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BAŞKANDAN

MÜSİAD, kurulduğu günden bugüne kadar, değerleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerini
yalnızca bir “iş adamları derneği”nin takvimiyle sınırlamamış, aynı zamanda ülkemizin kalkınması için mevcut sorunları tespit etmek ve bunların çözümü için fikir üretmeyi de öncelikli
sorumlulukları arasına almış ve bu bağlamda her sene hem ekonomik hem de toplumsal sorunları tartışan raporlar yayımlamıştır. Ekonomiyle ve akademinin, iş dünyasıyla bürokrasinin
sinir uçlarını birbirine bağlayan bu raporlar, yalnızca sorun tespiti ve çözüm önerisi getirmenin ötesinde, teoriyle pratiğin irtibatını temin eden birer çalışma olması bakımından da ayrıca
önemlidir.
Her yıl farklı bir konuyu ele aldığımız Türkiye Ekonomisi Raporları da ekonomide ideal
duruma yaklaşmak için hangi adımların atılması gerektiğini somut önerilerle ortaya koyan nitelikli birer araştırma olarak literatürde yerini almıştır. “Kalkınma Yolunda Yeni Eşik: Orta Gelir
Tuzağı’ temalı 2012 yılı raporumuz, ‘Güven Ekonomisinde Büyümenin Finansmanı’ isimli 2013
yılı raporumuz, ‘Cari Açığa Karşı KOBİ’ler ve Tarım’ başlıklı 2014 yılı raporumuz ve “İşgücü
Piyasaları: İşsizlik Eşitsizlik” başlıklı 2015 yılı raporumuz, gerek değindikleri sorunlar bakımından gerekse içerdikleri öngörülü yaklaşım ve ayrıntılı öneriler bakımından, dikkat çekmeyi
başarmıştır.
Küresel ekonomi bugün üretim süreçlerini bütünüyle değiştirecek yeni bir paradigmanın eşiğindedir. Bu dönemeçte, gelişmiş ülkeler maliyet düşüşü ve verimlilik artışıyla üretimde
kaybettikleri rekabet gücünü yeniden elde etme şansını kazanırken, gelişen ülkeler de alınması
gereken teknolojik mesafeyi hızlıca kat ederek bir üst gelir düzeyine ulaşma fırsatını yakalayacak. Paradigma değişimi, gerekli riskleri alarak mevcut durumun önerdiği konforu terk etme
cesaretini göstermeye ve ilerlemek için zorunlu atılımları yapmaya mecbur bırakacak bir ça10
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tışmanın yaklaştığını işaret ediyor. Bu kaçınılmaz çatışmayı önceden kestiren, bu yüzleşmenin
getireceği yeni koşullara hazırlanan ve bu değişim sürecini yönetmeyi başaran ülkelerin kârlı
çıkacağını söyleyebiliriz.
Bu yılki raporumuzu, Ekonomi Alanı ile sınırlı tutmayıp, daha geniş bir perspektifte değerlendirerek “MÜSİAD 2017 Raporu” olarak hazırlamaya karar verdik.
“Değer Tabanlı Teknolojik Dönüşüm” başlıklı 2017 yılı raporumuzda, küresel gelişmeler
bağlamında ülkemiz ekonomisinde bu teknolojik dönüşümün önemini ve gereğini değerlendirmenin yanında, bu dönüşümü değerleri de muhafaza ederek başarmanın yollarını tartıştık.
Ekonomide on yıllardır teknoloji üretiminde geride kalmanın faturasını ödeyen ülkemiz için
çok kritik bir geçiş süreci anlamına gelen bu dönüşümün, hem uzun vadede küresel rekabette
ileriye geçebilmenin zeminini teşkil edecek altyapıyı oluşturmak için, hem de orta gelir tuzağına düşmeden büyümeyi sürdürmenin başat gerekliği kabul ettiğimiz teknoloji-yoğun ve katma
değeri yüksek ürünlere yoğunlaşmak için aynı zamanda bir fırsat anlamına geldiğini unutmadan, yapıcı bir gayretle çalıştık.
Yoğun bir emeğin ve titiz bir çalışmanın sonucunda yayımlanan bu raporun öncelikle
ekonomi yönetimi olmak üzere bütün ilgililere faydalı olmasını temenni ediyor; başta Ekonomik Araştırmalar Birimimiz olmak üzere, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

NAİL OLPAK
Genel Başkan
MÜSİAD
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YÖNETİCİ ÖZETİ
BİRİNCİ BÖLÜM

KÜRESEL REKABET ve
SANAYİ -TEKNOLOJİ ODAKLI KALKINMA
A. KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI
[1] Modern ekonomilerde teknolojik gelişim/dönüşüm, teknolojik üretim kapasitesinin
artırılması ve bu üretime yönelik ürün yelpazesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme ve
kalkınma hedefine varabilmek amacıyla devletler tarafından çeşitli vasıtalarla desteklenmektedir. Bu nedenledir ki, yapısı itibariyle geniş bir toplumsal katılımı gerektiren teknolojik gelişim/
dönüşüm sürecinde, bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki en
önemli rolü devlet üstlenmektedir.
[2] Devletler; bir taraftan yeni teknoloji politikalarının oluşturulabilmesi ve sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesine yönelik hukuki altyapıyı tesis ederek teknoloji politikalarının yönünü
ve seyrini belirlerken, diğer taraftan da teknolojik gelişimi/dönüşümü sağlayacak özel sektör
yatırımlarına destek ve teşvikler vererek teknoloji politikalarının hızını belirlemektedir.
B. KÜRESEL EKONOMİDE SANAYİSİZLEŞME SÜRECİ
[3] Dünya ekonomisinin içyapısı ve temel dinamikleri 1970’li yıllardan itibaren ciddi bir
değişime şahit oldu. Hizmet sektörünün ağırlığı gittikçe artarken, sanayinin katkısı oransal olarak gerileme eğilimine girdi. “Sanayisizleşme” olarak adlandırılan bu süreç, 2000’li yıllara kadar
neredeyse kesintisiz devam etti.
[4] Küresel ekonominin yapısını değiştiren ‘sanayisizleşme’ olgusunun altında yatan nedenlerle ilgili değişik argümanlar ortaya konmaktadır. Sanayinin gerilemesine neden olan faktörlerden birisi tüketicilerin artan refahıdır. Ortalama gelir düzeyi arttığında sanayi ürünlerine
olan talep yavaş artarken, hizmetler sektörüne olan talep ise daha hızlı artmaktadır.
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[5] Ayrıca imalat sanayindeki üretkenlik artış hızı hizmetler sektöründen daha fazladır. Bu
durumun bir sonucu olarak, emek tasarrufu sağlayan teknolojik gelişim sanayi üretimi için gerekli olan işçi sayısını azaltmaktadır.
[6] Sanayisizleşmenin nedenleri ile ilgili olarak ortaya konan üçüncü bir faktör küreselleşmedir. Küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte gelişmiş ülke menşeli birçok çokuluslu şirket
(ÇUŞ) üretim tesislerini emeğin ucuz olduğu gelişmekte olan ülkelere kaydırmıştır. Bu eğilimin
bir sonucu olarak gelişmiş ülkelerde sanayinin payı hızla gerilemiştir.
C. KÜRESEL KRİZ VE YENİDEN SANAYİLEŞME
[7] Avrupa Birliği içinde küresel krizin etkileri sonucu yaşanan farklılaşma, sanayi ve üretim ekonomisinin önemini gözler önüne sermiştir. Ekonomisi hizmetler sektörüne dayalı Avrupa ülkeleri (örneğin; İngiltere, İspanya, Fransa ve Yunanistan) krizden daha çok etkilenmişken;
sanayi ağırlıklı ülkeler (örneğin, Almanya) krizden daha az yara almıştır.
[8] Ürünlerin katma değerinin önemli bir kısmı ÇUŞ’ların merkez ülkelerinde gerçekleştiği
için şirket kârlılıkları yüksek olmaktadır. Ancak bu sistemin meydana getirdiği işsizlik ve gelir
dağılımı eşitsizliği gibi unsurlar çoğu zaman göz ardı edilmiştir.

istikrarı sağlamak için likidite sıkıntısı yaşayan bankaları ve finans kurumlarını kurtarmaya çalışmışlar; sistemik olarak önemli banka ve finans kurumlarına ait tahvilleri düzenli olarak satın almışlardır. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası ve İngiliz Merkez Bankası reel sektöre likidite sağlamak
için aradaki perdeyi kaldırıp direk olarak şirket tahvili almaya başlamışlardır.
G. KALKINMANIN FİNANSMANINDA KÜRESEL ARAYIŞLAR VE İSLAMİ FİNANS
[13] 1980 sonrasında gittikçe kuralsızlaşan bir ortamda kendine geniş bir hareket alanı
elde eden finans piyasaları yüksek kârların cazibesine kapılarak sorumsuz bir şekilde riskli
yatırımlara yönelmiştir. Düzenleme ve denetlemeden uzak bir şekilde piyasalara sunulan yeni
finansal enstrümanlar küresel finans arenasındaki büyük oyunculara yüksek getiriler sağlarken,
reel ekonomiye hemen hemen hiç katkı sağlamamıştır.
[14] Faizsiz bankacılık sistemi; 2008 yılında yaşanan küresel finans krizi sonrasında piyasalarda gözlenen olumsuz gelişmelerden, geleneksel bankacılığa kıyasla daha az etkilenmiştir.
Faizsiz finansmanın spekülasyona imkân tanımayan yapısı, finansmanın reel bir varlığa dayalı
yapı dâhilinde gerçekleştirilmesi ve böylece tamamıyla teminatlandırılması, faizsiz finans sisteminin yapısal avantajları olarak sıralanmaktadır.

D. TEKNOLOJİK GELİŞİM VE ÜRETİMDE ÇEŞİTLİLİK
[9] Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Ricardo Hausmann’ın belirttiği gibi: “Fakir ülkeler aynı ürünü daha çok üreterek zengin olmaz. Ürettiği
ürünün türünü değiştirerek zengin olur.” Ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi için ülkelerin üretim yapılarının üzerine koyarak mevcut ürettikleri ürünlere yakın ancak daha karmaşık
(kompleks) ürünlere geçiş yapmaları gerekmektedir. Burada hızla oluşacak bir sıçrayıştan değil; küçük ama istikrarlı atılacak adımlar söz konusudur. Karmaşıklık endeksinde ilk üç sırayı
Japonya, Almanya ve İsviçre alırken ABD 14’üncü, Çin 19’uncu, Türkiye ise 42’inci sıradadır.
E. YENİ KORUMACILIĞIN YÜKSELİŞİ
[10] Uluslararası Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (ICTSD) tarafından yapılan
çeşitli yayınlarda pek çok ülkenin, 2008 küresel kriziyle birlikte, otomotiv sektöründen elektronik ve oyuncak sektörlerine kadar başvurduğu korumacı önlemlerden örnekler verilmekte ve
adeta “korumacılığın tam zamanı” olduğu vurgulanmaktadır.
[11] Yeni korumacılık önlemleri ayrıcalıklı sübvansiyonlar gibi tarife dışı engeller, hükümetlerin kamu alımlarında yerli satın alma girişimleri (buy local), gönüllü ihracat kısıtlamaları
ve düzenli piyasa düzenlemeleri olarak yayılmıştır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde yerli üreticileri ve özellikle bilgi teknolojileri alanındaki yeni girişimleri korumaya yönelik kamu politikaları yanında, gelişmekte olan ülkelerde ticareti korumaya yönelik önlemler ve canlandırmaya
yönelik teşvikler daha fazla gündeme gelmiştir.
F. Finansal Alanda Yeni Korumacılık
[12] Gelişmiş ülkeler küresel finans krizinden sonra piyasaları canlandırmak adına birçok
politikayı devreye sokmuşlardır. 2008 yılından önce merkez bankaları için birçok sıra dışı politika, küresel finans krizinden sonra denenmeye başlamıştır. Merkez bankaları ilk olarak finansal
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İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’NİN SANAYİ-TEKNOLOJİ
VE KALKINMA EKOSİSTEMİ

[1] Türkiye daha çok orta teknoloji grubunda, katma değeri düşük ürünlerde yoğunlaşırken ileri teknoloji ürünleri üretimi ise %3-5 seviyesindedir. Ar-Ge harcamalarının çıktısı ve
teknoloji-yenilik üretme ölçüsü olarak alınan patent sayısı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında
Türkiye ekonomisinin bu konudaki performansı sınırlıdır.
A. TÜRKİYE’NİN BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK EKOSİSTEMİ
Dünya’da ve Türkiye’de Yenilikçilik Göstergeleri ve Gelişimi
[2] Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ye oranı bir ülkedeki Ar-Ge yoğunluğunu göstermektedir.
Dünya’da Ar-Ge yoğunluğunun gelişimi izlendiğinde, Finlandiya, Japonya ve Güney Kore gibi
ülkelerin, %3-4 ile başı çektiği görülmektedir. Bu grubu ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi
ülkeler izlemektedir. Türkiye’de ise, Ar-Ge yoğunluğu %1 düzeyindedir.
[3] Yenilik ekosisteminin öncü göstergelerinden biri sayılan ve yenilikçi faaliyetlerin ticarileşmesini ifade eden patent başvuru ve tescil sayıları karşılaştırmalı olarak izlendiğinde,
Türkiye’nin gelişmiş ülke ekonomilerine göre gerilerde kaldığı görülmektedir. Türk Patent Enstitüsü’ne başvuran ülkelere bakıldığında Almanya ve ABD’nin Türkiye’de, Türkiye’den çok daha
fazla tescil başvurusunda bulunduklarını göstermektedir.
Türkiye’nin Yenilik Ekosistemi
[4] Teknolojik bağımlılık oranı yüksektir; mevcut sistem yenilikçi mesleki ve teknik eğitim
için yeterli değildir; yenilik ekosistemi kesimler arası bilgi akışını etkin bir biçimde sağlayamamaktadır ve devletin ekonomideki rolü net değildir.
20
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Türkiye’nin Teknolojik Yetenek Birikimi
[5] Teknolojik yetenek kavramı, firmaların üretim, yatırım ve yenilik yapabilme becerilerini ifade etmektedir. Teknolojik yetenek, ulusal Ar-Ge sisteminin büyüklüğü ve etkinliği, Ar-Ge
harcamalarının niteliği ve niceliği, transfer edilecek teknolojinin seçimi, özümsenme kapasitesi,
yeniden üretilebilir hale getirilmesini sağlayacak altyapı ve beceriler olarak sıralanabilecek pek
çok faktöre bağlı olarak oluşmakta ve gelişmektedir.
[6] Türkiye’de faaliyet gösteren teknoparkların ekonomik katkılarını göstermektedir. Buna
göre, faaliyet gösteren firma sayısı bakımından Yıldız Teknopark (339), ODTÜ Teknokent (324)
ve İTÜ Arı Teknokent (252) ilk üç sırada yer almaktadır. Sağlanan istihdam açısından bakıldığında ise Yıldız Teknopark (6.789 kişi), İTÜ Arı Teknokent (6.000 kişi) ve ODTÜ Teknokent
(5.317 kişi) ilk üç sırada yer almaktadır.
[7] Teknolojik yetenek birikiminin bir diğer göstergesi olarak “Türkiye Kaynaklı Bilimsel
Yayın Sayısı ve Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri” incelenebilir. Türkiye, bilimsel yayın
sayısı bakımından 2000 yılında 26. sırada iken, 2013 yılında 18. sıraya yükselmiştir.
Öğrenme Temelli Teknolojik Edinme, Geliştirme ve
Üretme Politikaları
[8] 2008 yılında Türkiye’ye giren yabancı sermaye miktarının yaklaşık %28,5’i imalât sanayinde gerçekleşirken bu oran 2009 yılında %26 ve 2010 yılında %15 olarak gerçekleşmiştir. 2011
yılında %22’ye ulaşan imalat sanayi oranı, 2015’de %34,7 seviyesine ulaşmıştır. Ancak imalât
sanayinin payının toplam yatırımlar içindeki oranının aynı hızla artmaması, doğrudan yabancı
sermaye yatırımları aracılığıyla transfer edilen teknolojinin kısıtlı olmasına sebep olmaktadır.
B. KATMA DEĞERLİ ÜRETİM İÇİN EĞİTİM REFORMU
[9] Türkiye’de eğitime ayrılan bütçenin yıllar içerisinde sürekli artış kaydetmesine rağmen,
verilen eğitimin niteliğinin maalesef istenilen seviyeye ulaşmadığını göstermektedir. Bu bağlamda, eğitimin ve dolayısıyla beşeri sermayenin niteliğini artırmak için tek başına milli gelir
artışının yeterli olmadığı söylenebilir. Bu durumda “Eğitim ile kalkınma arasındaki bu bağın
kuvvetlendirilmesi için neler yapılmalıdır?” sorusu gündeme gelmektedir. Bu bağlamda “Orta
Eğitim Tuzağı” olarak niteleyebileceğimiz bu sarmaldan çıkışta en önemli faktörlerden birisi
eğitim sistemi reformudur.
[10] Yaşadığımız ve yaşayacağımız tüm sorunların ortak sebebi de, ortak çözümü de insandır. İnsanın oluşma ve gelişme süreçlerinde birinci derecede etkili olan kurum ise, aile ve
çevredir. Bu nedenle; örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinde, “insan merkezli hayat-aile merkezli
toplum” anlayışı ve işleyişi bir “temel tespit” olarak kabul edilip benimsenmelidir.
C. İNOVASYONA DAYALI KALKINMANIN FİNANSMANI
[11] Türkiye’de sayısı az olan melek yatırımcılık ve risk sermayesi şirketlerinin finansal kapasitesi ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Türkiye’de melek yatırımcı sayısı 850 ve bunların da 415
tanesi Hazine Müsteşarlığı tarafından lisanslıdır. 2015 yılında toplam yatırım hacmi ise 31 milyon
€ seviyesinde gerçekleşmiştir. Karşılaştırma açısından, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yatırım
hacminin yaklaşık 26 milyar $ civarında olduğu not edilmelidir.
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[12] Risk sermayesi, özellikle Türkiye gibi genç ve dinamik nüfusun fazla olduğu ülkelerde
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gereken en önemli fonlama modellerinden birisi olmalıdır.
Yenilikçi bir fikir uzun soluklu ve riskli olduğu için bu anlayışa dayalı bir yatırımcı birlikteliği
gereklidir. Ne yazık ki, Türkiye’de ilk düzenlemenin üstünden epey vakit geçmesine rağmen,
risk sermayesi uygulamaları hâlâ emeklemektedir.
D. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN GEREKLİ HUKUKİ YAPI
[13] Bireylerin şahıs ve malvarlığını her tür saldırıya karşı korumak, bireylerin haklarını
güven içinde kullanmalarını sağlamak, insanların düzen ve barış içinde yaşamalarını mümkün
kılmak, renk, dil, din, cinsiyet, fikir, inanç ve kanaat gibi kişilere has durumlara bakılmaksızın
herkese eşit davranmak ve hukukun ideali ve nihai amacı olan adaleti sağlamak ancak hukukun
egemen olduğu bir toplum düzeninde mümkündür.
[14] “Kalkınmayı sağlayacak ideal hukuk sistemi nasıl olmalıdır?” sorusu insanlık tarihinden bu yana hukuka ilişkin yapılan tüm tartışmalarda başı çeken en önemli sorulardan biridir.
Öncelikle kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve toplumsal refahın artırılmasında o ülkedeki hukuk
sisteminin etkinliğinin büyük rol oynadığını ifade etmek gerekir. Kural ve uygulamaları çevreleyen kurumsal yapının sağlıklı bir şekilde oluşturulması hem ekonomik kalkınmayı hem de
toplumun sosyo/ekonomik gelişiminde itici bir rol oynamaktadır.
Hukuk Güvenliği ve Kalkınma
[15] Kalkınmış bir ülkede hukuk güvenliği olmazsa olmazdır. Çünkü kalkınma için olması
gereken ilk şart, insanların ülkesine, ülkesindeki siyasi otoritenin kendilerinin hak ve özgürlüklerine bulunacağı müdahalelere karşı güveninin sağlanmasıdır. Bireyler ise ancak hukuk güvenliğinin ve hukuka uyan bir siyasi otoritenin yani hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede bu
güveni yaşayabilirler.
Kalkınmaya Elverişli Birey Odaklı Hukuk
[16] Hukuki metinlere dogmatik bir bakış açısıyla yaklaşılarak güncelliğin kaybedilmesi,
toplumun kalkınmasının önündeki en büyük engel olabileceğinden kalkınmak isteyen toplumda
devletin ve bireylerin yeniliğe ve gelişmeye açık olması gerektiği gibi hukuki düzenlemelerin de
yeniliğe ve gelişmeye açık olması, inovatif girişimlerin devlet tarafından desteklenmesi, yeni ve
güncel fikirleri koruma altına alacak bir sistem oluşturulması gerekir.
E. STRATEJİK SEKTÖRLERDE KALKINMA TEMELLİ KAMU ALIMLARI
[17] KOBİ’lerin desteklenmesi ve rekabetçi güç kazanabilmesinin sağlanabilmesi için atılacak adımlardan ilki ve belki de en önemlisi sektörel önceliklendirmenin yapılmasıdır. Türkiye
ekonomisinin beşeri ve fiziki sermaye birikimini, teknolojik yetenek birikimlerini dikkate alan
ve hedeflerini göz önünde bulunduran bir seçim ile belirlenecek sektörlerin öncellikle küçük ve
orta ölçekli işletmeler olmak üzere desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.
[18] Belirlenen stratejik sektörlerde yapılacak kamu alımları bölgesel kalkınmanın sağlanması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yetenek ve rekabet güçlerinin arttırılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynakların optimizasyonu, spesifik teknolojilerin desteklenmesi, öncelikli olarak belirlenen stratejik sektörlerin ve bu sektörlere yapılan yatırımların yönlendirilmesi
ve benzeri amaçlarla kullanılabilecek en önemli sanayi-teknoloji politikası araçlarından biridir.
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SANAYİ-TEKNOLOJİ ODAKLI
KALKINMA VE DEĞERLER
[1] Sanayi Devrimi’nden günümüze sanayide yaşanan her değişim dalgası üretim yapısında
ciddi değişikliklere neden olduğu gibi, birçok farklı kanaldan toplumlardaki sosyal ve manevi
değerleri de etkilemektedir. Dolayısıyla sınai-teknolojik dönüşümün ekonomiye olası etkileri tartışıldığında bu dönüşümün gelir dağılımına, insan ilişkilerine, iş ahlakına, yönetim anlayışına ve
çevreye olan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
A. SINAÎ-TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN TOPLUMSAL DEĞERLERE ETKİLERİ
[2] Bilim ve teknoloji değer dünyalarından bağımsız var olmadıkları gibi farklı toplumsal
bağlamlarla etkileşime girdiklerinde de mevcut değer kümeleri üzerinde birtakım dönüştürücü etkilerde bulunmaktadır. Ancak özellikle teknolojinin dönüştürücü etkisi tek yanlı olarak
görülmemelidir; zira toplumsal bir boşlukta var olamayan teknolojinin bu sosyal boyutu etki
yapmayı olduğu kadar etkilenmeyi de içermektedir. Diğer bir deyişle, teknolojik ürünler ancak
belli toplumsal norm ve değerler çerçevesinde anlam kazanır ve bu kültürel unsurlardan etkilenirler.
Olumsuz Etkiler
• Mahremiyet,
• İnsan Onuru,
• “Ben algısı” ve benlik sunumu,
• Adalet,
• Sosyal dokunun tahribatı.
25

C. SINAÎ-TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN EKOLOJİK DENGE VE
ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
[9] Çevre konusunda esas olan öncelikle “çevrenin korunması ve doğal kaynakların tahrip
edilmemesi” iken; günümüzde bunun tam tersi bir şekilde “çevre önce tahrip edilmekte, ardından bu durum tamir ve telafi edilmeye” çalışılmaktadır. Böylece maddi ve manevi anlamda daha
maliyetli bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Olumlu Etkiler
· Bilgiye erişimin kolaylaşması,
· Siyasi ve ekonomik katılımın artması,
· İyiliğin artmasında kolaylık,
· Sanal cemaatler.
B. SINAÎ-TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ
Küreselleşme ve Bölüşümde Adalet
[3] Gelir dağılımı eşitsizliği; ekonomik büyümenin tabana yayıldığı ve refah devleti sisteminin etkin işlediği 1945-1980 yılları arasında başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın
birçok bölgesinde azalmıştı. Ancak, çift kutuplu dünya düzeninin değişime uğraması, küreselleşme ve neoliberal politikalar ile birlikte gelir dağılımı bozulmaya başlamıştır.
[4] 1975-2015 yıllar arasında emek gelirinin GSYH’ye oranının dünyanın birçok ülkesinde
düştüğü görülmektedir. Türkiye’de emek gelirinin GSYH’ye oranı 1975 yılında %43 iken 2015
yılında %34’e inmiştir. ABD’deki oran aynı dönemde %61’den %57’ye, Japonya’da ise %77’den
%60’a düşmüştür.
[5] Yoksullukta tatmin edici bir seviyede olmasa da bir düşüş yaşanırken, gelir dağılımı
eşitsizliğinde o denli bir iyileşmenin bile yaşandığını söylemek güçtür. Günümüzde en zengin
%1’lik kesim, dünya zenginliklerinin %50’sine sahip iken, dünyadaki insanların %80’i toplam zenginliğin sadece %6’sına sahiptir. ABD’de 1980-2013 yılları arasında en zengin %1’lik
kesimin enflasyonun etkilerinden arındırılmış reel geliri %142 artarken, orta gelirli insanların
gelirleri ise sadece %9 artmıştır.
Teknoloji ve Ücret Farklılaşmaları
[6] Teknolojik yenilikler şirketlerin vasıflı işgücüne olan talebini attırırken, orta seviye vasıflı işgücüne ve vasıfsız işgücüne olan talebi ise azaltmaktadır. Vasıflı işgücüne olan talepteki bu
sıçrama, ücretler arasında da ciddi oranda farklılaşmaya neden olarak gelir dağılımı eşitsizliğini
arttırmaktadır.
Gelir Dağılımında Zekât Müessesesi
[7] İslam coğrafyası için gelir dağılımı eşitsizliğini ve yoksulluğu azaltan önemli bir faktör
de zekât müessesesidir. Zekât, toplumdaki tüketim ve bölüşüm alanlarında yaşanan bozulmayı
iyileştirerek gelir eşitsizliğini düzeltmeye katkı yapmaktadır.
[8] Kaba bir hesap yapıldığında, İslam dünyasında yaklaşık 140 milyar dolarlık bir zekât
potansiyeli bulunduğu görülmektedir. Bu rakam OECD’nin bir alt kolu olan Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee – DAC) üyeleri tarafından az gelişmiş ülkelerin gelişmesine yönelik verilen 131.5 milyar dolarlık toplam dış yardım tutarının üzerinde
yer almaktadır.
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POLİTİKA ÖNERİLERİ
Ar-Ge için en önemli girdinin “nitelikli bilim adamı ve araştırmacı” olması ve bu nitelikli
işgücü oluşumunun zaman alan bir süreci ifade etmesi, Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümünün önündeki bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için
ülkemizin ileri teknoloji yatırımlarında istihdam edilmek üzere yabancı araştırmacı çalıştırmayı
cazip kılacak teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi yerinde olacaktır. Bu nedenle yapısal dönüşüm konusunun; kalkınma, sanayileşme, bilim ve teknoloji, eğitim, ticaret, değerler ve diğer
ilgili alanlardaki politikalarla birlikte bir bütünlük ve sistematik yaklaşım çerçevesinde ele alınması hayati önemi haizdir. Türkiye’nin, kalkınma ve küresel rekabet gücü konusunda, bugüne
kadar elde ettiği deneyimleri de göz önüne alarak, kendi özgün MİLLİ ekonomi politikalarını
belirlemesi elzemdir. Bu bağlamda;
• Türkiye’nin teknolojik, beşeri, ekonomik, coğrafi, tarihsel ve diğer varlıklarından kaynaklanan karşılaştırmalı üstünlüklerinin irdelenerek ekonomi politikalarında kullanılması gerekmektedir.
• Küresel rekabette insanın artan önemi nedeniyle Türkiye’nin, küresel rekabet için gerekli üstün niteliklere sahip insan gücünü sağlayabilecek kalitede ve nitelikte bir eğitim
sistemini oluşturmalıdır. Yine küresel rekabetin bir gereği olarak ülkenin altyapı düzeyinin, hukuki yapısının ve kurumsal kalitesinin uluslararası rekabet için gerekli ve yeterli
düzeye yükseltilmesi zorunluluk arz etmektedir.
• TUBİTAK, İleri Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumuna dönüştürülmeli, sanayi ile rekabet eden kurum olmaktan çıkarılmalı, sanayinin mali açıdan yapması mümkün olamayan, fakat milli çıkarlarımız açısından yapılması gerekli olan araştırma ve geliştirme
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projelerini gerçekleştiren, süreç değil sonuç odaklı Ar-Ge destekleri ile sanayii teşvik
eden kuruma dönüşmelidir.
• Günümüz küresel ekonomisinde rekabetçiliğin temel unsuru teknoloji ve yeniliktir.
Dünya teknoloji birikiminin ve haritasının bilinmesi hem sanayileşmede politika önerileri için hem yatırımcılara stratejik bilgi desteği olarak verilebilmesi açısından önem
taşımaktadır. Bu amaçla “Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Merkezi/Kurumu” Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altında oluşturulmalıdır. Bu kurum altında ülkemizin
kamu ve özel sektör şirketlerinin teknolojik ürün ve sistem ihtiyaçlarının yerli teknoloji
şirketleri ile karşılama hususunun sağlamak ve denetleyebilmek için bir birimin kurulması yararlı olacaktır.
• Teknolojik yatırım malı ürün, sistem ve hizmet üretici şirketlerimizin yüklendikleri
KDV’ler 2 ay ile sınırlandırmalı ve bu süreyi aşan KDV tutarları firmalara geri ödemelidir.
• Pazar potansiyeli yüksek, kritik öneme sahip ve özgün ürün geliştiren teknoloji firmalarımızı desteklemek ve büyütebilmek için Merkez Bankası kaynaklı risk sermaye fonu
oluşturulmalıdır. Bu fon ile yüksek teknolojili ara malı ve nihai ürün üreten veya üretecek tecrübeli milli firmaların doğrudan seçilip büyümeleri ve teknolojinin sanayileşmesi
sağlanmalıdır.
• Ulusal kaynakların verimli ve etkin kullanılması için teknoloji yatırımcısı kaynağını arsa
alımına harcamamalıdır. Bu bağlamda Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımcılara OSB’lerdeki boş parsellerde veya Hazine arazilerinde anahtar teslimli farika alanı
tahsis edilecek olması çok yerinde bir karar olmuştur. Ancak buna ek olarak Ar-Ge yaparak teknolojik ürün ve sistem geliştiren ve üreten milli şirketlerimize; yurt genelinde,
Teknoloji geliştirme bölgeleri, Teknoparklar, kamu arazileri gibi alanlarda; satılamama,
devredilememe ve mülkü devlette kalma kaydı ile projesine göre maksimum 49 yıl süre
ile bedelsiz arsa tahsisi yapılması sağlanmalıdır.
• Yaşanmakta olan sınai–teknolojik dönüşümün modern toplumun önemli bir unsuru
olan bireyciliği aşırı boyutlara taşıyarak aile ve ortak aidiyet mefhumları üzerinde icra
ettiği olumsuz etkilerin azaltılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu bağlamda aile
kurumunun ve kolektif kimlik bilincinin güçlendirilmesi için hukuki düzenleme ve
teşvikler devreye sokulmalıdır.
• Yaşanılan teknolojik dönüşüm süreçlerinin en bariz etkilerinden biri de mahremiyet
konusunda ortaya çıkmaktadır. Zira dijital ve akıllı teknolojiler birey ve şirketlere ait
mahrem bilgilerin de toplanarak depolanmasına imkân vermekte, bu bilgilerin ticari ve
güvenlik amaçlar için kullanılması son derece kolay hale gelmektedir. Yalnızca bireyler
için değil, şirketler ve hatta devletler için de önemli bir sorun haline gelmiş olan mahremiyetin korunması için özellikle kamu otoritesi gerekli tedbirleri almalıdır.
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EXECUTIVE SUMMARY
SECTION I

GLOBAL COMPETITION and INDUSTRYTECHNOLOGY ORIENTED DEVELOPMENT
A. SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY POLICIES IN THE GLOBALIZATION ERA
[1] In modern economies, technological development/transformation, enhancement of
technological production capacity and improvement of the product range for this production
are supported by the states through various means in order to achieve a sustainable growth
and development goal. For this reason, in technological development/transformation process,
which by its nature requires a broad social involvement, the state plays the most important role
in development and implementation of science and technology policies.
[2] States; on the one hand identify the direction and course of technology policies by
providing the legal foundation for development and healthy implementation of new technology policies, on the other hand, they determine the speed of technology policies by providing
support and reinforcements to the private sector investments which will enable technological
development/transformation.
B. DEINDUSTRILIZATION PROCESS IN GLOBAL ECONOMY
[3] Interior structure and dynamics of global economy faced a serious transformation from
1970’s onwards. As the predominance of service sector increased, the contribution of industry
demonstrated a relative regression trend. This process called “de-industrialization” continued
until 2000’s.
[4] Various arguments are manifested for the causes underlying this “de-industrialization”
phenomenon which changed the structure of global economy. One of the factors underlying
the regression of industry is the increasing welfare of consumers. As the average income level
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increases, demand for industrial products increases slowly while demand in services sector
increases faster.
[5] Moreover, increase in productivity speed of manufacturing industry is above that of
the services sector. As a result of this situation, labor-saving technological progress needed in
industrial production is a cut down on the number of workers.
[6] A third factor manifested about the causes of de-industrialization is globalization. As
globalization gained speed, many multinational corporations (MNCs) originating from developed countries moved their production facilities to developing countries where labor is cheap.
As a result of this tendency, the share of industry in developed countries has regressed fast.
C. GLOBAL CRISIS AND RE-INDUSTRIALIZATION
[7] The differentiation took place in the European Union as a result of the effects of the
global crisis revealed the importance of industry and production economy. While European
countries whose economies depend on services sector (eg. Britain, Spain, France, and Greece)
have been mostly affected by the crises; predominantly industrial countries (such as Germany)
have been affected much less.
[8] Since an important proportion of the products’ added-values are realized in the origin
countries of MNCs, corporate profitability is high in those countries. However, unemployment and
inequality of income distribution caused by this system have been disregarded most of the time.

F. NEW PROTECTIONISM IN FINANCIAL AREA
[12] Following the global financial crisis, developed countries implemented some policies
in order to boost the market. Many policies which were extraordinary for central banks prior
to 2008, were attempted after the global financial crisis. Initially, central banks attempted to
save the banks and finance institutions facing liquidity problems in order to maintain financial
stability; they systematically purchased the obligations of important banks and finance institutions. Moreover, European Central Bank and Bank of England removed the intermediate screen
and started to purchase corporate obligations directly.
G. GLOBAL PURSUITS IN THE FINANCING OF DEVELOPMENT AND ISLAMIC FINANCE
[13] After 1980, in an environment which progressively became irregular, finance markets
achieved a wide movement area and taking the fancy of high profits, they tended to make risky
investments. While new financial instruments which were offered free from regulations and
audit in the market, provided high profits for big players of the global finance area, they had
nearly zero contribution to the real economy.
[14] Compared to the traditional banking system, interest-free banking system was affected less by the adverse events observed in the markets following the 2008 global finance
crisis. The structure of interest-free financing which doesn’t allow speculation, the realization of
financing within a structure based on real assets and therefore as wholly guaranteed, is among
the structural advantages of interest-free finance systems.

D. TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND PRODUCTION RANGE
[9] As Prof. Ricardo Hausmann, Director of the Center for International Development of
Harvard University stated: “Poor countries don’t become rich by producing more of the same
product. They become rich by changing the product they produce.” For economical development to take place, countries must add to their production structure and move on to similar
but more complex products than the ones they currently produce. The thing mentioned here
is small yet stable steps rather than a quick jump. In the complexity index, the top three places
are held by Japan, Germany, and Switzerland, while the USA holds the 14th, China the 19th
and Turkey the 42nd places.
E. THE RISE OF NEW PROTECTIONISM
[10] In various publications of International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), through examples of protectionist measures implemented by many countries on
a spectrum of sectors from automotive sector to electronics and to toy sector following the 2008
global crisis, it is highlighted that it is in fact “time for protectionism”.
[11] New protectionism measures spread as non-tariff bars such as exclusive subsidies,
states’ local purchasing attempts in public purchases (buy local), volunteer exportation restrictions and coherent market regulations. Besides these public policies aiming at protecting local
producers and particularly new attempts in information technologies especially in industrialized countries, measures for protecting and reinforcements for boosting commerce came up
mostly in developing countries.
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SECTION II

TURKEY’S INDUSTRY-TECHNOLOGY and
DEVELOPMENT ECOSYSTEM
[1] As turkey focuses more on low added-value products in the intermediate technology
group, its production of advanced technology products is at 3-5% level. When the patent number, which is regarded as the outcome of R&D costs and technology innovation production degree, is compared to other countries, the economy of Turkey demonstrates limited performance
on this subject.
A. SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION ECOSYSTEM OF TURKEY
Indicators and Development of Innovation in the World and in Turkey
[2] Ratio of R&D costs to GDP indicates the R&D volume of a country. When we look at
the r&d volume in the world, countries such as Finland, Japan, and South Korea leads the way
with 3-4%. This group is followed by countries such as USA, United Kingdom, and Germany.
Meanwhile, the R&D volume is at 1% level in Turkey.
[3] When we look at the patent application amount, which is regarded as one of the leading indicators of innovation economy and which refers to the commercialization of innovative
activities, Turkey falls behind compared to developed country economies. When we look at
the countries applying to the Turkish Patent Institute in Turkey, Germany and USA make more
applications for registration than Turkey itself.
Turkey’s Innovation Ecosystem
[4] Technological dependency ratio is high; current system is not sufficient for innovative
professional and technical trends; innovation ecosystem fails to enable effective information
flow between sectors and the role of the state in the economy is not clear.
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Turkey’s Technological Competency Accumulation
[5] Technological competency notion refers to production, investment and innovation capabilities of the firms. Technological competency develops and improves depending on various
factors, such as scale and effectiveness of the international R&D system, quality, and quantity
of R&D costs, selection of the technologies to be transferred, assimilation capacity, substructure
and abilities which enable reproducibility.
[6] It indicates economic contributions of technoparks operating in Turkey. According to
this, in terms of the number of operational firms, Yıldız Technopark (339), METU Technocity
(324) and İTU Arı Technocity (252) holds the first three places. In terms of employment opportunities, Yıldız Technopark (6.789 people), İTU Arı Technocity (6.000 people) and METU
Technocity (5.317 people) hold the first three places.
[7] “Turkey Origin Scientific Publication Number and Turkey’s Place in the Global Ranking” may be regarded as another indicator of technological competency accumulation. In terms
of scientific publication number, while holding the 26th place in 2000, Turkey moved up to
18th place in 2013.
Learning Based Technological Acquisition, Development and Production Policies
[8] While in 2008, approximately 28.5% of foreign investments made in Turkey were
in the manufacturing industry, this ratio was 26% in 2009 and 15% in 2010. Manufacturing
industry ratio reached up to 22% in 2011, and up to 34.7% in 2015. However, the share of
manufacturing industry doesn’t increase in the same speed, giving rise to technology transferred
directly by the foreign capital investments to remain limited.
B. EDUCATION REFORM FOR VALUE ADDED PRODUCTION
[9] Although the education budget in Turkey increases continuously in years, unfortunately, this indicates that the quality of the content of education hasn’t reached the desired level. In
this context, we can say that national income increase is not sufficient by itself for increasing
the quality of education and therefore human capital. Thus, we face the question “What should
be done in order to strengthen this link between education and development?”. In this context,
one of the most important factors in the way out of this loop called “Middle Education Trap” is
the education system reform.

[12] Venture capital should be one of the most important funding models which need to
be improved and extended; especially in countries where the young and dynamic population
is high such as Turkey. Since an innovative idea is long-term and risky, it requires investors cooperation based on this aspect. Unfortunately, although it has been a long time since the first
regulations made in Turkey, venture capital practices are still crawling.
D. LEGAL STRUCTURE REQUIRED FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
[13] Protecting individuals’ personality and assets against any threat, ensuring that the individual rights are used in safety, enabling that people live in order and peace, treating everyone equally
regardless of their color, language, religion, gender, thoughts, beliefs, and opinions, and providing
justice: the ultimate ideal and aim of law is possible only in a society dominated by legal system.
[14] The question “how should a legal system which will enable development be?” is one
of the leading questions in all debates about legal systems since the beginning of human history.
First of all, it should be stated that a country’s legal system plays an important role in the realization of development and increase of social welfare. Healthy development of the institutional
structure framing regulations and implementations plays a propellant role both in economic
development and in socio/economic development of the society.
Legal Security and Development
[15] In a developed country, legal security is essential. Because the first condition for development is ensuring people’s trust in their country and in the face of interferences by the
country’s political authority to their rights and freedom. Individuals can experience this trust
only in countries where there is legal safety and a political authority that recognizes law, in other
words, a country dominated by legal safety.
Development-Sufficient And Individual-Oriented Legal System
[16] Since loss of timeliness in legal texts due to a dogmatic approach may be the greatest
obstacle facing societies in the way of development, in a society in pursuit of development, the
state and individuals, as well as legal regulations should be open to innovation and improvement, the state should support innovative attempts, and a system should be developed which
protects new and contemporary ideas.

[10] Both the common source and solution of the problems we are facing and will continue
to face is human. The institution which directly effects the development and improvement of
human is family and environment. For this reason; in formal and non-formal education services, “human oriented life-family centered society” approach and treatment should be defined
and adopted as a “foundational detection”.

E. DEVELOPMENT BASED PUBLIC PURCHASES IN STRATEGIC SECTORS
[17] The first and possibly the most important step to take in order to support SMEs and
to enable them to have competitive power is to make sectoral prioritization. Initially supporting
small- and medium-scale businesses in specific sectors that are identified considering humane
and physical savings of Turkey’s economy, technological competency accumulation and targets,
has great importance.

C. INNOVATION BASED DEVELOPMENT FINANCING
[11] In Turkey, few informal investors and risk capital are not able to meet the financial
capacity needs of corporations. Informal investor number in Turkey is 850 and 415 of them are
licensed by the Undersecretariat for Treasury. In 2015, total investment volume was realized in
31 million € level. For comparison, it should be noted that the investment volume in USA was
approximately 26 billion $.

