın süreci ve tedarik zinciri ile bağlantılıdır. Tedarik zinciri
yönetiminin bir parçası olarak, Planda tüm tedarikçilerin ulusal iş kanunlarına, ILO standartlarına ve
Sağlık ve Emniyet ile ilgili AİKB Performans Gerekliliği 4’e riayet edecekleri belirtilmektedir. Asgari
tedarikçi standartları tespit edilmiş olup aşağıda verilmiştir:


Zorla çalıştırma, ücret yerine doğrudan işçilik ve istihsal gücü ile ücret ödenmesi veya çocuk
işçi çalıştırmak yasaklanması ve bu kurallara uyulmasına yönelik gereğinin yerine getirilmesi
ve ulusal kanuna uyulmasına ilişkin İstihdama yönelik Tedarikçi Standartları;



Temel insan hakları ve hiçbir surette ayrımcılık yapılmaksızın insan onurunun korunması ve
bu kurallara uyulmasına yönelik gereğinin yerine getirilmesine ilişkin İnsan Haklarına yönelik
Tedarikçi Standartları ve;



OMAŞ’ın tüm Sağlık, Güvenlik ve Çevre (SGÇ) gerekliliklerine riayet edilmesine ilişkin Sağlık
ve İş Güvenliğine yönelik Tedarikçi Standartları, bu kurallara uyulmasına yönelik gereğinin
yerine getirilmesi, bu doğrultuda düzenli denetimler, revizyonlar ve raporlar düzenlenmesi ve



Sorumlu ve üretken topluluk ilişkilerine yönelik örgütsel taahhüdü göstermek adına Toplum
İlişkilerine yönelik Tedarikçi Standartları. Buna tüm tedarikçilerin alt-yüklenicilerinin
yönetimine özel dikkat göstermeleri gerektiği hususu da dahildir.

J339 ÖMAŞ ÇSED

46/52

7 Nisan 2016

Bakiye Etkiler
ÖMAŞ, etik kuralları ve şeffaflığı idame ettirmek adına politikaları arttırmak veya yerel tedarik tesis
etmek için bir dizi taahhütler geliştirmiştir. Buna ilave olarak, Muhbir ve Raporlama Politikası
oluşturarak diğer prensiplere uyulmadığında oluşan yolsuzluk vakalarının tespit edilmesi mümkün
kılınmıştır. Bu taahhütler ve politikalar harcamaların yararlarını arttıracak olup mal ve hizmet
alımlarının bakiye etkisini önemli ve yararlı kılmıştır.
Yerel Ekonomilerde Enflasyon
Etki Değerlendirmesi

