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21. yüzyılda daha da hızlanan küreselleşme sürecinde hayatın tüm alanlarında
belirleyici olmayı başaran dijitalleşme, yenilikçi üretim ve hizmet olgusunu çok
daha fazla önemli hale getirmiştir. Bu durum, yenilikçiliği destekleyen kamu politikalarının önemini artırmış, yenilikçi bir kamu bakışını elzem hale getirmiştir.
Kamu kesiminin kalkınmada oynadığı rol; düzenleyici, akil ve uygulayıcı özelliği gereği merkezi bir hüviyet arz etmektedir. Kamunun kalkınmadaki rolü, hiç
şüphesiz üniversite ve özel sektörün varlığıyla anlam kazanmaktadır. Bu yönüyle,
kalkınma hedeﬂerini tutturacak ve de yenilikçi kalkınmayı sağlayacak ekosistemin
üç bileşeni olan üniversite-özel sektör-kamunun işbirliği kalkınmacı ekonomipolitiğin temelidir.
Bu üçlü yapı arasındaki ilişkinin verime, üretime ve kalkınmaya dönüşmesinde
anahtar kelime “iş birliği”dir ve iş birliği bu üçlü yapının birbiriyle sıkı, uyumlu
ve verimli çalışmasıyla gerçek anlamda “güç birliği”ne dönüşecektir. Ancak unutulmamalıdır ki sağlıklı bir iş birliği ve bunun neticesi olarak beklenen güç birliği;
değerleriyle barışık ve bilimsel bilginin girişimci ruhla birleştirildiği bir üniversite
sisteminin, üretilen bilgiye yönünü dönmüş ve yenilikçi bir anlayışla ürününü ticarileştiren özel sektörün, ehliyet ile liyakat ilkesinin hakkıyla uygulandığı bürokratik yapının tesisiyle gerçekleştirilebilir.
Sanayileşme olmadan kalkınmadan bahsedilemeyeceği için teknolojik gelişim
ve katma-değerli üretimi odağına almış bir “kalkınmacı devlet” anlayışına ihtiyaç
vardır. Bunu sağlamak ve sanayileşmiş ülkelerin standardına ulaşmak için özel
sektörün faaliyetlerinin satın alma politikalarından ihale sistemine ve Ar-Ge faaliyetlerine değin her alanda ve her düzeyde desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi
ve yenilikçi sınai üretim için yüreklendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörle iş
birliği içinde olan ve onu destekleyen üniversiteler ve kamu kesimiyle birlikte topyekûn ve daha eşitlikçi bir kalkınma sağlanabilecektir.
Sözleşmeli istihdam, liyakat-kariyer sistemindeki sorunlar ve toplu sözleşme
düzenindeki aksaklıklar gibi kamu görevlilerini zayıﬂatarak kalkınma sürecindeki
7
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verimliliğini düşüren ve sürekliliği olumsuz etkileyen problemlerin giderilmesi
sözü edilen kalkınma amacını gerçekleştirmek için olmazsa olmazlardandır.
Profesyonel eğitimin ilk halkası olan öğrenciden başlayarak, akademisyen, iş
insanı, politikacı, bürokrat, kamu personeline kadar tüm çalışanların niteliğinin
artırılması ve tam kalkınma yolunda küçük-büyük demeden her unsurun etkin
bir güç olduğu bilincinin edinilmesi/edindirilmesi yenilikçi kalkınma için temel
teşkil etmektedir.
Bu tespitlerden hareketle, kamu görevlileri konfederasyonu olan Memur-Sen
ve kalkınmanın itici gücünü teşkil eden bilimsel bilgi ve teknolojiyi üreten üniversitelerimizden biri olan Ostim Teknik Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmek için bir araya geldik ve bu alanda bir inisiyatife imza attık. Kalkınmanın üç temel ayağı olan Kamu, Özel Sektör ve Akademi
arasındaki iş birliğinin bugünü ve yarınını ele alarak daha güçlü ve etkili yeni iş
birliği yöntemlerini müzakere ettiğimiz “Kamu Yönetimi ve Kalkınma / Yeni Bir
Güç Birliği Arayışı Kongresi”ni gerçekleştirdik. İnovatif kalkınma için iç içe geçmiş eşzamanlı bir şekilde çalışmaları zorunlu olan üçlü iş birliğinin bileşenlerini
bir araya getiren Kongre’de, her biri kendi alanında uzman katılımcılar tarafından
birbirinden kıymetli tespitler, öneriler ve çözümler ortaya kondu.
Kamu kesiminden önemli kurumların bürokratlarını, sanayi ve kalkınma
alanında uzman akademisyenleri, Türkiye sanayiinin kalbinin attığı önemli merkezlerden OSTİM Organize Sanayinin Küme temsilcilerini, çalışmanın kamu
görevlileri alanıyla ilgili sendikacı ve bürokratları bu Kongre’de buluşturarak tecrübelerinden bilgilerinden istifade ettik ve çok ciddi katkılar aldık.
Kongremizin açılışına ana temamızla ilgili iki bakanımız da teşrif ettiler. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank açılışta yaptıkları verimli konuşmalarla
Kongre’ye destek verdiler. Ayrıca Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Faik Yavuz
da Kongre açılışımızda konuşmalarıyla katkıda bulundular. Kapanış bölümünde
ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın verimli
konuşmasını dinledik.
8

Bu vesileyle kongremize iştirak ederek bu önemli konuya konuşma ve tebliğleriyle katkı sağlayan, ayrıca böyle önemli bir kongrenin husule getirilmesinde emek
sarf eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
Kongre’de yapılan konuşmaları, sunulan birbirinden değerli tebliğleri kalıcılaştırmak, akademinin, gelecek nesillerin, ilgili ve yetkililerin istifadesine sunmak
için kitap haline getirmeyi uygun ve gerekli gördük. Her bölümde ilgili panelin
videosuna ulaşılmasını sağlayacak karekodun yer aldığı kitabımızın hayırlara vesile
olmasını diliyoruz.

Ali YALÇIN

Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü

Memur-Sen Genel Başkanı
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KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA KONGRESİ
AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK*

Kalkınma süreci, en azından sanayi devriminden bu yana, dünya üzerinde 200’e
yakın ülkenin başarılı olamadığı bir süreç. O yüzden dünya üzerindeki ülkeleri tırnak içinde “zenginler ve kalkınamamışlar” olarak ayırmak durumunda kalıyoruz.
Bunun ayrımını yapmak için basit ölçütler var. En basit ölçüt ise kişi başına
düşen gelirdir. Kişi başına gelire baktığımız zaman, dünya üzerindeki ülkelerin
çok az sayıda olanı yüksek gelir sınıfına giriyor. Geri kalan büyük kısım ise orta
veya düşük gelir sınıfına sahip. Önümüzdeki iki gün boyunca OSTİM Teknik
Üniversitesi ve Memur-Sen olarak video-konferans yöntemiyle gerçekleştireceğimiz programımızla bu konuyu ele alacağız, “kalkınma” konusunu.
Biliyorsunuz ki Memur-Sen, Türkiye’nin en çok üyeye sahip sivil toplum kuruluşu. OSTİM Teknik Üniversitesi de Ankara’nın iki teknik üniversitesinden bir
tanesi. Türkiye’nin yeni üniversitelerinden bir tanesi, kalkınmacı bir üniversite. O
yüzden Memur-Sen ile bu iş birliğini yapmak, bizim açımızdan büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi.
Konferansımızın açılışına katılan değerli iki bakanımız; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ediyoruz.
Onların konuşmalarını dikkatle dinleyeceğiz. Çok çeşitli tecrübelere sahip akademisyenler, özel sektör ve bürokrasiden misaﬁrlerimiz var. Tüm konuşmacılarımızı
pür dikkat dinleyeceğiz, şimdiden tüm katılımcılara ve konuşmacılara teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Konferansın konusu kalkınma. Genel olarak kalkınmayı ele almakla birlikte,
daha spesiﬁk bir alana da mercek tutacağız. Kalkınmada kamu görevlileri hangi
rolü oynayabilir?
*

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
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Bunu Ali Yalçın Başkanımızla birlikte ve diğer başkanlarımızla birlikte çeşitli
toplantılarda, defalarca, konferans hazırlıkları sırasında aramızda tartıştık. Bugünkü konferans, hem Memur-Sen’in hem de OSTİM Teknik Üniversitesi’nin
çalışkan ekipleri tarafından organize edildi ve dediğim gibi değerli konuşmacılar
katılacak.
Konferansımızda ele alacağımız konular spesiﬁk konular ve bu temayla çok
fazla konferans, seminer düzenlenmiyor. Dünyada hangi başarılı kalkınma örneğine bakarsak bakalım, orada devlet her zaman öncü bir rol oynamıştır. Türkiye
Cumhuriyeti’nde de Osmanlı Devleti’nde de bunu görebiliriz.
Diğer ülke örneklerine de bakarsak, Japonya’ya, 19’uncu yüzyılda Almanya’ya,
18’inci yüzyılda İngiltere’ye, 17’nci yüzyılın sonları ve 18’inci yüzyılda Fransa’ya
baktığımız zaman, devletin kalkınmada çok önemli görev gördüğünü çok rahat
görebiliyoruz.
Devlet dediğimiz aygıt, esasında devlet çalışanlarından oluşuyor. Yani onun
dışında bir ana unsur yok. Bürokrat kavramı ise Alman Weber’in hayatımıza kazandırdığı bir kavram.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA KONGRESİ
AÇILIŞ KONUŞMASI
Ali YALÇIN*

Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı,
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
Sayın OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü,
Kıymetli TOBB başkanı,
Sayın OSTİM Teknik Üni. Mütevelli Heyeti Başkanı,
Kongremize iştirak eden özel sektör, üniversite ve kamunun çok değerli temsilcileri ile kongremizi takip eden bütün kıymetli dostlarımız, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
OSTİM Teknik Üniversitesi ile düzenlediğimiz “Kamu Yönetimi ve Kalkınma / Yeni Bir Güç Birliği Arayışı” isimli online kongremize hepiniz hoş geldiniz,
safalar getirdiniz.
Değerli katılımcılar,
Ülkemiz bir yandan pandeminin ağır koşulları altında zorlu bir mücadele yürütürken, diğer yandan çok yönlü küresel kuşatmayı kırmaya çalışıyor. Bizler haklarımızı korumak isterken, emperyalizmin ve kapitalizmin engellemeleriyle, tehdit
ve şantajlarıyla karşılaşıyoruz.
Satmayı reddettikleri ürünler bir tarafa, parasını verdiğimiz ürünleri, silahları bile teslim etmediler, etmiyorlar. Suriye, Libya ve Karabağ operasyonlarında
kullanılan İHA ve SİHA parçalarına ambargo uygulamaya başladılar. Bu ambargoları, ülkemizi teslim alma operasyonlarını, bugüne kadar yerli ve milli üretimlerimizle göğüsledik.
*

Memur-Sen Genel Başkanı
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Milli sanayinin önemini, Covid19 pandemisi nedeniyle de görmüş olduk. Pandeminin ilk zamanlarında, tıbbi cihaz ve malzeme konusunda dünyanın yaşadığı
sıkıntılara karşın, biz, büyük bir toplumsal dayanışma ile bu zorlu süreci atlattık.
Özel sektör ve kamu iş birliğiyle ürettiğimiz solunum cihazları, sadece bize
değil bütün dünyaya nefes oldu. Teknolojiyi elinde tutan ve bu avantajı diğer ülkelere baskı ve şantaj nesnesine dönüştüren emperyal akla karşı, hammaddeden
ﬁkre, teknolojik alt yapıdan mamul ürüne kadar çok yönlü, bağımsız ve kesintisiz
bir stratejik üretimi geliştirmek zorundayız.
Bu ülkenin kapasitesi, bunların tümünü ve daha fazlasını yapacak düzeydedir.
Bütün dünyaya umut olacak bir modeli ülke olarak ortaya koyabiliriz. Onlar teknolojilerini bizden esirgeyebilirler ama bizde rahmetli Mennan Usta gibi milyonlarca değerimiz rol almak için sıra bekliyor. Şimdi bu kapasiteyi hayata geçirme
zamanıdır.
Dahası, yaşadığımız zorlu şartlar gösteriyor ki; hayati önemdeki stratejik ürünlerin başka bir ülkeye bağımlı olmadan üretilebilmesi, stratejik alanlarda temelin
sağlam olması, teknolojik ve sınai bağımsızlık bir beka meselesidir. Bunu başarmanın birinci koşulu ise; çok katmanlı istişareler yapmaktan, başarılı planlamalar
hazırlamaktan, bütün kesimlerle iş ve güç birliği tesis etmekten geçiyor.
Bu bağlamda Türkiye, kalkınmada üçlü iş birliğini kurumsallaştırmış ender
ülkelerden birisidir. Baş döndürücü hızdaki gelişmeler, iş birliğinin niteliğinin de
sürekli tartışılıp güncellenmesini, dijitalleşen dünyadaki değişim ve gelişime cevap
veren politikaların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Meslekler ve üretim modellerindeki değişim ve gelişime bağlı olarak, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerileri insan kaynağına kazandıracak bir
eğitim ve zeminin üretilebilmesi için de bu iş birliği bir ihtiyaçtır.
Son yirmi yıldaki atılımlar, üretimde dışa bağımlılığı aşmayı zorlaştıran kalın
duvarların yıkılmasına, erişimimizin engellendiği birçok teknolojiye erişilmesine
imkân verdi. Buna karşın duvarlar yıkılıp engeller aşıldıkça, ülkemize yönelik kuşatma da yoğunlaşıyor, daha açık ve katı bir biçim alıyor.
14
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Bu da bize, saﬂarın daha da sıklaştırılması, güçlerin daha geniş bir zeminde
birleştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Sanayi üretiminin; kendi bilimsel müktesebatımız, mühendislik birikimimiz, özgün tasarımlarımız, yerli programlarımız ve
en önemlisi kendi milli teknolojimizle gerçekleştirilmesi temel bir hedef olarak
ortada duruyor.
Bu hedeﬂeri tutturacak ve de inovatif kalkınmayı sağlayacak ekosistemin üç
bileşeni; bilimsel bilginin üretildiği üniversiteler, üretilen bilgiyi teknolojiye ve
ürüne dönüştüren özel sektör ve düzenleyici, teşvik edici, kolaylaştırıcı rolüyle
kamudur. Bu üçlü yapı birbiriyle ne kadar uyumlu ve verimli çalışırsa, kalkınmaya
katkıları da o oranda fazla olacaktır.
Nitekim biz de, Memur-Sen ve OSTİM Teknik Üniversitesi olarak; bu iş ve
güç birliği mekanizmasına katkı sağlamak, mevcut durumu masaya yatırıp işbirliğini daha ileriye taşıyacak ﬁkirleri bir araya getirmek için iki gün sürecek bu
kongreyi gerçekleştiriyoruz.
Sayın bakanlar,
Kıymetli katılımcılar,
Kongrenin kamu görevlileri tarafı olarak müsaadenizle konuyu bu yönüyle,
kamu görevlileri veçhesiyle ele almak istiyorum.
Pandemi süreci de gösterdi ki; toplumsal düzenin işleyişinde, temel ihtiyaçların sağlanmasında, krizlerin atlatılmasında, toplumsal aklın bulanıklaştığı panik
ortamlarında öncü akıl rolünün oynanmasında kamu görevlilerinin yeri doldurulamıyor. Kamunun kalkınmaya etkisi, görünen ve görünmeyen yönleriyle son derece belirleyicidir. Sürdürülebilir kalkınmada kamu görevlileri her aşamada kritik
görevler üstlenmektedir.
Kalkınma ile ilgili politikaların belirlenmesi, planlamaların yapılması ve hayata geçirilmesi, bilimsel bilginin ve insan kaynağının üretildiği eğitimin bütün
süreçleri, satın alma politikalarının oluşturulması ve uygulanması, uygulamaların
denetlenmesi, sahadan veri toplanması, verilerin işlenerek istatistiklere ve politikalara dönüştürülmesi, KİT’ler eliyle doğrudan üretimin gerçekleştirilmesi gibi
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kalkınmanın her aşamasında kamu görevlileri son derece kritik, yadsınmaz, yeri
doldurulamaz bir role sahiptirler.
Uzun vadede master planlar yapacak, stratejik hedeﬂeri belirleyebilecek yegâne yapı/akıl/organizasyon kamudur. Kamu dışı organizasyonlar; yapıları ve
konumları gereği bu ihtiyacı karşılayamazlar. Böyle bir çalışmayı, ancak devletin
hafızasını oluşturan ve sürekliliğini sağlayan kamu görevlileri/kamu bürokrasisi
gerçekleştirebilir.
Kamu görevlilerinin; kalkınmanın her aşamasında, alın teri, akıl teri var; ﬁkri
var, emeği var. Bu yönüyle, kamu ve kamu adına hareket eden kamu görevlileri,
kalkınmada temeldir, zemindir. Kamunun kritik rolü, tam da bu temelde yatmaktadır.
Nitekim mevzuat ve politikaların üretilmesinde önemli rol üstlenen kamu görevlileri, üçlü iş birliğini kolaylaştırma ve geliştirme rolüne sahiptir. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması; üçlü iş birliğinin kamu ayağını
oluşturan kamu görevlilerinin niteliğinin artırılması, güçlendirilmesi ve de kamu
görevlilerini zayıﬂatan sorunların ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.
Sözleşmeli istihdamdan, ehliyet-liyakat-kariyer konusundaki sıkıntılara ve ücretlere kadar, Kamu görevlilerinin niteliğini düşüren sorunların giderilmesi; Özlük, sosyal, mali ve hukuki hakları itibariyle güçlü bir kamu görevlisi hedeﬁne
ulaşılması, Türkiye’nin kalkınması açısından son derece hayati bir meseledir.
Bu konu, daha geniş boyutuyla “Kamu Personelinin Kalkınmadaki Rolü” başlıklı panelde anlatılacağından detaylara girmeyeceğim. Sadece birkaç cümleyle ifade etmek isterim ki; Kamu görevlilerinin katkısının ve verimliliğinin artması için,
kamu görevlilerinin yük olan değil yük alan, kalkınmanın temel yapıtaşı olarak
görülmesi gerekiyor.
İnisiyatif alabilen, ﬁkir üretmekten çekinmeyen, ﬁkri ve katkısı ödüllendirilen, iş güvencesi ve geçim kaygısı taşımayan, ehliyet-liyakat-kariyer konusunda
mutmain bir kamu görevlisinin verimliliği, elbette bunların olmadığı bir vasata
göre çok daha yüksek ve çok daha inovatif olacaktır.
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Buna karşın, Türkiye 2023 Sanayi Strateji Belgesi’nde kamu görevlilerinin aktif rolü, özel misyonları ve birikimlerinin üniversite-özel sektör-kamu iş birliğinde
oynayacağı rol bağlamında yeterince somutlaştırılmamış olması bir eksiklik olarak
göze çarpmaktadır.
Planlamalarda bu hususların gözetilmesi isabetli olacaktır, diye düşünüyoruz.
Sonuç itibariyle; kalkınmış, gelişmiş ve daha müreffeh bir Türkiye’nin yolu, üçlü
iş birliğini güçlendirmekten, kamu görevlilerinin mevcut sorunlarını çözmekten;
niteliğini, yaşam standardını, şevkini artırmaktan geçmektedir.
Benzer bir iş birliğinin; hayatın özellikle de çalışma hayatının her alanında
kamu öncülüğünde bütün sosyal paydaşlarla gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çalışma hayatının kamu görevlileri kanadı olarak tekraren diyoruz ki, güçlü
memur; güçlü ve müreffeh Türkiye demektir.
Hepinizi saygıyla selamlıyor, başta sayın bakanlar olmak üzere kıymetli katılımcılara, programın organizasyonunda emeği geçenlere, şu anda bizleri izleyen
siz değerli izleyicilere teşekkür ediyor, “Kamu Yönetimi ve Kalkınma / Yeni Bir
Güç Birliği Arayışı” kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA KONGRESİ
AÇILIŞ KONUŞMASI
Orhan AYDIN*

Çok değerli Bakanlarım, değerli başkanlarım, Sayın Rektörüm, değerli katılımcılar, konuşmacılar ve bu kongremize katkı veren tüm değerli dinleyiciler,
Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kongremizin hepimize, ülkemize ve
insanlığa hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin kalkınmasıyla
ilgili olarak Memur-Sen ile yapılan bu çalışmanın çok önemli olduğunu, özellikle
şu zamanda şu iklimde son derece değerli olduğunu düşünüyorum.
Bir üretim merkezi olarak uzun yıllardır kafa yorduğumuz ve teorik olarak
kitaplarda gördüğümüz, okuduğumuz ama aslında kendi medeniyetimize ait olan
Ahilik değerleri ile buluşan bu kümelenme faaliyetleriyle birlikte; üniversiteler,
sanayi ve kamunun iş birliği olmadan, kalkınmanın gelişmenin olmayacağına dair
uygulamalarımızın burada bir akademik ortamda tartışılıyor olması ve bunlardan
güzel çıktıların yine hayatımıza geçiyor olması bizim için çok değerli, çok kıymetli.
Üretim yapan ﬁrmalarımızın, zaten uluslararası rekabette olmazsa olmaz bireysel faaliyetleri kaçınılmaz ama bu ﬁrmaların kendi çabalarıyla yaptıkları bu
işlere katma değeri yüksek ürünlere geçmek, daha nitelikli ürünler yapabilmek,
inovatif ürünler yapabilmek ve dünya ile rekabet edebilmek için, ﬁrmaların tek
başına yaptıkları çalışma ve çaba yeterli olmuyor.
Bunun için bütün dünyada olduğu gibi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, burada
üniversitelerimizin, meslek yüksekokullarımızın, araştırma merkezlerimizin bizimle hareket etmesi kaçınılmaz oluyor. Bunu yapabildiğimiz zaman belki bir kademe
daha çabalarımızı bir araya getirme imkânımız olabiliyor. Bu da yeterli olmuyor.
Biz ﬁrmalar bir araya gelip, üniversitelerimizde meslek okullarıyla bir araya
gelip bir çaba ortaya koyduğumuz zaman, kamu politikaları da bizimle konuş*
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mazsa ve buluşmazsa ve aynı istikamette aynı yere doğru hareket edemezsek yine
emeklerimiz boşa gidebilir.
Dolayısıyla biz bu üçgeni çok önemsiyoruz ve buna çok çaba gösteriyoruz. Bu
sadece bizim bir temennimiz değil, bütün gelişmiş ülkelerin önemsediği, aslında
bir sinerji oluşturma mekanizması. Bu bölgenin kalkınmasıyla ilgili olarak uzun
süredir kafa yorduğumuz, çaba sarf ettiğimiz bir model bir uygulama aslında bizim medeniyetimizde.
Geçmişte iş birliği, güç birliği ve ortaklaşa rekabet olarak tanımladığımız “Ahilik” kavramı ile medeniyetimizde Ahilerin yaptığı bu önemli çabayı bugüne taşıyarak, hem ﬁrmalarımızda hem üniversitelerimizde hem de ülkemizin kalkınmasında önemli bir model olarak buna çaba sarf ediyoruz, emek veriyoruz. Biz kendi
çabalarımızda ve faaliyetlerimizde net bir şekilde bunu görüyoruz. Şimdi bugün,
bunun bir üniversitenin, memurların oluşturduğu bir sendikamızın sahiplenerek
yaptığı bu kongrede güzel başlıkların tartışılıyor olması ve bunların çıktılarını da
bizim hayata uyguluyor olmamız, inşallah bundan sonraki çabalarımızda bize yol
gösterici olacaktır.
Aynı zamanda burada yaptığımız uygulamaların, bölgemizde, ülkemizde ve
diğer şehirlerimizde de faydalı uygulamalara vesile olmasını diliyorum. Çok fazla
zaman almamak için ben bu kongrenin hazırlanmasında emeği geçen özellikle
Memur-Sen’e ve Üniversitemizin değerli ekibine teşekkür etmek istiyorum.
Ayrıca bugün kongremizi onurlandıran değerli bakanlarımıza, başkan vekilimize ve Memur Sen’in değerli başkanına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
Tüm izleyenlere, katılımcılara ve bundan sonraki kongrede sunum yapacak bütün
katılımcılarımıza da başarılar diliyorum. Kongremizin hayırlı olmasını, başarılı olmasını ve bütün insanlığa hayırlı sonuçlar getirmesini dileyerek, hepinizi saygıyla
sevgiyle selamlıyorum.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
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19

Memur Sendikaları Konfederasyonu ve OSTİM Teknik Üniversitesi

KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA KONGRESİ
AÇILIŞ KONUŞMASI
Faik YAVUZ*

Sayın Bakanlarım, kıymetli katılımcılar, sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla
selamlıyorum.
“Kamu Yönetimi ve Kalkınma” ana temasıyla bu kapsamlı kongreyi birlikte
düzenleyen Memur-Sen ve OSTİM Teknik Üniversitesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Kalkınmanın üç temel ayağı konumundaki, kamu, özel sektör ve akademi
arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeﬂeyerek, sergilediğiniz bu doğru vizyon
için de sizleri ayrı kutluyorum. Burada, konularında büyük tecrübe ve bilgiye sahip konuşmacılar olduğunu görüyorum. Sizlerin tüm bu değerli görüşlerinizden,
en iyi şekilde istifade edileceğini de inanıyorum. Ben de bu vesileyle kendi görüşlerimi sizlerle paylaşmak ve oluşturduğunuz bu güzel platforma katkıda bulunmak istiyorum.
Değerli dostlarım,
Gördüğüm ve okuduklarım gösteriyor ki, kalkınmanın bir veri yönetimi meselesi haline geldiği yeni bir çağın içindeyiz. Veri yönetiminden kasıt, verinin derlenmesi, işlenmesi ve kullanılmasıdır. Hadisenin yalnızca yazılımla değil, donanımla
da ilgili olduğunu unutmamak gerekiyor.
Mesela imalat sanayii açısından baktığınızda, hem fabrikaların örgütlenme ve
işleyiş biçimleri değişiyor, hem de fabrikalarda üretilen malzemenin niteliği değişiyor. Öte yandan, sanayi ile hizmetler sektörü arasındaki ilişki daha da derinleşiyor.
Veri derlemeyi ve işlemeyi hayatımızın merkezine yerleştiriyoruz.
Önümüzdeki süreçte ülkeler de ikiye ayrılacak gibi geliyor: Birinci grupta,
daha çok veri üretebilen, veri işleyebilen, tüm bunların hakkıyla yapılması için
*
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gereken altyapıyı, hem hukuki hem de donanım manasına tesis edebilen ülkeler
olacak. İkinci gruptaysa, daha verinin ne olduğunun farkında olmayan ülkeler yer
alacak. İkinci gruptakiler ne olduğunu anlayıncaya kadar, ilk gruptakiler epey bir
mesafeyi almış olacaklar.
Kalkınma iktisadı denildiğinde, bir vakitler bizim gibi ülkelerin sermayeye ihtiyaçları olduğu söylenirdi. Uluslararası sermaye hareketleri serbestleşti. Sermaye,
sınırları aşarak akmaya başladı. Ama gelişmiş ülkelerle bizim gibi ülkelerin arası
bir türlü kapanmadı.
Sonra, “Kalkınma iktisadında teknolojiye erişim önemlidir” demeye başladık.
Yeni teknolojiler, eskilerden farklı olarak, birkaç yılda dünyanın en ücra köşesine
kadar ulaşmaya başladı. Teknolojiye erişim buhar makinesi çağında zordu, akıllı
telefonlar çağında çok kolaylaştı. Ama fark devam etti. Sonrasında Joseph Stiglitz
“Kalkınma bir organizasyon kabiliyetidir” dedi.
Kurumsal altyapı, yani ortadaki un ve şekerden helva yapmak için örgütlenebilme kabiliyeti öne çıktı. Şimdi öyle anlaşılıyor ki, kalkınmanın bir veri yönetimi
hadisesi olduğu yeni bir çağdayız. Önümüzdeki dönemde şirketler, her tür ihtiyacımıza kişiye özel cevaplar üretecek. Giysilerden ilaçlara, gıdadan barınmaya
dinlenmeye, vakit geçirmeye kadar.
Hadiseye yalnızca hizmetler sektörü diye bakmayın, imalat sanayiinin kişiye
özel üretime odaklanması olarak da bakın. Böyle bir dönüşüm için verinin derlenmesi, işlenmesi, korunması, kullanılması ile ilgili düzenlemeler de son derece
önemli olacak.
Bundan böyle sadece kalkınma politikası değil, sanayi politikası da artık bir
veri yönetimi hadisesi halini alacak. İşte bakın, veri derlemeye imkân veren bilgi
ve iletişim teknolojisi uygulamaları ile, süreci yönlendiren şirketlerin neredeyse tamamı gelişmiş ülkelerden çıkıyor. Facebook, Google ve Amazon ilk akla gelenler.
Ama aynı durum Uber, AirBnB ve Netﬂix için de geçerli. Amerikalıların Çinlilere olan yaklaşımı, son birkaç yılda hızla değişti. Zira şirketler için değer yaratmanın, bir veri yönetimi hadisesi olduğunun farkına vardılar. Çin’de veri, kamu mülkiyetinde kabul ediliyor. Amerika’da ise, veriye ulaşmak ve kullanmak daha kolay.
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Ülkemizdeyse ne yazık ki, meseleye kalkınma politikası penceresinden değil,
kamu maliyesi yönünden bakmayı sürdürüyoruz. PayPal ile Uber’in kısıtlanması
ve dijital hizmet vergisi düzenlemesiyle kendi ayağımıza sıkıyoruz. Tarım, Sanayi
ve Bilim devrimlerini kaçıran bir ülke olarak, eller aya biz yaya kalmaya devam
etmek istemiyorsak, önce bir zihniyet devrimine ihtiyacımız olduğu da açıktır.
Son olarak Kamu Yönetimi ve Kalkınma bağlamında şunu da vurgulamak
istiyorum: Bir şirketi yönetmek, bir ülkeyi yönetmeye benzemez. Herkesin ayrı bir
işi vardır ve bunlar birbirine karıştırmaya gelmez.
Mesela yöredeki benzinliklerden biri kayıt dışı olarak, ucuza petrol satmaya
başlarsa, pazar payını korumak isteyen diğer benzinlikler de bu yola başvurmak
zorunda kalabilirler ya da mesela ucuz maliyetli yabancı kaynak bolluğu varken
ve birtakım şirketler yabancı para cinsinden ucuza borçlanırken, diğerleri de bundan uzak kalamaz. “Bugünlerin yarınları var, temkinli olmak lazım” diyerek ya da
Türk Lirası cinsinden daha pahalıya borçlanarak şirketini yönetemez.
Dolayısıyla kamu yönetimi olmazsa, kaçak ve sahte yakıt satılmaya başlanır,
şirketler yarını hiç düşünmeden yabancı para cinsinden borçlanarak ülkeyi daha
riskli hale getirir. Ülkenin rekabet gücünü koruyarak toplumsal faydayı kollamak,
intibakın sosyal fayda için zararlı olacak taraﬂarını kontrol edecek düzenlemeleri
yapmak kamunun görevidir.
Kamu düzenlemesi ve denetimi ile kural hâkimiyeti, adil rekabet ve makro
istikrar için gereklidir. COVID-19 küresel salgını da, devlet yönetmenin şirket yönetmeye benzemediğini hepimize öğretecek gibi duruyor. Hak şerleri hayr eyler,
gibi bir nevi durum söz konusu. İnşallah bu kongrenin de hayırlara vesileme olmasını temenni ediyorum. Verimli toplantılar gerçekleştirmeniz dileklerimle, tüm
katılımcılara başarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA KONGRESİ
AÇILIŞ KONUŞMASI
Mustafa VARANK*