[18] Public purchases to be realized in identified strategic sectors is one of the most important industry-technology policy tool which can be utilized for enabling regional development, increasing competency and competitive power of small- and medium-scale businesses,
optimization of funds reserved for research and development operations, supporting specific
technologies, directing strategically identified sectors and investments in these sectors, and
similar purposes.
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SECTION III

INDUSTRY-TECHNOLOGY ORIENTED
DEVELOPMENT AND VALUES
[1] Every wave of change took place since the industrial revolution caused major changes in the structure of production as well as affecting social and emotional values of societies
through various channels. Therefore, while discussing possible effects of industrial-technological transformation on the economy, effects of this transformation on distribution of income, human relations, business ethics, executive approach, and environment shouldn’t be disregarded.
A. EFFECTS OF INDUSTRIAL-TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION ON SOCIAL VALUES
[2] As science and technology don’t exist independent of their value world, when they interact within different social contexts, they impose some transforming effects on current value
sets. However, particularly the transforming effect of technology is not observed unidirectional;
the social aspects of technology, which don’t exist in a social void, rather involve being affected
as well as affecting. In other words, technological products gain meaning only in the framework
of specific social norms and values,and are affected by these cultural factors.
Negative Effects
• Privacy,
• Human Honor,
• “Self-perception” and ego presentation,
• Justice,
• Destruction of the social fabric.
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Positive Effects
• Easier access to information,
• Increased political and economic involvement,
• Ease in the increase of goodness,
• Virtual communities.
B. INDUSTRIAL-TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION AND INEQUALITY IN
INCOME DISTRIBUTION
Globalization and Equitable in Distribution
[3] Between 1945-1980, income distribution inequality decreased in many regions of the
world, where economic growth expanded to the base and where welfare system functions effectively, particularly in USA and Europe. However, with the transformation of bipolar world
order, globalization and neo-liberal policies, income distribution started to break down.
[4] Between 1975-2015,, the ratio of labor income to GDP decreased in many countries. In
Turkey, while the ratio of labor income to GDP was 43% in 1975, in 2015 it decreased to 34%. In
the same period, the ratio in the USA decreased from 61% to 57%, and in Japan from 77% to 60%.
[5] While a decrease had occurred in poverty, although not to a satisfying degree, it is hard
to say that income distribution equality decreased equally. Today, while the richest 1% holds
50% of the world’s wealth, 80% of people on earth hold only 6% of total wealth. In the USA,
between 1980 and 2013, inflation-free real income of the richest 1% increased 142%, while the
income of middle class increased only 9%.
Technology and Wage Differentiations
[6] While technological innovations increase corporations’ need for qualified labor, the
need for mid-level qualified and unqualified labor decreases. This jump in the demand for
qualified labor increases the income distribution inequality which causes serious differentiation
between wages.
Zakat Institution in Income Distribution
[7] In the Islamic geography, an important factor reducing the inequality of income distribution and poverty is the zakat institution. Zakat contributes to the correction of inequality by
curing the breakdown occurred in consumption and distribution areas in the society.
[8] With a rough estimation, it is seen that there is approximately 140 billion dollars zakat
potential in Islamic geography. This number is above the amount of 131.5 billion dollars of
total foreign development assistance provided underdeveloped countries by the members of
Development Assistance Committee – DAC.
C. EFFECTS OF INDUSTRIAL-TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION ON
ECOLOGICAL BALANCE AND ENVIRONMENT
[9] While what is essential about the environment is primarily “preservation of the environment and natural resources”, today on the contrary “environment is destroyed and then this
situation is tried to be fixed and compensated”. Therefore, the arising scene is financially and
emotionally more costly.
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SECTION IV

CONCLUSION AND POLICY SUGGESTIONS

We know that today’s developed and leading countries, USA and Germany were industrialized in the same time zone and later than United Kingdom. Many small and big European
countries were industrialized after these countries. Following Japan, who industrialized rapidly
after the Second World War, South Korea is a successful example. Although these countries succeeded industrialization at different times, the common feature of them all is, that they didn’t
regard industrialization as a gaining production and manufacturing capabilities, and before all,
they realized that industrialization is the necessity of possessing national technology. Another
factor they realized, and which is at least as important as this one, is that the notion of social
welfare depends on transforming science and technology to social and economic benefit. As
the result of this awareness, they put as their primary target, removing the obstacles confronted
in the production and industrialization of technology, and as the result, they built all national
regulations and systems upon bureaucratic simplicity and ease.
The countries, today industrialized based on science and technology, regarded research,
education-training, finance, tax and foreign trade policies as a combination of strategies and
practices supporting each other in accordance with their condition in science and technology,
policies and goals. Therefore, with the rationalist and fruitful reinforcement systems, they succeeded the realization of investments based on advanced technology. This holistic approach is
decisive in the success of being a developed country.
Another cause for the success of developed countries is, that they see gaining competency
in science, technology and innovation is a multi-player game and in order to ensure coordina47

tion, at points where one of the players fall short, they give that role without hesitation to the
state. South Korea, Israel, and China recently demonstrated success in development based on
technological products; this integrative approach takes a determinative role in their successful
development process..
These countries, which successfully industrialized technology, succeeded permanent
branding as a result of transportation of their products to new markets, promotion of the product in the market, reproduction of the product with innovative approaches and spreading it in
their country’s base.
In order to maintain and achieve its claim of being a developed country in its geography
since the 1950’s, when “industrialization” intention became prominent in Turkey, our need for
achieving national technology and a new take off in industrialization based on technology is
obvious. At the same time, initiating a national industrialization movement with our national resources and the understanding of mobilization will be an important step for our
country’s escape from “Middle Income Trap”.
In order to achieve sustainable development and global competitive power, Turkey’s economy must realize a “structural transformation” that will carry production competency, value
added production based on advanced technology and technological level to higher levels. To
realize this transformation and achieve 2023 targets, identifying strategic targets which enable
product oriented industrialization in prioritized technology areas, and applying them without delay would be favorable. Industrialization in technological products is possible only with
new stable investments, innovative production technologies, and by training qualified-talented
human resources with know-how, both in universities and in the industry, and keeping them.
For the capital required for stable investments, savings or foreign resources should be utilized effectively. In this context, one of the essential conditions of structural transformation is
increasing the technological level. Technology transfers, which serve this target, play an important role in surpassing the current technological level; while assimilation of acquired technology
and increasingly continuing R&D practices to prevent permanent foreign dependency is a precondition. That the most important input for R&D is “qualified scientist and researcher” and
that development of this qualified labor requires a time-consuming process, another problem
faces us before the structural transformation of Turkey’s economy. In order to meet this need,
development of reinforcement mechanisms for employing foreign researchers in our country’s
advanced technology investments would be appropriate.
For this reason, the subject of structural transformation must be addressed along with
policies concerning development, industrialization, science and technology, education, trade,
values and other related areas, with a holistic and systematic approach framework.
•

In this framework;
Comparing the Turkish economy’s production competency with the world based on sector
and product, and making a SWOT analysis for Turkey by considering weak and strong
links of the value chain accordingly,
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•

Evaluating technological development in the world and forecasting technological development,

•

Evaluating and making an inventory of Turkey’s technological competency and accumulation based on product,

•

Taking preventing measures against technology and digitalization damaging our values
such as unity and altruism by creating differentiation in behaviors and perceptions based
on individuality, is important.

		Considering the experiences Turkey gained so far, it is essential for the country to define
its unique NATIONAL economy policies about development and global competency power. In this context,
1.

Turkey’s comparative superiorities resulting from its technological, humane, economical,
geographical, historical and other assets should be addressed and used in economy policies.

2.

A well operating, effective National Innovation System, capable of producing technology
and innovation, enabling competitive power in today’s New/Information economy, involving Sectoral Innovation Systems for possible competitive sectors, supported by the state,
should be developed.

3.

Filling the technology gap through technology transfer and assimilation of these transfers
by R&D support require increasing the resources reserved for R&D, training sufficient and
qualified R&D personnel, use of limited R&D resources in the right areas discriminatingly.

4.

The main factor of competition in today’s global economy is technology and innovation.
Knowledge of world’s technological accumulation and map has great importance in policy
suggestions for industrialization and as a strategic information support for investors. For
this purpose, Technology Monitoring and Assessment Centre/Institution” should be
established under Ministry of Science, Industry and Technology.

5. To ensure and audit that technological product and system needs of public and private sector companies in our country are met by domestic technology companies, it would be
beneficial that a unit would be established under this institution.
6.

Turkey’s savings level doesn’t reach up to the level which would enable defined development and growth targets to be achieved. Measures and policies should be developed on
this subject. The individual retirement system is an important step taken in this course.

7.

Due to the increasing value of human in global competition, Turkey should establish a
quality education system, which can provide human power with superior qualities,
required for global competition.

8.

Again as a requirement of global competition, increasing the infrastructure level, legal
structure and institutional quality of the country to the needed and sufficient level
for global competition is a must.
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9.

Structural transformation of Turkey’s economy cannot be realized solely with macro policies
and horizontal industry policies. Structural transformation should be produced and implemented on macro basis, and if it is going to be in the sectors, on micro/sectoral basis.

be implemented on purchases of the technology developing domestic corporations directly
by foreign capital, and on investments that will prevent our national companies’ development.

10. In the progress Defense Industry made so far, contribution and share of Defense Industry
Support Fund (SSDF/DISF) are undeniable. What is essential today for Turkey in order
to increase its innovativeness and technology production competency, is to establish the
Production Based Industrialization of Science and Technology Support Fund and
Research Development Support Fund similar to the DISF.

17. After a pre-selection, for selected goods and services and goods and services groups, industry and its subdivisions, applying Value Chain Analysis and making comparisons with
other countries, Turkey’s value chain’s strong and weak aspects should be determined in
these areas. It has been suggested that Turkey’s current and potential superiorities and
weaknesses should be revealed with the obtained results and other analyses.

11. To support and enhance our technology companies which produce unique products and
have high market potential and critical importance, a venture capital fund to be obtained
from the Central Bank should be constituted.This fund should enable the experienced
national corporations, which produce or will produce technological intermediate goods or
end products to be directly identified and it should ensure their growth.

18. For the realization of global competitive power, a stable social, political and macroeconomic environment is required within the country. The most important requirement for
a stable social and political environment is social justice, reconciliation, and a democratic
society. In this framework, our suggestions that will contribute to the social unity are as the
following;

12. TUBITAK should be transformed into an Advanced Science and Technology Research
Institution; it shouldn’t be the institution competing with industry; it should turn into an
institution which reinforces industry by supporting result oriented rather than process
oriented R&D, that are financially impossible for the industry to carry out, but necessary
for our national interests.
13. KAMAG, Public Research Grant Committee, should identify the project’s responsible leading research institutions as private sector corporations and should identify the producer
or the owner of the technology of the end product to be developed right at the beginning
of the research. Therefore, the developed technology and product should be saved from
dissolving due to dereliction.
14. For fruitful and effective utilization of national resources, technology investor shouldn’t
spend their resource on land purchases. In this context, assigning the investors empty parcels in Organized Industry Districts or turnkey plantation areas in Treasury lands within
the Attraction Center Program is an appropriate decision. However, in addition to this, our
corporations that develop product and system by carrying out R&D activities should be
assigned charge free lands nationwide, in areas such as Technology development districts,
Technoparks, public lands; for a maximum of 49 years, unsalable, untransferable and with
the condition that the property remains belonging to the state.
15. Manufacturing Industry is the backbone of the economy. It is not possible to achieve global competition power without a structural transformation in this sector. It is not possible
for Turkey’s production to spread in all areas. For this reason, an industrialization policy, which includes technological development forecasts, along with industry-specific/micro based industrialization plans should be developed by examining Turkey’s production,
product and technological portfolio in the world.

• Development of social justice projects
• Development and realization of the “Social Total Quality Management Project” serving
for involvement and reconciliation.
19. The most important agents of global competitive power are companies of a country. A
country’s global competitive power on micro basis is constituted by its companies and
industries. For this reason; policies and regulations should be prepared required for the development of resources and of competencies of companies in a way that will increase their
global competitive power. General and vocational education, legal regulations and similarly, the supply of goods, services, which go beyond the corporations and which the market
will not or cannot supply, and realization of required regulations, should be addressed by
the state within the global competitive power and structural transformation project and as
a strategic issue.
20. Realization of the state’s 2023 economic targets requires a great investment movement. For
this reason, to reinforce and support investments, instruments of Ministry of Development
should be used effectively likethe examples in the East and South East Asia. Particularly
in strategic areas, it is important to extend investment credit periods to 15-20 years and
ensure the involvement of the private sector by producing the right projects. Attraction
Centers Program is an important step in increasing the investment potential.
21. Again in compliance with 2023 targets, information strategy should be reviewed, improved,
and required enhancements should be realized. Re-identification of the organization, human resource and performance criteria required for achieving this strategy is important.

16. Our country’s R&D capacity should be improved on the basis of industry, the way acquiring foreign technology should be acted on carefully, time limited restricting policies should

22. In the direction of the specified strategy, to meet the short-, medium- and long-term human resource need, we should plan in the direction of initially identifying the current
information capacity, then in order to fill the resulting gap, improving the current human
resource and creating a new capacity.
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23. In order to prevent illegal structures in the state via medium- and long-term measures, and
to reflect our people’s true mosaic to the public institutions as human resource; human resources trained by the education system should be evaluated in accordance with the merit
and loyalty balance, should be positioned correctly according to their competencies and
performances.
24. For the effective utilization of the current in the short term; NGOs and information companies should make inventories of their competencies, information specialists, and information projects based on relevant reference and steps should be taken for effective implementation of these.
25. In order to increase the quality of rotation, productivity and outcomes of new public personnel to be employed, information systems should be used more effectively. Establishing
a commission on these subjects; examples, needs, and resources in the world and in our
country should be analyzed and then these opportunities should be utilized without delay.
26. Enriching the public personnel with competitive personnel from the field, who are experienced in working in an intense environment, and in the meantime, incorporating human
resources in the public for positions that are able to model, manage, develop visions, establish systems and audits rather than personnel who produces, assigning production and
product development activities entirely to the private sector, would increase the productivity of transacting business.
27. Within the state body; an agency should be designed which will take action including micro and macro targets, plans and implementations, aiming at creating national values and
contribution, which will operate with the dynamism, decisiveness, performance system
and accountability principles of the private sector. This agency will work focusing on the
following activities;
• Supporting technology firms in specific areas,
• Meeting the public information needs and making a national inventory,
• Entering of Turkish information firms to global area,
• Establishing national audit and consultancy firms that will pave the way for Turkish
information firms,
• Commercialization of r&d activities.
28. Besides domestic firms providing service in the information sector, importance should be
put on the development of domestic consultancy and audit firms. In addition to benefiting
from the best practices and collaboration of global consultancy and audit firms, domestic
consultancy firms should be subject to positive discrimination.
29. With the changes made on the 657 numbered Government Officials Regulation, information personnel shortage in public and private sector should be analyzed and educational
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institutions and public mechanisms should be directed and reinforced for quality and
healthy filling of this shortage. In relation with this, reinforcement mechanisms should be
created; necessary legal and regulation changes should be made.
30. In order to develop the field approach in public personnel, necessary training and guidance may be offered. Trainer inventory for this in-company training and online educational
systemswhich offer supportive training certification, may be established.
31. University technoparks shouldn’t be university’s means for real estate trade and a means for
transferring a proportion of the financial privileges given to R&D firms to the university,
rather they should be in a position to offer advantages to the university, students, academicians, and R&D activities,as they are close to science and they should be preferred for these
reasons.
32. Positions of institutions, which support information and operate also on information, such
as KIK (Public Procurement Authority), KOSGEB (Small and Medium Sized Industry Development Organization), TUBİTAK (The Scientific and Technological Research Council),
TURKSAT (Satellite Communications and Cable TV Operations Company) and Court of
Accounts, should be re-identified, and their regulations should be reviewed. It should be
ensured that these institutions focus on operational and strategic duties related to their
own areas.
33. It is important to pave the way for SMEs in information sector and to make reinforcements
them. (Explained by the metaphor that the leading goose resists the wind and enables that
the flock behind it gets less tired when fluttering) “The Goose Model”, which means powerful companies’ taking great businesses using their reassurance capacities and distributing
these to SMEs, should be implemented correctly. In this context, companies such as Aselsan and Havelsan should be positioned as supporting SMEs. For SMEs who do business
with these leading companies, income modeling systems should be developed with IP (Intellectual Property) partnership, where financing is supplied by the state or by the leading
company.
34. Public information reinforcements should be centralized and simplified. Providing a sustainable support system for companies is a must. Making R&D activities in the correct and
required areas, commercialization of R&D, promotion of the products in the market, with
global marketing phases and with continuous reinforcement and audit mechanisms whose
performance is measured in all phases, R&D activities should be executed from a single
center.
35. In public information purchases, regulations should be done for fair competition conditions to be created. In this context, Public Tender Act should be qualified as to protect the
rights of the supplier, to ensure that the employer institution also makes a commitment
along with the supplier, and to find the criteria which will ensure that progress payments
will be made fairly.
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36. In public information purchases, domestic product and services should be prioritized,
mechanisms should be established to reinforce public personnel in relation with this, regulations should be developed, new regulations should be rendered functional. Reinforcement and bonus systems should be created for public personnel who succeeded a project
with a new product and made a solid contribution to the institution.

43. Necessary measures should be taken in order to reduce adverse effects of the ongoing
industrial-technological transformation on family and common belonging notions due to
carrying individualism, which is an important element of modern society, to excessive
levels. In this context, in order to strengthen the family institution and collective identity
awareness, legal regulations and reinforcements should be implemented.

37. Development and expansion of public information promotions and other promotions given to the private sector should be audited by mechanisms that will be implemented by
NGOs in the information sector and by audit institutions. In this context, establishing
patent and project evaluation mechanisms in the private sector is a must.

44. With the opportunities offered by the ongoing industrial-technological transformation,
private companies and public institutions should prepare environments to enable the employees to use both their physical and mental powers and to improve themselves by implementing flexible management models. In this context, they should help the employees
to take initiative about their work, and to improve their sense of collective responsibility,
therefore enabling them to feel more satisfied with their work. This approach will also ensure that the employees use their labor power more productively.

38. Although there are various funding mechanisms and reinforcements, the judge database
identified by utilization purposes of these funds is constituted only by people who proceeded in academia. This fact impoverishes the approaches to the projects and studies.
The judge database should be expanded especially with industrialists, entrepreneurs, and
investors with prior success stories.
39. It is very important to establish alternative financing models to improve information sector. Advanced technology is mostly developed by SME technology companies. However,
financial resources required for innovation and R&D necessarily need to be long-term and
consider the capability of the project to do work. Because of this shortage, many SMEs with
the competency to do work which requires various advanced technologies, are stuck at the
point of financing the project and innovation. For this reason, assurance and reinforcement
mechanisms should be developed for banks and participation banks to offer venture funds
and project and product financing to innovative companies.
40. The original capital of advanced technology companies are not non-movables, but rather
the knowledge and its accumulation, trained specialists team, rights of the products they
develop, outcomes of the projects they are working on and the potential they constitute
from R&D activities. In this context, accepting companies’ beneficial models, patents, and
projects they undertake as assurance by grant may be a good way out in financing SMEs.
Plans should be made for reinforcing the banks to accept these as assurance, for ensuring
that a part of the funds is transferred to these companies, for waiving them from Central
Bank provisions for the funds transferred to these companies and for securing these funds
by the state. Accepting the non-movables as assurance was a really beneficial change. Again
with the same approach, accepting non-quantitative capital as assurance would be an appropriate move.
41. Considering that the greatest obstacle facing R&D and innovation is the capital shortage, in
order to overcome this problem, to provide a resource for R&D and innovation, income tax
should be collected, and this tax should definitely be used in R&D and innovation areas.

a. Again, the same technological opportunities and e-state applications should be used effectively to prevent possible corruptions, by making public institutions more transparent. In
this sense, besides transparency, integration of digital technologies to bureaucratic mechanisms is also important for the realization of accountability and responsibility taking targets. Similarly, new digital technologies should be effectively used by the public authority
to prevent malevolent people and companies in the market to appeal to illegal ways such as
fraud, bribery, tax evasion, illicit activities, which have high societal harms. Because these
illegal activities cause unlawful profit by reducing the market competition; they also harm
the public financially and affect social state functions negatively. Moreover, they cause a
general corruption by harming the feeling of trust among the players in the market.
45. One of the most obvious effects of the ongoing technological transformation processes is
about privacy. Because digital and rational technologies enable the gathering of private
information which belongs to persons and companies, and usage of this information for
commercial and safety purposes becomes critically easy. Measures should be taken particularly by the public authority to protect privacy, which constitutes a problem not only for
individuals but also for companies and even for states.
46. Privacy violation issue which results from the increased access to information with the
help of new technologies causes emotions, attitudes and behaviors of individuals and companies to be manipulated by identifying their desires, preferences, tendencies. For this
reason, privacy violation problem also points out potentially to a problem of freedom and
human honor. The public authority, which is obligated for protecting citizens’ private information, should primarily and extensively assess the threats posed by new technological
opportunities and provide the necessary legal, safety and educational support.

42. VATs loaded by technological investment good product, system and service producing
companies should be limited to 2 months and VAT amounts exceeding this period should
be refunded to the companies.
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امللخص التنفيذي
الجزء األول

التنمية املوجهة نحو صناعات
التكنولوجيا والتنافس الدويل
أ  .العلم يف عرص العوملة ،سياسات الصناعات والتكنولوجيا

( )1الدول تدعم بطرق ووسائل مختلفة التنمية/التحول التكنولوجي يف االقتصاد الحديث ،وزيادة حجم املقدرة
التكنولوجية ،وتطوير مجموعة املنتجات الخاصة بهذا الصدد ،وتدعم كذلك الوصول اىل األهداف التنموية وأيضاً النمو
املستدام .ولهذه األسباب فأن الدولة تلعب دورا رئيسيا يف إنشاء و تنفيذ سياسات العلوم والتكنولوجيا أثناء عمليات التنمية/
التحويل التكنولوجي التي تتطلب املشاركة االجتامعية الواسعة بطبيعة الحال.
( )2الدول ،لتتأكد من خلق سياسات التكنولوجيا الجديدة وتطبيقها بشكل صحيح ،تقوم بتأسيس البنية التحتية
القانونية التي تحدد مسار سياسات التكنولوجيا من جهة ،ومن جهة أخرى تقوم بتحديد رسعة تنفيذ سياسات التكنولوجيا
عن طريق توفري الدعم والحوافز إلستثامرات القطاع الخاص الذي سيحقق بدوره التنمية /التحول التكنولوجي.

ب  .عملية تراجع الصناعة يف االقتصاد العاملي

( )3منذ بداية سنوات  0791وما بعدها ،الهيكلية الداخلية والديناميات األساسية لالقتصاد العاملي شهدت تغيريات
كبرية .ثقل قطاع الخدمات بدأ باالرتفاع بصورة تدريجية مع مرور الوقت ،ومساهمة القطاع الصناعي بدأ بالرتاجع نسبيا.
أن عملية ما يسمى ب (الرتاجع الصناعي) أستمرت دون انقطاع تقريبا حتى سنوات ال .0002
( )4تم مناقشة العديد من الحجج مبا يتعلق باألسباب الكامنة وراء ظاهرة (الرتاجع الصناعي) الذي غريهيكلية
االقتصاد العاملي .احد العوامل املسببة لرتاجع الصناعة هي زيادة الرفاهية للمستهلكني .حيث أن ارتفاع متوسط الدخل
للمستهلكني وزيادة ارتفاع الطلب عىل املنتجات الصناعية ببطء يجعل الطلب عىل قطاع الخدمات ينمو بشكل أرسع.
( )5وباإلضافة إىل ذلك فأن رسعة منو اإلنتاجية يف صناعة املنتجات أكرب مام هو عليه يف قطاع الخدمات ،ولهذا السبب،
التطور التكنولوجي الذي يوفري العاملة ساعد عىل تقليل عدد اليد العاملة املطلوبة لإلنتاج الصناعي.
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( )6وثالث العوامل املذكورة مبا يتعلق باألسباب التي تؤدي إىل (الرتاجع الصناعي) هوعامل العوملة .مع وترية أزدياد
رسعة العوملة فأن رشكات الدول املتقدمة (الرشكات املتعددة الجنسيات) قد قامت بنقل مرافق اإلنتاج التي لديها إىل البلدان
النامية حيث تتواجد اليد العاملة الرخيصة .ونتيجة لهذا التوجه انخفضت حصة الصناعة يف الدول املتقدمة بشكل حاد .

ج  .األزمة العاملية وإعادة التصنيع

( )7أن املفاضلة التي ظهرت يف داخل االتحاد األورويب نتيجة أثار األزمة العاملية ،كشفت أمام األنظارأهمية أقتصاد
اإلنتاج و الصناعة .أن الدول األوروبية التي يعتمد أقتصادها عىل قطاع الخدمات (عىل سبيل املثال :أنكلرتا ،أسبانيا ،فرنسا
واليونان) تأثرت باألزمة األقتصادية أكرث من الدول التي تعتمد عىل الصناعة (عىل سبيل املثال :أملانيا) التي تأثرت بشكل أقل.
( )8أن جزء كبري من القيمة املضافة للمنتجات تتحقق يف مراكز بلدان الرشكات املتعددة الجنسيات ولهذا نرى أرباح
مرتفعة للرشكات ،وغالبا ما يتم تجاهل العنارص التي تتحقق من جراء هذا النظام منها البطالة والتوزيع الغري عادل للدخل.

د .التنوع يف التنمية التكنولوجية واإلنتاج

( )9حسب ما ذكره الربوفيسور ريكاردو هاوسامن رئيس مركز التنمية الدولية يف جامعة هارفارد «إن البلدان الفقرية
عندما تنتج نفس املنتج كثريا ً لن تصبح ثرية ،سوف تصبح ثرية عن طريق تغيري نوع املنتجات التي تنتجها» ومن أجل
ضامن التنمية االقتصادية للبلدان يلزم عىل هذه البلدان أن تنتقل اىل إنتاج منتجات قريبة الشبه مبنتجاتها ولكن أكرث تعقيدا
(كمبلكس) .واملهم هنا ليس تحقيق قفزة رسيعة ،املهم هو تحقيق خطوات صغرية ومستقرة .ويف املراكز الثالثة األوىل ملؤرش
املنتجات املعقدة نرى اليابان وأملانيا وسويرسا ،يف حني أن الواليات املتحدة يف التسلسل  41والصني يف التسلسل  ،91و تركيا
يف التسلسل .24

ه .ارتفاع يف نسبة الحامية الجديدة

( )01منشورات مركز التنمية املستدامة والتجارة الدولية ذكرت بأن العديد من الدول ،مع األزمة العاملية يف سنة
 ،8002قامت بأخذ تدبريات حامية يف العديد من القطاعات إبتدا ًء من قطاع صناعة السيارات اىل قطاعات صناعة اللعب
واملواد االلكرتونية وكأنها أكدت عىل أنه «الوقت املناسب ألتخاذ تدابري الحامية «.
( )11التدابري الحامئية الجديدة تتنوع من الحواجز الغري جمركية مثل الدعم املتميز ،ومبادرات الدولة تجاه الرشاء
املحيل لتلبية اإلحتياجات الحكومية والعامة (الرشاء املحيل) ،وتنظيم لوائح األسواق والقيود الطوعية املفروضة عىل
الصادرات .من التوجهات امللحوظة يف هذا املجال ،صناعة السياسات العامة الهادفة لحامية املبادرات يف مجال تكنولوجيا
املعلومات والهادفة لحامية املنتج املحيل خصوصا يف الدول الصناعية .و من املالحظ ايضا التدبريات التي تم تطبيقها من قبل
الدول النامية لحامية التجارة والتحفيزات التي قدمت لدفع عجلة التجارة يف تلك الدول.

ز .الحاميات الجديدة يف املجاالت املالية

( )21الدول املتقدمة إتخذت سياسات مختلفة لتحفيز األسواق بعد األزمة املالية العاملية .قبل عام  8002بدأت البنوك
املركزية بأتخاذ سياسة تدابري غري عادية وبدأت بتطبيقها بعد األزمة املالية العاملية .لقد حاولت البنوك املركزية يف البداية
توفري االستقرار املايل عن طريق إنقاذ املؤسسات املالية والبنوك التي لديها عجزيف السيولة ،حيث قاموا برشاء السندات
من البنوك ذات األهمية واملؤسسات املالية بإنتظام .وباإلضافة إىل ذلك ،ولتوفري السيولة للقطاع الفعيل ،بدأ البنك املركزي
األورويب وبنك انجلرتا املركزي بالرشاء املبارشة لسندات الرشكات عن طريق إلغاء الوسيط.

ح .الفرص العاملية والتمويل اإلسالمي لتمويل التنمية

( )31بعد عام  0891يف بيئة تتزايد فيها عدم وجود القيود ،األسواق املالية أستحصلت لنفسها عىل مساحة واسعة
ليك تستطيع التحرك فيها وأيضاً استسلمت إلغراء األرباح العالية وقد توجهت بطريقة غري مسؤولة لالستثامرات املحفوفة
باملخاطر .األدوات الجديدة املعروضة يف األسواق املالية البعيدة بشكل كامل عن املراقبة والتنظيم ،وفرت العائدات املرتفعة
لالعبني الكبار يف الساحات املالية العاملية .لكنها مل توفر اي أضافات عىل اإلقتصاد الحقيقي بأي شكل من األشكال.
( )41النظام املرصيف الخايل من الفوائد ترضر بشكل أقل من العمليات املرصفية التقليدية خالل التطورات السلبية
امللحوظة يف السوق بعد وقوع األزمة املالية العاملية يف عام  .8002أن املزايا الهيكلية لنظام التمويل بدون فوائد هو أن هيكل
التمويل بدون فوائد ال يسمح باملضاربة ،يتحقق التمويل فيه بناء عىل أصول حقيقية ،وبالتايل مضمونة بالكامل.
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امللخص التنفيذي
الجزء الثاين

النظام االيكولوجي للتنمية و
التكنولوجيا و الصناعة يف تركيا
( )1تركيا عامة تقع بني مجموعة التكنولوجيا املتوسطة ،حيث يتم الرتكيز عىل املنتجات ذات القيمة املضافة املنخفضة
يف حني يرتاوح مستوى إنتاج منتجات التكنولوجيا املتقدمة بني  .٪5-3عند النظر اىل مخرجات االنفاق عىل البحوث والتطوير
وعدد براءات االخرتاع التي تعترب مقياس إلنتاج التكنولوجيا واإلبتكارات يف كال من تركيا والدول االخرى يتضح ان أداء
االقتصاد الرتيك يف هذا الصدد محدود.

أ  .النظام اإليكولوجي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف تركيا

مؤرشات االبتكار وتنميتها يف العامل وتركيا
( )2أن معدل اإلنفاق عىل البحوث والتطوير يف أي بلد مقارنة باإلنتاج املحيل اإلجاميل يبني كثافة البحوث والتطوير
يف ذلك البلد ،وعند متابعة رصد تطور كثافة البحوث والتطوير يف العامل نرى أن دوالً مثل فنلندا واليابان وكوريا الجنوبية
يف مقدمة الدول حيث أن نسبة كثافة البحوث والتطوير فيها بني  ،%4-3وتأيت بعد تلك الدول ،الواليات املتحدة وبريطانيا
وأملانيا متعاقبةً ،ونسبة تطور كثافة البحوث والتطوير يف تركيا هي تقريباً بنسبة .%1
( )3تعترب براءات االخرتاع وعدد الرباءات التي تم تسجيلها مؤرش لنسبة تسويق هذه الفعاليات االبتكارية وهي
مؤرش اويل يف النظام االيكولوجي االبتكاري ،وعندما يتم رصد هذه املؤرشات ومقارنتها ،يتضح ان تركيا تتمركز يف املؤخرة
بني االقتصاديات املتقدمة يف العامل ،وعند النظر إىل الدول املراجعة ملعهد الرباءات الرتيك نرى بأن أملانيا والواليات املتحدة
األمريكية هي أكرث يف عدد املراجعات لذلك املعهد بكثري من تلك الطلبات التي تم تقدميها من قبل تركيا.
االبتكار النظام اإليكولوجي يف تركيا
( )4نسبة اإلعتامد عىل التكنولوجيا عالية نوعاً ما؛ و النظام الحايل ليس كافياً بالنسبة للتعليم التقني واملهني املبتكر؛
النظام اإليكولوجي اإلبتكاري ال يحقق تدفق املعلومات بني الكتل املختلفة بشكل فعال و دور الدولة يف األقتصاد غري واضح.
مدخرات املهارات التكنولوجية يف تركيا
( )5أن مفهوم املهارات التكنولوجية يعني قدرة الرشكات عىل القيام باالستثامرات واالبتكارات ،واإلنتاج .أن املهارات
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الهجامت ،تأمني االستخدام اآلمن لألفراد لحقوقهم ،إتاحة فرصة العيش لألفراد يف سالم ونظام ،معاملة جميع الناس بالتساوي
بغض النظر عن خصوصيات االفراد مثل اإلميان ،واإلعتقادات ،األرائ ،الجنس ،اللون ،اللغة ،الدين ،ولتحقيق العدالة التي هي
الهدف النهايئ الي قانون منوذجي.

التكنولوجية تتشكل و تتطور بنا ًء عىل عوامل عدة .منها ماييل :كرب ومدى تأثري نظام البحث والتطوير ،نوع وكمية
املرصوفات يف هذا املجال ،عملية اختيار التكنولوجيات املمكن نقلها ،سعة اإلستيعاب ،املهارات والبنية التحتية التي تسمح
إلنتاج هذه االبتكارات من جديد.

( )41السؤال الذي متركز يف قلب مناقشات القوانني منذ البداية هو « كيف ينبغي أن يكون النظام القانوين املثايل
لضامن التنمية؟» .يف البداية ،يجب علينا ان نعرف أن فعالية النظام القانوين يف البالد هي التي تلعب دورا رئيسيا يف تحقيق
التنمية وزيادة الرفاهية االجتامعية للدولة .أنشاء الهيكل املؤسيس املحاط بالقواعد واألنظمة بشكل صحيح يجب عليه أن
يقوم بالدور القيادي لتحقيق التنمية االقتصادية للبلد وأيضاً القيام بتحقيق التنمية االجتامعية  /االقتصادية للمجتمع.

( )6األقطاب التكنولوجية العاملة يف تركيا هي إثبات للمساهمة االقتصادية .وعىل هذا األساس ،يلدز تكنوبارك ()933
 ،اودتو تكنوكنت ( )423ايتو اري تكنوكنت ( )252هي اسامء االقطاب التكنولوجية التي تتصدر املراتب الثالثة االوىل
بالنسبة لعدد الرشكات الفاعلة بها .وعند النظر إىل مستوى عدد اليد العاملة املقدمة من قبل هذه االقطاب فأن يلدز
تكنوبارك توضف ( 987.6شخص ) ايتو اري تكنوكنت توضف ( 000.6شخص) اودتو تكنوكنت توضف ( 713.5شخص )
وهم بالتسلسل األقطاب الثالثة األوىل يف الالئحة.

األمن القانوين والتنمية
( )51من األمور الرئيسية الرضورية يف البلدان املتقدمة وجود الضامنات القانونية .ألن الرشط األول الواجب توافره
للتنمية ،توفري الثقة يف البالد وضامن حقوق وحريات افراد الدولة مقابل املداخالت املمكن حصولها من قبل السلطات
السياسية يف البالد .واألفراد ليك يعيشوا يف أمان وثقة يف هذه البلدان يجب أن يكون لديهم سلطة تلتزم بالقانون واألمن
القانوين وأن يكون سيادة القانون فوق كل شئ.
القوانني التي تكون موجهة اىل األفراد ومالمئة لتنمية
( )61أن االقرتاب من نصوص القوانني من وجهة النظرالعقائدية يساعد عىل فقدان تواكبها مع العرص ومن املمكن ان
يشكل هذا أكرب عقبة أمام تطور املجتمع .ولهذا السبب فإن املجتمع الراغب يف التطور يجب أن يكون منفتح للتجدد والنمو
أفرادا و دولتا وأيضا يجب ان يكون لديه أنظمة قانونية منفتحة لالبتكار وتطوير ،و يجب ان يدعم تشكيل نظام يحمي
األرائ املتحرضة والجديدة ،ان يكون لديه دولة تدعم مبادرات االبتكار.

ه  .املشرتيات العامة املبنية عىل أساس التنمية يف القطاعات االسرتاتيجية

( )71من الخطوات األوىل ومن املمكن أن تكون األكرث أهمية لدعم « الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم» حتى
تكون قادرة عىل ضامن أكتساب القدرة التنافسية الذاتية ،هي تصنيف القطاعات حسب اهميتها .من املهم جدا دعم
القطاعات التي سيتم إختيارها حسب الرتاكم البرشي و املادي لإلقتصاد الرتيك ،و الرتاكم املهارايت التكنولوجي وعىل اساس
اهداف الدولة ،وخصوصا قطاع الرشكات الصغرية و املتوسطة الحجم.
( )81سياسات الصناعية و التكنولوجيا من اهم االدوات التي من املمكن إستخدامها لتأمني التطور االقليمي من
خالل املشرتيات العامة املخصصة للقطاعات االسرتاتيجية التي تم إختيارها ،ولرفع قوة الرقابة واملهارات للرشكات املتوسطة
والصغرية الحجم ،ولرفع كفائة املوارد املخصصة لفاعليات البحث والتطوير ،ولدعم بعض التكنولوجيات الخاصة ،ولتوجيه
االستثامرات للقطاعات االسرتاتيجية التي تم تحديدها ،وغريها من االهداف املشابهة.

( )7من املمكن دراسة « أحصاءيات املنشورات العلمية التابعة لرتكيا ومكانة تركيا يف التسلسل العاملي» كمؤرش آخر
لرتاكم املهارات التكنولوجية .تركيا إحتلت املرتبة ال  62من جهة املنشورات العلمية التابعة لها يف سنة  ،0002وأصبحت يف
سنة  3102يف املرتبة رقم  81بزيادة ملحوظة.
االكتساب التكنولوجي القائم عىل التعليم ،سياسات التنمية واإلنتاج.
( )8يف عام  ٪5.82 ،8002من اجاميل حجم راس املال الذي دخل تركيا دخل البالد لإلنتاج الصناعي ،وهذه النسبة
أصبحت  %62يف سنة  9002وأصبحت  %51يف سنة  ،0102ويف سنة  1102وصلت النسبة  %22يف قطاع اإلنتاج املحيل ،ويف
سنة  5102إرتفعت إىل نسبة تصل إىل  .% 7.43ولكن نسبة قطاع األنتاج الصناعي من إجاميل حصص االستثامرات مل يزداد
بنفس الزيادة الرسيعة هذه ،مام ادى اىل تشكيل تكنولوجيا عن طريق االستثامر االجنبي مبارشة وحدد من نسبة امكانية
نقل التكنولوجيا.

ب  .إصالح التعليم من أجل اإلنتاج ذا القيمة املضافة

( )9عىل الرغم من االرتفاع املستمر يف امليزانية املخصصة للتعليم يف تركيا خالل األعوام املاضية ،مل تصل نوعية التعليم
املعطاة للمستوى املرغوب فيه .ويف هذا الصدد ،من الصحيح اعتبار منو الناتج املحيل اإلجاميل وحده غري كايف لتحسني جودة
مستوى املوارد البرشية وبناء عىل ذلك التعليم .وعند ذلك يطرح السؤال نفسه »:ماذا ينبغي القيام به لتعزيزالروابط بني
التنمية والتعليم؟» .ويف هذا الصدد ميكننا وصف احد أهم عوامل الخروج من دوامة « فخ التعليم املتوسط» وهوإصالح
نظام التعليم لدينا.
( )01األسباب املشرتكة لجميع املشاكل التي ممكن ان نعيشها أو التي عشناها والحلول املشرتك لها أيضا هي اإلنسان.
إن البيئة و العائلة تعترب املؤثر االول يف عملية تكوين وتطوير اإلنسان .ولهذا السبب فأن يف خدمات التعليم النظامي وغري
النظامي ،املفهوم وسري العمل املبني عىل مبدئ « الحياة املتمركزة عىل األنسان – املجتمع املتمركز عىل العائلة» ينبغي
اعتامده وقبوله « كمبدئ أسايس تم التوافق علية».

ج  .متويل التنمية املبني عىل االبتكار

( )11إن عدد االستثامر املالئيك و رشكات اإلستثامر املغامرة قليل يف تركيا و قدرتها التمويلية ليست كافية لتغطية
اإلحتياجات .يف تركيا عدد املستثمرين املالئكة يصل اىل  058ومن بينهم عدد  514مخول من قبل أمانة الخزانة الرتكية .حجم
االستثامر الكيل يف عام  5102أدرك مستوى  13مليون يورو .وللمقارنة فمن الجدير بالذكر هنا إن حجم االستثامر يف الواليات
املتحدة األمريكية ما يقرب قيمة  62مليار دوالر .
( )21رأس املال املغامر يجب ان يكون من اوائل النامذج االتمويلية التي يجب تطويرها ونرشها و خصوصا يف الدول
التي تحتوي عىل عددا سكانيا شاب و دينامييك مثل تركيا .وألن االفكار املبتكرة أمرمحفوف باملخاطر وتحتاج إىل مدى طويل
يجب ان يتم بناء منوذج اإلستثامر عىل هذا املفهوم .ولكن مع األسف عىل الرغم من مروروقت طويل عىل التعديالت األولية
يف تركيا فأن تطبيقات رأس املال املغامر مازالت تتطوي ببطئ شديد.

د  .الهيكل القانوين املطلوب للتنمية املستدامة

( )31خلق نظام مجتمعي يسود فيه القانون هو الطريقة الوحيدة لحامية األشخاص واملمتلكات الفردية ضد كل أنواع
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التنمية والقيم املبنية عىل الصناعة –
التكنولوجيا
( )1كل موجة من التغيريات يف الصناعة التي حدثت منذ بداية الثورة الصناعية وحتى يومنا الحارض سببت يف حدوث
تغيريات جدية يف االنتاج ،يف نفس الوقت ،وعن طريق قنوات عديدة ومختلفة أثرت أيضا عىل القيم االجتامعية واألخالقية
يف املجتمع .ولهذا ،عند مناقشة التأثريات املحتملة عىل االقتصاد من قبل التحويل الصناعي والتكنولوجي ،ينبغي ان ال ننىس
تأثري هذا التحول عىل البيئة ،مفهوم اإلدارة ،أخالقيات العمل ،العالقات االنسانية ،و عىل توزيع الدخل.

أ  .اآلثار املرتتبة للتحول الصناعي والتكنولوجي عىل القيم االجتامعية

( )2التكنولوجيا و العلوم ليست مستقلة عن عامل القيم ،ولها تأثري قادر عىل تحويل بعض القيم املوجودة عندما
تتفاعل مع بعض السياقات اإلجتامعية املختلفة .لكن ال ينبغي النظر إىل التأثري هذا للتكنولوجيا من جانب واحد .هذه
التكنولوجيا ال تتواجد يف فراغ مجتمعي ،ولهذا السبب فأن هذا البعد اإلجتامعي للتكنولوجيا يتأثر و يأثر .ومبعنى أخر،
املنتجات التكنولوجية فقط لها معنى يف بعض أطارات املعايري والقيم االجتامعية وأنها تتأثر من تلك العنارص الثقافية.
تأثريات سلبية
·الخصوصية،
·كرامة اإلنسان،
·« الشعور ب أنا « وتقديم الذات،
·العدالة،
·تدمري النسيج االجتامعي،
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التأثريات اإليجابية
·تسهيل الوصول إىل املعلومات،
·زيادة املشاركة السياسية واالقتصادية،
·سهولة ازدياد الصالح،
·الجامعات االفرتاضية،

ب  .الظلم يف توزيع الدخل و التحول الصناعي -التكنولوجي

العدالة يف العوملة والتوزيع
( )3نسبة عدم املساواة يف توزيع الدخل بدأت باالنخفاض يف أجزاء كثرية من العامل مبا فيها الواليات املتحدة االمريكية
وأوربا يف ما بني سنوات 0891-5491؛ عندما أنترش النمو اإلقتصادي عىل قاعدة املجتمع و تم تطبيق نظام دولة الرفاهة
بشكل فعال .لكن مع تغيري النظام العاملي ثنايئ القطب ،ومع سياسات العوملة ،والسياسات الليربالية الجديدة بدأ تدهور
توزيع الدخل.
( )4لوحظ هبوط يف نسبة دخل العمل إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف العديد من البلدان بني سنوات ،5102-5791
نسبة دخل العمل إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف تركيا يف عام  5791كان  ،٪34ويف عام  5102انخفضت إىل  .٪43يف نفس الفرتة
يف الواليات املتحدة األمريكية كانت النسبة  ٪16إىل  ،٪75ويف اليابان انخفضت من  ٪77إىل  ٪06يف نفس الفرتة الزمنية.
( )5بالرغم من أن نسبة الفقر ليست باملستوى املطمنئ لكن لوحظ انخفاض يف مستواه .و بالرغم من ذلك فال نستطيع
القول ان هذه النسبة من التحسن لوحظت يف عدم املساواة يف الدخل .يف يومنا الحارض فأن  ٪1من أحسن الطبقات الغنية
ميتلكون  % 05من مستوى الدخل يف العامل  ،وأن  %08من البرش الذين يعيشون يف العامل ميتلكون  %6من الدخل الكيل للعامل.
يف الواليات املتحدة األمريكية بني سنوات  3102-0891نسبة  ٪1من األغنياء املوجودين هنالك قد تخلصوا من آثار التضخم
وبهذا ارتفع الدخل الحقيقي لهم بنسبة  ،٪241وكانت زيادة ذوي الدخل املتوسط هي بنسبة  ٪9فقط.
التفاضل يف التكنولوجيا واألجر
( )6االبتكارات التكنولوجية تزيد من طلب الرشكات للعاملة املاهرة ،وهكذا ينخفض الطلب عىل العاملة املعتدلة
املهارة والعاملة غري املاهرة .وهذه القفزة يف الطلب عىل العاملة املاهرة ،تسبب تفاضل كبري بني األجور والذ يسبب بدوره
إرتفاع يف نسبة عدم املساواة يف توزيع الدخل.
مؤسسة الزكاة يف توزيع الدخل
( )7مؤسسة الزكاة هي عامل مهم أخر من عوامل الحد من عدم املساواة يف توزيع الدخل وتقليل الفقر يف العامل
اإلسالمي .حيث أن الزكاة تقوم بتحسني نسبة أوضاع االستهالك والتقاسم املتدهورة بني قطاعات املجتمع ،وأيضاً تقوم
باملساهمة يف تصحيح عدم املساواة يف توزيع الدخل.
( )8عند القيام بحسابات تقريبية ،يالحظ ان العامل االسالمي له قدرة عىل تقديم زكاة تبلغ قيمتها التقريبية  041مليار
دوالر .هذا الرقم هو أكرث من املبلغ اإلجاميل للمساعدات الخارجية املعطاة لتنمية البلدان األقل منوا من قبل أعضاء لجنة
املساعدة اإلمنائية  DACاللجنة الفرعية التابعة ملنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية والذي يبلغ مقداره  5.131مليار دوالر.