Etki

Yerel ekonomilerde enflasyon

Alıcı

Orta

Hassasiyet49
Etki

Dolaylı, orta dönemli, yerel ve gerçekleşmesi muhtemel

Büyüklüğü

Orta etki büyüklüğü

Önemi

Orta derecede zararlı

Yerel enflasyon hususu Proje için olumsuz karmaşık dolaylı etki olup bazı istihdam ve satın alma gibi
olumlu ekonomik etkiler neticesinde negatife dönüşebilir. Enflasyon yerel ürünler veya konut ile ilgili
artan talebe bağlı olabilir. Maaş enflasyonu da olabilir, bu dinamik işe girenlere faydalar sağlamaktadır,
ancak daha düşük vasıflı işçiler için rekabet eden çiftlikler veya diğer ekonomik geçim kaynakları
bakımından negatif etki oluşturur. Develi'deki genel nüfus sadece çok az düzeyde artacaktır, ancak
bu grup mevcut nüfusla karşılaştırıldığında daha varlıklı olacak ve barınmaya, mal ve hizmetlere daha
fazla ödeme yapabilecek ve daha fazla kullanılabilir gelire sahip olacaktır. Enflasyon etkileri sabit
gelirle geçinenler başta olmak üzere Proje dışında çalışanlarının geçinme maliyetini orantısız olarak
etkiler.
Enflasyonu tek bir kaynağa bağlamak, örneğin maden gibi, zordur zira diğer dinamikler de mal,
hizmetler ve işçi masraflarının etkilemektedir. Ayrıca, yerel ekonomiler adapte olabilirler, daha fazla
mal üretebilirler veya yeni konutlar inşa edebilirler. Adapte olabilme kabiliyeti sayesinde,
alıcıhassasiyeti orta dereceli olarak değerlendirilir. Enflasyon dolaylı bir etkidir ve orta dönemlidir –
artan fiyatlar yukarıda açıklanan adaptasyona muhtemelen neden olacaktır. Kapsamı lokal olup
meydana gelmesi muhtemeldir. Önemi orta derecede olumsuzdur.
Azaltma
Enflasyonun negatif etkilerinin öngörmek zordur. ÖMAŞ enflasyon etkileri düzenli olarak istişare
edilerek ve Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü tarafından yönetilerek değerlendirilecektir. Geri
bildirimler arasında artan fiyatlara ilişkin yorumlar, daha resmi bir denetleme sistemi tesis edilecek
olup temel malların fiyatları aylık olarak denetlenecektir. Bu işler kırsal yerleşim alanlarında yapılacak
olup aynı zamanda de Develi Belediyesinin diğer bölgelerinde de yürütülecektir, böylece enflasyonun
Proje ile alakalı yerel bir etki olup olmadığı tespit edilmiş olacaktır.
Enflasyon proje ile ilişkilendirilebilmesi halinde, ÖMAŞ hedeflenen destek programlarını düşük talep
olarak değerlendirecektir ya da mal ve hizmet tedarikini arttıracaktır. Enflasyon yönetimi çalışma
alanında yerleşik tüm halk için bu konularda geri bildirim alınmasını olabildiğince kolaylaştırılması
amaçlayan paydaş katılımı süreci ile desteklenir.
Bakiye Etkiler
Etki azaltım yöntemlerinin uygulanması sonrasında , düşük olumsuz bakiye etki kalacaktır.

J339 ÖMAŞ ÇSED

47/52

7 Nisan 2016

Etki ve Azaltım Önlemlerinin Özeti
Yukarıdaki bölümlerde yer verilen potansiyel etkilerin ve azaltım önlemlerinin özeti aşağıdaki
Tablolarda verilmiştir.
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Tablo 14-14: İnşaat ve İşletme Aşaması Etkileri ve Azaltım Önlemleri
Etki

Alıcı ortam

Alıcı
Ortam
Hassasiye
ti

Etki Kategorisi

Etkinin
Büyüklüğ
ü

Etkinin
Potansiyel
Önemi

Tasarım ve Azaltım Önlemleri

Yönetim Plan,
Politika ve
Prosedürleri

Bakiye Etkilerin
Önemi

Gelir vergisinde
değişiklikler

Ulusal,
Bölgesel ve
Belediye
Yönetimi

Yüksek

Doğrudan

Düşük

Az Faydalı



EITI’nin prensiplerinin uyarınca vergi
ödemelerinin açıklanması



Paydaş Katılım
Planı

Orta düzeyde
fayda

Düşük

Az Faydalı



Yerel İstihdam ve Eğitim Prosedüründe
tanımlandığı şekilde yerel istihdamın
azami seviyeye çıkarılması .



İşgücü Yönetim
Planı

Yüksek
düzeyde Fayda



İşgücü Yönetim Planına ve insan
kaynakları politikalarına bağlı kalarak
adil, şeffaf ve eşit iş olanaklarının
belirlenmesinin amaçlanması



İnsan Kaynakları
Politikası



İşyerinde
Karşılıklı Saygı
Politikası



İnsan Kaynakları
Politika ve
Prosedürleri



Çalışan Şikâyet
Prosedürü



İşe Alım Politikası
ve Prosedürü



Yerel İstihdam
ve Eğitim
Prosedürü

Uzun dönemli
Yaygın
Gerçekleşmesi
muhtemel

Doğrudan
istihdamda
değişiklikler

Kayseri
Bölgesinde

Yüksek

Doğrudan
Uzun dönemli
Yaygın
Gerçekleşmesi
muhtemel
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tanımlanması
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Etki

Alıcı ortam

Dolaylı
istihdamda
değişiklikler

Kayseri
Böglesinde

Alıcı
Ortam
Hassasiye
ti

Yüksek

Etki Kategorisi

Doğrudan

Etkinin
Büyüklüğ
ü

Düşük

Etkinin
Potansiyel
Önemi

Az Faydalı

Tasarım ve Azaltım Önlemleri



Yerel İstihdam ve Eğitim Prosedüründe
tanımlandığı şekilde yerel istihdamın
azami seviyeye çıkarılması.



