
 



 

 

 



 



 
 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 
Günümüzde büyük işletmeler, iyi komşuluk ilişkileri geliştirme bağlamında, faaliyet gösterdikleri bölgelerin ekonomik 
ve sosyal gelişimine katkıda bulunma misyonunu da üstlenmektedirler. Bu misyon işletmenin faaliyetlerini yatırım 
öncesi, işletme süreci ve sonlandırması durumunda bölgede ortaya çıkabilecek olumsuzlukları minimize etmeyi de 
içermektedir.     

Büyük yatırımlar bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal yapısını etkilerler. Bu etkiler bölgedeki kişi, kurum ve 
kuruluşlar için fırsat veya tehdit oluşturabilir. Sosyal sorumluluk projeleri genelde işletme faaliyetlerinden 
oluşabilecek tehditleri bertaraf etmek ve fırsatları faydaya dönüştürmek için tasarlanır. Fırsatları değerlendirme ve 
tehditleri bertaraf etme çalışmaları arasında sinerji sağlanabildiği takdirde sosyal sorumluluk projeleri başarılı olurlar.    

Sosyal sorumluluk kavramı, yaşanan hızlı değişimlerden etkilenerek sosyal sorumluluk anlayış ve yaklaşımında 
birtakım değişikliklere de yol açmıştır. Kuruluşların sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan en büyük sorumlulukları 
kuruluşun yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Kuruluşların yatırımlarını sürdürebilmeleri için yasal ve 
toplumsal yükümlülüklerini de yerine getirmesi gerekir. Günümüzde artık kurumların devamlılığını sürdürebilmesi 
için sadece yasal çerçevede iş görüp kar elde ediyor olması yeterli olmamaktadır. Kuruluşların yatırımlarının etki 
alanında bulunan tüm taraflara yönelik sosyal sorumluluklarının da yerine getirilmesi beklemektedir. Ayrıca 
kuruluşların endüstriyel yatırımlarının uzun süreli devamlılığı için bu tür sorumlulukların dikkate alınması kurumlar 
için vazgeçilmez bir uygulama halini almıştır. Sosyal sorumluluk anlayışını kuruluşların yatırım özellikleri ve etkisi 
belirleyici olmaktadır. Yatırımların türü ve yatırım bölgesi ile ilişkisi, etkisi, süreci sosyal sorumluluk anlayışını ve 
yönteminin de belirlenmesinde temel faktör olmaktadır.  

Coğrafi açıdan da kuruluşların sosyal sorumluluk anlayışı ve yaklaşımında da değişkenlikler görülmektedir. Batı 
toplumlarındaki kuruluşların sosyal sorumluluk çalışmalarında dolaylı etkinin kuruluşların yatırımlarına sürdürülebilir 
katkı sağlaması amaçlanarak planlanır. Doğu toplumlarında ise sosyal sorumluluk anlayışı dolaylı ya da doğrudan 
fayda, karşılık beklenmeden çalışmaların planlanması olarak tanımlayabiliriz.  Her iki yaklaşımın ortaya çıktığı 
toplumsal gerçeklikte bir karşılığı vardır. Günümüzde ise yatırımcı kuruluşların yatırımın yapılacağı bölgelerde sosyal, 
ekonomik ve çevresel etkinin yatırım öncesi ve sonrası dengelerinin sürdürülebilir yapıda olmasına yönelik çalışmalar 
belirleyici olmaktadır. Daha bütünsel açıdan günümüzde sosyal sorumluluk anlayışı; ilgili tüm tarafların beklentilerini 
kısa, orta ve uzun vadede dikkate alarak faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi olarak tanımlanır. İlgili tüm 
tarafların içinde yatırımcı kuruluşun beklentileri ve öncelikleri de yer almaktadır.  

Ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde ileri teknoloji kullanan büyük işletmelerin kurulması, o bölgedeki işgücü 
profilinin iyileştirilmesini ve işgücü potansiyelinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca bölgedeki yerel 
işletmelerin tedarikçi potansiyellerini geliştirici çalışmalara dâhil edilmesini de gerekli kılmaktadır.  Bu amaçla 
oluşturulan sosyal sorumluluk çalışmaları, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik uzun dönemde önemli katkılar 
sağlamaktadır.  