ج  .أثرالتحول الصناعي والتكنولوجي عىل البيئة وعىل التوازن اإلكولوجي

( )9يف حني أن األولوية الرئيسية يف البيئة هي «حامية البيئة وعدم تدمري املوارد الطبيعية فيها»؛ اليوم وعىل العكس
من ذلك فأنهم يقوموا أوال «بتدمري البيئة ،ومن ثم يقوموا بإصالح ومحاولة تاليف هذا الدمار» .نتائج هذه الطريقة وخيمة
ماديا و معنويا ،وكلفتها املالية مرتفعة للغاية.
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النتائج والتوصيات حول السياسات
نحن نعلم أن الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا اليوم من الدول املتطورة والرائدة وانهم مل يكونوا من الدول الصناعية
املتطورة يف نفس الفرتة الزمنية التي كانت فيها أنكلرتة دولة صناعية متطورة ،وأنهم قد بدئوا عهد التحول الصناعي بعد
إنكلرتا .وهنالك العديد من الدول األوروبية الصغرية والكبرية التي بدأت بحملة التصنيع بعد تلك الدول املذكورة .بعد الحرب
العاملية الثانية بدأت اليابان بالتطور الصناعي برسعة وتبعتها كوريا الجنوبية التي تعترب مثاال ناجحا ايضاً .وعىل الرغم من
أن هذه الدول قد قامت بحمالت التطور الصناعي يف فرتات مختلفة فأن القاسم املشرتك بينهم جميعاً كان مبني عىل حقيقة
أنهم مل ينظروا للتحول الصناعي وكأنه مسألة متعلقة بإكتساب مهارات اإلنتاج والتصنيع فقط ،لكنهم أدركوا أهمية السيادة
الوطنية للتكنولوجيا قبل كل شيئ .وقد أدركوا إىل جانب ذلك مسألة تحمل نفس األهمية ،وهي ان الوصول للرفاهية
اإلجتامعية تحصل عن طريق القدرة لتحويل العلم و التكنولوجيا اىل فائدة إقتصادية وإجتامعية .ونتيجة لهذا الوعي قاموا
بإزالة كافة العقبات أمام إنتاج التكنولوجيا وعمليات التصنيع وجعل نجاحها من األمور املستهدفة يف املقام األول لهم ونتيجة
لذلك بنيت كل الترشيعات والنظم الوطنية عىل اليرس والتيسري البريوقراطي.
اليوم الدول املبنية عىل الصناعة التي تعتمد عىل التكنولوجيا املتقدمة ،تتعامل مع السياسات و التطبيقات بشكل
شمويل لتدعم سياسات التجارة الخارجية والرضائب والتمويل واالبحاث-التعلم-التعليم بشكل متوازي مع إسرتاتيجيات تطور
األهداف ،السياسات و العلوم و التكنولوجيا .وبهذه الطريقة نجحت يف تحقيق االستثامرات املبنية عىل التكنولوجيا املتطورة
ويف بناء أنظمة حوافز رصينة و فعالة .هذا النهج الشمويل يعترب من العوامل الحاسمة يف نجاح اي دولة متقدمة.
وهناك أسباب آخرى لنجاح الدول املتقدمة ،فهم ينظروا للعلوم ،التكنلوجيا ،والكفاءة يف مجال االبتكار وكأنها لعبة
جامعية متعددة األطراف ولضامن التنسيق بني الالعبني ،يقوموا بدون اي تردد نقل دور اي العب يعجز عن امتام دورة اىل
عاتق الحكومة .يف اآلونة األخرية ،كوريا الجنوبية وإرسائيل والصني ،وهم من الدول التي أثبتت تطورها بنا ًء عىل املنتجات
التكنولوجية ،قاموا بتحميل حكوماتهم هذه املسؤلية بشكل ناجح.
هذه الدول التي نجحت يف تحويل التكنولوجيا اىل صناعة ،أستطاعت ان تخلق عالمات تجارية دامئة من تكنولوجياتها
عن طريق إيصال منتجاتها إىل أسواق جديدة ،تثبيت مكانة هذه املنتجات يف األسواق ،إعادة تصنيع هذه املنتجات مبنهاج
مبتكر ،وترويج املنتجات للطبقة العامة يف بالدهم.
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 .3يجب اوال تفادي النقص التكنولوجي بإستخدام النقل التكنولوجي ودمج هذه التكنولوجيا املنقولة بدعم من عمليات
البحث والتطوير ،يجب كذلك رفع مستوى املخصصات للبحث و التطوير ،وتأسيس العاملة املؤهلة للبحث والتطوير،
وإستخدام املوارد الشحيحة للبحث والتطوير بشكل إنتقايئ ويف املجاالت الصحيحة.
 .4العنارص الرئيسية للتنافسية يف االقتصاد العاملي اليوم هي التكنولوجيا واالبتكار .من املهم جدا ً معرفة الرتاكم
التكنولوجي يف العامل ومعرفة خريطته الحالية ،سواء بالنسبة لتوصيات السياسية للتصنيع أو من حيث الدعم املقدم
للمستثمرين واملعلومات االسرتاتيجية .لهذا الغرض ،ينبغي إنشاء «مركز  /مؤسسة التقييم ورصد التكنولوجيا» تحت
وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.
 .5وسيكون من املفيد إنشاء وحدة لإلرشاف وتقديم املقارنات بني احتياجات األنظمة واملنتجات التكنولوجية للرشكات
الخاصة والعامة مع الرشكات املحلية التكنولوجية يف البالد.
 .6مستوى اإلدخار يف تركيا  ،ليس عىل املستوى الذي من شأنه أن يؤمن أهداف النمو والتنمية املحددة .ينبغي وضع
التدابري والسياسات الالزمة يف هذا الصدد .نظام التقاعد الخاص هو خطوة هامة تم اتخاذها يف هذا السبيل.
 .7ونظرا لألهمية املتزايدة لإلمكانيات البرشية يف املنافسة العاملية ،ينبغي عىل تركيا أن تشكل نظام تعليمي بجودة و
نوعية تسمح لتشكيل القوة العاملة الرفيعة الجودة التي تسمح للمنافسة عىل الصعيد العاملي .
 .8يجب رفع مستوى البنية التحتية يف البالد والهيكلية القانونية والجودة املؤسسية اىل املستوى الذي يسمح للمنافسة
الدولية .هذه النقاط تعترب من اساسيات املنافسة العاملية.
 .9لن يتم تتحقق التحول الهيكيل لالقتصاد تركيا فقط مع السياسات الكلية والسياسات الصناعية األفقية .التحوالت
الهيكلية عىل مستوى االقتصاد هي جزئية ،واذا كانت ستحصل يف القطاعات ينبغي إنشاء وتنفيذ السياسات الجزئية
 /القطاعية.
 .01تشكيل صندوق دعم الصناعات الدفاعية دعم و ساعد كثريا التطورات الحاصلة حتى اآلن يف الصناعات الدفاعية .وليك
نرفع من مستوى مهارات اإلنتاج التكنولوجي واالبتكارات التي تستويل عىل أهمية كبرية يف الوقت الحايل بالنسبة لرتكيا
يجب تأسيس صدوق يشابه صندوق دعم الصناعات الدفاعية ،بإسم صندوق دعم التصنيع املبني عىل التكنولوجيا
والعلوم ودعم البحث والتطوير.
 .11يجب تأسيس صندوق راس املال امل ُخاطر مبوارد من البنك املركزي بغرض تنمية ودعم رشكاتنا التكنولوجية التي تطور
منتجات فريدة وتحمل اهمية حرجة وذات إمكانية التسويق العايل .هذا الصندوق سيسمح بتصنيع التكنولوجيا ومنو
الرشكات املختارة مبارشة ،هذه الرشكات هي رشكات وطنية ذات تجربة ،تنتج او ستنتج منتجات عالية التكنولوجيا
نهائية و وسيطة.
 .21التوبيتاك (مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية يف تركيا) ال بد من تحويلها إىل مؤسسة البحوث التكنولوجية والعلوم
املتقدمة ،والبد من الحول دون وضعها يف موقع تنافيس مع القطاع الصناعي .حيث يجب أن تصبح مؤسسة مشجعة
للصناعة وداعمة للبحث و التطوير ،وأن تقوم مبشاريع البحث و التطوير التي يعجز القطاع عن عملها ألسباب مادية
ولكنها ذات أهمية وطنية ،مؤسسة تركز عىل النتائج ال عىل العمليات نفسها.

منذ ان بدأت تركيا بنية « التصنيع» عام  0591وحتى األن ،وللحفاظ عىل ادعائها بأن تكون دولة آمنة ومتقدمة يف
منطقتها الجغرافية وللنجاح بهذا اإلدعاء ،يجب علينا اخذ خطوات كبرية تجاه التحول الصناعي املبني عىل التكنولوجيا
وإكتساب التكنولوجيا وطنية .ويف نفس الوقت ،البدء بحركة التحول الصناعي القومي بإمكانياتنا الوطنية مبفهوم الحشد
وإستجامع القوة ستكون خطوة هامة للخروج من «مصيدة ذوي الدخل املتوسط».
ليك يتحىل اإلقتصاد الرتيك بقوة الرقابة العاملية والتنمية املستدامة ،يجب عليه ان يحقق «التحول الهيكيل» الذي
سريفع من مستوى التكنولوجيا ومهارات اإلنتاج يف البالد ،والذي سيحقق أنتاج مبني عىل التكنولوجيا املتطورة ذات القيمة
اإلضافية .ولتحقيق هذا التحول والوصول إىل أهدافنا لسنة  ،3202يجب تحديد االهداف اإلسرتاتيجية التي ستحقق التحول
الصناعي املبني عىل املنتج يف املجاالت التكنولوجية ذات األولوية و تنفيذها قبل فوات األوان .وللبدأ بتصنيع املنتجات
التكنولوجية ،يجب اوال الحصول عىل إستثامرات جديدة ثابتة ،وتدريب املوارد البرشية يف الجامعات و يف امليدان ليصبحوا
ماهرين و قادرين وعىل علم بتكنولوجيا اإلنتاج.
يجب استخدام املوارد األجنبية او املدخرات بشكل فعال للحصول عىل رأس املال الالزم و األستثامرات الثابتة .ويف هذا
السياق ،يعترب الرفع من مستوى التكنولوجيا أحد الرشوط األساسية للتحول الهيكيل .بالرغم من أن نقل التكنولوجيا الذي
سيتم بغرض تحقيق هذه الغاية يلعب دورا هاما يف التغلب عىل املستوى التكنولوجي الحايل؛ فإن متابعة فعاليات البحث
والتطوير تعترب رشطا أولياً إلدماج التكنولوجيا املكتسبة والتأكد من تحقيق االستقاللية عن الدول األجنبية .من أهم املشاكل
التي تواجه التحول الهيكيل لإلقتصاد الرتيك ،هي العثور عىل «العلامء والباحثني املؤهلني» الذين هم من أهم املدخالت
لتحقيق البحث والتطوير ،وحقيقة ان تشكيل و بناء مثل هذه العاملة تعترب عملية مستنزفة للوقت .ولتلبية هذه الحاجة،
يجب أن نقوم بتطوير أليات تشجع عملية جذب الباحثني األجانب لتوظيفهم يف االستثامرات ذات التكنولوجيا العالية لبلدنا.
ولهذا السبب قضايا التحول الهيكيل توجب العمل يف إطار منهج منظم و شمويل مع سياسات املجاالت األخرى ذات
الصلة مثل التنمية ،التصنيع ،العلوم والتكنولوجيا ،التعليم ،التجارة ،والقيم وغريها.
ويف هذا األطار ؛
·يجب القيام بتحليل نقاط القوة -الضعف -الفرص -التهديدات لرتكيا و تحديد الحلقات الضعيفة و القوية يف
سلسلة القيمة و العمل عىل مقارنة االقتصاد الرتيك ومهاراته اإلنتاجية عىل مستوى املنتجات والقطاعات.
·تقييم التطور التكنولوجي العاملي والعمل عىل تخمني التطورات التكنولوجية.
·تقيم املهارات التكنولوجية يف تركيا ومقدار تراكمها عىل مستوى املنتجات وعىل املستوى املصغر وإنتاج قامئة
مفصلة بذلك.
·ومن املهم كذلك اخذ التدابري الالزمة لتفادي تأثريات التكنولوجيا و التحول الرقمي املرضة لقيمنا مثل إيثار الغري،
الوحدة و التامسك ،التي تتأثر من التفاضل املبني عىل روح الفردية يف اإلدراك ،و الترصفات و طراز الحياة .
حول القدرة التنافسية العاملية وقوة التنمية لرتكيا ،فمن الرضوري تحديد سياسات أقتصادية وطنية خاصة برتكيا مع
األخذ بعني اإلعتبار الخربات املكتسبة حتى يومنا هذا .ويف هذا الخصوص؛

 .31برنامج دعم كاماك ( مشاريع البحث و التطوير للقطاع العام) ،يجب عليه تعيني القطاع الخاص كالقطاع املسؤول
عن مؤسسات البحث و يجب ان يحدد قبل بدء املرشوع اصحاب التكنولوجيا عىل حسب املنتج النهايئ و صنف املنتج
الذي سيتم تطويره .وبهذه الطريقة سيتم التأكد من الحفاظ عىل التكنولوجيا واملنتج الذي تم تطويرها.

 .1يجب دراسة و من ثم إستخدام املزايا النسبية التكنولوجية والبرشية واالقتصادية والجغرافية والتاريخية واملوارد األخرى
لرتكيا يف السياسات األقتصادية.

 .41إلستخدام املوارد الوطنية بكفاءة وفعالية ،يجب عىل مستثمرين التكنولوجيا أن ال ينفقوا املواردهم عىل رشاء األرايض.
ولهذا السبب ويف إطار برامج مراكز الجذب ،تخصيص مساحات للمصانع جاهزة لإلستخدام للمستثمرين يف املنطقة
الصناعية املنظمة أو من أرايض خزينة الدولة كان قرار حكيم .لكن باألضافة لهذا ،يجب ان تعطى إمكانية تخصيص

 . 2ينبغي تشكيل نظام ابتكاري محيل فعال ويعمل بشكل جيد ،نظام ينتج االبتكارات والتكنولوجيات التي تعطي قوة
الرقابة يف اقتصاديات املعلومات واالقتصاديات الجديدة املعارصة ولهذا يجب وضع أنظمة االبتكار القطاعي املدعومة
من قبل الحكومة للقطاعات التي تحمل امكانية املنافسة.
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نظام التعليم عىل مبدأ الجدارة والتوازن والوالء ،ويجب توظيفهم حسب كفائتهم وأدائهم بطريقة مناسبة ويف
املوقع الصحيح .
 .42للتأكد من اإلستخدام الفعال ملاهو موجود حاليا ،يجب القيام بجرد مبني عىل املرجعية للمنظامت غري الحكومية،
رشكات تكنولوجيا املعلومات ،كفاءاتها ،املتخصصني يف تكنولوجيا املعلومات ،وملشاريع تكنولوجيا املعلومات ويجب
اتخاذ الخطوات الالزمة الستخدامهم بشكل فعال.
 .52يجب إستخدام انظمة تكنولوجيا املعلومات بشكل فعال للتأكد من التدوير السليم ملوظفي القطاع العام الجدد،
و للرفع من درجة عطائهم ،وجودة مخرجاتهم .وإستنادا ً عىل ذلك ،يجب إنشاء مجلس يقوم بتحليل االحتياجات
واملوارد الالزمة ،وتحليل األمثلة من العامل و بلدنا ،وبعد ذلك يجب إستخدام الفرص املتوفرة بشكل رسيع .
 .62إثراء موظفني القطاع العام باملوظفني القادمني من امليدان ذي الخربة يف البيئة املنافسة واملضغوطة ،وعند القيام
بذلك ،نتمكن من ضم العاملة القادرة عىل صنع النامذج ،القادرة عىل اإلدارة ،تطوير الرؤية املستقبلية ،تأسيس
األنظمة ،و القادرة عىل املراقبة وليس فقط العاملة املنتجة ،اىل كيان املوارد البرشية العاملة يف القطاع العام .وبهذا
نفتح املجال اىل نقل جميع أعامل تطوير املنتجات واإلنتاج للقطاع الخاص ،وهذا بدوره سريفع من مستوى اإلنتاجية
ألداء العمل.
 .72داخل أطارالدولة؛ يجب تأسيس وكالة فعالياتها مبنية عىل مبادئ املساءلة ونظام جودة األداء ،اتخاذ القرارات
الحاسمة ،ديناميكيات القطاع الخاص ،وذات أهداف مبنية عىل خلق العطاء والقيم الوطنية ،والتي سوف تكون
قادرة عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخطيط والتطبيق و اإلستهداف الجزيئ و الكيل .هذه الوكالة تعمل عىل؛
•

دعم رشكات التكنولوجيا املحلية يف مجاالت محددة .

•

لتلبية االحتياجات املعلوماتية للقطاع العام ،وجرد املخزون الوطني.

•

انفتاح رشكات تكنولوجيا املعلومات الرتكية عىل الساحة العاملية .

•

تشكيل رشكات املراقبة والرشكات اإلستشارية التي متهيد الطريق لرشكات تكنولوجيا املعلومات الرتكية.

•

الرتكيز عىل األنشطة التجاري لفعاليات البحث والتطوير واالبتكار .

 .82يجب إعطاء األهمية لتنمية رشكات االستشارات والتدقيق املحلية باإلضافة إىل رشكات قطاع تكنولوجيا املعلومات
املحلية التي توفر املنتجات والخدمات .عىل الرغم من رضورة االستفادة من أفضل املامرسات لرشكات االستشارات
والتدقيق العاملية والتعاون معها ،يجب تطبيق مبدئ التمييز اإلجايب عىل الرشكات االستشارية املحلية مبا يتعلق
بالخدمات املطلوبة.
 .92مع تغيري قانون عاملني القطاع العام رقم  756تم تحليل الفراغ املوجود يف عاملة تكنولوجيا املعلومات يف القطاع
العام و الخاص ،وتم تثبيت رضورة توجية أليات القطاع العام و مؤسسات التعليم وتحفيزهم لتغطية هذا الفراغ
بشكل صحي و بجودة عالية .ينبغي تأسيس آليات للحوافز وكذلك يجب إجراء تغيريات يف القوانني واللوائح.
 .03من املمكن تقديم التوجيهات و التدريبات الالزمة إلضافة مفهوم العمل امليداين لعاميل القطاع العام .من املمكن
تشكيل قامئة للمدربني القادرين عىل تقديم مثل هذه التدريبات داخليا ،وتشكيل انظمة تعليمية الكرتونية مانحة
للشهادات كطريقة مساندة للدورات األخرى.
 .13يجب عدم السامح بجعل أقطاب التكنولوجيا للجامعات أدوات لنقل بعض اإلمتيازات املعطاة اىل رشكات البحث
و التطوير اىل الجامعة ،او أدوات لتمكني التجارة العقارية للجامعات .باملقابل ،من املفروض ان ترجح أقطاب
التكنولوجيا لكونها تقدم فوائد للجامعات و الطالب و االكادميني وفعاليات البحث و التطوير كونها قريبة من العلم.
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أرايض ملدة  94سنة عىل األكرث وحسب املرشوع برشط بقاء حق امللكية للدولة ،عدم بيع األرض املخصصة وعدم
تحويل حق اإلستخدام ألشخاص أخرون ،للرشكات الوطنية التي تقوم بأعامل البحث والتطوير واملنتجة واملطورة
ملنتجات وانظمة تكنولوجية يف عموم الدولة ،ويف مناطق تطوير التكنولوجيا ،يف التكنوبارك\األقطاب التكنولوجية ،
واالرايض العامة.
 .51قطاع التصنيع هو العمود الفقري لالقتصاد .واكتساب القدرة التنافسية العاملية يف هذا القطاع غري ممكن دون
تحقيق التحول الهيكيل .وتركيا لن تستطيع أن تغطي جميع مجاالت اإلنتاج .ولهذا السبب فأن تركيا ينبغى عليها
وضع سياسة التصنيع التي تحتوي عىل مخططات مصغرة وقطاعية يف مجال التصنيع مع وضع تخمينات للتطورات
التكنولوجية ،وبعد دراسة حزمة املنتجات والتكنولوجيات املوجودة يف تركيا مقارنتاً بالعامل.
 .61يجب تطوير قدرات البحث والتطوير يف القاعدة الصناعية يف بلدنا ،واإلهتامم بطرق الحصول عىل التكنولوجيا
األجنبية ،فيجب وضع سياسات تحول دون رشاء رأس املال األجنبي لرشكاتنا املحلية املطورة للتكنولوجيا بشكل مبارش
والحول دون تحقيق استثامرات تعرقل تطور رشكاتنا الوطنية من الحني لألخر.
 .71يجب التعرف عىل نقاط الضعف والقوة يف سلسلة القيمة يف تركيا بتطبيق تحليل سلسلة القيمة و املقارنة مع الدول
األخرى للصناعات الرئيسية والثانوية وللمنتجات و الخدمات املختارة او ملجموعات من الخدمات و املنتجات التي
سبق تصفيتها .النتائج و التحليالت األخرى ستضع خارطة لنقاط الضعف و القوة وإمكانيات تركيا الحالية.
 .81لتفعيل القوة التنافسية العاملية ،يجب توفري بيئة اجتامعية وسياسية واقتصادية كلية مستقرة يف البالد .أهم متطلبات
البيئة االجتامعية والسياسية املستقرة وجود مجتمع دميقراطي مع العدالة االجتامعية وتحقيق املصالحة .ولتوفري
الشمول املجتمعي يجب العمل عىل التايل:
·تطوير مشاريع العدالة اإلجتامعية
·تحقيق مرشوع الجودة االجتامعية الكلية التي تخدم املشاركة و املصالحة
 .91أن أهم مخربين التنافسية العاملية هم رشكات الدولة .وأن القاعدة الصغرى يف القدرة التنافسية العاملية يف البالد هي
التي تم إنشاؤها من قبل الرشكات والصناعات .ولهذا السبب ينبغي وضع السياسات واألنظمة الالزمة لتطوير موارد
الرشكات ومهاراتها لزيادة قدرتها التنافسية العاملية .عىل سبيل املثال ،يجب ان توفر الدولة بعض اللوائح التنظيمية
اإلسرتاتيجية يف إطار التحول الهيكيل و القوة التنافسية العاملية ،لبعض املسائل التي يتصعب عىل الرشكات حلها او
يتصعب عىل األسواق توفريها ،مثل توفري بعض املنتجات أو الخدمات ،مثل املسائل املتعلقة بالتعليم العام والتعليم
املهني ،والترشيعات القانونية.
 .02يجب عىل الدولة أن تنفذ حملة إستثامرية كربى ليك تستطيع الوصول اىل أهدافها اإلقتصادية لعام  .3202لذلك من
املفضل أستخدام أدوات وزارة التنمية بشكل جيد لدعم و تحفيز اإلستثامرات كام هو الحال يف دول اسيا الرشقية و
الجنوبية .وال سيام يف املجاالت االسرتاتيجية ،من املهم رفع مستوى استحقاق القروض االستثامرية إىل  02-51سنة ،و
التأكد من إشرتاك القطاع الخاص عن طريق طرح املشاريع الصحيحة .برنامج مراكز الجاذبية يعترب خطوة مهمة للرفع
من إمكانيات اإلستثامر.
 .12متشيا مع أهداف  3202أيضا ،البد من القيام مبراجعة ،إصالح ،وتطوير االسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات .وللوصول
لهذه الإلسرتاتيجية ،من املهم اعادة تحديد املعايري لألداء و املوارد البرشية والتنظيم املطلوب.
 .22ووفقا لالسرتاتيجية املحددة ومن أجل تلبية احتياجات املوارد البرشية عىل املدى الطويل والقصري واملتوسط ،يجب
وضع خطة لتحديد قدرة تكنولوجيا املعلومات املتوفرة أوالً ،وبعد ذلك لتطوير املوارد البرشية املتاحة لحل العجز
الناتج ،ولخلق قدرات جديدة.
 .32ألخذ التدابري الطويلة واملتوسطة والقصرية األمد للهياكل الغري القانونية املوجودة داخل الدولة ولعكس الفسيفساء
الصحيحة لشعبنا كموارد برشية للمؤسسات العامة؛ يجب القيام بالتقييم السليم للموارد البرشية املدربة من قبل
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 .04أن رأس مال رشكات التكنولوجيا املتطورة ليس عبارة عن املمتلكات الغري منقولة ،راس مال هذه الرشكات هو عبارة
عن الرتاكم املعلومايت ،املوظفني الخرباء املدربني ،حقوقهم للمنتجات التي قاموا بتطويرها ،مخرجات املشاريع التي
يعملون عليها ،واإلمكانيات التي يشكلونها من أنشطة البحث والتطوير .ويف هذا السياق ،فأن أحد الحلول املمكنة
لتأمني متويل للرشكات املتوسطة و الصغرية الحجم يكمن يف تخصيص املشاريع الحاصلني عليها او براءات اإلخرتاع
او النامذج املفيدة للرشكات كضامن .يجب تشجيع البنوك عىل أن يكون هذا الحل مقبول كضامن ،والعمل عىل نقل
نسبة معينة من هذا التمويل لهذه الرشكات ،وأن يتم أعفاء هذه الرشكات من رشط وجود احتياطي يف البنك املركزي
وينبغي التخطيط لتأمني هذه االموال من قبل الدولة .ومن التغيريات املفيدة جدا عد العقارات كضامنات لهذه
الرشكات .ومن نفس املنطق ،إعتبار رأس املال النوعي لهذه الرشكات ضامنا لها ستعترب خطوة مفيدة.
 .14أن أحد العقبات الرئيسية أمام حركة االبتكارات والبحوث والتطوير هو نقص رأس املال ،وللتغلب عىل هذه الصعوبة،
ينبغي تطبيق رضيبة الدخل الغري مكتسب لتوفري املوارد املالية لالبتكارات والبحوث والتطوير ويجب إستخدام هذه
الرضائب يف مجاالت االبتكارات والبحوث والتطوير فقط.
 .24رضيبة القيمة املضافة املثبتة عىل رشكات اإلنتاج للمنتجات واألنظمة والخدمات التكنولوجية يجب ان تقيد بفرتة زمينية
ال تزيد عن شهرين فقط ،ويجب ان يتم إعادة القيمة الرضيبية التي تجاوزت هذه الفرتة اىل الرشكات من جديد.
 .34ينبغي اتخاذ التدابري الالزمة للتقليل من اآلثار السلبية امللحوظة للتحول الصناعي التكنولوجي املعارص يف املجتمع،
عىل مفهوم التابعية املشرتكة و مفهوم العائلة وخصوصا عندما يصل مفهوم الفردية اىل درجة متطرفة .و يف هذا
السياق يجب تفعيل الترشيعات والحوافز لتعزيز مؤسسة األرسة والوعي بالهوية الجامعية.
 . 44التحول التكنولوجي املعارص ساعد عىل تقديم إمكانيات جديدة ،ولذلك يجب تجهيز بيئة مناسبة بتطبيق مناذج
عمل مرنة تسمح للعاملني يف القطاع العام و القطاع الخاص عىل إستخدام قدراتهم الذهنية و الجسدية و تسمح لهم
بتطوير أنفسهم .يف هذا السياق ،يجب مساعدة املوظفني عىل تطوير أحساس املسؤلية الجامعية وتشجيعهم عىل أخذ
زمام املبادرة للعمل .وبهذا يسمح لهم تحقيق املزيد من االرتياح يف عملهم .هذا النهج سوف يؤدي إىل السامح أيضا
باستخدام القوى العاملة بكفاءة أكرب.
 .54يجب إستخدام تطبيقات الدولة اإللكرتونية واإلمكانيات التكنولوجية لجعل املؤسسات العامة أكرث شفافية وملنع
الفساد املحتمل فيام بينهم .لهذا السبب ،إدماج التكنولوجيات الرقمية مع اآللية البريوقراطية سيساعد عىل رفع
مستوى الشفافية وكذلك سيساعد عىل تحقيق اهداف تحمل املسؤلية و املساءلة .بالطريقة نفسها التكنولوجيات
الرقمية الجديدة ينبغي أن تستخدم بكفاءة من قبل السلطة العامة للحد من االحتيال من قبل الناس الخبيثة
والرشكات العاملة يف السوق مثل الرشوة والتهرب من دفع الرضائب ،واألذى االجتامعي ،ومثل أنشطة غري معلنة عنها
ملنعهم من اللجوء إىل الطرق الغري مرشوعة التي فيها نسبة الرضر االجتامعي عالية النسبة .ألن هذه األنشطة الغري
مرشوعة تؤدي إىل التميز الغري العادل عن طريق الحد من املنافسة يف األسواق .وكذلك تؤثر سلبا عىل وظائف الدولة
املرفهة وأيضاً تؤدي إىل أرضارمالية يتعرض لها الشعب .وأيضا إنخفاض نسبة الثقة بني الجهات الفاعلة سيؤدي إىل
تدهور عام يف السوق.
 .64أحد اآلثار األكرث وضوحا يف عملية التحول التكنولوجي هو موضوع الخصوصية و الرسية ،ألن التكنولوجيات الرقمية
والذكية تسمح لتخزين املعلومات الرسية التي تم جمعها من األفراد والرشكات .واستخدام هذه املعلومات لألغراض
التجارية واألمنية أصبح من السهل للغاية .حامية الرسية أصبحت مشكلة كبرية ليس فقط لألفراد او الرشكات لكن
للدولة كذلك ،ولهذا السبب يجب إتخاذ التدابري الالزمة لحامية الخصوصيات خصوصا من قبل سلطات الدولة.
 .74أرتفاع إمكانية الوصول اىل املعلومات التي اصبحت ممكنة بسبب التحول التكنولوجي سببت يف ظهور حاالت إجتياح
للخصوصية وهذا يعترب أحد األثار السلبية للتحول التكنولوجي .من خالل هذه اإلنتهاكات اصبح من املمكن تثبيت
توجهات وترجيحات ومتنيات األفراد و الرشكات ،وعندها إستخدام تلك املعلومات للتأثري عىل أحوالهم و ترصفاتهم
ومشاعرهم .لهذا السبب مشكلة إنتهاك الخصوصية ميس كذلك كرامة االنسان وحريته .سلطات الدولة مسؤولة عن
حامية املعلومات الخاصة ملواطنيها ،لذلك يجب عليها اوال تقييم وبشكل موسع التهديدات املصاحبة لإلمكانيات
التكنولوجية الجديدة ،وبعدها تقديم الدعم الالزم سواء كان دعم تعليمي ،او أمني ،او قانوين.
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 .23يجب إعادة تعريف مواقع املؤسسات الحكومية الفاعلة يف مجال تكنولوجيا املعلومات و التي تقدم الدعم لهذا
القطاع مثل دوان املحاسبة ،تركسات ،توبيتاك ،كوسغاب ،وكيك ومراجعة اللوائح الخاصة بهم .وينبغي أن تركز هذه
املؤسسات عىل املهام التشغيلية واالسرتاتيجية املتعلقة مبجاالتها فقط .
 .33فتح الطريق أمام الرشكات الصغرية واملتوسطة يف مجال تكنولوجيا املعلوماتية واالتصاالت والقيام بتشجيعهم يف هذا
املجال ( .وحسب التعبري املجازي؛ أن اإلوز الطائر يف أول القطيع يستقبل الريح بصدره وأجنحته وبهذا يقلل من
الجهد املبذول من قبل باقي القطيع عند خفق أجنحته) فأن الرشكات القوية لها القدرة عىل توفري التمويل والثقة
ألخذ األعامل الكبرية ومن ثم توزيعها عىل الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم (منوذج األوز) وهذا النموذج يجب
أن يطبق بشكل صحيح .ويف هذا السياق ،يجب وضع الرشكات مثل اسلسان وهافالسان يف موقع داعم للرشكات
املتوسطة و الصغرية الحجم .لهذه الرشكات املتوسطة و الصغرية الحجم التي تعمل مع الرشكات الرائدة ،يجب تطوير
منوذج للعمل مبني عىل رشاكة امللكية الفكرية والدعم املقدم من الحكومة او من الرشكات الكربى الرائدة.
 .43التحفيزات لتكنولوجيا املعلومات التابعة للقطاع الحكومي يجيب أن تكون مركزية ومبسطة .وتأسيس نظام الدعم
املستدام رضوري للرشكة .فعاليات البحث و التطوير يجب أدارتها من مركز واحد يعمل بأليات املراقبة والتحفيز
املستدامة .هذا املركز سيقوم بأعامل البحث والتطوير بشكل صحيح ويف األماكن املطلوبة ،بإضافة الطابع التجاري عىل
أعامل البحوث والتطوير ،بتسويق املنتجات يف السوق والتأكد من إستمراريتها ،بالدخول يف مراحل التسويق العاملي،
وبالقيام بقياس األداء يف كل مرحلة.
 .53ينبغي تنفذ الرتتيبات الالزمة لتهيئة ظروف املنافسة العادلة يف املشرتيات الحكومية لتكنولوجيا املعلومات .ويف هذا
السياق فأن قانون املناقصات العامة؛ يجب عليه حامية حقوق املزود ،رشاكة صاحب العمل مع املزود يف ما يتعلق
باإللتزامات و التعهدات ،توفري املعاير التي تتأكد من توزيع الحقوق بشكل عادل ،يجب عليه كذلك ان يحمل
املواصفات الكافية لتوفري كل هذه املزايا.
 .63يجب إعطاء األولوية للمنتجات والخدمات املحلية عند رشاء تكنولوجيا املعلومات للدوائر العامة .و ينبغي إنشاء
اآلليات لتشجيع املوظفني العموميني للعمل عىل هذا االساس ،وينبغي وضع الترشيعات والتأكد من نتفيذها .يجب
تطوير أنظمة الرتقية واملكافأة ملوظفي القطاع العام لدى تحقيقهم منافع ملموسة ملواقع عملهم عند استعامل
املنتجات املحلية يف مشاريعهم والرتويج لها.
 .73يجب تطوير وتوسيع نطاق التحفيزات يف القطاع العام لتكنولوجيا املعلومات ،وتدقيق التحفيزات املمنوحة للقطاع
الخاص عن طريق أليات وقواعد يتم تشكيلها عن طريق منظامت املجتمع املدين املعنية بتكنولوجيا املعلومات .يف
هذا السياق ،من الرضوري تشكيل أليات تقييم املشاريع و براءات اإلخرتاع يف القطاع الخاص.
 . 83عىل الرغم من وجود العديد من آليات التمويل والحوافز فأن استخدام هذه األموال يتم تحديدها من قبل هيئة
حكام ،جميعهم تم تعينهم عىل أساس تقدمهم األكادميي فقط .هذا ال مينح الفرصة للتقييم الكامل للمشاريع
و األعامل .لذلك يجب الرفع من تنوعية خلفيات املعينيني يف هذه الهيئة والتأكد من إنضامم خاصة الصناعيني،
واملبادريني واملستثمرين الذين قد حققوا نجاحات مسبقة.
 .93من الرضوري خلق مناذج التمويل البديلة لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات .التكنولوجيا املتقدمة ،يتم تطويرها
غالبا من قبل رشكات التكنولوجيا الصغرية واملتوسطة الحجم .لكن يجب األخذ بعني اإلعتبار املوارد املالية الالزمة
لالبتكار والبحوث والتطوير ،والفرتة الطويلة املطلوبة للعمل و املقدرة عىل تحويل هذا املرشوع اىل عمل تجاري.
وبسبب هذا النقص فأن رشكات كثرية صغرية ومتوسطة الحجم ،التي لها القدرة عىل العمل يف التكنولوجيا املتقدمة،
تجد الصعوبة يف إيجاد االموال لتمويل املشاريع واالبتكارات التي تتطلب الكثري من األموال .ولهذا السبب يجب
عىل البنوك و البنوك املشاركة تطوير أليات التحفيز والضامنات التي تأمن التمويل للمنتجات و للمشاريع للرشكات
اإلبتكارية و لرؤوس األموال املبادرة.
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GİRİŞ
Küreselleşme ve Bilgi/Yeni Ekonominin; sosyal yaşamdan politikaya, ekonomiden kültüre hemen her şeyi küresel bazda yeniden şekillendirdiği bir değişim ve dönüşüm sürecinde yaşıyoruz.
Diğer taraftan derin ve yoğun bir bütünleşmenin yaşandığı günümüz dünya ekonomisinde ülkeler
ve hükümetleri, küresel yeni ekonominin gereklerine ayak uydurabilmek gayreti içerisindedirler.
Günümüzün küresel ekonomisinde ülkelerin kalkınma ve refah düzeyleri, iç dinamiklerinin yanı
sıra küresel ekonominin dış dinamiklerince de etkilenmekte ve belirlenmektedir. Bu bağlamda genel olarak gelişmekte olan ülkeler ve özelde Türkiye’nin; gelişmiş ülkelerin teknoloji, yönetim, üretim, yatırım ve finans devi Çok Uluslu Şirketlerinin hâkimiyetindeki küresel ekonomi ve rekabet
ortamında başarılı olmaları kalkınmaları açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bugün gelişmiş
veya gelişmekte olan tüm ülkelerin refah seviyesi, karşılaştırmalı üstünlüklerinden gelen rekabet
güçleri dâhil olmak üzere az veya çok küresel rekabet güçlerinin bir fonksiyonudur.
Cari açık, işsizlik sorunu, yetersiz bilim-teknoloji-yenilikçilik kapasitesi, düşük ve orta
teknolojili sanayi üretimi, kalkınma için gerekli yatırım düzeyini karşılayamayan tasarruf düzeyi, düşük verimlilik ve yatırım seviyesi gibi yapısal ve kronik sorunları içinde kalkınma mücadelesi veren Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkeler liginde yer alabilmesinin temel koşullarının
başında, sürdürülebilir küresel rekabet gücüne ve yeni ekonominin gerektirdiği yenilikçi bir
ekonomiye sahip olması gelmektedir.
1980’lerden günümüze, giderek daha hızlanan ve yoğunlaşan bugünkü küreselleşme dalgası ve süreci, ülkeler için fırsatların yanı sıra tehditlerde taşımaktadır. Küreselleşmenin maliyetinin ve kazancının dağılımı, ülkeler, sektörler ve firmalar açısından asimetriktir. Küreselleşmenin getirdiği ekonomik entegrasyondan herkes karlı çıkmamakta, kazananları ve kaybedenleri
olmaktadır. Küreselleşme, iyi ve doğru entegre olanlara fayda, olamayanlara zarar vermektedir.
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Küreselleşme sürecinde teknoloji, insan, bilgi, para ve yönetim sistemleri, daha önce olduğundan çok daha fazla serbestçe hareket etmekte ve karşılıklı bağımlı bir dünya ve rekabetçi pazarlar yaratmaktadır. Şirketler ürünlerini bir ülkede tasarlamak, dünyanın her yerinden
malzeme satın almak, başka bir ülkede imal etmek ve tüm dünyada satmak imkânına sahip
bulunmaktadır. Yerel işletmeler artık aynı zamanda dünya genelinde faaliyet gösteren küresel
işletmelerle de rekabet etmek durumu ile karşı karşıyadırlar. 20. yy. sonlarında genişleyen ve
derinleşen ekonomik entegrasyonun ve hızlanan teknolojik yeniliklerin ve gelişmelerin sonucu,
kısalan ürün ömür devri süresi, yeniliklerin çok hızlı yayılması, piyasaların bütünleşmesi ve
yeni oyuncuların katılması gibi nedenlerle, küresel piyasalardaki rekabet “yüksek yoğunluklu
rekabet” veya “hiper rekabet” kavramları ile ifade edilmeye başlanmıştır.
Son 20-30 yılda ortaya çıkan ve ekonominin kurallarını, yapısını ve fonksiyonlarını değiştiren nicel ve nitel gelişmelerin tümü “Yeni Ekonomi/Bilgi Ekonomisi” olarak tanımlanmaktadır.
Yeni Zamanlar, yeni bir dünya dizayn etmektedir. Yeni ekonomi; bilgi, teknoloji ve yenilik temelli, rekabet yoğun bir ekonomidir. Yeni ekonomik paradigma, küresel bir ekonomi yaratarak
yeni bir rekabet dalgasını güçlendirmiş ve önce sanayi ekonomisinin çapını ve dinamiklerini
değiştirmiş, aynı zamanda da ekonominin büyük bölümünde; şirketleri, sektörleri, bölgeleri
ve ülkeleri, farklı düzeylerde etkileyen yaratıcı bir yıkım yaratmıştır. Bu bağlamda günümüz
Dünya ekonomisi, “yaratıcı yıkım” ile özetlenen Schumpeteryan bir ekonomi haline gelmiştir.
Bugünkü bilgi, teknoloji ve yenilik temelli küresel rekabet ortamı; teknoloji, altyapı, sermaye
ve insan kaynağında zengin olan ülkeleri öne çıkarmaktadır. Bu imkânları olmayan, düşük ücretlerle rekabet etmeye çalışan ülkelerin küresel rekabet ortamında sürdürülebilir bir rekabet
üstünlüğü sağlamaları mümkün değildir. Ekonomi tarihinde de böyle bir istisna görülmemiştir.
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Türkiye’nin küreselleşen dünya ekonomisinde sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlayabilmesi küresel rekabet ortamındaki rekabet gücünün durumuna bağlıdır. Bugün güçlü bir ekonomi
yaratılabilmesinin temel koşulu rekabet gücünü arttırmaktan geçmektedir.
Bu manzara içerisinde Türkiye için küreselleşip küreselleşmemek değil (zaten böyle bir
alternatifte görülmemektedir), küresel ekonomiye nasıl entegre olacağımız tartışılmalı, incelenmeli ve irdelenmelidir. Bugün ki küresel ekonomide tüm hükümetler, amacı ulusal refahı
artırmak olan ekonomik politikalar oluşturmaya çalışmakta, ülkelerinin teknolojik düzeylerini
yükseltmenin, ihracatlarını artırmanın, rekabet güçlerini ve yabancı ithal ürünlerle rekabet edebilme becerilerini geliştirmenin yollarını aramaktadır. Bu nedenle, böyle bir küresel rekabet ortamında ve dünyanın bu değişim süreci ve yeni düzeni içinde, bir ülke olarak yapılabilecek en
büyük yanlış dünyayı değiştirmekte olan bu küreselleşme ve bilgi toplumu olgusunu irdeleme
ve anlamada yetersiz kalmak ve bu sürece entegrasyonu doğru yönetememektir. Bu bağlamda
doğru olan; bu değişim sürecini ve işleyişini, özelliklerini, fırsat ve tehditlerini iyi anlamak olup
ülke olarak bu süreçte başarıya ulaşabilmek için Türkiye’nin rekabetçi dünyada sahip olduğu
avantaj ve dezavantajların ortaya konulması, devamında gelecekle ilgili sürdürülebilir bir kalkınma için oluşturulacak doğru politika ve stratejilerin belirlenmesi, uygulamaların geliştirilmesidir.
Bu dinamik, rekabetçi, teknoloji temelli-yenilikçi, bütünleşmiş, istikrarsız ve belirsiz küresel ekonomi ortamında, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve küresel ekonomiye doğru
entegrasyonu, teknoloji temelli, yenilikçi bir ekonomik yapı ile küresel rekabet gücünün kazanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Küreselleşme, ülkeleri küresel bir piyasada rekabet ve mücadele etmek zorunda bırakırken
diğer taraftan sanayileşmelerini etkin devlet müdahalesi ve korumacı politikalarla sağlamış olan
sanayileşmiş ülkelerin hâkim konumunda olduğu mevcut güçler dengesi ve neoliberal kapitalist sistem içerisinde çok taraflı ve ikili anlaşmalara yazılmakta olan kurallar, gelişmekte olan
ülkeleri, kalkınma süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan çeşitli sanayi ve teknoloji politikalarını
izlemekten aktif olarak alıkoymakta, bırakınız yapsınlar-bırakınız geçsinler düsturu çerçevesinde “neo-liberal küreselleşme”, kalkınma stratejilerinin yerine konularak dayatılırken, bilhassa
küresel rekabetin araştırma ve geliştirme, teknoloji ve yenilik temelli ileri teknoloji alanlarında
olması nedeniyle gelişmiş ülkelerin hükümetleri stratejik yaklaşımla bu alanlarda yoğun müdahalede bulunmaktadır. Korumacılık değişik alanlarda ve araçlarla sürdürülmektedir. Geçmişte
etkin devlet müdahaleleri ve korumacı politikalarla sanayileşen gelişmiş ülkeler, bugün merdiveni tekmeleyerek gelişmekte olan ülkeleri aktif sanayi ve teknoloji politikaları izlemekten
alıkoymaktadırlar.
Küreselleşme ve bilgi toplumunun kurduğu bu yeni dünyada başarılı olmak; bu değişimi iyi
anlamayı ve okumayı, doğru ve etkin politikalar ve uygulamalarla cevap vermeyi gerektirmektedir. Türkiye’nin; siyasal bütünlüğünden, kültürel varlıklarını yaşatmasına, refah seviyesinden
ülkeler ligindeki yerine kadar sayısız ekonomik, siyasi ve kültürel konumunu ve parametrelerini, küreselleşme ve bilgi toplumuna entegrasyonunun başarısınca belirleneceği bilinmelidir.
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KÜRESEL REKABET ve
SANAYİ-TEKNOLOJİ ODAKLI KALKINMA
A. KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI
Küreselleşme, ülkeler arasındaki ticari bariyerleri minimize ederek, rekabeti uluslararası
zemine taşımıştır. Dolayısıyla, daha zorlu ve yoğun bir rekabetin yaşandığı uluslararası ortamda, işletmeler, rekabet güçlerini artırabilmek için dinamik bir ekosistem yönetişimine ihtiyaç
duymaktadır. Küreselleşmeyle birlikte, uluslararası şirketlerin sermayelerinin artması, varlıklarının ve sermaye yatırımlarının dünya geneline yayılması teknolojik değişimi ve teknoloji paylaşımını zorunlu hale getirmiştir. Küreselleşme ve hızlı teknolojik değişme, dünya ekonomisinde
geniş kapsamlı bir yeniden yapılanmayla birlikte köklü değişiklilere de yol açmaktadır.
Hızla küreselleşen dünyada üretim ve imalat sanayi faaliyetleri giderek artan bir hızla ileri
teknoloji, bilgi ve üst düzey beceriler isteyen sektör ve ürünlere yönelmektedir (KUTU 1). Dolayısıyla kalkınmakta olan ülkelerin tabii kaynaklara ve ucuz işgücüne dayalı üretim kapasitelerinin göreli önemi giderek azalmaktadır. İleri sanayi ülkelerinde üretim faaliyetleri, sanayii ile
bağlantılı hizmetler ve iletişim sektörlerine kaymaktadır. Bu nedenle imalat sanayiinin GSYİH
içindeki payı da bu ülkelerde giderek azalmaktadır. Bu arada sektörel geçişkenlik ve tamamlayıcılık unsurları öne çıkmakta ve bazı sanayileşmiş ülkeler hizmetler sektöründe yoğunlaşırken,
genellikle pek yakındaki bir imalat sanayii potansiyelini kullanmayı da dikkate almaktadırlar.
Örneğin, Hong Kong finans ve hizmetler sektörüne yönelirken, Çin’deki önemli sanayi alanlarının ihtiyaçlarını dikkate almaktadır. Finlandiya, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yoğunlaşırken
etrafındaki Baltık ülkelerinin sanayi alan ve potansiyellerini hedeflemektedir.1
1 Mehmet Atalay ve Mehmet Turhan, “Küreselleşme, Gelişmekte olan Ülkeler ve Türk İmalat Sanayi”, Planlama Dergisi, DPT Yayını,
Özel Sayı, Ankara, 2002, s.81
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Teknoloji ve teknik bilgi uluslararası alanda daha kullanılabilir hale gelmekte ve çokuluslu
şirketler sayesinde teknolojiye farklı coğrafyalarda erişim kolaylaşmaktadır. Bu sürece, eğitim
sistemleri güçlü olan ülkeler kolay adaptasyon sağlamaktadır. Teknik bilgiyi barındıran teknolojinin üretimde yoğun olarak kullanılması, üretim ve iletişim maliyetlerini etkileyerek karşılaştırmalı üstünlüklerin hızla el değiştirmesini sağlamaktadır.
KUTU 1: Üretimde Katma Değer Farklılaşması
Yaşadığımız çağın bilgi–üretim yapısında esas katma değer genellikle üretim aşamasında değil,
tasarım aşamasında oluşmaktadır. Tasarım süreci, ürünün ilk tahayyül edilme aşamasından soyut tasarımına, yani tüm teknik ve estetik ayrıntılarının belirlenmesine; prototip üretiminden
çoğaltılma teknolojisinin tasarımına kadar uzanan süreci belirlemektedir. Bu süreç genelde
yeniliklerin ve yaratıcılığın yer aldığı bir süreçtir.
Bir dönem ABD yönetimine ekonomi danışmanlığı da yapan ünlü iktisatçı Robert Reich
1990’lı yılların başlarında yaptığı gözleminde şöyle demektedir:
“1920 yılında bir otomobilin maliyetinin %85’inden fazlası rutin işçilere ve yatırımcılara giderken, 1990 yılında bu iki grubun aldığı pay %60’ın altına düşerken kalan kısmı tasarımcılara,
mühendislere, plancılara, stratejistlere, finans uzmanlarına, üst düzey yöneticilere, avukatlara,
pazarlamacılara ve benzerlerine gidiyordu. Bugün bir yarı-iletken çipin fiyatının içinde en
fazla %3’ü kullanılan hammadde ve enerjini sahibine, %5’i malzeme ve üretim tesislerinin
sahibine ve %6’sı kol emeği işçiliğine gidiyor. %85’inden fazlası ise özel tasarım ve mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlerin oluşum süreçlerinde yer alan geçmiş buluşların patent ve
telif haklarına gidiyor. Böylece, ürünün temel değerini yaratan sürecin tasarım aşamasında yer
almakta olduğu ve bu nedenle de değer yaratacak emeğin iyi eğitilmiş ve yaratıcı özelliklere
sahip olması gerekmektedir.”
1 Kemal İnan, “Teknoloji İşlevsizlik - Kitle Üretiminden Yaratıcı Tasarıma”, İletişim Yayınları, 2012, s.177- 178, 183. (Kemal İnan
kitabında aktarmaktadır: Robert Reich, “The Work of Nations”, Vinateg Books, 1992, s.104.)

