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ANKARA 



İktisadın Çalışma Alanı Nedir? 
  

  

  



Kamu Malları: 
  

 LÖSEV gibi bir vakfın hizmetleri, hangi özelliği nedeniyle “kamu 
malı” olarak adlandırılabilir? 



Kamu Malları: 
  

 Dışlanamazlık (Non-excludability). 
  Yeni fikirler 

  Ortak kullanım alanlarının temizliği 

  Temiz su, temiz hava 

 Tüketimde rekabetin olmaması (Non-rivalry in consumption)??? 



Örnek: 
  

 10 kişisiniz. Her birinizde 10 lira var. 

 Bu 10 liranın istediğiniz kadarını ortak havuza koyabilirsiniz 
(bağışlayabilirsiniz).  

 →  Biliyorsunuz ki, havuza ayrılan paralar 2 katına çıkacak ve 10 kişi 
arasında eşit olarak paylaşılacak. 

 Havuza kaç lira ayırırsınız?  

  



Örnek: 
  

 Havuza ayırdığınız 1 liranın ne kadarını geri alabilirsiniz? 

 Marjinal yarar nedir?  

 1x2 / 10 = 0.20 lira (20 kuruş) 

 Marjinal maliyet = 1 lira > Marjinal yarar = 20 kuruş 

 Dolayısıyla havuza hiç para ayırmak istemezsiniz. 



Örnek: 
  

 **** Acı gerçek: 

 Oysa herkes elindeki paranın tümünü havuza ayırsa 

 herkese  10x10x2 / 10 = 20 lira düşer. 

 Bu işten herkes faydalanır! 



Örnek: 
 Sizin dışınızda herkesin elindeki paranın tümünü havuza ayırdığını 
biliyor olsanız, size ne yaparsınız? 

  

 Eğer siz de 10 lira ayırırsanız elinizde toplam 

 0 + 10x10x2 / 10 = 20 liranız olacak. 

 Eğer siz hiç para ayırmazsanız  10 + 9x10x2 / 10 = 28 liranız olacak. 

 28 > 20, dolayısıyla havuza para ayırmamayı seçersiniz !!!  







World Giving 
Index  

Ranking 

% giving 
money 

% 
volunteering 

time 

% helping a 
stranger 

Turkey  134 14% 7% 35% 

Slovenia 62 35% 27% 40% 

Ireland 3 72% 35% 60% 

Costa Rica 36 38% 23% 55% 

USA 5 60% 39% 65% 



Bağışta bulunmanın önemi: 
  

 LÖSEV gibi vakıflar faaliyetlerine devam etmek için bağışlara ihtiyaç 
duyarlar. 

 Dolayısıyla, bağış toplamak bu gibi vakıflar için çok önemli bir iş. 

 Acaba bağışlar nasıl artırılabilir? 

  

 İktisatçılar bu konuda vakıflara nasıl yardımcı olabilirler? 

 

  

  



Bağışta bulunma davranışı: 
  

 Neredeyse her konu ile ilgilenen, her konu üzerine çalışan 

iktisatçılar bağışta bulunma davranışı ile ilgili neler tespit etmişler? 

  



Bağışta bulunma davranışı: Örnek 1 
 Bağışların nasıl, hangi şekilde istendiği önemli! 

 Boston’da yılbaşında yanyana iki girişi olan bir süpermarkette farklı şekillerde 
bağış istenmiş.  

 Sadece çan çalarak;  

 Çana ek olarak sözlü davetle “lütfen bağış yapınız”;  

 Girişlerden sadece birinde durarak;  

 İki girişte birden durarak  

   

 Kaynak: “Avoiding the ask: A field experiment on altruism, empathy, and charitable giving”, J 
Andreoni, JM Rao, H Trachtman,  Journal of Political Economy 2017. 





Bağışta bulunma davranışı: Örnek 1 
 Bağışın her iki kapıda birden istenmesi bağışçı sayısını ve bağış tutarını 
neredeyse 2 kat artırmış. 

 Sözlü davet eklendiğinde, sadece çana kıyasla, bağışçı sayısı ve bağış 
tutarı % 45–69 artmış. 

 Sadece tek kapıda durulduğu zaman (yani sözlü daveti duymama (kaçış) 
imkanı tanındığı zaman)  müşterilerin neredeyse 1/3’ü  yolunu değiştirip 
bağış istenen kapıdan geçmek yerine bağış istenmeyen kapıdan girmeyi 
seçmiş.  

 Kaynak: “Avoiding the ask: A field experiment on altruism, empathy, and charitable 
giving”, J Andreoni, JM Rao, H Trachtman,  Journal of Political Economy 2017. 



Bağışta bulunma davranışı: Örnek 2 
 Soru: Acaba bağışçılar arkadaşlarından, çevrelerinden nasıl etkilenirler? 