Öksüt Madencilik AŞ’nin Develi’de yapacağı yatırım bölgedeki paydaşlar ile ortak bir payda etrafında buluşarak işgücü 
profilinin iyileştirilmesinin yanında tedarikçi potansiyelinin geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır. Bu konuda yapılacak 
çalışmalar yatırımın ortaya çıkardığı ve çıkaracağı fırsatlardan bölge de yaşayanların faydalanmasının yanında Öksüt 
Madencilik AŞ’nin insan kaynakları ile tedarik hizmetlerinin iyileştirilmesi açısından da önemli görülmektedir.    

1.1. Arka Plan ve Genel Çerçeve  
 

ÖKSÜT Madencilik Sanayi ve Ticaret İşletmeleri A.Ş.’nin maden havzasında etki alanına giren yerleşim birimlerine 
yönelik yürütülecek çalışmalara ilişkin genel çerçeve üç ana bölümden oluşmaktadır.  

1. Bölüm: Yerleşim birimlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel varlıkların tanımlanması, gelişme potansiyeli bulunan 
kurum, kuruluş ve kişilerin belirlenerek işbirliklerinin oluşturulup güçlendirilmesi,  

2. Bölüm: ÖKSÜT Madencilik AŞ’nin kurulum ve işletme safhasında istihdamın ve tedarikin bölgede yaşayanlardan 
sağlanmasına yönelik faaliyetlerin planlanıp desteklenmesi, 

3. Bölüm: ÖKSÜT Madencilik ile ilgili hızlı etki yaratacak çalışmaların planlanması yolu ile beklentilerin yönetilmesi. 

Önerilen çalışmalar neticesinde Develi İlçesi’nde ÖKSÜT Madencilik A.Ş.’nin Maden sahası etki alanına giren yerleşim 
birimlerinde; 

 



• İyi komşuluk ilişiklerinin geliştirilmesi 

• Kuruluş ve işletme dönemlerinde çalışabilecek yerel istihdamın geliştirilmesi, 

• İşletme geliştirme çalışmaları ile tedarik zincirinin oluşturulup geliştirilmesi, 

• Yaşayanların gelir getirici faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,  

• Yaşayanların sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yaşam kalitelerinin arttırılması, 

• Yerelde bulunan paydaşların mevcut durumları ve olası işbirliklerinin ortaya çıkarılması,  
amaçlanmaktadır.  

Öksüt Madencilik AŞ’nin maden sahası Kayseri ilinin Develi ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır.   Maden sahasında 
yürütülecek faaliyetlerin; 

➢ birinci derecede etkileyeceği yerleşim birimleri; Develi’nin Öksüt, Yukarı Develi ve Zile mahalleleridir, 
➢ ikinci derecede etkileyeceği yerleşim birimleri; Sarıca, Gazi, Tombak, Yazıbaşı, Gömedi ve Epçe mahalleridir. 
➢ Dolaylı olarak etkileyeceği yerleşim birimleri ise Develi ilçesi ve Kayseri ili olarak tanımlanmaktadır. 

Öksüt Madencilik, uygulayacağı sosyal sorumluluk projeleri ile maden sahasının yerleşim birimlerinde kuruluş ve 
işletme safhasında herhangi bir olumsuz etki bırakmamasını hedeflemektedir.   

Öksüt Madencilik, projenin gelişimi için 2012 yılından itibaren çeşitli sosyal, ekonomik ve çevresel araştırmalar 
yaptırmıştır. Bunlar sırasıyla; 

➢ Sosyal Taban Raporu (Ekim 2012) 
➢ Paydaşların Katılım Planı (Ekim 2012) 
➢ Paydaşların Katılım Çerçevesi (Ekim 2013) 
➢ Öksüt Ön Sosyal Taban ve Etki Tanımlama Araştırması (Temmuz 2014) 
➢ Öksüt Altın Madeni Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) (Nisan 2016) 
➢ Öksüt’ün Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Develi’de İşgücü Profili Ve Tedarikçi Potansiyeli Raporu (Nisan 

2016)  
Bu araştırmalara paralel olarak etki değerlendirme çalışmasını tamamlamak amacıyla aşağıda belirtilen araştırmalar 
yapılmıştır. 

➢ Sosyal Öncelikli Veri Toplama Çalışması (Aralık 2014) 
➢ Risk Değerlendirme Çalıştayı (Mayıs 2015) 

Bütün bu çalışmalar sonucunda madenin etki değerlendirmesi tamamlanmış ve yerel kalkınma projesine geçiş 
aşamasına hazırlıkları başlatılmıştır.  