Bu açıdan bakıldığında sanayileşmiş ülkelerin kendi kalkınma çizgileri ile uyumlu olarak
zenginliklerinin dayandığı sermaye ve işgücü yoğun sektörler yerine teknoloji ve bilgi-yoğun
sektörlerin stratejik olarak desteklenmesine imkân veren bir küresel ticaret rejimi ile refah artışı
sağlamayı umdukları açıktır.
Modern ekonomilerde teknolojik gelişim/dönüşüm, teknolojik üretim kapasitesinin artırılması ve bu üretime yönelik ürün yelpazesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme ve
kalkınma hedefine varabilmek amacıyla devletler tarafından çeşitli vasıtalarla desteklenmektedir. Bu nedenledir ki, yapısı itibariyle geniş bir toplumsal katılımı gerektiren teknolojik gelişim/
dönüşüm sürecinde, bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki en
önemli rolü devlet üstlenmektedir.
Hükümetlerin ulusal firma ve girişimcileri ile koordineli biçimde dünya çapında proje
geliştirme imkânlarını araştırmaları ve bu imkânların değerlendirilebilmesi için gerektiğinde
cazip kredi/yardım teklifleri ya da yabancı hükümetler nezdinde uygulanacak diplomatik bas88
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kılar yoluyla sonuç alma eğilimlerinin güçlenmesi “yeni ekonomik diplomasi” yaklaşımının en
önemli özelliklerinden biridir.2
Bu bağlamda devletler; bir taraftan yeni teknoloji politikalarının oluşturulabilmesi ve sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesine yönelik hukuki altyapıyı tesis ederek teknoloji politikalarının
yönünü ve seyrini belirlerken, diğer taraftan da teknolojik gelişimi/dönüşümü sağlayacak özel
sektör yatırımlarına destek ve teşvikler vererek teknoloji politikalarının hızını belirlemektedir.
Hatta ABD ve İngiltere örneklerinde görüldüğü gibi devletin kurumsal yapısını küresel rekabet öncelikleri doğrultusunda dönüştürmek gibi girişimler, bu yaklaşımın uzantısıdır. Dolayısıyla,
son yıllarda ileri teknoloji politikaları kamu politikalarının merkezine oturmaktadır. Kamu alımları hem yerel sınaî/teknolojik aktörleri destekleyip büyütme enstrümanı olarak hem de yabancı
oyuncuları ulusal kalkınma önceliklerine paralel projeler üretmeye zorlama enstrümanı olarak
siyasi karar alıcılar için cazip bir stratejik araç işlevi görmekte ve başta ABD olmak üzere pek çok
OECD ülkesi tarafından aktif biçimde kullanılmaktadır.3 Özellikle kamu alımlarında ve uluslararası proje takipçiliğinde dünya ticaretinde kullanılan baskın neoliberal “eşit oyun sahası oluşturma” söylemi daha yırtıcı bir renge bürünerek jeopolitik, hatta askeri tonda dile getirilmektedir.
Kanadalı bir ticaret otoritesinin vurguladığı gibi: “Bilgi-yoğun sektörlerde stratejik kamu
desteği eski ekonomiden farklı olarak somut üretim kapasitesinin arttırılması yoluyla değil,
daha ziyade geniş tabanlı bilimsel-teknolojik ‘know-how’ arttırıcı biçimde gerçekleştirilmekte;
bu da, araştırma-geliştirme çalışmalarında kamu-özel sektör ortaklıkları, entellektüel mülkiyet
transferleri ve bilgi altyapılarının sağlanması gibi çeşitli metotlar yoluyla uygulanmaktadır.”4
Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, gelişmiş ülkelerin DTÖ ticaret rejiminin oluşturduğu engellere takılmadan ulusal refah ve rekabet güçlerini arttırmanın başlıca yolu olarak geçmiş dönemlerde uygulanan imalat sektörlerinde üretim kapasitesini arttırma odaklı korumacı
stratejilerden uzaklaşarak yüksek teknoloji geliştirme ve inovasyon kapasitelerine yoğunlaşılmasını görmeleridir.5
Bu yaklaşımın bir yansıması olarak ABD’de Obama yönetimi 27 Nisan 2009 tarihinde Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışma Konseyi’ni6 (PCAST) kurmuştur. PCAST’ın görevi Başkan
ve Başkanlık İcra Ofisine bilim ve teknoloji konularında Amerikan ekonomisinin güçlenmesi
için tavsiyelerde bulunmak olarak belirlenmiştir. 2011 yılında ise, Amerikan imalat sanayinin
yeniden canlandırılması için İleri İmalat Ortaklığı7 (AMP)) adlı yapı kurulmuştur. AMP dünyada öne çıkan teknolojilerin geliştirilebilmesini sağlamak için en üst düzeyde bir yol haritası
çıkarmakla görevlendirilmiştir.8
Amerikan tecrübesine paralel olarak OECD ülkeleri tarafından belirlenen ulusal öncelikler
sağlık, milli savunma ve çevre gibi sektörlerde geleneksel destekleme programlarının yanında
2
3
4
5
6
7
8

Weiss ve Thurbon, 2006.
Ünay, age, s.126
Sadık Ünay, “Küresel Bilgi Ekonomisi ve Stratejik Aktivizm: Uluslararası Eğilimler ve Türkiye Tecrübesi“, Bilgi (18), 2009/1, s.127
Ünay, age, s.126
President’s Council of Advisors on Science and Technology-PCAST
Advanced Manufacturing Partnership
Yülek, age, s.157
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iletişim-bilişim teknolojileri (ICT), biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi yeni sektörlerde rekabet
avantajının geliştirilmesini hedeflemektedir. Aynı şekilde bilimsel/teknolojik gelişmeye karşı geleneksel olarak pasif bir tavır almakla suçlanan Almanya yönetimlerinin de son dönemde yeni
girişimlere altyapı desteği sağlamak, bölgesel biyoteknoloji merkezleri ve ileri teknoloji ağları
oluşturmak ve kamu-özel sektör işbirliğinde yeni risk sermayesi kaynakları oluşturmak suretiyle daha proaktif bir bilim/teknoloji politikası uygulamaya koyduğu görülmektedir.
Son yıllarda daha aktif sanayi-teknoloji politikası izleneceği İngiliz hükümeti tarafından da
dile getirilmiştir. Buna göre, Ar-Ge finansmanına ayrılan kaynakların on yıl içinde milli gelirin
yüzde 1,9’undan yüzde 2,5’ine yükseltilerek Almanya ve ABD seviyesine getirileceği ve böylece
ulusal ekonominin gelecekteki refah yaratma potansiyelinin korunması hedeflenmektedir. Japonya da bilimsel araştırmalar ile ürün geliştirme süreçleri arasında köprü oluşturup, çekirdek
teknolojilerin hızla ticari alana aktarılmasını hedefleyen bir “stratejik inovasyon politikası” izlemektedir. Bilim ve teknoloji yönetişimi olarak görülebilecek bu genel stratejik eğilimin OECD
ülkeleri nezdinde en önemli göstergelerinden biri inovasyon ve kritik sektörlerde yatırımları
canlandırmak amacıyla kamu kuruluşlarının doğrudan risk sermayesi (venture capital) sağlamalarıdır.
B. KÜRESEL EKONOMİDE SANAYİSİZLEŞME SÜRECİ
Dünya ekonomisinin içyapısı ve temel dinamikleri 1970’li yıllardan itibaren ciddi bir değişime şahit oldu. Hizmet sektörünün ağırlığı gittikçe artarken, sanayinin katkısı oransal olarak
gerileme eğilimine girdi. “Sanayisizleşme” olarak adlandırılan bu süreç, 2000’li yıllara kadar
neredeyse kesintisiz devam etti. Ancak 2008 yılında patlak veren küresel kriz sürecinde finans
piyasalarındaki kırılganlıkların ve denetim açıklarının net bir şekilde ortaya çıkması, ulusal ekonomik önceliklerde radikal dönüşümlere sebep oldu. Bunda, hizmetler sektörüne dayalı ekonomilerin, sanayi ağırlıklı ekonomilere göre krizden daha sert etkilenmeleri önemli rol oynadı.
1970’lerin başında dünya genelinde imalat sanayi katma değerinin GSYH’ye oranı %23,4
iken, bu oran günümüzde %15,5’e düşmüş; imalat sanayinin toplam istihdamdaki payında ise
çok ciddi bir değişiklik yaşanmamıştır. Ancak bu süreçte gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan
ülkeler arasında imalat sanayinin gelişimi açısından oldukça farklı bir tablo ortaya çıkmıştır.
Gelişmiş ülkelerde imalat sanayinin ekonomideki payı, hem katma değer hem de istihdam açısından hızla geriye gitmiştir. Gelişmiş ülkelerde imalat sanayi katma değerinin GSYH’deki payı
%24’ten %13,3’e; toplam istihdamdaki payı ise %25,6’dan %13,3’e düşmüştür9.
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GRAFİK 2: İSTİHDAMIN TOPLAM İSTİHDAMDAKİ PAYI 1970-2013 (%)

KAYNAK: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI (UNIDO) - INDUSTRİAL DEVELOPMENT REPORT 2016

Grafik 3’te en büyük beş gelişmekte olan ekonomide imalat sanayi katma değerinin bütün gelişmekte olan ülkelerdeki imalat sanayi katma değerine oranının zamana göre değişimi
gösterilmektedir. Çin’de imalat sanayinin göstermiş olduğu gelişim çok net bir şekilde görülmektedir. Çin’de imalat sanayi katma değerinin tüm gelişmekte olan ülkelerdeki imalat sanayi
katma değerine oranı 1990 yılında %15,8 iken 2014 yılında %51,3’e yükselmiştir. Hindistan’ın
imalat sanayinin gelişmekte olan ülkelerdeki ağırlığı aynı dönemde az da olsa artış göstermiştir.
Brezilya ve Meksika’da ise çok sert bir düşüş yaşanmıştır. Türkiye’de de imalat sanayinin katma
değer cinsinden gelişmekte olan ülkelerdeki ağırlığı %5,2’den %3,6’ya düşmüştür.
GRAFİK 1: EN BÜYÜK BEŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKENİN İMALAT SANAYİ KATMA DEĞERİNİN BÜTÜN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ İMALAT SANAYİ KATMA DEĞERİNDEKİ PAYI

Katma değer ve istihdam oranında gelişmekte olan ülkelerde ortalamada ciddi bir değişiklik yaşanmamıştır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde imalat sanayinin gelişimi kendi içinde
farklılaşmıştır. 1950’ler ile birlikte ithal ikameci sanayileşme stratejisini başarıyla sürdürüp ileri
teknoloji ürünlerini ihraç eder hale gelen Güney Kore gibi Doğu Asya ülkelerinde ve 1980
sonrasında neoliberal politikalara daha ihtiyatlı yaklaşarak kontrollü bir liberalleşme süreci yaşayan ve ucuz emek gücünü kullanarak sanayileşme hamlesi yapan Çin ve Hindistan gibi Asya
ülkelerinde imalat sanayinin ekonomideki payı artmaktadır.
KAYNAK: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI (UNIDO) - INDUSTRİAL DEVELOPMENT REPORT 2016
9 (UNIDO, Industrial Development Report, 2016).
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Küresel ekonominin yapısını değiştiren ‘sanayisizleşme’ olgusunun altında yatan nedenlerle ilgili değişik argümanlar ortaya konmaktadır.10 Sanayinin gerilemesine neden olan faktörlerden birisi
tüketicilerin artan refahıdır. Ortalama gelir düzeyi arttığında sanayi ürünlerine olan talep yavaş artarken, hizmetler sektörüne olan talep ise daha hızlı artmaktadır. Geliri artan bireylerin bankacılıktan
sağlığa, eğitimden turizme kadar birçok hizmete olan talebinin hızla arttığı bilinen bir gerçektir. Hizmetler sektörüne olan bu hızlı talep artışı imalat sanayinin ekonomideki payını geriye çekmektedir.
Ayrıca imalat sanayindeki üretkenlik artış hızı hizmetler sektöründen daha fazladır. Bu durumun bir sonucu olarak, emek tasarrufu sağlayan teknolojik gelişim sanayi üretimi için gerekli
olan işçi sayısını azaltmaktadır. İşgücü bu süreçte yüksek verimli sektörlerden düşük verimli
sektörlere doğru kaymaktadır. İmalat sanayindeki işçi fazlasının zamanla hizmetler sektörüne
kayması sanayinin toplam istihdamdaki payının düşmesine neden olmaktadır.
Sanayisizleşmenin nedenleri ile ilgili olarak ortaya konan üçüncü bir faktör küreselleşmedir. Küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte gelişmiş ülke menşeli birçok çokuluslu şirket
(ÇUŞ) üretim tesislerini emeğin ucuz olduğu gelişmekte olan ülkelere kaydırmıştır. Bu eğilimin
bir sonucu olarak gelişmiş ülkelerde sanayinin payı hızla gerilemiştir.
C. KÜRESEL KRİZ VE YENİDEN SANAYİLEŞME
Küresel kriz sonrasında bankacılık ve finans sektörüne olan güvenin sarsılması, küresel ekonominin hızla daralması ve işsizliğin çift haneli rakamlara yükselmesi sonucu sanayinin önemi yeniden gündeme gelmiştir. Avrupa Birliği içinde küresel krizin etkileri sonucu yaşanan farklılaşma,
sanayi ve üretim ekonomisinin önemini gözler önüne sermiştir. Ekonomisi hizmetler sektörüne
dayalı Avrupa ülkeleri (örneğin; İngiltere, İspanya, Fransa ve Yunanistan) krizden daha çok etkilenmişken; sanayi ağırlıklı ülkeler (örneğin, Almanya) krizden daha az yara almıştır.
Küresel kriz sonrası yaşananlar, gelişmiş ülkelerde sanayinin öneminin yeniden kavranmasına ve yeni korumacı önlemler ile gelişmekte olan ülkelere kaptırılan sanayi tesislerinin
ve istihdam olanaklarının geri kazanılmaya çalışılmasına neden olmuştur. Örneğin İngiltere’de
göreve gelen Başbakan Teressa May’ın ekonomi alanında attığı adımlardan ilki kaybedilen sanayinin tekrardan İngiltere’ye kazandırılması için yapısal reform düğmesine basılması olmuştur.11 ABD’de Başkanlık seçimleri sürecinde en çok tartışılan konulardan biri de, ABD’nin Çin
ve Meksika gibi ülkelere kaptırmış olduğu fabrikaları ve istihdam potansiyelini tekrardan elde
etmek için atması gereken korumacı önlemlerdir.12
Gelişmiş ülkeler, küresel kriz öncesinde sanayi ürünlerinin planlama, Ar-Ge ve tasarım
aşamalarının kendi ülkelerinde, üretim ve dağıtımın ise gelişmekte olan ülkelere kurulan tesislerde gerçekleştirilmesine dayanan bir küresel işbölümünü benimsemişlerdir. Ürünlerin katma
değerinin önemli bir kısmı ÇUŞ’ların merkez ülkelerinde gerçekleştiği için şirket kârlılıkları
yüksek olmaktadır. Ancak bu sistemin meydana getirdiği işsizlik ve gelir dağılımı eşitsizliği
gibi unsurlar çoğu zaman göz ardı edilmiştir. Planlama, Ar-Ge ve tasarım aşamalarında çalışan
yönetici ve mühendislerin iş imkânları ve aldıkları ücretler artarken, üretim ve dağıtımın geliş-
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mekte olan ülkelere kaymasıyla birlikte gelişmiş ülkelerdeki vasıfsız işçiler işlerini kaybetmeye
başlamışlardır. Küresel krizden sonra daha da ayyuka çıkan yüksek işsizlik ve gelir eşitsizliği
gelişmiş ülkelerdeki siyasetçileri köşeye sıkıştırmıştır.
Başını Çin ve Hindistan’ın çektiği bazı gelişmekte olan ülkeler de korumacı önlemler ile
kendi sanayilerini olabildiğince hızlı bir şekilde geliştirmeye çalışmaktadırlar. Gelişmiş ülkeler
bu korumacı politikaları sıkça eleştirmektedirler. Ancak, gelişmiş ülkelerin de kendi sanayileşme ve kalkınma hikâyelerini benzer korumacı politikalar ile yazdıkları unutulmamalıdır.()
Ucuz emeğe dayalı sanayi ürünlerini üretmeye takılı kalmaları durumunda orta gelir tuzağından çıkamayacaklarının farkında olan gelişmekte olan ülkeler, daha teknoloji- yoğun karmaşık
sanayi ürünlerine geçmeyi hedeflemektedirler. Zira sanayinin ekonomik büyüme ve gelişmeye
destek olabilmesi için kendini sürekli yenileyen bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Aynı tip
ürünlere yoğunlaşan bir sanayi yapısının ekonomiye dinamizm kazandırması mümkün değildir.
D. TEKNOLOJİK GELİŞİM VE ÜRETİMDE ÇEŞİTLİLİK
Ulusal ekonomilerin üretmiş oldukları ürünlerin çeşitliliği ve içeriği ekonomik büyüme
ve gelişme açısından kritik öneme sahiptir. Ekonomik gelişme merdiveninin üst basamaklarına
çıkabilmek için mevcut üretim yapısını geliştirip bir taraftan üretilen ürün ağını genişletirken
bir taraftan da bilgi ve teknolojiye dayalı ürünlere geçişin sağlanması gerekmektedir. Karmaşık
ürünlerin üretimi için gerekli olan bilgi ve yetkinlik düzeyi yüksek olduğu için, bu ürünler belli
ülkeler tarafından üretilebilmektedir. Karmaşık olmayan ürünlerde ise tam tersi bir durum söz
konusudur. Karmaşık bir ekonomik yapıya sahip ülkeler daha hızlı ve istikrarlı büyüyerek refaha kavuşmaktadırlar. Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bir grup
iktisatçı, ülkelerin ihraç ürünlerinin üretimi için gerekli olan bilgi ve yetkinlik seviyesi ile ekonomik yapılarının karmaşıklığını ölçen “Ekonomik Karmaşıklık Endeksi”ni geliştirmişlerdir.13
TABLO 1: EKONOMİK KARMAŞIKLIK ENDEKSİ ÜLKE SIRALAMALARI

Sıra

Ülke

Endeks

1

Japonya

2,21

2

Almanya

1,92

3

İsviçre

1,87

14

ABD

1,36

19

Çin

1,1

23

Israil

0,98

32

Hırvatistan

0,77

41

Sırbistan

0,45

42

Türkiye

0,42

43

Ukrayna

0,42

44

Panama

0,37

45

Hindistan

0,24

122

Sudan

-1,74

123

Nijerya

-2,13

124

Angora

-2,33

10 Robert Rowthorn ve Ramana Ramaswamy, “Deindustrialization: Causes and Implications”, Staff Studies for the World Economic
Outlook, IMF (1997); Arthur S. Alderson, “Explaining Deindustrialization: Globalization, Failure, Or Success?”, American Sociological Review, 64(5), (1999), s. 701-721; Christopher Kollmeyer, “Explaining Deindustrialization: How Affluence, Productivity Growth,
and Globalization Diminish Manufacturing Employment”, American Journal of Sociology, 114(6), (Mayıs 2009), s. 1644-1674.
11 “Can Theresa May get the wheels of British business turning again?”, The Guardian, 16 Temmuz 2016.
12 “Hangisinin ekonomi silahı kazanacak? Trump mı Clinton mı?” BusinessHT, 11 Ağustos 2016.

13 Ricardo Hausmann, César A. Hidalgo, Sebastián Bustos, Michele Coscia, Sarah Chung, Juan Jimenez, Alexander Simoes ve Muhammed A. Yıldırım, The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity, (Harvard & MIT: Cambridge, MA, 2011),
http://atlas.cid.harvard.edu/book/

92

93

KAYNAK: THE ATLAS OF ECONOMİC COMPLEXİTY http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/

A R A Ş T I R M A

R A P O R L A R I

•

100

Ekonomik Karmaşıklık Endeksi ile kişi başına düşen GSYH arasında pozitif ve güçlü bir
ilişki bulunmaktadır. Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Ricardo Hausmann’ın belirttiği gibi: “Fakir ülkeler aynı ürünü daha çok üreterek zengin olmaz.
Ürettiği ürünün türünü değiştirerek zengin olur.” Ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi için
ülkelerin üretim yapılarının üzerine koyarak mevcut ürettikleri ürünlere yakın ancak daha karmaşık (kompleks) ürünlere geçiş yapmaları gerekmektedir. Burada hızla oluşacak bir sıçrayıştan değil; küçük ama istikrarlı atılacak adımlar söz konusudur. Kalkınma sürecinde hiçbir ülke
bir anda tekstil ürünlerinden uçak motoru üretebilecek bir pozisyona gelemez.
Ekonomik Karmaşıklık Endeksi’nde ilk üç sırayı Japonya, Almanya ve İsviçre alırken ABD
14’üncü, Çin 19’uncu, Türkiye ise 42’inci sıradadır. Endeks raporunda Türkiye’nin Hindistan,
Yunanistan, Brezilya ve Endonezya ile birlikte ürün çeşitliliğini geliştirme potansiyeli en fazla
olan ülkelerden biri olduğunun da altı çizilmektedir.
E. YENİ KORUMACILIĞIN YÜKSELİŞİ
Sanayileşmiş ülkelerin kalkınma hikâyeleri, yıkıcı dış rekabete karşı farklı dönemlerde
farklı nitelikte korumacı politikalar izlendiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bir yanda
küreselleşme ve liberal politikaların yaygınlaşmasına yönelik retorik; diğer yanda hız kazanan
korumacı uygulamalar bir paradoksa işaret etmektedir. Bu ikili oyunun bir yansıması olarak
özellikle sanayileşmiş ülkelerde ulusal politika yapıcılar kriz sonrası bir politika uzlaşısı oluşturmaya çalışmışlardır. Oluşan uzlaşı, yerel ekonomilerde daha fazla devlet müdahalesine ihtiyaç
duyulduğu, ancak küresel ölçekte serbest ticaretin kritik önem taşıdığı düşüncesidir. Bu düşünce “İçeride Keynes, dışarıda Smith” ile formüle edilmiştir.14
Uluslararası Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (ICTSD) tarafından yapılan çeşitli
yayınlarda pek çok ülkenin, 2008 küresel kriziyle birlikte, otomotiv sektöründen elektronik ve
oyuncak sektörlerine kadar başvurduğu korumacı önlemlerden örnekler verilmekte ve adeta
“korumacılığın tam zamanı” olduğu vurgulanmaktadır.15
Yeni korumacılık önlemleri ayrıcalıklı sübvansiyonlar gibi tarife dışı engeller, hükümetlerin
kamu alımlarında yerli satın alma girişimleri (buy local), gönüllü ihracat kısıtlamaları ve düzenli
piyasa düzenlemeleri olarak yayılmıştır.(16) Bununla birlikte, krizin kaynağı olan ABD’den krizin
yayıldığı Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yeni-korumacılık, liberal ekonomiye karşı bir
seçenek değil; krizden çıkış ve krizin yaralarını sarmak için pragmatik bir çözüm stratejisi olarak
ve adeta bir sürü psikolojisi içinde benimsenmiştir. Bu strateji, neo-liberalizme karşı yeni merkantilist anlayışı yansıtırken, korumacılık önlemleri serbest-liberal ticaretin aksine bir proaktif
ticaret politikası stratejisi olarak uygulanmıştır.17 Her ne kadar küreselleşme ve serbest ticaret
merkezli bir dünyada yaşamakta olduğumuz resmi olarak ileri sürülse de, yeni korumacılık farklı
şekillerde karşımıza çıkmaya başlamıştır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde yerli üreticileri ve özellikle bilgi teknolojileri alanındaki yeni girişimleri korumaya yönelik kamu politikaları yanında,
gelişmekte olan ülkelerde ticareti korumaya yönelik önlemler ve canlandırmaya yönelik teşvikler
daha fazla gündeme gelmiştir.18
14
15
16
17
18

Fredrik Erixon ve Razeen Sally, “Keynes at Home, Smith Abroad”, Wall Street Journal”, 7 Eylül 2009.
Kalaycı, age, s.73
Fredrik Erixon ve Razeen Sally, “Keynes at Home, Smith Abroad”, Wall Street Journal”, 7 Eylül 2009.
İrfan Kalaycı, “Küresel Finans Krizine Karşı Korumacılık: Bir Gfzt Yaklaşımı”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 83, (2011), s.69-96.
Robert Plummer, “Protectionism: Is it on the way back?”, BBC, 17 Eylül 2012.
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Gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkelerin sanayi, enerji ve finans alanında faaliyet gösteren belli başlı sektörlerini korumak istedikleri ve bu yönde çeşitli korumacı tedbirlerden geri
durmadıkları görülmektedir. Örneğin, örtülü bir korumacılık önlemi olan devlet yardımlarının
otomotiv sektörünün kurtarılmasında ön plana çıktığı görülmekte; ABD, Almanya, Fransa, Çin,
Kanada, Avustralya, İsveç ve Rusya’da hükümetlerin yerli otomotiv sanayi için mali destek paketleri devreye koydukları bilinmektedir.
KUTU 2: Otomotiv Sanayinde Korumacılık
Fransa’da otomotiv şirketleri Peugeot-Citroen ve Renault’ya 3’er milyar Euro ve Renault Truck’a 500 milyon Euro kamu desteği vaat edilmiştir. Mali destek karşılığında bu şirketlerin
başka ülkelerdeki ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa’daki fabrikalarını kapatıp Fransa’ya
taşımalarının şart koşulması korumacılık eğiliminin bir başka şekilde kendisini göstermesidir. İspanya kendi şirketlerine 4 milyar Euro; İtalya, Almanya, İsveç ve Birleşik Krallık ise,
1,2’den 4 milyar dolara kadar değişen miktarlarda devlet yardımı taahhüt etmiştir.
Kalaycı, age, 73-74; TÜRMOB: “Korumacılık Eğilimleri Krizi Derinleştiriyor”, Bilanço, Sayı:149, (Mart 2009), s.14-17; Kamil Yılmaz,
“Küresel Kriz, Durgunluk ve Artan Korumacılık Eğilimi”, EAF Politika Notu 09-01, (Mart 2009); “AB Finans Krizine Çözüm Arıyor”,
DW, 10 Şubat 2009.

Diğer taraftan ABD, ekonomik destek planı kapsamında çıkardığı bir yasa19 ile program
tarafından finanse edilen tüm kamu projelerinde yalnızca ABD’de üretilen demir ve çelik kullanımını mecburi tutmuştur. ABD yönetimi ayrıca, otomobil endüstrisine 17,4 milyar dolarlık
yardım karşılığında, otomotiv devlerinden yardımın sadece ABD’deki fabrikalarda kullanılacağı
taahhüdünü de istemiştir.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ise, korumacılık kapsamında öne çıkan ve stratejik önemde
görülen ulusal şirketlerinin kriz sürecinde yabancı şirketler tarafından satın alınmalarını yasaklamak veya sınırlandırmak için spesifik yasaları benimsemişlerdir. Bu kapsamda, AB ülkeleri
2008’den itibaren yaklaşık 700 civarında korumacılık önlemi almıştır. Uygulanan görünmez
ticaret engelleri, hükümetler tarafından stratejik sektörlere yönelik açılan krediler, ithalat ve
ihracata yönelik kota ve tarifeler de yeni korumacılık stratejileri içerisinde yerini almıştır. Öyle
ki merkez bankalarının yüksek teknoloji şirketlerinden hisse alımı gibi sıra dışı yöntemlerle
bilim-sanayi-teknoloji politikalarını destekledikleri de görülmüştür.20
Korumacılık politikaları sadece sektör ve ürün özelinde değil; emeğe bağlı bir takım önlemlerle de yaygınlaşmaktadır. Fransa, İtalya ve İspanya’da görüldüğü üzere, bazı sektörlerde
sadece yerli işçi çalıştırma koşulu getirilmiştir. İngiltere’de bir petrol projesinde görev alacak bir
İtalyan şirketinin sadece İtalyan işçi ve mühendisler çalıştıracağının ortaya çıkması, bazı İngiliz
sendikalar tarafından gösteri ve grevlerle protesto edilmiştir. Sendikaların İngiltere’de yabancı
işçilerin çalışamayacağı konusunu özellikle vurgulaması, artan korumacılık eğiliminin bir başka
göstergesidir.(21)
19 Federal American Recovery and Reinvestment Act of 2009.
20 Serap Durusoy ve diğerleri “Economic Crisis and Protectionism Policies: The Case of the EU Countries”, International Journal of
Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 6(1), (Haziran 2015).
21 Kalaycı, age, 73-74; TÜRMOB: “Korumacılık Eğilimleri Krizi Derinleştiriyor”, Bilanço, Sayı:149, (Mart 2009), s.14-17; Kamil Yılmaz,
“Küresel Kriz, Durgunluk ve Artan Korumacılık Eğilimi”, EAF Politika Notu 09-01, (Mart 2009); “AB Finans Krizine Çözüm Arıyor”,
DW, 10 Şubat 2009.
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Her ne kadar uygulanan taktik ve stratejiler farklılık gösterse de gelişmekte olan ülkelerin
de korumacılık yönelimi farklı değildir. Sanayileşmiş ülkeler daha çok sübvansiyonları kullanmakta ve yerli şirketlere finansal destek sağlamaktayken; gelişmekte olan ülkeler tarifeleri
artırmak ve diğer mali olmayan koruma önlemlerini hayata geçirmek eğilimindedirler. 22 Örneğin, Hindistan bazı çelik ürünlerinde, Rusya ise eski arabalarda gümrük vergilerini yükseltmiş;
Ekvator, gıda başta olmak üzere 940 üründe tarifeleri artırmıştır.23
Doğu Asya ekonomi politiğinin merkezinde yer alan ve ulusal kalkınmacı devlet anlayışı ile şekillenen teknolojik öğrenme ve gelişme odaklı sanayi politikaları, Japonya’da Genkyoku ve Güney Kore’de Chaeboller tarzı kurumsal korumacılık ile daha kolay uygulama zemini bulabilmiştir (KUTU 3).
KUTU 3: Doğu Asya Korumacılık Örnekleri: Japonya ve Güney Kore
Genkyoku: Japon kalkınma tecrübesinde her sektör için bir idari bölüm kurulmuştu, bazen
bir bakanlık bölümü, bazen de farklı yapılar içinde yer alıyordu. Genkyokular, genellikle
korumacı eğilimler gösteriyor, sektörü denetim ve gözetim altında tutuyorlardı. Şirketlerin
yeni fabrikaları, şubeleri, ürün ve teknolojileri, yabancı şirketlerle ortaklıkları gibi alanları
yakından izliyorlardı. Genkyoku, yetkilileri, şirketlerle shinggikai isimli gayri resmi toplantılarda bilgi alışverişi, istişare ve yönlendirme yapıyorlardı. Genkyoku, sektöre yukarıdan bakıyor, gerekli gördüğünde “aşırı rekabeti” engellemek için sektör genelinde üretim, yatırım,
satış planları dahi yapıyordu; fiyatlara müdahale de ediyordu. Şirketlerin finansal sorunlar
yaşamasını engellemek için uğraşıyordu. Sektörde problemler yaşandığında Genkyoku yetkilileri hükümet tarafından sorumlu tutulabiliyordu.1
Chaeboller: Bir aile tarafından kurulmuş, pek çok alanda faaliyet gösteren, öz sermayesinden daha çok dış kaynaklara bağımlı, gelişme sürecinin ilk yıllarında hükümetin teşvik ve
desteğiyle ihracat eksenli olarak büyümüşlerdir. Chaeboller, çalıştıkları alanlarda tekelleşerek merkezi bir yönetim yapısına sahip, şirketler arasında çapraz hisse sahipliğiyle birbirine
bağlı, kurucu ailenin otoritesinin yoğun olduğu kuvvetli bir örgüt kültürüne sahip şirket
gruplarıdır. Kore Savaşı’nı müteakiben iş başına gelen hükümetlerce sadık ve güvenilir olan
küçük aile şirketleri teşvik edilerek desteklenmiş, her alanda faaliyet gösteren, yüksek oranda farklılaşmış dev şirketler meydana gelmiştir. Hükümetler chaebollere yönelik olarak vergi
ve gümrük muafiyeti veya indirimi, cazip döviz kuru ayarlaması, düşük kredili ve uzun
vadeli kredilendirme, devlete ait gayrimenkullerin ve kamu iktisadi teşebbüslerin düşük
fiyatlara uzun vadeli olarak satışı gibi teşvik edici uygulamalar sunuldu. Chaeboların aile
şirketi olmaları, Kore kültüründen kaynaklanan otoriter ve merkezi liderlik anlayışı gibi
sebeplerle hepsinde merkezi planlama ofisi bulunmaktadır. Bu ofis, resmi olarak grubun en
büyük şirketinde yer almakla birlikte, yaptırım gücü tüm grubu kapsamaktadır.2
1 Murat A.Yülek “Kalkınma Tartışmalarında Japon Modelinin Yükselişi, Düşüşü ve Tekrar Yükselişi” (Ed. Sadık Ünay ve K.Ali Akkemik), içinde, Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi, (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Şubat 2015), s.142.
2 Erhan Atay “Kore Aile Holdingleri: Chaeboller” (Ed. Sadık Ünay ve K.Ali Akkemik), içinde, Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi,
(Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Şubat 2015), s.197-198,209.
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F. FİNANSAL ALANDA YENİ KORUMACILIK
Gelişmiş ülkeler küresel finans krizinden sonra piyasaları canlandırmak adına birçok politikayı devreye sokmuşlardır. 2008 yılından önce merkez bankaları için birçok sıra dışı politika,
küresel finans krizinden sonra denenmeye başlamıştır. Merkez bankaları ilk olarak finansal
istikrarı sağlamak için likidite sıkıntısı yaşayan bankaları ve finans kurumlarını kurtarmaya çalışmışlar; sistemik olarak önemli banka ve finans kurumlarına ait tahvilleri düzenli olarak satın
almışlardır. Buradaki temel amaç, finans piyasalarındaki likiditeyi arttırarak tüketicilere ve şirketlere verilen kredi imkânlarını genişletmek ve reel sektörün çarklarının daha hızlı bir şekilde
dönmesini sağlamak olmuştur. Ancak, banka yönetimleri küresel ekonomideki belirsizlik ortamını bahane ederek kredileri arttırmak yerine likiditeyi kasalarında tutmayı tercih edince, bazı
merkez bankaları negatif faiz uygulamasına geçiş yapmışlardır. Merkez bankalarının negatif faiz
uygulamasının bankaları piyasaya kredi vermeye teşvik edip etmeyeceği halen tartışılmaktadır.
Avrupa Merkez Bankası ve İngiliz Merkez Bankası reel sektöre likidite sağlamak için aradaki
perdeyi kaldırıp direk olarak şirket tahvili almaya başlamışlardır. Merkez bankaları böylelikle
bankaların düzgün işlemeyen aracı kurum fonksiyonunun etrafından dolaşarak reel sektör yatırımlarının artmasına yönelik finansman sağlamaktadırlar. Bazı ekonomistler bu politikanın piyasaları canlandırmak için bankaları fonlamaktan daha etkin olacağını ileri sürerken, bazıları ise
merkez bankalarının şirket tahvillerini satın almasını piyasadaki rekabeti bozacak bir millileştirme
hamlesi olarak yorumlamaktadırlar. Bankaların finansal aracı olma rollerini etkin gerçekleştirmedikleri şu ortamda, şirket tahvillerini satın almak reel sektör için bir can suyu olabilir. Merkez
bankalarının şirket tahvil alımı programlarında stratejik sektörleri ve gelecek vaat eden şirketleri
seçmeleri durumunda uygulanan bu politikanın ekonomik büyümeyi pozitif etkilemesi beklenir.
Korumacılığa yönelik uygulamalar yaygınlık kazandıkça, yeni-korumacılık tartışmaları
da artmaktadır. Örneğin, ABD’nin en büyük ticari ortağı Kanada’nın Ticaret Bakanı Ed Fast,
ABD’de küresel kriz sonrasında eyalet ve federal düzeyde başlatılan “Buy American” politikalarından duydukları endişeleri ifade etmiştir.24 Benzer şekilde, Çin yönetimi, ABD’nin Çin’den
yapılan ithalata uyguladığı anti-damping gibi yasadışı korumacılık önlemlerinin ikili ticari ilişkileri tehlikeye attığını belirtmiştir. ABD tarafından Çin mallarına devlet sübvansiyonlu ithalatın kısıtlanması için uygulanan “telafi edici vergilerin” (countervailing duties) durdurulması
istenmiştir. ABD’nin DTÖ kurallarını ihlal ettiği ve Çin mallarına karşı anti-damping politikası
uyguladığı öne sürülerek Washington eleştirilmiştir.25 Aynı şekilde Hindistan da benzer engellemelere maruz kalmasından dolayı fikri mülkiyet haklarında ve ticarette korumacılık uygulayan
ABD’yi suçlamıştır.26
Yeni-korumacılık tartışmaları kapsamında son olarak belirtilmelidir ki, küresel krizin gelişmekte olan ülkeleri, sanayileşmiş ülkelere göre daha fazla etkilemesine rağmen korumacı ted-

22 Uri Dadush, “Resurgent Protectionism: Risks and Possible Remedies”, Carnegie Endowment for International Peace - Policy Outlook, (Mart 2009), s.5
23 Kalaycı, age, 73-74; TÜRMOB: “Korumacılık Eğilimleri Krizi Derinleştiriyor”, Bilanço, Sayı:149, (Mart 2009), s.14-17; Kamil Yılmaz,
“Küresel Kriz, Durgunluk ve Artan Korumacılık Eğilimi”, EAF Politika Notu 09-01, (Mart 2009); “AB Finans Krizine Çözüm Arıyor”,
DW, 10 Şubat 2009.