 Londra maratonun dünyanın  en iddialı  bağış toplama aktivitelerinden 
biri. 

 Katılan 35 bin koşucunun yaklaşık 20 bini bir hayır kurumu adına bağış 
topluyor. Web sayfası kurup tanıdıklarını bağış yapmaya davet ediyor. 

 Veri kaynağı: Koşucuların web sayfaları.  

 Koşucunun hangi kurum için bağış topladığı, toplam bağış hedefi (varsa), o 
ana kadar toplanan bağış tutarı, bağışçıların isimleri (gizli kalmak 
istemezlerse) ve bağışladıkları miktarlar. 

 Kaynak: “Peer Effects in Charitable Giving: Evidence from the (Running) Field” S Smith, F 
Windmeijer, E Wright - Economic Journal, 2015. 



Bağışta bulunma davranışı: Örnek 2 
  

 En yüksek tutarda bağış toplayanlar arasında şu isimler var: 

  Richard Branson Virgin Unite adına £35,000’dan fazla toplamış. (Tek bir 
bağışçı £6,550 bağışlamış). 

 Şarkıcı Natalie Imbruglia yine Virgin Unite adına £32,000 ’dan fazla 
toplamış. (Tek bir bağışçı £10,000 bağışlamış). 



Bağışta bulunma davranışı: Örnek 2 
 Bulgu:  Bir koşucu tarafından yüksek miktarda bağış toplanmış 
olması, onun tanıdıklarını /çevresini de bağış yapmaya teşvik ediyor.   

 Web sayfalarını kıyaslarsak, belli bir ana kadar yapılmış olan ortalama 
bağış tutarının £10 daha fazla olduğu sayfalarda, tanıdıklar  £2.50  
daha fazla bağış yapıyor. 

  

 Kaynak: “Peer Effects in Charitable Giving: Evidence from the (Running) Field” S Smith, F 
Windmeijer, E Wright - Economic Journal, 2015. 



İlginizi çekebilecek bir diğer konu başlığı:  
Sosyal girişimcilik - Etki odaklı girişimcilik 

  

 Sosyal inovasyon / Sosyal etki  

 Amaç:   

 Toplumda olumlu yönde bir değişim yaratabilmek, bu değişimin parçası 

olmak.   

 Girişimciliğin kâr güdüsünü bırakmadan yapabilmek mümkün. 



Çöp(m)adam; kadınların atık malzemelerden yaratıcı ve sürdürülebilir ürünler 
üretip, ürünlerin satışa sunulmasını sağlayan bir platform.  
Kadınlara istihdam yaratması ve geri dönüşüme katkıda bulunmasıyla sosyal bir 
girişim olarak ön plandadır.  



Türkiye’de gerçekleştirmek istedikleri hayalleri/ulaşmak istedikleri hedefleri olan 
liseli öğrenciler ile üniversiteli deneyimli öğrencileri bir araya getiren girişim. 



Hepimizin problemlerinden biri olan spor için motivasyon eksikliğinin ve 
hareketsizlik yüzünden oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçmek için 
kurulmuş, spor yapanları bir araya getirmeyi hedefleyen bir platform.  
Platform üzerinden kendi ilgi alanınıza ve seviyenize uygun sporcularla bir araya 
gelebiliyorsunuz. 



The LifeStraw, 1999 yılında Kenya’da temiz suya ulaşamadığı için hastalanan ve hayatını kaybeden halkın, 
temiz suya ulaşma problemini çözmek üzere yola çıkan bir grup tasarımcı ve mühendisin girişimi.  
İlk prototiplerini 2005 yılında ortaya koyan ekibin ürünü, suyu kullanım esnasında filtreleyen ve suyun 
direkt kaynağından içilmesini sağlayan bir pipet.  
1 milyondan fazla faydalanıcı, onlarca okul ve yüzlerce eve ulaşan bu proje, aynı zamanda kendine macera 
sporu tutkunları arasında da alternatif bir satış pazarı da bulmayı başarmış. 



   
 Impact Hub: 

 “Temelleri Londra’da atılan, sosyal etki odaklı girişimcileri bir araya getirmeyi 
ve güçlendirmeyi amaçlayan Impact Hub, girişimciler, serbest çalışanlar, 
yazılımcılar, danışmanlar, yatırımcılar, kreatifler, sanatçılar ve gazeteciler gibi 
birbirinden farklı ancak etkilerini artırmak için birbirine ihtiyaç duyan 
alanlardan üyeleri barındırıyor.  

 81’i aktif, 17’si kurulum aşamasında olan bu Hub’lardan biri de artık 
Türkiye’de! ”         

 (7 KASIM 2016 tarihli bir yazıdan alıntıdır.) 

  