Sayın Bakanım, kamu, Üniversite ve iş dünyamızın değerli katılımcıları, kıymetli misaﬁrler,
Memur-Sen ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği “Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi” vesilesiyle, sizlerle, dijital ortamda da olsa bir aradayız.
Bu vesileyle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum.
Kalkınma politikalarının uygulanması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın en
temel görevleri arasında yer alıyor. Ülkemizi sanayi, teknoloji ve inovasyon öncülüğünde kalkındırıp dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokmak temel hedeﬁyle,
biz çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Türkiye’nin topyekûn kalkınmasında kamu, özel sektör ve akademinin birlikte
hareket etmesi çok kritik bir rol oynuyor. Bu açıdan Kongrenin çıktılarını dikkatlice inceleyip değerlendireceğimizi ifade etmek istiyorum.
Değerli katılımcılar,
Kalkınma farklılıklarının, gelir ve servet dağılımında ciddi adaletsizliklere neden olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İnsanlığın önemli bir bölümü açlık ve yoksulluk
içerisinde hayatına devam etmeye çalışıyor. En temel insani ihtiyaçlara bile erişimde büyük imkânsızlıklar yaşayan toplumlar var. En zenginle, en fakir arasındaki
gelir makası günden güne daha fazla açılıyor.
Şöyle somut bir örnek vermek istiyorum: Dünyadaki en zengin 26 kişinin serveti, dünya nüfusunun neredeyse yarısının servetine eşit. Tabii bu durumun temel
nedenlerine baktığımızda karşımıza pek çok faktör çıkıyor: Bilimin, teknolojinin
*
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ve yenilik yapma kabiliyetinin sadece birkaç ülke ya da şirketin elinde toplanması,
yetişmiş insan kaynağı, güçlü sermaye birikimi, kurumsal kapasitenin gelişmişliği
gibi faktörler benim ilk aşamada sayabildiklerim.
Kalkınma iktisadında sıklıkla şöyle bir soru sorulur, denir ki: Fakir bir ülkede
yaşayıp o ülkenin en zengini olmayı mı tercih edersiniz? Yoksa çok gelişmiş bir
ülkede yaşayıp orta halli bir yaşama razı mı olursunuz?
Tabii bu sorulara verilecek yanıtlar kişiden kişiye değişebilir. Ancak olayı kalkınma perspektiﬁnden yorumladığımızda ikinci seçenek daha ağır basıyor. Yoksul
bir ülkenin en zengini olsanız dahi hala paranızla satın alamayacağınız şeyler olabilir. İçinde yaşadığınız toplumun eğitimi, kültürü, gelişmişlik seviyesi, iş yapma
biçimi, ister istemez sizin de davranış kalıplarınızı belirler.
Bir noktadan sonra aslında paranın geçer akçe olmadığını anlamaya başlarsınız. Dolayısıyla kalkınma kavramı sadece ekonomik yönüyle değil, sosyolojik,
kültürel, hatta ve hatta psikolojik alanları da içine alan bütüncül bir bakış açısıyla
ele alınmalı. İşte bu yüzden, sürdürülebilir kalkınma hedeﬂeri, kapsayıcı ekonomik büyümeden hukukun üstünlüğüne, bilgi toplumundan çevrenin korunmasına
kadar pek çok alanı aynı çatı altında birleştiriyor.
Tabi bu geniş perspektif, beraberinde kalkınma paydaşlarının çeşitliliğini de
getiriyor. Yani kamu kurumları kadar, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar da
kalkınma çabasının temel paydaşları konumunda. Paydaşları doğru yönlendirme
görevi ise elbette kamu otoritesinin sorumluluğu altında. İstikrarlı, şeffaf ve sonuç odaklı bir kamu yönetimi anlayışı, kalkınma süreçlerini de hızlandırır.
İşte biz, son 18 yılda uyguladığımız tüm politikalarda, üzerimize düşen hızlandırıcılık ve istikamet tayin etme görevlerini en iyi şekilde uygulamanın gayreti içerisindeyiz. İstişare ve uzlaşı kültürünü öne çıkararak, toplumun farklı kesimlerinin
birlikte iş yapabilmesinin önünü açtık. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla, kamu yönetiminde şeffaﬂığı ve hesap verebilirliği önemli ölçüde geliştirdik. Bu atılımlar sayesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmeyi başardık. Sanayiden teknolojiye, sağlıktan ulaştırmaya, her alanda Türkiye’ye çağ atlattık.
Milletimizin refahını yükselttik. Yaşam koşullarında büyük iyileştirmeler sağladık.
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Kat ettiğimiz mesafenin elbette bilincindeyiz. Ama bununla da yetinmek niyetinde değiliz. Türkiye, emsalleriyle karşılaştırıldığında hakikaten çok önemli avantajlara sahip. Bu avantajları, maksimum ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek
için iddialı bir kalkınma vizyonu ile hareket ediyoruz. Bakanlık olarak Milli Teknoloji hamlesini odağımıza aldık. Kısa ve orta vadede uygulayacağımız sanayi ve
teknoloji politikalarımız çok net.
Bir taraftan sanayimizdeki kabiliyet setini geliştirirken bir taraftan ara malı
ithalatı açısından, yapısal kırılganlığımızı minimuma indirmeye odaklanıyoruz.
Bu amaçla ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacak ﬁkirden ürüne kadar uçtan uca bir destek mekanizması olan
“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programını hayata geçirdik. Makine sektörü çağrılarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde diğer öncelikli sektörlerde
çağrılar açarak, üretimde katma değer öncülüğünde kalıcı bir dönüşümün temellerini atacağız.
Yurtiçi sanayinin gelecek dönem rotasını belirlemek üzere, Sanayileşme İcra
Komitesi’ni kurduk. Bu Komite, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplanacak ve sanayimize ölçek kazandıracak politikalarda yönlendirici olacak.
Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarının bir benzerini, imalat sanayinin
pek çok alt sektöründe gerçekleştirebiliriz. Salgınla, dijital dönüşümün önemini
-hatta daha da mühimi- bu teknolojilere hızla uyum sağlayabildiğimizi gördük.
Üretimin belkemiği olan KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak üzere de model fabrikalar kuruyor, teknoloji tedarikçilerine çok çeşitli destekler
sağlıyoruz. Malumunuz, üretim öncesi ve sonrası süreçlerde teknolojinin nimetlerinden ne kadar faydalanıyorsanız, rekabet gücünüz ve verimliliğiniz de o
denli artıyor.
Buradan hareketle, uluslararası iş birliklerinin de en iyi şekilde uygulamalarına örnek olmak için çaba sarf ediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu ile bir iş
birliği halinde 4. Sanayi Devrimi Merkezi’ni ülkemize kazandırdık. Ülkemizi bio
teknoloji kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer reaktörler gibi
çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz. Kalkınma25
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da insan kaynağının ve girişimciliğin üstlendiği dönüştürücü rolün de fazlasıyla
farkındayız.
Bu noktada tersine beyin göçünü teşvik eden politikalar uyguluyor, gençlerdeki teknoloji geliştirme farkındalığını erken yaşlarda ortaya çıkarmayı teşvik ediyor
ve sanayide doktoralı istihdamını destekliyoruz.
Erken aşamada, girişimlerin güçlenmelerini teminen, ﬁnansmana erişimlerini
çeşitlendiren ve kolaylaştıran yeni mekanizmaları hayata geçiriyoruz.
Değerli misaﬁrler,
Türkiye, AK Parti iktidarıyla, kalkınma anlayışında önemli bir paradigma değişikliğine imza attı. Biz sadece görece geri kalmış bölgelere odaklanmadık. Ülkemizin her bölgesine yayılan ve yerelin potansiyelini harekete geçiren bütüncül
bir anlayışla hareket ediyoruz. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri
ile, şehirlerimizin kabiliyetlerini açığa çıkarıyoruz. Yürüttüğümüz somut projeler
ve iş birlikleri, her şehrin ve bölgenin kendine has yönleriyle kalkınmasına katkı
sağlıyor.
Ajanslarımız, AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik, turizm, kırsal kalkınma ve sosyal inovasyon gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor. Kalkınma Ajansları,
bugüne kadar 22 bin projeye cari ﬁyatlarla 9.2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15.7
milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu. Bu projeler, bulundukları ilin altyapısını,
tedarikçi proﬁlini, insan kaynağını ve hepsinden önemlisi ekonomik gücünü bir
üst seviyeye taşıdı.
Biliyorsunuz kalkınma ajansları, kamunun, özel sektörün, üniversite ve
STK’ların dâhil olduğu dinamik yapılar. İş bölümü ve güç birliğinin sürükleyici
olduğu bu modelde, yerel kalkınmanın ne denli özgün ve ilham verici işlere imza
attığını sahada çok net görebiliyoruz. Özel sektör, üniversiteler ve STK’lar gücünü birleştirip tek bir hedefe yöneldiğinde çok çabuk sonuç alınabiliyor. Kamu
yönetiminin -tabii buradaki marifet ise- bu paydaşları doğru yönlendirip, birlikte
iş yapma kültürünü, ülke geneline sağlıklı bir şekilde yayabilmek.
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Tabii sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Söyleyecek çok şey var. Ben Memur-Sen’in, OSTİM Teknik Üniversitesi ile giriştiği bu vizyonel adımın bizlere
yeni perspektiﬂer sunacağına yürekten inanıyorum. Kongrenin düzenlenmesinde
emeği geçenleri tebrik ediyor, gerçekleşecek oturumların verimli geçmesini diliyor, her birinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA KONGRESİ
AÇILIŞ KONUŞMASI
Zehra Zümrüt SELÇUK*

Memur-Sen’in değerli Genel Başkanı, OSTİM Teknik Üniversitemizin değerli
Rektörü, muhterem Hocalarım, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları,
Öncelikle Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen
“Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi”nde sizlerle birlikte olmaktan dolayı
büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün,
ülkemizin kalkınmasında kamu yönetiminin rolüne dair önemli konuların ele alınacağı kongrenin, tüm katılımcılar için faydalı ve verimli geçmesini diliyorum.
Kalkınmayı ele aldığımız bu kongrenin katılımcıları olarak, eminim ki hepimiz
Türkiye’nin daha güçlü, daha mutlu ve daha müreffeh bir ülke olmasını istiyoruz.
Zira hepimizin kalbi Türkiye için atıyor. Daha güçlü bir Türkiye için ise daha çok
çalışma, daha çok istihdam sağlamak, daha çok üretmek ve daha çok paylaşmak
durumundayız.
Biz biliyoruz, kalkınma, geçmişte uzun zaman boyunca maddi anlamda, yani
ekonomik kalkınma ile özdeşleşmiştir. Fakat ekonomik kalkınmanın tek başına
yeterli olmadığını ve tek başına bir hedef olmaması gerektiğini biz artık bugün
biliyoruz. Dolayısıyla da ekonomik kalkınma, ancak sosyal kalkınma ona eşlik
ederse, insani gelişme onunla entegre olursa bir anlam ifade diyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın insani gelişme endeksi de aslında
bu şekilde ortaya çıktı. Bu yıl Endeks’in 30. yıldönümü dolayısıyla, son 30 yılda
küresel ve ulusal ölçekte de insani gelişmenin seyrini daha iyi gözlemlemekteyiz.
Türkiye, son 18 yılda, ülke olarak Gelişme Endeksi’nde dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. 2002 yılında biz, orta insani gelişme seviyesinde yer almaktaydık.
*

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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Fakat ortalama yaşam beklentisinden bebek ölümlerine, kız çocukların okullaşma
oranlarından üniversite sayılarına kadar insani gelişmişliğe dair pek çok göstergede son 18 yılda ciddi iyileşmeler sağladık. Bu sayede 2009 yılında ilk önce yüksek
insani gelişme seviyesine yükseldik. Geçen yıl açıklanan endekse göre ise tarihimizde ilk defa çok yüksek insani gelişme seviyesine yükseldik.
Ayrıca şunu da vurgulamak isterim, insani gelişme seviyesini en hızlı yükselten 9. ülke konumundayız. Dolayısıyla bu seviyeyi yakalamanın, hükümetlerimiz
dönemindeki sağladığımız gelişmeler neticesinde olmasının da mutluluğunu yaşamaktayız.
Dolayısıyla son 18 yıldır, gerek ekonomik gerekse sosyal kalkınma alanında
tarihi bir atılım yaptığımız bir dönem oldu ülkemiz için. Peki bir ülkenin kalkınmasında kamu yönetimi ne olmalı? Devlet kalkınmayı sağlamak için ne yapmalı?
diyecek olursak, bu konuda ülkemiz, uzun yıllardır kamu ve özel sektörde, akademide birçok defalar tartışıldı. Bugün artık kamu yönetiminin ve ekonominin
kalkınmadaki temel yolda, ‘devletin daha ziyade düzenleme, denetleme, haksız
rekabeti önleme olduğu’ ﬁkri genel olarak kabul edilmektir.
Biz son 18 yıldır ekonomik büyümeye ve kalkınmaya temel oluşturan pek çok
yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Bakanlık olarak da esasında temel olarak çalışma
hayatını ve çalışma hayatının ekonomik kalkınmaya etkisini düzenleyen reformları
gerçekleştirmiş olduk. Çalışma Mevzuatını darbe yönetiminin baskıcı anlayışından
kurtardık. ILO sözleşmelerine uygun olarak yeniden düzenledik. Müstakil İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu getirdik. Özellikle sendikal örgütlenmenin önünü açmak
için kamu görevlileri sendikacılığına işlevsellik kazandırdık ve şu anda sendikal
örgütlenme oranlarına baktığımız zaman da bunu gözlemlemekteyiz.
Yine 2010 Mayıs referandumu ile, kamu görevi mali ve sosyal hakları için de
sözleşme imkânı getirdik. Aslında çalışma hayatına dair saydığımız bu düzenlemelerimizin temelinde, hükümetlerimizin sosyal diyaloğa verdiği önem yatmaktadır.
Çünkü biz kamu yönetimi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
olarak, işçi ve işveren kesimleri ile işçi, işveren, memur ve bütün çalışan paydaşlarla
birlikte çalışma hayatının üç temel aktöründen biriyiz ve dolayısıyla sorunların
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çözümü için bu üçlü saç ayağı arasındaki iletişim ve müzakereye, danışmaya, bilgi
paylaşımına inanıyoruz.
Bu, bizim sadece çalışma hayatına dair, kamu yönetimine dair, sorunun çözümü için başvurduğumuz bir yöntem de değil. Aslında bizim kadim kültürümüzden gelen devletimizin de bir geleneği ve baktığımız zaman da bizler bunun
geçmişte izlerini görmekteyiz. Özellikle ülkemizin kalkınma geçmişinde planlı
kalkınmak ve kalkınma planları çok önemli bir yer tutmakta.
Biliyorsunuz Devlet Planlama Teşkilatı kurulmasıyla, 1960’tan sonra 5’er yıllık
dönemleri kapsayan kalkınma planları 1963’ten itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Şu anda biz de 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planını uygulamaktayız. Kalkınma Planlarının önemi aslında, yüzlerce uzmanın akademisyenlerin, birçok sosyal tarafın katıldığı komisyonların birikimini görebilme.
Ben burada bir örnek vermek istiyorum: Genel Sağlık Sigortası’na dair Birinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Genel Sağlık Sigortası’nın Türkiye nüfusunun içine
alabileceği çok kapsamlı bir sağlık güvencesi sunacak bir sistem kurulması hedeﬁ
konuluyor.
Şu an 11. Kalkınma Planındayız. Özellikle Covid 19 salgınını yaşarken genel
sağlık sigortası sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu
birinci 5 yıllık kalkınmada planlanan, tasarlanan kapsamlı sağlık sigortası sistemini gerçekleştirmek de, o planın ekonomik ve toplumsal şartlarını oluşturmak da,
hamdolsun o sosyal güvenlik reformu sonrası milletimizin teveccühünü kazanan
saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın idare ettikleri hükümetlere nasip oldu.
Dolayısıyla biz hep diyoruz ki planlamak çok önemli fakat o planı gerçekleştirmek hayata geçirmek ise daha önemli bir durum. Dolayısıyla Covid 19 salgını
da bize gösterdi ki ekonomik kalkınmayla, sosyal kalkınma bağının kuvvetli kurulması gerekiyor.
Biz de Bakanlık olarak aslında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
olarak 4 sacayağı üzerinden bu ekonomik ve sosyal kalkınma bağını birbiri ile
ilişkilendiren, kuran bir bakanlığız.
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Çünkü sosyal devlet kavramının karşılığı olarak kurulmuş bir bakanlığız. Hem
dezavantajlı kesimleri koruyarak, hem işçilerimize işverenlerimize memurlarımıza
emeklilerimize iş adamlarımıza destek çıkarak toplumdaki, kamu yönetimindeki
tüm sosyal toplum kesimlerdeki koruma çalışmalarını da sosyal koruma olarak
adlandırıyoruz.
Dolayısıyla sosyal devlet anlayışımız gereği, hem sosyal kalkınmayı gerçekleştirmeyi hem sosyal refahı artırmayı amaçlıyoruz. İstiyoruz ki bireyden aileye,
toplumun tüm kesimlerindeki insanımızı koruyabilelim. Gerek çalışma hayatında
gerek sosyal güvenlik başlığı altında gerek sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar
olarak, bu dört başlık altında toparladığımız ve sosyal koruma kalkanı altında
vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin.
Covid 19 süresinde vatandaşlarımıza maddi destekte bulunduk. Burada kamu
görevlileri sendikalarımız da var; dolayısıyla ifade etmek isterim ki sosyal hizmetlerimizi kamu personellerimiz sayesinde vatandaşlarımıza çok etkili bir şekilde
ulaştırdık.
Hem Vefa Sosyal Destek Grupları olarak Bakanlığımıza bağlı olan Kadın
Konuk Evlerimizde ve Engelli Bakım Merkezlerimizde çalışan personelimizin
fedakârca çalışmaları sayesinde biz bir kez daha gördük ki insan kaynağımızın,
kamu personellerimizin hizmet ulaştırma noktasında ne kadar fedakârca çalıştığını da bir kez daha gözlemlediğimiz süreçte hep beraber yaşamış olduk.
Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kimsenin kimsesiz olduğunu hissetmesine, bu süreçte de müsaade etmedik ve hiçbir zaman da müsaade etmeyeceğiz.
Ben bu vesileyle bir kez daha, Bakanlığımızın hizmet birimleri ile il müdürlüklerimize ve 94000 çalışma arkadaşımıza, personelimize bir kez daha çok teşekkür
ediyorum.
Çünkü kamu yönetimindeki en önemli konu, aslında çalışma arkadaşlarımız.
Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonları ile çalışma arkadaşlarımızın desteği ile,
aslında bir sosyal hizmetlerimizde yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırabiliyoruz. Bakanımız da bahsetti; nasıl altyapı yatırımları sanayi ilerlemesi için bir ön

31

Memur Sendikaları Konfederasyonu ve OSTİM Teknik Üniversitesi

şartsa, e güvenlikten adalete, sağlıktan eğitime, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı
bir şekilde sunulması da ülkede yaşayan tüm insanlarımızın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran temel bir gereklilik.
Biz her zaman, devlet millete hizmet için var, dedik. İnsanı yaşat ki devlet
yaşasın, dedik. Bu yüzden de son 18 yıldır sorun üreten değil, sorun çözen bir
iletişim anlayışını benimseyerek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, hesap
verilebilir şeffaf katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek, en önemlisi de
bu hizmetlerimizi çok hızlı ve etkili bir şekilde onları sunmak için uğraşmaktayız.
Bu anlamda da hem stratejik yönetimi hem de stratejik planlama anlayışını da
önemsiyoruz.
Sayılara baktığımız zaman da, 2002’de 2 buçuk milyon kamu personelimiz
mevcutken bugün 4 milyonu aşkın bir konu personelimiz var ve sadece niceliksel
olarak değil niteliksel olarak kamu personel sistemimizin geliştiğini görmekteyiz.
Yine bakıyoruz, öğretmen sayımız son 18 yılda yüzde 70, doktor sayımız yüzde
175, hemşire sayımız yüzde 365, kariyer meslek mensubu sayımız yüzde 350 arttı.
Dolayısıyla bu aynı zamanda hükümetlerimizin, nitelikli iş gücü ile liyakate
verdiğimiz önemi göstermektedir. Kamu yönetiminin ekonomik kalkınmaya vereceği en büyük destek de ekonomik büyüme ve istihdam arttıracak, teşvik ve
destekler de var aynı zamanda.
Bizde istihdamı artırmak için SGK ve IŞKUR olarak hala 19 ayrı teşvik ve
destek programı yürütüyoruz. Covid 19 salgınının etkilerinin çalışanlarımızın işverenlerimizin üzerindeki etkilerini azaltma bağlamında da istihdam Kamu Nakit
altında birçok teşvik ve destek programı açıkladık.
Bildiğiniz gibi şu anda teşvik ve desteklerimizden 1.7 işyeri ve 11 milyon kişi
faydalandı. 2002’den bu yana teşvik ve desteklerimiz istihdamı desteklemek için
uyguladığımız teşvik ve desteklere 216 milyar lira kaynak kullandırmış durumdayız ve dolayısıyla bir yandan Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız,
altyapı sistemlerini kurar ve bütün bu işletmelerimiz desteklerken biz de çalışma
hayatında destekleyerek, işyerlerine ve işçilerimize destekler sunarak da ekonomik
kalkınmaya destek sunmaya devam etmekteyiz.
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Tabi bu süreç de işin geleceğini de konuşmak durumdayız. Çünkü kamu yönetiminde de çok önemli bir durum. Baktığımız zaman, ülkemizde teknolojik
gelişim konusunda en çok etkilenen, dönüşümü en hızlı sağlamak durumunda
olan ülkelerin başında gelmekteyiz.
Çünkü yapılan araştırmalarda, profesyonel becerilerin yararlanma süresinin 5
yıla kadar indiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz şu anda çocuklarımıza yeni beceriler
kazandırarak geleceğe hazırlamak durumundayız. Burada da mesleki eğitimin, nitelikli işgücü kazandırmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz.
Dolayısıyla mevcut olmayan işleri, bugünden hazırlanmayı sağlayacak becerileri de geliştirmekteyiz. Burada da tabii ki hem mesleki nitelikli eğitim hem hayat
boyu öğrenme sürekli öğrenme gibi konular devreye giriyor.
Biz de bu anlamda İŞKUR’un hem aktif işgücü piyasası programlarıyla mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları gibi
aktif işgücü programlarımızla hem de mesleki yeterlik kurumumuzun verdiği sertiﬁkalarla standartlarıyla beraber bu nitelikli iş gücünü desteklemeye de devam
etmekteyiz.
Programlarımıza katılan katılımcıların yüzde 65’ten 70’ten fazlasının hala istihdamda olması da bizim için bir mutluluk vesilesi. İnşallah bu süreçte biz de geçen
haftalarda da Sanayi Teknoloji Bakanımızla bir kez daha konuştuk ve beraber
birkaç proje üzerinde çalışmaktayız.
Diğer nokta, kamu hizmetleri noktasında. Bizim çok önem verdiğim noktalardan birisi, altyapımızı yükseltmek ve çok işlemi daha hızlı yapabilmemizi sağlamak.
Ben burada örnek vermek istiyorum: SGK’daki 2002 öncesinde bir çalışanın,
emeklilik başvurusu yapmak için 11 farklı belge toparlaması ve yaklaşık ortalama
120 gün de beklemesi gerekiyordu. Bugün emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe
yetiyor ve biz bunu çok kısa, bir hafta 10 günlük bir süre içinde aylığa bağlıyoruz.
Şu anda birçok kurumumuz da veritabanları olsun, birçok uygulama anlamında olsun dijital sistemlere geçmiş durumda. Bunu bu noktada da o veritabanlarına
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eriştirmenin, bilgi sistemlerini geliştirmenin faydasını, biz en çok Covid 19 salgını
sürecinde sosyal yardımları vatandaşlarımıza ulaştırırken gördük.
SGK, İŞKUR ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüzün bütünleşik sosyal
yardım sistemini entegre ederek Bakanlık altında ihtiyaç sahiplerine daha hızlı
bir şekilde ulaşabildik. E devlet uygulamaları arasında da en çok kullanılan 10
hizmetten 5’i, Bakanlığımız ilgili kuruluşlarına ait hizmetler dolayısıyla bu noktada da bakanlığımızın bu teknolojik dönüşüme ne kadar önem verdiğinin de bir
göstergesi.
Çünkü inanıyoruz ki gelecek, bilgi temelli bir ekonomi üzerine kurulacak ve
milli teknoloji hamlesi de ülkemizin yükselen güç olmak yolunda en büyük kaynaklarından birisi olacak.
Ben her daim ifade ettiğim gibi, bizim bakanlığımızın en önemli misyonu üretken ve mutlu birey üretken ve mutlu aile.
Doğrusu da, güçlü ve müreffeh toplumu sağlayabilmek, dolayısıyla bunları
sağlayabilmek için bireylerimizin mutlu, üretken olması; ailelerimizin huzurlu ve
mutlu olması için de bizim ekonomik ve sosyal kalkınmayı bir arada insani gelişim
olarak sağlamamız çok önemli.
Dolayısıyla da aslında toplantıda, Kongre’de, bunu sağlamanın altyapıları da,
bize izleklerini oluşturacak, en önemli bilgileri bize sunacak.
Bu ekranda sözlerime son verirken, öncelikle Memur-Sen’e ve OSTİM Teknik
Üniversitesi’ne, ülkemizin kalkınma yolunda attıkları bu adım için de bir kez daha
teşekkür ediyorum. Kongrenin verimli geçmesini diliyorum.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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DÜNYADA KALKINMA TECRÜBELERİ
BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN KALKINMASINDA
DEVLETİN ROLÜ
Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK*

Dünyada kalkınma alanında ciddi bir sorunumuz var. Dünyada 7,5 milyar insanın çok büyük bir kısmı kalkınamamış durumda. Ekonomik olarak tamamen
materyal bir kalkınma tanımının olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ben de maddi kalkınmadan bahsediyorum. Maddi kalkınma eski Türk kaynaklarında, imar/
bayındırlık olarak geçerdi. Kavrama bu haliyle baktığımızda, dünya üzerindeki
insanların çok büyük kısmının kalkınamamış ülkelerde yaşadıklarını görürüz.
İnsanlar ne yazık ki hak etmedikleri ekonomik şartlarda yaşıyorlar. Hak ettikleri alt yapıya sahip değiller. Bu dünyayı yönetenler ise teknolojik olarak gelişmiş,
ekonomik olarak kalkınmış ülkelerdir. İşte sürünün çobanı onlar. Diğer geri kalan
insanların ve ülkelerin hepsi de sürüdeki koyunlar gibi yaşıyorlar.
Dolayısıyla esasında demokratik manada da bir sıkıntı var. Kalkınmamış olmanın getirdiği, dünya insanı üzerinde bir demokratikleşme sorunu da var. Dünya üzerinde yaşayan, diyelim ki 7,5 milyar insanın büyük kısmı, kendi tercihlerinin
dünya gündemine gelmediğini görüyor. Ama bu kalkınmamışlık sorununu da ille
de ileri ülkeleri atacağız diye bir şey de yok. Kalkınmayan ülkelerin önce kendilerine bakması gerekiyor.
Bugünkü konferansın konusu da gerçekten çok manalı. Ana teması, nasıl kalkınırız, özelde de gelişmemiş ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik zenginlik farkı neden ortaya çıkıyor? Bugünkü konumuz bu.
Geçmişe de baktığımız zaman görüyoruz ki, 18. yüzyılda sanayileşerek dünyanın ekonomik manada hegemonik gücü haline gelen İngiltere’nin ardından,
sanayi politikalarıyla kalkınan Amerika hegemonik güç oluyor. Arkasından
*