24 Shawn Donnan, “Canada accuses US of protectionism”, Financial Times, 22 Ekim 2014.
25 Bazı korumacı önlem haberleri için bknz: Alan Beattie, “China accuses US of protectionism”, Financial Times, 21 Aralık 2011; “China says U.S. protectionism jeopardizes trade ties”, Reuters, 1 Şubat 2010; “Beijing launches WTO challenge of US anti-dumping
measures”, New Europe, 3 Aralık 2013; “China accuses U.S. of becoming protectionist”, Institute for Agriculture & Trade Policy,
24 Ağustos 2007; “China accuses US of protectionism in tire case”, The Himalayan Times, 12 Ağustos 2009; “China Steel Group
Accuses U.S. Lawmakers of Protectionism “, Wall Street Journal”, 5 Temmuz 2010; “China Charges Protectionism in Call for Solar
Panel Tariffs”, New York Times, 21 Ekim 2011.
26 “Indian Minister Accuses US of Protectionism”, Fin24, 4 Mart 2014; “India To Block US Trade Probes”, Fin24, 25 Şubat 2014.
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birlere başvurarak ticaret savaşını ilk başlatan ülkeler daha çok sanayileşmiş ülkeler olmuştur.
Oysa aynı ülkeler uluslararası ekonomik kuruluşların politikaları aracılığıyla gelişmekte olan
ülkeler üzerinde korumacı politikalara gitmemeleri yönünde baskı yapmış ve kendilerine yeni
pazarlar açmışlardır. Krizden çıkış stratejilerinde ise kendileri korumacı politikalara başvurarak
gelişmekte olan ülkelerin mal satma imkânlarını sınırlamaktadırlar. Bu durum gelişmekte olan
ülke sanayilerinin krizle birlikte zorluk yaşamasına ve işsizlik sorununun daha büyük boyutlara
ulaşmasına da yol açmaktadır. Tüm bunlar göstermektedir ki, sanayileşmiş ülkeler kriz koşullarını dahi kendi faydalarına çevirebilmektedir; yeni-korumacılık politikaları gerçekte sanayileşmiş
ülkeleri korumaktadır.27
G. KALKINMANIN FİNANSMANINDA KÜRESEL ARAYIŞLAR VE İSLAMİ FİNANS
Finans sisteminin ekonomik kalkınmaya katkısı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Ekonomik kalkınmanın hızlı ve sürekli biçimde sağlanması için tasarrufların verimli yatırım alanlarına
kanalize edilmesi ve sermaye ile parlak fikirlerin hızlı bir şekilde bir araya getirilmesi önem arz
etmektedir. Finansal sistemi gelişmiş olan ülkeler; tasarrufları arttırmada, riski çeşitlendirmede,
şirketleri taramada ve faaliyetlerini izlemede daha başarılı oldukları için bu ülkelerin firmalarının
Ar-Ge, inovasyon, ihracat ve istihdam potansiyelleri daha hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşmektedir.28 Finans sisteminin ekonomiye pozitif etkisini gösteren birçok çalışma olmasına rağmen, finans sisteminin her zaman ve koşulda ekonomik gelişmeye destek sağladığını söylemek oldukça
güçtür. Küresel finans krizi, finans piyasalarının aç gözlü, spekülatif ve vurdumduymaz bir ruh
hali ile hareket ettiği zaman ekonomi üzerinde ne denli yıkıcı etkilerinin olacağının en net örneği
olmuştur.
1980 sonrasında gittikçe kuralsızlaşan bir ortamda kendine geniş bir hareket alanı elde
eden finans piyasaları yüksek kârların cazibesine kapılarak sorumsuz bir şekilde riskli yatırımlara yönelmiştir. Düzenleme ve denetlemeden uzak bir şekilde piyasalara sunulan yeni finansal
enstrümanlar küresel finans arenasındaki büyük oyunculara yüksek getiriler sağlarken, reel
ekonomiye hemen hemen hiç katkı sağlamamıştır. Küresel finans krizinin faturasını ise ağırlıklı
olarak dar gelirli insanlar ödemiştir. Yapılan çalışmalar finans sisteminin ekonomideki ağırlığı
çok fazla arttığında risk alma iştahının arttığını ve böylelikle krizlerin önünü açarak ekonomik
büyümeyi yavaşlattığını göstermektedir.29 Finans sisteminin gelişimi reel sektörden kopuk bir
şekilde gerçekleştirildiğinde finansal gelişmişliğin ekonomiye etkisi negatif olmaktadır.30 Yine
bankaların ticari krediler yerine tüketici kredilerine yönelmesi durumunda ekonomik gelişmeye katkı sağlayamadıkları da bilinmektedir.31

27 Durusoy, age, s.511.
28 R. Levine, “Finance and Growth: Theory and Evidence”, P. Aghion ve S. Durlauf (editörler), Handbook of Economic Growth içinde
s. 865-934 (Elsevier, Amsterdam: 2005); P. Aghion ve P. W. Howitt, The Economics of Growth, (The MIT Press: Cambridge, MA,
2009); N. Gür, “Yeni Ekonomi İçin Anahtar: Ar-Ge ve İnovasyon Finansmanı”, SETA Analiz, Kasım 2014.
29 Law, Siong Hook, and Nirvikar Singh. “Does too much finance harm economic growth?.” Journal of Banking & Finance 41 (2014):
36-44; Arcand, Jean Louis, Enrico Berkes, and Ugo Panizza. “Too much finance?.” Journal of Economic Growth 20.2 (2015): 105148.
30 Kim, Tai-Yoo, et al. “The Relationship Among Stock Markets, Banks, Economic Growth, and Industry Development.” Economic
Growth: The New Perspectives for Theory and Policy. Springer Berlin Heidelberg, 2014. 279-292.
31 Beck, T., Büyükkarabacak, B., Rioja, F. K., & Valev, N. T. “Who gets the credit? And does it matter? Household vs. firm lending across
countries”, The BE Journal of Macroeconomics, 12(1), (2012), 1-46.
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Küresel finans krizi sonrasında borca dayalı finans sisteminden ziyade öz sermayeye dayalı
finansal araçların daha fazla kullanılması gerektiğine dair görüşler yüksek sesle dile getirilmektedir.
Finans piyasalarına yönelik politikalar, dünyanın birçok yerinde borç finansmanını öz sermaye
finansmanından daha fazla teşvik ettiği için borç yükü sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır. Bu
borç yükünün küresel ekonominin geleceğini tehdit ettiğini görenler alternatif finans sistemlerinin
geliştirilmesinin gerektiğini vurgulamaktadırlar.
İslami finans ise, alternatifler arasında en çok tartışılan sistemlerin başında gelmektedir.
Örneğin, IMF Başkanı Christine Lagarde her fırsatta İslami finansmanın kapsayıcılığı ve istikrarı
arttırarak ekonomik gelişme dostu bir alternatif olduğunu vurgulamaktadır.32
Küresel faizsiz finans sisteminin toplam büyüklüğünün 2015 yılı itibariyle 2 trilyon dolar
seviyesinde olduğu tahmin edilirken; çift haneli bir büyüme ile 2020 yılında 3,2 trilyon dolarlık
bir hacme ulaşacağı öngörülmektedir. 2014 yılında %9,4 büyüyerek 1,8 trilyon dolar seviyesine ulaşan faizsiz finans sisteminin toplam varlıklarının %74’ü faizsiz bankacılık varlıklarından
oluşmaktadır.33
Faizsiz bankacılık sistemi; 2008 yılında yaşanan küresel finans krizi sonrasında piyasalarda
gözlenen olumsuz gelişmelerden, geleneksel bankacılığa kıyasla daha az etkilenmiştir. Faizsiz
finansmanın spekülasyona imkân tanımayan yapısı, finansmanın reel bir varlığa dayalı yapı
dâhilinde gerçekleştirilmesi ve böylece tamamıyla teminatlandırılması, faizsiz finans sisteminin
yapısal avantajları olarak sıralanmaktadır.34
İslami finans; KOBİ ve başlangıç (start-up) finansmanı teşvik ederek kapsayıcılığı arttırırken, risk paylaşımına ve varlığa dayalı yapısı finansal krizler karşısında dayanıklılığını artırmakta ve böylelikle finansal istikrarı da desteklemektedir. Hem reel ekonomiye hem de finansal
istikrara verdiği katkı hesaba katıldığında, İslami finansın diğer finans sistemlerinden daha kalkınma dostu olduğu gerçeği daha sık bir şekilde dillendirilmeye başlanmıştır.

32 “Unlocking the Promise of Islamic Finance, Speech by Christine Lagarde”, Islamic Finance Conference in Kuwait City, (11 Kasım,
2015), https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp111115
33 ICD Thomson Reuters, Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Report 2015.
34 Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Katılım Bankaları Raporu 2015.
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TÜRKİYE’NİN SANAYİ-TEKNOLOJİ
VE KALKINMA EKOSİSTEMİ
Küresel ekonominin ve rekabetin dinamikleri irdelendiğinde rekabetin yeni paradigmasının “teknoloji” ve “yenilik/inovasyon” temelli olduğu açıkça görülmektedir. Bilgiyi üreten ve
onu katma değere dönüştüren ülkeler küresel rekabet ortamında en başarılı ülkeler olmaktadır.
Teknolojik yetenek, ülkenin rekabetçi gücünü geliştirebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Kazananlar tarafında olmak için Araştırma-Geliştirme, eğitim ve yenilik konularına önem
vermek gerekmektedir.
Raporun ilk bölümünde vurgulandığı gibi 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz
sonrası dönemde devletin ekonomideki rolü yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Devlet, ekonomiye sadece finansal alanda değil yenilikçilik ve girişimcilik alanında da müdahil olmaya başlamış ve ülkelerin rekabet güçlerini destekleyici bir rol üstlenmiştir. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomisi gibi, yükselen ülke ekonomileri arasında önemle anılmaya başlanan
Türkiye’nin kalkınma ekosisteminde de benzer müdahale alanları oluşmakta ve gelişmektedir.
Türkiye daha çok orta teknoloji grubunda, katma değeri düşük ürünlerde yoğunlaşırken
ileri teknoloji ürünleri üretimi ise %3-5 seviyesindedir.1 Arge harcamalarının çıktısı ve teknoloji-yenilik üretme ölçüsü olarak alınan patent sayısı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye
ekonomisinin bu konudaki performansı sınırlıdır. Teknoloji ve yenilik üretiminde yetersiz, üretim ve ihracat yapısı düşük teknolojili ve emek yoğun sektörlerin hâkimiyetinde olan, dünya ileri
teknoloji ticaretindeki payı binde 2’lerde bulunan Türkiye’nin küresel piyasalarda başarısı için,
1

Altın, Onur ve A. Aysen Kaya (2009), “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel ilişkinin Analizi”,
Ege Akademik Bakış, Cilt 9, Sayı 1, s.251-259.
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bir taraftan sanayileşmesini tamamlaması, diğer yandan da teknolojik yapısını değiştirerek, emek
yoğun/düşük teknolojili üretim yapısından, hızla yenilikçi ve ileri teknoloji yoğunluklu bir üretim yapısına geçmesi gerekmektedir. Ekonominin üretim yapısının bu doğrultuda değişmesi için;
Arge ve yenilikçilik için gerekli ve yeterli kaynağın ayrılması, eğitimin bilgi ekonomisinin gerektirdiği insan kaynaklarını temin edebilecek kaliteye getirilmesi, yapısal dönüşüm için gerekli ileri
teknoloji alanlarındaki yatırımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, Türkiye mevcut
üretim ve ekonomik yapısıyla sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmada problemler yaşayacaktır.
Ağustos 2016’da açıklanan Küresel İnovasyon Endeksi’nde 42. sırada olan Türkiye’nin teknolojik düzeyini yükseltmesi ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonomi haline gelmesi için bilim-teknoloji politikası, sanayi politikası, ticaret politikası, para/maliye politikaları ve kalkınma politikasının bu amaçları sağlayacak eşgüdüm ve birliktelik içinde oluşturulması ve uygulanması
gerekmektedir. Bütün bu politikalar birleşik kaplar gibi birbirine bağlıdır.2
Teknolojik düzeyin arttırılması, belli ileri teknolojilerde yetkinlik kazanmak değil, ülkenin
tüm üretim sisteminde bilgi ve teknoloji tabanının geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle
ülkeye teknoloji, yenilik ve yeni üretim kabiliyeti kazandırmayı amaçlayan politika ve uygulamaların bir bütünselliğe sahip olması gerekir. Bu noktada ülkenin “Ulusal Yenilik Sistemi”nin,
Ar-Ge faaliyet alanları ve teşvikleri, sabit ve beşeri sermaye yatırımları, bilim ve teknoloji, sanayi
ve ticaret politika ve uygulamaları ile diğer önlemlerin bu bütünsellik içinde olması zorunludur.
Türkiye ekonomisinin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi, yeni ve ileri teknoloji üretiminde yetkinliğini arttırması ve bu amaca hizmet eden Ar-Ge ve teknoloji transferi ile sağlanabilir.
Bunun için Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların arttırılması, yeterli ve nitelikli Ar-Ge personelinin yetiştirilmesi, doğru alanlarda doğru Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, gerekli ileri teknolojilerin
transfer edilmesi ve iyi işleyen, etkin bir Ulusal Yenilik Sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
Ulusal Yenilik Sisteminin oluşturulması ve Ar-Ge’nin yeterli düzeye getirilmesi konusunda hükümete önemli görevler düşmektedir. Öncelikle yenilikçilikteki başarı, sadece araştırma
enstitülerinin, firmaların, üniversitelerin, ilgili diğer kurumların birbirlerinden bağımsız olarak
yeteneklerine ve kapasitelerine değil, birlikte işleyişlerinin etkinliğine bağlıdır. Bunun sağlanmasında devlete önemli stratejik görevler düşmektedir.
Son dönemde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iş dünyası temsilcileri ile beraber oluşturulan Sanayide Dijital Dönüşüm Platformunun ülkemizde üretim teknolojileri alanında sanayimizin daha rekabetçi ve daha verimli bir altyapıya kavuşması için önemli bir görev
üstleneceğini düşünülmektedir. Özellikle platform olarak sanayinin dijital dönüşümü için gerekli,
uygulanabilir yol haritaları oluşturulup hayata geçirilmesi önemli bir başarı olacaktır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde; platform bünyesinde yer alan İleri Üretim Teknikleri, Sanayide Dijital Teknolojiler, Açık İnovasyon, Eğitim, Altyapı ve Standardizasyon ve Mevzuat, Patent çalışma grupları
Türk sanayiinin teknolojik dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun sonlandırılması ve yerine Bilim ve Teknoloji İcra Kurulunun kurulmasının planlanması, ulusal teknolojide yetkinlik kazanma
ve teknolojinin sanayileşmesi konusunda atılan önemli bir adım olacaktır.
2

Müfit Akyos (2009): Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme Olasılığı Var mıdır? Gözlem ve Çağrışımlar Türkiye’nin teknoloji geliştirmesi,
20 Şubat 2009, www.inovasyon.info/getfile.asp?file=MA.TurkiyeninTeknolojiGelistirmesi... -
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Diğer taraftan Dünya Ticaret Örgütünün ve anlaşmalarının en fazla serbest bıraktığı noktalardan bir tanesi Araştırma Geliştirme sübvansiyonlarıdır. Sübvansiyonlar ve Telâfi Edici Tedbirler Anlaşması, araştırma geliştirme faaliyetlerinin ‘sınai araştırma’ kategorisine, devletin yüzde
75’e kadar sübvansiyonda bulunmasına izin vermektedir. Firmaların, yeni ürünlerini pazara
çıkarmalarından bir adım önceki ‘rekabet öncesi sınai geliştirme faaliyetlerinde, bu faaliyetler
için harcanan paranın yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanmasına izin verilmektedir.
Türkiye teknoloji ve yenilik üretim yeteneğinin geliştirilmesinde piyasaya ve Çok Uluslu
Şirketlere güvenme yanlışına düşmemelidir. Gelişmiş ülkeler Ar-Ge konusunda dev Çok Uluslu
Şirketlerini dahi çok büyük sübvansiyonlarla desteklemekte ve bu konuda önemli kamu yatırımları yapmaktadır. Diğer taraftan teknolojinin küreselleşme süreci küresel piyasalarda yeni bir
trend olarak var olmakla birlikte teknoloji üretiminin nerdeyse tümü gelişmiş ülkeler coğrafyasında yapılmaktadır. Üretim küreselleşirken Ar-Ge tüm dünyayı kapsayan şekilde küreselleşmemektedir. Teknolojiye egemen büyük firmalar, özellikle Ar-Ge faaliyetlerini belirli gelişmiş
ülkelerde gerçekleştirmektedirler.
Ülkemizde mühendislik ve teknolojik bilgi birikimini teknoloji oluşturma yönünde harekete geçirip zorlayacak “iddialı” yatırım/üretim projesi neredeyse yoktur. Özel kesim, teknoloji
geliştirme konusunda yetersizdir. Kamu hemen tümüyle teknoloji geliştirme alanından çekildiği gibi (üniversitelerdeki ilgili faaliyetler bunun dışında tutulabilir) teknoloji oluşturmayı destekleyecek kamu satın alma politikaları yetersizdir.3
Bu yaklaşımla, Sınaî ve teknolojik dönüşüm sürecinde Türkiye’nin mevcut durumunu, teknolojik yetenek kapasite ve birikimini, finans, eğitim ve hukuk ekosistemini ele alan bu bölümün
temel vurgusu, Türkiye’nin hem tarihsel birikimi ve üretim tecrübesi hem de potansiyeli açısından
çok önemli fırsatlara sahip olduğudur. Ayrıca, bu fırsatların bilim ve teknoloji politikalarının daha
etkin ve sistematik hale getirilmesinde, yenilik, finans, hukuk ve eğitim gibi sürdürülebilir kalkınma ekosisteminin temel sacayağı olan alanlardaki düzenlemelerden bağımsız düşünülmemesi
gerektiği yönündedir.
A. TÜRKİYE’NİN BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK EKOSİSTEMİ
Türkiye’nin sınaî ve teknolojik dönüşümü yakalayacak ve küresel rekabet gücünü artıracak
bir yenilik ekosistemi oluşturması kamu yönetiminin öncelikli konularından birisi olmalıdır. Bu
ekosistem inşası ise yenilik (ya da popüler ifadesiyle inovasyon) konusunda paradigma değişikliğinden geçmektedir. Yeniliği konuşmaktan ve tartışmaktan, yapmaya ve uygulamaya geçmek
ve bunu yaygınlaştırmak gerekmektedir. Bu dönüşüm önündeki yapısal engel iki boyutlu olarak
ortaya çıkmaktadır; devletin yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyici ve teşvik edici mekanizmaların geliştirilmesine karşı bürokratik zorlukların fazla olması; ve destek sonrası ticarileşmeye
yönelik denetim mekanizmalarının etkin çalışmaması. Bu temel sorunlar, kurumsal yapıdaki
eksiklikler, hukuki problemler, eğitim sistemindeki aksaklıklar, stratejik önceliğe sahip sektörleri esas alan emek ve istihdam politikalarının eksikliği gibi faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde mevcut görünüm çok daha anlaşılabilir hale gelmektedir.
3

Müfit Akyos 2009
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Yenilik ekosisteminin çok boyutlu ve çok aktörlü biçimde dönüşümünü sağlayabilmek için
eğitim politikalarından yatırım politikalarına, sınai yapılanmadan hukuki sisteme kadar çeşitlilik gösteren pek çok yapının yenilikçi girişimciler için elverişli hale getirilmesi gerekmektedir.
Eğitim politikalarının, dijital okuryazarlığı artan nesillere uygun hale getirilmesinden kamunun
bilgi temelli kalkınma kapasitesinin arttırılmasına kadar farklılık gösteren ancak birbirini tamamlayıcı bu politika önlemlerinin kararlılıkla uygulanması en önemli adımı oluşturmaktadır.
Ülkelerarası rekabet gücü farklılıkların ve eşitsizliklerin artmasının altında yatan temel
sorunun, teknolojik dönüşümü yakalama ve yönetme becerisiyle ilişkisi günümüzde çok net
bir biçimde izlenmektedir. Türkiye’nin etkin ‘öğrenme’ politikaları ile desteklenmesi gereken
teknolojik yetenekleri ve yerli üretim kapasitesi, gelişmiş ülke ekonomileri ile arasındaki teknolojik açığı kapatmasına yönelik en önemli adım olacaktır. Aşağıda ayrıntılı olarak ele alındığı
gibi, Türkiye, teknolojik yetenek ve yenilikçilik göstergeleri bakımından önemli bir gelişme
göstermektedir. Bu gelişme, dünyadaki dönüşümün hızı göz önüne alındığında umut vericidir,
ancak yeterli değildir.
1. Dünyada ve Türkiye’de Yenilikçilik Göstergeleri ve Gelişi
Türkiye ekonomisi son yıllarda artık MINT4, MIKTA5, N-116 gibi yükselen ülke grupları
arasında anılmaktadır. Bu süreç ülke ekonomisinin artmakta olan uluslararası rekabet gücüne
işaret etmektedir. Son dönemde hızlanan sınaî-teknolojik dönüşümü kaçırmamak için adımlar
atan Türkiye, birlikte anıldığı ülke ekonomileri arasında öne çıkmaktadır. Bu başlık altında,
yenilikçilik göstergesi olarak kabul edilebilecek Ar-Ge harcamaları ve bu harcamaların sektörel
dağılımı, Ar-Ge personeli, bilimsel yayın ve patent sayısı gibi göstergelerin dağılımı incelenmekte ve Türkiye’nin mevcut durumuna ilişkin nicel bir değerlendirme yapılmaktadır. 78
Araştırma ve (Deneysel) Geliştirme
Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi
dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması
için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.7
Yenilik
Bir yenilik, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş bir ürünün, bir sürecin, yeni bir pazarlama
yönteminin veya iş uygulamalarında, işyeri bünyesinde ve dış ilişkilerde yeni bir örgütsel
metodun uygulanmasıdır.8
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başı çektiği görülmektedir. Bu grubu ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkeler izlemektedir.
Türkiye’de ise, Ar-Ge yoğunluğu %1 düzeyindedir. 1990-2014 arası dönemde, yoğunluğun
istikrarlı bir artış eğilimi içinde olmasına karşın, dünyada yaşanan sınaî-teknolojik dönüşümün
yakalanabilmesi için kat edilmesi gereken mesafenin etkin bir çaba gerektirdiği Grafik 2.1 ve
Grafik 2.2’den net bir biçimde izlenebilmektedir.
GRAFİK 2.1. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARININ GSYİH’YE ORANI(%)

KAYNAK: OECD
NOT: ABD’YE AİT SON VERİ 2013 YILINA AİTTİR.

Türkiye, özellikle 2009 yılından sonra çok daha etkin bir şekilde artış gösteren Ar-Ge yoğunluğu ile Hindistan’ı geride bırakmışsa da hala yeterli düzeyde değildir. Kamu otoritelerince
sağlanan destek ve teşvik mekanizmaları ile sağlanan istikrarlı artış, yenilik ekosisteminin gelişmekte olduğuna ve Türkiye’nin yenilikçilik performansının yüksek potansiyele sahip olduğuna
işaret etmektedir.
GRAFİK 2.2. TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARININ GSYİH’YA ORANI (%, 1990-2014)

Yenilik, Ar-Ge çabalarının sonucunda ortaya çıkan bir durumu ifade ettiği için Ar-Ge harcamaları ve patent sayıları, temel yenilik göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Bir ekonomideki araştırma ve geliştirmeye verilen önem, Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ye oranı ile ortaya
konabilmektedir. Bu oran bir ülkedeki Ar-Ge yoğunluğunu göstermektedir. Dünya’da Ar-Ge yoğunluğunun gelişimi izlendiğinde, Finlandiya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin, %3-4 ile
4
5
6
7
8

MINT: Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye.
MIKTA: Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avusturalya.
N11:Bangledeş, Mısır, Endonezya, İran, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinleri Güney Kore, Türkiye, Vietnam.
Frascati Kılavuzu, OECD, (Paris: 2002), s.30.
Oslo Kılavuzu, OECD, (Oslo: 2005), s.46.
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Yenilik ekosistemini, daha sağlıklı biçimde ölçebilmek için Ar-Ge harcamaları ile birlikte ArGe ile ilişkili diğer göstergelerin de izlenmesi ve incelenmesi gerekir. İlişkili diğer göstergelerin
gelişimi incelendiğinde, Ar-Ge harcamalarının gelişimine eşlik eden bir süreçten bahsetmek mümkündür. Grafik 2.3’ün de işaret ettiği gibi bin çalışan başına düşen Ar-Ge personeli sayısında öncü
ülkeler olarak Finlandiya, Güney Kore ve Japonya dikkat çekmektedir. Türkiye’nin bu göstergede
de son 20 yıllık süreçte yavaş ama istikrarlı bir artış eğilimi içinde olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bu alandaki konumu Meksika ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerindedir.
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GRAFİK 2.4. PATENT TESCİLLERİNİN TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ’NE BAŞVURAN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (2000-2015)

Ar-Ge personeli sayısının artış eğilimi içinde olması teknolojik yeteneğin gelişme potansiyeli için olumlu bir gösterge olarak değerlendirilse de, Ar-Ge harcamaları için ayrılan payın,
dünya ortalamasının altında kalması ve dalgalı bir gelişim izlemesi bu istikrardan elde edilecek
faydayı azaltmaktadır.
GRAFİK 2.3. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE 1.000 ÇALIŞANA DÜŞEN AR-GE ARAŞTIRMACISI SAYISI

KAYNAK: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

2. Türkiye’nin Yenilik Ekosistemi
Türkiye’nin yenilikçilik performansına ilişkin tüm göstergeler, umut vaat edici bir gelişme göstermesine karşın dünya ortalamasının altındadır. Gelişmiş ülke ekonomileri ile rekabet
edebilmek için izlenecek yakalama stratejilerinin kararlılıkla takip edilmesi gerekmektedir. Bu
stratejilerin etkin bir biçimde tespit edilip uygulanabilmesi için mevcut şu temel dört sorunun
iyi anlaşılması gerekmektedir;
(1) Teknolojik bağımlılık oranı yüksektir: Sermaye malları ithalâtının sabit sermaye yatırımları içindeki payı ile ifade edilen teknolojik bağımlılık oranına bakıldığında, bağımlılığın zaman içinde artmakta olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye’nin teknoloji ithalâtından teknolojik öğrenmeye geçmesi gerektiğine ilişkin en önemli gösterge olarak kabul edilebilir.

KAYNAK: OECD
NOT: ABD’YE AİT SON VERİ 2013 YILINA AİTTİR. MEKSİKA İÇİN GÖSTERİLEN İKİNCİ VERİ 2001 YILINA AİTTİR.

Yeniliğin ölçümünde kullanılan ikinci temel gösterge patent sayılarıdır. Yenilik ekosisteminin
öncü göstergelerinden biri sayılan ve yenilikçi faaliyetlerin ticarileşmesini ifade eden patent başvuru ve tescil sayıları karşılaştırmalı olarak izlendiğinde, Türkiye’nin gelişmiş ülke ekonomilerine göre gerilerde kaldığı görülmektedir. Grafik 2.4, patent tescillerinin Türk Patent Enstitüsü’ne
başvuran ülkelere göre dağılımını göstermektedir. Grafiğe göre, Almanya ve ABD’nin Türkiye’de,
Türkiye’den çok daha fazla tescil başvurusunda bulunduklarını göstermektedir. Ayrıca, yerli patent başvuruları ile yabancı patent başvuruları arasında önemli bir açığın olduğu görülmektedir.
Bu farklılık Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmaların, yerli firmalara göre, daha yenilikçi olduğunu göstermektedir. Bu durum Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmaların Türkiye’nin teknolojik öğrenme sürecine ve beşeri sermaye birikimine dolaylı olarak katkı yapması
şeklinde bir fırsata da işaret edebilir. Ancak bu fırsatların yakalanabilmesi ve değerlendirilmesi için
ulusal teknolojik çabanın hem yoğun hem de sistematik olması gerekmektedir.
108

(2) Mevcut sistem yenilikçi mesleki ve teknik eğitim için yeterli değildir: Ulusal teknolojik çabalar, teknolojik gelişmenin çok yönlü ve etkin bir biçimde sağlanabilmesi için yeterli
değildir. Teknoloji öğrenme ile desteklenecek olan ulusal teknolojik çabalar sonucunda elde
edilecek yenilikçilik kapasitesinin esasını yenilikçi düşünmeyi öğreten bir eğitim sisteminin
inşası oluşturmaktadır. Bilgi temelli yeni dünya düzeninin ve rekabet koşullarının en önemli
bileşeni yenilikçi düşünme becerisine odaklanmış bir eğitim sisteminden geçmektedir. Bu sistemin temel taşını ise yenilikçi mesleki ve teknik eğitim oluşturmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin
yenilikçilik ekosistemini etkinleştirebilmesi, gelişmiş ülkeler ile arasındaki teknolojik açığını
kapatabilmesi ve teknolojik yetenek birikimi sağlamak adına teknoloji transferinden etkin öğrenme sağlayabilmesi için yüksek becerilere sahip insan kaynağı oluşturması ve geliştirmesi
gerekmektedir.
(3) Yenilik ekosistemi kesimler arası bilgi akışını etkin bir biçimde sağlayamamaktadır:
Sanayileşme ve teknolojik gelişme tecrübelerine Almanya, Japonya ve Güney Kore’nin teknoloji
transferinden önemli ölçüde öğrenme sağlayarak ithalat aşamasından üretim aşamasına geçiş yaptığı görülmektedir. Teknoloji transferinden öğrenme sağlayabilmenin en önemli adımını da üniversite-sanayi ve devlet işbirliği oluşturmaktadır. Ortak bilginin sağladığı altyapı ile doğru teknolojinin,
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doğru yöntemlerle transferi sağlanacaktır. Bu süreç beraberinde özümsemeyi ve teknolojik öğrenmeyi beraberinde getirecektir. Türkiye’de bu işlevi üstlenen teknoparkların henüz yeterince etkin
bir gelişme kaydetmemiş olması bu yöndeki eksikliğe işaret etmektedir.

Şekil 2.1’den de izlenebileceği gibi teknolojik yeteneğin kaynakları olarak da ifade edilebilecek
bu faktörler birbiriyle bağlantılıdır ve karşılıklı olarak birbirinden beslenen bir süreç içinde
oluşmaktadır.

(4) Devletin ekonomideki rolü net değildir: Devletin özellikle 2008 Küresel Krizi sonrasında, ekonomideki rolü dünyada bir kez daha gündeme gelmiş ve tartışmaları da beraberinde
getirmiştir. Devlet günümüz dünyasında, yeni kalkınmacılık tartışmaları ile birlikte, yenilikçi
devlet, girişimci devlet gibi ifadelerle yeniden tanımlanmaktadır. Ayrıca devletin yenilik yapılmasına zemin oluşturmak amacıyla Ar-Ge fonlamasını takip edecek, denetleyecek ve ticarileştirilen ürünlerin kamu tarafından alınmasını sağlayacak bir mekanizma ile süreci desteklemesi
gerekmektedir. Büyük ölçüde TÜBİTAK aracılığıyla sağlanan desteklerin ticarileşme aşamasına
kadar olan takip denetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir.

Türkiye’de teknolojik yetenek düzeyini ölçmeye yönelik yapılmış çalışma neredeyse yok
denecek düzeydedir. Bu konudaki yapılan ilk çalışma, Vizyon 2023 Ulusal Teknoloji Envanteri
Projesi kapsamında üretilmiş olan, “Türk İmalât Sanayiinde Teknolojik Yetenek”9 başlıklı rapor,
teknolojik yeteneğin çok boyutlu yapısına işaret etmekte ve teknolojik yetenek ve faaliyetler ile
ekonomik performans arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Raporun bulguları:

Bu kapsamda yenilik ekosistemini, sadece teknolojik yenilikçilik kapsamında değerlendirmemek, özellikle mülteci ekonomisinin gündeme gelmeye başladığı günümüzde toplumsal
ve insani yenilikçiliğin de öneminin hızla artmakta olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu
açıdan teknolojik yenilikçiliğin katma değer sağlayacak biçimde şekillendirilebilmesi için başta
mesleki ve teknik eğitim ve sağlık alanındaki toplumsal sorunların aşılmasını sağlayacak yöntemler de giderek önem kazanmaktadır.

• Teknolojik yeteneğini geliştirebilmiş işyerlerinin, teknolojik ve ekonomik performans
göstergeleri açısından başarılı olduğuna,

3. Türkiye’nin Teknolojik Yetenek Birikimi
Teknolojik yetenek kavramı, firmaların üretim, yatırım ve yenilik yapabilme becerilerini
ifade etmektedir. Teknolojik yetenek, ulusal Ar-Ge sisteminin büyüklüğü ve etkinliği, Ar-Ge
harcamalarının niteliği ve niceliği, transfer edilecek teknolojinin seçimi, özümsenme kapasitesi,
yeniden üretilebilir hale getirilmesini sağlayacak altyapı ve beceriler olarak sıralanabilecek pek
çok faktöre bağlı olarak oluşmakta ve gelişmektedir. Bu faktörleri ulusal teknolojik çaba, teknoloji transferi ve emek transferi olmak üzere üçlü bir sınıflandırma ile incelemek mümkündür.
ŞEKİL 2.1. TEKNOLOJİK YETENEĞİN KAYNAKLARI

• Türkiye imalat sanayiinde yenilik yeteneği geliştirebilmiş işyeri sayısının (< %10) oldukça düşük olduğuna,

• İmalat sanayiindeki işyerlerinin ürün geliştirme yeteneğinin, süreç geliştirme yeteneğinden daha gelişmiş olduğuna,
• İşyerlerinin önemli bir kısmının fikri mülkiyet hakları, marka ve sertifikasyon konularında önemli sorunlarla karşılaştığına,
• Süreç teknolojilerinin geliştirilmesindeki yetersizlik sebebiyle işyerlerinin süreç tasarımının elde edilmesi için içerilmiş teknolojiye ve yurt dışındaki tedarikçilere bağımlı
olduğu ve yatırım yeteneklerini geliştiremediklerine ve
• Türkiye’nin ihracat gelirleri ve istihdam sağlama kapasitesi açısından önemli olan gıda,
tekstil ve ulaşım araçları sektörlerinde teknolojik yetenek düzeyinin kaygı verici durumda olduğuna işaret etmektedir.
Türkiye ekonomisi için teknolojik yetenek düzeyini daha güncel ve makroekonomik bir
analiz ile değerlendiren Tiryakioğlu10, Sanjaya Lall’in 11,
i. Yapı ve performans göstergeleri,
ii. Eğitim göstergeleri ve
iii. Bilim ve teknoloji göstergeleri
olmak üzere üçlü sınıflandırmasını ele almaktadır. Bir önceki bölümde yeniliğin ölçümünde kullanılan temel (ve bu göstergelerle ilişkili ikincil) göstergeler incelendiği için, Türkiye’nin
teknolojik yetenek birikimini ifade edebilecek göstergeler bu başlık altında kategorize edilmeksizin değerlendirilmiştir.

KAYNAK: TİRYAKİOĞLU, 2015 ESAS ALINARAK UYARLANMIŞTIR.
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9 E. Taymaz, “Türk İmalât Sanayiinde Teknolojik Yetenek”, Vizyon 2023 Teknoloji Envanteri Projesi, (2004).
10 Murad Tiryakioglu, Teknolojik Gelişme ve Yetenek Türkiye için Bir Politika Arayışı, (Orion Yayınları, Ankara: 2015).
11 Sanjaya Lall, “Technological Capabilities and Industrialization”, World Development, c. 20, no. 2 (1992), s. 165-186.
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GRAFİK 2.5. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (%, 1990-2014)
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Bu kapsamda teknolojik yetenek birikiminin kaynakları ve teknolojik öğrenmenin sektörel dağılımı ile ilgili gösterge kabul edilebilecek verilerden biri, Ar-Ge harcamalarının hsektörel dağılımıdır. Grafik 2.7’den izlenebileceği gibi 1990-2014 arası dönemde yükseköğretimin payı gittikçe azalmakta, buna karşın ticari kesimin payı artmaktadır. Kamunun payı ise
ortalama %10’lar düzeyinde oluşmaktadır.1990’lı yılların başında %70 düzeyinde olan yükseköğretim kurumlarınca yapılan harcamalar, toplam Ar-Ge harcamaları içindeki en büyük
paya sahipken zaman içinde ticari kesimin payının artışı ile birlikte, 2014 yılında % 40’lar
düzeyine gerilemiştir.
Özel sektörün Ar-Ge harcamalarının arttırılması ülkenin teknolojik yeteneklerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilebilir. Bunu sağlamak
için üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin, yenilikçi bir fikre kaynaklık etmesi ve ticarileştirilebilmesi gerekmektedir. Teknoparklar, firmaların ihtiyaç duydukları bilimsel bilgiye erişebilecekleri, bilgi akışından faydalanabilecekleri ve sanayinin ihtiyaçlarını aktarabilecekleri bir
arayüz olarak ülkenin teknolojik yetenek birikimini sağlamakta önemli bir role sahiptir. Teknoparklar aynı zamanda akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacılar ile sanayiciler, Ar-Ge
personeli arasında işbirliğini ve bilgi alışverişini kolaylaştırma işlevine de sahiptir. Bu sayede
beşeri sermaye birikimi ve istihdam da artış göstermektedir. Tablo 2.1. Türkiye’de faaliyet gösteren teknoparkların ekonomik katkılarını göstermektedir. Buna göre, faaliyet gösteren firma
sayısı bakımından Yıldız Teknopark (339), ODTÜ Teknokent (324) ve İTÜ Arı Teknokent (252)
ilk üç sırada yer almaktadır. Sağlanan istihdam açısından bakıldığında ise Yıldız Teknopark
(6.789 kişi), İTÜ Arı Teknokent (6.000 kişi) ve ODTÜ Teknokent (5.317 kişi) ilk üç sırada yer
almaktadır.
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TABLO 2.1. TÜRKİYE’DEKİ TEKNOPARKLAR VE EKONOMİK KATKILARI (2015)

Teknoparklar
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Ankara Üniversitesi Teknokent
Antalya Teknokent
ATAP
Bilkent Cyberpark
Boğaziçi Teknopark
Cumhuriyet Teknokent
Depark
Düzce Teknopark
Ege Üniversitesi Teknopark (ideEGE)
Erciyes Teknopark
Erzurum Ata Teknokent
Fırat Teknokent
Gazi Teknopark
Gaziantep Teknopark
GOSB Teknopark
Göller Bölgesi Teknokent
Hacettepe Teknokent
İstanbul Teknokent
İTÜ Arı Teknokent
İzmir Bilimpark
Kahramanmaraş Teknokent
Kocaeli Teknopark
Konya Teknokent
Malatya Teknokent
Mersin Teknopark
Muallimköy - Bilişim Vadisi
Odtü Teknokent
Ostim Teknopark
Pamukkale Tekonokent
Sakarya Teknokent
Samsun Teknopark
Teknopark Ankara
Teknopark İstanbul
Teknopark İzmir
Tokat Teknopark
Trabzon Teknopark
Trakya Teknopark
Tübitak Marmara Teknokent
Ulutek
Yıldız Teknopark
YYÜ Teknokent

Faaliyet Gösteren
Firma Sayısı
85
107
90
215
32
28
94
18
49
210
61
64
152
60
96
252
25
99
25
324

5317

98
69
42

339
470
109

100
165
30
46
113
339
12

1500
1189
70
151
926
6789
72

KAYNAK: TÜM KURUMLARLA YAPILAN BİREBİR GÖRÜŞME SONUCU DERLENMİŞTİR.
NOT: TEKNOPARKLARCA PAYLAŞILMAMIŞTIR.
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Sağlanan İstihdam
(Kişi Sayısı)
481
406
338
3200
170
150
933
52
171
894
147
156
1261
130
657
6000
40
780
55
-
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Teknolojik yetenek birikiminin bir diğer göstergesi olarak “Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın
Sayısı ve Türkiye’nin Dünya Sıralamasındaki Yeri” incelenebilir. Grafik 2.8’den izlenebileceği
gibi Türkiye, bilimsel yayın sayısı bakımından 2000 yılında 26. sırada iken, 2013 yılında 18.
sıraya yükselmiştir. Grafiğe göre, bu gelişme, 2000-2005 yılları arasında hızla devam etmiş,
2005-2013 arası dönemde ise durağan bir çizgide ilerlemiştir. Milyon kişi başına düşen bilimsel yayın sayısının istikrarlı ancak yavaş bir gelişme içinde olduğu görülmektedir. Bu yayınların
sayısının arttırılması kadar ticarileştirilebilmesi ve transfer edilen teknolojilerin öğrenilebilmesi
ve özümsenebilmesi için kullanılabilir olması da önem arz etmektedir.
GRAFİK 2.6. TÜRKİYE KAYNAKLI BİLİMSEL YAYIN SAYISI VE TÜRKİYE’NİN DÜNYA SIRALAMASINDAKİ YERİ (2000-2013)

KAYNAK: TÜBİTAK

Sonuç olarak, Türkiye için teknolojik yetenek birikiminin mevcut durumu incelendiğinde,
potansiyelin altında olduğu ve küresel eğilimleri yakalamak için yerli, yenilikçi ve yeşil üretim
ekonomisine odaklanmış, disiplinli politikaların, kararlı biçimde uygulanması gerektiği görülmektedir. Sonuçta, potansiyel olarak gelişmeye açık olan teknolojik yetenek düzeyinin sadece
ulusal teknolojik çabalarla geliştirilemeyeceği, öğrenme temelli bir teknoloji transferi politikası
ile desteklenmesi gerektiği görülmektedir.
4. Öğrenme Temelli Teknoloji Edinme, Geliştirme ve Üretme Politikaları
Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerinin, yenilikçilik ekosisteminin gelişimi
ulusal teknolojik çaba kadar, teknolojik yetenek ediniminin en önemli aracı olarak teknoloji
transferine ve teknolojik öğrenmeye dayalıdır. Teknoloji transferi, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi
üretebilecek yeterliliğe sahip olamayan firmalar, sektörler ve ülkeler için en önemli kaynağı
oluşturmaktadır. Yabancı sermaye yatırımları, patent, lisans, tersine mühendislik gibi alternatif
pek çok yöntemle gerçekleştirilebilen teknoloji transferi hem ulusal teknolojik çabaların etkinliğini arttırmakta, hem de ulusal teknolojik öğrenme ile teknolojik yetenek birikimi sağlamaya
yönelik önemli bir araç olmaktadır.

M Ü S İ A D

2 0 1 7

Teknoloji transferini tek başına bir kurtarıcı olarak kabul etmek eksik ve hatalı bir yaklaşım
olacaktır.12 Teknoloji transferinin ulusal teknolojik yeteneği arttırıcı etkisi ulusal düzeyde geliştirilen özümseme kapasitesine bağlıdır. Ulusal düzeyde bir araştırma kapasitesi oluşturulmaz
ise teknoloji transferine yönelik harcamalar yatırım harcaması niteliğinde olmayacak, sadece
tüketim harcaması özelliği taşıyacaktır.
Türk imalât sanayine yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişimi izlendiğinde de küresel ekonomik krizin etkileri çok net bir biçimde görülmektedir. 2008 yılında
Türkiye’ye giren yabancı sermaye miktarının yaklaşık % 28,5’i imalât sanayinde gerçekleşirken
bu oran 2009 yılında % 26 ve 2010 yılında % 15 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında % 22’ye
ulaşan imalat sanayi oranı, 2015’de % 34,7 seviyesine ulaşmıştır. Ancak imalât sanayinin payının toplam yatırımlar içindeki oranının aynı hızla artmaması, doğrudan yabancı sermaye yatırımları aracılığıyla transfer edilen teknolojinin kısıtlı olmasına sebep olmaktadır. Bu limit hem
teknolojik öğrenme ve özümseme kapasitesini sınırlandırmakta hem de teknolojik bağımlılığın
sürekliliğine sebep olmaktadır. İmalat sanayine yabancı sermaye akışını yönlendirecek tedbirlerin alınması ve teşviklerin sağlanması teknolojik bağımlılığın azalmasına imkân tanıyabilirse
de, bu süreçte çok uluslu firmaların Ar-Ge faaliyetlerini merkez ülkelerde toplamaları, ev sahibi
ülkelerin süreçten teknolojik öğrenme sağlamasını engellemektedir.
Yabancı sermaye yatırımlarının sektörel dağılımı izlendiğinde, 2014 yılında, imalat sanayiine yönelik doğrudan yabancı sermaye girişinin toplam yatırımlar içerisinde en yüksek paya
(% 33,2) sahip olduğu görülmektedir. İkinci sırada % 17,6 ’lık pay ile finans ve sigorta, üçüncü
sırada % 15,2 ’lik pay ile enerji sektörü yer almaktadır. Enerji sektörünü ise sırasıyla toptan ve
perakende ticaret sektörü ile madencilik sektörü takip etmektedir. 2015 yılına geldiğimizde
imalat sanayine yönelik yabancı yatırımların toplam yatırımlar içindeki payı az da olsa yükselmiş ve % 34,7 düzeyine çıkmıştır. İkinci sırada % 29,8 pay ile Finans ve Sigorta sektörü ve
üçüncü sırada % 12,9 payla ulaştırma ve depolama sektörüne yönelik yatırımlar yer almaktadır.
İmalât sanayi içindeki sektörel dağılım incelendiğinde ise, 2015 yılı için en yüksek üç oranın
sırasıyla rafine edilmiş petrol ürünleri (% 15), gıda, içecek ve tütün ürünleri (% 8,1) ve tekstil
ürünleri imalâtına (% 3,6) ait olduğu görülmektedir. En düşük pay ise % 1’in altındaki bir oranla mobilya ve ağaç ürünlerine aittir.
Bu veri ve tespitlerden yola çıkılarak Türkiye’nin geçmişte Almanya ve Japonya ve izleyen
süreçte Güney Kore gibi teknoloji transferinden öğrenme sağlayan ülke örneklerini izleyerek
teknolojik gelişme kaydedebileceğini söylemek mümkündür. Teknolojik öğrenmenin kaynakları, yukarıda da belirtildiği gibi üst düzeyde eğitim ve araştırmaya dayalı ulusal teknolojik çaba
esas olmak üzere, teknoloji ve emek transferinden oluşmaktadır.
B. KATMA DEĞERLİ ÜRETİM İÇİN EĞİTİM REFORMU
Nitelikli ve yetişmiş insan gücünün artırılmasını sağlayan bir araç olarak eğitim, ülkelerin
gerek ekonomik gerekse sosyal gelişimi için çok önemli bir unsurdur. Bu bağlamda, bir ülkenin
kalkınmışlık seviyesi yalnızca kişi başına düşen milli geliriyle değil, aynı zamanda nitelikli insan
gücü oranıyla da doğrudan alakalıdır. Eğitim; sadece bireylerin geleceğine değil, aynı zamanda
firmaların da geleceğine katkıda bulunarak sosyo-ekonomik yaşamda toplumların refah seviyele12 Tiryakioglu, a.g.e, (2015a).
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rinin yükselmesini sağlamaktadır. Bu nedenle bir toplumun ilerlemesinde ve gelişmesinde, beşeri
sermayenin temel yapı taşı olan eğitimin etkisi, en az fiziki sermaye kadar ehemmiyet arz etmektedir. Bu bağlamda özellikle gelişmiş ülkeler eğitime büyük önem vermektedirler.
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GRAFİK 2.8. PİSA SONUÇLARI 2012-2015 KARŞILAŞTIRMASI, PUAN ORTALAMALARI

Günümüz ekonomilerinde, bir yandan ekonomi büyüdükçe eğitim harcamalarının da arttığı gözlenirken; diğer yandan eğitimin, işgücünün kapasitesini ve verimliliğini artırarak milli
gelirin artışını pozitif etkilediğini görülmektedir. Söz gelimi Türkiye’de GSYH’nin 4,3 katına
çıktığı 2003-2015 yılları arasında, (YÖK ve üniversite bütçeleri dâhil) Milli Eğitim Bakanlığı’na
ayrılan toplam bütçe de 13,6 milyar TL’den 80,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu rakamlar milli
gelir ile eğitim arasındaki ilişkinin doğru orantılı bir şekilde gerçekleştiğine işaret etmektedir.
Son yıllarda sağlanan bu artışlara rağmen, Türkiye’nin eğitim harcamaları konusunda
OECD ortalamalarının oldukça gerisinde olduğu görülmektedir. OECD’nin 15 Eylül 2016 tarihinde yayınladığı Bir Bakışta Eğitim isimli rapora göre, eğitimin kalitesi ile ilgili en önemli
göstergelerden biri olarak kabul edilen öğrenci başına yapılan harcamalarda, (3.327 dolarlık
harcamayla) 45 ülke arasında 33. sırada yer alan Türkiye, OECD ortalaması olan 10.493 doların
bir hayli gerisinde kalmıştır.
GRAFİK 2.7. SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE ÖĞRENCİ BAŞINA YAPILAN HARCAMA, (DOLAR)

KAYNAK: OECD

gelmektedir. Bu bağlamda “Orta Eğitim Tuzağı” olarak niteleyebileceğimiz bu sarmaldan çıkışta
en önemli faktörlerden birisi eğitim sistemi reformudur.
Yaşadığımız ve yaşayacağımız tüm sorunların ortak sebebi de, ortak çözümü de insandır.
İnsanın oluşma ve gelişme süreçlerinde birinci derecede etkili olan kurum ise, aile ve çevredir.
Bu nedenle; örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinde, “insan merkezli hayat-aile merkezli toplum”
anlayışı ve işleyişi bir “temel tespit” olarak kabul edilip benimsenmelidir.
Eğitim sistemi, hayatın diğer alanlarından ve konularından bağımsız düşünülmemeli;
yatay ilişkiler açısından sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, bilimsel, teknolojik sistemlerin;
dikey ilişkiler açısından ise yerel, ulusal, bölgesel, küresel sistemlerin öncelikli ve önemli bir
unsuru olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda; teoride ve pratikte, anlayışta ve işleyişte, hem “hayata dönük”, hem de “hayatla iç içe” olacak şekilde kurgulanmalıdır.
Örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinin doğrudan ya da dolaylı muhatapları olan tüm
paydaşların, karar alma ve yönetme süreçlerinin tamamına katılmaları ve katkıda bulunmaları
sağlanmalı; merkeziyetçiliğin önüne geçilerek “kendi okulunu kendin yönet” anlayışı ile yetki
ve sorumluluklar paylaşılmalıdır.