1.2. Kapsam, Amaç ve Hedef Kitle  
KAPSAM 

Proje, Develi ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı Öksüt, Yukarı Develi(Kopçullu, Camikebir, Yedek, Güneyyukarı), Gazi, 
Sarıca, Tombak, Zile, Epçe, Gömedi, ve Yazıbaşı mahallelerini kapsamaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Öksüt Madenciliğin yatırımlarından birinci ve ikinci derecede etkilenecek yerleşim birimleri ile 
dolaylı etkilenecek yerleşim birimlerindeki; 

➢ Bölgedeki paydaş profilini ortaya çıkarmak, 
➢ İşgücü profilini çıkarmak ve tanımlamak 
➢ Bölgedeki işgücünün söz konusu tesisin kurulum ve işletme aşamalarından ihtiyaç duyacağı yerel işgücünün 

doğrudan ve dolaylı istihdam çalışmaları için öneride bulunmak, 
➢ Bölgedeki tedarikçi potansiyelini ve profilini belirlemek, 
➢ Tedarikçi potansiyelin söz konusu tesisin ortaya çıkartacağı iş fırsatlarından daha çok faydalanmasına 

yardımcı olacak yöntemleri önermek, 
➢ Bölgede alternatif gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik model önerileri sunmak, 
➢ Sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlanmasına ve uygulanmasına yönelik model önerileri sunmak,  
➢ Yerelde istihdam problemi yaşayan bireylerin farklı iş olanaklarına erişimini kolaylaştırmak için yapılacak 

çalışmalara alt yapı hazırlamak ve bir yol haritası oluşturmak,  
ÖZEL AMAÇLAR 

➢ Yerel işgücünün bölgedeki ve bölge dışındaki istihdam fırsatlarına hazırlamak, 
➢ Yeni girişimleri ve girişimcileri cesaretlendirmek, 
➢ Bölgedeki istihdam fırsatlarının nitel ve nicel olarak geliştirilmesini dolaylı ya da doğrudan desteklemek,  
➢ Kadınların işgücü piyasasına katılmalarını teşvik etmek,  
➢ Aile ekonomisine ek katkı sağlama girişimlerini desteklemek, 
➢ Bölgede alternatif geçim kaynaklarını olanaklarını çeşitlendirmek ve geliştirmek,  



HEDEF KİTLE 

Çalışma ve raporlamaya konu hedef kitle aşağıdaki gruptan oluşmaktadır 

➢ İş arayanlar: Bir işletmede ücret karşılığı çalışmak isteyen veya işini değiştirmek isteyen kişilerdir. 
➢ Yeni girişimciler: Kendi işini kurmak isteyenler ile faaliyet gösterdiği iş kolunu değiştirmek isteyen kişilerdir.   
➢ İşini geliştirmek isteyenler: Sahibi veya ortağı olduğu işletmeyi geliştirmek faaliyet alanını değiştirmek, 

geliştirmek isteyen kişilerdir.  
➢ Paydaşlar: ÖKSÜT Madenciliğin sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda bölgede faaliyette bulunan ve 

olası işbirliği/kolaylaştırıcı olma olasılığı olan kurum ve kuruluşlar.  
 

1.3. Yöntem 

Kayser ili Develi ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı Öksüt, Yukarı Develi, Gazi, Sarıca, Tombak, Zile, Epçe, Gömedi ve 
Yazıbaşı mahallelerinde yaşayanlar ile ilgili olabilecek paydaşlar ile işgücünün profilini çıkarmak ve Develi’deki 
tedarikçi potansiyelini belirlemek amacıyla yürütülen bu çalışamaya başlamadan ön hazırlıklar yapılmıştır. Bu 
bağlamda saha ziyaretleri ve ilgili paydaşlar ile derinlemesine görüşmeler planlanmış,  Sözü edilen çalışmaların 
sonunda hedef kitleye kartopu yöntemiyle ulaşılması ve yüz yüze görüşme yoluyla nicel ve nitel veri, bilgi toplanması 
yaklaşımı benimsenmiştir.   

Araştırma masa başı çalışmasıyla başlatılmış, bu bağlamda TÜİK, SGK, İŞKUR,  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 
vb. kurum ve kuruluşların bölgeye yönelik çalışmaları yanında ÖKSÜT Madencilik tarafından yaptırılan konuya ilişkin 
araştırmalar da incelenmiştir. İnceleme sonunda ihtiyaç duyulan nicel ve nitel veriler belirlenerek bunların 
toplanması için gerekli planlama yapılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında derinlemesine görüşmeler ve odak grup 
toplantıları yöntemi kullanılmıştır. Nicel ve nitel verilerin toplanmasında yüz yüze görüşmeler ile resmi kayıtların 
derlenmesi yöntemi benimsenmiştir. 