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
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Almanya’sı, Japonya’sı ve diğerleri kalkınmayı başarabiliyorlar ama dünyanın geri
kalanı başaramıyor.
Burada şunu söylememiz gerekiyor: Kalkınmayı başarmanın altında devletin
önemli bir rolü var. Yani burada benim devletçilik yapmak sosyalistlik yapmak
falan gibi bir derdim yok. Ama devletin kalkınmış olan ülkelerde bu kalkınma
sürecinde çok ciddi bir rol oynadığı kesin.
Total olarak bakarsak, ben kitabımda bir benzetme kullanmıştım, şöyle ki:
Arjantinlilerin icat ettiği -biliyorsunuz- bir dans çeşidi var. Tango! Amerikalılar da
der ki: “Tango iki kişiyle yapılır.”
Halay ise çok kişiyle çekilir. Tango iki kişiyle yapılır. Tek başına dans etmeye
kalkarsan buna ‘göbek atma’ denir. Göbek atma da geriliğin bir timsalidir. Kalkınma da en az iki aktörle yapılabilir. Bunlardan bir tanesi devlet, diğeri de özel
sektör.
Devletin kalkınmada anahtar rol oynadığını, hemen hemen bütün kalkınma süreçleri tecrübelerinde; Japonya’sı, Almanya’sı, Doğu Asya ülkeleri, Çin’i,
ABD’si, İngiltere’si, Fransa’sı… hangi başarılı kalkınma örneğine bakarsak orada
başarılı bir devlet olduğunu görüyoruz. Şimdi burada o zaman başarılı devlet
nedir? Buna bakmamız lazım.
Dünyada 200 tane devlet var. Devlet enteresan bir yapı. İnsanlar bir arada
yaşadıkları zaman bazı kurallar ve yapılar oluşturuyorlar, kurdukları yapının adına
da ‘devlet’ diyorlar.
“Devletler niye var?” dendiği zaman, iktisatçıların bu soruya verdiği cevapla,
siyaset bilimcilerin verdiği cevap çok farklı. İktisatçılar veya kalkınmacılar olarak bizim verdiğimiz cevap: Devlet; kalkınma, o ülkenin ekonomik kalkınmasını
sağlamak sebebiyle kurulur. Bunu başaran devlet başarılı devlettir. Başaramayan
devlet başarısız devlettir.
Bir de siyaset bilimcilerin –biliyorsunuz- başarısız devlet tanımı var. Bu tanımı
biraz daha genişletmemiz lazım. Başarılı devlet dünyada çok az ve kalkınmayı
sağlayabilen devletlere biz ‘başarılı devlet’ diyoruz, kalkınmayı sağlayamamış 200
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ülkenin yaklaşık 180’ine de ‘başarısız devlet’ diyoruz. Başarısız devlet kalkınmayı
sağlayamayan devlettir.
En son başarılı kalkınma örnekleri Doğu Asya’da veriliyor. Kore, Singapur,
Malezya gibi, Hong Kong gibi. Bu ülkelerin arkasından gelen Çin. Çin de çok
güçlü bir devlet ve kalkınmanın teknolojik gelişmenin anahtarı yine devlet. Başarılı devletle başarısız devleti ayıran teknik unsurun devlet kapasitesi olduğunu
söyleyebiliriz. Devlet kapasitesi, devletin bu kalkınma sürecini başarabilmesini
sağlayan kapasitesiye diyoruz.
Eğer bu 200 devlet içinde 20 tanesi -tabii kaynak zenginlerini bir tarafa bırakırsak, çünkü kaynak zengini olmadan kişi başına düşen milli geliri yükseltmek
gerçekten oldukça meşakkatli- ve dünyada 20 ekonomi bunu başarabilmiş, 180
ekonomi ise bunu başaramamış. Demek ki, 20 ülkede devletin kapasitesinin yeterli seviyede olduğunu görüyoruz. Diğer 180 ülkede de, devlet kapasitesi zayıf,
diyoruz.
Peki devlet dediğimiz şey ne? Devlet dediğimiz şey, devletin çalışanları manasına gelir. Özel sektör, yani şirket dediğimiz şey ise şirketin çalışanları. O halde
başarısız devletle başarılı devleti ayırt eden ana unsur, insan olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de şu an 3.5 milyon kamu görevlisi var. Totalde ise Türkiye’de şu
an 29-30 milyon çalışan var. 3.5 milyondan düştüğümüzde kalan kısım da özel
sektörde çalışıyor.
Sizin başarılı şirketleriniz ve başarılı devletiniz olabilmesi için özel sektörde
başarılı insanlarınız olacak, kamuda da başarılı insanlarınız olacak. Liderlik seviyesinden en alttaki hizmet veren seviyesine, başarılı, motive olmuş, vizyon sahibi bir
bürokrasi oluşturabiliyorsa özel sektörde veya devlette başarılı oluyoruz.
Biliyorsunuz, Almanya’yı kuran kişi Bismarck’tır. Almanya küçük prenslikler
-biz ona beylikler diyelim kendi kültürümüzden hareketle- kendi kültürümüzden.
Almanya küçük prenslikler, beylikler halinde yaşarken, Roma İmparatorluğu’nun
yıkılmasından itibaren, hatta bu küçük beylikler hakkında Alman milli iktisatçıları,
19 yüzyılın başında Hollandalıların bu Alman prensliklerini nasıl domine ettiklerini, nasıl sömürdüklerini anlatırlar.
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Bahsettiğimiz bu küçük beylikleri birleştirip bugünkü Alman devletini kuran
kişi Bismarck’tır. Bismarck deha bir devlet adamıdır. Yani bugünün bir meşgalesi
olarak her şeyi sıraladığımız gibi, bence dünya üzerindeki büyük devlet adamlarını
sıralarsak, bence en başta gelenlerden bir tanesi Nizamülmülk’tür. Onun hemen
arkasından gelecek devlet adamlarından biri ise Bismarck’tır. Bismarck büyük bir
vizyonerdir. Marx da bir Almandır.
Marx, sosyalist devrimin Almanya’da olmasını bekliyordu çünkü Almanya’da
yaşıyordu ve Almanya’nın sanayileşmesinin tüm toplumsal etkilerine tanık oluyordu. Marx diyor ki: İşçinin en çok ezildiği topluluk sanayi topluluğu, o yüzden
devrimin olacağı yer Almanya’dır.
Ancak biliyorsunuz ki devrim sanayi toplumunda olmuyor; bir çiftçi toplumunda Rusya’da devrim oluyor, Lenin sayesinde. Niye Almanya’da devrimin olmadığına bakılırsa, bunun da arkasından Bismarck çıkıyor. Çünkü Bismarck o
kadar vizyoner bir devlet adamı ki ve tabii Marksizm’den de hoşlanmıyor. Bunu
tehlike olarak görüyor ve sosyal güvenlik sistemini kuruyor. Almanya’da sosyal
güvenlik sistemi kurulunca, o dönem Alman çalışanları Alman devletine bağlı
hale geliyor.
Zaten 18. Yüzyılın başlarında, büyük Fredrich zamanında, ücretsiz ve mecburi
kamu eğitimi sistemi kurulmuştu. Alman eğitim sisteminin hala şu anda dünyaya
hâkim olduğunu görüyoruz. Bu sistemi ortaya koyan kişi de Büyük Fredrich’tir.
Alman eğitim sistemi, Almanya’nın sanayileşmesini sağlamakla birlikte, aynı zamanda Alman sistemini devletin bir “kul”u haline getirmiştir. Bunu da pek kimse
söylemez ama gerçeklik budur. Alman eğitim sistemi Alman insanını “devletin
kulu” haline getirmiştir.
Bu manada, Bismarck sisteminin altyapısı Fredrich tarafından ortaya atılmıştır.
Peki Bismarck ne yapmıştır? Sosyal güvenlik sistemi ile marksist sosyalist evrimin
Almanya’da olmasını / Alman Krallığı’nın çökmesini engellediği gibi, bir başka
büyük iş daha yapmıştır. O da Alman bürokrasisini kurmuştur.
Alman bürokrasisi deyince yine bir Alman sosyologdan bahsedelim: Hepinizin ismini bildiği Weber, bürokrasi kelimesini ilk ortaya atan kişidir. Bugün ise
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bürokrasi kavramı dünyada çok kötü anılan bir kavramdır. Bürokrasi denildiğinde
akla bürokratik oligarşi ve bürokratik verimsizlikler gelir.
Ama esasında Weber’i daha iyi anlamaya çalışırsak ve onun düşünce tarzından
gidersek, tırnak içerisinde belirtmek gerekirse “İşler büyüdüğü zaman bir kurumsallık katmak gerekiyor.” İşte Weber, tam da bunun adına ‘bürokrasi’ demiştir.
Bürokrasi, temelde büyük yapılarda işlerin daha verimli olmasını sağlayan hiyerarşik bir düzendir. Türk tarihi de bunun örneklerini sergiler.
Kutadgu Bilig’ten beri, devletin verimli olması gerektiğinden devlet felsefesine
kadar, bu sistemli yapıların dünya üzerinde neşet ettiği ülkelerden milletlerden bir
tanesi de Türklerdir.
Kutadgu Bilig’e baktığınız zaman, esasında orada da verimli bir kamu bürokrasisinden bahsedildiği görülebilir. Ancak günümüzde bürokrasi, Türkiye de dahil
olmak üzere öyle bir hale gelmiştir ki gelişmişliğin önünü açan değil, önünü kapatan köstekleyen bir hale gelmiş. Bunun yeniden şekillenerek, kamu bürokrasisinin kalkınmayı destekleyici bir forma gelmesi, yine toplumun onun da ötesinde
bürokrasinin kendi görevidir. O yüzden bugünkü kalkınma ile ilgili konferansımızı Memur-Sen ile yani bir milyondan fazla memur kardeşimizin temsilcisi olan
Memur-Sen ile yapıyoruz.
Bismarck, Alman bürokrasisini kurduğu zaman şöyle bir bürokratik yapı oluşturmaya çalışıyor: Alman bürokrasisi, Almanya’nın sahibidir. Ama iyi manada
sahibidir. Şimdi bir şeyin sahipliğindeysek o işle empatimiz daha da artar ve verimlilik de artar. Bir şirketimiz olduğunu, bir dükkânımız olduğunu düşünelim. O
dükkân zarar ederse bizim de canımız acır üzülürüz, kâr ederse istihdam sağlarsa
da seviniriz. O yüzden bir girişimcinin bir şirketi, bir dükkânı sahiplenmesi gibi
bir sahiplenmeden bahsediyorum. Bismarck olumlu manada Alman bürokrasisini, Alman devletinin ve toplumunun sahibi olarak tanımlamıştır ve bugün Almanya’ya baktığımız zaman bu sahiplik duygusunun hala devam ettiğini görüyoruz.
Almanya, Avrupa’nın en güçlü devleti ise, o küçük nüfusuna rağmen dünyanın
önemli ekonomilerinden biriyse, bunun içinde Alman bürokrasisinin devleti ve
toplumu sahiplenme hissinin mutlaka olumlu bir etkisi vardır.
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İngiltere’de ise tersine bir sahiplik dugusu var. Bürokrasi dediğimiz sistemin
içinde o yapının devleti, milleti sahiplenmesi lasım, teknolojik gelişmenin, sanayileşmenin, kalkınmanın önünü açması lazım, dedik. Ama bir de tersine sahiplik
yapısı var. O da mirasyedi sahipliği. Yani size babanızdan 40 bin dönüm tarla
kalıyor, onu da satıp zengin hayatı yaşıyorsunuz. Üzerine hiçbir şey koymuyorsunuz, bu da bir sahiplikti ama negatif yönde. Japon kalkınmasının temelinde devlet
bürokrasisinin sahiplik duygusu olduğu gibi, özel sektörde çalışan özel sektör
memurlarının da bürokratlarının da devlete sahiplik duygusuyla yaklaşması vardır.
Hatırlarsanız hem Kore’de hem Japonya’da sendikalaşma esasında gerçekleşmemiş, bu da enteresan bir detaydır. Ve oradaki memurlar aile hayatlarını bozmuşlardır. Özel sektörde çalışırlar, hatta geceleri bile çalışırlar, metroda uyurlar,
bazen şirketlerde uyurlar.
Sosyal hayatlarında olan eksikliği de barlarda alkol alarak giderirler. Böyle örnekler de vardır. Bunların hepsi güzel örnekler değil ama sahiplenme örnekleridir. Bu iki tür sahiplenmeden, kamu personelinin de özel sektör personelinin de,
yani hepimizin olumlu sahiplenmeyi sağlamamız lazım. Eğer olumlu sahiplenme
olursa kalkınırız.
Türkiye’deki bütün hastanelerde asansörler yabancıdır. Ve ben bir tane devlet hastanesi bilmiyorum ki içinde bir tane yerli malı asansör olsun. Eğer sizin
bürokrasiniz, memurunuz ülkesine sahip bir memur ise kalkınmacı bir devletin
kalkınmacı memuru ise, Sağlık Bakanlığı’ndaki memurlarınız asla bir asansör alımı yapılacağı zaman müteahhite baskı yapmaz, ‘asansörün yabancı olacak’ diye.
Çünkü bizim asansörümüz de en az Alman asansörleri kadar kalitelidir. Ancak
Sağlık Bakanlığı gibi birçok bakanlığımızda, maalesef kendilerine pazar bulamamaktadırlar.
Bu durumda ne oluyor? Biz büyümeyi, ekonomik büyümeyi ve sanayileşmeyi,
kamu satın almalarımızla yanlış politikalarımızla kendi ülkemize değil, diğer ülkelere kaydırmış oluyoruz. Biz o asansörleri borçlanarak alıyoruz. Devletimiz borç
altına giriyor. Bu asansörleri borçla yapıyoruz. Bazısı iç borç, dış borç ve faturayı
biz yabancı bir şirkete kestirdiğimiz zaman, orada ekonomi, o çeyrek içinde oyun
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içinde büyüyor. Benim ülkemde büyümüyor yani borçlanarak ben başka bir ülkenin kalkınmasını sağlıyorum.
Dolayısıyla Ali Yalçın başkanımızla da konuştuğumuz zaman bu projenin ilk
ortaya çıktığında kamu personelimizin ki kamu personeli içinde Memur-Sen’in
çok ciddi bir payı var. Dediğim gibi 1 milyon yani nüfusu 1 milyonun altında dünyada bir sürü ülke var. Memur-Sen bir ülke büyüklüğünde bir konfederasyondur.
Dolayısıyla Ali Yalçın başkanımızla, bu şuurun bütün vatansever memurlarımıza, hem özel sektör hem kamu sektörü, yayılması için bu konferansı düzenledik. Ben bu örnekle bitirmiş olayım. Teşekkür ediyorum.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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ÇELİK SANAYİİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN
KALKINMA TECRÜBESİ VE KALKINMADA
PLANLAMANIN ÖNEMİ
Prof. Dr. Celalettin Sencer İMER*

Kalkınma, sanayileşme olmadan; sanayileşme de kamu yönetiminin bilinçli
davranması olan planlama olmadan gerçekleşemez, daha doğrusu süreklik kazanamaz.
Planlama dediğimiz şey çok önemli bir husustur. Planlama, hayatımızın her
alanında mevcuttur. Devletler de şirketler de bunu yaparlar. Planlama dediğimiz
şey, her şeyden önce bir hedeﬁn konmasıdır. Hedef konulduktan sonra hedefe
gidiş yolunun tespiti, desteklenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Bu iş önemini
hiçbir zaman kaybetmez ve kaybetmeyecektir.
Kendi tarihimizden örnek vermek istiyorum:
1923-1938 Atatürk dönemindeki ekonomiyi incelediğimiz zaman, bu süreci iki döneme ayırabiliriz: 1923-1929 arası liberal dönem, 1930-1938 arası planlı
ekonomi dönem.
Ama bu dönemde Türkiye’nin gayri saﬁ milli hasılası 15 sene üst üste yüzde
8.3 artmıştır. Eğer Türkiye bu yüzde 8.3’lük gayri saﬁ milli hasıla artışını bugüne
kadar devam ettirebilmiş olsaydı, şu anda Türkiye 3 trilyon dolar milli gelire sahip
olan, yani Büyük Britanya seviyesinde dünyanın altıncı ekonomisi durumunda
olacaktı ama bu olmamıştır.
Bunun olmamasının sebepleri çok farklıdır ama her şeyden önce gayri saﬁ
milli hasıla artışı yüzde 4.5 civarında kalmıştır. Türkiye bugün bu erişebileceği
milli gelir seviyesinin yaklaşık ¼’ünde kalmıştır. Sanayileşme hızı ise, Atatürk döneminde 15 sene üst üste yüzde 10.5 artmıştır (Korum, 1982, s.63-78).
*

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi
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Bu da çok ciddi bir sayıdır. Bu sayıları söyleyerek, planlamanın ve bir iradenin
ortaya konmasının ve İstiklal Savaşı’ndan çıkmış olan bir toplumun hep birlikte
ekonomik kalkınmasını tamamlayarak ancak o şekilde gerçek istiklaline sahip olabileceğinin bilincinde olmasıyla ilgili bir husustur.
Demek ki burada bir bilinç, toplumsal bir bilinç gerekiyor. Bu bilinç verilmiştir ve insanlarda vardır. Bugün için bu ne kadar vardır tartışılır. Demek ki
sanayileşme olmadan kalkınmanın olması mümkün değildir. Biz sanayileşmesini
tamamlamış bir ülkeyiz diyemeyeceğim ama biraz sonra vereceğim çelik sanayiindeki örnek, bu alanda çok önemli bir noktaya geldiğimizi ortaya koyacaktır.
Demek ki istesek yapabiliyoruz. Keza savunma sanayinde de övgüyü hak eden
başarılar var, önemli bir hamle yaptık. Demek ki hedef koymak, odaklanmak,
kuvvetini bir yere teksif etmek gerekiyor. Bu çok çok önemli bir husus, başarının
sağlanması için şart. Yalnız askeri alanda değil, ekonomik, sosyal başarılarda da
aynı şey geçerlidir.
Atatürk döneminde özel sektörün imkânları kısıtlı olduğu için, kamu sektörü
ortaya çıkarak bir takım sanayi tesisleri kurulmuştur. Kamu İktisadi Teşekküllerinden bahsediyorum. Bu şekil iktisadi kuruluşlar kurulduğu zaman yerli doğal
kaynaklar değerlendirilmiş, ithal ikameci bir politika güdülmüş ve başarıyla dış
ticaret açığı ortadan kaldırılmıştır.
Hatta dış ticaret fazla verecek hâle gelmiş ve Türk Lirası değer kazanmıştır.
Vatandaşın alım gücü artmış, enﬂasyon çok düşük seviyelerde seyretmiştir. Bu
başarılar, kamunun uyguladığı akılcı planlı ekonomi politikaları sayesinde gerçekleşmiştir. Bugün için de örnek teşkil etmektedir. O dönemlerden alınacak bugün
için çok dersler bulunmaktadır.
O dönem içinde yerli olan bir sanayinin milli olması için acaba hangi özelliklere sahip olması gerektiği, şu üç noktayla ortaya konmuştur (Korum, 1982, s.74).
Onların ortaya koyduğu ilkeler şunlardır:
Birinci özellik; o tesiste, o ekonomik birimde kullanılan tekniğin, teknolojinin
en yeni teknoloji olması lazım. Yani dünyadaki en yeni teknolojiye sahip olması
lazım.
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İkincisi; maliyetler, o zamanki tabirle cihan maliyetleri, dünya maliyetleri ile
mukayese edilebilir düzeyde olması lazım. Yani gümrük duvarları ile korumaya
çalıştığınız zaman maliyet kavramını bir kenara atmayacaksınız.
Üçüncüsü; tüketicinin korunması. Çünkü eğer siz gümrük duvarlarıyla bir
üretimi destekliyorsanız, o zaman kâr bir noktada maliyetin üzerine konularak
rahatlıkla belirlenebilir ve siz istediğiniz kadar kâr elde edebilirsiniz.
Bunun örnekleri görülmüştür. Türkiye’de de görülmüştür. Başka yerlerde de
görülmüştür. Ama bu tüketiciyi ezmektir. Bunun olmaması gerekir. Yani ürünler,
tüketiciye bol ve ucuz sunulmalıdır. Yerli ve milli, bir arada tekrarlanan bir slogan
olmamalıdır. Yerli’nin milli olması böylece belirlenmiş oluyor.
Ayrıca başka bir noktaya değinmek istiyorum:
Özellikle dijitalleşmeyi ve otomasyonu, sanayi 5.0’ı öne çıkaran bir takım çerçeveler, büyük bir hata yapmaktalar. Onun altını çizmek istiyorum. Bazıları, sanayi
olmadan sanayi ötesi toplum oluruz, diye düşünüyor. Böyle bir şey pek mümkün
değil. Yani sanayi olmadan sanayi ötesi toplum olamazsınız.
Hele Türkiye gibi 800 bin kilometre kare yüzölçüme sahip, 85 milyon hatta
100 milyona giden bir nüfusa sahip bir ülkenin istihdam yaratıp, refah içinde yaşayan, ilerleyen bir ülke olabilmesi için mutlaka sanayileşmesini tamamlaması gerekir. Bunu unutmamak lazım. Bazıları maalesef bu hataya düşüyorlar. Bu hataya
düşenleri uyarmak için bir mühendis olarak özellikle bunu söylüyorum.
Sanayileşmenin gerçekleşmesi için üç önemli unsur vardır. Bu unsurları şöyle
sıralayabiliriz: Sanayi yapabilmek için bir kere malzeme lazımdır. Malzeme olmadan sanayi olmaz. İkincisi, konstrüksiyon gerekir. Üçüncüsü ise komuta sistemleridir. Komuta sistemleri ise işte sizin 5,0 dijitalleşme dediğiniz husustur. Bu
komuta sisteminin bugünkü adıdır. Yalnız başına komuta sistemi ile bu işi, yani
sanayileşmeyi halledemezsiniz. Bu biraz önce bahsettiğim iki unsuru ihmal etmeyiniz. Bu sosyal bilimcilerin mühendislik konusunda yeterli bilgileri olmamasından dolayı ve böyle bir dünya tecrübesini değerlendirememelerinden dolayı içine
düştükleri bir hatadır. Bunun özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum.
Şimdi örnek olarak vereceğim şey çelik sanayiidir.
45

Memur Sendikaları Konfederasyonu ve OSTİM Teknik Üniversitesi

Çelik Sanayiinin Önemi ve Türkiye Çelik Sanayiinin 1980’den İtibaren Gelişimi
Çelik sanayii olmadan ne İngiltere dünya imparatorluğu olabilirdi ne Amerika
20. yüzyılda Amerika olabilirdi ne de bugün Çin yeni gelişmekte olan bir güç
hâline gelebilirdi. Ne Almanya Almanya olabilirdi ne Japonya Japonya olabilirdi.
Bütün bu ülkelerde çelik sanayii ana sanayidir.
Çünkü çelik öyle bir malzemedir ki kullanılan bütün metal malzemeleri bir
araya koyduğumuzda bunun yüzde 95’i çeliktir. Binlerce çeşidi vardır ve demirin
içerisindeki katkı yapan elementlerin oranlarını ve cinslerini değiştirmek suretiyle
binlerce çeşit malzeme yaparsınız ve bu malzemeyi gerek altyapı üstyapı gerek
araç ve gereç üretiminde gerekse silah üretiminde kullanırsınız.
Nitekim Alman ﬁzikçisi ve aynı zamanda ünlü siyaset bilimci ve uluslararası
ilişkiler hocası olan Wilhelm Fuck ki rahmetli Erbakan orada doktora yaparken
Aachen Teknik Üniversitesi’nin rektörü imiş.
Ulusal güç ile demir-çelik üretimi, enerji tüketimi ve nüfus arasında ilişki kuran
ünlü (Pfetsch, 1994, s.156) “Ulusal Güç = Nüfusun 3’üncü kökü x Çelik Üretimi
x Enerji Tüketimi” formülünü 1967 yılında ortaya attığında ülkeleri, kendi zamanında güç sıralamasına koymuş ve dünyada ülkeler arasındaki güç dağılımını
gerçekçi olarak hesaplamayı başarmıştı.
Bugün ülkeler arasındaki güç dağılımında da bu formül gerçekçi bir güç dağılım tablosu ortaya koymaktadır. Nüfusun üçüncü kökünün alınması nüfusun
etkisini azaltmak için seçilmiştir.
Çünkü mutlaka nüfusu kalabalık ülkeler gelişmiş ve güçlü ülkeler olmuyor. Çelik
üretimi çarpı enerji tüketimi çarpı nüfusun üçüncü kökü, bu üç ölçülebilir büyüklük belirlendiği zaman dünyada güç dağılımı, ülkeler arasında gerek 19. gerek 20.
asırda ve gerekse şu anki dağılımı aynen ortaya koyabiliyorsunuz. Çok ilginç. Buna
belli ilaveler yapılabilir ama şu an Fucks’un güç formülü hâlâ geçerliliğini koruyor.
Çelik sanayii hakkında bunları söyledikten sonra kendimle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum: Zira biraz sonra açıklayacağım çelik sanayiimizin gelişmeleri ile
yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. 1960’ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Elektronik Bölümünde öğrenciydim. Bu alanı bıraktım, metalürji okumak
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üzere kazandığım devlet bursu ile Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu adına
Berlin Teknik Üniversitesi’ne gönderildim.
Türkiye’ye hizmet edebilmek için yapmak istediğim doktorama ilgili kurumca
izin verilmediği için Almanya’da kaldım. 20 sene orada yaşadım, hem orada doktora yaptım, sonra aynı üniversitede hocalık yaptım, bilimsel araştırmalar yürüttüm. Alman çelik sanayiisine hizmet ettim. Ama bunu söyleyeyim ki çok şanslıydım. Çünkü Almanya’nın çelik sanayiisini yönlendiren hocalardan birisi olan Prof.
Dr. E. E. Hofmann’ın en son asistanıydım.
Prof. Hofmann, Hitler Almanya’sı zamanında Fransa’yı işgal eden kuvvetlerin
işgalinden sonra Fransız çelik sanayiinin başına Almanya adına konmuş olan kişidir, aynı zamanda Alman çelik sanayiinin planlanmasında rol oynamıştır. Onun
bana aktardığı bilgi ve tecrübeleri -ki hocamız 1900 doğumlu idi- sanatkar bir
insandı aynı zamanda.
Çağın bilgisayar teknolojileri ile birleştirerek geliştirdiğim simülasyon modelleri ile Alman çelik sanayiine hizmet etmeye çalıştım. Birleşmiş Milletler uzmanı
olarak, Berlin Teknik Üniversitesi’nden izinli olarak rahmetli Turgut Özal’ın daveti ile Türkiye’ye 1980’de gelip Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) çalışmaya
başladığımda, Almanya’da çelik sanayiinde olan ilgililer bana çok kızdılar ve Türkiye’nin çelik üretimini arttırmasının bir anlamı olmadığını, benim Almanya çelik
sanayii için çalışmaya devam etmem gerektiğini söylediler. Yani diyorlardı ki biz
seni yetiştirdik, sana yatırım yaptık, sen Alman çelik sanayiine hizmet etmelisin.
Türkiye’nin çelik sanayiine hizmet etmene gerek yok.
Görüldüğü gibi ülkeler arasında sanayileşme konusunda rekabet var. Ben oradaki tecrübeleri Türkiye’ye taşımaya çalıştım. 1980 sonrasında biz işe başladığımızda askeri dönemdi, rahmetli Özal başbakan yardımcısıydı ve bendeniz Devlet
Planlama’da Birleşmiş Milletler Projesi (TOKTEN) çerçevesinde çalışmaya başladım. Sonra Almanya’ya geri döndüm, o zamanki hükümet, rahmetli Özal beni
tekrar davet etti. Yine Birleşmiş Milletler (UNİDO) uzmanı olarak geldim ve hem
DPT Müşaviri hem DPT müsteşarının müşaviriydim. Hem rahmetli Özal’ın ve
ilgili bakanların müşaviriydim. Bu durum Özal iktidarı döneminde de devam etti
ve Özal partiyi kurarken beni dahil ettiği hâlde ben partiye girmek istemedim ve
çelik sanayiindeki işimi sürdürmek istedim.
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Türkiye’nin 1980’de çelik üretimi iki buçuk milyon tondu. Türkiye’nin nüfusu
44 milyondu. Çelik üretiminde Türkiye, Bulgaristan’ın altındaydı. Çelik üreten
ülkeler sıralamasında Bulgaristan otuz üçüncü sıradaydı, biz Türkiye olarak otuz
dördüncü sıradaydık. Bir çelikçi olarak ben buna çok üzülmekteydim. Türkiye’nin
yeterli çeliği yapmadan da bir yere gelmesi mümkün değildi.
O zamanki hükümetler bana şu görevi verdiler, rahmetli Özal en başta olmak
üzere, “Türkiye’nin çelik sanayiini en ileri noktaya en az kaynak harcayarak getirmek.”
Bu görevi üstlendikten sonra devlete bağlı olan Karabük ve İskenderun Demir-Çelik Fabrikalarının bağlı olduğu Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları A.Ş.’nin, yeni devletleştirilen Asil Çelik’in
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine atanarak uygulamanın içerisinde de yer aldım.
Daha sonra Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevini de
üstlendim. Bütün bu görevleri uzun bir süre yürüttüm. Uygulayıcı olarak, diğer
taraftan planlayıcı olarak, aynı zamanda hükümetin ve ilgili bakanların danışmanlığı görevini de sürekli devam ettirdim.
Aşağıdaki Tablo 1’de Türkiye’nin sıvı çelik üretimi 1980-2019 arasında onar
yıllık periyotlarda, çelik üretim artışı yıllık hızı her bir periyot için, Türkiye’nin
dünya çelik üreten ülkeler sıralamasındaki yeri, o yıllara ait nüfusu ve kişi başına düşen ham sıvı çelik üretim miktarları verilmiştir (en.wikipedia.org/list of
countries by steel production-wikipedia; www.macrotrends.net/Turkey population1950-2021/MacroTrends).
Tablo 1: Türkiye’nin Sıvı Çelik Üretimi 1980 – 2019

Yıllar

Milyon
T/Tıl

Kişi Başına
Çelik Kg/
Kişi Yıl

Ortalama
Yıllık
Üretim
Artışı %

Dünya
Sıralaması

Nüfus
Milyon

1980

2,5

57

14,2

34.

44

1990

9,4

174

4,3

18.

54

2000

14,9

227

7,3

17.

63

2010

29,0

403

1,7

12.

72

2019

33,7

411

8.

83
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-

39 yılın (1980-2019) ortalama çelik üretim artış hızı: %7,0

Aşağıdaki Tablo 2’de 2019 yılında dünyanın ilk 21 çelik üreticisi verilmiştir
(www.world steel.org 2020 World Steel in Figures).
Tablo 2: Dünya Çelik Üreticisi ilk 21 Ülke 2019 yılı
Sıra

Ülke

Milyon Ton/Yıl

1.

Çin H.C.

996,3

2.

Hindistan

111,2

3.

Japonya

99,3

4.

ABD

87,9

5.

Rusya

71,6

6.

Güney Kore

71,4

7.

Almanya

39,7

8.

Türkiye

33,7

9.

Brezilya

32,2

10.

İran

31,9

11.

İtalya

23,2

12.

Tayvan

22,1

13.

Ukrayna

20,8

14.

Vietnam

20,1

15.

Meksika

18,6

16.

Fransa

14,5

17.

İspanya

13,6

18.

Kanada

12,8

19.

Polonya

9,1

20.

Belçika

7,9

21.

Avusturya

7,4

Dünya

1.870

•

Çin H.C. dünya çelik üretiminin 2019’da % 53’ünü üretmiş.