KAYNAK: OECD

Yine OECD tarafından üç yılda bir yapılan ve temel olarak fen, matematik ve okuma becerileri alanlarında öğrencilerin becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan PISA (Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı) araştırmasının 2015 sonuçlarına göre OECD ortalamalarının gerisinde
kalan Türkiye’nin, 2012 yılındaki seviyesinin de altına gerilediği tespit edilmiştir.
Buraya kadar elde edilen bulgular, Türkiye’de eğitime ayrılan bütçenin yıllar içerisinde
sürekli artış kaydetmesine rağmen, verilen eğitimin niteliğinin maalesef istenilen seviyeye ulaşmadığını göstermektedir. Bu bağlamda, eğitimin ve dolayısıyla beşeri sermayenin niteliğini artırmak için tek başına milli gelir artışının yeterli olmadığı söylenebilir. Bu durumda “Eğitim
ile kalkınma arasındaki bu bağın kuvvetlendirilmesi için neler yapılmalıdır?” sorusu gündeme
116

Eğitimde “okul” ve “sınıf ” modeli sınırlaması olmamalı; isteyen istediği modele göre
eğitim alma ve verme hakkına sahip olabilmelidir. Bu bağlamda, devletin dışında, özel kişiler
ve kurumlar yahut sivil toplum kuruluşları tarafından verilen “okulsuz eğitim” hizmetleri için
yasal zemin hazırlanmalı; yapılacak “yeterlilik sınavları” veya başka bir “akredite sistemi” ile
belgeli ve geçerli hâle getirilmelidir.
Eğitimde, “temel eğitim” dışında müfredat zorlaması ve sınırlaması olmamalı, eğitim
müfredatı kişilerin kendi “istek ve ihtiyaçlarına” göre şekillenmelidir. Bu bağlamda; öğrencilere
ve öğrenci velilerine istediği okulu, dersi ve öğretmeni “seçme hakkı” tanınmalıdır.
Eğitim sisteminin mevzuat, müfredat ve metot bakımından tüm isteklere ve ihtiyaçlara
cevap verecek şekilde zenginleşmesi, çeşitlenmesi için; “alternatif eğitim modeli” arayışlarının
önü açılmalı, hatta teşvik edilip desteklenmelidir.
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Mevcut eğitim sistemi; milli birlik ve ideallerin yayılmasının yanı sıra toplumsal, ekonomik
ve siyasal yaşamın gelişmesine azami katkıyı verebilecek şekilde yeniden yorumlanmalıdır. Eğitimin,
hayatın bütün alanlarını ve konularını derinden etkileyen “temel altyapı hizmeti” olduğu gerçeğinden hareketle; “eğitimcinin eğitimi” konusunda, çok özel bir hassasiyet gösterilmelidir. Bu hassasiyetin öncelikli ve önemli bir yansıması olarak; özlük hakları ve istihdam şartları bakımından öğretmenlik “daha itibarlı bir meslek” haline getirilerek, daha çok kişinin tercih etmesi sağlanmalıdır.
Eğitime ayrılan maddi kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Bu
bağlamda 2015 yılında eğitime ayrılan toplam bütçe içerisinde yatırımların payının yalnızca
%9,3 seviyesinde olması dikkat çekicidir. Her ne kadar son yıllarda bu konuda önemli bir ilerleme kat edilmiş olsa da, bütçe dâhilindeki söz konusu yatırım payının artırılması, eğitim sistemi
reformunun önemli bir ayağını oluşturacaktır.
Mesleki eğitim, en temel sorunlarımızın başında gelmektedir. Bu bağlamda mesleğe ve
branşa yönlendirme orta öğretim düzeyinde başlatılmalı; fıtri yatkınlık ve yetkinlik özellikleri
de göz önünde bulundurularak seçilecek adaylar, “Öğretmen Meslek Liseleri”nde yükseköğretime hazırlanmalıdır.
Öncelikle, insanın ve toplumun dili ile dünya görüşü yahut kültür ve medeniyet değerleri arasında sıkı bir bağın, bağlantının olduğu ve olacağı gerçeğinin altı çizilmeli; “eğitim
dili” konusunda da, “dil öğretimi” konusunda da bu hassasiyet üzerinden hareket edilmelidir.
Dilin aynı zamanda belli değerlerin taşıyıcısı olduğu ve olacağı noktasından hareketle, yabancı
dil öğretiminin kültür emperyalizmine dönüşmesi engellenmeli; eğitim materyalleri, muhteva
açısından yerli kültür ve medeniyet değerlerine uyumlu hâle getirilmelidir.
İnsan ve toplum hayatını düzenleyen “değerler sistemi”; örf, hukuk ve din gibi temel
kaynaklardan süzülüp gelmektedir. Kişilerin kendi tercihlerine göre, bunlardan biri ya da birkaçı daha “belirleyici” olmaktadır. Bununla birlikte anaokulundan yükseköğrenime kadar eğitimin tüm alanında müfredatlarda, pozitivist ve değerlerden bağımsız anlayışın baskın olduğu bilinmektedir. Toplumun genel yapısı düşünüldüğünde bu tahakküme imkân vermeyecek
düzenlemeler yapılmalıdır. Ancak, “gayrimüslim” azınlıkların ve “din dışı” değerleri esas alan
sosyal toplulukların da kendi dinlerine ve dünya görüşlerine göre yaşama haklarına sahiptir. Bu
noktadan hareketle; herkesin kendi dinine ya da değerler sistemine göre eğitim hizmeti alması
sağlanmalı, ders ve öğretmende olduğu gibi müfredat seçiminde de seçme hakkı tanınmalıdır.
YÖK, üniversitelerin idari ve mali tasarruflarına müdahil olan bir kurum işlevini üstlenmek yerine, üniversitelerin eğitim alanındaki kalitesinin denetlenmesinde bir akreditasyon
kurumu işlevini görmelidir.
Türkiye’nin öngörülen “büyüme ve gelişme” hedeflerine ulaşabilmesi için; evden okula,
okuldan topluma doğru bilgiyi bilime, bilimi teknolojiye, teknolojiyi sanayiye, sanayiyi ticarete
dönüştürecek bir mekanizmanın oluşturulması, geliştirilmesi gerekir. Bu ise; sosyal ve psikolojik, siyasal ve ekonomik, teknik ve akademik yönlerden yeni nesillerin ilgi ve yeteneklerinin
ortaya çıkmasını teşvik edecek, destekleyecek uygun ortamların organize edilmesini gerektirir.
Eğitim çağındaki çocuklar ve gençler için “bilim ve teknoloji eğitimi” okulların sınıfları
ve laboratuvarları ile sınırlı tutulmamalı; bilim ve teknolojinin üretildiği, sergilendiği, kulla118
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nıldığı tüm alanlar “eğitim alanı” olarak değerlendirilmelidir. Belli periyotlarla yapılacak yarışmalar, olimpiyatlar, fuarlar, inceleme gezileri ile “bilim ve teknoloji eğitimi ve üretimi” teşvik
edilmeli, özendirilmelidir.
Özel okullar, eğitim ve öğretim sistemine farklı metotları kazandırabilecekler ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlayabileceklerdir. Eğitimde alternatif eğitim modellerinin
geliştirilmesi ile kalite de artacaktır. Sivil düşüncenin ön plana çıkarılması ve bölgesel anlamda
okul programlarının şekillendirilmesine katkı sağlayacaklardır. Bu bağlamda devletin doğrudan
ve dolaylı destekleriyle, eğitim hizmetlerinde özel sektör payı artırılmalı; nitelik ve nicelik açısından, gelişmiş ülkeler düzeyine ulaştırılmalıdır. Bu bağlamda özel eğitimde uygulanan KDV
uygulaması, eğitim yatırımlarının yönelebileceği ve kaliteyi arttırabileceği kısımları engellemektedir. Bu sistem gözden geçirilerek özel eğitimde KDV oranının % 1’e indirilmesi yerinde bir
uygulama olabilir.
Özel okullar, mevzuatı ve müfredatı, anlayışı ve işleyişi, teorisi ve pratiği ile özel sektör ruhuna ve refleksine uygun hâle getirilmeli; eğitim hizmetlerinde “daha iyi”yi yakalamanın örnek
ve öncü kurumları olmalıdır.
C. İNOVASYONA DAYALI KALKINMANIN FİNANSMANI
İnovasyon, yeni bir ürün veya hizmet çeşidi ortaya koyarak, üretim veya hizmet metodu
geliştirerek, nihayetinde de ortaya çıkan ürün veya hizmeti ticari gelir elde edecek hale getirmek
için gerekli olan tüm süreçleri kapsayan bir kavramdır. İnovasyon, ülkelerin kalkınma süreçleri
için politika yaparlarken, önemle üzerinde durmaları ve dikkate almaları gereken bir alandır.
Global olarak değerlendirdiğimizde, birçok ülke, anlamlı bir büyüme ve kalkınma için uzun
dönemli inovasyon süreçlerine odaklanmış ve inovasyon için gerekli, en uygun fonlama modelini tesis etmek için çalışmaktadır, zira yenilikçi bir ürünün ortaya çıkabilmesi için gerekli olan
süreç uzun dönemli, maliyetli ve riskli olabilmektedir. Mevcut bankacılık yaklaşımı da doğal
olarak yüksek riskli Ar-Ge faaliyetlerini fonlamakta zorlanmaktadır. Buna binaen, inovasyon
odaklı kalkınma için, diğer fonlama modellerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Tüm dünyada bankalar, bir Ar-Ge projesini ancak güçlü bir bilanço veya yüksek teminat
var ise doğrudan fonlamakta, bunun yanında girişim sermayesi fonlarına, uzman risk sermayesi
şirketlerine kaynak kullandırabilmektedir. Bu yüzden, bir yandan Türk bankacılık sisteminin
melek, risk ve girişim sermayesi yapılarını destekleyebilecek bir yapı oluşturmak; diğer yandan
ise Türk bankalarını Ar-Ge projelerini fonlayabilecek bir uzmanlığa kavuşturmak gerekmektedir.
Türkiye’de sayısı az olan melek yatırımcılık ve risk sermayesi şirketlerinin finansal kapasitesi ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Türkiye’de melek yatırımcı sayısı 850, bunların da 415
tanesi Hazine Müsteşarlığı tarafından lisanslıdır. 2015 yılında toplam yatırım hacmi ise 31 milyon € seviyesinde gerçekleşmiştir.13 Türkiye, bu modeli yeni yeni keşfetmektedir ve zaman
içerisinde melek yatırımcı sayısı da artarak yatırım hacminin yükselmesi beklenmektedir. Karşılaştırma açısından, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yatırım hacminin yaklaşık 26 milyar $
civarında olduğu not edilmelidir. Zaten az sayıda olan fikir, bir de kaynak eksikliğinden dolayı
geliştirilemediği için kalkınmayı tetikleyecek yeni bir teknolojik hamle gerçekleşememektedir.
13 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı BKS İlerleme Raporu, 2017 Ocak sayısı; European Early Stage Market Statistics 2015
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Bu sebeplerden ötürü, risk sermayesi, melek yatırımcılık ve kitle fonlaması gibi girişimciliği
teşvik edici fonlama sistemleri devlet tarafından desteklenmelidir. Kanun ve mevzuata dair
çalışmalar tamamlanıp hızlı bir şekilde uygulamaya konmalıdır. Aynı zamanda özel sektör tarafı
da devletle işbirliği içerisinde olmalıdır. Özel sektördeki iş adamlarının yatırımlarını, standart
getirisi olan, riski olmayan projelerle değerlendirmeleri yerine, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine tahsis edebilecek cazip mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir.
Mevcut durumda, Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan desteklerin bir bölümü, rasyonel bir fayda-maliyet analizi yapılmadan, geri dönüşü belirsiz olan ya da uzun zaman alacak olan projelere veya sektörlere aktarılmaktadır. Bu bağlamda, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması
ve rekabet gücünün bir an evvel artırılması amacıyla; desteklerin, özellikle, göreceli üstünlük
sağlanabilecek ve hızlı sonuç alınacak alanlarda, daha yoğun bir şekilde sunulması akılcı bir
yaklaşım olacaktır. Ayrıca teşvikler, Ar-Ge sürecini hızlı ve etkin kılmak amacıyla, hak ediş usulü yerine, ön ödemeli modelle verilmelidir.
Bununla birlikte, sağlanan teşvik ve destekler, sadece araştırma ve geliştirme aşamasında
sınırlı kalmamalı, elde edilen sonuçların boşa gitmemesi ve ortaya çıkan ürünlerden istifade
edilebilmesi için, ticarileştirme başta olmak üzere pazarlama gibi süreçlerde de devam etmelidir.
Nitekim ticarileştirilemeyen araştırma-geliştirme çalışmaları ekonomide bir değer oluşturmamaktadır. Elbette, sunulan desteklerin ne ölçüde bir fayda getirdiğini tespit etmek, yani ölçmek
de gerekmektedir. Bu sebeple, teşviklerin etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik olarak, performans göstergeleri modeli geliştirilmelidir. Performans göstergesi olarak teknoloji teşviki olan
firmanın aldığı teşvik ile sağladığı uluslararası patent ve/veya alınan teşvik ile ihracata sağladığı
katkı gibi bir ölçümleme kullanılabilir. Buna göre teşvik almasına karşılık patent üretememiş
ya da ihracata katkı sağlayamamış firmalardan bu teşvikler alınarak, kaynakların heba edilmesi
önlenmiş olacaktır14.
Risk sermayesi, özellikle Türkiye gibi genç ve dinamik nüfusun fazla olduğu ülkelerde
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gereken en önemli fonlama modellerinden birisi olmalıdır.
Yenilikçi bir fikir uzun soluklu ve riskli olduğu için bu anlayışa dayalı bir yatırımcı birlikteliği
gereklidir. Ne yazık ki, Türkiye’de ilk düzenlemenin üstünden epey vakit geçmesine rağmen,
risk sermayesi uygulamaları hâlâ emeklemektedir.
Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde itici güç niteliğinde olan küçük ve orta ölçekli
işletmeler arasında, risk sermayesi ve melek yatırımcılık gibi finansman yöntemlerini daha da
teşvik edecek uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesinin olumlu sonuçlar doğuracağı
aşikârdır. Böylece bu tür işletmeler, ihtiyaç duydukları finansal desteği, kısa vadeli ve yüksek
maliyetli kredilerle sağlamak zorunluluğundan kurtulacaklardır. Yapılacak olan yatırımların
devlet desteği ile piyasa koşulları altında, katma değeri yüksek, kalkınma odaklı, yeni teknoloji
içeren sektörlerde yoğunlaşması, bu gibi yeni finansman yöntemleriyle daha sağlıklı bir şekilde
yapılabilecektir.
D. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN GEREKLİ HUKUKİ YAPI
Hukuk; en genel ifadeyle toplumdaki düzenin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla bireylerin kendi aralarındaki ve devletle ilişkileri düzenleyen, bireylerin haklarını ve ödevlerini gös14 MÜSİAD Türkiye Ekonomisi Raporu, Güven Ekonomisinde Büyümenin Finansmanı, 2013
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teren, devletin yetkili organları tarafından usulüne uygun olarak konulan, insan davranışlarını
düzenleyen ve uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlayan, uyulması müeyyideye bağlanmış kurallar
bütünü şeklinde ifade edilebilir.
Hukukun başlıca amaçları; güvenliği, toplumsal düzen ve barışı, eşitliği ve adaleti sağlamak şeklinde özetlenebilir. Bu bağlamda bireylerin şahıs ve malvarlığını her tür saldırıya karşı
korumak, bireylerin haklarını güven içinde kullanmalarını sağlamak, insanların düzen ve barış
içinde yaşamalarını mümkün kılmak, renk, dil, din, cinsiyet, fikir, inanç ve kanaat gibi kişilere
has durumlara bakılmaksızın herkese eşit davranmak ve hukukun ideali ve nihai amacı olan
adaleti sağlamak ancak hukukun egemen olduğu bir toplum düzeninde mümkündür.
Öte yandan bir toplumun gelişmesi, kalkınması ve bireylerin daha iyi şartlarda yaşamasının sağlanması, devletin temel görevleri arasında yer almaktadır. Bunun için de toplumda etkin
bir hukuk sisteminin işliyor olması zorunludur.
Toplumu ilgilendiren hemen her konuda o konuyu düzenleyen kurallar konur ve uygulanır. Hukuk ise bilim alanı olarak bu kuralların hepsiyle ilgilenir. Dolayısı ile çok geniş bir etki
alanı bulunan hukuk biliminin sosyoloji, ekonomi ve psikoloji gibi farklı bilim dalları ile de iç
içe bulunduğu tartışmasız bir gerçektir.
Bu açıdan bakıldığında toplumu ilgilendiren her alanla olduğu gibi, ‘’kalkınma’’ kavramı
ile ‘’hukuk’’ arasında bir ilişki olmaması da mümkün değildir. Zira hukuk, yaşayan bir bilim
dalıdır. Hukuk kuralları, toplumun değişen yapısı ve ihtiyaçlarına göre değişerek sürekli güncellenir. Bu nedenle hukuk kurallarının var oluş nedeni toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir
düzen sağlamak olduğu ve toplumun nihai amacının da kalkınmayı sağlamak olduğu bir arada
düşünüldüğünde, aslında hukukun kalkınmayı sağlayacak bir düzenin tesisi ve sürdürülmesi
bakımından temel bir öneme sahip olduğu görülecektir. Toplumun huzur ve barış içinde yaşayabilmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini sürdürebilmesi, zamanın ruhuna uygun
ve günün ihtiyaçlarını karşılayan, eksiksiz ve zamanında işleyen ve toplumun devlete güven
duymasını sağlayan bir adalet sistemi ile mümkün olduğu açıktır.
“Kalkınmayı sağlayacak ideal hukuk sistemi nasıl olmalıdır?” sorusu insanlık tarihinden
bu yana hukuka ilişkin yapılan tüm tartışmalarda başı çeken en önemli sorulardan biridir. Öncelikle kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve toplumsal refahın artırılmasında o ülkedeki hukuk
sisteminin etkinliğinin büyük rol oynadığını ifade etmek gerekir. Kural ve uygulamaları çevreleyen kurumsal yapının sağlıklı bir şekilde oluşturulması hem ekonomik kalkınmayı hem de
toplumun sosyo/ekonomik gelişiminde itici bir rol oynamaktadır.
Bilindiği üzere insanlık tarihi, ekonomik, siyasi ve beşeri olayların yön verdiği toplumsal
gelişmelerin tarihidir. Hiç şüphesiz karşılıklı bir etkileşim içinde olan ekonomik, siyasi ve beşeri olaylar arasındaki bağlantılar, tarihin şekillenmesinde dikkat çekici bir rol oynamışlardır.
Bununla birlikte tarihi şekillendiren olayların birçoğu ekonomik temellidir. Hakikaten insanlık
tarihi boyunca yapılan keşifler, yaşanan savaşlar vb. her tür gelişme ekonomik sonuçlar doğurmuş ve bu sonuçları hukuki düzenlemeler takip etmiştir. Bu durum ekonomi ve hukukun
temelde insanlar arasındaki ilişkileri ele almasının tabii bir neticesidir. Ekonomi kişinin ihtiyaçları karşısında takındığı tavırları belirlerken, hukuk kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenler.
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Hukuk, ekonomik sistem içindeki bireyler, kurumlar, devlet gibi ekonomik aktörlerin etkinliklerini belirleyen ve yönlendiren çok sayıda düzenlemeyi kapsamaktadır. Ülkede uygulanan
kuralları bütününü oluşturan hukuk, bazı eylemleri men, bazılarını da kabul ederek ekonomik
oluşumu şekillendirmekte, piyasanın düzen içinde işlemesini ve gelişmesini sağlayıp sürdürecek kural ve kurumların hukuki çerçevesini belirlemektir. Ayrıca ekonomik sistemin sağlıklı bir
şekilde işleyebilmesi ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır. Bunun için de ülkede etkin bir hukuk
sisteminin varlığı ve ihtiyaçlara uygun hukuk kurallarının varlığı bir mecburiyettir.15 Ekonomik
hayatı doğrudan veya dolaylı bir şekilde düzenleyen hukuk kurallarının ekonominin gerçeklerine uygun hareket edilmesi gerektiğini de özellikle ifade etmek gerekmektedir. Aksi takdirde
hukuk kurallarının etkisini kaybederek uygulanamaz hale gelmeleri söz konusu olacaktır. Hukuki düzenlemelerin ekonomik hayat üzerinde etkisinin giderek arttığı ve denetlediği günümüz
dünyasında, yapılan düzenlemelerin amaçladığı; nelere sebep olabileceği; hangi hallerde ve ne
tür araçlarla gündeme gelebileceği ve söz konusu düzenlemelerin maliyetlerinin ne olacağının
belirlenmesi son derece önemlidir.16
Bu bağlamda kalkınma ve hukuk kavramlarının yakın bir ilişki içinde olduğunu, biri elde
edildiğinde diğerinde de istenen seviye ulaşılmış olacağını ifade etmek gerekir.. Şöyle ki; kalkınma,
‘’bireylerin yaşadığı o dönemde mevcut olan tüm imkân ve kolaylıklara, en yüksek refah seviyesine ulaşmasının sağlanması’’ olarak tanımlanacak olursa, bu ancak günün ihtiyaçlarını karşılayan
ve işleyen bir hukuk sistemi ile mümkün olacaktır. Diğer bir ifadeyle, ekonomik refah ve bunun
topluma yayılması açısından hukuk ve kalkınma birbirlerini tamamlayan cüzlerdir. Ekonomik
sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi, diğer faktörlerin
yanı sıra etkin bir hukuk sisteminin varlığına da bağlıdır. Bu bağlamda hukukun ekonomideki rolü, piyasanın düzenli işleyip gelişmesini sağlayacak hukuki çerçeveyi belirlemektir. Hukuk
sisteminin yeterince gelişmiş, güvenli ve adil olması, kalkınmanın en önemli gerekliliklerinden
birinin tamamlanmış olması demektir. Aynı şekilde bir ülkede bireylerin huzur içinde bir arada
yaşamasını sağlayabilen bir hukuk sistemi varsa, biz ancak o ülkeye ‘’kalkınmış’’ ülke diyebiliriz.
Dolayısı ile kalkınmayı sağlamak için o ülkedeki hukuk düzeninin mutlak surette iyileştirilmesi,
çağın gereklerine uygun haline getirilmesi ve adalet ve insanı temel alması gerekmektedir.
1. Hukuk Güvenliği ve Kalkınma
Hukuk güvenliği veya başka bir ifadeyle hukuki güvenlik, çok genel bir ifadeyle bir ülkedeki hukuki düzenlemelerin kalıcı olarak hayata geçirilmesi, sürekli ve takibi imkânsız şekilde
mevzuat değişikliği yapılarak hukuki istikrarı ve belirliliği bozmaktan kaçınılması ve bu sayede
de bireylerin mevcut hukuki düzeni anlamaya imkân bulması, kazanılmış haklara müdahale edilmemesi olarak tanımlanabilir. Kalkınmış bir ülkede hukuk güvenliği olmazsa olmazdır.
Çünkü kalkınma için olması gereken ilk şart, insanların ülkesine, ülkesindeki siyasi otoritenin
kendilerinin hak ve özgürlüklerine bulunacağı müdahalelere karşı güveninin sağlanmasıdır.
Bireyler ise ancak hukuk güvenliğinin ve hukuka uyan bir siyasi otoritenin yani hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede bu güveni yaşayabilirler. Böylece güven hissettikleri ülkelerinin
gelişip kalkınması, daha güçlü ve müreffeh olması için çaba göstererek geleceğe ümitle bakarlar.
Dolayısı ile hukukun üstünlüğünün ve hukuk güvenliğinin sağlandığı bir ülkede kalkınma zaman içinde kendiliğinden sağlanacaktır.
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Sürekli olarak değişen ve gelişen ekonomik hayatın ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi,
işletmelerin ve bireylerin meşru ticari faaliyet ve kazançlarının güvence altına alınması amacıyla, ilgili hukuk kurallarının günün ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi gerekir. Ekonomik
hayatın düzenlenmesine ilişkin bu kuralların temel amacının toplumun ve bireylerin ekonomik
faaliyetlerinin korunmasıdır. Böylece hukuk kurallarının öngördüğü düzen içinde kalarak iktisadi kalkınma ve refahın sağlanması mümkün olacaktır. Bu çerçevede, işletmelerin yapılanmaları, yönetimleri, temel işlevleri, karar verme yöntemleri, müşteri ilişkileri, piyasa davranışları,
diğer işletmelerle ve devlet ile ilişkileri düzenleme alanı bulduğu gibi, özelleştirme politikaları,
planlama, kamu teşebbüsleri, dış ticaretin denetimi, ekonomik suçlar, mülkiyet hakları, teşebbüs hürriyeti vb. genel konular önem taşımaktadır.17
Hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliğinin etkin olduğu ülkelerde bireyler, sürprizlerle
karşılaşmaz. Kurallar bellidir, herhangi bir hak ihlali ile karşılaştıklarında bu haklarını korumak
için izlemeleri gereken yol da bellidir. Hukuk güvenliği sayesinde bireyler, güven içinde yatırım
yapabilirler ve böylece ekonomi canlanarak gelişme sağlanır. Hukuki güvenliğin olduğu bir
devlette yatırımcılar nelerle karşılaşacaklarını, yatırım yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, karşılaşabilecekleri cezalar ve benzeri riskleri öngörebileceklerinden doğrudan yabancı
yatırımın ülkeye çekilmesi de daha kolaydır. Böylece sadece yerli yatırımcılar değil, yabancı
yatırımcılar da devlete karşı güven duyarlar. Yani hukuki güvenliğin olduğu bir devlette her
alanda olduğu gibi ekonomik alanda ve yatırımlar konusunda da belirlilik söz konusudur. Bu
durum elbette yatırımcıyı cezbedecek ve yatırımcılar, tasarruflarını hukuki güvenliğin mevcut
olduğu ülkelerde değerlendirmek isteyeceklerdir. Bu bakımdan hukuki güvenlik ilkesi, ülkemizin ekonomik açıdan gelişmesi, yatırımların ülkemize yönelmesi ve kalkınmanın sağlanması
açısından en büyük gerekliliktir.
Hukuki güvenlik ilkesinin en büyük tehdidi, toplumumuzda yer alan ‘’kervan yolda düzülür’’ anlayışıdır ve maalesef bu anlayışın olumsuz etkilediği en önemli alan yatırımlar ve kalkınmadır. Bu nedenle kalkınmayı ve hukuki güvenliği sağlamak, ‘’hukuk devleti’’ olabilmek
için öncelikle çok sık mevzuat değişikliğine gidilmemeli, serinkanlı davranılarak, uzun vadeli
kalkınma planları yapılmalı ve bu planları hayata geçirmeye elverişli uzun soluklu hukuki metinler yürürlüğe konmalıdır.
2. Kalkınmaya Elverişli, Birey Odaklı Hukuk
Kalkınmanın sağlanabilmesi için bir başka önemli unsur da hukuk kurallarının kalkınmaya
yani gelişime ve değişime elverişli olmasıdır. Hukuk kuralları insan yapısı ürünlerdir, insanın
değişen ve gelişen yapısına, ihtiyaçlarına göre değişen, makul çözümler üreten ve uygulanabilir
nitelikte olması gerektiği asla unutulmamalıdır. Bu nedenle hukuki metinlere dogmatik bir bakış açısıyla yaklaşılarak güncelliğin kaybedilmesi, toplumun kalkınmasının önündeki en büyük
engel olabileceğinden kalkınmak isteyen toplumda devletin ve bireylerin yeniliğe ve gelişmeye
açık olması gerektiği gibi hukuki düzenlemelerin de yeniliğe ve gelişmeye açık olması, inovatif
girişimlerin devlet tarafından desteklenmesi, yeni ve güncel fikirleri koruma altına alacak bir sistem oluşturulması gerekir. Bu doğrultuda uygulanabilirliği mümkün ve uygulama maliyeti dü-

15 Baykal, C. Murat; “Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi • Yıl:66 • Sayı: 4 • Güz 2008, s. 77.
16 Baykal, C. Murat; “Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi • Yıl:66 • Sayı: 4 • Güz 2008, s. 78.

17 Baykal, C. Murat; “Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi • Yıl:66 • Sayı: 4 • Güz 2008, s. 85.
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şük hukuk kurallarına sahip olmak ve bunları aynı yaklaşımı kullanarak kararlılıkla uygulamak
gerekmektedir. Ayrıca insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve etkisini giderek artırarak hissettirmeye
devam eden küreselleşmeyle birlikte, sorunların geleneksel yaklaşımlar çerçevesinde çözümü zorlaştırmaktadır. Haliyle toplumsal hayata düzen getirmesi ve toplumsal refahı artırılmasına uygun
bir ortam sağlayacak hukuk kurallarının hazırlanmasında ve uygulanmasında disiplinler arası bir
yaklaşımın benimsenmesi ve diğer bilim dallarından da faydalanılması artık bir mecburiyettir.

üzere ikiye ayrılmıştır. Aynı coğrafyaya ve kültür yapısına sahip olmalarına rağmen, Nogales
Arizona’da hane başına gelir Nogales Sonora’dakinin yaklaşık üç katıdır. Aynı zamanda Nogales
Arizona kenti güvenilir bir toplum yapısına ve demokratik bir alt yapıya sahipken, Nogales Sonora’da suç oranları yüksek ve halk yönetim açısından siyasetçilere tam olarak güvenememektedir. İki bölge arasındaki bu farklılık, devletlerin siyasi ve iktisadi kurumları arasındaki kalite
farkından kaynaklanmaktadır18.

Hem hukuk güvenliğini sağlamak hem de yenilikçi, gelişime açık bir hukuk sistemi oluşturmak... İkisi bir arada nasıl mümkün olabilir? İlk bakışta kalkınma ve hukuk ilişkisi için ileri sürdüğümüz bu iki yaklaşım birbiriyle çelişiyor gibi görünebilir. Ancak hem yenilikçi ve gelişmelere
açık, inovatif bir hukuk sistemi oluşturmak hem de bu sistemin güvenli bir şekilde uygulanmasını
sağlamak mümkündür. Bunun için gerekli olan yalnızca mevzuat oluşturulurken kalkınmayı hedeflemek ve toplumun ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit etmek, hukuk sistemimizi ihtiyaçlara
cevap verecek nitelikte tasarlamak ve adil bir şekilde uygulamak yeterli olacaktır. Bu sisteme ani,
ileriye yönelik sonuçları hesap edilmeden ve ‘’günü kurtarmak’’ amaçlı herhangi bir müdahalede
bulunulmadığı müddetçe de hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği asla sarsılmayacaktır.

Açıkça ifade edilebilir ki, iktisadi ve siyasi kurumlar, toplum nezdinde itibarlarını ve saygınlıklarını koruyabildiği müddetçe, etkili ve işlevseldirler. Özellikle ekonomik açıdan nitelikli büyümeyi yakalayabilmek, elde ettiğimiz toplam hasılayı toplumun refahı açısından adil bir şekilde
paylaşabilmek, küreselleşmeyle beraber artan rekabet ortamında söz sahibi olabilmek ve yenilikçi
yaklaşımları benimseyerek talep yaratacak ürünleri ortaya çıkarabilmek için her siyasi ve iktisadi
kurumun toplumla olan iletişimlerinde hesap verebilirlik, şeffaflık ve güvenilirlik gibi ilkeleri ön
planda tutarak hareket etmeleri gerekmektedir. Sözün özü, sağlam ve sürdürülebilir bir ekonomi,
kapsayıcı kurumsal bir alt yapının sağlanması ile mümkündür.

3. Kurumsal Altyapı
Türkiye’nin ekonomik kalkınma sorununun temelinde yatan diğer önemli bir sorun ise
iktisadi ve siyasi kurumlarının yetersizliğidir. Son yıllarda iktisat literatüründe kurumların ya
da bir toplumun yazılı ve yazılı olmayan kurallarının, davranış biçimlerinin ve politikalarının
önemi vurgulanmaktadır. Bu yeni yaklaşım hukuk, yargı, mülkiyet hakları gibi kurumların,
siyasi ve iktisadi istikrarın, devlet politikalarında sürekliliğin iktisadi faaliyetlerde belirsizliği
azaltarak yatırımları, teknolojik gelişmeyi ve yenilikleri özendireceğini gündeme getirmektedir.
Kurumlar, iktisadi faaliyetlerdeki belirsizlikleri azaltmadıkları takdirde, daha karmaşık ve daha
yüksek verimlilik sağlayan iktisadi yapıların ortaya çıkması mümkün olmayacaktır. Türkiye’nin
önümüzdeki dönemde daha yüksek büyüme hızlarına ulaşabilmesi için kurumların güçlendirilmesi ve kalitelerinin artırılması gereklidir. AB sürecindeki kurumsal reformların demokrasi,
temel hak ve özgürlükler gibi konuların yanı sıra iktisadi büyüme ve gelir artışı açısından da
önemini bu çerçevede düşünmek yararlı olacaktır.
Ekonomik ve siyasi hayatımız, ilgili resmi ve gayri resmi iktisadi ve siyasi kurumların belirlediği prensipler ve kurallar çerçevesinde şekillenmektedir. Buradan hareketle kurumlar, mevcut potansiyeli geliştirmek için toplumla olan iletişim süreçlerinde bütünleştirici politikalar ve
söylemler belirlemelidirler. Bu noktada kurumlar, kapsayıcı ve dışlayıcı kurumlar şeklinde sınıflandırılabilir. Siyasi açıdan dışlayıcı kurumlar yönetimin belli bir kesimin elinde olduğu, halkın
söz hakkının sınırlı olduğu kurumlardır. Bu kurumlar, dışlayıcı ekonomik kurumların oluşumuna sebep olmaktadır. Bu durum, ülkedeki kaynakların eşit şekilde kullanılmadığı, mülkiyet
kavramının yaygınlaşmadığı, yenilikçi fikirleri geliştirmeye yönelik teşviklerin verilmediği bir
ortam yaratarak ekonomik büyümenin negatif yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. Kapsayıcı siyasi kurumlar ise çoğulcu ve eşitlikçi bir yapıya sahip olup kapsayıcı ekonomik kurumların
oluşumuna sebep olmaktadır. Böylece, ekonomik büyümeye, toplumsal kalkınmaya, teknolojik
ilerlemeye ve yenilikçi üretime daha uygun bir ortam hazırlanmaktadır. Örneğin, Amerika ile
Meksika sınırında yer alan Nogales kenti bir kısmı Arizona’da bir kısmı ise Sonora’da kalmak
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E. STRATEJİK SEKTÖRLERDE KALKINMA TEMELLİ KAMU ALIMLARI
Türkiye ekonomisinde, gerek üretim gerekse ihracat anlamında ekonomik faaliyetlerin
ağırlıklı bir kısmı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ) gerçekleştirilmektedir. KOBİ’lerin ekonomik faaliyet oranlarına bakıldığında toplam yatırımların yarısına, toplam istihdamın ise yaklaşık olarak % 80’ine karşılık gelen bir orandan bahsetmek mümkündür.19 Türkiye
ekonomisi için bu denli yüksek öneme sahip olan KOBİ’lerin, sınai ve teknolojik dönüşüm
temelli kalkınma çabalarındaki etkinliğini arttırabilmek, üretim ve yenilikçilik yeteneklerini,
rekabetçiliklerini ve teknoloji kullanabilme ve özümseme kapasitelerini geliştirmek adına teşviklerle desteklenmiş bir politika çerçevesine ihtiyaç bulunduğu çok açıktır.
KOBİ’lerin desteklenmesi ve rekabetçi güç kazanabilmesinin sağlanabilmesi için atılacak
adımlardan ilki ve belki de en önemlisi sektörel önceliklendirmenin yapılmasıdır. Türkiye ekonomisinin beşeri ve fiziki sermaye birikimini, teknolojik yetenek birikimlerini dikkate alan ve
hedeflerini göz önünde bulunduran bir seçim ile belirlenecek sektörlerin öncellikle küçük ve
orta ölçekli işletmeler olmak üzere desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu önceliklendirme
yapılırken ülkenin bölgesel kalkınma öncelikleri, lojistik-iletişim altyapısı ve yetişmiş insan birikimi dikkate alınmalıdır. 2015 yılı Temmuz ayından itibaren yaşanan ve şehir merkezlerini toptan
bir yıkıma uğratan son terör olaylarından sonra ciddi bir yeniden yapılanma ihtiyacının belirdiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tekstil, inşaat, madencilik gibi katma değer oranı
görece düşük, ancak hızlı istihdam ve yerel sermaye oluşumunu tetikleme potansiyeli yüksek
sektörlere odaklanılabilir. Ülkenin genelinde ise bir taraftan Türkiye’nin geleneksel olarak güçlü
olduğu makine, otomotiv, kimya, beyaz eşya gibi üretim sektörlerinde yerli katma değerin arttırılması ve üst segment ürünlerin üretilmesi teşvik edilirken, diğer taraftan Türkiye’de henüz gelişme
aşamasındaki biyoteknoloji, nanoteknoloji, genetik, mikro elektronik, yazılım ve nükleer enerji
gibi alanlarda ulusal bilgi birikimi ve üretim ağlarını destekleyici adımlar atılabilir.
18 Daron Acemoğlu ve James A. Robinson, Ulusların Düşüşü, çev., Faruk Rasim Velioğlu (İstanbul: Doğan Kitap, 2013)
19 MÜSİAD 2015 Ekonomi Raporu
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Belirlenen stratejik sektörlerde yapılacak kamu alımları bölgesel kalkınmanın sağlanması,
küçük ve orta ölçekli işletmelerin yetenek ve rekabet güçlerinin arttırılması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynakların optimizasyonu, spesifik teknolojilerin desteklenmesi,
öncelikli olarak belirlenen stratejik sektörlerin ve bu sektörlere yapılan yatırımların yönlendirilmesi ve benzeri amaçlarla kullanılabilecek en önemli sanayi-teknoloji politikası araçlarından
biridir. Özellikle ulusal teknolojik yetenek ve kapasitenin arttırılması amacıyla kullanılabilecek
kamu alımları, stratejik sektörlerin ve bu sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin desteklenmesi
ve teşvik edilmesi yoluyla yerli üretim kapasitesinin oluşuma imkân tanımaktadır. Yukarıda da
altı çizildiği gibi toplam iktisadi faaliyetler arasında büyük paya sahip olan KOBİ’lerin, kamu
alımları yoluyla teknolojik yeteneklerinin ve yenilikçilik kapasitelerinin arttırılması kalkınma sürecinde stratejik öneme sahiptir. KOBİ’ler, esnek yapıları sayesinde teknolojik gelişmelere, ürün
farklılaştırma girişimlerine ve büyük işletmelere ara malı temini gibi özellikleriyle bu politikaların etkinliğini arttırabilecek bir altyapı oluşturmaktadır.
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ŞEKİL 2.2. İKTİSADİ KALKINMA SÜRECİNDE KAMU ALIMLARININ ROLÜ

Kamu alımlarının diğer sanayi-teknoloji politikası araçlarıyla birlikte ve özellikle KOBİ’ler
temelinde iktisadi kalkınmaya yönelik etkisi ve diğer bileşenlerle olan ilişkisi Şekil 2.2 aracılığıyla açıklanmaktadır. Ulusal teknolojik yetenek ve kapasitesinin inşası (diğer faktörlerle
birlikte) iktisadi kalkınmanın temel bileşeni olarak değerlendirildiğinde, özellikle gelişmekte
olan ülkeler için stratejik teknoloji ve sektörlerin desteklenmesi amacıyla yapılan kamu alımları
iktisadi kalkınma için belirleyici bir role sahip olmaktadır.20 Bu kapsamda kamu alımlarının
ve diğer sanayi politikası araçlarının şekillendirdiği süreç stratejik olarak belirlenen sektörlere
ilişkin bir altyapı oluşturmaktadır. Ulusal teknolojik yetenek ve kapasitenin artışı temelde yerli
üretim ve yenilikçilik kapasitesini geliştirirken aynı zamanda Şekil 2.2’de gösterildiği gibi sanayi
politikası araçlarından etkilenmektedir. Yerli üretim kapasitesi, mesleki ve teknik eğitim sisteminin etkinliği ile de yakından ilişki içindedir. Bu süreçte üniversite-sanayi ve devlet işbirliği
ilişkisi de yerli girişimlerin potansiyelinin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.
Türkiye ekonomisinde kamu alım politikaları belirlenirken yerli teknolojik yetenek birikimi sağlamaya yönelik olarak bazı gayretler olsa da, bunlar sistematik bir çerçeve oluşturma
noktasına ulaşmış değildir. Bu durum da, kalkınma sürecinde bu denli önemli bir sanayi-teknoloji politikası aracının yeterince etkin biçimde kullanılamadığına işaret etmektedir. Kamu alım
stratejilerinin hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak hem de ulusal teknolojik
yetenek birikimini ve uluslararası rekabet gücünü arttıracak bir mimari içinde tasarlanması gerekmektedir. Kamunun teknoloji gelişimine yönelik politikalarının tasarlanmasında paydaşlarla
kurulacak ilişkilerin hem niteliği hem de niceliği önemlidir. Süreçlere üniversitelerin ve özel
sektörün katılımı ve yönetişim mantığı içerisinde sorun ve çözümlerin ele alınması zorunludur; ancak bu şekilde devlet sınai-teknolojik dönüşümü yönetebilecek bir kapasite ve vizyona
sahip olabilir. Bu vizyon, selektif teşvik politikaları dizayn edilirken sektör, firma ve hatta ürün
önceliklerinin tespit edilmesi yolunda uluslararası rekabet kriterleri ve ulusal öncelikler kritik
parametrelerdir. Firma ve ürün bazlı teşviklerde ana firmalar ile tedarikçiler ve alt taşeronları da
içeren sektörel ekosistemler oluşturmak hedeflenmelidir.
20 Murat Yülek, ve Murad Tiryakioğlu, “Kalkınma Temelli Kamu Alımı Politika Deneyimleri ve Literatürden Seçilmiş Örnekler”, 20-22
Kasım 2013, Ankara.

