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Osman SİRKECİ1
Giresun Üniversitesi osmansirkeci@gmail.com

Dear Editor
It is treated as "Micron Entrepreneurship" in the scientific sense that we define as street economics. We are honored to
declare this new definition of economy to the world of science and economy, as it is all over the world, at our
publishing Agency Kent Academy. It is very important that the Street Economy be discussed on a wide variety of
platforms and is on the agenda, for all humanity. Best regards

Sayın Editör;
Sokak ekonomisi olarak tanımladığımız, bilimsel alanda “mikron girişimcilik” şeklinde ele aldığımız yeni ekonomi
türünü tüm dünyada olduğu gibi yayın kuruluşunuz Kent Akademisi’nde de bilim ve ekonomi dünyasına deklare
etmekten onur duyarız. Modelimizin daha yaygın ortamlarda ele alınıp tartışılması bütün insanlık adına önem
arzetmektedir.
Saygılarımızla.
GLOBAL SOKAK EKONOMİSİ BİLDİRGESİ

The Manifest of the Global Street Economy

Sokakların Gölgesindeki Küresel Gerçeklik

The Global Reality in the Shadow of the Street

Sokak girişimcileri barış, huzur, güven ve
yaşanabilir bir dünya için birleşmelidir!

StreetPreneurs must unite for peace, serenity,
a safe and livable world!

SOKAK EKONOMİSİ (S.E); Açık alanda mal ve
hizmet sunumudur. Sokak, kaldırım, meydanlarda
kamusal alanlarda sabit bir mekana bağlı kalmaksızın,
durarak veya yürüyerek ticari, sanatsal mal ve hizmet
sunumudur. Mikro ölçekli işlerdir. İktisadi ve sosyal
fayda üretir. Bedensel ve zihinsel faaliyetlerdir. Yatırım
sermayesi mikro ölçeklidir. İzin gerektiren veya
gerektirmeyen, kayıtlı veya kayıtdışı etkinliklerdir.
Sınırlı düzeyde eğitim, bilgi ve beceri gerektiren
işlerdir. Dünyada 2 milyar kişinin sokaklarda çalıştığı
tahmin edilmektedir.

STREET ECONOMY (S.E); SE offers the goods and
services on the outdoor area. SE offers commercial,
artistic goods and services on the street, sidewalk, and
public streets, without standing in a fixed space, standing
or walking. SE is a micro-scale business. It produces
economic and social benefits. It is physical and mental
activities. Investment capital is micro-scale. Permission
is required or not required, registered or unregistered
activities. At a limited level, education is knowledge and
skill. It is estimated that 2 billion people in the world are
working in the streets.
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FONKSİYONLAR - FUNCTIONS
1

Sokak ekonomisi, yaşamın ve yarının ayrılmaz
parçasıdır.

Street economy is an integral part of the life and future.

2

Sokak ekonomisi, piyasa ekonomisinin
dışsallaştırılmış temel fonksiyonlarındandır.

Street economy is the externalized basic functions of the
market economy.

3

Sokak ekonomisi, piyasa ekonomisinin
aksaklıklarının tamircisi, noksanlıklarının
gidericisidir.

Street economy is the repairer of the troubles of the
market economy, the remedy of its deficiencies.

4

Sokak ekonomisi, dar gelirlinin yegane
tedarikçisidir.

Street economy is the only supplier of low-income
citizens.

5

Sokak ekonomisi, piyasa ekonomisinin
koruyucusu ve uzayan ömrünün garantisidir.

Street economy is the safeguard of the market economy
and the guarantee of its extended life.

6

Sokak ekonomisi, piyasa ekonomisinin hizmetkarı
ve otomatik motivatörüdür.

Street economy is the servant of market economy and
automatic motivator.

7

Sokak ekonomisi en büyük sosyal, küyerel ürün
ve hizmet sektörüdür.

Street Economy is the largest social, glocal product and
service sector.

8

Sokak ekonomisi mikro ölçekli doğal tarımın
garantisidir.

Street economy is a guarantee of natural micro-scale
agriculture.

9

Sokak ekonomisi düşük maliyetli birincil istihdam
kaynağıdır.

Street economy is a low-cost, primary source of
employment.

10

Sokak ekonomisi, düşük maliyetli, mikro ölçekli
kütlesel ürün ve hizmet üretiminin ve dağıtımının
güvencesidir.

Street economy guarantee, low cost, micro scale, mass
production and distribution of goods and services.

11

Sokak ekonomisi yapılan yardım ve destekleri
misliyle faydaya dönüştürmektedir.

Street economy converts multiple to benefit, the aids and
supports that have been made to him.

12

Sokak ekonomisi en yaygın girişimcilik okuludur.

Street economy is the most common entrepreneurial
school.

13

Sokak ekonomisi, serbest piyasanın sıfır bürokrasi
ile en kolay girişimcilik sektörüdür.

Street economy is the easiest entrepreneurial sector with
zero bureaucracy in the free market.

14

Sokak ekonomisi girişimcilik ikliminin doğum
yeri ve yaşam alanıdır..

Street economy is the birthplace and living space of
entrepreneurial climate.

SORUNLAR - PROBLEMS
15

Sokak ekonomisi dışlanmakta, horlanmakta ve
yadsınmaktadır.

The street economy has been externalized, despised and
denied.

16

Özgün eğitim sokak ekonomisi çalışanlarının en
önemli sorunlarındandır.

The special education is the most important problems of
StreetPreneurs.

17

Sokak ekonomisindeki emeğin değeri, piyasa
ekonomisindeki değerinden daha düşüktür.

Labor value in the street economy is lower than the
market economy.
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Sokak ekonomisi, her türlü güvenden ve
güvenceden yoksundur.
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Street economy is insecure and unprotected.
(Street economy, without any kind of confidence and
lack of protection.)

ÇÖZÜMLER - SOLUTIONS
19

Sokak ekonomisine özgün eğitim programı
sunulmalıdır.

The street economy should be supported by a special
education program.

20

Sokak ekonomisindeki çocuk ve kadın emeği
ivedilikle korunmalıdır.

Children and women in the street economy must be
protected immediately.

21

Sokak ekonomisi sağlık ve sosyal güvenceye
kavuşturulmalıdır.

Street economy should be taken into health and social
security.

22

Sokak ekonomisinin etkin entegrasyonu ve sosyal
içselleştirilmesi ile ürün ve hizmet kalitesi
yükseltilmelidir.

Product and service quality should be upgraded with
effective integration and social internalization of street
economy.

22

Sokak ekonomisi özgün mali teşviklerden ve
danışmanlık teşviklerinden yararlanmalıdır.

The street economy should benefit from special financial
incentives and consulting incentives.

23

Sokak ekonomisi girişimciliği (Seyyar Girişimci StreetPrenör) ödüllendirilmeli ve teşvik
edilmelidir.

StreetPreneurship (Street Vendor - StreetPrenuer) should
be rewarded and promoted.

24

Sokak Ekonomisinin sanal odaları, dernekleri,
birlikleri kurulmalıdır.

The virtual chambers, media platforms, unions and
associations of Street Economy should be established.
16/2/2018
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