•

Bulgaristan 1980’de 8,8 milyon nüfus,

2,5 milyon t/yıl çelik üretimi, 284 kg çelik/kişi yıl
2019’da: 7 milyon nüfus, 0,7 milyon t/yıl çelik üretimi, 100 kg çelik/kişi yıl
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Tablo 1’den görüleceği üzere, 1980’de 2,5 milyon ton üreten Türkiye, 1990’da
9,4 milyon tona çıktı.Yani Türkiye’nin 10 yıl içerisinde üretim artış hızı yıllık yüzde 14,2 üretim artışı sağlandı. Dünyada o tarihte bunu yapan başka bir ülke yoktu.
On sene üst üste yüzde 14,2 üretim artışı sağlandı. Çok önemli bir şey bu ve dünyada otuz dördüncü sıradan on sekizinci sıraya yükseldik. Başardık.
O zaman Özal hükümetinde bakan olan bazı kişiler bizi hayalcilikle suçladılar.
Çünkü onlara göre plan hayali, uydurma bir şeydi. 2000 senesinde çelik üretimi
14,3 milyon tona çıktı. Maalesef 1990-2000 yılları arasında yavaş gitmiş işler. Yüzde 4,3 civarında bir artış olmuş. Görüldüğü gibi çelik üretim artış hızı düşmüş.
2000-2010 arası çelik üretimi 29 milyon tona çıktı ve üretim artış hızı yıllık, 10 yıl
üst üste yüzde 7,3 oldu. 2010-2019 arası çelik üretim artış hızı yavaş oldu, 9 yıl
üst üste yüzde 1,7 büyüyerek 2019’da 33,7 milyon ton oldu. Ve şu anda Türkiye,
dünyada Almanya’nın hemen arkasında sekizinci sırada bulunmaktadır. Bununla
iftihar edebiliriz.
Zaten 1980 sonrası çelik üretimi planlaması yaparken 2010’da Almanya’yı yakalayıp geçmeyi planlamıştık. Gecikmeli de olsa Almanya’nın arkasında yer almayı başarmış bulunuyoruz. Aşağıda bu planlamayı nasıl yaptığımızı kısaca ifade
etmeye çalışacağım. Yani şu anda Türkiye, Almanya’nın arkasında ve yakın gelecekte Almanya’yı çelik üretiminde geçecektir.
O zamanki Bulgaristan 1980’de 2,5 milyon ton üretirken, nüfusu 8,8 milyon iken, bugün nüfusu 7 milyona düşmüş, üretimi de 0,7 milyon tona imiştir.
Bulgaristan’ın 1980’de kişi başına ürettiği çelik 300 kg civarında iken bu 100 kg
düşmüştür bugün için. Türkiye ise 1980’de kişi başına 57 kg çelik üretirken, bu
değeri 400 kg seviyesine çıkarmayı başarmıştır. Bu çok önemli bir başarıdır. Bu
nasıl yapıldı?
Bu çalışmalar benden sonra da devam etti. Nitelikli kişiler seçilerek bu işin
devamı sağlanmıştır. Özel sektör, kamu sektörü ve yabancı sermaye, belli ölçüde
bu işin içinde vardır. Belli bir noktaya doğru bizi götürmüştür. Yani eğer doğru
başlarsanız doğru gidiyorsunuz. 1980-1990 arası on sene demir-çelik sektörü için
yoğun olarak çalışmam çok önemliydi ve bu işi yapmak siyaset içinde yer almaktan daha doğruydu.
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Ama siyasi desteği arkanızda bulmak da çok önemliydi. Her şeyden önce matematik model kullanarak bunu yaptık. Geliştireceğimiz matematik simülasyon
modelini yapmak için alan çalışmaları amacıyla da özel sektörü görevlendirdik.
Ciddi bir alan çalışması yaptık.
Sektörel bazda çelik talebi inşaat sektörü; tarım sektörü, makine imalat sektörü, gemi inşa sektörü, savunma sanayi, ulaştırma sanayi, enerji sektörü, bütün
sektörlerin çeliğe olan ihtiyacı nasıl gelişiyor ve hangi malzemelere ihtiyaç duyuluyor? Talepler nereye kadar gidiyor? Perspektif olarak ve matematik olarak
ulaştırma imkânlarımız nedir? Hammaddeleri nereden ve nasıl sağlarız, içeriden
ve dışarıdan? Nereye ve nasıl taşırız, taşıma sistemlerimiz nasıldır? Çeliğin ithalattaki ve ihracattaki yeri nedir? Ürettiğimizin ne kadarını ihraç edeceğiz? Ne
kadarını ithal edeceğiz? Ve hangi ülkeden nasıl? Bütün bu söylenilen hususlara
enerji konusunu da dâhil etmek suretiyle, iki bin civarında değişkenli ve bütün
kısıtları ortaya koyan bir lineer eşitsizlik sistemi kurduk. Bu eşitsizlik sistemini
lineer eşitlik sistemine çevirdik. Gayri saﬁ milli hasılanın çeşitli büyüme oranlarına göre yüzde 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 olarak, bu lineer eşitlik sistemini amaç
fonksiyonunu, üretim miktarını azami miktara çıkaracak şekilde çözdük. Bu
simülasyonları her bir büyüme oranı için o tarihte Türkiye’de mevcut olan en
büyük bilgisayar olan Boğaziçi Üniversitesi bilgisayarında yaptık. Her bir simülasyon, bu büyük bilgisayarda takriben 6 saat civarında zaman aldı. Her bir büyüme oranı için geleceği öngören sektörlerin hepsi için setler elde ettik. DPT’de
planlarımızı bu sonuçlara göre yaptık. Bu çalışmaların sonuçlarını hiçbir şekilde
yayınlamadık.
Dolayısıyla bu sistem sayesinde özel sektörü ve kamu sektörünü yönlendirdik.
Özel sektör, ark ocaklı girişimler, dökümhaneler teşvik edildi; kamu sektöründeki
Karabük, Ereğli ve İskenderun cevheri ve kömüre dayalı entegre demir-çelik tesisleri, darboğaz giderici yatırımlar ile modernize edildi ve tevsi edildi.
Ayrıca demir cevheri yatırımları teşvik edildi. Sonuç gördüğünüz performans
oldu. Hedef olarak 2010 yılında Almanya’yı yakalayıp geçmeyi seçmiştik. Birçokları bunu hayali buldular. Ama görüldüğü gibi 2019’da dünya çelik üreticileri
sıralamasında Almanya’nın arkasında 8. sırada yer almayı başardık. Bu başarının
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başlangıcında, planlama ve uygulama bütünlüğünün “Personalunion” (= bir kişide bütünleştirme) sağlanması olmuştur. Murat Yülek hocamızın bu toplantıdaki
sunumunda verdiği Almanya örneğinde görüldüğü gibi bürokrasinin devrimci olması tezi bu örnekte de doğrulanmış oluyor.
Yapılan bu çelik sanayii çalışmasında yapılan hatalar yok mudur? dersek “Evet
vardır” diyebiliriz. Şu anda Türkiye’nin ürettiği çeliğin %70’i ark ocaklarında hurda ergitecek elde ediliyor.
Türkiye’nin yalnızca % 30’u cevher ve kömüre dayalı olarak gerçekleşiyor.
Halbuki dünyada sanayileşmiş ülkelerin çelik sanayiinde durum tam tersidir, yani
çelik üretim %70 cevher ve kömüre dayalı entegre demir-çelik tesislerinde yalnızca yüzde 30’u ark ocaklarında üretiliyor.
Türkiye dünyanın en büyük hurda ithalatçısı durumundadır ve üretimin %
80’e yakını uzun mamul ve üretimin % 20’si yassı mamuldür.
Türkiye’nin şu anda ciddi yassı ürün açığı var: Yılda 10 milyon civarında yassı
ürün üretiyor, ama 20 milyon ton yassı ürün tüketiyor.
Yani Türkiye’nin şu anda iki adet Erdemir büyüklüğünde yassı mamul üreten
cevher ve kömüre dayalı üretim yapan demir-çelik fabrikasına ihtiyacı var. Bir
Erdemir’in kuruluş maliyeti 10 milyar dolar civarındadır.
Dolayısıyla şu anda bir Erdemir İzmir’e, bir Erdemir Mersin’e kurulmalı sonucu ortaya çıkıyor. Hatta ilerideki yassı çelik talebimiz dikkate alınırsa, bir entegre
demir-çelik fabrikası, Erdemir büyüklüğünde Marmara sahillerinde, örneğin Bandırma veya Marmara Ereğlisi’nde kurulabilir.
Bu kuruluşlar için başarılı olan Erdemir modeli seçilerek devlet, özel sektör,
yabancı sermaye işbirliği modeli ve Erdemir kuruluş kanunu esas alınabilir.
Görüldüğü gibi daha demir-çelik sektörü için bizim 1980’li yılların başında
yaptığımız gibi bir planlama çalışması yapılması ihtiyacı vardır. Hatta bu tür bir
planlama çalışması bütün sektörler için düşünülmelidir.
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KALKINMADA KAMUNUN ROLÜ
VE KİT TECRÜBESİ
Ramazan GÜVEN*

ABSTRACT/The role of the public and the existence of State Economic
Enterprises, which are used as an intervention tool in economic life, after the
privatization wind experienced all over the world in the post-1980 period, is still
a matter of serious debate. The purpose of this study is to explain the role of the
public in the development of our country and the State Economic Enterprises
Experience chronologically, and to investigate whether the public and SEEs contribute to growth and development. In the study based on the literature review,
the contributions of the public sector to economic growth and development
through investments and TRs to economic growth and development through
investments and production have been analyzed using sectoral ratio analysis.
Within the scope of the study, other regulatory and executive activities of the
public were excluded from the study.
At this point; Since the establishment of our country, GDP has grown by an
average of 4,9 percent with the public policies implemented. With the polices
implemented, per capita income increased from 300 dollars in 1960 to 9.792
dollars in 2108. During this period, the share of agriculture in GDP decreased
from 67 percent to 5,8 percent in 2018, the share of industry increased from 10
percent to 22,3 percent and the share of services increased from 23 percent to
61,6 percent in the same years, have been put forward.
In this development, the share of public investments in total investments
decreased from 29,4 percent in 1963 to 15,1 percent in 2018, in the same years,
the share of SEE investments in total investments 9,4 percent to 1,8 percent and
share in public investments has decreased from 29.4 percent to 11,6 percent. In
addition, it was determined that the share of SEE value added in GDP decreased
from 10.4 percent in 1987 to less than 1 percent in 2018.
*

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Müşaviri
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It has been demonstrated that there is a paradigm shift in GDP from the
agricultural sector to the industry and services sector, and in this transformation,
SEEs have made a net contribution to growth and development through production and investment. After the results were evaluated, necessary suggestions
were made.
ÖZET/1980 sonrası dönemde tüm dünyada yaşanan özelleştirme rüzgarı
sonrasında, kamunun rolleri ve ekonomik hayata müdahale aracı olarak kullanılan
Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin varlığı, hala ciddi bir tartışma konusudur.
Bu çalışmanın amacı, ülkemizin kalkınmasında kamunun rolü ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri tecrübesi kronolojik olarak anlatılarak, kamunun ve KİT’lerin
büyümeye ve kalkınmaya katkısının olup olmadığının araştırılmasıdır.
Literatür taramasına dayalı çalışmada, kamu kesiminin yatırımlar, KİT’lerin ise
yatırımlar ve üretim yoluyla ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkıları, sektörel
oran analizleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında, kamunun düzenleyici ve icracı diğer faaliyetleri çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
Gelinen noktada; uygulanan kamu politikalarıyla Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren GSYH’sı ortalama yüzde 4,9 oranında büyümüştür. Uygulanan
politikalarla, kişi başına milli gelir ise, 1960 yılındaki 300 dolar seviyesinden 2018
yılında 9.792 dolara yükselmiştir.
Bu dönemde, GSYH içinde tarımın payının yüzde 67’den 2018 yılında yüzde
5,8’e gerilediği, sanayinin payının aynı yıllarda yüzde 10’dan yüzde 22,3’e ve hizmetlerin payının ise yüzde 23’ten yüzde 61,6’ya yükseldiği ortaya konulmuştur.
Bu gelişmede, kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payının 1963 yılındaki yüzde 29,4 seviyesinden 2018 yılında yüzde 15,1’e gerilediği, aynı yıllarda,
KİT yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payının yüzde 9,4’ten yüzde 1,8,
kamu yatırımları içindeki payının ise yüzde 29,4’ten yüzde 11,6’ya gerilediği görülmüştür.
Ayrıca, KİT katma değerinin GSYH içindeki payının 1987 yılındaki yüzde 10,4
seviyesinden 2018 yılında yüzde 1 seviyesinin altına gerilediği tespit edilmiştir.
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GSYH’da tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne doğru yapısal bir
dönüşümün yaşandığı, bu dönüşümde KİT’lerin üretim ve yatırım yoluyla büyüme ve kalkınmaya net katkı sağladıkları ortaya konulmuştur. Sonuçlar değerlendirildikten sonra gerekli önerilerde bulunulmuştur.
Kısaltmalar
•

AKMOSAN: Aksaray Motor Sanayi

•

KHK: Kanun Hükmünde Kararname

•

ÇAY-KUR: Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu

•

MPM: Milli Prodüktivite Merkezi

•

DESİYAB: Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası

•
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development):
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
•

DİTAŞ: Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.

•

PET-KİM: Petro Kimya

•

DMO: Devlet Malzeme Oﬁsi

•

PTT: Posta, Telefon ve Telgraf İşletmesi

•

DPT: Devlet Planlama Teşkilatı

•

SEKA: Selüloz ve Kağıt

•

DYB: Devlet Yatırım Bankası

•

TAKSAN: Takım Tezgahları Sanayi

•

EBK: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

•

TCDD: T.C. Devlet Demiryolları

•

ERDEMİR: Ereğli Demir Çelik

•

TDÇİ: Türkiye Demir ve Çelik

•

GERKONSAN: Gerede Çelik Konstrüksiyon Sanayi

•

TEK: Türkiye Elektrik Kurumu

•

GSYH: Gayri Saﬁ Yurtiçi Hasıla

•

TEMSAN: Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş:
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•

HAVAŞ: Hava Alanları ve Yer Hizmetleri A.Ş.

•

TESTAŞ: Türkiye Elektronik Sanayi A.Ş.

•

IMF (International Monetary Fund): Uluslararası Para Fonu

•

TPAO: Türkiye Petrolleri A.O.

•

İDT: İktisadî Devlet Teşekkülü

•

TURBAN: Turizm Bankası

•

KBİ: Karadeniz Bakır İşletmeleri

•

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu

•

KİK: Kamu iktisadi kuruluşu

•

TÜMOSAN: Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.

•

KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsü

•

TÜPRAŞ: Türkiye Petrol Raﬁnerileri A.Ş.

BAZI TANIMLAR
Bu konuyu incelemeden önce, bazı konuları birbirine karıştırmamak için Ekonomik Büyüme, Ekonomik Kalkınma ve Gelişme, Devlet, Kamu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerini tanımlamakta yarar görülmektedir.
Ekonomik Büyüme: Belli bir dönemde, “bir ülkede mal ve hizmet üretimindeki artış olup Gayri Saﬁ Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile ölçülür. Milli gelirde enﬂasyondan arındırılmış net artış olarak ifade edilir”1.
Ekonomik Kalkınma / Gelişme: En basit ifadeyle, belli bir dönemde, milli
gelirdeki artışla birlikte, ekonomik yapıda tarımdan, sanayi ve hizmetler sektörü
lehine olumlu değişmeleridir.
“Ekonomik Kalkınma bir ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal refahının geliştiği süreçtir. Bir ülkenin ekonomik kalkınması nüfusun yaşam düzeyi, ekonominin
rekabet yeteneği, ülkenin gayri saﬁ yurt içi hasılası, kişi başına düşen millî gelir ve
1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomik_b%C3%BCy%C3%BCme (Son Erişim Tarihi
6 Aralık 2020)
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ekonomik özgürlüğün olumlu yönde değişmesi ile karakterize edilen bir süreçtir.
Belli bir dönemde, ekonomik büyümeyle birlikte, ekonomideki hem tarımdan, sanayi ve hizmetler doğru yapısal değişmeyi hem de toplumdaki sosyal, kültürel ve
politik değişmeleri ifade etmektedir. …Ekonominin gelişmesinin temel dinamiği
insan sermayesi ve yarattığı yeniliklerdir. İnsan sermayesi insanların eğitim, sağlık,
bilim, çalışma koşullarına ve yaşam kalitesinin artırılmasına yapılan harcamaları
öngörmektedir.”2
Uluslararası analizlerde 50-70 adet arasında değişen göstergelerle ölçülür. Söz
konusu göstergeler: Nüfus, İstihdam, Eğitim, Sağlık, Yaşam Kalitesi, Rekabet ve
Yenilik, Mali ve Erişilebilirlik gibi 8 ana kaleme ilişkin alt göstergeler üzerinden
ölçülmektedir.3
Devlet: Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.4 Devlet; kamu kesimi,
özel kesim ve sivil toplumdan oluşur.
Kamu ve Kamu Kesimi: Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir. İşlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise
devletin örgütsel yapısını ifade eder. Diğer bir ifadeyle, Kamu, halk adına hareket
eden bir yapıdır. Kurumsal olarak Kamu Kesimi; Merkezi İdare, Mahalli İdareler,
Döner Sermayeli İşletmeler, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Fonlar ve KİT’lerden
oluşmaktadır.
Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) deyimi, devletin ekonomiye müdahalesinin, düzenleyici olmaktan çıkıp bizzat üretici olmasıyla ortaya çıkmıştır.
OECD’ye göre, KİT: Kanunlara göre ticari bir girişim olarak tanımlanan ve
devletin sahiplik haklarını kullandığı işletmelerdir.5
2
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomik_kalk%C4%B1nma (Son Erişim Tarihi 6 Aralık 2020)
3
OECD, (2011a), A Composite Index for Monitoring Regional Development in OECD
Regions, OECD Publishing, Paris.
4
https://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet (Son Erişim Tarihi 6 Aralık 2020)
5
https://corporateﬁnanceinstitute.com/resources/careers/companies/state-owned-enterprise-soe/ (Son Erişim Tarihi, 8 Aralık 2020)
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IMF’ye göre KİT: Bir kamu idaresinin ya da kamu şirketinin ya da her ikisinin birlikte kontrol ettikleri şirketlerdir.6
233 sayılı KHK’de KİT; Md.2 (1)”Teşebbüs”; iktisadî devlet teşekkülü (İDT)
ile kamu iktisadî kuruluşu (KİK)in ortak adıdır.
(2) İktisadî devlet teşekkülü (İDT) “Teşekkül”: Sermayesinin tamamı
Devlet’e ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadî teşebbüsüdür. Mevcut İDT’ler: Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu, Devlet Malzeme Oﬁsi, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, Kurumu Eti Maden İşletmeleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi,
Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş., Boru Hatları
ile Petrol Taşıma A.Ş., Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Toprak Mahsulleri
Oﬁsi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu, Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ’dir.
(3) Kamu iktisadi kuruluşu (KİK) “Kuruluş”; Sermayesinin tamamı veya
bir bölümü Devlet’e ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet
üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu
iktisadî teşebbüsüdür. Mevcut KİK’ler: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüdür.
(4) Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya
kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.
(5) Bağlı ortaklık; Sermayesinin yüzde elliden fazlası İDT veya KİK’e ait
kuruluştur.
(6) İştirak; Sermayesinin %15’i ile%50’si arasındaki bir oranı İDT veye
KİK’e ait anonim şirketlerdir.
(7). İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten
fabrika ve diğer birimleridir.
Yukarıda yer alan statülere sahip kuruluşların genelde hepsi bir kamu iktisadi teşebbüsü niteliğinde olmalarına rağmen, Türkiye’de KİT denildiğinde, yaygın
6
IMF, IMF Fiscal Monitor, Chapter 3. State-Owned Enterprises: The Other Government, April 2020, p:47.
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olarak, tüzel kişiliği bulunan, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, iktisadi alanda ticari esaslara göre, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda, özerk bir tarzda
yönetilen ve 233 Sayılı KHK ekinde yer alan kuruluşlar kamu iktisadi teşebbüsü
kabul edilmişlerdir.
233 sayılı KHK’nin 58. maddesi hükmü ile, KİT niteliğinde olan Atatürk Orman Çiftliği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları T.A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası
A. Ş. (Kalkınma Bankası), İller Bankası Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel
müdürlüğü ile, il özel idareleri ve belediyelerin sermayelerinin yarısından fazlasına
tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsler ve yabancı sermayeyi
teşvikle ilgili hükümlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişilerle yabancı ülkeler
kanunlarına veya uluslararası düzenlemelere göre kurulmuş ortaklıklar, KİT kapsamı dışında tutulmuşlardır.
Bazıları gerçekten tam bir KİT niteliğinde olan diğer statülere sahip kuruluşlar
ise KİT boyutu içinde düşünülmemektedir. Bu nedenle, KİT’lerin ekonomideki
yerinin de sağlıklı bir şekilde tespiti mümkün olamamaktadır.
GENEL HUSUSLAR
KİT’lerin kuruluş nedenlerini anlamak için çeşitli iktisadi sistemlerde kamunun rolü ve ekonomiye müdahalesi konusuna bakmak gerekli görülmektedir.
İktisat tarihine bakıldığında, kıt kaynakların, sınırsız olan ihtiyaçları en iyi biçimde karşılayacak şekilde tahsisi konusundaki görüşler iktisat ilminin temelini
oluşturmuş, bu tahsiste devletin faaliyetleri konusundaki tartışmalar sonucunda
ise çeşitli iktisadi sistemler ortaya çıkmıştır.
Liberal Sistemde, kamu kesiminin görevi; iç ve dış güvenlik, adalet, temel eğitim, temel sağlık ve diplomasi gibi hizmetlerin yürütülmesidir. Diğer faaliyetler
ise özel kesime bırakılmıştır. Bu sistemde, arz ve talep dengesinin kurulmasıyla,
mal ve hizmetlerin tüketicilere en uygun şartlarla sunulacağı düşünülmektedir.
Sosyalist Sistemde, liberal sistemin aksine, kural olarak tüm ekonomik faaliyetler kamu kesimi tarafından üstlenilmekte, ferdi mülkiyete izin verilmemektedir.
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Liberal sistemdeki ﬁyat mekanizması ile kurulan arz/talep dengesi, bu sistemde
merkezi otorite tarafından planlanmaktadır.
Ülkemizde uygulanan Karma Ekonomi Modeli ise, liberal ve sosyalist sistemlerin karışımından oluşan bir yapıya sahiptir. Bu tür ekonomilerde özel kesim
yanında kamu kesimi de bizzat üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle, bu modelde kamu, klasik fonksiyonlarıyla yetinmemekte, ferdin refah seviyesini artıracak ekonomik faaliyetlere bizzat girişmektedir.
Karma Ekonomi Modeli bir sistem olmayıp akılcı bir yaklaşımı ifade etmektedir. Karma ekonomi modelinin uygulanmasını gerektiren nedenler KİT’lerin
kuruluşlarına da vesile olmuşlardır. Bu nedenler, esas olarak devletin fonksiyonlarındaki değişiklikler ve ekonomik planlama ﬁkrinin yaygınlaşması olarak özetlenebilir.
Kamu teşebbüslerine çok eski zamanlardan beri değişik şekillerde rastlanmakla birlikte, bunların ekonomide önemli bir yere sahip olmaları, ekonomik gelişim
hızının arttığı 20. yüzyılda olmuştur. Ekonominin gelişmesi sosyal yaşamda ve
ideolojide önemli değişiklikler meydana getirmiş, devletin görevleri ve mülkiyet
hakkı konularında yeni anlayışlar gelişmiştir. Mülkiyet hakkının sosyal nedenlerle
sınırlandırılabileceği konusundaki görüşler ve bazı ülkelerde uygulamaya konulan
sosyalist sistemler, diğer ülkelerde de kamu teşebbüsleri kurulmasını etkilemiştir.
Devlette, kamunun temel fonksiyonları, güvenlik, adalet, sağlık, eğitim gibi
hizmetlerin yerine getirilmesiyken, sosyal ve ekonomik hayatın gelişmesi kamunun bu alanlarda da girişimlerde bulunması gereğini ortaya çıkarmıştır. Nitekim,
ülkenin alt yapı tesislerinin kurulması, tekellerin kırılması, özel kesimin girişmediği veya kaynak yetersizliğinden dolayı girişemediği alanlarda faaliyette bulunulması, ülkeyi veya ülkenin geri kalmış yörelerini kalkındırma ihtiyacı, kamu hizmetlerinin bir bedel karşılığı düzenli bir şekilde yapılması gereğinin ortaya çıkması gibi
nedenlerle KİT’lerin kurulduğu görülmektedir.
1929 Ekonomik Buhranı sonucunda, liberal ekonomik sistemin otomatik olarak işleyişinin mümkün olmadığının iyice anlaşılması, devletin ekonomiye müdahale etme gereğini artırmıştır.
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KALKINMADA KAMUNUN ROLÜ VE KİT’LER
Cumhuriyet Öncesi Dönem7: Osmanlı İmparatorluğu döneminde, özel
kesime ağırlık verilmesi nedeniyle, kamu girişimciliği pek gelişmemiştir. Bunun
başlıca nedeni ekonomiye yabancı imtiyazlı şirketlerin hakim olması ve kapitülasyonlar dolayısıyla korumacı bir gümrük politikası uygulanamamasıdır.
Osmanlı İmparatorluğunda, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethi
sırasında kurulan tophane ve baruthaneler kamu girişimciliğinin ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir. Ancak bugünkü manada ilk KİT’ler, daha ziyade ordunun
ve sarayın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 19. yüzyıl başlarında kurulmaya
başlanmıştır. Bunların başlıcası; askeri kunduralar, palaskalar üretmek için kurulan Beykoz Teçhizat-ı Askeriye Fabrikası (1816), çuha, fes, battaniye imal etmek
üzere kurulan Feshane Fabrika-i Hümayunu (Defterdar-1835), deniz yolu işletmesi,(Fevaid-i Osmaniye-1843).çuha ve askeri elbiseler imal etmek üzere kurulan
İzmit fabrikası (1845), kadife, kumaş, saten vb. üretmek üzere kurulan Hereke
Fabrikası (Fabrika-i Hümayunu Hereke-1845), pamuklu bez elbiseler vb. imal
etmek üzere kurulan Bakırköy Fabrikası (1855), Mithat Paşa tarafından tarımı
kredilendirmek amacıyla kurulan Memleket Sandığı (1863)’dır. Memleket Sandığı,
1888’de Ziraat Bankasına dönüştürülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş KİT’ler, önce, 1925 yılında kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına
daha sonra da Sümer Holding A.Ş. bünyesine alınmıştır.
Cumhuriyet Dönemi8: KİT’lerin Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleri
1923-1932, 1933-1950, 1951-1960, 1961-1980 ve 1981-2000 ve 2001 sonrası dönemlere ayrılarak aşağıda açıklanmıştır.
1923 - 1932 Dönemi: 7 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde esas itibariyle özel sektöre ağırlık veren bir ekonomi
politikası izlenmesine karar alınmıştır. Bir yandan, bu doğrultuda uygulamalar

7
8

Sayıştay, Kamu İşletmeleri 2012 Yılı Genel Raporu, Ankara 2014, ss:4-8
Sayıştay, Kamu İşletmeleri 2018 Yılı Genel Raporu, ss:4-8
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yapılırken, bir yandan da Osmanlı İmparatorluğundan devreden tesislerin devlet
tarafından işletilmesi gündeme gelmiştir.
1924 Anayasası’nda, kalkınma, devletin rolü ve KİT’ler konusunda herhangi
bir hüküm bulunmamaktadır.
19.4.1925 tarih ve 633 sayılı Kanun ile madenleri işletmek ve her türlü bankacılık işletmeleri yapmak üzere, Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur.
Birtakım teşviklere rağmen, özel sektörün beklenen gelişmeyi gösterememesi, Türkiye Sınai ve Maadin Bankası’nın yeterince başarılı olamaması, 1929 yılında yaşanan Dünya ekonomik bunalımının etkisi gibi nedenlerle, 1930’lu yılların
başlarında Devletin ağırlıkta olduğu yeni bir ekonomik politika izlenmesi gereği
ortaya çıkmıştır.
Bu dönemde, ekonomi yüzde 6,4 büyümüş ve büyümede; tarımın payı yüzde
8,5, sanayinin payı yüzde 11,9 ve hizmetlerin payı yüzde 6,9 olmuştur.
1927 yılı sektörlerin GSYH’nın içindeki paylarına bakıldığında, tarım sektörünün yüzde 67, sanayi sektörünün yüzde 10 ve hizmetler sektörünün yüzde 23
civarında payı olduğu görülmektedir.
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, kendisinden beklenen fonksiyonu başaramadığı için 3/7/1932 tarih ve 2064 sayılı Kanun’la Türkiye Sanayi Kredi Bankasına dönüştürülmüştür. Kamunun mevcut ve yeni kurulacak sanayi tesislerini ve
kamu iştiraklerini idare ile sorumlu olmak üzere de 3.7.1932 tarih ve 2058 sayılı
Kanun ile Devlet Sanayi Oﬁsi kurulmuştur.
1933 - 1950 dönemi: 1933 yılına kadar yapılan denemelerden beklenen sonucun alınamaması üzerine, kamu girişimciliğini yeniden düzenleme gereği ortaya
çıkmıştır. 3.6.1933 tarih ve 2262 sayılı Kanunla, Sümerbank kurulmuştur.
1934 yılında yürürlüğe giren Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında yer alan dokuma sanayii, maden sanayii, selüloz sanayii, seramik sanayii ve kimya sanayii ile
ilgili yatrım projelerinin gerçekleştirilmesi görevi Sümerbank’a verilmiştir. Devlet
Sanayi Oﬁsi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankası mevcut borç ve alacaklarıyla Sümerbank’a devredilmiştir.
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Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nce bulunup işletilmeye değer görülen
madenlerin işletilmesini sağlamak ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nce geliştirilecek projelere göre enerji üretimi ve dağıtımını yapmak üzere 1935’te Etibank
kurulmuştur.
17.6.1938 tarih ve 3460 sayılı Sermayenin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilatıyla İdare ve Murakkabeleri
Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. O tarihte, sermayesinin tamamı kamuya ait teşekküllerden Sümerbank, Etibank, T. C. Ziraat Bankası, Denizbank
ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu iktisadi devlet teşekkülü adıyla 3460 sayılı
kanuna tabi tutulmuştur. Ayrıca, aşağıda yer alan kuruluşların da bilanço denetimleri bakımından 3460 sayılı kanuna tabi olmalarına karar verilmiştir. Bu kuruluşlar: Türkiye Şeker Fabrikaları T.A.Ş. (1935) Malatya Bez ve İplik Fabrikaları
T.A.Ş. (1936), Umumi Mağazalar T.A.Ş. (1937), Halk Bankası T.A.Ş. (1933), Güven Sigorta T. A. Ş. (1936), Aksaray Azmi Milli T.A.Ş. (1924), Türk Gül Yağcılığı
Ltd. Şti.(1934).
18.1.1940 tarih ve 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu ile daha önce kanunla kurulan Devletin KİT kurması yetkisi bazı haller için Bakanlar Kuruluna
devredilmiştir. Bu kapsamda, Petrol Oﬁsi (1941) kurulmuştur.
Bu dönemde büyüme oranı yüzde 4,3 olmuş, büyümeye tarımın katkısı yüzde
6,6, sanayinin katkısı yüzde 4,4 ve hizmetlerin katkısı yüzde 6,6 olmuştur.
1945 yılına gelindiğinde ise, GSYH içinde tarımın payının yüzde 53’e yükseldiği buna karşılık, sanayinin payı yüzde 14’e ve hizmetlerin payının ise yüzde 33’e
gerilediği görülmektedir.
GSYH içinde tarımın payı 1938 yılındaki yüzde 48 seviyesinden, 1950
yılında yüzde 52’ye yükseldiği, aynı yıllarda sanayinin payının yüzde 16 seviyesini
koruduğu ve hizmetlerin payının ise yüzde 38,1’den 32’ye gerilediği görülmektedir. Özetle 1933-1950 döneminde kamu girişimciliği ağırlıklı bir politika izlenmiş
ve bu dönemde çok sayıda KİT kurulmuştur.
1951-1962 dönemi: 1950 sonrası dönemde, istikrarsız büyüme, ödemeler
dengesi krizleri ve planlama çalışmaları gündemdeydi. 1950 yılında yapılan çok
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partili seçimler sonucunda kurulan yeni hükümetle birlikte, KİT’lerle ilgili politikalarda da büyük değişiklikler yapılmıştır. 29.5.1950 tarihinde TBMM’de okunan hükümet programında yer alan KİT politikaları; Devletin ekonomiye müdahalesini asgariye indirmek, kamu kesiminin ekonomideki payını küçültmek
ve böylece özel kesimin ekonomideki payını yükseltmek olarak ifade edilmiştir.
Ayrıca, Devletin özel kesimin yatırım yapmayacağı alanlarla, kamu hizmeti niteliği taşıyan alanlarda yatırım yapması ve bunları bilahare özel kesime devretmesi
esası benimsenmiştir.
Ancak, uygulamada mevcut KİT’lerin azaltılması mümkün olamamış, ekonomik ve sosyal nedenlerle yeni KİT’lerin kurulmasına devam edilmiştir. Nitekim
EBK, TDÇİ, TPAO, SEKA, TCDD, PTT, DMO, T.C. Turizm Bankası ve Ekonomide önemli yeri olan bazı KİT’ler statüleri değiştirilmek suretiyle bu dönemde
kurulmuşlardır.
1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) KİT’lere ve özelleştirmeye bakışı kalkınma planlarında açıkça ifade edilmektedir. Bilindiği üzere,
kalkınma planlarında kamu kesimi için emredici, özel kesim için ise yol gösterici
bir yaklaşım izlenmiştir.
1961 Anayasası’nın IV. Kalkınma, a Kalkınma Planı ve Devlet Planlama Teşkilat başlığı altında, 129. Maddesinde “ - İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma
plana bağlanır. Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir.
Devlet Planlama Teşkilatını kuruluş ve görevleri, planın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve
planın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlayacak tedbirler özel
kanunla düzenlenir.”
Tabii Servet Kaynaklarının Aranması ve İşletilmesi başlığı altında 130. Maddesinde,
“MADDE 130.- Tabii servetler ve kaynakları, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.” Hükümleri yer almaktadır.
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Bu dönemde ekonomi yüzde 6 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı yüzde 4,8,
sanayinin katkısı yüzde 8,2 ve hizmetlerin katkısı yüzde 6,5 olmuştur.
1950 yılında GSYH içinde tarımın payının yüzde 52’den 1962 yılında yüzde
41,2’ye gerilemiş, sanayinin payı yüzde 16’dan yüzde 16,7’ye ve hizmetlerin payı
ise yüzde 32’den yüzde 42,1’e yükselmiştir.
1963 - 1980 dönemi: Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte uygulanan sanayi
planlarından sonra, 1960 sonrasında, ekonomide yeniden planlı bir döneme geçilmiştir.
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı9 (1963-1967): Bu dönemde, izlenen ekonomi
politikası Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (1963-1967) hedef ve stratejisinde “Türk ekonomisi, devlet ve özel sektör teşebbüslerinin yan yana bulunduğu
karma bir ekonomidir. Devlet sektörünün faaliyeti, kararlaştırılan gelişme hızını
gerçekleştirecek ve stratejinin gerektirdiği yönde dengeli bir kalkınma sağlayacak
şekilde planlanacaktır. “ şeklinde açıklanmıştır.
KİT’lerin karma ekonomik sistem içinde, özel kesim ile birlikte faaliyette bulunmaları, kaynaklarını etkin kullanarak, birer tasarruf kurumu niteliğinde çalışmaları ve yatırımlarının özel kesimin yetersiz kaldığı alanlara yöneltmeleri hedeflenmiştir. Bu çerçevede I. BYKP’nda KİT’lerin: özel kesim ile birlikte çalışacağı,
bir tasarruf kaynağı olduğu, özel kesimin yapamayacağı yatırımları yapacağı ve
yeniden yapılandırılacakları hükümlerine yer verilmiştir.
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 6,5 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı
yüzde 3, sanayinin katkısı yüzde 10,9 ve hizmetlerin katkısı yüzde 7,2 olmuştur.
GSYH’nın bu plan dönemindeki sektörel dağılımına bakıldığında; tarım sektörünün payı yüzde 1962 yılındaki yüzde 42,1 seviyesinden 1968 yılında yüzde
46,1’e yükselmiş, sanayinin payı yüzde 16,7’den yüzde 20,1’e ve hizmetlerin payı
yüzde 46,1’den yüzde 42,1’e gerilemiştir.
Bu dönemde; toplam yatırımlar içinde kamu yatırımlarının payı 1963 yılındaki
yüzde 31,9’dan 1968 yılında yüzde 34,4’e, KİT yatırımlarının; toplam yatırımlar
9