126

KAYNAK: YÜLEK VE TİRYAKİOĞLU, 2013

127

R A P O R U

A R A Ş T I R M A

R A P O R L A R I

•

100

UZMAN GÖRÜŞÜ: SINAİ-TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE KAMU POLİTİKALARI
Prof. Dr. Mustafa Çelen
Marmara Üniversitesi
Teknolojinin üretimi, kullanımı ve paylaşımı olumlu pozitif dışsallıklar meydana getirdiğinden kamu politikaları ile desteklenmesi hem ulusal hem de küresel refah düzeyinin arttırılması açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir. Sınai-teknolojik dönüşüm çerçevesinde bu
gereklilik daha da ön plana çıkmaktadır. Aksi takdirde özel sektör teknoloji üretirken özel
maliyet ve özel fayda dengesini temel alan bir karar alma mekanizması geliştirecektir. Bu da
optimal düzeyin altında bir teknoloji üretimi kapasitesini karşımıza çıkaracaktır. Nihayetinde teknolojinin, tarımdan sanayiye, hizmetlerden inşaata kadar bütün üretim sektörlerinde
girdi olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, ülkedeki toplam üretim düzeyi ve üretkenlik bundan etkilenecektir. Diğer bir ifade ile piyasa başarısızlığı karşılaşmak söz konusu
olabilecektir. Bu tür başarısızlıkların aşılmasında kamu politikalarından destek alınması
gerekmektedir. Kamu politikaları yoluyla teknolojik gelişmenin özel faydasından öteye,
yaratacağı sosyal faydaya ulaşmak mümkün olabilecektir. Bu ister istemez özel maliyet
fonksiyonuna bir katkıyı zorunlu kılmaktadır. Kamusal teşvikleri bu katkının çerçevesini
oluşturmaktadır.
Kamusal teşviklerin tasarımı, bu teşviklerden umulan yararın sağlanabilmesi için kritik öneme sahiptir. Aksi halde kısıtlı devlet kaynaklarının etkinsiz kullanımının yanında teşvik
politikalarının yararsızlığı algısı da doğabilecektir.
Sınai-teknolojik dönüşüm çerçevesinde devlet teknoloji üreten bir özneden ibaret olarak
algılanmamaktadır. Kamunun teknolojinin birincil üreticisi olması, bazı olumlu yönlerinin yanında ciddi negatif yansımaları da beraberinde getirmektedir. Teknoloji üreten kamu
kurumları olarak iki tür yapının ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan birincisi kamu
yönetim birimleri olarak dizayn edilen bilim ve teknoloji araştırma (TÜBİTAK gibi) kurumlarıdır. İkincisi ise, askeri teknoloji şirketleridir. Birinci tür kurumlardaki temel sorun; bu
kurumlar teknoloji üretseler bile, bunların patent düzeyinde kaldığı, üretim süreçlerine aktarıl(a)madığıdır. İkinci sorun ise, bu kurumların desteklediği üretimin askeri alanla sınırlı
kaldığı, ciddi maliyet ve etkinlik sorunlarının yaşandığı ve elde edilen birikimin özel sektör
ile paylaşılamadığıdır. Bunlardan dolayı teknoloji üretiminde birincil aktörün özel sektör
olması yukarıdaki kısıtların aşılmasında kritik öneme sahip olacaktır. Kamunun işlevi ise,
teknoloji üretilmesi için gerekli olan ortamın hazırlanması, düzenlenmesi (regülasyon) ve
gerek teknik gerekse hukuki altyapıyı hazırlanması olarak öngörülmektedir. Bunların yanında diğer paydaşlarla birlikte teknoloji politikalarının oluşturulması da kamudan beklenen
temel işlevlerden biridir.
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zümlerin ele alınması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir kurumsal altyapının şekillendirilmesi için kamuda zihin ve algı değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer
kamu politikalarından farklı olarak teknolojide bu ihtiyacın daha da belirgin olduğu ifade
edilebilir. Ancak bu şekilde devlet sınai-teknolojik dönüşümü yönetebilecek kapasiteye ve
vizyona sahip olabilir.
Bir kamu politikası aracı olarak teşvik politikalarının tasarlanması ve işletilmesi sürecin
en kritik ve hassas unsurlarından birini oluşturmaktadır. Teşvik politikaları belirli amaçlara ulaşmak için kamu mali kaynaklarının bu amaçlara hizmet edecek şekilde dağıtılması/
kullanılması olarak tanımlanabilir. Her tür teşvik aracının farklı kamusal öncelikleri gerçekleştirmede aynı düzeyde etkin olması beklenemez. Özellikle teknolojiye yönelik olan teşvik
politikalarında bu öngörü daha açık bir şekilde doğrulanabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde gözlenen ve temeli genel vergi ve yatırım teşviklerine dayanan politikaların beklentileri karşılamakta yetersiz kaldığı bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Bunun yerine
seçici/selektif teşvik politikalarının kullanılması esas yönelik haline getirilmelidir.
Selektif teşvik politikaları dizayn edilirken sektör, firma ve hatta ürün önceliklerinin tespit
edilmesi birincil adım olarak değerlendirilebilir. Bu belirleme sürecinde ülkenin öncelikleri, uluslararası rekabet edebilirlik kriteri ve sektörün girdi çıktı modellerindeki yeri (ne
kadar çok sektöre girdi sağladığı ve/veya çıktılarını kullandığı) kritik parametreler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Firma önceliklerinin belirlenmesinde hem rekabet düzeni hem de
kayırmacılık yönüyle hassas olunması gerekmektedir. Bu nedenle firmanın üretim, yönetim
ve inovasyon kapasitesi, iş geliştirme süreçlerinin etkinliği üzerine odaklanılmalıdır. Firma
ve ürün teşviklerinde sadece ana firmanın değil, bu firmanın tedarikçileri konumundaki
KOBİ’lerin ve alt taşeronların da hedef alınması teşvikin bir ekosistem yaratarak, alt sektör
ve bölgelere yayılımını sağlayacaktır.
Teşvik sisteminin diğer bir unsurunu da kamu satın alım politikalarının oluşturmaktadır.
Kamu satın alım politikaları talep yönlü en önemli teşvik aracı olarak değerlendirilebilir.
Çünkü dünyanın her yerinde devlet, üretilen mal ve hizmetlerin en büyük alıcılarından
biridir. Hatta savunma sanayi gibi teknolojik anlamda özellik taşıyan alanlarda tek alıcı/monopson konumundadır. Bu konumdaki kamu otoritesi, alım garantileri yoluyla teknolojinin
üretilmesine ve yayılmasına ciddi katkılarda bulunabilir. Ayrıca kamunun özel sektörden
yapacağı askeri alımlarda oluşan etkinin özel mal ve hizmet üretimine de kolayca yayılabileceği/taşabileceği unutulmamalıdır.

Kamunun genelde teknoloji, özelde ise teşvik politikalarının tasarlanmasında paydaşlarla
kurulacak ilişkilerin gerek niteliği gerekse niceliği büyük önem taşımaktadır. Süreçlere hem
üniversitelerin hem de özel sektörün katılımı ve yönetişim mantığı içerisinde sorun ve çö128
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SANAYİ-TEKNOLOJİ ODAKLI
KALKINMA VE DEĞERLER
Sanayi Devrimi’nden günümüze sanayide yaşanan her değişim dalgası üretim yapısında
ciddi değişikliklere neden olduğu gibi, birçok farklı kanaldan toplumlardaki sosyal ve manevi
değerleri de etkilemektedir. Dolayısıyla sınai-teknolojik dönüşümün ekonomiye olası etkileri
tartışıldığında bu dönüşümün gelir dağılımına, insan ilişkilerine, iş ahlakına, yönetim anlayışına ve çevreye olan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Raporun bu kısmında sanayi-teknoloji odaklı kalkınma ve tetiklediği dönüşümün sosyal ve manevi değerler ile şirketlerin
yönetişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışılacaktır.
Sınai-teknolojik dönüşümünün gelir dağılımı ve yoksulluğa olan etkisi tartışacağımız ilk konudur. Küreselleşmenin uluslararası işbölümü ve ticarette meydana getirmiş olduğu değişiklikler,
gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun belli oranda düşmesine neden olsa da; günümüzde 2.1 milyar kişi insan onuruna ve değerine uygun olmayan bir yaşam sürdürmektedir. Küreselleşme birçok
açıdan vadettiklerini yerine getirememiştir. Bununla birlikte, küresel ekonominin son dönemlerde
istihdam oluşturmayan bir büyüme performansı göstermesi ve sınai-teknolojik dönüşümün vasıflı
işgücü talebini ciddi oranda arttırması gelir dağılımı eşitsizliğini beslemektedir. Artan işsizlik ve
gelir dağılımı eşitsizliği dünya genelinde sosyal tansiyonunun yükselmesine neden olmaktadır.
Sanayide yaşanan her bir dönüşüm dalgası, şirketlerin yönetim anlayışında ciddi kırılmalara neden olmaktadır. Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar gelen süreç zarfında çalışanları
sadece kas gücü olarak gören ve katı bir hiyerarşik düzene dayanan yönetim yaklaşımından,
çalışanları her yönüyle şirket faaliyetlerinin bir parçası olarak gören ve güvene dayalı daha
esnek bir yönetim anlayışına doğru değişim yaşanmıştır. Şirketlerin yönetim anlayışındaki bu
değişim tartışılması gereken önemli konuların başında yer almaktadır. Dijitalleşmenin sunduğu
imkânların ve iş dünyasında artan rekabet ortamının şirketlerin iş ahlakına etkileri de raporun
bu kısmında ele alınacak.
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Sınai-teknolojik dönüşüm, bir taraftan insanlara maddi bir zenginlik sağlarken, bir diğer
taraftan ise insanları gittikçe bireyci bir anlayışa itmekte ve aile kurma eğilimini azaltmaktadır.
Bundan dolayı, sınai-teknolojik dönüşümün insana ve aile yapısına olan etkileri incelenmesi
gereken bir başka önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayide yaşanan gelişmeler
üretim ve tüketim olanaklarını arttırırken, çevreye de bir hayli zarar vermektedir. Çevreyi göz
ardı eden bir sınai-teknolojik dönüşüm ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğine zarar verirken, gelecek nesillere aktarılacak fırsatların azalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla, raporun
bu kısmında sınai-teknolojik dönüşüm ile çevre arasındaki etkileşim de masaya yatırılacaktır.
A. SINAİ-TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN TOPLUMSAL DEĞERLERE ETKİLERİ
Son dönemde yaşanan ve dijitalleşme, robotlaşma, yapay zekâ ve “akıllı teknolojilerin” yaygınlaşması gibi olguları ihtiva eden sınai-teknolojik dönüşüm her ne kadar Batı-merkezli olarak başlamış olsa da dünya çapında yayılma eğiliminde olduğu aşikârdır. Bu sebeple ülkemizin bu trendin
teknolojik ve toplumsal etkilerinden bigâne kalması mümkün değildir. Tanzimat döneminden bu
yana tartışılan “Batı’nın tekniğini alıp ve ahlakını almama” meselesi de çoğunlukla Batı-kaynaklı
teknolojik dönüşümlerin etkilerin toplumumuzda sıkça hissedildiğine işaret etmektedir.
Bu çerçevede, gerek ilgili akademik literatürdeki tartışmalar, gerekse de yaşanan tarihi tecrübe göstermiştir ki bilim ve teknolojinin dünyanın farklı yerlerine yayılması belli kültürel unsurları da beraberinde getirmektedir. Zira bilim ve teknoloji değer dünyalarından bağımsız var
olmadıkları gibi farklı toplumsal bağlamlarla etkileşime girdiklerinde de mevcut değer kümeleri
üzerinde birtakım dönüştürücü etkilerde bulunmaktadır. Ancak özellikle teknolojinin dönüştürücü etkisi tek yanlı olarak görülmemelidir; zira toplumsal bir boşlukta var olamayan teknolojinin bu sosyal boyutu etki yapmayı olduğu kadar etkilenmeyi de içermektedir. Diğer bir
deyişle, teknolojik ürünler ancak belli toplumsal norm ve değerler çerçevesinde anlam kazanır
ve bu kültürel unsurlardan etkilenirler. Bu değerlendirmede söz konusu dönüşümün değerler
üzerindeki etkisine odaklanılacak olsa da bu etkinin tek taraflı olmadığı, dolayısıyla insan bilinci ve iradesinin müdahalesiyle teknoloji-değer ilişkisinin şu veya bu yönde geliştirilebileceği de
unutulmamalıdır. Bu bağlamda, yeni sınai-teknolojik dönüşümün toplumsal değerler üzerine
yaptığı etkiler “olumsuz” ve “olumlu” olmak üzere iki başlıkta tasnif edilebilir:
1. Olumsuz Etkiler
İnsanların gündelik hayatı ile iradeleri ve benliklerini olumsuz yönde etkileme riski barındıran bu etkileri mahremiyet, insan onuru, adalet, bireylerin “ben” algısı ve sosyal dokunun
tahribatı başlıkları altında toplanabilir.
I. Mahremiyet
Söz konusu dönüşümün bir risk olarak barındırdığı mahremiyet sorunu hem birey ve gruplar, hem de işletme ve devletler için önemli bir problem teşkil etme potansiyelini taşır. Burada
en fazla etkilenenin bireyler olduğunu gözden kaçırmamak gerekir, zira daha ziyade devletler ve
şirketler bireylerin mahremiyetini ihlal edebilmektedir. Günümüzde “akıllı teknolojiler” sayesinde
insanların hemen her hareketi izlenebilmekte, kredi kartı ve sosyal medya kullanımları bir yandan
bireylerin özel/mahrem hayatlarına ait bilgilerin alınıp depolanmasına (ve ticari, siyasi ve güvenlik
amaçlı olarak kullanılmasına), diğer taraftan da şirketler ve devlet aygıtları tarafından rahatça göz-
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lenmesine imkân tanımaktadır. Dolayısıyla bu yeni trendin önemli bir unsuru olan “büyük veri”
aynı zamanda bir kontrol/tarassut aygıtı işlevini görmektedir. Devletlerin vatandaşlarının mahremiyetini korumaya yönelik tedbirleri de sınırlı kalmaktadır; zira bu yeni teknolojinin “doğası”
gereği insanların mahrem alanlarına nüfuz kabiliyeti had safhadadır. Öte yandan aynı gerekçeyle
devletler ve şirketler de mahremiyet sorunu yaşamaktadır; zira kendilerine ait mahrem bilgileri
saklama sorunu dijital ve “akıllı” teknoloji marifetiyle onlar için de giderek zorlaşmaktadır. Bu
durumun uluslararası ilişkilerde dahi sorun olarak ortaya çıktığı örneklere rastlanmıştır.
II. İnsan onuru
Söz konusu yeni gelişmelerin bir etkisi de birey ve kitleler olarak insanların kontrol ve
manipülasyonunun giderek kolaylaşmasıdır. Bu durum bir değer olarak “insan onuru” kavramıyla doğrudan ilgilidir; zira “eşref-i mahlûkat” olan insan seçimlerinde özgür iradesini kullanabilen bir varlıktır. Ancak günümüzde “akıllı cihazlar” sayesinde küresel bakımdan çok hızlı
dolaşan bilgi, ahlaki ve siyasi kararlarımızı kolaylıkla etkileyebilmektedir. Bunun sonucunda
süzülmemiş, rafine hale gelmemiş bilgi yığınlarıyla algıları zayıflatılmış geniş kitleler bazı kritik seçimlerinde manipülasyona açık hale gelmektedir. Felsefi olarak özgürlük, “insanın (cüz’i)
iradesi” ve “insanın özerkliği” mefhumları açısından önemli bir riske işaret eden bu sonuç,
insanın eşref-i mahlûkat olmak konumunu da tehdit etmektedir. Buna ilaveten, “akıllı teknolojiler” ile donatılmış makinelerin -bir ölçüde kendilerini kurgulayan mühendislerin niyetlerinden de bağımsız olarak- oluşturdukları ekosistem, günümüzde insanın manevra kabiliyetini
giderek sınırlayan bir “demir kafese” dönüşmektedir.
III. “Ben algısı” ve benlik sunumu
Bu irade ve özgürlük sorunuyla bağlantılı olarak, günümüzde bireylerin “ben algısı” ve
“benlik sunumları” da yeni teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir – bu etkiler “güvenlik-merkezli” benlik algı ve sunumundan “haz- ve görünürlük-merkezli” olana doğru dönüşümü beraberinde getirmektedir. Zira geleneksel olarak birey ve gruplar kendi(lik)lerini anlamlandırırken daha ziyade fiziksel (yiyecek ve barınak bulma gibi) ve psiko-ontolojik (ailenin ve
diğer aidiyet verici grupların sınırlarını koruma gibi) güvenlik odaklı bir bakış açısına sahipken
günümüzde tüketim ve haz-odaklı bir anlayış ve kendini konvansiyonel ve sosyal medyalarda
“gösterme” arzusu giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Hatta birçok insan gündelik hayatlarında kendi benliklerini topluma daha ziyade sanal âlem üzerinden ve kişilik ve sınıfsal, kültürel vb. durumlarını manipüle ederek sunmaya meyletmektedir – bu eğilim özellikle gençler
arasında daha yaygındır. Bunun anlamı görünürlük talebinin, intiba yönetimi ve manipülasyon
ile tüketimin öne çıkmasıdır. (Bu durum aynı zamanda -yukarıda işaret edilen- mahremiyet
ihlali sorunuyla ilginç bir paradoks teşkil etmektedir.) Dahası, değişen benlik algı ve sunumları
meselesi yalnızca bireyleri değil, şirketleri de etkilemekte, onların yeni trendlere uyum sağlama
adına kurumsal söylemlerini ve kendilerini sunma tarzlarını değiştirebilmektedir. Hâlbuki her
benlik sunumu gibi şirketlerin verdikleri imaj(lar)ın da belli bir tutarlılık arz etmesi gerekmekte, bu hızlı değişimler ise bu açıdan sorunlara yol açabilmektedir.
IV. Adalet
Yeni teknolojik gelişmelerin gelir dağılımındaki asimetriyi genel olarak artırdığı gözlenmektedir. Nitekim küreselleşme akımları ve teknoloji alanındaki robotlaşma ve dijitalleşme gibi geliş135
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melerin tetiklediği ve istihdamın aynı oranda artmasına gerek bırakmadan ekonominin büyümesini ifade eden “işsiz büyüme” (jobless growth) olgusu gelir adaletsizliğinin artmasındaki önemli
bir etkendir. Teknolojik gelişimin neden olduğu bu tür sorunlar yalnızca dar anlamıyla “iktisadi”
değil, aynı zamanda adalet duygusunun zedelenmesi ve genel olarak adalet mefhumunun yayılması gibi ahlaki-sosyolojik sorunlara da işaret etmektedir. Aynı zamanda gelir dağılımındaki
adaletsizlik, insanları gayrı-meşru ve yasadışı eylemler yapmaya da itebilmektedir, zira zedelenmiş
olan adalet duygusu mağdur durumdaki insanların gayrı-meşru fiilleri meşru ve kanuni görmesini
kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla “adaletin sağlanması” gibi bir ahlaki/toplumsal erdem önemseniyorsa yeni teknolojik dönüşümlerin bu bağlamdaki etkisi göz ardı edilmemelidir. Zira adalet
mefhumu insanın eşref-i mahlûkat olma konumu (ve sorumluluğu) ile de yakından ilgilidir.
V. Sosyal dokunun tahribatı
Söz konusu teknolojik gelişmelerin en önemli toplumsal etkilerinden biri de insani ilişkilerin
ve sosyal dokunun tahrip edilmesi riskidir. Zira dijital teknoloji ve “akıllı cihazlar” yüzünden yerel
ilişkilerin yerini uzak mesafeli ilişkiler alabilmektedir. Nitekim bu teknolojilerle sarıp sarmalanmış
hayatlarımızda komşularımızın çoğunu tanımamız, onlarla sohbet etmemiz zorlaşmakta; fakat dünyanın uzak ülkelerindeki insanlarla her gün iletişim kurabilmekteyiz – bu durum özellikle gençler
arasında daha yaygındır. Bu da belli ölçüde sosyal dokunun zayıflamasına sebebiyet vermektedir. Öte
yandan, uzak mesafeli ilişkilere imkân veren sosyal medyada yapılan etkileşimlerin önemli bir kısmının saygısızlık, hakaret, gerilim, sevgisizlik vs. üzerine kurulu olduğu gerçeği göz önüne alındığında
bu düzlemdeki yoğun etkileşimin de sağlıklı bir iletişime işaret ettiğini söylemek kolay değildir.
2. Olumlu Etkiler
Diğer taraftan, küreselleşme süreçleriyle beraber gelişen bu yeni sınai-teknolojik dönüşümün
değerler üzerindeki etkileri yalnızca olumsuz yönleriyle ele alınırsa oldukça kasvetli (ve eksik)
bir resim ortaya çıkacaktır. Hâlbuki bu resmin insanların özgürlük ve eylemliliklerini geliştiren,
“olumlu” bir boyutu da vardır. Zira hiçbir toplumsal gelişme siyah ya da beyaz olarak, tek-taraflı
bir biçimde tam olarak anlaşılamaz. Nitekim küreselleşme süreçleri de dünya tarihinde ilk defa
yaşanmamaktadır. Özellikle büyük dinlerin çıkışıyla yaşanan ilk küreselleşme dalgasından sonra
tarih boyunca diğer küresel trendlerin yayılması dönemleri tecrübe edildi. (Tarihçilerin anlattığına
göre en barışçıl yoldan yaşanan küreselleşmelerden birisi de İslam’ın 7.-13. yüzyıllar arasındaki
yayılmasıdır.) Fakat günümüzde yaşanan küreselleşme tarihteki en hızlı, en yoğun ve en geniş
küreselleşme dalgasıdır. Bu denli büyük bir olgunun elbette olumlu ve olumsuz birçok gelişmeyi
içereceği de açıktır. Bu çerçevede, yeni sınai-teknolojik dönüşümün yaptığı toplumsal etkilerin
“olumlu” boyuttaki başat unsurları olarak bilgiye erişimin kolaylaşması, siyasi ve ekonomik katılımın artması, iyiliğin yayılmasında kolaylık ve sanal cemaatler gibi olgular sayılabilir.
I. Bilgiye erişimin kolaylaşması
Günümüzde artık bilgiye erişim eskiye nispetle oldukça kolaylaşmıştır; bunda en önemli pay
hiç kuşkusuz gelişen yeni enformasyon teknolojileridir. Bu sayededir ki devlet yapıları geleneksel
devlet pratiklerine oranla vatandaşlarına karşı daha açık olma ihtiyacı duymakta, en azından bilgiye erişim kanallarının genişlemesiyle gizli-kapaklı işleri yaparken zorlanmaktadırlar. Bu durum
vatandaşların karar verirken, seçim yaparken değerlendirmek üzerinde ellerinde daha fazla veri
olduğu anlamına gelmektedir. Ancak elbette burada da bir enformasyon asimetrisi söz konusudur:
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Ekonomik olarak güçlü olan kişilerin (ve şirketlerin) bilgiye erişimi diğerlerine göre daha kolaydır.
Öte yandan bu kolaylık nesiller arasındaki ilişkilerin de tarihte ilk defa bir açıdan tersine dönmesine sebep olmaktadır: Özellikle “akıllı cihazların” kullanım bilgisine daha fazla sahip olan gençler,
örneğin akıllı telefonlar üzerinden yaşlılar üzerine bir ölçüde tahakküm kurmaya başlamıştır; bu
durum gündelik hayatlarımızın giderek bu cihazlarla daha da iç içe geçeceği dikkate alındığında
nesiller arasındaki geleneksel hiyerarşinin esnemesi, hatta bozulması anlamına gelebilecektir.
II. Siyasi ve ekonomik katılımın artması
Yeni teknolojik gelişmelerin bir başka sonucu olarak siyasi karar vericiler ve şirketler
artık sıradan insanları daha fazla dikkate almak zorunda kalmaktadır. Bunun en bariz örneği
sosyal medya (özellikle Facebook ve Twitter) üzerinde örgütlenen kampanyalardır. Örgütlenme kapasitesine bağlı olarak sıradan vatandaşlar sanal âlemde yürüttükleri kampanyalarla
siyasi ve iktisadi karar alıcılar üzerinde belli oranlarda baskı kurabilmektedir Bu durum belli
ölçüde toplumsal adaletin sağlanmasına yardımcı olabilecek bir etken olma rolü oynayabilir.
III. İyiliğin yayılmasında kolaylık
Yeni teknolojiler bir değer olarak iyiliğin farklı toplumsal kesimler arasında yayılmasına
da hizmet etmektedir. Örneğin bu teknikler sayesinde artık yardım organizasyonları hem daha
kolaylıkla düzenlenmekte hem de daha fazla katılımcıya ulaşma imkânına sahip olmaktadır.
Bu durum bir arada barış içinde yaşama ve toplumsal bütünleşmenin en önemli unsuru olan
“dayanışma” mekanizmalarının daha da işlevsizleşmesine katkıda bulunmaktadır.
IV. “Sanal Cemaatler”
Benzer biçimde söz konusu yeni enformasyon teknolojileri, birer dayanışma zemini olarak sanal grup ve cemaatlerin oluşmasına ve/veya güçlenmesine hizmet edebilmektedir. Farklı
mekânlarda bulunan benzer görüş ve duygudaki insanlar özellikle internet üzerinden yeni şebekeler üretmek suretiyle aralarındaki dayanışma kanallarını genişletebilmektedir. Sözgelimi,
bugün birçok insan kendi şehrinde olmayan, hatta kendisiyle aynı ülkede yaşamayan başka
kişilerle aynı grupta yer alabilmekte ve onlarla iletişime geçerek bilgi ve duygu alış-verişinde
bulunabilmektedir. Bu imkân, iyiliğin ve dayanışmanın yayılması açısından da faydalı olabilir.
B. SINAİ-TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ
1. Küreselleşme ve Bölüşümde Adalet
Neo-liberal politikalar ve küreselleşme devletin ekonomideki gücünün kırılmasına, refah
devleti sisteminin temellerinin sarsılmasına, uluslararası ticaretin ve finansın önündeki engellerin yıkılmasına ve piyasaların gittikçe kuralsızlaşmasına (deregülasyon) neden olmuştur. Ekonomi politikalarında yaşanan bu ciddi kırılmalar dünya genelinde gelir dağılımı eşitsizliğini ve
yoksulluğu etkilemiştir. 1980 sonrasında Çin ve Hindistan gibi yüksek nüfuslu gelişmekte olan
ülkelerde yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği konusunda iyileşmeler yaşansa da, dünyadaki
genel trende bakıldığında çok ciddi bir iyileşmenin olmadığı görülmektedir.
Gelir dağılımı eşitsizliği; ekonomik büyümenin tabana yayıldığı ve refah devleti sisteminin
etkin işlediği 1945-1980 yılları arasında başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde azalmıştı. Ancak, çift kutuplu dünya düzeninin değişime uğraması, küreselleşme ve neoliberal politikalar ile birlikte gelir dağılımı bozulmaya başlamıştır. Aslında küreselleşme, uluslararası ticaretin liberalleşmesi ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde emek yoğun ürünlerin üretiminin
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artacağını ve bu durumun işgücüne olan talebi arttırarak ücretleri yukarıya çekeceğini vaat etmekteydi. Ancak, çok yönlü küreselleşme dalgaları bu vaadi tam anlamıyla yerine getirememişlerdir.
Uluslararası ticaretin serbestleşmesi, gelişmiş ülkelerde ise beklendiği gibi sermaye yoğun malların
üretimini arttırarak ücretlerin aşağıya düşmesine neden olmuştur. Durum böyle olunca küreselleşme ile birlikte dünya genelinde emeğin toplam gelirden aldığı pay hızla düşmüştür. 1975-2015
yıllar arasında emek gelirinin GSYH’ye oranının dünyanın birçok ülkesinde düştüğü görülmektedir. Türkiye’de emek gelirinin GSYH’ye oranı 1975 yılında %43 iken 2015 yılında %34’e inmiştir.
ABD’deki oran aynı dönemde %61’den %57’ye, Japonya’da ise %77’den %60’a düşmüştür.1
Küreselleşme aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah farkının
kapanacağına dair beklentileri de boşa çıkarmıştır. Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkeler ticaret duvarlarını indirme taahhütlerini yerine getirirlerken, gelişmiş ülkeler kendi ticaret duvarlarını indirme konusunda aynı isteği göstermediler. Gelişmiş ülkeler, küreselleşme
sürecinde gelişmekte olan ülkelere yerli üretime verecekleri teşvikleri azaltmaları gerektiğine
dair telkinlerde bulunurken, kendi üreticilerini teşvik etme konusunda çok da fazla geri adım
atmadılar.2 Bu durum özellikle tarım ve hayvancılıkta kendini göstermektedir. Avrupa Birliği,
yerli hayvancılığı teşvik etmek için inek başına günde yaklaşık 2 dolar sübvansiyon verirken,
dünya genelinde aynı rakamı bir günde kazanamayan 2 milyardan fazla insan bulunmaktadır.3
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1980’lerden sonra Çin, Hindistan, Türkiye, Meksika ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde
tatmin edici derecelerde olmasa da gelir dağılımı eşitsizliği belli oranlarda düşmüştür. Ancak, aynı
dönemde Birleşik Krallık, ABD, Finlandiya, Avustralya, Norveç, İsveç, Almanya, Japonya, Kanada,
Hollanda ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliği artmıştır.6 Dünya ortalamasına bakıldığında küreselleşme trendlerinin gelir dağılımı eşitsizliğini düşürme konusunda başarısız olduğu görülmektedir. Bu durum, hem gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum hem de
ülkelerin kendi içindeki gelir dağılımı eşitsizliği için geçerlidir. Burada altı çizilmesi gereken bir başka nokta da, gelişmekte olan ülkelerin gelir dağılımında son yıllarda yaşamış oldukları iyileşmelere
rağmen halen gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaya devam ettikleri gerçeğidir (bakınız Grafik 3.1).7
Gelir dağılımı eşitsizliğindeki çarpıklığa rağmen, gelir dağılımı konusu küresel krize kadar birçok siyasetçi, akademisyen ve uluslararası kurum tarafından göz ardı edilmiştir. Ancak
küresel kriz sonrasında dar gelirli insanların durumunun daha da kötüleşmesiyle birlikte gelir
dağılımı eşitsizliği konusu sıkça tartışılır hale gelmiştir.
GRAFİK 3.1. OECD ÜLKELERİNDE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GİNİ KATSAYISI

Küreselleşmenin finans ayağında durum daha da iç karartıcıdır. Finansal küreselleşme sayesinde gelişmekte olan ülkelerin sermayeye daha hızlı ve ucuz yollarla erişerek ekonomik büyümeyi hızlandıracakları düşünülmekteydi. Ancak, finansal küreselleşmenin gelişmekte olan
ülkelere belli bir kurumsal altyapı oluşturulmadan bir şok terapisi şeklinde yerleşmesi özellikle
1980’ler ve 1990’lar boyunca bu ülkelerdeki makro-ekonomik istikrarı tehlikeye sokmuştur. Bu
süreçte Meksika, Brezilya, Arjantin, Rusya, Güney Kore, Malezya, Tayland ve Türkiye gibi birçok
ülke finansal krizler ile boğuşmak durumunda kaldılar. Finansal krizler, dar gelirli vatandaşları
daha fazla etkileyerek yoksulluğun ve gelir dağılımı eşitsizliğinin artmasına neden olmuştur.
Küreselleşme ile birlikte dünya genelinde mutlak yoksulluğun azaldığı bir gerçektir.
1990’da mutlak yoksulluk sınırının (günlük 1.25 dolar gelir) altında yaşayan yaklaşık 1,9 milyar insan bulunurken, bu rakam günümüzde 836 milyona kadar inmiştir. Ancak, mutlak yoksulluk ölçütü olan günde 1.25 dolar bir insanın onurlu bir yaşam sürmesi için yeterli bir gelir
seviyesi olmanın çok uzağındadır. Yoksulluk ölçütü daha makul bir rakam olan günde 3.10
dolar olarak belirlendiğinde, dünyada bu seviyenin altında gelire sahip 2,1 milyar insan bulunduğu görülmektedir. Bu rakam 1990’da 2,9 milyar idi.
Yoksullukta tatmin edici bir seviyede olmasa da bir düşüş yaşanırken, gelir dağılımı eşitsizliğinde o denli bir iyileşmenin bile yaşandığını söylemek güçtür. Günümüzde en zengin %1’lik kesim,
dünya zenginliklerinin %50’sine sahip iken, dünyadaki insanların %80’i toplam zenginliğin sadece
%6’sına sahiptir.4 ABD’de 1980-2013 yılları arasında en zengin %1’lik kesimin enflasyonun etkilerinden arındırılmış reel geliri %142 artarken, orta gelirli insanların gelirleri ise sadece %9 artmıştır.5
1
2
3
4
5

Kaushik Basu, The World Economy’s Labor Pains, Project Syndicate, 4 Ocak 2016.
Josesph, E. Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, 3. Baskı, (Plan B: İstanbul, 2004)
Hayri Kozanoğlu, Nurullah Gür ve Barış A. Özden, Neoliberalizmin Gerçek 100’ü, (İletişim: İstanbul, 2008).
UNDP, Human Development Report 2015: Work for Human Development, 2015, New York, NY: UNDP.
Jopesph E. Stiglitz, Inequality and Economic Growth, http://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/Inequality%20and%20Economic%20Growth.pdf, (Erişim Tarihi: 02.05.2016).
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KAYNAK: OECD ve UNDP
NOT: OECD VE UNDP TARAFINDAN DERLENEN VERİLER 2013 YILINA AİTTİR. TÜRKİYE İÇİN 2014 YILINA AİT GİNİ KATSAYISI TÜİK
TARAFINDAN 0.391 OLARAK AÇIKLANMIŞTIR.

6
7

Antony B. Atkinson, Ineqaulity: What Can be Done?, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015
Gelir dağılımı eşitsizliğini analiz etmek için bu alanda en çok kullanılan gösterge olan Gini katsayısıdır. 0 ile 1 arasında değerler
alan Gini katsayının 1’e yaklaşması gelir dağılımının eşitsizliğinin bozulduğuna işaret etmektedir.
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Küresel kriz sonrasında gelir dağılımı ile ilgili endişelerin artmasıyla birlikte dünya
genelinde ‘kapsayıcı büyüme’ kavramı sıkça duyulmaya başlanmıştır. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası kurumlar tarafından ön plana
çıkarılmaya başlanan ‘kapsayıcı büyüme’ kavramı, ekonomi büyürken bu iyileşmenin toplumun sadece belirli kesimleri tarafından değil, yoksullar başta olmak üzere toplumun her
kesimi tarafından hissedilen bir büyüme yapısını ifade etmektedir. Arap Baharı sürecinde
Ortadoğu ülkelerinde ve küresel kriz sonrası ABD, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde yaşanan sosyal ayaklanmalar kapsayıcılıkla ilgili tartışmaları daha da alevlendirmiştir.
Türkiye de G20 başkanlığı döneminde toplumda insanların ekonomik ve siyasi haklarının
eşit bir şekilde korunduğu ve ekonomi büyürken bundan toplumun bütün kesimlerinin
faydalandığı bir ekonomik modeli vurgulamak için ‘kapsayıcı büyüme” kavramını ön plana
çıkarmıştır.
2. Teknoloji ve Ücret Farklılaşmaları
Son 35-40 yıllık süreçte gelir dağılımı eşitsizliği ile ilgili yaşanan gelişmeleri analiz ederken
gözden kaçırılmaması gereken bir gerçek de teknolojideki değişimin bu alandaki etkileridir.
Sanayide makine ve robot teknolojisindeki yeniliklerin hız kazanması işgücü piyasasını olduğu
gibi gelir dağılımını da etkilemektedir. Teknolojik yenilikler şirketlerin vasıflı işgücüne olan
talebini attırırken, orta seviye vasıflı işgücüne ve vasıfsız işgücüne olan talebi ise azaltmaktadır.
Vasıflı işgücüne olan talepteki bu sıçrama, ücretler arasında da ciddi oranda farklılaşmaya neden olarak gelir dağılımı eşitsizliğini arttırmaktadır.
Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, 1980’ler ile birlikte bozulan gelir dağılımını
incelerken teknolojik gelişmeler de analizin içine dâhil edilmelidir. Hatta kimilerine göre teknolojideki değişimler gelir dağılımı eşitsizliğinin bu dönemde artmasının baş sorumlusudur.
Örneğin, IMF tarafından yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, ticaretin serbestleşmesi
gelir dağılımı eşitsizliğini azaltırken, finansal küreselleşme gelir dağılımı eşitsizliğini arttırmıştır. Dolayısıyla, neoliberal politikaların ve küreselleşmenin gelir dağılımı üzerine etkisi
nötrdür. IMF’in bu çalışmasına göre, teknolojik gelişmeler neoliberal politikaların ve küreselleşmenin önüne geçerek son 35-40 yıllık süreçte gelir dağılımı eşitsizliğinin attıran temel
faktör olmuştur.8
Dijital devrimin emeğin üretkenliğini arttıracağı ve böylece daha yüksek ücretlere yol açacağı beklenmekteydi. Ancak, bu iki durum da beklendiği gibi gerçekleşmemiştir. Üretkenlik
artışında hedeflenen oranlara ulaşılamamış; kazanımların ise çok azı yüksek ücretlere dönüşmüştür. Çalışanlar, 1980 sonrası dönemde toplam gelirden daha küçük pay almaya başlamışlardır.9 Bir taraftan da vasıflı çalışanlar ile diğer çalışanlar arasındaki ücret uçurumu her geçen
gün artmaya devam etmiştir. Sanayide teknolojik makinelerin ve robotların kullanımın artmasının yanı sıra hizmet sektörlerinin yükselişi de vasıflı insanlara olan talebi ve dolayısıyla ücret
farklılaşmasını arttırmaktadır. Finans, bilgi ve iletişim, danışmanlık ve hukuk gibi alanların son
8
9

Florence Jaumotte, Subir Lall, ve Chris Papageorgiou, “Raising Inequality: Technology, or Trade or Financial Globalization?, IMF
Working Paper No. 08/185, (2008).
Loukas Karabarbounis ve Brent Neiman, “The Global Decline of the Labor Share,” Quarterly Journal of Economics, Cilt: 129, Sayı:
1,(2013), s. 61-103.
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dönemlerde gittikçe yükselişe geçmesi hizmetler sektöründe belli kesimlerin ücretlerinin de
artmasına neden olmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin hızlanması ile birlikte işgücü piyasasında vasıflı çalışanlara olan
talep artarken düşük ve orta vasıflı çalışanlara olan talebin yerinde sayması veya azalması işgücü piyasasında “kutuplaşmaya” neden olmaktadır.10 Yüksek beceriye ve eğitime sahip bireyler
daha kolay iş bulur ve yüksek maaşlar ile çalışırken, diğer çalışanlar için mevcut işlerini korumak veya yeni iş bulmak giderek zorlaşmaktadır. Bu kutuplaşma ücretler arasındaki uçurumun
artmasına neden olarak gelir dağılımı eşitsizliğini beslemektedir. Bu durum, özellikle ABD ve
İngiltere gibi gelişmiş ülkeler için daha ciddi bir problemdir; çünkü bu ülkelerin sanayi altyapılarını gelişmiş ülkelere kaydırmaları düşük ve orta vasıf gerektiren birçok iş kolunun kaybedilmesine neden olmuştur.
3. Gelir Dağılımında Zekât Müessesesi
Piyasa şartlarında elde edilen gelirler, gelir dağılımını ve yoksulluğu belirleyen temel
faktör olsa da, piyasa koşullarında oluşan gelir dağılımını etkileyen başka önemli faktörler
de bulunmaktadır. Bunlardan ilki, refah devleti kapsamında devletin ihtiyaç sahibi kesimlere
sunmuş olduğu sosyal amaçlı transfer harcamalarıdır. Piyasa koşullarında çarpık bir görüntü
sergileyen gelir dağılımı sosyal transfer harcamaları vasıtasıyla daha adil bir hale getirilebilir.
Türkiye, kamu bütçesinde oluşturmuş olduğu disiplin sayesinde son 10-15 yıllık süreçte
sosyal amaçlı transfer harcamalarına daha fazla kaynak ayırabilmektedir. Refah devleti sistemi Türkiye’de henüz tam olarak kurumsallaşmasa da, yapılan transfer harcamaları sayesinde
gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk piyasa koşullarında belirlenenden daha makul seviyelere
gelmektedir.
Piyasa koşullarında oluşan gelir dağılımını görece daha eşit bir hale getiren bir başka faktör
sivil toplum kuruluşlarının (STK) yaptıkları sosyal yardımlardır. Bu yardımların gelir dağılımına etkisini tam olarak ölçmek zor olsa da, STK’lar olabildiğince fazla ihtiyaç sahibine ulaşarak
Türkiye gibi ülkelerde yoksulluğu azaltmaya ve gelir dağılımı eşitsizliğini iyileştirmeye yönelik
olarak önemli katkı sağlamaktadırlar.
İslam coğrafyası için gelir dağılımı eşitsizliğini ve yoksulluğu azaltan önemli bir faktör de
zekât müessesesidir. Zekât, toplumdaki tüketim ve bölüşüm alanlarında yaşanan bozulmayı
iyileştirerek gelir eşitsizliğini düzeltmeye katkı yapmaktadır. Zekâtın bir taraftan lüks ve israfı
azaltma, bir taraftan da ihtiyaç sahiplerinin gelir durumunu belli oranda düzelterek tüketim ve
bölüşümde bir denge sağlama fonksiyonu vardır. Prof. Sabahattin Zaim’e göre zekâtın ekonomik yansımalarını şu şekildedir11;
1. Verimi ve esnekliği (flexibilite) arttırır
2. Milli geliri yeniden sosyal adalet yönünde dağıtır
10 David H. Autor, Lawrence F. Katz ve Melissa S. Kearney, “The Polarization of the U.S. Labor Market”,American Economic Review,
Cilt: 96, No: 2, (2006), s.189-194; Maarten Goos, Alan Manning ve Anna Salomons, “Job Polarisation in Europe”, American Economic Review, Cilt: 99, No: 2, (2009), s.58-63.
11 Sabahaddin Zaim, “Zekâtın İktisadi Önemi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansı, , Sayı 35,
(1991-1992), s.49-50.

141

A R A Ş T I R M A

R A P O R L A R I

•

100

3. Gösteriş tüketimini zaruri ihtiyaç mallarına aktarır, kaynak dağılımını düzeltir
4. Atıl geliri azaltır, yatırımları arttırır

M Ü S İ A D
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Yapılan araştırmalar, zekâtın gelir dağılımı eşitsizliğini ve yoksulluğu azaltarak toplumdaki
farklı katmanlar arasındaki çatışmalarının önüne geçtiğini ve dolayısıyla sosyal dokuyu koruduğuna işaret etmektedir. Toplumdaki farklı gruplar arasında iletişim kanallarının önünü açan
zekât kurumu böylece toplumdaki güven duygusunun gelişmesine de katkı yapmaktadır.12
Zekât, işadamlarını sadece kendi maddi çıkarları peşinde koşan bireyler olmaktan çıkararak,
onları sosyal sorumluluklarının bilincinde olan ve iş ahlakına riayet eden bireyler olmalarına
katkı sağlamaktadır.13
Çok kaba bir hesap yapıldığında, İslam dünyasında yaklaşık 140 milyar dolarlık bir zekât
potansiyeli bulunduğu görülmektedir.14 Bu rakam OECD’nin bir alt kolu olan Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee – DAC) üyeleri15 tarafından az gelişmiş
ülkelerin gelişmesine yönelik verilen 131,5 milyar dolarlık toplam dış yardım tutarının üzerinde yer almaktadır. Sadece bu karşılaştırma bile zekât müessesinin gelir dağılımı eşitsizliğinin
ve yoksulluğun azaltılması konusunda ne derece önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret
etmektedir.
Zekâtın yoksulluğun azaltılmasına potansiyel katkısı ile ilgili yapılan araştırmalar da bu
durumu gözler önüne sermektedir. Konuyla ilgili yapılan bir araştırma neticesinde ortaya çıkan rakamları derleyen Tablo 3.1, Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları ülkelerdeki zekat
potansiyelinin GSYH’ye oranını ve farklı yoksulluk türlerini ortadan kaldırmak için gerekli
harcamaların GSYH’ye oranını vermektedir.16 İslam dünyasındaki zekât potansiyeli üç farklı
yaklaşıma göre hesaplanmıştır.17 Rakamların gösterdiği üzere, zekât tabanı hangi farklı usullere göre hesaplanırsa hesaplansın, İslam coğrafyasında zekât etkin bir şekilde toplanıp dağıtıldığında yoksulluğu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.
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TABLO 3.1. İSLAM DÜNYASINDA ZEKAT POTANSİYELİ VE YOKSULLUK

Ülkeler

5. Toplam talebi artırır

2 0 1 7

GSYH’ye oran olarak
Zekat Potansiyeli
Z1

Z2

Z3

1.04

2.22

2.51

1.25 $ Yoksulluk Sınırında
Yoksulluğun Son bulması için Yıllık
Gereken Kaynak (GSYH %)
0.03

2.0 $ Yoksulluk Sınırında
Yoksulluğun Son bulması için Yıllık
Gereken Kaynak (GSYH %)
0.11

Cezayir

1.72

3.67

4.14

0.17

1.21

Azerbaycan

1.67

3.58

4.03

0.02

0.12

Kamerun

0.33

0.71

0.80

0.25

2.75

Mısır

1.58

3.38

3.81

0.04

0.59

Gabon

0.17

0.37

0.42

0.03

0.26

Guyana

0.17

0.37

0.42

0.66

1.88

İran

1.76

3.75

4.23

0.02

0.14

Ürdün

1.70

3.64

4.10

0.04

0.10

Kazakistan

0.85

1.81

2.04

0.02

0.03

Malezya

1.10

2.36

2.66

0.01

0.02

Fas

1.75

3.73

4.21

0.06

0.56

Pakistan

1.50

3.20

4.60

0.71

5.20

Surinam

0.38

0.82

0.92

0.54

1.71

Tunus

1.75

3.75

4.23

0.04

0.46

Türkiye

1.77

3.79

4.27

0.05

0.24

Yemen

1.55

3.32

3.75

0.88

4.94

Endonezya

1.47

3.13

3.53

0.41

2.83

Irak

1.71

3.65

4.12

0.07

1.10

Bangladeş

0.86

1.84

2.08

5.60

23.10

Fildişi Sahili

0.58

1.24

1.40

2.04

7.79

Cubiti

1.51

3.23

3.65

1.48

6.54

Gambia

1.12

2.39

2.69

5.64

18.58

Moritanya

1.45

3.10

3.49

1.84

8.20

Senegal

1.30

2.77

3.12

3.20

11.66

Tacikistan

1.36

2.91

3.28

1.55

8.19

Uganda

0.18

0.39

0.44

4.69

16.68

Özbekistan

1.16

2.49

2.81

4.07

14.40

Benin

0.22

0.47

0.53

6.22

21.25

Burkina Faso

0.46

0.98

1.10

9.73

30.07

Çat

0.44

0.94

1.06

12.78

35.06

Comoros

1.13

2.42

2.73

8.86

23.30

Gine

0.95

2.03

2.28

6.30

20.74

Mali

0.91

1.95

2.20

8.11

25.18

Mozambik

0.16

0.35

0.39

12.92

35.19

Nijer

0.55

1.17

1.32

7.90

32.51

Nijerya

0.56

1.19

1.35

10.19

25.84

Sierra Leone

0.07

0.14

0.16

19.04

56.26

Togo

0.11

0.25

0.28

6.71

26.27

Toplam

1.53

3.27

3.68

1.07

4.09

12 Issam Tlemsani ve Robin Matthews, “Zakat and The Elimination of Poverty: New Perspectives”, International Journal of Information Technology and Business Management, Cilt 9, Sayı 1, (2013), s.47-62.
13 “Sosyal refah müessesesi olan zekatın önemi”, Türkiye Gazetesi, 08 Ocak 2000, http://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a37626.
aspx
14 Nazamul Hoque, Mohammad Aktaruzzaman Khan ve Kazi Deen Mohammad, “Poverty alleviation by Zakah in a transitional economy: a small business entrepreneurial framework,” Journal of Global Entrepreneurship Research, Cilt 5, Sayı 7, (2015), s. 1-20.
15 ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya, Fransa, İsveç, Hollanda, Kanada, Norveç, İtalya, İsviçre, Avusturalya, Danimarka, Güney
Kore, Belçika, İspanya, Finlandiya, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Yeni Zelanda, Luksemburg, Portekiz, Yunanistan, Slovenya, Slovakya ve İzlanda
16 Nasim Shah Shirazi ve Md. Fouad Bin Amin, “ Poverty Elimination Through Potential Zakat Collection in the OIC-member Countries: Revisited”, The Pakistan Development Review, Cilt 48, Sayı 4, (2009), s. 739-745.
17 Kahf, Monzer. “Zakat: Unresolved issues in the Contemporary Fiqh”, Journal of Islamic Economics, Cilt 2, Sayı 1, (1989), pp. 1-22;
Bilen, a.g.e, s.28.

