YEREL KALKINMA İÇİN SOSYAL
SERMAYENİN ÖNEMİ
2003 yılından itibaren ülkemiz için yeni ama gelişmiş ülkelerin aslında
yılardır önemini bildikleri ve üzerinde hassasiyetle durdukları “Yerel
kalkınma” modelini uygulamanın çabası içerisindeyiz. Yerel Kalkınma,
kısaca, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel toplulukların;
ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma
ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı hedeflemektedir.
Yerel kalkınma Konseptimiz kapsamında tüm paydaşlarımızın temsil
edildiği bir meclis ve bu meclis çalışmalarının yürütülmesi içinde
komisyonlar oluşturuldu. İki yıldır bu alanda faaliyetlerimiz sürmektedir.
Bu
faaliyetler
kapsamında
dünyadaki
başarılı
uygulamalardan
yararlanabilmek için yurt dışı gezileri de düzenlenmektedir. Yerel kalkınma
çalışmalarını yürüten ekipten bazı arkadaşlarımız Sabancı Üniversitesi’nin
organize ettiği bir geziye bu ay katıldılar. Stratejik planlama ve yerel
kalkınma çalışmalarının uzun yıllardır başarı ile yürütüldüğü İspanya’nın
Barselona kentine yapılan ziyaretin ayrıntıları, dergimizin bu sayısında yer
almaktadır.
Yerel kalkınma çalışmalarımız kapsamında yapılacak olan bir diğer çalışma
da yine bu alanda yapılan yurt dışı çalışmalar hakkında bilgilenmemizi
sağlayacak olan “Yerel Kalkınma İçin Stratejik Planlama” konulu
etkinliğimizdir. Sabancı Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz ve iki gün
sürecek
olan
çalışmamız
dergimizin
baskıya
girdiği
tarihlerde
gerçekleştiriliyor olacaktır.
Bilgi ve tecrübe günümüzün en önemli sermayelerindendir; ama başarılı
olmak için bu güne kadar ihmal edilmiş olan iki ayrı sermayeye
dikkatlerimizi toplamamız gerekmektedir. Bunlardan birincisi “Entelektüel
Sermaye”, diğeri ise “Sosyal Sermaye”dir.
Bireylerin bilgi, beceri ve tecrübe yönünden donanımının geliştirilmesi yani
bireysel yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi entelektüel sermayemizin
geliştirilmesi demektir. Bu da eğitime önem vermemiz ile mümkündür.
Buna karşılık ister entelektüel, ister mali ve isterse fiziki sermaye olsun,
bu sermayeden verim elde edebilmek, toplumsal gelişmeyi sağlıklı şekilde
gerçekleştirebilmek için mutlaka sosyal sermayemizi de geliştirmek
zorundayız.
Sosyal sermaye, bir toplumda var olan sosyal ilişkiler ağını ifade etmekte
kullanılan bir kavramdır ve dergimizin bu sayısında bu kavramla ilgili
açıklayıcı geniş bir yazı yer almaktadır.

Sosyal sermayenin geliştirilmesi, toplumda sosyal ilişkilerin geliştirilmesi
ve güvenin tesisi ile mümkündür. Bizler, sahip olduğumuz değer
yargılarımızdan, kültürümüzden dolayı aslında güçlü sosyal sermayeye
sahip olması gereken toplumlarız. Ne yazık ki, uzun yıllardır üst üste
yaşanan krizler, eğitim alt yapısındaki zafiyetler, gelir dağılımındaki
uçurumlar, adalet mekanizmasının işleyişindeki aksaklıklar, yolsuzluk,
usulsüzlükler ve benzeri sebepler, toplumumuzdaki sosyal bağları ciddi
biçimde zayıflattı.
Başarılı olmamız için sosyal barış ve dayanışmayı, karşılıklı güveni yeniden
tesis etmemiz gerekmektedir. Sosyal genlerimizde var olan güzellikleri
hayata geçirebilmeliyiz. Bunu başarabildiğimiz oranda topyekün ve adaletli
bir kalkınma bizler için mümkün olabilecektir.
Pendik, güzel bir kent ve bir çok güzel uygulamalarda da öncü ve örnek
olma misyonunu yerine getirme çabası içerisindedir. Sosyal sermayenin
güçlendirilmesi çalışmaları ülkemiz için çok yeni bir kavram ama
inanıyorum ki, bu kavramın hayata geçirilmesinde bizler yine diğer
kentlere de örnek olacak başarılara imza atabiliriz. Bize de doğrusu bu
yakışır.
Saygılarımla.
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