DPT, I. BYKP, (1963-1967), Ankara,1963. ss:59-78.
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içindeki payı ise yüzde 9,4’den yüzde 3,8’e gerilerken, toplam kamu yatırımları
içindeki payı ise yüzde 29,4’den yüzde 34,9’a yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının sektörel dağılımındaki gelişmeye bakıldığında, 1963 yılında yüzde 16,2 olan tarımın payı 1968 yılında yüzde 17,7’ye, sanayinin payı
25,7’den 34’e yükselmiş, hizmetlerin payı ise yüzde 58,1’den yüzde 48,3’a gerilemiştir.
KİT yatırımları içinde tarım sektörünün payı 1963 yılında yüzde 1,9’dan 1967
yılında binde 5’e, sanayi sektörürün payı yüzde 61,8’den 70,8’e yükselmiş, hizmetler sektörünün payı yüzde 36,3’ten, yüzde 28,7’ye gerilemiştir.
Aynı dönemde, KİT sanayi yatırımlarının toplam kamu sanayi yatırımları içindeki payı ise yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.
II. Beş Yıllık Kalkınma Planı10 (1968-1972): II. BYKP’nın kamu kesimi
için emredicilik, özel kesim için yol göstericilik ve her iki kesimin birbirine rakip değil birbirini tamamlayıcılık stratejisi KİT’ler için de geçerli olmuştur. Bu
çerçevede II. BYKP’nda; karma ekonomi sisteminde kamu ve Özel teşebbüsün
yan yana birlikte olduğu, planın kamu kesimi için emredici, özel kesim için yol
gösterici ve destekleyici, bireysel teşebbüsü geliştirici olacağı, KİT’lerin yeniden
yapılandırılmalarının tamamlanması ve maliyetlerini düşürmeleri politika olarak
benimsenmiştir.
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 5,4 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı
yüzde 1,8, sanayinin katkısı yüzde 9,1 ve hizmetlerin katkısı yüzde 6,6 olmuştur.
GSYH’nın bu plan dönemindeki sektörel dağılımına bakıldığında; tarım sektörünün payı 1968 yılındaki yüzde 33,8 seviyesinden 1973 yılında yüzde 27,5’e
gerilemiş, sanayinin payı yüzde 20,1 seviyesini korumuş ve hizmetlerin payı yüzde
46,1’den yüzde 52,4’e yükselmiştir.
1968 yılında, kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı yüzde
34,4’den 1973 yılında yüzde 28,4’e, gerilemiştir.
10

DPT, II.BYKP, Başbakanlık Devlet Matbaası, Ankara, Kasım 1967, ss: 70, 99, 101, 627.
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KİT yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı bu dönemde yüzde
43,8, KİT sanayi yatırımlarının toplam kamu sanayi yatırımları içindeki payı ise
yüzde 79,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bu dönemde, KİT yatrımlarının sektörel dağılımına bakıldığında; tarım binde
4, sanayi yüzde 75,5 ve hizmetler yüzde 24,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı
dönemde, kamu yatırımlarının dağılımında; tarım yüzde 15, sanayi yüzde 39,7 ve
hizmetler yüzde 45,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.
III. Beş Yıllık Kalkınma Planı11 (1973-1977): Sanayi toplumu olma sürecinde uzun vadeli bir perspektifte hazırlanan III. BYKP’nda kamu yönetiminde;
Toprak ve Tarım, Hukuk ve Adalet, Vergi ve Maliye Petrol ve Maden ile Eğitim
alanlarında reform yapılması, yatırımları konusunda alanlar ve ilkeler belirlenmiştir. Buna göre kamu; eğitim, sağlık, yönetim ve genellikle alt yapıya ilişkin yatırımlar dışında, teknolojik birikimi artıracak, diğer sektörlerin gelişimini
etkileyecek, monopol oluşturan alanlar, kamu yararı görülen stratejik yatırımlar,
güvenlik, özel sektörün yapamayacağı yüksek teknoloji yatırımları ve kalkınmada
öncelikli yörelerde yapılacak sanayi yatırımları olarak belirlenmiştir. Söz konusu
yatırımlardan genel ve katma bütçeli kuruluşların alanına girmeyenlerin KİT’lerin
yapacağı hükme bağlanmıştır.
Bu strateji doğrultusunda, KİT’lere yıllık yatırım programları ile çok sayıda
yatırım projesini gerçekleştirme görevi verilmiş böylelikle bir yandan mevcut
KİT’lerin faaliyetleri genişletilirken bir yandan da yeni KİT’lerin kurulmasına devam edilmiştir. Nitekim DYB, TEK, ÇAY-KUR, KBİ, DESİYAB, TÜMOSAN,
TAKSAN, TESTAŞ, TEMSAN, GERKONSAN, AKMOSAN (daha sonra tasﬁye edildi) gibi birçok kamu iktisadi teşebbüsü bu dönemde kurulmuşlardır.
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 6,6 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı yüzde 1,2, sanayinin katkısı yüzde 8,8 ve hizmetlerin katkısı yüzde 7,3
olmuştur.
GSYH’nın bu plan dönemindeki sektörel dağılımına bakıldığında; tarım sektörünün payı 1973 yılındaki yüzde 27,5 seviyesinden 1977 yılında yüzde 28,2’ye
11

DPT, III. BYKP, Ankara, 1972.s:IV.
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yükselmiş, sanayinin payı yüzde 20,1’den yüzde 19,1’e gerilemiş ve hizmetlerin
payı yüzde 52,4’ten yüzde 52,7’ye yükselmiştir.
Kişi başına milli gelir 1960 yılındaki 300 ABD Doları seviyesinden bu dönemde ortalama 1.791 seviyesine yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 1973 yılındaki yüzde 28,4
seviyesinden 1977 yılında yüzde 36,9 seviyesine yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, 1973 yılında tarımın payı
9,3’ten 1977 yılında yüzde 11,4’e yükselmiş, aynı dönemde sanayiyini payı yüzde
43,2’den yüzde 42,7’ye, hizmetlerin payı yüzde 47,5’den 45,9’ye gerilemiştir.
1973 yılında, toplam KİT yatırımları içinde tarım sektörünün payı binde 4’ten
1977 yılında binde 9’a, sanayi sektörürün payı yüzde 68,2’den 75,5’e yükselmiş,
hizmetler sektörünün payı yüzde 31,4’ten, yüzde 23,6’ya gerilemiştir.
KİT yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı yüzde 49,7 seviyesinde, KİT sanayi yatırımlarının toplam kamu sanayi yatırımları içindeki payı ise
yüzde 83,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı12 (1979-1983): IV. BYKP’nda, KİT’lerin artan sorunlarının çözümüne dönük ilkeler ve tedbirler belirlenmiştir. Bu çerçevede, KİT’lerin geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının devam etmesi, işletmelerde
üretim ve tedarik planlaması kontrolü, stok kontrolü, ar-ge faaliyetleri ve pazarlama faaliyetlerinde modern tekniklerin kullanılması, DPT, MPM ve TÜBİTAK’ın
KİT’lerin sorunlarının çözümde koordinasyon içinde olmaları, YDK kanununun
yeniden hazırlanarak TBMM’ne tekrar sunulması, 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun günün şartlarına uygun hale getirilmesi, KİT varlıklarının yeniden değerlendirilmesi, KİT’lerde maliyet düşürülmesi araştırmalarının sistemleştirilmesi, tüketicilerin korunması, Tekdüzen Muhasebe Sistemi uygulamasında
zorunlu hale gelen konuların ilgili kanunlara yansıtılması, KİT’lerde muhasebe
uygulamalarını geliştirecek sürekli komisyonun DPT öncülüğünde kurulması,
muhasebenin işletmecilikte kullanılması, işletme faaliyetlerinin ve performansın
oto-kontrolünün sağlanmasıdır.
12

DPT, IV. BYKP, Ankara 1984, ss:56-57
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Değişiklikleriyle birlikte halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın 161. Maddesinde, Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin
harcamalarının yıllık bütçelerle yapılması, 166. Maddesinde, ekonomik, sosyal ve
kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu
biçimde hızla gelişmesi, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesi yapılarak
verimli şekilde kullanılmasının planlanması, bu amaçla gerekli teşkilatın kurulmasının kamumun görevi olduğu, planda tasarrufu ve üretimi artırıcı, ﬁyatlarda
istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörüleceği, yatırımlarda toplum yararlarının ve gereklerinin gözetileceği,
kaynakların verimli şekilde kullanılmasının hedef alınacağı, ekonomik ve sosyal
politikaların oluşturulmasında hükümete istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulacağı, … hükümlerine yer verilmiştir.
167. Maddesinde, kamunun; para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının
sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alması, tekelleşme
ve kartelleşmeyi önlemesi, 168. Maddesiyle de, tabii kaynakların kamunun hüküm
ve tasarrufu altında olduğu, bunların aranması ve işletilmesi hakkının kamuya
ait olduğu, kamunun bu hakkını gerçek ve tüzelkişilere devredebileceği, tabii
kaynakların arama ve işletmesinin, kamunun gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak
veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılmasının kanunla düzeneceği, …
hükme bağlanmıştır.
1980 sonrası dönemde, kamunun ekonomi içindeki payının azaltılması politikasına rağmen, yeni KİT’ler kurulmaya devam edilmiştir. Aliağa Petro-Kimya
tesisleri, Orta Anadolu Raﬁnerisi, Petlas, Denizli Çimento, Gümüşhane Çimento,
SEKA Kastamonu ve Akdeniz müesseseleri, Etibank 100.Yıl Gümüş Madenleri
Müessesesi Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş. PTT imalat, Onarım ve Donatım
Sanayii Müessesesi, Talat Paşa Çimento Fabrikası gibi KİT’ler 1980 sonrasında
işletmeye alınan kuruluşlar olmuşlardır.
1980 yılında 24 Ocak Ekonomik İstikrar Tedbirleriyle, KİT politikasında da
önemli değişiklikler yapılmış, KİT ﬁyatları serbest bırakılmıştr. KİT’ler hakkında
233 sayılı KHK yürürlüğe konulmuşdur.
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 2,1 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı
yüzde 0,3, sanayinin katkısı yüzde 2,4 ve hizmetlerin katkısı yüzde 2,6 olmuştur.
70

Ramazan GÜVEN
Kalkınmada Kamunun Rolü ve KİT Tecrübesi

Bu dönemde GSYH’nın gelişmine bakıldığında, 1977 yılında yüzde 27,6 olan tarım sektörünün payı 1983 yılında yüzde 19,5’e gerilemiş, sanayinin payı yüzde 19,8’den
yüzde 28,5’e yükselmiş, hizmetlerin payı yüzde 52,6’den yüzde 52’ye gerilemiştir.
Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 1977 yılındaki yüzde
36,9’dan 1983 yılında yüzde 43,3’e, aynı dönemde KİT yatrımlarının toplam yatırımlar içindeki payı ise yüzde 15,5’den yüzde 22,4’de, kamu yatırımları içindeki
payı ise yüzde 41,9’dan 51,7’ye yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, 1977 yılında yüzde 11,4
olan tarımın payı 1983 yılında yüzde 9,8’e gerilediği, yüzde 42,7 olan sanayinin payının yüzde 50’ye yükseldiği ve yüzde 45,9 olan hizmetlerin payının yüzde 40,1’e
gerilediği görülmektedir.
Bu dönemde, KİT yatırımları içinde; 1977 yılında binde 9 olan tarımın payı
1983 yılında binde 4’e gerilemiş, yüzde 75,5 olan sanayinin payı yüzde 81’e yükselmiş ve yüzde 23,6 olan hizmetlerin payı yüzde 18,7’ye gerilemiştir.
1983 – 2000 Dönemi: V. Beş Yıllık Kalkınma Planı13 (1985-1989): KİT’ler
konusunda; ﬁnansmanında Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmayacağı, karlı ve verimli çalışmaları, bağımsız çalışabilmeleri, özelleştirilmeleri, yatırımlarını
enerji, madencilik, ulaştırma-haberleşme, rehabilitasyon ve darboğaz giderme
alanlarına yoğunlaştıracakları, stok kontrolü ve dış pazarlara yönelme, ücret sistemlerinde adaletin sağlanması ve bütçe üzerindeki yüklerinin azaltılması politikalarının izleneceği öngörülmüştür. Bu çerçevede V. BYKP’nda:
KİT’lerin bağlı bazı işletmelerin hisse senetleri satışı yoluyla halka açılmaları,
yatırımlarının, plan hedeﬂeri doğrultusunda enerji, madencilik, ulaştırma, haberleşme sektörleri ile rehabilitasyon ve darboğaz giderme alanlarına yoğunlaştırmaları,
özel sektörün yeterli olduğu alanlarda yatırımlardan kaçınmaları14 öngörülmüştür.
5 Nisan 1994 Ekonomik Önlemler Paketi’nin yapısal değişim programı çerçevesinde15, 1994 yılı sonu itibariyle, özelleştirme yasa tasarısının kanunlaştırılarak
13
DPT, V. BYKP, Ankara 1984, s:29-36
14
DPT, V. BYKP (1985-1989), Ankara, 1985.
15
Ekonomik İstikrara Doğru (Hedeﬂer - Stratejiler), Başbakanlık Basın Merkezi, 5 Nisan
1994, Ankara. ss: 13-16.
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3.5 milyar dolarlık özelleştirme geliri elde edilmesi hedeﬂenmiştir. 1994 yılı sonuna kadar, ERDEMİR, TÜPRAŞ, Petrol Oﬁsi, PET-KİM, Türk Hava Yolları
A.O. TURBAN, HAVAŞ, D. B. DENİZ NAKLİYAT ve DİTAŞ’ın kısmen veya
tamamen özelleştirilmesi, TEK’in ve PTT’nin T’sinin özelleştirme hazırlıklarının tamamlanması ve PTT’nin katma değeri yüksek bazı hizmetlerinin lisansının
satılması öngörülmüştür.
KİT’lerin gayrimenkul, iştirak, lojman ve sosyal tesislerinin satılmasına, karlı ve verimli çalışmadıkları iddia edilen Sümer Holding A.Ş.’ye ait 7 işletmenin,
PET-KİM’in Yarımca tesisinin, PETLAS A.Ş.’nin TURBAN Beyşehir Otelinin,
Testaş’ın Aydın İşletmesinin, Haliç, Camialtı, ve Alaybey Tersanelerinin, Et ve
Balık Kurumunun bazı kombine ve işletmelerinin kapatılmasına, Devlet Malzeme
Oﬁsi, TEKEL’e ait Ankara Bira Fabrikası, Bomonti Bira Fabrikası ve Cibali Sigara Fabrikasının kapatılmasına, Türkiye Zirai Donatım Kurumu’nun ve Karabük
Demir ve Çelik İşletmeleri’nin yıl sonuna kadar özelleştirilememesi durumunda
kapatılmasına, bazı müesseselerinin ve işletmelerinin kapatılarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun küçültülmesine karar verilmiştir.
Daha sonra, DMO’nun kapatılmasından vazgeçilmiş, Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin kapatılmasından vazgeçilmiş ve hisse senedi çıkarılarak her bir
hisse 1 TL’ye çalışanlara ve yöre halkına satılmıştır.
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 4,6 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı
yüzde 0,8, sanayinin katkısı yüzde 6,5 ve hizmetlerin katkısı yüzde 5 olmuştur.
Bu dönemde GSYH’nın gelişmine bakıldığında, 1983 yılında yüzde 19,5 olan
tarım sektörünün payı 1989 yılında yüzde 16,6’ya gerilemiş, sanayinin payı yüzde
28,5’den yüzde 31,3’e, hizmetlerin payı yüzde 52’den yüzde 52,1’e yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 1983 yılındaki yüzde
43,3’den 1989 yılında yüzde 33,5’ye, aynı dönemde KİT yatrımlarının toplam yatırımlar içindeki payı ise yüzde 22,4’den yüzde 13,8’e, kamu yatırımları içindeki
payı ise yüzde 51,7’den 41,3’e gerilemiştir.
Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, 1983 yılında yüzde 9,8
olan tarımın payı 1989 yılında yüzde 10,3’e yükseldiği, yüzde 50,0 olan sanayinin
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payının yüzde 37,6’ya gerilediği ve yüzde 40,1 olan hizmetlerin payının yüzde
52,1’e yükseldiği görülmektedir.
KİT yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, tarımın payı 1983 yılındaki binde 4’den 1989 yılında yüzde 3,3’e yükselmiş, aynı dönemde sanayi yüzde
81’den yüzde 68,7’ye gerilemiş ve hizmetler yüzde 18,7’den yüzde 28’e yükselmiştir.
VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı16 (1990-1994): KİT’lerde yönetimin geliştirilmesi suretiyle rekabet gücünün artırılması, AB’ye uyumu ve özelleştirilmelerinin sağlanması temel hedeftir. KİT’lerin, modern yönetim anlayışı çerçevesinde
rekabet gücünün artırılmasıyla verimliklerinin artırılarak özelleştirilmelerinin hızlandırılması, karlı ve verimli şekilde çalışarak kendi kendilerine yeterli hale getrilerek kaynaklarının artırılması temel politikalar olarak belirlenmiştir.
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 3,8 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı
yüzde 1,6, sanayinin katkısı yüzde 3,8 ve hizmetlerin katkısı yüzde 4,1 olmuştur.
Bu dönemde GSYH’nın gelişmine bakıldığında, 1989 yılında yüzde 16,6 olan
tarım sektörünün payı 1994 yılında yüzde 15,5’e gerilemiş, sanayinin payı yüzde
31,3’den yüzde 26,4’e, hizmetlerin payı yüzde 52,1’den yüzde 58,1e yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 1989 yılındaki yüzde
33,3’den 1994 yılında yüzde 20,2’ye, aynı dönemde KİT yatrımlarının toplam yatırımlar içindeki payı ise yüzde 13,8’den yüzde 5,6’ya, kamu yatırımları içindeki
payı ise yüzde 41,3’den 28’e gerilemiştir.
Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, 1989 yılında yüzde 10,3
olan tarımın payı 1994 yılında yüzde 9,9’a, yüzde 37,6 olan sanayinin payının yüzde 16,9’a gerilediği ve yüzde 52,1 olan hizmetlerin payının yüzde 73,2’yee yükseldiği görülmektedir.
KİT yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, tarımın payı 1989 yılındaki yüzde 3,3’den 1994 yılında yüzde 2,3’e, aynı dönemde sanayi yüzde 68,7’den
yüzde 36,1’ye gerilemiş ve hizmetler yüzde 28’den yüzde 61,6’ya yükselmiştir.
16

DPT, VI. BYKP, Ankara 1989, s:3, 36, 37.
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VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı17 (1996-2000): Planın KİT’lerle ilgili temel
amacı özelleştirme yoluyla kamu kesiminin küçültülmesi ve piyasanın rekabetçi
bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu çerçevede VII. Planda tasarlanan 20 adet değişim projesinden ikisi özelleştirme ve devlet işletmeciliği alanındadır.
Özelleştirme sonrasında doğabilecek muhtemel sorunlar için önlemler alınması, tüketici refahı ve rekabetin artırılması, enerji ve telekomünikasyon gibi
alanlarda regülasyona gidilmesi, sektörel faaliyetler dikkate alınarak özelleştirme
faaliyetlerinin “Yap-İşlet-Devret” modeliyle yürütülmesi, imalat sanayindeki faaliyetlerin daraltılması, tarımın desteklenmesi, ham petrol çıkarılması ve işlenmesi,
demiryolu ulaşımı, haberleşme ve elektrik enerjisi üretiminin giderek azalan bir
bölümü ile sınırlı kalınması hedeﬂenmiştir.
KİT’lerin verimliliklerinin artırılması, kamuya yüklerinin azaltılması, mal ve
hizmet kalitelerinin artırılması, hemen özelleştirilmeyecek KİT’lerin rehabilite
edilmesi ve özelleştirmeye hazırlanması, tarımsal destekleme görevi yürüten ve
sosyal amaçlı faaliyetleri öne çıkan kuruluşların, bu faaliyetlerinin ﬁnansmanının
sağlıklı kriterlere dayandırılarak ve kamu ﬁnansmanı politikası içerisinde yeniden
tanımlanması hedeﬂenmiştir.
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 4,2 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı
yüzde 1,7, sanayinin katkısı yüzde 4 ve hizmetlerin katkısı yüzde 4,5 olmuştur.
Bu dönemde GSYH’nın gelişmine bakıldığında, 1994 yılında yüzde 15,5 olan
tarım sektörünün payı 2000 yılında yüzde 13,5’e gerilemiş, sanayinin payı yüzde
26,4’den yüzde 28,3’e, hizmetlerin payı yüzde 58,1’den yüzde 58,2’ye yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 1994 yılındaki yüzde
20,2’den 2000 yılında yüzde 30,1’e, aynı dönemde KİT yatrımlarının toplam yatırımlar içindeki payı ise yüzde 5,6’dan yüzde 7,8’e yükselmiş, kamu yatırımları
içindeki payı ise yüzde 28’den 25,9’a gerilemiştir.
Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, 1994 yılında yüzde 9,9
olan tarımın payı 2000 yılında yüzde 8,7’ye gerilediği, yüzde 16,9 olan sanayinin
17

DPT, VII. BYKP, Ankara 1996, s:19, 166-169.
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payının yüzde 19,2’ye yükseldiği gerilediği ve yüzde 73,2 olan hizmetlerin payının
yüzde 72,1’e gerilediği görülmektedir.
KİT yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, tarımın payı 1994 yılındaki
yüzde 2,3’den 2000 yılında binde 6’ya gerilemiş, aynı dönemde sanayi yüzde 36,1’den
yüzde 43,4’e yükselmiş ve hizmetler yüzde 61,6’dan yüzde 56’ya gerilemiştir.
2001 Sonrası Dönem: VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı18 (2001-2005):
KİT’lerin hızla özelleştirilmesi ve kamu hizmetlerinin düzenlemeye tabi tutulması, Özelleştirme kapsamı dışındaki işletmelerin faaliyetlerini özerk bir şekilde
sürdürmeleri hedeﬂenmiştir.
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 4,9 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı
yüzde 1, sanayinin katkısı yüzde 4,9 ve hizmetlerin katkısı yüzde 4,8 olmuştur.
Bu dönemde GSYH’nın gelişmine bakıldığında, 2000 yılında yüzde 13,5 olan
tarım sektörünün payı 2005 yılında yüzde 9,3’e, sanayinin payı yüzde 28,3’den
yüzde 19,7’ye, hizmetlerin payı yüzde 58,2’den yüzde 71’e yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 2000 yılındaki yüzde
30,1’den 2005 yılında yüzde 25,2’ye, aynı dönemde KİT yatrımlarının toplam yatırımlar içindeki payı ise yüzde 7,8’den yüzde 3,7’ye, kamu yatırımları içindeki payı
ise yüzde 25,9’dan 14,6’ya gerilemiştir.
Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, 2000 yılında yüzde 8,7
olan tarımın payının 2005 yılında yüzde 8’e, yüzde 19,2 olan sanayinin payının
yüzde 15,5’e gerilediği ve yüzde 72,1 olan hizmetlerin payının yüzde 76,5’e yükseldiği görülmektedir..
KİT yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, tarımın payı 2000 yılındaki
binde 6 seviyesini 2005 yılında da korumuş, aynı dönemde sanayi yüzde 43,4’den
yüzde 55,4’e yükselmiş ve hizmetler yüzde 56’dan yüzde 44’e gerilemiştir.
IX. Kalkınma Planı19 (2007-2013): Bu planda, sadece kamu kesimi yerine
toplumun tümünü kapsayan bir kalkınma stratejisi benimsenmiştir. Bu kapsamda
18
19

DPT, VIII. BYKP, DPT, Ankara 2000, ss:26-31, 131.
DPT, IX. Kalkınma Planı, DPT, Ankara, 2006, ss:4, 25.
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5 eksen: Rekabet Gücünün Artırılması, İstihdamın Artırılması, Beşeri Gelişme ve
Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, Bölgesel Gelişmenin Sağlanması, Kamu
Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması olarak belirlenmiştir.
Plan dönemi sonuna gelindiğinde özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun
hava ve deniz ulaşımı ile lokomotif ve vagon üretimi; şeker, tütün ve çay ürünlerinin işlenmesi; petrokimya sanayi; malzeme alımı; elektrik dağıtım ve toptan
ticareti faaliyet alanlarından tamamen çekilmesi; bunun yanı sıra, elektrik üretimi, doğalgaz piyasası, kömür ve diğer maden işletmeciliğindeki payının azalması
hedeﬂenmektedir. Buna karşın tahıl alımı, tohumluk üretimi, demiryolu ulaşımı
alt yapısı, elektrik iletimi, petrol arama, hava meydanlarının işletilmesi, posta hizmetleri ile kıyı emniyetinin sağlanması alanlarında faaliyet gösteren KİT’lerin plan
döneminde özelleştirilmesi öngörülmemektedir.20
Planı döneminde; eğitim ve sağlık sektörlerinin kamu yatırım payı artırılması, tarım sektörü sulama projelerinin hızlandırılması, madencilik, imalat, enerji
ve ulaştırma yatırımlarının azaltılması, kamunun ticari mal ve hizmet üretiminden çekilmesi, adalet hizmetleri ve e-devlet yatırımlarının artırılması hedeﬂenmiştir.21
TCDD’nin taşıma tekeline son verilmesi ile birlikte özel sektör trenlerinin
TCDD hatlarında çalışmaya başlaması öngörülmüştür.22
KİT’lerde; hesap verebilirliği, şeffaﬂığı, karar alma süreçlerinde esnekliği sağlamaya ve KİT’ler üzerinde müdahale yetkisi olan kurum sayısını azaltmaya yönelik yeni bir kurumsal yönetişim sistemi oluşturulması, piyasa şartlarına uygun ﬁyatlandırma politikası izlenmesi, sanayide rekabet gücünün artırılması için enerji
girdi ﬁyatlarının sanayi aboneleri lehine düzenlenmesi öngörülmüştür.23
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 4,9 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı yüzde 2,2, sanayinin katkısı yüzde 3,7 ve hizmetlerin katkısı yüzde 4,2
olmuştur.
20
21
22
23

IX. Kalkınma Planı, a.g.e. s:57
IX. Kalkınma Planı, a.g.e. s:58
IX. Kalkınma Planı, a.g.e. s:59
IX. Kalkınma Planı, a.g.e. s:65
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Bu dönemde GSYH’nın gelişmine bakıldığında, 2005 yılında yüzde 9,3 olan
tarım sektörünün payı 2013 yılında yüzde 6,7’ye, sanayinin payı yüzde 19,7’den
yüzde 19,6’ya gerilemiş, hizmetlerin payı yüzde 71’den yüzde 73,6’ya yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 2005 yılındaki yüzde
25,2’den 2013 yılında yüzde 24,2’ye, aynı dönemde KİT yatırımlarının toplam
yatırımlar içindeki payı ise yüzde 3,7’den yüzde 2,3’e, kamu yatırımları içindeki
payı ise yüzde 14,6’dan 9,6’ya gerilemiştir.
Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, 2005 yılında yüzde 8
olan tarımın payının 2013 yılında yüzde 8,8’e yükseldiği, yüzde 15,5 olan sanayinin payının yüzde 7,9’a gerilediği ve yüzde 76,5 olan hizmetlerin payının yüzde
83,3’e yükseldiği görülmektedir. KİT yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, tarımın payı 2005 yılındaki binde 6 seviyesinden 2013 yılında yüzde 4,3’e
yükselmiş, aynı dönemde sanayi payı yüzde 55,4’den yüzde 33,6’ya gerilemiş ve
hizmetlerin payı yüzde 44’den yüzde 62,1’e yükselmiştir.
X. Beş Yıllık Kalkınma Planı24 (2014-2018): Dünyadaki eğilimler doğrultusunda ülkemizde de kamunun düzenleyici rolünün artırılması, kapsayıcı büyüme
ile refahın yagınlaştırılması, kalkınmada az gelişmiş yerlerde mekânsal kalkınmaya
öncelik verilmesi, kamu hizmetlerine erişilebilirliğin artırılması, gelişmiş bölge ve
şehirlerin küresel ekonomiyle bütünleşmesi, temel hak ve özgürlükler, demokratikleşme, adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi
alanlarda uyumlu ve bütünleşik politikaların uygulanmasına devam edilmesi, ﬁziki
ve beşeri altyapının iyileştirilmesi, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin
artırılması, sağlıkta KÖİ uygulamalarına devam edilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi için STK’ların desteklenmesi, kamu sektörünün elinde bulunan bilginin
paylaşımı, faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan KİT’lerin yeniden yapılandırılması,
kamu yatırımlarının özel kesim tarafından yapılamayacak ekonomik ve sosyal altyapı alanlarına, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak alanlara yönlendirilmesi,
kamu kesiminin düzenleyici ve denetleyici rolü çerçevesinde, uygun bir yatırım
ortamının oluşturulması öngörülmektedir.
24