KAYNAK: SHİRAZİ VE BİN AMİN (2009)
NOT: Z1: GELENEKSEL FIKIH YAKLAŞIMINI ESAS ALMAKTADIR, Z2: YUSUF EL-KARADAVİ YAKLAŞIMINA GÖRE HESAPLANMAKTADIR
VE Z3: EL-KARADAVİ’NİN YAKLAŞIMININ MODİFİYE EDİLMİŞ BİR HESAPLAMA YÖNTEMİNİ İÇERİR. (BU YÖNTEMDE SABİT
VARLIKLARI, KENDİLERİ VE ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ZEKÂT, %2,5 OLARAK HESAPLANMAKTADIR.)
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C. SINAİ-TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN EKOLOJİK DENGE VE
ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1. Büyümenin Sınırları
Ülkelerin ekonomik olarak zenginleşmesinin sosyal ve kültürel etkileri olduğu gibi, çevresel etkileri de bulunmaktadır. Bu çerçevede çevre sorunları, çağımızda yaşadığımız en önemli
sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira insan ve toplum hayatını tehdit eden bu
sorunlar; tek tek ülkeleri ilgilendirdiği kadar, küresel anlamda da büyük bir problem teşkil
etmektedir.
Üretimin artması ve yeni ürünlerin ortaya çıkması; bir taraftan insanların maddi açıdan
yaşam standartlarını yükseltirken, diğer taraftan da bu gelişmelerin çevre üzerinde oluşturduğu
tahribat ile birlikte insanların yaşam kalitesi gerilemektedir. Bu bağlamda çevreye ilişkin sorunların merkezinde “insan unsuru” yer almaktadır. Çevrenin korunması ve mevcut doğal kaynakların
verimli bir şekilde kullanımı insan eliyle sağlanabilecekken, yine insanların neden olduğu aşırı
kaynak kullanımı, kirli atıklar ve karbon salınımı çevreye çok ciddi zararlar vermektedir. Çevrenin fiziksel ve biyolojik bütün unsurlarının bileşimini ifade eden ekolojik sistemin en önemli
aktörü olarak insan, bilhassa Batı’da ortaya çıkan ve Aydınlanma Çağı diye ifade edilen süreçten
itibaren, doğaya daha çok hükmetmenin yollarını aramıştır. Bu dönemde “sonsuz bir kaynak”
olarak tahayyül edilen doğal kaynaklar, yalnızca “ihtiyaç duyulan maddelerin üretilebileceği bir
makine” olarak algılamıştır. Böylece ekosistemdeki doğal kaynakların bu şekilde sınırsız ve bedelsiz bir şekilde tüketilmesi, doğanın tahrip edilerek çevrenin kirlenmesi sonucunu doğurmuştur.
KUTU 1
Bugün herkes savaş tehlikesinden, nüfus artışından, hava kirliğinden, suların zehirlendiğinden söz ediyor. Ama aynı kişiler, bir yandan da, daha fazla gelişmek gerektiğinden, hayatın
bizzat kendisinden kaynaklanan “beşeri sefalet”le savaşmaktan dem vuruyorlar. Bir başka
deyişle, insanla tabiat arasındaki dengenin tahrip edilmiş olmasından kaynaklanan sorunları, daha fazla tahribat yaparak, tabiatı biraz daha “ele geçirerek”, onu biraz daha “boyunduruğa vurarak” ortadan kaldırabileceklerini sanıyorlar. Pek az kişi, gerçeği olduğu gibi görüp,
tabiat ve doğal çevre karşısındaki – saldırıya ve savaşa dayanan – tavır değiştirilmediği sürece insan toplumunda barışı sağlamanın mümkün olmadığını anlayabilmektedir. Dahası,
tabiatla barışık olmanın manevi düzenle barışık olmaya bağlı olduğunu kimse anlamak istememektedir. (İnsan ve Tabiat, Seyyid Hüseyin Nasr)

Bununla birlikte, ekonomik gelişmenin belli planlar dâhilinde gerçekleştirilmemesi de bir
taraftan tarım arazilerinin hızla tükenmesine, diğer taraftan ise çarpık kentleşmeye sebep olmaktadır. Bu durum paradoksal bir döngüye neden olmakta ve maliyetlerin artmasına neden
olmaktadır. Zira çevre konusunda esas olan öncelikle “çevrenin korunması ve doğal kaynakların
tahrip edilmemesi” iken; günümüzde bunun tam tersi bir şekilde “çevre önce tahrip edilmekte,
ardından bu durum tamir ve telafi edilmeye” çalışılmaktadır. Böylece maddi ve manevi anlamda
daha maliyetli bir tablo ortaya çıkmaktadır.
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Literatürdeki bazı çalışmalar, çevrenin sınırsız bir kaynak olarak algılanmasının, büyüme
motorunun çalışması için gerekli olan kaynakların sonunu getirerek gelişme sürecini tersine çevirebileceğini ifade etmektedir. Örneğin, 1972 yılında bir grup bilim adamının ortak çalışması
olarak yayınlanan “Limits to Growth (Büyümenin Sınırları)” isimli kitap, dünyadaki kaynakların hızlı ve plansız şekilde tüketilmeye devam etmesinin ekonomik büyümenin sonunu getirebileceğinin altını çizmektedir. Dünya Bankası Eski Başekonomisti Sir Nicholas Stern tarafından
hazırlanan ve “Stern Raporu” olarak bilinen bir diğer çalışmaya göre ise, eğer iklim değişikliğine
karşı gerekli önlemler alınmazsa küresel ekonomi %20 oranında küçülme tehlikesiyle karşı
karşıya kalacaktır.
Bu çalışmaların yanı sıra, literatürde bu meseleye daha iyimser yaklaşan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu bağlamda Çevresel Kuznet Eğrisi hipotezi, iyimser bakışa örnek olarak gösterilmektedir. Bu hipoteze göre, ekonomisi tarıma dayalı olan bir ülkenin çevresel tahribatı oldukça
azdır. Ancak, sanayileşmenin başlamasıyla birlikte çevresel tahribat da artmaya başlayacaktır.
Zira sanayileşmenin ilk dönemlerde kullanılan makilerin düşük teknolojili olması, kimyasal atıklardan hava kirliliğine kadar birçok çevre probleminin artmasına neden olmaktadır. Ülkeler belli
bir gelişmişlik seviyesine eriştikçe, hem sanayide kullanılan teknolojiler daha kaliteli ve çevre
dostu hale gelecek, hem de ülkenin ekonomik yapısı hizmet sektörlerine kayacağı için çevresel
tahribatlar da belli bir süre sonra azalmaya başlayacaktır.
2. Çevre Dostu Teknolojiler
Çevresel Kuznet Eğrisi hipotezinde öne sürüldüğü gibi belli bir aşamadan sonra ekonomik
gelişmenin çevrede oluşturduğu tahribatın azalacağının bir garantisi bulunmamaktadır. Bunun
önemli bir nedeni, gerek üretimde kullandığımız teknolojilerin gerekse tükettiğimiz nihai malların giderecek ‘yeşil’ (çevre dostu) olacağının bir garantisinin bulunmamasıdır. Teknolojilerin
ve ürünlerin daha ‘yeşil’ olmasını sağlayacak koşulların oluşması burada kritik öneme sahiptir.
Örneğin, hibrit araçların üretimi mevcut koşullarda bir hayli maliyetli olduğu için, insanların
bu araçları benzinli araçlara tercih etmesi petrol fiyatları ile bir hayli ilintilidir. Petrol fiyatlarının aşırı arttığı dönemlerde bu araçlara ilgilinin artması, azaldığı dönemlerde ise ilgilinin
azalması beklenir. Çevresel felaketler her ne kadar gittikçe göz önünde bulunsa da, insanların
çoğu üretim ve tüketim kalıplarını belirlerken maliyetleri halen önem listesinin en üst sırasına
koymaktadır. Yapılan araştırmalar da bu durumu desteklemektedir. Enerji fiyatlarının arttığı
dönemlerde şirketlerin enerji verimli ve çevre dostu ‘yeşil’ teknolojilerin gelişimine daha fazla
önem verdikleri görülmektedir.18
Ekonominin çevreye olan tahribatını azaltmak için gerek üreticileri, gerekse tüketicileri ‘yeşil’ ürünlere yönlendirecek politikaların uygulanması gerekmektedir. Ürünlerin çevreye verdikleri zarar ile orantılı bir şekilde artan Pigou vergisi veya karbon vergisi gibi vergiler, ‘kirli’ ürünlerin
ve teknolojilerin fiyatlarını yükselterek insanları ‘yeşil’ ürünlere ve teknolojilere yönlendirebilir.
Bu çevre vergileri sayesinde bir taşla iki kuş vurmak mümkündür. Literatürde çifte getiri (double
dividend) hipotezi olarak bilinen bu argümana göre, eğer hükümetler çevresel vergi oranlarını ve
kapsadıkları alanların sayısını arttırarak elde etmiş olacakları ek vergi gelirini işgücü piyasasın18 Daron Acemoglu, Philippe Aghion, Leonardo Bursztyn ve David Hemous, “The Environment and Directed Technical Change”, American Economic Review,, Cilt:102, No: 1, (2012), s.131-166,
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dan almış oldukları vergileri azaltmak için kullanırlarsa, bir taraftan çevresel kirliliğin azalması,
diğer taraftan ise istihdamın artması beklenir. 19
Çevre dostu ürünleri ve teknolojileri desteklenenin bir başka yolu ise devletin spesifik
olarak bu konularda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve inovasyon yapan şirketlere çeşitli teşvik
imkanları sunmasıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar, çevre vergilerinin ve araştırma teşviklerin
ürünleri ve teknolojileri daha çevre dostu hale getirmede bir hayli yardımcı olduğunu göstermektedir. Fosil yakıtlar çevresel tahribata en çok neden olan faktörlerin başında olduğu için, yenilenebilir enerji kaynaklarına verilecek teşvikler özellikle önem arz etmektedir. Akıllı şehirler
ile ilgili hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde, binaların yenilenebilir enerji üretmesini, depolamasını ve fazla gelen kısmı elektrik şebekelerine aktarmasını sağlayacak teknolojik gelişmelerin önü açılmalı ve konut sahiplerinin bu teknolojileri kullanmaları için teşvikler verilmelidir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına verilecek teşvikler bir taraftan çevrenin korunmasını sağlarken, bir taraftan da petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak
insanların ve ülkelerin enerjiye ulaşımlarını kolaylaştıracaktır. Enerji-sanayi etkileşimi ile ilgili
dünya çapında ses getiren çalışmalara imza atan Jeremy Rifkin, bu süreci şu şekilde açıklamaktadır: “Yoğunluğu farklı olsa da güneş dünyanın her yerinde, her gün ışıldıyor. Aralıklarla da
olsa rüzgâr hemen her yerde esiyor. Nereyi kazarsak kazalım, jeotermal çekirdek yer altında
bulunuyor. Hepimiz çöp üretiyoruz. Tarım alanlarında ürün de var, oran atığı da. Nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı kıyılarda dalgalar ve gelgitler her gün yaşanıyor. Vadilerde yaşayan
insanlar, hidroelektrik için dağlarda eriyip gelen karların oluşturduğu düzenli akarsulara güveniyorlar. Başka bir deyişle, dünyanın ancak belli bölgelerinde bulunan elit enerjiler olan fosil
yakıtların ve uranyumun aksine, yenilenebilir enerjiler her yerde” 20
Şirketlerin kafasındaki maliyet minimizasyonu mantığı ile ‘yeşil’ teknolojilerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlık kazanması çok mümkün değildir. ‘Yeşil’ teknolojiler ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi piyasaya bırakılmayacak kadar önemlidir. Zira liberal
iktisatçıların tavsiye ettiği gibi işler piyasanın kendi akışına bırakıldığında bu tip teknolojiler ve
enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımı maliyetli bulunacak ve yaygın bir şekilde kullanımları
on yıllar sonrasına bırakılacaktır. Çevreye verilen tahribatın boyutları ve çoğunun geri dönülemez olduğu hesaba katıldığında, gelecek nesillere emanet edeceğimiz dünyanın daha yaşanabilir bir halde olması için gerekli adımları vakit kaybetmeden atmak gerekmektedir. Bunun için
de gerek cezalandırıcı gerekse teşvik edici politika enstrümanlarının kullanılması gerekmektedir

19 Don Fullerton ve Gilbert E. Metcalf , “Environmental Taxes and The Double Dividend Hypothesis: Did You Really Expect Something
for Nothing”, NBER Working Papers No. 6199, (1997).
20 Jeremy Rifkin, Üçüncü Sanayi Devrimi Yanal Güç, Enerjiyi, Ekonomiyi ve Dünyayı Nasıl Dönüştürüyor, (İletişim, İstanbul: 2014),
s.68.

146

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ
Bugün gelişmiş ve önde giden ABD ve Almanya’nın, tarihin aynı zaman kesitinde, sanayileşmemiş olduğunu İngiltere’den sonra sanayileştiklerini biliyoruz. Küçüklü büyüklü pek çok
Avrupa ülkesi bu ülkelerden sonra sanayileşmiştir. II. Dünya savaşı sonrasında hızla sanayileşen
Japonya’dan sonra Güney Kore başarılı bir örnektir. Bu ülkeler sanayileşmelerini farklı zamanlarda
başarmış olmalarına rağmen, hepsinin ortak özelliği, sanayileşmeyi sadece bir üretim ve imalat
yeteneği kazanma sorunu olarak görmemeleri ve her şeyden önce ulusal teknolojiye egemen olma
gerektiğinin farkına varmış olmalarıdır. Farkına vardıkları ve en az bunun kadar önemli olan bir
diğer husus, toplumsal refahın, bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme
yetkinliğine bağlı olduğunu kavramalarıdır. Bu farkındalığın sonucunda Teknolojiyi üretme ve
sanayileştirme önündeki tüm engelleri kaldırmayı birincil hedefleri konumuna getirmişler ve sonucunda bütün ulusal mevzuat ve sistemlerini bürokratik sadelik ve kolaylık üzerine inşa etmişlerdir.
Bugün ileri teknolojiye dayalı sanayileşme konumuna gelen ülkeler, bilim ve teknoloji,
politika ve hedeflerini gelişme stratejilerine uygun olarak, araştırma-eğitim-öğretim, finans,
vergi ve dış ticaret politikalarını birbirini destekleyecek politika ve uygulamalar bütünü olarak
ele almıştır. Bu sayede akılcı ve verimli teşvik sistemleri ile ileri teknolojiye dayalı yatırımları
gerçekleştirme başarısı sağlanmıştır. Bu bütüncül yaklaşım gelişmiş ülke olma başarısında belirleyici olmuştur.
Gelişmiş ülkelerin başarısının bir başka nedeni ise bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmenin çok aktörlü bir oyun olduğunu görmeleri ve eşgüdümü sağlamak için aktörlerden
birinin eksik kaldığı noktada o rolü üstlenme görevini tereddütsüz devlete vermeleridir. Son
dönemde teknolojik ürünlere dayalı gelişme gösteren ülkelerden Güney Kore, İsrail ve Çin,
devletlerine bu misyonu yüklemeyi başarmış ülkelerdir.
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Teknolojiyi sanayileştirme başarısına ulaşmış bu ülkeler, ürünlerini yeni pazarlara ulaştırma, pazarda ürünü tutundurma, ürünü yenilikçi yaklaşımla yeniden üretme ve kendi ülkelerinde tabana yayma sonucunda teknolojilerini kalıcı markalaştırma başarısına ulaştırmışlardır.

•

Türkiye’de “sanayileşme” niyetinin öne çıktığı 1950’lerden bugüne kendi coğrafyasında
güvenli ve gelişmiş bir ulus olma iddiasını sürdürmesi ve başarması için ulusal teknoloji kazanma ve teknolojiye dayalı sanayileşme konusunda yeni bir sıçramaya ihtiyacımız olduğu bir
gerçektir. Aynı zamanda ulusal imkânlarımız ile milli bir sanayileşme hareketini seferberlik anlayışı ile başlatmak ülkemizin “Orta Gelir Tuzağından” çıkışı için önemli bir adım
olacaktır.

		 Türkiye’nin, kalkınma ve küresel rekabet gücü konusunda, bugüne kadar elde ettiği deneyimleri de göz önüne alarak, kendi özgün MİLLİ ekonomi politikalarını belirlemesi elzemdir. Bu bağlamda;

Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücü için, üretim yeteneğini, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli üretimin ve teknolojik düzeyi daha üst
seviyelere taşıyacak bir “yapısal dönüşüm” gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu dönüşümün sağlanabilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşılması için belirlenen öncelikli teknoloji alanlarında ürüne
dönük sanayileşmeyi gerçekleştiren stratejik hedefleri belirlemek ve geç kalmadan uygulamak
olacaktır. Teknolojik ürünlerde sanayileşme ancak sabit yeni yatırımların yapılması, yenilikçi
üretim teknolojilerine ve yapmasını bilen nitelikli-yetenekli insan kaynağını hem üniversitelerde hem de sanayinin içinde yetiştirmek ve elde tutmakla mümkün olacaktır.
Sabit yatırımlar için ihtiyaç duyulan sermaye için tasarrufların veya yabancı kaynakların
etkin bir şekilde kullanımı gerekmektedir. Bu bağlamda yapısal dönüşümün olmazsa olmaz
koşullarından birisi de teknolojik düzeyin yükseltilmesidir. Bu amaçla yapılacak Teknoloji
Transferleri, mevcut teknolojik düzeyin aşılmasında önemli bir rol oynamakla birlikte; edinilen
teknolojinin özümsenmesi ve sürekli dışa bağımlı kalınmaması için Ar-Ge faaliyetlerinin artarak devamı bir önkoşuldur. Ar-Ge için en önemli girdinin “nitelikli bilim adamı ve araştırmacı”
olması ve bu nitelikli işgücü oluşumunun zaman alan bir süreci ifade etmesi, Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümünün önündeki bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
ihtiyacı karşılamak için ülkemizin ileri teknoloji yatırımlarında istihdam edilmek üzere yabancı
araştırmacı çalıştırmayı cazip kılacak teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi yerinde olacaktır.
Bu nedenle yapısal dönüşüm konusunun; kalkınma, sanayileşme, bilim ve teknoloji, eğitim, ticaret, değerler ve diğer ilgili alanlardaki politikalarla birlikte bir bütünlük ve sistematik
yaklaşım çerçevesinde ele alınması hayati önemi haizdir.
Bu çerçevede;
•

•
•

Türkiye ekonomisinin üretim yeteneğinin sektör ve ürün bazında dünya ile karşılaştırılması ve değer zincirinin zayıf ve güçlü halkalarının ve bu anlamda Türkiye için bir SWOT
analizinin ortaya konulması,
Dünyadaki teknolojik gelişimin değerlendirilmesi ve teknoloji gelişim tahminlerinin yapılması,
Türkiye’nin teknolojik yetenek ve birikiminin mikro ve ürün bazında değerlendirilmesi ve
envanterinin çıkarılması,
152

Teknolojinin ve dijitalleşmenin insanların yaşam biçimlerinde, davranışlarında ve algılarında bireyselliğe dayalı farklılaşma yaratarak birlik, beraberlik ve diğerkâmlık gibi değerlerimizi zedelemesini engelleyici tedbirler alınması, önem arz etmektedir.

1.

Türkiye’nin teknolojik, beşeri, ekonomik, coğrafi, tarihsel ve diğer varlıklarından kaynaklanan karşılaştırmalı üstünlüklerinin irdelenerek ekonomi politikalarında kullanılması gerekmektedir.

2.

Bugünün Yeni/Bilgi ekonomisinde rekabet gücü sağlayabilecek teknoloji ve yenilik üretebilen iyi işleyen, etkin bir Ulusal Yenilik Sisteminin ve bunun içinde rekabetçi olunabilecek
sektörler için devletçe desteklenen Sektörel Yenilik Sistemleri oluşturulmalıdır.

3.

Teknoloji açığının öncelikle teknoloji transferi ile giderilmesi ve bu transferlerin ArGe ile desteklenerek özümsenmesi, Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların arttırılması, yeterli ve
nitelikli Ar-Ge personelinin yetiştirilmesi, kıt Ar-Ge kaynaklarının doğru alanlarda seçici
şekilde kullanılması gerekmektedir.

4.

Günümüz küresel ekonomisinde rekabetçiliğin temel unsuru teknoloji ve yeniliktir. Dünya teknoloji birikiminin ve haritasının bilinmesi hem sanayileşmede politika önerileri için
hem yatırımcılara stratejik bilgi desteği olarak verilebilmesi açısından önem taşımaktadır.
Bu amaçla “Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Merkezi/Kurumu” Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altında oluşturulmalıdır.

5.		 Bu kurum altında ülkemizin kamu ve özel sektör şirketlerinin teknolojik ürün ve sistem
ihtiyaçlarının yerli teknoloji şirketleri ile karşılama hususunun sağlamak ve denetleyebilmek için bir birimin kurulması yararlı olacaktır,
6.

Türkiye’nin tasarruf düzeyi, belirlenen kalkınma ve büyüme hedeflerini sağlayabilecek
düzeyde değildir. Bu konuda önlemler ve politikalar geliştirilmelidir. Bireysel emeklilik
sistemi bu yolda atılmış önemli bir adımdır.

7.

Küresel rekabette insanın artan önemi nedeniyle Türkiye’nin, küresel rekabet için gerekli
üstün niteliklere sahip insan gücünü sağlayabilecek kalitede ve nitelikte bir eğitim
sistemini oluşturmalıdır.

8.

Yine küresel rekabetin bir gereği olarak ülkenin altyapı düzeyinin, hukuki yapısının ve
kurumsal kalitesinin uluslararası rekabet için gerekli ve yeterli düzeye yükseltilmesi
zorunluluk arz etmektedir.

9.

Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümü yalnızca makro politikalarla ve yatay sanayi politikaları ile gerçekleşmemektedir. Yapısal dönüşüm mikro bazda, sektörlerde olacak ise
mikro/sektörel politikalar üretilmeli ve uygulanmalıdır.
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10. Savunma Sanayinin bugüne kadar kaydettiği gelişmede Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nu (SSDF) kurmasının büyük katkısı ve payı vardır. Türkiye için bugün hayati önemi
haiz yenilikçilik ve teknoloji üretim yeteneğini arttırmak için SSDF benzeri Bilim ve Teknolojiyi Ürüne Dayalı Sanayileştirme Destekleme ve Araştırma Geliştirme Destekleme Fonu’nun kurulmasıdır.
11. Pazar potansiyeli yüksek, kritik öneme sahip ve özgün ürün geliştiren teknoloji firmalarımızı
desteklemek ve büyütebilmek için Merkez Bankası kaynaklı risk sermaye fonu oluşturulmalıdır. Bu fon ile yüksek teknolojili ara malı ve nihai ürün üreten veya üretecek tecrübeli milli
firmaların doğrudan seçilip büyümeleri ve teknolojinin sanayileşmesi sağlanmalıdır.
12. TUBİTAK, İleri Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumuna dönüştürülmeli, sanayi ile rekabet eden kurum olmaktan çıkarılmalı, sanayinin mali açıdan yapması mümkün olamayan,
fakat milli çıkarlarımız açısından yapılması gerekli olan araştırma ve geliştirme projelerini
gerçekleştiren, süreç değil sonuç odaklı Ar-Ge destekleri ile sanayii teşvik eden kuruma
dönüşmelidir.
13. KAMAG, Kamu Kurumları Ar-Ge Projelerini Destekleme Programını, Projelerin sorumlu lider araştırmacı kurumlarını özel sektör şirketleri olarak belirlemeli, geliştirilecek nihai ürünün üreti- cisini yada teknolojinin sahibini daha araştırmaya başlarken belirlemiş olmalıdır.
Bu sayede geliştirilen teknoloji ve ürün sahipsizlikten dolayı yok olmaktan kurtarılmalıdır.
14. Ulusal kaynakların verimli ve etkin kullanılması için teknoloji yatırımcısı kaynağını arsa
alımına harcamamalıdır. Bu bağlamda Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımcılara OSB’lerdeki boş parsellerde veya Hazine arazilerinde anahtar teslimli farika alanı tahsis
edilecek olması çok yerinde bir karar olmuştur. Ancak buna ek olarak Ar-Ge yaparak teknolojik ürün ve sistem geliştiren ve üreten milli şirketlerimize; yurt genelinde, Teknoloji
geliştirme bölgeleri, Teknoparklar, kamu arazileri gibi alanlarda; satılamama, devredilememe ve mülkü devlette kalma kaydı ile projesine göre maksimum 49 yıl süre ile bedelsiz arsa
tahsisi yapılması sağlanmalıdır.
15. İmalat Sanayi ekonominin omurgasıdır. Bu sektörde yapısal dönüşüm gerçekleşmeden küresel rekabet gücü kazanmak mümkün değildir. Türkiye’nin üretimin her
alanında olabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye’nin Dünya’daki üretim,
ürün ve teknolojik portföyünü inceleyerek, teknolojik gelişme tahminleri ile birlikte
sanayileşmede sektörel/mikro bazda planlamalar içeren bir sanayileşme politikası
oluşturulmalıdır.
16. Ülkemizin Ar-Ge kapasitesini endüstri tabanında geliştirmeli, yabancı teknolojinin
elde edilme şekline çok itina gösterilmeli, yabancı sermayenin doğrudan teknoloji
geliştiren yerli firmaları almaları ve milli firmalarımızın gelişimi engelleyecek yatırımlara belli süreler ile kısıtlayıcı politikalar uygulamalıdır.
17. Bir ön ayıklamadan sonra seçilmiş mal ve hizmetlerde, mal ve hizmet gruplarında, endüstri
ve alt kollarında Değer Zinciri Analizi uygulanarak ve diğer ülkelerle karşılaştırma
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yapılarak Türkiye’nin bu alanlardaki değer zincirinin güçlü ve zayıf yanları belirlenmelidir. Elde edilen sonuçların diğer analizler ile birlikte Türkiye’nin mevcut ve potansiyel
üstünlüklerinin ve zayıflıklarının ortaya konulması önerilmektedir.
18. Küresel rekabet gücünün gerçekleştirilmesi için ülke içinde istikrarlı bir sosyal, politik ve
makroekonomik ortama ihtiyaç vardır. İstikrarlı bir sosyal ve politik ortamın en önemli
gereklerinin başında sosyal adalet ve uzlaşma ile birlikte demokratik bir toplum gelmektedir. Bu çerçevede toplumsal bütünlüğe katkı sağlayacak;
• Sosyal adalet projelerinin geliştirilmesi
• Katılımcılığa ve uzaklaşmaya hizmet eden Toplumsal Toplam Kalite Yönetimi Projesi”nin oluşturularak realize “edilmesini önermekteyiz.
19. Küresel rekabet gücünün en önemli ajanları, ülkenin şirketleridir. Ülkenin mikro bazda
küresel rekabet gücü şirketleri ve endüstrilerince oluşturulur. Bu nedenle; şirketlerin kaynak ve yeteneklerinin küresel rekabet güçlerini arttıracak şekilde geliştirmesi için
gerekli politikalar ve düzenlemeler oluşturulmalıdır. Genel ve mesleki eğitim, hukuki
düzenlemeler ve bunlara benzer şekilde şirketleri aşan ve piyasanın sağlamayacağı veya
sağlayamayacağı mal, hizmetlerin sağlanması ve gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin küresel rekabet gücü ve yapısal dönüşüm projesi kapsamında devletçe stratejik bir
konu olarak ele alınmalıdır.
20. Devletin 2023 ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesi büyük yatırım hamlesini gerektirmektedir. Bu nedenle yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi için Kalkınma
Bakanlığı enstrümanının Doğu ve Güney Doğu Asya’daki örneklerde olduğu gibi iyi
kullanılması önerilmektedir. Özellikle stratejik alanlarda yatırım kredi vadelerinin 1520 yıllara çıkarılması ve doğru projelerin ortaya konularak özel sektörün katılımının sağlanması önemlidir. Cazibe merkezleri programı yatırım potansiyelini arttırma açısından
önemli bir hamle olmuştur.
21. Yine 2023 hedefleri doğrultusunda bilişim stratejisinin elden geçirilmesi, geliştirilmesi,
gereken iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Bu stratejiye ulaşmak için gereken
organizasyonun, insan kaynağının ve performans kriterlerinin yeniden belirlenmesi
önemlidir.
22. Belirlenen strateji doğrultusunda kısa-orta ve uzun vadeli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesi için öncelikle mevcut bilişim kapasitesinin belirlenmesi, sonrasında ortaya çıkan
açığı gidermek için mevcut insan kaynağının geliştirilmesi ve yeni kapasite yaratılması yönünde planlama yapılmalıdır.
23. Devlet içerisindeki yasadışı yapıların kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerle engellenmesi ve
halkımızın doğru mozaiğinin insan kaynağı olarak kamu kurumlarına yansıtılması için;
eğitim sistemlerinin yetiştirdiği insan kaynaklarının liyakat ve sadakat dengesi esasına uygun şekilde değerlendirilmesi, yetkinliklerine ve performansına uygun bir
şekilde doğru pozisyonlara yerleştirilmesi gerekmektedir.
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24. Mevcudun kısa vadede etkin kullanımı için; STK’lar, bilişim şirketleri, yetkinlikleri,
bilişim uzmanları ve bilişim projeleri ile ilgili referansa dayalı envanter çıkarılması
ve bunların etkin kullanımı için adımlar atılması gerekir.
25. Yeni istihdam edilecek kamu personelinin rotasyonu, verimi ve çıktılarının kalitesinin arttırılması için, bilişim sistemleri çok daha etkin kullanılmalıdır. Bununla ilgili
bir komisyon kurularak; dünya örnekleri, ülkemizdeki örnekler, ihtiyaç ve kaynak analizi
yapmalı, devamında bu imkânlar hızla kullanılmalıdır.
26. Kamu personelinin sahadan gelen ve rekabetçi, yoğun ortamlarda iş yapmış personelle zenginleştirilmesi, bunu yaparken üreten personelden çok, modelleyebilen, yöneten,
vizyon geliştiren, sistem kurabilen, denetleyebilen konumlar için insan kaynağının kamu
bünyesine alınması, üretim ve ürün geliştirme işlerinin tümüyle özel sektöre devredilmesi,
iş yapma verimliliğini artıracaktır.
27. Devlet bünyesinde; mikro ve makro hedefler, planlar ve uygulamalar dâhil aksiyon
alacak, milli değer ve katkılar oluşturma amaçlı, özel sektör dinamizmi, kararlığı,
performans sistemi ve hesap verebilirlik prensipleri ile faaliyet gösterecek bir ajans
tasarlanmalıdır. Bu ajans;
• Belirli alanlarda ulusal teknoloji firmalarının desteklenmesi,
• Kamu bilişim ihtiyaçlarının karşılanması ve ulusal envanterin çıkarılması,
• Türk bilişim firmalarının küresel alana açılması,
• Türk bilişim firmalarının önünü açacak ulusal denetim ve danışmanlık firmalarının
oluşturulması,
• Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ticarileşme yürütülmesi odaklı çalışacaktır.
28. Bilişim sektöründe ürün ve hizmet sağlayan yerli firmaların yanında, yerli danışmanlık ve
denetim firmalarının da gelişimine önem verilmelidir. Global danışmanlık ve denetim
firmalarının en iyi uygulamalarından ve işbirliğinden yararlanmakla birlikte, alınacak hizmetlerde yerli danışmanlık firmalarına pozitif ayrımcılık uygulamalıdır.
29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişmesiyle birlikte kamuda ve özel sektörde
bilişim personeli açığı analiz edilerek, bu açığın kaliteli ve sağlıklı bir şekilde doldurulması için eğitim kurumlarının ve kamu mekanizmalarının yönlendirilmesi, teşvik
edilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili teşvik mekanizmaları oluşturulmalı, gerekli kanun
ve yönetmelik değişiklikleri yapılmalıdır.
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rine üniversiteye, öğrencilere, akademisyenlere ve bilime yakın oldukları için Ar-Ge
faaliyetlerine avantaj sağlama konumuna geçmeli ve bu yüzden tercih edilmelidir.
32. Kamuda bilişime destek veren ve bilişimle ilgili de faaliyet gösteren KİK, KOSGEB, TÜBİTAK, TÜRKSAT ve Sayıştay gibi yapıların konumlarının yeniden tanımlanması, mevzuatlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu kurumların kendi alanları ile
ilgili operasyonel ve stratejik görevlere odaklanması sağlanmalıdır.
33. Bilişimdeki KOBİ’lerin önünün açılması ve bunların teşvik edilmesi önemlidir. (Önde uçan
kazın kanatları ile rüzgârı ilk olarak göğüslemesi ve arkadaki sürünün kanat çırparken
daha az yorulmasını sağlaması metaforu ile açıklanan) Güçlü şirketlerin finansman ve
güven verme kapasiteleri ile büyük işleri alarak KOBİ’lere dağıtması demek olan
“Kaz Modeli” doğru uygulanmalıdır. Bu bağlamda Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerin,
KOBİ’leri destekleyecek şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Bu öncü şirketler ile
iş yapan KOBİ’ler için, finansmanın devlet ya da öncü şirket tarafından sağlandığı, IP
(Intellectuell Property) ortaklığı ile gelir modelliği sistemleri geliştirilmelidir.
34. Kamu bilişim teşvikleri merkezileştirilmeli ve sadeleştirilmelidir. Şirketlere devamlılığı olan bir destek sisteminin getirilmesi şarttır. Doğru ve ihtiyaç duyulan alanlara Ar-Ge
yapılması, Ar-Ge’nin ticarileştirilmesi, ticarileşen ürünlerin pazarda tutundurulması, global
pazarlama safhaları, her aşamada performansın ölçüldüğü ve süreklilik arz eden teşvik ve
denetim mekanizmaları ile Ar-Ge faaliyetleri tek bir merkezden yönetilmelidir.
35. Kamu bilişim alımlarında adil rekabet koşullarının oluşturulması için gerekli düzenlemelere gidilmelidir. Bu çerçevede Kamu İhale Kanunu; tedarikçinin hakkını koruyacak,
işi veren kurumu da tedarikçi ile birlikte taahhüt altına sokacak, hakedişlerin adilane
yapılmasını sağlayacak kriterlerin bulunmasını sağlayacak bir vasfa büründürülmelidir.
36. Kamu bilişim alımlarında yerli ürün ve hizmetlere öncelik verilmeli, bununla ilgili
kamu personelini teşvik edecek mekanizmalar kurulmalı, mevzuatlar geliştirilmeli,
çıkan mevzuatlar işler hale getirilmelidir. Yerli ürünle proje başarmış ve kuruma somut
fayda sağlamış kamu personeline yönelik terfi ve prim sistemleri geliştirilmelidir.
37. Kamu bilişim teşviklerinin geliştirilmesi, genişletilmesi ve özel sektöre verilen teşviklerin denetiminin bilişim sektörü STK’ları tarafından oluşturulacak mekanizma ve denetim
kurulları tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özel sektörde patent ve
proje değerleme mekanizmalarının oluşturulması şarttır.

30. Kamu personeline saha bakış açısının getirilmesi için gerekli eğitimler ve yönlendirmelerin yapılması mümkündür. Bu eğitimleri verecek iç eğitmen eğitimcisi envanteri
ve destekleyici mahiyette eğitim ve sertifika veren online eğitim sistemleri kurulabilir.

38. Birçok fonlama mekanizması ve teşvikler olmasına rağmen bu fonların kullanımı amacı ile
belirlenen hakem havuzu, sadece akademik yönde ilerlemiş kişiler tarafından doldurulmaktadır. Bu da projelere ve çalışmalara bakış açısını fakirleştirmektedir. Özellikle sanayiciler, girişimciler ve daha önce başarı elde etmiş yatırımcılar ile hakem havuzları
zenginleştirilmelidir.

31. Üniversite teknoparkları, üniversitelerin emlak ticareti yapma ve Ar-Ge şirketlerine tanınan
maddi imtiyazların bir kısmının üniversiteye aktarım aracı olmaktan çıkarılmalı, bunun ye-

39. Bilişim sektörünü geliştirecek alternatif finansman modelleri oluşturulması elzemdir.
İleri teknoloji, daha çok KOBİ teknoloji şirketleri tarafından geliştirilebilmektedir. Ancak
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inovasyon ve Ar-Ge için gereken finansal kaynaklar, uzun vadeli ve projenin iş yapabilirliğini dikkate almak durumunda olmak zorundadır. Bu eksiklik nedeniyle birçok ileri
teknoloji gerektiren iş yapabilme yeteneğine sahip KOBİ, proje ve inovasyon finansmanı
sağlamada tıkanmaktadır. Bu nedenle, bankaların ve katılım bankalarının girişim sermayesi ve yenilikçi şirketlere proje ve ürün finansmanı sağlaması için teminat ve
teşvik mekanizmaları geliştirilmesi gerekir.
40. İleri teknoloji şirketlerinin ana sermayesi, taşınmazlar değil, bilgi ve birikimi, yetişmiş uzman kadrosu, geliştirdiği ürünlerle ilgili haklar, çalıştıkları projelerin çıktısı
ve Ar-Ge faaliyetlerinden oluşturdukları potansiyeldir. Bu bağlamda şirketlerin faydalı modellerinin, patentlerinin, aldıkları projelerin temlik yolu ile teminata sayılması, KOBİ’lere finansman sağlamada iyi bir çıkış yolu olabilir. Bunların teminata kabul
edilebilmesi için bankaların teşvik edilmesi, fonlarının belli bir oranının bu şirketlere aktarılmasının sağlanması, bu şirketlere aktarılan fonlar için Merkez Bankası karşılıklarından
muaf tutulmaları ve bu fonların devlet tarafından sigortalanması planlanmalıdır. Taşınmazların teminata sayılması çok faydalı bir değişiklik olmuştur. Yine aynı yaklaşımla nitel olan
sermayelerinde teminata sayılması çok yerinde bir hamle olacaktır.
41. Ar-Ge ve inovasyonun önündeki büyük engellerden birinin sermaye yetersizliği olduğundan hareketle, bu sıkıntıyı aşmak için, Ar-Ge ve inovasyona kaynak sağlamak amacı ile
rant vergisi alınmalı ve bu vergiler, kesinlikle Ar-Ge ve inovasyon alanlarında kullandırılmalıdır.
42. Teknolojik yatırım malı ürün, sistem ve hizmet üretici şirketlerin yüklendikleri KDV’ler 2
ay ile sınırlandırmalı ve bu süreyi aşan KDV tutarları firmalara geri ödemelidir.
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kötü niyetli kişi ve şirketlerin dolandırıcılık, rüşvet, vergi kaçırma, kayıt dışı faaliyetler gibi
toplumsal zararı yüksek gayr-ı meşru yollara başvurmalarını engellemek amacıyla kamu
otoritesi tarafından verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Zira bu gayr-ı meşru faaliyetler hem
piyasadaki rekabeti azaltarak haksız kazanca yol açmakta, hem de kamunun maddi zarara
uğramasına sebebiyet vererek sosyal devlet fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca
piyasada bulunan aktörler arasındaki güven duygusunun da zedelenmesine sebep olarak
genel bir yozlaşmaya yol açmaktadır.
46. Yaşanılan teknolojik dönüşüm süreçlerinin en bariz etkilerinden biri de mahremiyet konusunda ortaya çıkmaktadır. Zira dijital ve akıllı teknolojiler birey ve şirketlere ait mahrem
bilgilerin de toplanarak depolanmasına imkân vermekte, bu bilgilerin ticari ve güvenlik
amaçlar için kullanılması son derece kolay hale gelmektedir. Yalnızca bireyler için değil,
şirketler ve hatta devletler için de önemli bir sorun haline gelmiş olan mahremiyetin korunması için özellikle kamu otoritesi gerekli tedbirleri almalıdır.
47. Yeni teknolojilerin mümkün kıldığı bilgiye erişim imkânlarının artmasının olumsuz bir sonucu olan mahremiyet ihlali meselesi kişi ve şirketlerin arzu, tercih ve eğilimlerinin tespit
edilerek bu duygu, tavır ve davranışlarının manipüle edilebilmesine imkân tanımaktadır.
Bu sebeple mahremiyet ihlali problemi, aynı zamanda potansiyel olarak bir özgürlük ve insan onuru sorununa da işaret etmektedir. Vatandaşlarının mahrem bilgilerini de korumakla
yükümlü olan kamu otoritesi, yeni teknolojik imkânların getirdiği tehditleri öncelikli ve
kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutmalı, gereli hukuk, güvenlik ve eğitim desteğini sağlamalıdır.

43. Yaşanmakta olan sınai–teknolojik dönüşümün modern toplumun önemli bir unsuru olan
bireyciliği aşırı boyutlara taşıyarak aile ve ortak aidiyet mefhumları üzerinde icra ettiği
olumsuz etkilerin azaltılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu bağlamda aile kurumunun ve kolektif kimlik bilincinin güçlendirilmesi için hukuki düzenleme ve teşvikler devreye sokulmalıdır.
44. Yaşanmakta olan sınai–teknolojik dönüşümün sağladığı yeni imkânlarla özel şirketler ve
kamu kuruluşlarında esnek yönetim modelleri uygulanarak işçilerin hem bedensel hem
de zihinsel güçlerini kullanmaları ve kendilerini geliştirmelerine uygun ortam hazırlanmalıdır. Bu çerçevede çalışanların işleriyle ilgili inisiyatif almalarına ve kolektif sorumluluk
duygularını geliştirmelerine yardımcı olunmalı, böylelikle işlerinden daha fazla tatmin elde
etmelerine imkan tanınmalıdır. Bu yaklaşım aynı zamanda çalışanların iş gücünü daha verimli bir biçimde kullanmalarını sağlayacaktır.
45. Yine aynı teknolojik imkânlar ve e-devlet uygulamaları, kamu kurumlarının daha şeffaf
hale getirilerek kendi içlerindeki muhtemel yolsuzlukların önlenmesi için etkin biçimde
kullanılmalıdır. Bu anlamda dijital teknolojilerin bürokratik mekanizmalara entegrasyonu şeffaflığın yanı sıra hesap verebilirlik ve sorumluluk alma hedeflerini gerçekleştirme
açısından da önem arz etmektedir. Aynı şekilde yeni dijital teknolojiler, piyasada rol alan
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