Ardı ardına İki temel saha çalışması yürütülmüştür. Birincisi paydaş ve tedarikçi görüşmeleri ikincisi ise bireysel iş 
gücü profilinin oluşturulması çalışmalarıdır.  

Hazırlık aşamasında masa başı çalışmalarında elde edilen bilgiler ışığında tedarikçi ve işgücü profilini tanımlamak ile 
paydaşların potansiyelini belirlemek için görüşme listesi oluşturulmuştur. Söz konusu liste Öksüt Madencilik A.Ş. ile 
paylaşılıp nihai liste elde edinmiştir. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan bilgi toplama araçları geliştirilerek paydaş 
görüşmeleri yapılmıştır. Saha çalışması esnasında paydaş görüşmeleri proje ekibi ve Öksüt Madencilik personellerinin 
gözetiminde yürütmüştür. Paydaş görüşmeleri dört kişiden oluşan iki kişilik ekiplerce yapılmış ve bu ekiplerde en az 
bir Öksüt Madencilik personeli yer almıştır. Paydaş görüşmeleri sırasında derinlemesine görüşme yapılacak kişilerin 
soru listeleri de oluşturulmuştur. Derinlemesine görüşmeler en az biri deneyimli uzman olmak üzere iki kişi 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında elde edilen tüm verilerin derlenmesi ve analiz edilmesi sürecinde de 
bir veri uzmanı da görev almaktadır.  

İşgücü profilini tanımlamak ve analiz etmek amacıyla madenden birinci ve ikinci derecede etkilenecek olan on iki 
mahallede çalışabilir işgücüne yönelik iş gücü profili oluşturma çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda her mahallede 
paydaş görüşmeleri esnasında muhtarlıklar ile ön görüşme yapılmıştır. Görüşmeler esnasında bireysel profil 
oluşturma çalışmasına başvuru listeleri muhtarlara tutanak ile dağıtılmıştır. Mahallede çalışmaya katılmak isteyen 
bireylerin başvuruları listelere eklenmiştir.  Listeler Öksüt Madencilik A.Ş.’nin Halkla İlişikler biriminin marifeti ile 
derlenerek araştırma ekibine ulaştırılmıştır. Görüşmeler mahallelerde uygun ortamlarda dört uzman ile 
yürütülmüştür. Görüşmelerin yürütüleceği mahallerde tüm ilgili ve uygun kişilerin katılımlarının sağlanması için 
duyuru metni muhtarlıklarda asılmış, cami hoparlöründen duyurularda yapılarak çalışmaya katılımın sağlanması 
desteklenmiştir. 

 

Yapılacak çalışmalar için önce muhtarlar bilgilendirilmiş ve onların görüşleri de alınarak hedef kitlenin katılımının en 
yüksek olacağı yer ve zaman belirlenerek bireysel görüşme takvimi hazırlanmıştır. Görüşmeler bire bir derinlemesine 
görüşme yöntemi ile yapılmış olup bir bireysel profil formu iki envanter aracı kullanılarak gerçekleşmiştir.      

Görüşmeler/toplantı öncesinde, bireysel görüşme esnasında genel bir açıklama yapılmış ve bunun bir iş başvuru 
olmadığının altı çizilmiştir. Bu bağlamda çeşitli sebeplerle görüşmeye katılamayan, ancak çalışabilir durumda olan 
kişilerin Öksüt Madencilik A.Ş.’nin Halkla İlişkiler Birimine başvurarak çalışma süresinde belirlenecek yerlerde 
görüşmelerinin yapılabileceği bilgisi de paylaşılmıştır. Toplantı sırasında Öksüt Madencilik yetkilileri vatandaşlardan 
gelen soruları da cevaplandırmışlardır. 



 Bireysel işgücü profili oluşturma çalışmasında 3 temel form/araç kullanılmaktadır. Bireysel görüşmeler danışan ve 
danışman görüşme teknikleri doğrultusunda birebir gerçekleşmiştir. Görüşmelerde üç temel veri derlenerek 
uzmanların yorumlanması ile bireysel profil formuna aktarılmaktadır. Birinci veri bireyin beyanına dayalı kişisel, 
mesleki, eğitsel ve tecrübelerinden oluşan veri ikinci envanter sonuçları ile elde edilen veriler son olarak üçüncü veri 
ise tüm bu bilgiler ışığında uzman gözlem ve yorumu doğrultusunda elde edilmiştir.  

 

 