X. BYKP, Kalkınama Bakanlığı, 2013, a.g.e. ss:1- 164
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Kamu sahipliğinde kalacak elektrik iletiminde, yatırımların elektrik sisteminin
güvenliğini koruyacak şekilde sürdürülmesi, TCDD’nin yeniden yapılandırılması ve demiryolu sektörünün düzenlenmesi, kamu alımları yoluyla yerli üretimin
desteklenmesi, yerelde kurumsal kapasitenin artırılması, uluslararası işbirliğinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu plan döneminde ekonomi yüzde 5,1 büyümüş, büyümeye tarımın katkısı
yüzde 2,8, sanayinin katkısı yüzde 5,1 ve hizmetlerin katkısı yüzde 5,8 olmuştur.
Bu dönemde GSYH’nın gelişmine bakıldığında, 2013 yılında yüzde 6,7 olan
tarım sektörünün payı 2018 yılında yüzde 5,8’e, sanayinin payı yüzde 19,6’dan
yüzde 22,3’e artarken, hizmetlerin payı yüzde 73,6’dan yüzde 71,9’a gerilemiştir.
Kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 2013 yılındaki yüzde
24,2’den 2018 yılında yüzde 15,1’e gerilemiş, aynı dönemde KİT yatrımlarının
toplam yatırımlar içindeki payı ise yüzde 2,3’den yüzde 1,8’e gerilerken, kamu
yatırımları içindeki payı ise yüzde 9,6’dan yüzde 11,6’ya yükselmiştir.
Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, 2013 yılında yüzde 8,8 olan
tarımın payı 2018 yılında yüzde 6’ya, yüzde 7,9 olan sanayinin payının yüzde 6,7’ye gerilediği ve yüzde 83,3 olan hizmetlerin payının yüzde 87,3’e yükseldiği görülmektedir.
KİT yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında, tarımın payı 2013 yılındaki yüzde 4,3 seviyesinden 2018 yılında binde 1’e gerilemiş, aynı dönemde sanayinin payı yüzde 33,6’dan yüzde 40,8’e 1’e yükselmiş, hizmetlerin payı yüzde
62,1’den yüzde 59,1’e gerilemiştir.
XI. Beş Yıllık Kalkınma Planı25 (2019-2023): Kamunun güçlü desteği ve
özel sektörün öncülüğünde sermaye birikimi ve sanayileşme sürecinin hızlandırılması, her alanda verimliliğin artırılması, yurtiçi tasarruﬂarın ve üretken yatırımların düzeyinin yükseltilmesi, üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi
ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi, sanayi sektörünün başat
rol üstlendiği, ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli çerçevesinde; devletin düzenleyici ve denetleyici rolünün kuvvetlendirilmesi ve piyasalarda bağımsız
25
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, XI. BYKP, Ankara, 2019, ss:2, 7-24, 2935, 47-56, 61-66, 73-74, 84, 118, 125-126, 147, 174, 183.
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düzenleyici ve denetleyici kurumlarla öngörülebilirlik ve şeffaﬂık çerçevesinde
piyasanın etkinliğini sağlamak üzere çalışmaya devam edilmesi, piyasaya giriş ve
çıkışların kolaylaştırılması, piyasa aksaklıklarının giderilmesi, kamu yatırımlarının
tahsisinde ihtiyaç duyulan ve özel kesim yatırımlarını güdüleyici ﬁziki ve sosyal
sermayenin artırılması, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi, özelleştirmeler yoluyla devletin kamusal fayda taşımayan üretimdeki payının azaltılması, KİT’lerin
faaliyetlerinin piyasada rekabeti bozucu etkiye neden olmayacak etkin ve verimlilik temelli şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
TİGEM’in pazarlama faaliyetlerini geliştirerek tohum satışlarını artırması, ArGe çalışmalarına devam ederek ve özel sektör tohumculuk ﬁrmaları ile işbirliği
içerisinde sertiﬁkalı tohum üretimini sürdürmesi, Et ve Süt Kurumu’nun mevcut
kombinaların atıl kapasiteleri veya özel sektör kombina kapasiteleri öncelikli olarak değerlendirmesi, enerji KİT’lerinde maliyet bazlı ﬁyatlama ve serbestleşme,
KİT’lerde hesap verebilirlik ve şeffalık stratejik yönetimin güçlendirilmesi, raporlama kalitesinin artırılması, özelleştirme uygulamalarına devam edilmesi, öncelikli sektörler olarak belirlenen; Kimya, İlaç-tıbbi cihaz, Makine-elektrikli teçhizat, Otomotiv, Elektronik, Raylı sistem araçları sektörlerinin desteklenmesi, orta
yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin desteklenmesi, imalat sanayinin rekabet
gücünün artırılması, yüksek katma değerli üretimlerinin artırılması, yeni ve yenilikçi üretimin desteklenmesi, kamunun sanayi politikası alanında kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, teşvik ve desteklerin etkin kullanılması, sanayinin ihtiyaç
duyduğu enerji ve lojistik altyapısının geliştirilmesi politikalarına yer verilmiştir.
Bu plan döneminde ekonominin yüzde 4,3 büyümesi, GSYH içinde sektörlerin paylarının; tarımda yüzde 5,4, sanayide yüzde 24,2 ve hizmetlerde ise yüzde
6,1 olması hedeﬂenmiştir.
Türkiye’de halen; Hazine portföyünde 19 KİT, 1 bağlı ortaklık olmak üzere
toplam 20 KİT, özelleştirme portföyünde ise 3 kuruluş bulunmaktadır.26
Bunlarda kamu sermayesi ve kontrolü oranı, bir kuruluşta yüzde 51 diğerlerinde yüzde 100’dür.
26
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Ankara, 26 Ekim 2020, s:71
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2008 yılı itibariyle, KİT’lerde devlet kontrolünün OECD ülkelerinde ortalama yüzde 2,03, OECD Yükselen Piyasalarda yüzde 2,54, Avro Bölgesinde yüzde
2,19, ABD’de yüzde 1,10 ve Rusya’da 4,4 seviyesinde olduğu, kamu mülkiyeti
oranının ortalamada yüzde 2,91, Yükselen Piyasalarda yüzde 3,46, Avro Bölgesinde yüzde 3,08, ABD’de yüzde 1,30 ve Rusya’da yüzde 4,28 düzeyinde olduğu
görülmektedir.
OECD
Ortalaması

OECD
Yükselen
Piyasalar*

Avro
Bölgesi**

Birleşik
Devletler

Rusya

Devlet Kontrolü

2.03

2.54

2.19

1.10

4.49

Kamu Mülkiyeti

2.91

3.46

3.08

1.30

4.28

3.10

3.54

3.23

2.25

4.64

2.86

3.67

2.93

0.68

4.19

2.76

3.18

3.08

0.99

4.02

1.15

1.61

1.30

0.90

4.50

1.52

1.94

1.88

1.30

4.00

0.78

1.29

0.71

0.50

5.00

Kamu Girişimlerinin
Boyutu
Ticari Teşebbüsler
Üzerinde Doğrudan
Kontrol
Altyapı Sektöründe
Hükümet Kontrolü
Ticari Faaliyetlere
Müdahale
Emir ve Kontrol
Düzenlemesinin
Kullanımı
Fiyat Kontrolleri

* Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kore, Meksika, Polonya ve Türkiye.
** Avusturya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya
Not: Endeks 1-6 arasında değişmekte olup, 6 en katı durumu göstermektedir.
Kaynak: OECD State Owned Enterprises and Principle of Competetive Neutrality 2009
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GENEL DEĞERLENDİRME
Cumhuriyet öncesi dönemde, sarayın ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan KİT’ler, Cumhuriyet döneminde genelde kamunun ekonomiye müdahale aracı olarak faaliyet göstermişlerdir.
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren özel kesime dayalı bir büyüme ve kalkınma modeli belirlenmiş olmasına rağmen, başlangıçta özel kesimin yatırım yapacak
yeterli sermayeye sahip olmaması nedeniyle Kamu kesiminin piyasaya müdahalesi
kaçınılmaz olmuştur.
Kamu kesimi, kendi rolüne uygun olarak; reformlar ve yapısal dönüşüm projeleri (eğitim, sağlık, adalet, toprak, tarım, dijital dönüşüm, vergi, sosyal güvenlik, ekonomi, çevre, kamu yönetimi vs), KİT; kapatma, yeniden yapılandırma ve
özelleştirme uygulamaları, kamu özel işbirliği projeleri, bölgesel gelişme; plan,
program ve projeleri, özel kesim yatırımlarına destek, sermaye piyasaları, bankacılık, telekomünikasyon, enerji, tütün-alkol, şeker vs alanlarda piyasa düzenlemesi,
uluslararası ekonomik ve teknik işbirliği, olağanüstü dönemlerde (deprem, yangın, sel, savaş, terör, derin ekonomik kriz, salgın hastalık vs) kriz yönetimi, AB’ye
ekonomik ve sosyal uyum çalışmaları, yukarıda sayılanlara ilişkin birincil ve ikincil mevzuat düzenlemeleri ve idari işlemler kamu hizmetlerinin yürütülmesi gibi
alanlarda faaliyet ve projelerle kendinin, özel kesimin ve sivil toplumun refahını,
kalitesini, verimini ve rekabet gücünü artırmaya çalışmıştır.
Cumhuriyet döneminde, uygulanan kamu ve KİT politikalarıyla, ekonomimiz
ortalama yüzde 4,9 oranında büyümüştür. Dönemler itibariyle büyüme oranları
aşağıdaki Graﬁk:1’de yer almaktadır.
Graﬁk:1- Cumhuriyet Döneminde Sektörlere Göre Büyüme Oranları
(Yüzde)
Kaynak: TUİK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kaynaklarından
yazar tarafından derlenmiştir.
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VII. BYKP

VIII. BYKP

IX. BYKP

X. BYKP

1,2

VI. BYKP

1,8

V. BYKP

3,0

IV. BYKP

III. BYKP

4,8

II. BYKP

6,6

I. BYKP

8,5

1951-62

Tarım

1399-50

1924-32

Kalkınmanın bir diğer göstergesi olan kişi başına milli gelir 1960’lardaki
300 ABD Doları seviyesinden, ortalama olarak27 III. BYKP döneminde 1.791,
IV. BYKP döneminde 2.077, V. BYKP döneminde 2.222, VI. BYKP döneminde
3.694, VII. BYKP döneminde 4.200, VIII. BYKP döneminde 4.926, IX. Plan döneminde 10.78628, X. BYKP döneminde 10.943 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle, ekonomi büyürken kişi başına milli gelir de artmıştır.

0,3

0,8

1,6

1,7

1,0

2,2

2,8

Sanayi

11,9

4,4

8,2

10,9

9,1

8,8

2,4

6,5

3,8

4,0

4,9

3,7

5,1

Hizmetler

6,9

6,6

6,5

7,2

6,6

7,3

2,6

5,0

4,1

4,5

4,8

4,2

5,4

GSYH(AF)

6,4

4,3

6,0

6,5

5,4

6,0

2,1

4,6

3,8

4,2

4,9

4,9

5,1

Ekonomik kalkınmanın bir göstergesi olarak; 1927 yılında yüzde 67 olan tarım
sektörünün GSYH içindeki payı, 2018 yılına geldiğimizde yüzde 58’e düşmüş,
aynı yıllarda yüzde 10 seviyesinde olan sanayi sektörünün payı yüzde 22,3’e yükselmiştir.
Ekonomik kalkınma ve gelişme göstergesi olarak hizmetler sektörünün 1927
yılındaki payı ise yüzde 23’lerden 2018 yılında yüzde 71,9’a yükselmiştir. GSYH’nin sektörlere göre göre dağılımı Graﬁk 2’de yer almaktadır.

27
Kalkınma Bakanlığı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2014), Ankara, Temmuz
2015), s:13.
28
T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Ankara, 26
Ekim 2020, s:11.
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Graﬁk:2- Cumhuriyet Döneminde GSYH’nin Sektörlere Göre Dağılımı
(Yüzde)

Not: Cari Alıcı Fiyatlarıyla GSYH dağılımından hesaplanmış olup Vergi ve Sübvansiyonlar hariçtir.
Kaynak: TUİK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kaynaklarından
yazar tarafından derlenmiştir.
Diğer yandan, 1960 yılında, bizimle aynı kişi başına milli gelire sahip
Güney Kore 2018 yılı sonun itibariyle 31.363 ABD Dolarına29 ulaşmıştır.
KİT katma değerinin GSHY içindeki payı 1987 yılındaki yüzde 10,4
seviyesinden 2018 yılında yüzde 1 seviyesine gerilemiştir. KİT katma değerinin
GSYH içindeki payının gelişimi Graﬁk:3’te yer almaktadır.

29
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%9Fi_ba%C5%9F%C4%B1na_nominal_GSY%C4%B0H_de%C4%9Ferlerine_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi (son Erişim Tarihi
16.12.2020)
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Graﬁk:3- KİT Katma Değerinin GSYH İçindeki Payı (Yüzde)
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı kaynaklarından yazar tarafından derlenmiştir.
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1977

1983
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1994
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2013

2018

Özel

70,1

68,1

65,6

71,6

63,1

56,7

66,5

79,8

69,9

84,8

75,8

84,9

Kamu

29,9

31,9

34,4

28,4

36,9

43,3

33,5

20,

30,1

25,2

24,2

15,1

Bu gelişmelerde, kamu yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı yüzde
30’lar seviyesinde olmuştur. Bazı yıllar itibariyle toplam yatırımların kamu-özel
arasındaki dağılımı aşağıdaki Graﬁk:4’te yer almaktadır.

Graﬁk:4- Toplam Yatırımların Kamu ve Özel Arasında Dağılımı (Yüzde)
Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kaynaklarından yazar
tarafından derlenmiştir.
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Genelde ekonomik temel mal ve hizmet üretimine dönük faaliyetler KİT’ler
eliyle yürütülmüştür. Bu nedenle, KİT’lerin kamu yatırımları içindeki payı ortalamada yüzde 30 ile önemli bir yere sahip olmuştur. KİT yatırımlarının toplam ve
kamu yatırımları içindeki payı Graﬁk:5’te yer almaktadır.
Graﬁk:5- KİT Yatırımlarının Toplam ve Kamu Yatırımları İçindeki Payı
(Yüzde)
Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kaynaklarından yazar
tarafından derlenmiştir.
KİT’lerin toplam kamu yatırımları içindeki payı 1963 yılında yüzde 29,4 seviyesinden, özelleştirme ve KİT kapsamındaki daraltmalardan dolayı 2018 yılında
yüzde 11,6’ya, toplam yatırımlar içindeki payı ise aynı dönemde yüzde 9,4’ten
yüzde 1,8’e kadar gerilemiştir.
Gelinen noktada, Sanayi’nin GSYH içindeki payı yüzde 20’lerde sabitlenmiş
ve Türkiye orta gelir tuzağına düşmüştür. Kişi başına milli gelir 10.000 ABD
Doları seviyesinde sabitlenmiştir. Türkiye, dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi
içinde son 2 yılda 17. sıradan 19. sıraya gerilemiş ve 2023 yılında en gelişmiş ilk 10
ekonomi arasına girme hedeﬁ zora girmiştir.
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İhraç mallarımızın ortalama ﬁyatı 2018 yılı itibariyle30 1 Kg = 1,29 $, gelişmiş
ülkelerde, bu rakam Almanya’da 4.1 dolar, Japonya’da 3.5, Güney Kore’de 3 dolar seviyesindedir. Savunma sanayi ürünlerinde bu rakam 46 dolar civarındadır31.
Söz konusu rakamın bilgi ve iletişim teknolojilerinde çok daha yüksek olduğu
bilinmektedir.
Bu gelişmede, Batı Ülkelerinin Türkiye’ye hammadde tedarikçisi rolünü biçmesi ve ağır sanayi hamlelerini engelleme girişimleri, uçak fabrikasının kapatılması -1950, Rahmetli Başbakan Menderes’in Başkan Eisenhower’den ağır sanayi
projeleri için ﬁnansman sağlayamayınca Doğu Bloku Ülkelerine yanaşması ve
sonrasında yaşananlar, Rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan’ın Gümüş Motor
olayı ve ASOK Hikayesi (Asilçelik-Taksan-Tümosan-Testaş – Temsan) ve Akmosan’nın motor yapmasının engellenmesi, Devrim Arabalarının seri üretime
geçirilememesi, uçak kazasında şehit edilen nükleer ﬁzikçiler, Aselsan Mühendislerinin esrarengiz şekilde ölümleri, kaynakları yok etme girişimleri olarak sayılabilir. Karabük Demir Çelik İşletmelerinin kapatılmaya çalışılması, SSK ve Bağ-Kur
Akıllı Kart Projeleri, Tarımda Parite Uygulaması Projeleri ise kaynakları yok etme
konusunda akim kalmış projelere örnek verilebilir.
2020 G-20’de; otomobil motoru yapan 10 ülkenin ilk 10’da, (İki İstisna – Çek
Cumhuriyeti ve İsveç) yer aldığı32, 1960’da aynı seviyede olduğumuz motor yapan
Güney Kore’nin G-20’de 12. sırada bizim 19. sırada yer aldığımız dikkate alındığında bu iddiaların araştırılmasında yarar görülmektedir33.
KİT’lerin ekonomide ağırlıklı bir rol oynaması, başlangıçta genel ve yerel büyüme ve kalkınmaya önemli katkılar sağlarken, uzun vadede, teşebbüs hürriyetinin dolayısıyla özel kesimin gelişimine de engel olduğu iddia edilmektedir.

30
https://www.immib.org.tr/ﬁles/kio/temp/Yeni%20Vizyon%20Yeni%20Yol%20Haritas%C4%B1%20%C4%B0hracat%202019%20Raporu.pdf ss:8-9 (Son Erişim Tarihi 16.12.2020)
31
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kobi2/1-kglik-ihracat-nasil-4-dolar-olur-28487485
32
http://www.detailturkey.net/konu/hangi-marka-hangi-uelkenin-ve-hangi-markanin-motorunu-kullaniyor.22872/(Son Erişim Tarihi, 7 Aralık 2020)
33
https://tr.wikipedia.org/wiki/G20
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Özellikle ekonomisi büyük ölçüde KİT’lere bağımlı kalan; Batman (Tüpraş),
Karabük (Kardemir), Kırıkkale (MKEK ve Tüpraş) ve Rize (Çaykur) gibi şehirlerde bağımlı kişiliklerin oluşması ve girişimciliğin zayıﬂığı şeklinde çok net olarak
hissedilmiştir.
Bu gelişme Milton Friedman’ın Kalabalıklaşma (Crowding Out) teorisinde34
söylediği etkiyi doğrular niteliktedir. Nitekim 8. Cumhurbaşkanımız Rahmetli
Turgut ÖZAL’ın bahsettiği ve bizde olmadığını iddia ettiği 3 temel özgürlük’ten
(Din ve vicdan özgürlüğü, Düşünce ve ifade özgürlüğü ve Teşebbüs Özgürlüğü)
teşebbüs özgürlüğünün gelişememesinin nedenlerinden biri de KİT’ler olduğu
düşünülmektedir.
Ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısı, eğitimli işgücü, stratejik yer altı ve yer
üstü kaynaklarının zenginliği, jeo-politik konumu, dinamik sanayi yapısı, güçlü ve
doymamış talep yapısı ve geniş ve verimli tarım alanları ile zengin turizm potansiyeli birer potansiyel güç kaynağıdır.
Ayrıca, zengin enerji kaynaklarıyla stratejik iş birliği, Avrupa Birliğine tam üyelik süreci, doğu ile batı, İslam ve diğer dinlere mensup toplumlar arasındaki köprü
konumu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle tarihi, kültürel ve ekonomik yakınlık
ve bugüne kadar gerçekleşen küresel ve bölgesel entegrasyonlardaki haklı yerini
almış olması, ülkemizin geleceğe dönük en büyük fırsatları olarak değerlendirilmektedir.
Savaşların ve sorunların her an var olduğu sıcak çatışma ortamına yakınlığı
nedeniyle her an savaş tehdidi, etnik azınlıkların sürekli olarak dış kaynaklardan
beslenen bağımsızlık talepleri, sürdürülemez iç ve dış borç yapısından kaynaklanan ekonomik ve siyasi tehditler ve enerji sektöründe geçmişte verilmiş imtiyazlar nedeniyle uzun yıllar devam edecek muhtemel yükümlülüklerin neden
olduğu yüksek riskler ise ülkemizin aydınlık geleceği önünde ciddi birer engel
konumundadır.

34

https://tr.wikipedia.org/wiki/John_Milton
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Küreselleşme, bölgesel ekonomik entegrasyonlar, ekonomide serbestleşmenin yeniden ön plana çıkması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü
gelişmeler, kamu kesiminin rollerinde de ciddi değişmelere neden olmuştur.
Eskiden ekonominin tüm sektörlerinde faaliyette bulunan kamu sektörü yerine, günümüzde piyasayı düzenleyen, kanun yapan, kaynakların adil dağılımını sağlayan, sadece temel eğitim, temel sağlık, adalet, güvenlik ve diplomasi faaliyetlerini
yöneten etkin bir kamu kesimine ihtiyaç duyulmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, bu çalışmada, kalkınmada kamunun rolü ve KİT tecrübesi analiz edilmiştir. Kalkınmada kamunun önemli bir rol oynadığı, ekonomiye müdahale aracı olarak KİT’lerden yararlandığı ortaya konulmuştur.
GSYH’nin kamu-özel dağılımına ilişkin veri seti olmadığından, kamunun
büyüme ve kalkınmaya katkısı, kamu yatırımlarnın toplam yatırımlar içindeki
payı ile ölçülmüştür. TÜİK tarafından GSYH’nin Kamu-Özel arasındaki dağılımı çıkarıldığında, bu katkının daha net bir şekilde ortaya çıkacağı düşünülmektedir.
KİT’ler, gerek üretim gerekse yatırımları yoluyla ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlamışlardır.
Bundan sonraki dönemde, öncelikle Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonları belirlenmelidir. Söz konusu vizyonlar çerçevesinde nasıl bir devlet yapısının oluşturulacağına ve buna bağlı olarak büyüme ve kalkınmada kamunun rolü ve KİT’lerin geleceğine karar verilmelidir.
Bu vizyonların belirlenmesi ve bunlara ulaşılması, ülkemizin, dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi içinde hak ettiği yeri alabilmesi, insanlarının vatandaşı olmaktan gurur duyarak yaşayabileceği, bir mutluluk ülkesi haline getirilebilmesi
amacıyla:
•
Tüm kesimler için istikrarlı ve öngörülebilir bir yasal ortamın oluşturulması.
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•

İdari yapımızda kaliteyi ve sürati artırıcı reformların sürekli yapılması.

•

Sorunları çözmek yerine, ortaya çıkmadan önlenmesi.

•

Esnek ve uyumlu bir ekonomik yapının kurulması.

•
Uluslararası piyasada ihracatımızı artırıp, yüksek katma değerli ürünlerin
üretilmesi.
•

Geleneksel ve teknolojik altyapıya yatırım yapılması.

•

Özel tasarruﬂarın ve yurt içi yatırımların teşvik edilmesi.

•
Ücret düzeyi, verimlilik ve vergilendirme arasındaki adaletli dengenin
sağlanması.
•
Ücret dengesizliklerini gidermek ve orta sınıfı güçlendirmek suretiyle
sosyal dokunun korunması.
•
Özellikle orta düzeyde eğitime büyük kaynaklar ayırıp, işgücünün ömür
boyu eğitimine önem verilmesi.
•
Servet oluşumu, sosyal yapının korunması ve vatandaşlarımızın arzu
ettiği değerler sisteminin sürdürülmesi için iç ve dış özelliklerimiz arasında
denge kurulması gerekmektedir.
Geleceğin tasarımında; ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir ekonomik
yapının sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile demokrasinin güçlendirilmesi,
gelir dağılımında ve sosyal hayatta adaletin sağlanması, iç ve dış güvenlik konusunda güçlü ve dinamik bir sistemin kurulması, temel amaçlarımız olmalıdır.
•
Ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi bir ekonomik yapının sağlanmasında, yurtiçi ekonomik gücün artırılması, dışa açılmanın artırılması, hükümet
politikalarında istikrarın sağlanması, ﬁnans ve mal piyasalarının / ekonomik
ve sosyal altyapının / işletme yönetiminin / bilim ve teknolojinin / insan
kaynaklarının geliştirilmesi temel hedeﬂer olmalıdır.
•
Temel hak ve özgürlükler ile demokrasinin güçlendirilmesinde, yaşama
özgürlüğü ve kişi güvenliği, sosyal güvenlik hakkı, çalışma hakkı, eğitim
hakkı, toplumun kültürel yaşama katılma hakkı, siyasal yaşama katılma
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hakkı, mülkiyet hakkı, din ve vicdan hürriyeti, girişim hürriyeti ve ﬁkir hürriyetinin uluslararası norm ve standartlara göre sağlanması temel hedeﬂer
olmalıdır.
•
Gelir dağılımında ve sosyal hayatta adaletin sağlanmasında; tüm bireylere fırsat eşitliği yolu ile sosyal adaletin artırılması, sosyal koruma ve sosyal
yardım sistemi geliştirilip güçlendirilerek gelir dağılımının yoksullar lehine
düzeltilmesi ile gelir dağılımında adaletin sağlanması tesis edilebilir.
•
İç ve dış güvenlik konusunda, yeterli ve yetenekli iç güvenlik ve savunma kadroları, en üstün teknolojiyle donatılarak her an tehdit altındaki
ülkemizin iç ve dış güvenliği etkin bir şekilde sağlanmalıdır. Savunma sanayiinde yeni yerli ve milli savaş teknolojilerinin geliştirilmesi temel hedeﬂerimiz
olmalıdır.
•
Devletimizin temel ilkeleri; eşitlik, adalet, tutarlılık, adil paylaşım, güvenilirlik, doğruluk ve dürüstlük, açıklık, hızlılık, katılımcılık, kararlılık, süreklilik, suç ve cezada yasallık olmalıdır.
•
Kamu kesiminin küçültülerek yerinden yönetimin güçlendirilmesi; böylece, etkin kamu yönetimi ile hem kaynakların etkin kullanımının sağlanması,
güçlendirilmesi için özel kesime yeterli kaynaklar temin edilmesiyle sağlanmalıdır.
•
Kamu kurumlarında ve KİT’lerde performansa dayalı bir yönetim ve
denetim sistemi kurulmalıdır.
•
KİT’lerin devamına karar verilirse, yönetim, insan kaynakları, üretim ve
pazarlama, organizasyon yapısı, mevzuat, süreç ve sistem, kapasite gelişimi
gibi konularda yeniden yapılandırma çalışması yapılmalıdır.
•
Sanayide 4,0 yolunda ilerlenmelidir. (3-D Yazıcılar, Giyilebilir Aletler,
Genetik ve Biyoteknoloji, Akıllı Kartlar, Yenilenebilir Enerji, Yeni Nesil
Malzemeler, …)
•

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir.

•
COVİD-19’un neden olduğu sorunların çözümünde kullanılan uzaktan; sağlık teknolojileri, eğitim ve e-ticaret gibi alanlara yönelik yatırımlar
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desteklenerek bu alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek risklere önlem alınmalıdır.
•
Ar-Ge ve İnovasyon yatırımları ile; yeni, yerli ve milli yüksek katma
değerli ürünler geliştirilmeli ve Kamu Alım Garantileri dahil devlet yardımlarıyla seri üretime geçiş hızlandırılmalıdır.
Sağduyulu kamuoyunun desteği, milletin motivasyonu, millet ile güçlü iletişim,
uygulamalarda istikrar, güçlü liderlik, değişim isteğinin körüklenmesi, hızlı kalkınma yolunda en büyük gücümüz ve desteğimiz olacaktır.
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ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNDE KAMUNUN YERİ:
GÜÇLÜ MEMUR, GÜÇLÜ DEVLET
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN*