İşgücü Yönetim Planına ve insan
kaynakları politikalarına bağlı kalarak
3. Taraf yüklenicilerde adil, şeffaf ve
eşit iş olanaklarının belirlenmesinin
amaçlanması

Uzun dönemli
Yaygın
Gerçekleşmesi
muhtemel



Satın almada
değişiklikler

Kayseri
Böglesinde

Yüksek

Doğrudan

Az Faydalı

Gerçekleşmesi
muhtemel



Paydaş Katılım
Planı



İşgücü Yönetim
Planı



Yüklenici Yönetim
Planı



Yükleniciler için
İşe Alım Politikası



Çalışan Şikâyet
Prosedürü



İşe Alım Politikası
ve Prosedürü



Kadın istihdamını arttıracak olanakların
tanımlanması .



Mal ve Hizmetlerin Tedariki
Politikasında tanımlandığı şekilde yerel
tedarikin azami seviyeye çıkarılması.



Mal ve
Hizmetlerin
Tedariki Politikası



Şirketin İş Etiği politikalarına bağlı
kalınması



İş Etiği politikaları



sözleşme ve satın alma stratejisinin
güncellenmesi için Yerel Kaynaklar
Komitenin devam ettirilmesi



Paydaş Katılım
Planı

Uzun dönemli
Yaygın
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Düşük

Yüklenici Yönetim Çerçevesine ve
Yükleniciler için İşe Alım Politikasına
bağlı kalınması

Yönetim Plan,
Politika ve
Prosedürleri
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Bakiye Etkilerin
Önemi

Orta düzeyde
Fayda

Yüksek
düzeyde Fayda
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Etki

Alıcı ortam

Alıcı
Ortam
Hassasiye
ti

Etki Kategorisi

Etkinin
Büyüklüğ
ü

Etkinin
Potansiyel
Önemi

Yerel
ekonomilerde
enflasyon

Tüm
Mahallelerd
e

Orta

Dolaylı

Orta

Orta Olumsuz

Orta Dönemli
Yerel

Tasarım ve Azaltım Önlemleri

Düzenli istişare yoluyla enflasyon
etkilerinin değerlendirilmesi.



Likely to occur
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Yönetim Plan,
Politika ve
Prosedürleri

Bakiye Etkilerin
Önemi



Düşük düzeyde
olumsuz

Paydaş Katılım
Planı

Fiyatlarda raporlanan artış olması
halinde temel mallar için fiyatların
resmi izleme sistemi kurulması
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14.8 İzleme Gereklilikleri
Tablo 14-15'de bu husus için izleme gereklilikleri belirtilmektedir.
Tablo 14-15: Ekonomi İzleme Gereklileri
Kaynak Dokümanı

İzleme Lokasyonu

Parametreler

Sıklık

Paydaş Katılım Planı
OMAS-ESMS-SEPPLN-001



Halkla İlişkiler Ofisi



PK sicili



Topluluklar



Şikayet sicili



Taahhüt denetim
kayıtları

Sürekli ve aylık gözden
geçirme çalışmaları
Madenin yaşam
döngüsü süresince yıllık
raporlama



Kilit paydaşlarla
yapılan anketlerin
sonuçları

Toplum Geliştirme
Yönetim Planı OMASESMS-CD-PLN-001

Yerel İstihdam
Yönetim Planı OMASHR-PRC-002

Mal ve Hizmetlerin
Tedariki Politika ve
Prosedürü
OMAS-GEN-POL-001
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Halkla İlişkiler Ofisi



PK sicili



Topluluklar



Şikayet sicili



Taahhüt denetim
kayıtları



Kilit paydaşlarla
yapılan anketlerin
sonuçları



ÖMAŞ ofisleri



Sözleşmeler



Yüklenici ofisleri



Eğitim kayıtları



Saha



İstihdam kayıtları



Topluluklar



Olay kayıtları



Şikayet Kayıtları



İşe alım kayıtları



ÖMAŞ ofisleri



Sözleşmeler



Yüklenici ofisleri



Eğitim kayıtları



Saha



İstihdam kayıtları



Topluluklar



Olay kayıtları



Şikayet Kayıtları



İşe alım kayıtları
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Sürekli ve aylık gözden
geçirme çalışmaları
Madenin yaşam
döngüsü süresince yıllık
raporlama

Sürekli ve aylık gözden
geçirme çalışmaları
İnşaat ve işletme
evreleri için yıllık
raporlama

Sürekli ve aylık gözden
geçirme çalışmaları
İnşaat ve işletme
evreleri için yıllık
raporlama
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