Hem bilimsel toplantılarda, hem de başka türden kongrelerde, çalıştaylarda
genellikle hep geleceğe bakılır ve günümüz analiz edilir. Fakat ben öncelikle şunu
söylemek isterim: Geçmişi bilmeden ne günümüzü anlayabilir ne de geleceğe bakabiliriz. Fakat geçmişi bilmek bu demek değil tabii. Akademideki tarih anlayışından bahsetmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim: Tarih, tarihçilere bırakılmayacak
kadar önemli bir alandır çünkü tarih bizim için oldukça önemlidir ve her alanın
iyi bir tarihçisi olması gerekir.
Türkiye’de kalkınma ve kamu yönetimi meselesini özellikle 1839’dan itibaren
ele almak istiyorum. Bu tarih bir kırılma noktasıdır, Gülhane Hatt-ı Hümayun’unda 150 yıldır eski kuvvet ve mamuriteyimiz zaafa uğramıştır, denilmiştir. 1699
Karlofça’dan itibaren refahımız bir zaafa uğramıştır ve Gülhane Hatt-ı Hümayun’uyla birlikte yani 1839’da buna çareler aranmıştı. Biz hala arıyoruz. Aradan
neredeyse 180-200 yıl geçmiş hala çare arıyoruz.
Peki, kamu yönetimi ve kalkınma meselesinde Tanzimat’la birlikte nasıl bir
çare bulundu? Şöyle bir çare bulundu: “Batı’yı taklit ederek çözüme ulaşabiliriz,
onlar ne yaptıysa biz de aynısını yapalım.” Yani çözüm batıyı taklitte bulunmuştur.
O formül hala devam ediyor mu? Bunu değiştirmek için ﬁkirler, aksiyonlar oldu.
Öncelikle bu meseleyi tespit etmemiz gerekir. Nereden başladık nereye doğru gidiyoruz? Tanzimat süreciyle birlikte bürokrasinin dönüşümü esas alınmıştır. Yani,
bürokrasiyi nasıl dönüştürürsek başarılı olabiliriz, diye düşünülmüştür.
Ben bu süreci 4 ayrı döneme ayırıyorum: Birincisi Tanzimat’tan 1908’e kadarki
dönem. Bu dönemde özellikle savunma sanayi alanında devlet bizzat rol oynuyor, üretici fabrikalar kuruyor. Fakat büyük ölçüde müteşebbislerin olmadığını
*
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görüyoruz. Yani daha çok tüccar anlamında olduğunu görüyoruz, mamul madde
üretimi anlamında girişimciler yoktur. 1923 sonrasında ise, 1908 ile başlayan sürecin devamı olarak müteşebbislerin desteklenmesi esası kabul edilmiştir.
Fakat 1931 yılı ile başlayan süreçte devletin doğrudan yatırımcı ve kalkınmada
esas olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası’nın kuruluşu bu noktada milattır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 1934’le başlayan birinci sanayi planı.
Bununla birlikte devlet şunu yapmıştır: Kamu bizzat bir girişimci gibi hareket etmiştir. Ana hatlarıyla bir dönemleştirme yapmak istiyorum. Burada devlet
bizzat vardır, kamu iktisat teşebbüsleriyle birlikte bildiğimiz Sümerbank var ama
devlet öyle bir devlet ki ayakkabıdan kumaşa kadar üretim yapabilen bir devlet
vardır. Bu dönem 1980 yılına kadar devam etmiştir.
1980 ile devletin bizzat üretici olma modeli müteşebbislerin ikincil niteliği tersine dönmeye başlamıştır. Öncelikle, özelleştirmeyle, KİT’lerin satılmasıyla birlikte
bu süreç tersine dönmeye başlamıştır. Yani özel sektör esas yatırımcı olmuş, devlet
ise destekleyici teşvik edici duruma gelmiştir. Devletin, kamu yönetiminin rolü
anlamında 2001 krizi kritiktir. 2001 kriziyle devlet, düzenleyici ve denetleyici fonksiyona sıkıştırılmıştır. 2001 önemli bir kavşak. Buradan sonra belki 10 yıldır tersine
bir eğilim dönmeye başlamıştır. Biz bunu tespit edebiliyoruz. Neo-Liberal paradigmanın tersine, savunma sanayi alanında devlet bizzat dolaylı ya da doğrudan çok
başarılı örnekler ortay koydu. Savunma sanayi alanında devletin bizzat üretici rolü
üstlendiğini, yanı sıra doğrudan teşvik edici pozisyona döndüğünü görmekteyiz.
Bu 4 dönem yani son 200 yılın 4 döneminin önemli niteliği var, arada kırılmalar var, tersine dönüşler var ama çok önemli bir çizgi var bana göre. Bu çizginin
en önemli niteliği şu: Bağımlı bir modeldir.
Yani bağımlı bir kalkınma modeli vardır. Tanzimat’tan beri böyledir. Geriye
dönüşler, karşı çıkışlar ya da tersine gelişmeler evet, vardır, bunlar farklı sektörlerde, farklı dönemlerdedir.
200 yılıdır Batı’ya bağlı kalkınma modeliyle ne yazık ki mesafe kapanmıyor.
Burada yeni formül ne olmalı? Öncelikle insanı metalaştıran değil, insanı ihya
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eden bir formüle dönmemiz lazım. Bağımlı modelden bağımsız modele nasıl geçebiliriz, kamu bunu nasıl başarabilir, önemli sorular. Kamunun burada fonksiyonu yaşamsaldır.
İsterseniz ondan biraz bahsedelim. Üçlü iş birliğinde kamu bürokrasisi merkezi bir role sahiptir. 200 yıldır her zaman devlet ya bizzat üretici ya da bizzat
destekleyici konumdadır, yani esasında devlet formülün hep bizzat içinde olmuştur, olmalıdır. Başka türlü kendi özgün, bağımsız modelimizi üretemeyiz.
Bağımsız model derken de dünyadaki gelişmelerden uzak bir modeli kastetmiyorum.
Yani dünyada özellikle sabah anlatıldı, Bismarck’ın devleti anlatıldı. Bismarckçı devlet nasıl bir devlettir? Kalkınmada bizzat yer alan bir devlettir. Bismarck Alman aristokratlarından bir girişimci oluşturdu. Burjuva oluşturdu. BMW ailesine
bakalım, kimdir BMW ailesi? Aristokrat bir ailedir.
Şimdi biz Türkiye’nin özgün formülünü bulmalıyız. Taklitçi bir formülle hiçbir şey olmuyor. Özgün formül nedir? Bunu keşfetmeliyiz.
Bizim 1500 yıllık bir devlet geleneğimiz var. Güçlü bir devlet geleneği var.
Zaman zaman kesintilere uğrasa da, bu güçlü devlet geleneğimizi kullanmamız
gerekiyor, bunu esas almamız lazım. Burada da mesele şudur: İşte bu insicamı
nasıl yakalayacağız? Yani esası o dengeyi, uyumu nasıl yakalayacağız? Bizim bunu
konuşmamız lazım. Yani mesle ezbere modeller almak değil ki ezbere modeller
çok alınıyor. Yani İngiltere ne yaptı, işte şunları yaptı, o halde biz de bakıp onu
yapalım, deniyor. Ama bu zihniyetle olmuyor, mesafe kapanmıyor. Bu çok net.
200 yıldır mesafe kapanmıyor; iktisatçı hocalarımız bunu daha iyi ifade ederler.
Şimdi peki burada formül ne?
Kalkınmanın Formülü: Güçlü Memur, Güçlü Devlet
Bir kere öncelikle güçlü bir memurluk sistemine ihtiyaç var. Bu güçlü memurun esası ise memur güvencesidir. Güçlü memurluk nedir? Güvenceli memurluktur. İkincisi nedir? Liyakat esaslı bürokrasidir. En iyi biçimde yetişmiş, hizmete
alınmış, çalışan, liyakatli, işinin ehli.
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Zaten 1982 Anayasası da bunu der. Yani, işinin ehli bürokratlara işi tevdi edin,
der. Burada üçüncü bir formül var, o da bağımsız zihniyet. Yani güçlü memuriyetin üçüncü alt bileşeni bağımsız ﬁkirdir. Yani zihinleri bir yerlere bağlı, zihinleri
zapt edilmiş, zihinleri kirlenmiş bürokratlarla hiçbir şey olmuyor.
Şunu söylüyorum: Kendi değerleriyle uyumlu biçimde hareket edecek, kendi
halkını tanıyan, yabancılaşmış bürokrasi değil. Ancak bu üçlü formülün üçünün
de aynı anda olması lazım. Yani güvenceli memuriyet. Kendine güvenen, imza
attığı imzayı bilen, ikincisi liyakatli iyi eğitimli iyi yetişmiş kişi, bürokrasi erdemi
diyorum ben ona. Hegel’in söylediği erdemli bürokrasi.
Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü ise bağımsız düşünebilen.
Zihniyeti kendi toplumuyla bir insicam oluşturan bir bürokrasiye ihtiyacımız var.
Dolayısıyla üç bileşeni olan güçlü memuriyet sistemi olmadan, güçlü ve bağımsız bir kalkınmaya gitmemiz mümkün değildir. Bunun formülü budur.
Aslında sadece Alman örneği değil, İngiliz örneğinde de sanki devlet yoktur
gibi görünür. Fakat İngiliz Sömürge İmparatorluğu’nda, sömürgelerden toplumsal artık çekme fonksiyonunu da devlet yerine getirmiştir. Yani İngiliz devleti
-hani bize anlatıldığı gibi- hiçbir yerde yok olan bir devlet değildir; tersi söz konusudur. Hem teşvik edici olarak vardır hem de İngiliz sömürgelerinden o toplumsal artığı merkez ülkeye çekici olarak vardır.
Almanya’da da devlet bizzat üretici ve yönlendiricidir, Fransa keza öyle. Yani
Batı deneyimlerine baktığımızda ya da bize yakın denilen Güney Kore’ye baktığımızda benzer durum söz konudur.
Güney Kore’ye bakarsak; 1960’a kadar emek verimliliği bizimle aynı. O tarihten sonra ise inanılmaz bir zıplama var. Nasıl alındı bu yol? Devlet eliyle hızlandı,
iyi bir formül yakaladılar. Biraz Alman formülüne benziyor. Yani devlet eliyle belli
şeylerin üretilmesi, metaların, mamul maddelerin…
Biz kendi özgün formülümüzü bulmaz isek aradaki fark kapanmaz. Kendi
özgün formülümüzü de üç soyut şey oluşturuyor. Güçlü bürokrasinin altındaki
üç bileşen. Güvenceli, liyakatli ve bağımsız düşünebilen memuriyet. Liyakatsiz
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bir bürokrasiyle kalkınmaya ulaşılamaz. Bu çok açık. Yani işinin ehli, toplumunu
özümsemiş, değerleri özümsemiş bir bürokrasiyle kalkınmada yol alınabilir.
Şunu demek istiyorum: İngiltere’ye gidince İngiliz kaldırımlarına bakıp ona
hayran olan, “Bizim kaldırımlar niye böyle güzel değil”, diyen bir bürokrat zihniyetiyle bu iş olmuyor yani. Kalkınma; düşünen ve üreten bir bürokrasi ile mümkündür. 2013 yılında ilk defa gündeme getirdiğimiz düstur olan güçlü memur,
güçlü devlet formülü, kalkınma için hayati formüldür.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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ALTERNATİF BİR KALKINMA MODELİ ARAYIŞI
İsmail KARAHAN*

Dünyada sanayileşme çeşitli kırılımlardan geçmiştir. Literatürde Endüstri
Devrimleri olarak isimlendirilen bu kırılımlar, pazar dinamiklerinin kökten değiştiği tarihler olarak hafızalara kaydedilmiştir. Bu dönemler bize göstermiştir ki;
bir teknolojiye sahip olmaktan daha önemlisi, o teknolojiye zamanında sahip olabilmektir. Teknolojiye zamanında sahip olmadığımızda, güvenliğimizi tehlikeye
atabilecek zaaﬂar ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda çağın gereksinimlerine
uygun, ufuktaki imkanları değerlendirecek yeni yöntemler geliştirmek gerekir.
Bu bildiride, kalkınmada iş birliğini sağlayacak yeni yöntemleri, geçmiş tecrübelerimizden hareketle anlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda meselelere tarih
perspektiﬁnden bakarak, anlam dünyamızda doğru yerlere konumlanmasına katkıda bulunmaya çalışacağız.
Biz biliyoruz ki; yeni yapılmaya çalışılan her ne olursa olsun, tarihimizde bir
yerlerden neşet etmelidir. Geçmişi yıkarak yapılmaya çalışılan yeni faaliyetler başarılı olabilir ama başarısı bugün ile sınırlıdır.
Oysa tarihimizde bir yere dayanan ya da dayandırılan yeni yöntemler, bugün
yaşadığı gibi geçmişi de yaşatır.
Kamu sözcüğü Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre “Bir ülkedeki halkın
bütünü, halk, amme” olarak tanımlanmıştır. Zaman içerisinde Kamu Malı, Kamu
Görevi gibi tanımlamaların sık kullanılması sebebiyle sözcüğün anlamında daralma oluşmuştur.
Sözcüğün özündeki anlam itibariyle, kamunun kalkınması sadece devlet organlarının görevi değil, bütün halkın görevidir. Burada devlete düşen asıl konu
Kamunun Yönetimidir. Hem kamunun kalkınmasına hem de kamunun yönetimine tarihimizden pek çok örnek getirmek mümkündür. Burada sadece Ahilik
Sistemi’ni anlatmak meramımızı anlatmak açısından yeterli olacaktır.
*

AselsanNET Genel Müdürü
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Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle kurulan esnaf
dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi
gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem
de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak
düzenleyen bir örgütlenmedir.
Temel mesleği “Dabbaklık” tır. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün
esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin,
yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik
düzendir.
Merkezinde ‘iyi insan’ kavramının olduğu bir halk hareketi olan Ahilik yapılanması, Kamu kelimesinin tam olarak doğru kullanımına örnektir. Çünkü Kamunun kalkınması iyi insana bağlıdır.
Günümüzde ‘iyi insan’ kavramını bir genel çerçevede bir de dar çerçevede
değerlendirebiliriz. Genel çerçevede insanımızın ahlaklı olması vazgeçilmez bir
unsurdur. Dar çerçevede ise günümüz teknolojik gelişmelerine ayak uydurmak,
yeniyi yakalamak ve uygun şekilde uygulamak için bilgili insana gerek vardır.
Buna göre ahlaklı insanın bilgisi az olabilir ya da hiç olmayabilir. Ama kamu
menfaatinin korunması için ahlaklı insan olmazsa olmazdır. Tarihimizde Ahilik
Sistemi, bu denklemi düzgün şekilde kurmuş ve asırlarca yaşatmıştır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi ise bu oluşumun halk tarafından kendiliğinden meydana getirilmesi, devletin ise bunu yönetme gayretidir.
Şekil 1: İyi İnsan Şeması

Bilgili
İnsan

Ahlaklı
İnsan
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Tarihimizden yaptığımız çıkarım, hiç şüphesiz bügüne ışık tutmaktadır. Ama
farkına varmamız gereken bir diğer husus, tarihin sürekliliğidir. O zamanki şartlar
ile bugünkü şartlar bir değildir. ‘İyi insan temelli’ halk hareketi olarak kurulan
ahilik sisteminin bugünün dünyasında uygulanması çok zordur.
Amacımız, daha önce de belirttiğimiz gibi tarihi yaşatarak bugüne bir şeyler
söylemektir. Bugün kamu görevi yapan insanlarımızın yeterliliğini ve iş yapmasını
yöneten temel unsur mevzuatlardır. Mevzuatların doğru uygulanması, işlerin devamlılığı için önemlidir. Atalarımız bu durumu ‘Usul, esastan önce gelir’ diyerek
özetlemişlerdir.
Burada önemli nokta, hızla değişen dünyada yeniliğe ayak uydurmak ve sürdürülebilir kalkınma modelleri oluşturmak olduğundan, yazılan mevzuatların zaman zaman yenilenmesi, yeni değişikliklere göre düzenlenmesi gerekliliğidir. Bu
noktaları kaçırdığımızda çok yetenekli insanlarımızı mevzuatlar ile bağlıyor, adeta
onları hareket edemez hale getiriyoruz.
Kamunun rolü ve mevzuatların uygulanması nasıl olmalıdır?
Ülkemizde çok yetenekli gençler yetiştiriyoruz. Kamunun belirli kademelerinde göreve başlayan gençlerimiz, ilk yıllarında ideal sahibi ve özgüvenli oluyorlar.
Sonraki yıllarda gençlerimizi kalıplaştırıyor, kendi statükomuzu oluşturuyoruz.
Burada kamunun amacı, düzenin devamı mıdır yoksa yeniliği yakalamak mıdır?
Bu sorunun cevabını Kongrenin tümüne yönelterek altını çiziyoruz ki: Bizim
yegane varlığımız insandır. Yaptığımız tüm çalışmalar da insan içindir.
Zaman içerisinde iyi ve kötü tecrübeler ile gün gün olgunlaşan kalkınma hikayemiz, kimi zaman düşülen bir zaafın ardından yeni bir kalkınma modeli ortaya
çıkarmıştır.
Örnek vermek gerekirse, Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşanan ambargo bugünkü savunma sanayiisinin temellerinin atılmasına vesile olmuştur. Türk Silahlı
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) vasıtasıyla şirketler kurulmuş ve yaşanılan zorlukların tekrar yaşanmaması için adımlar atılmıştır.
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O günün şartlarında atılan bu adım, iyi bir yöntem olarak tarihe adını yazdırmış ve dev bir savunma endüstrisi oluşturmuştur.
Zaafın görülmesinin ardından çok hızlı adımlar atılması ve yıllar boyunca atılan bu adımın takip edilmesi gerektiğinde kamunun ne denli rol aldığını ve başarıyla yerine getirdiğini göstermektedir. Buradaki asıl soru şu olmalıdır: Başarılı bir
yöntem her zaman geçerliliğini koruyabilir mi?

Şekil 2: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Şirketler
Zamanın şartlarının her geçen gün değiştiği, pazarın koşullarının giderek zorlaştığı günümüzde, daha önce başarılı olmuş bir modeli tekrar uygulamak başarısızlık ile sonuçlanabilir.
Ya da aynı zaman içerisinde başka bir ülkede uygulanmış bir kalkınma modeli,
bizim ülkemizde istenilen sonucu veremeyebilir. Bu sebeple, insanımızın karakteristik yapısını dikkate alarak modeller oluşturmalı, oluşturduğumuz modeli takip
etmeliyiz. Başarılı bir modelin takip edilmemesi, geri dönüşlerle güçlendirmeler
yapılmaması, o modelin başarısızlığına sebep olabilir.
Tersine, başarılı olmayacak bir modelin sıkı takip edilmesi, geri dönüşlerle sürekli güncellenmesi, o modelin başarılı olmasına ve hatta yeni bir modelin ortaya
çıkmasına vesile olabilir.
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Savunma Sanayisinin çok yönlü gelişmesi, kalkınmada bize önemli fırsatlar
sunmaktadır.
Özellikle son yıllarda yapılan atılımlar, meyvelerini sivil çalışmalarda da göstermiştir.
Bu konuda özel sektöre büyük bir imkan doğuyor: Savunma Sanayisinde
biriken bilgi birikimi ve tecrübeyi sivil alanlara yaymak ve yeni teknolojileri
hayata geçirmek.
Aslında hayatımızdaki pek çok teknolojinin keşﬁ askeri keşiﬂerdir. İnternet
bunlardan sadece biridir. Devletin yöntem belirlemesi ve özel sektörün zamanında harekete geçmesi ile savunma sanayimizde hayata geçen teknolojiler Milli
Teknoloji Hamlesinin çekirdeğini oluşturabilir.
Günümüzde yatırımları yöneten özel sektör, kuralları koyan ise kamu olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde özel sektörün başlıca zaaﬂarı mevcuttur. Kamuyu tek kaynak olarak görüp müşteri alternatiﬂeri oluşturmama, şirketler
arasında yıpratıcı rekabet, geçmişten gelen aile şirket yapısı bunlardan başlıcalarıdır.
Her biri ayrı ayrı araştırma konusu olan bu başlıklar, bizi eğitime ve dolayısıyla kalkınmamızın olmazsa olmaz bileşeni üniversitelere götürmektedir. Bilinç inşa etmenin merkezleri olan üniversitelerimizin kamunun kalkınmasındaki
rolü nedir?
Üniversitelerimizin kalkınmadaki rolünü temelde iki unsur ile belirtebiliriz:
Birincisi beşeri sermaye, ikincisi ise teknik altyapıdır. Beşeri sermaye, üretim
faktörlerinin daha verimli kullanılmasını sağlayan tecrübe, bilgi, beceri gibi değerlerin toplamı olarak kabul edilebilir. Üniversitelerde görevli profesör, doçent,
araştırma görevlisi bilim insanlarımız beşeri sermayemizi oluşturmaktadır.
Aynı zamanda eğitimci rolleri nedeniyle gelecekteki insan kaynağımızın temelini oluşturmaktadırlar.
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Teknik Altyapı ise üniversitelerimizde mevcut olan laboratuar, test merkezleri,
ar-ge merkezleri gibi birimlerdir. Buralarda da alanında uzman insanlarımız bulunmaktadır.
Aşağıda belirttiğimiz şekliyle, üniversiteleri özel sektör ile doğru şekilde iletişime geçirebilirsek olumlu sonuçlar almamız kaçınılmazdır. Burada kamunun
rolü, iletişime geçme şeklini oluşturması, takip etmesi ve geri dönüşlerle sürekli
güncellemesidir.

Son yıllarda üniversitelerin kalkınmadaki kritik rolünün farkına varan kamu,
pek çok projeyi hayata geçirmiştir.
Bunlardan birisi de, üniversitelerdeki kadroların kalitesini artırmaya yönelik adım olan Lider Araştırmacılar Programıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından başlatılan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı kapsamında
yurt dışında çalışan 98’i Türk, 29’u yabancı toplam 127 bilim insanı Türkiye’yi
geldi.
Bilim insanları MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale gibi dünyaca ünlü
üniversitelerde görev yapıyor. Bu güzel projenin üniversitelerimizdeki kaliteyi arttırması kaçınılmazdır.
Üniversitelerimizdeki kalite, şehir ve bölgelere göre değişmektedir. Çok çeşitli
değişkenler kalitenin derecesini belirtmektedir. Ülkemizde ise artan üniversite sayısı yer yer kaliteyi düşürmektedir.
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Bu noktada kaliteyi ölçmek için şu soruyu sormak istiyoruz: ‘Bir ilden üniversiteyi çıkardığımızda o ilde neler değişiyor?’
Ya da ‘Hem bilgili insan hem de ahlaklı insan anlamında üniversiteler illerimize ne katıyor?’
Kalkınmak elbette istenilen bir olgudur ama bir şeyleri kaybederek kalkınmak
istemediğimiz bir durumdur. Bunun için niceliğe değil niteliğe önem vererek politikalar geliştirmek zorundayız. Bu açıdan, ilerideki politika yapıcı gençleri yetiştiren üniversitelerin kalitesine daha fazla önem vermeliyiz.
Yazının başında vurgusunu yaptığımız zaman kavramı, tüm bu bileşenler içerisinde en genelidir. Daha önce belirttiğimiz gibi bir teknolojiye sahip olmaktan
daha önemlisi, o teknolojiye zamanında sahip olmaktır.
Önceki endüstri devrimlerini geriden takip eden ülke olarak en fazla odaklanmamız gereken konu zamandır. Kalkınma ve refah arasındaki doğru orantı, iyi
insan ve zaman kavramı arasında da mevcuttur.
AselsanNET olarak Aselsan’ın organizasyon ve iş modelleri geliştirme alanında çalışan iştirakiyiz. Türkiye’nin en büyük savunma sanayi şirketine iş modelleri
oluşturmak, bizim bu alandaki tecrübelerimizin birikmesine vesile oldu.
Yaptığımız hizmetlerde kamuya çözümler üretmenin yanısıra, yeri geldiğinde
özel sektör ile beraber çalıştık yeri geldiğinde ise üniversitelerin bilgi birikiminden
yararlandık.
Örneğin Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile yapı denetimine tabi binalardan alınan beton numunelerinin, RFID etiketler aracılığı ile takip edilmesini
sağladık.
Türkiye olarak geldiğimiz noktada zaaﬂarımız olmasına ragmen büyük imkanların eşiğinde duruyoruz. Bu imkanları doğru yöntemler ile değerlendirebilecek
insan kaynağımız mevcut.
Özellikle hızla değişen dünyada, gençlerin kurmuş olduğu ﬁliz girişimler daha
fazla rol almayı hak ediyor. Onların kamu-özel sektör-üniversite üçgeninde daha
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etkin olacakları mekanizmaları kurabilirsek, şüphesiz ummadığımız nitelikte sonuçlar alabileceğiz. Bizlere düşen, doğru planlama ve geri bildirimlere göre sürekli
sistemi yenilemektir.
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ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ
Dr. Mehmet Fatih ÖZTEK*

En genel haliyle bütün ekonomik faaliyetleri “hayat standardını muhafaza etmeye” ve “kalkınmaya” yönelik faaliyetler olarak iki ana başlık altında gruplayabiliriz.
Hayat standardını muhafaza etmeye yönelik faaliyetler, içinde bulunduğu dönem itibariyle standartlaşmış her türlü ürün ve hizmet üretimlerini kapsamaktadır.
Bu grupta yer alan ekonomik faaliyetlerin temel amacı, yıllar itibariyle elde edilmiş
olan ekonomik zenginliğin bir standart eşiğinde korunmasını temin etmektir.
Kalkınmayı sağlayabilecek ekonomik faaliyetler ise, üretkenlik artışını ve yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretimini kapsamaktadır. Birim zamanda daha
fazla standartlaşmış ürünün ve/veya standart üstü daha değerli ürünlerin üretilmesini mümkün hale getiren ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetler, ekonominin zenginleşmesini ve böylece daha yüksek standart eşiğine sıçramasını sağlamaktadır.
Uzun vadede sürdürülebilir ekonomik zenginleşmenin tek yolu, kalkınmaya
yönelik ekonomik faaliyetlerin, devamlılık arz edecek sistematik bir yapıya kavuşturulmasından geçmektedir. Dolayısıyla günümüz dünyasında gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ekonomilerin birinci önceliği, bu sistematik yapıyı inşa etmektir.
Ülkelerin kalkınmalarını sağlayacak ekonomik faaliyetler, “bilgi”, “mühendislik” ve “ticari ürün” olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Her şey bilginin
üretilmesi veya öğrenilmesiyle başlamaktadır.
Daha sonra bu bilginin mühendislik eliyle gerçek hayatta uygulanabilir hale
gelmesi gerekmektedir. Uygulanamayan veya gerçek hayata tatbik edilemeyen bilgi, tek başına ekonomik olarak bir anlam ifade etmemektedir.
*
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Son olarak üçüncü aşamada, mühendislik maharetiyle uygulama alanı bulan
bilginin ticari ürüne evrilmesi ve gerçek hayatta bir ihtiyacı karşılayabilir forma
gelmesiyle kalkınmaya yönelik ekonomik faaliyet süreci başarıyla nihayete ermiş
olur.
Eğlence dahil insanoğlunun herhangi bir ihtiyacını gideremeyen bir ürünün
talep oluşturması dolayısıyla ticari ürün hüviyeti kazanması mümkün değildir. Bu
durumda kalkınmaya yönelik ekonomik faaliyetin üçüncü aşaması sonuçlandırılamamış ve süreç tamamlanamamış olacaktır.
Kalkınmaya yönelik ekonomik faaliyetlerin başarısı “bilgi”, “mühendislik”
ve “ticari ürün” aşamalarından oluşan yapının sistematik ve sorunsuz çalışmasına bağlıdır. Bu üçlü yapının her aşamasında üniversiteler hayati rol oynamaktadır.
İlerlemenin doğası gereği, zaman içerisinde üniversitelerin üzerine düşen
sorumluluk değişmektedir. Üniversitelerin gelişen ve değişen şartlar altında sorumluluk alanının yeniden net bir şekilde güncellenmemesi, kalkınmaya yönelik
ekonomik faaliyetlerin üç aşaması arasındaki sistematik yapının bozulmasına ve
bilimsel bilgiden ticari ürün üretimine geçiş sürecinin akamete uğramasına sebep
olmaktadır.
Geleneksel olarak üniversitelerin rolü, nitelikli insan kaynağı yetiştirme (eğitim) ve bilgi üretimi (akademik yayın ve patent) olmak üzere temel olarak “bilgi”
aşamasında tanımlanmakta, “mühendislik” ve “ticari ürün” aşamalarında ise üniversitelere insan kaynağı yetiştirme (eğitim) fonksiyonu dışında neredeyse hiç rol
biçilmemekteydi.
Üniversitelerin bu geleneksel rolü, birinci dünya savaşı sonrası “bilgi” ve “mühendislik” aşamalarında -ama ağırlıklı olarak “bilgi” aşamasında- üniversitelere
daha fazla araştırma sorumluluğu biçilmesiyle değişmeye başlamış ve soğuk savaş
sonrası açıkça doğrudan tanımlanmaya başlayan üniversite özel sektör iş birliğiyle
birlikte, üniversitelere “ticari ürün” aşamasında da daha geniş sorumluluklar atfeden üniversitelerin yeni rolüne evrilmiştir.
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Üniversitelerin yeni rolü kapsamında, üniversite özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla zaman içerisinde teknoparklar, kuluçka merkezleri, teknoloji
transfer oﬁsleri ve hızlandırıcılar kurulmuştur.
Böylece, üniversitelerin “mühendislik” aşamasında ar-ge ve ﬁnansman alanları
dahil ve “ticari ürün” aşamasında da üretim alanı dahil olmak üzere etkinliği arttırılarak üç aşamalı kalkınmaya yönelik ekonomik faaliyetlerin sorunsuz çalışması
temin edilmeye çalışılmıştır.
Fakat 2010 sonrası yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmeler neticesinde, uygulamadaki mevcut üniversite özel sektör iş birliği çerçevesinde üniversitelerin
“mühendislik” ve “ticari ürün” aşamalarındaki işlevselliği istenilen seviyenin oldukça altında çok sınırlı kalmaya başlamıştır.
Dolayısıyla, ihtiyaçlara istenilen ölçüde cevap veremeyen ve gelecek vadetmeyen üniversitelerin yeni rolünün gözden geçirilmesi, üniversitelerin gelecek rolünün yeniden tespit edilmesi zorunluluğu oluşmuştur.
Bu noktada Avrupa Birliği!nin (AB) yakın geleceğin teknoloji devrimi olan
kuantum teknolojileriyle ilgili yaşamış olduğu olumsuz tecrübe, üniversitelerin
gelecek rolünün belirlenmesinde kritik öneme sahip yol gösterici niteliğindedir.
Yıllar itibariyle ülkelerin kuantum teknolojileri arasında başı çeken iki önemli
alan olan kuantum hesaplama ve kuantum anahtar dağılımı alanlarında yapmış
oldukları patent sayıları Graﬁk-1 ve Graﬁk-2 gösterilmektedir.
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Graﬁk-1: Yıllar itibariyle ülkelerin Kuantum Hesaplama alanında patent başvuru sayısı. (Kaynak: Martino Travagnin (2019). Patent analysis of selected quantum technologies)
Kuantum hesaplama alanında yapılan patent başvurularında tarihsel süreçte
iki sıçrama göze çarpmaktadır. 2000 yılına kadar dünya geneli yıllık patent başvuru sayısı 10’un altındayken, 2001 yılında yaşanan ilk sıçramayla beraber 50’nin
üzerine çıkmış ve 2013 yılındaki ikinci sıçramayla yıllık başvuru sayısı 80’i geçerek
artış trendine girmiştir.
Bu süreçte ülkeler arasında ABD, 500’den fazla başvurusuyla başı çekmektedir. 200’ü aşan başvuruyla Japonya ikinci, 180’i bulan başvuruyla Kanada üçüncü
sırada yer almaktadır. AB ülkelerinin (İsviçre dahil) toplamı ise sıralamada dördüncü gelmektedir.
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Graﬁk-2: Yıllar itibariyle ülkelerin Kuantum Anahtar dağılımı alanında patent
başvuru sayısı. (Kaynak: Martino Travagnin (2019). Patent analysis of selected
quantum technologies)
Kuantum iletişimin omurgasını oluşturacak olan kuantum anahtar dağılımında 2000 yılında başlayan ilk sıçramaya ABD öncülük ederken, 2013 yılında yaşanan ikinci sıçramada Çin başı çekmeye başlamıştır (Graﬁk-2). Ülkeler arasında en
fazla patent başvurusunu Çin yaparken, ABD ikinci, Japonya ise üçüncü sırada
yer almaktadır. AB ülkelerinin -İsviçre dahil- toplamı, sıralamada yine dördüncü
sırada yer almaktadır.
Geleceğin teknolojisi olacak kuantum alanında rekabet gücünü arttırmak isteyen
AB, 2016 yılı Mayıs ayında Kuantum Manifestosu yayınlayarak 2018 yılı Ekim ayında FET (Future Emerging Technologies) programları arasında üçüncü amiral gemisi olan 1 Milyar avroluk QT (Quantum Technologies; www.qt.eu) girişimini başlattı.
FET-QT programının 2018-2021 yıllarını kapsayan yükselme fazında 24 projeye 152 Milyon avro hibe verildi. İlk bakışta AB’nin bu çabalarının amacının;
öncelikle ülkeler arasındaki pozisyonunu muhafaza etmek, ardından rakiplerine
yetişmek ve dördüncü sıradan atak yaparak dünya sıralamasında zirveyi elde etmek olduğu düşünülebilir. Fakat inceleme derinleştirildiğinde AB’nin çok daha
temel bir probleme çözüm aradığı ortaya çıkmaktadır.
Graﬁk-3’te kuantum hesaplama ve kuantum iletişim alanlarında ülkelerin yaptığı akademik yayınların oranları gösterilmektedir. Kuantum hesaplama alanında
yapılan akademik yayınların %48,1’i AB ülkeleri tarafından yapılmaktadır.
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Yani kuantum hesaplama alanıanda dünya genelinde yapılan akademik yayınların neredeyse yarısı AB ülkeleri tarafından yapılmasına karşılık, bu alanda yapılan patent başvuruları sıralamasında AB ancak dördüncü olabilmektedir. Patent
başvuru sayısında açık ara önde olan ABD, akademik yayın sayısında AB’nin çok
gerisinde yer almaktadır. Bu durum kuantum manifestoyla AB’nin daha temelde
yatan bir problemle mücadele etmek amacında olduğunu göstermektedir.
Benzer manzara kuantum iletişim alanında da gözlenmektedir. AB bu alanda
yapılan akademik yayınların % 40,6’sını gerçekleştirmektedir. Fakat ilgili yakın
alandaki patent başvuru sayısında dünya sıralamasında dördüncü gelmektedir.
Bu alandaki patent başvuru sayısında birinci olan Çin, akademik yayın sayısında
AB’nin neredeyse yarısı kadardır.
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Graﬁk-3: Ülkelerin kuantum hesaplama ve iletişim alanında yaptıkları akademik yayın oranları. (Kaynak: Quantum Technologies - UK Intellectual Property
Ofﬁce)
Kuantum alanında uzman toplam araştırmacı sayısı ve kuantum teknolojilerine ayrılan yıllık bütçe rakamları incelendiğinde de AB’nin açık ara liderliği görülmektedir (Graﬁk-4).
McKinsey tarafından yapılan araştırmaya göre dünya genelinde kuantum alanında uzman araştırmacıların % 35,1’i AB’de yer almaktadır. AB’nin bu alandaki
liderliğini % 27,3 ile Çin ve % 17,4 ile ABD takip etmektedir. Aynı şekilde kuantum teknolojilerine ayrılan yıllık bütçede AB % 36,7 ile açık ara lider konumunda
bulunmaktadır. Dünya genelinde kuantum teknolojilerine harcanan yıllık 1,5 Milyar avronun % 24 ABD ve % 14,7’si Çin tarafından harcanmaktadır.
Özetlersek, AB kuantum teknolojilerinde uzman en fazla araştırmacıyla bu
alana en fazla bütçeyi ayırarak, bu alanda en fazla akademik yayını yapmaktadır.
Buna karşılık, AB kuantum teknolojileri alanında en fazla patent başvurusu
yapan ülkeler sıralamasında lider olamamakta ancak dördüncü sırada yer alabilmektedir.
Bu durum, AB üniversitelerinin kalkınmaya yönelik ekonomik faaliyetlerin
birinci adımı olan “bilgi” aşamasında rolünü yerine getirebildiğini fakat “mühendislik” ve “ticari ürün” aşamalarında temel sorunlar yaşandığını göstermektedir.
Üç aşamalı yapı tam manasıyla sistematik olarak çalışmamaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak üretilen ve/veya öğrenilen bilgiden nihai olarak ticari
ürün üretimine geçiş sağlanamamaktadır.
Dolayısıyla AB, yaşadığı bu temel problem nedeniyle kuantum teknolojileri
alanında uluslararası yarışı kaybetme riski ve korkusuyla harekete geçerek FETQT girişimini başlatmış bulunmaktadır.
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Graﬁk-4: Ülkelerin kuantum alanında uzman araştırmacı ve ayırdığı yıllık bütçe
oranları. (Kaynak: Gustav Kalbe. The new ﬂagship on quantum technologies)
Bu durumun çözümü olarak öngörülen tedbirler, üniversitelerin revize edilmesi
gereken gelecek rolünün çerçevesini çizmektedir. Bilimsel bilgiden ticari ürüne
geçişte yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve sürecin sorunsuz çalışması için üniversitelerin hem “mühendislik” aşamasındaki etkinliğinin arttırılmasını hem de
“ticari ürün” aşamasında üretim alanındaki sorumluluğuna ilave olarak “pazar”
faaliyetlerinde de rol alabilmesini sağlayacak/geliştirecek önlemlerin ve yeni politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin gelecek rolünde, üniversite özel sektör iş birliğinin kapsamı;
“mühendislik” aşamasında yeni bir koordinasyon düzeyine çıkartılmasını ve “ti-
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cari ürün” aşamasında iş oluşturma faaliyetlerini içerisine alacak şekilde genişletilmesi bir zaruret halini almıştır.
Üniversitelerin görev ve sorumluluk kurgusunda mühendislik faaliyetleri ön
planda olacak şekilde yeni bir sisteme geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde,
çok yakın bir gelecekte üniversitelerimiz uluslararası rekabette etkinliğini tamamen kaybedecektir.
Kaynakça:
1.

Quantum Manifesto: A new Era of Technology

2.
Quantum Technologies Flagship Final Report (High-Level Steering
Committee)
3.
Quantum Technologies. A patent review for the engineering and physical sciences research council. (UK Intellectual Property Ofﬁce)
4.
Gustav Kalbe (2016). The new ﬂagship on quantum technologies state
of play. 3rd Meeting of the Board Funders
5.
Martino Travagnin (2019). Patent analysis of selected quantum technologies. JRC Technical Reports – European Commission
6.
Quantum Computing: Progress and Prospects 2019. The national academies of sciences engineering and medicine. Strategic Research Agenda. Quantum ﬂagship. European Commission.
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KALKINMADA DEĞİŞİMİ PLANLAMA
VE YÖNETMENİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK*

İşçi başarmak ister, ustabaşı, müdür, genel müdür, politikacı başarmak ister.
Bir eylemi başarmak için istemek şarttır. Doğru. Fakat yeterli değil. İnanç, cesaret,
kararlılık ve sabır, başarmak için olmazsa olmazlardandır. Öğrenci sınavdan iyi
not almayı ister.
Fakat ancak sabırla yıl boyunca derslerini takip edenler ve çalışanlar iyi not
almayı başarırlar ya da üniversiteye giriş sınavında istedikleri fakülteye girebilirler.
Her çiftçi, rekoltesi yüksek ürün almak isteyebilir. Ama bunu ancak, zamanında
çiftini sürüp, tohumunu eken ve sonra o ürüne uygun gübreleme işlemini yapan,
yani işini iyi yapanlar başarabilirler.
Başarı olgusu bir süreçtir. Çünkü, rekabetin koşulları değişiyor. 50’li, 60’lı yıllarda, yani rekabetin sadece “üretmek”’ten ibaret olduğu yıllarda bir ürünü ortaya çıkarmak başarı kabul edilirken, 70’li yıllarda bu üretimi aynı zamanda düşük
maliyetli üretenler başarılı sayılıyorlardı. 80’li yıllarda bu da yetersiz kaldı. Düşük
maliyetli üretmeye üçüncü unsur, kaliteli üretmek unsuru, 90’lı yıllarda hız kavramı da eklendi.
Dikkat edilirse zamanla, başarı olgusunda değişiklik göstermekte ve çıtalar
yükselmektedir.
2000’li yıllarda ise, saydığımız 4 olguya ek olarak, bilgisini iyi organize edenlerin başarılı olabileceği yıllar olmaktadır. Bilinmelidir ki artık bilgi, tek başına bir
anlam ifade etmemektedir.
Çünkü hepimiz her gün inanılmaz bilgi bombardımanı altındayız. 10 sene
öncesine kıyasla şimdi bilgiye ulaşmak, bir tuşa basmak kadar kolaylaştı. Bütün
*
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mesele o bilgiyi özümseyip, süzgeçleyip, organize edip, katma değer haline dönüştürmektir.
Aksi taktirde bilgi hamalı olmaktan öteye gidemeyiz. Başarmak için bilgiyi organize etmek ve mevcutla yetinmemek gerekmektedir. Bu bağlamda Batı düşünce
sisteminde başarı, daha fazlasına, daha iyisine sahip olmak, daha çok almak ve
ileri gitmek olarak özetlenebilir.
Oysa, Doğu toplumunun özelliklerini gösteren ülkemizde, kanaatkarlık bir erdem sayıldığı, daha fazlasını istemek tamahkarlık, açgözlülük olarak tanımlanır ve
reddedilir. Anlayış bu olunca, ‘Bir lokma bir hırka’ felsefesi ortaya çıkar ve Doğu’nun kanaatkar toplumu, ihtirasları, irade ile kontrol altına almayı önerir.
Bu mantık, doğru bir mantık değildir. Kanaatkarlık, ancak yapabileceklerinin
en iyisini yaptıktan sonra önemli bir insani haslettir.
Rekabet, beraberinde değişimi de getirmektedir. İki kavram iç içe girmiştir
adeta. Ancak iki kavramın ayırt edilmesi gerekir; “değişim” ve “değişkenlik.”
Değişim, gelişim için olmazsa olmazdır. Bizim kültürümüzde ve inancımızda
da vardır. “İki günü eşit olan zarardadır” hadisi bunu en güzel anlatan düsturdur.
Oysa değişkenlik, tutarsızlıktır.
Tarih boyunca var olmuş bir kavramdır değişim. İnsanlık, daha doğrusu teknolojinin gelişmesi incelendiğinde hep bu kavramla karşılaşırız. Ne var ki bu olgu,
ilk zamanlar inanılmaz yavaş bir şekilde yaşanmıştır.
Mesela insanlık yüzlerce yılda tekerleği keşfetmiş. Yine tekerleğin kullanılması
için de onlarca yıl geçmiştir.
Son elli yılda hatta son 10 yılda yaşanan değişim, binlerce yıllık değişime neredeyse eşittir. Yani çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır.
Ve bilinmelidir ki; dünyamızda her an yeni bir takım değişim yaşanmaktadır.
Bunlardan en fazla etkilenenlerin başında önce özel sektör, sonra kamu sektörü
gelmektedir. Dünyada, endüstri toplumu ve buna dayalı ekonomik yapı içerisinde

118

Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK
Kalkınmada Değişimi Planlama ve Yönetmenin Önemi

faaliyet gösteren işletmeler, ilk belirtileri İkinci Dünya Savaşı’nın ardından görülmeye başlanan yeni bir dönem ile karşı karşıya kalmışlardır.
Alt yapısı tamamlanmış olan teknolojik ilerlemeler ve dünyadaki küreselleşme
eğilimleri, işletmeleri, bilgi toplumu olarak adlandırılan bir rekabet ortamı içerisine sokmuştur. Globalleşme ile birlikte rekabet koşullarının zorlaşması ile ürün
ya da hizmet üretiminde farklılık yaratmak için insan kaynağının kalitesinin ve
yaratıcılığının arttırılması ve değişim kavramı gündeme gelmiştir.
Değişmeyen en önemli gerçeklerden biri değişim. Günümüzde sürekli ve yoğun şekilde esen değişim rüzgarları, kamu yönetiminden işletmelerin iş görme
yöntem ve yaklaşımlarına kadar pek çok alanda kuşkusuz son derece belirleyici
bir rol oynuyor. Bu bağlamda en küçük ölçeklisinden en globaline kadar tüm işletmeler değişime ayak uydurabilme ve değişimi yönetebilme zorunluluğunu her
zamankinden daha çok hissediyorlar.
Değişimin zamanını ve yönünü önceden göremeyen ya da günün değişen koşullarına göre bünyesinde gerekli değişiklikleri yapamayanlar hızlı bir şekilde yok
oluyorlar. Bunun yanında değişimi planlayan, değişim meydana gelmeden önce
belirtilerini tespit edip, yönünü ve hızını belirleyen sistemlere sahip olanlar, örgüt
yapılarını sürekli revize edenler ve değişime açık tepe yöneticileri ile liderleri bünyelerinde barındıranlar varlıklarını senelerce koruyabiliyorlar.
Hatta ve hatta değişimi de yönetebiliyorlar. Değişimi yönetebilme ve sistemli
araştırma yapabilme konusunda büyük işletmeler küçüklere göre gerek ﬁnansal
kaynak bulma ve teşvik kredilerinden yararlanma gerek uygun nitelikte personel
istihdam etme bağlamında çok daha şanslılar.
Buraya kadar değişim olgusundan bahsettim. Değişimin gerçekleşebilmesi için
de “gelişim” şarttır. Kurumlar, şirketler, organizasyonlar… canlı birer organizma
gibidirler. Bu organizmalar da tıpkı canlılar gibi doğarlar, büyürler, gelişirler, kemale ererler ve sonra ölürler. Bu kaçınılmazdır.
Ama bütün mesele, kurumun “kemal” halinin sağlıklı olarak süresini uzatmaktır. Bu ise tamamıyla şirketin sahip olduğu en önemli girdi olan insan faktörünün
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kendini geliştirmesi ile mümkündür. Rekabet koşullarını anlatabilmek için “Ekmek aslanın ağzında” tabiri kullanılır.
Oysa günümüzde rekabet koşulları daha da zorlaşmış olup bu koşullar için
söylenecek söz, “Ekmek aslanın midesinde” haline gelmiştir. Rekabetin koşullarını bu kadar zorlaştıran unsur tek olmayıp, birçok parametreyi içermektedir.
Bugün artık üretim, problem olmaktan çıkmıştır.
Öyle ise kimilerinin dediği gibi üretebilmek olgusu, rekabet edebilmenin tek
unsuru değildir. Belki bundan 50 sene önce rekabet için en önemli faktör idi.
Oysa bugün, maliyet gibi, hız gibi, kalite gibi olguları göz ardı edenlerin rekabet
şansları yoktur.
2000’li yıllarda bu faktörler daha da artacaktır. Ve adeta çok bilinmeyenli bir
denklem halini alacaktır. Bir matematisel ifadede değişken sayısı ne kadar az ise,
denklemin çözümü o kadar kolaydır. Mesela değişken sayısı tek ise y=ax+b formülü yani, lineer bir doğru formulü ile çözebiliriz. Oysa değişken miktarı arttıkça,
daha üst düzeyde matematik bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır.
Japonya, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yerle bir olmuştu. Her taraf harabe
vaziyetinde idi. Hiçbir imkanı kalmamış Japon İmparatoru, halkına şu çağrıyı
yapar:
“Ey halkım... Önünüze iki alternatif koyuyorum. Ya toplu kalkınma, ya da
toplu harakiri. Başka şansımız yok!”
Bu çağrıyı yaptıktan sonra, halkın seçimi malumunuzdur. Ancak bunun bir
bedeli olacaktı. Bu bedel, bir neslin feda edilmesi idi. Günde 15 saat çalışma, kaliteli üretim, iş ahlakı, dürüstlük, tasarruf, çalıştığı işyerini kendi malı gibi bilme vs.
Bugün artık hepimizin bildiği bir şey var ki, modern işletme biliminde başarılı
olabilmek, rekabet edebilmek için, ilgili paydaşların ihtiyaçlarının dengelenmesi gereklidir. Bu mantıkla bakıldığında, iş mükemmelliği önem arz etmektedir.
Her alanda emek-yoğun üretimin yerini, teknoloji-yoğun üretim almaktadır. Ülke
ekonomisi için kaçınılmaz olan katma değer elde etmenin yolu da buradan geçmektedir.
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Memleketimiz açısından değerlendirdiğimiz zaman, teknoloji transferi mevzu
bahis olmaktadır. Geniş anlamıyla teknoloji transferi, dünyadaki teknolojik değişmelerin ve gelişmelerin takip edilmesi, ihtiyaç duyulan teknolojilerin seçimi,
seçilen bu teknolojilerin ülkeye ithali, ithal edilen teknolojilerin şart ve ihtiyaçlara
adapte edilmesi, geliştirilmesi ve yayılması şeklinde birbirlerini takip eden işlemlerden oluşmaktadır.
Bu proses, her aşamada ayrı ve ciddi teşkilatlanmayı gerektirmektedir. Bu safhaların her biri kendi içinde pek çok ve oldukça karmaşık güçlükleri içermektedir.
Büyük şirketlerimiz açısından düşünüldüğünde, çok büyük problemler yoktur.
Çünkü büyük şirketlerimiz, teknolojiyi yakından takip edebilmektedirler.
Ya Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerimiz, yaygın tanımıyla KOBİ’ler?
İşte burada durmamız gerekiyor. Dünyada da, ülkemizde de ekonominin lokomotiﬁ KOBİ’lerdir. Ülkemiz açısından genel bir değerlendirme yapılacak olursa;
işyeri sayısı, çalışanlar sayısı ve katma değer olmak üzere üç önemli göstergeye
bakıldığında küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ülkemizin gerek sosyal gerekse
ekonomik dokusunda önemli bir yer işgal ettiği görülmektedir.
Çok yakın zamana kadar, yöresel üretim yapan, bölgesel ihtiyaçları karşılayan,
kendi iç pazarlarındaki geleneksel anlayışla, ürünlerini ya da hizmetlerini fazla
problemle karşılaşmadan pazarlayabilen KOBİ’ler; değişen, gelişen ve küreselleşen ekonomik ortamda, eski anlayışla dış piyasaya girmek istediklerinde büyük
sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Bu sıkıntıların ana nedeni ise iş mükemmelliği olgusunu göz ardı etmeleridir.
Çünkü KOBİ’lerde yaygın kanaat, iş mükemmelliği gibi kavramın daha çok
büyük şirketlere ait olduğudur.
İş mükemmelliği kriterleri ise; Başarı Arzusu, İşletmede Sevgi, Motivasyon,
Çevresel Faktörler, Zamanın İyi Yönetilmesi, Fırsatların Değerlendirmesi, Vizyon-Misyon, İş Kültürü Oluşturma, İş Ahlakı, Pazarlama, İşin Delegasyonu,
Yönetimde Açıklık, Çalışanlarla Yönetme, Koordinasyon, Çalışanların İnsiyatif
Kullanması, Kıyaslama, Performans Ölçümü, Sorumluluk ve İş Disiplini, Yaratıcılık, İletişim, Bakım, Emeğin Değerlendirilmesi, Bilgi Teknolojilerini Kullanma
gibi kriterlerdir.
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Gelecek; bu kriterlere uyarak, iş mükemmelliğini yakalayanların olacaktır. Son
zamanlarda kulağa hoş gelen birçok kelime ya da kelime grupları ağızlardan düşmüyor. Her konuşmada muhakkak bu kelimelere yer veriliyor. Bu kelimeler genelde tercümedir ama, kaﬁyelidirler de. Vizyon, Misyon, Delegasyon, Koordinasyon,
Motivasyon vs.
Bu kavramlar, gerçekten de modern işletme biliminde ciddi yeri olan kavramlardır. Kullanılmalıdır. Ama içi doldurularak, gereği yapılarak, alt yapısı hazır
edilerek. Aksi taktirde slogan olmaktan öteye gidemezler. Bu yazımda bunlardan
birini, Vizyon kelimesini irdelemeye çalışacağım.
Vizyon, bir bakıma hayal edilen şey, hatta rüya anlamına gelir; uzun ve saydam
olmayan bir geleceğin ifadesinde, en uygun çalışma koşullarını, ﬁrma sahibinin
rüyaları ve yönetmenin istekleri doğrultusunda gerçekleştirmeyi amaçlar.
Vizyon; istenen, hedeﬂenen faaliyetlerin göstergesinin odak noktasını, stratejik planlamanın hedeﬂer doğrultusunda yapımını zorunlu kılar. Vizyon modern
işletmelerin biçimlenmelerinde ve değişimlerinde esas rolü üstlenir.
Girişimcinin tutumlarıyla, amaçların en iyi gözlemlenip ortaya konulmasıyla
ilgili olan vizyon; ﬁrmaların en önemli yönetim aracı sayılır. Geleceğin icraatının göstergesi, hedeﬂeri, başarı ölçüsüdür. Bu bakımdan, elde edilen sonuçların
karşılaştırılmasına esas olur. Vizyonun bir önemli rolü de ﬁrma içinde çalışanlara
anlamlı bir kaynak olması, onların hareketlerine ışık tutmasıdır. Buna ﬁrma hedeflerinin miktarı şeklinde ifadesi de diyebilirsiniz. Vizyonun olduğu gibi gerçekleştirilmesi zorunlu değildir. İcraata göre zaman zaman gözden geçirilip yeni baştan
belirlenmesi icap eder.
Yönetim bilimciler vizyonu şöyle tanımlarlar:
“Bilinenden, bilinmeyene zihinsel bir gezidir. İçinde bulunulan gerçeklere,
umutlara, hayallere, rüyalara, tehlikelere ve fırsatlara göre gelecek için bir kurgu
yapmaktır.”
Vizyon, iş yaşamını ﬁrma kültürü ile bağdaştırmaya çalışan herkese ortak çalışma standardı hazırlamayı hedeﬂer. Aslında vizyon, gaye-i hayaldir. Ancak viz122
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yonun gerçekleşebilmesi için risk alınması, elin taşın altına konulması da önem
arz etmektedir. Kanaatimce bu da üstlenilen misyondur. Gerek kamu da gerekse
özel sektörde yaşanan değişimler, mevzubahis kavramların uygulanmasını ve gereğinin yapılmasını mecburi koşar.
Çünkü konuşmamın başında da belirttiğim gibi değişim olgusunun üç önemli
aşaması vardır.
1.Değişimi yönetmek,
2.Değişimi yaşamak,
3.Değişimi yaşayanları takip etmek…
Birincisi değilseniz, ikinci ya da üçüncü olmanızın önemi yok. Aslında her ikisi
de takipçiliktir. Oysa büyük kurum, kuruluş, organizasyon ya da işletme olmak,
değişimi yönetmekle mümkündür.
Değişim dediğimiz olgu ise üçlü saç ayağı üzerinde oturur;
1.Rekabet,
2.Küreselleşme,
3.Teknoloji.
Rekabeti anlattık. Teknoloji, katma değer üretimindeki başarımız; küreselleşme ise hepimizin her an içinde bulunduğumuz ortamdır.
Bu üç kavramı iyi yönetemeyen kurum, kuruluş ve organizasyonlar asla değişimi yöneten olamayacaklardır, yani lider olamayacaklardır. Hep takip eden, kopyacı olmakla yetineceklerdir.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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STRATEJİK SANAYİ POLİTİKASINDA
3 YAŞAMSAL ALAN: EĞİTİM, AR-GE,
KURUMLAR/KURALLAR
Prof. Dr. Uğur EMEK*

Bu sunuşun motivasyonu, teknolojik yeniliği özendirmek amacıyla geliştirilecek rekabet ve sanayi politikalarının çerçevesinin belirlenmesidir. Türkiye’nin
ihracatının kilosu 1,3 dolar ve 200 gram ağırlığındaki bir iPhone akıllı telefonun
ﬁyatı ise 2.000 dolardır. Bu durumda bir tır dolusu (25 ton) ihracattan elde edilen
gelirle (32,5 bin dolar), 16 adet veya 3,2 kilo akıllı telefon alınmaktadır. Bu üretim
yapısı sürdürülebilir değildir. Bunun için Türkiye’nin teknoloji yoğun üretim için
gerekli önlemleri alması gerekmektedir. 2020 Haziran’ında Türkiye’nin ilk unicornu oyun ﬁrması Peak and Games 1,8 milyar piyasa değerinden, dünyanın en
büyük oyun şirketlerinden biri olan ABD merkezli Zynga’ya satıldı. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nın piyasa değerinin 2,7 milyar olduğunu göz önünde
bulundurulursa Peak and Games’in başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Oyun yazılımı
devletin müdahale ettiği bir alan değildir. Bu örnek teknoloji yoğun üretime geçmek için devletin illaki müdahalede bulunması gerekmediğini gösteriyor. Belirli
piyasalarda giriş ve çıkış engelleri kaldırınca ay da rekabet geliştirilince ve korununca teknolojik ilerleme sağlanabiliyor.
Geleneksel sanayi politikalarında özel sektörün ölçek tasarruﬂarına yeterince
sahip olamaması kamun müdahalelerine gerekçe gösteriliyordu.. Bunun için imalat sanayi sektörlerinde kamu iktisadi teşebbüsleri oluşturuluyordu. Yerli şirketler
bir taraftan devlet yardımlarıyla destekleniyor, diğer taraftan da yüksek ithalat
vergileri ve ithalat kotalarıyla uluslararası rekabetten korunuyordu. Böylece büyüyecek bebek endüstrilerin uluslararası rekabete hazır hale gelmesi bekleniyordu.
Bu politikalar yurtiçindeki rekabeti de olumsuz etkiliyordu. İş insanları, hükümetin sağladığı teşviklerden ve kotalardan yararlanabilmek için rant arama fa*
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aliyetlerine girişiyordu. Yani piyasalarda rekabet etmek yerine gerekli teşvikleri
ve izinleri alabilmek için hükümet koridorlarında rekabet ediyorlardı. Uygulanan
politikalar rekabeti korumak yerine rakipleri koruyordu. Böyle bir piyasa yapısında şirketler piyasa risklerini üstlenerek üretimlerinde ve kurumsal yapılarında
yeniliğe girişmiyordu. Çünkü hükümetten elde ettikleri avantajlar yüksek kârlar
üretmelerini sağlıyordu.
Stratejik sanayi politikaları yenilikçiği özendirmek için rekabete özel bir önem
vermektedir. Avrupa Birliği (AB) rekabet komisyoneri Karel Van Miert 1997 yılında yaptığı bir konuşmasında yurt içinde rekabet etmeyi öğrenmeyen şirketlerin
yurt dışında da rekabet edemeyeceğini belirtti. Bu nedenle AB’de piyasalarda rekabeti koruyan ve geliştiren politikalara özel bir önem verildi. Kartellerle mücadele
edildi, şirketlerin hakim durumlarını kötüye kullanmaları yasaklandı, şirket birleşmeleri denetime tabi tutuldu. Teknolojik değişimin yaşandığı telekomünikasyon,
elektrik ve doğal gaz gibi sektörlerdeki devlet tekelleri dikey olarak ayrıştırıldı.
Teknolojinin izin verdiği alanlar rekabete açıldı ve monopolcü alanlar kamu düzenlemelerine tabi tutuldu. Bu düzenlemeler kamu ve özel sektör işletmelerine eşit
ve etkili biçimde uygulandı. Yani kamu teşebbüsleri kollanarak, özel teşebbüslerin
faaliyetlerinin zarar görmesine izin verilmedir. Örneğin elektrik sektöründe iletim
ve dağıtım kısımları doğal tekel olduğundan buradaki tarifeler düzenlemelerle belirlenmeye başlandı. Üretim ve perakende piyasaları da rekabete açıldı. Bunların
yanı sıra piyasa rekabetine zarar vermemeleri için üye devletlerin uygulayacakları
devlet yardımları AB rekabet komisyonunun ön incelemesine tabi tutuldu.
Stratejik sanayi politikaları sadece yurt içi piyasalarda değil uluslararası piyasalardaki rekabete de önem vermektedir. Yüksek gümrük vergileri nedeniyle yurt
içi ve yurt dışı ﬁyatlar arasındaki fark açılmamalıdır. Bunun yanı sıra telekomünikasyon, bilgisayar, ﬁnans, savunma, biyoteknoloji, havacılık, ﬁnans, ilaç ve yarı
iletken gibi teknolojinin hızlı geliştiği sektörlerin desteklenmesine yönelik özel
politikalar geliştirilmelidir.
Bu hedeﬂere ulaşmak için çok kapsamlı bir planlama ve programlama yapılması gerekmektedir. Bu sunuşta ben üç alanı öne çıkaracağım: eğitim, Ar-Ge ve
kurumlar ve kurallar.
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Teknolojik ilerlemede başarılı olabilmek için çalışanların becerisinin artırılması gerekmektedir. Yeni ekonomide giderek daha fazla vasıﬂı insana ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun içinde eğitime önem verilmelidir. OECD PİSA sınavıyla 15
yaşındaki gençlerin yeni ekonominin gerektirdiği becerilerini ölçmektedir. PİSA
sınavları OECD’nin koordinasyonunda katılımcı ülkelerin milli eğitim bakanlıklarınca gerçekleştirilmektedir. Sınavın alt kategorilerinden birisinde öğrencilerin
yaratıcı problem çözme becerileri ölçülmektedir. Katma değerli bir üretim için
yaratıcı problem çözebilen çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu testin sonucuna
göre OECD ortalaması % 11,4. Yani 15 yaşındaki gençlerin % 11,4’ü yaratıcı
problem çözebiliyor. Türkiye’de bu oran % 2,2. 1950’li yıllarda kalkınma yolculuğunda benzer seviyelerde başladığımız Güney Kore’de bu oran % 28. Güney
Kore’nin teknolojide geldiği yer ortada. Bu nedenle eğitim çok önemli. Bu çerçevede okul öncesi eğitime özel bir önem verilmeli ve meslek ve fen liselerinin
sayıları artırılmalıdır.
İkinci olarak yukarıda belirlenen alanlardaki Ar-Ge yatırımları teşvik edilmelidir. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında devletin, özel sektörün ve
üniversitelerin gayrisaﬁ Ar-Ge harcamaları toplamı 8 milyar ABD dolarıdır. 13
uluslararası şirketin yıllık bireysel Ar-Ge harcaması 10 milyar doların üzerindedir.
Bu şirketler teknoloji yoğun üretim yapmaktadır. Amazon 22,6 dolarlık harcamayla dünya birincisidir. Şirketin piyasa değeri ise 1,5 trilyon dolar civarındadır.
Amazon’u Google’un üst şirketi Alphabet, Wolkswagen, Samsung, Microsoft ve
Huwai gibi teknoloji şirketleri izlemektedir. Ar-Ge harcamaları batık maliyettir.
Araştırmanın başarısız olması halinde harcamaların geriye dönüşü olmayacaktır.
Bu nedenle teknoloji yoğun alanlarda Ar-Ge faaliyetleri desteklenmelidir. Bu faaliyetler sonucunda gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin ticarileşmesine önem verilmelidir. Aksi takdirde Ar-Ge faaliyeti yapılmış olacak, ancak ortaya bir ürün
çıkmayacaktır.
Öte yandan piyasalarda mülkiyet hakları korunmalı ve sözleşmelerin icrası sağlanmalıdır. Hükümet mülkiyet haklarını hem piyasa aktörlerinden hem de
kendisinden koruamlıdır. Şirketler geliştirdikleri yenilikçi yöntemlerinin ve servetlerinin korunacağına inandıkları sürece teknolojik ilerlemeye girişeceklerdir. Diğer taraftan şirketlerin sözleşmelerinin icrasının kolaylaştırılması gerekmektedir.
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Şirketler tarafı oldukları sözleşmeler uygulanmadığında, anlaşmazlıkların yargıda
kısa sürede ve adil biçimde çözüleceğine inanmalıdır.
Bunların yanı sıra şirketlerin iş görme maliyetleri de düşürülmelidir. Bunun
için ﬁziki ve sosyal altyapının hacmi ve kalitesi artırılmalıdır. Ayrıca, özellikle de
KOBİ’lerin ve yeni girişimcilerin ﬁnansmana erişimleri sağlanmalıdır. Kamu risk
sermayesi şirketleri aracılığıyla yeni girişimlerin teknoloji yoğun ürünlerinin ticarileşmesi yönünde teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.
En önemlisi de ekonomideki belirsizlik riski azaltılmalıdır. Bunun için de politikaların ve düzenlemelerin öngörülür olması gerekmektedir. Dünya Bankası
uluslararası kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve iş örgütlerinin derlediği 30
adet anket sonucunu istatiski bir teknikle (Unobserved Components Model) yeniden ölçeklendirerek bir yönetişim endeksi geliştirmektedir. Endeksin alt bileşenleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Düzenleyici kalite
İfade özgürlüğü ve hesap verebilirlik
Siyasi istikrar
Kamu hizmetlerinde etkinlik
Hukukun üstünlüğü
Yolsuzlukla mücadele

Aşağıdaki graﬁkte 2003-2018 yılları arasında Türkiye’nin bu alt bileşenlerin
değerlerinin basit ortalamasının yıllık değişimi gösterilmektedir. Endeks bilgilerine göre Türkiye’nin kurumsal yapısındaki kalite 2012 yılından beri geriye gitmektedir. Kamu politikalarındaki ve düzenlemelerindeki öngörülebilirliğin artırılması
adına düzenleyici kalite endeksindeki gelişmeleri öne çıkaracağım. Düzenleyici
kalite özel sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla hükümetin gerekli politikaları ve düzenlemeleri formüle etme ve uygulama konusundaki becerisine yönelik
sezgiyi ölçmektedir.
Türkiye’de düzenlemelerde kaliteyi artırmak adına 2007 yılında Düzenleyici
Etki Analizi (DEA) rehberi yayımlandı.1 Rehber’de de belirtildiği üzere “uluslararası tecrübeler, iyi yapılandırılan ve uygulanan bir DEA sisteminin, yönetişimin
1

2007/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi.
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etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olduğu gibi, geniş çerçevede,
ekonomik performansın desteklenmesi ve rekabetin geliştirilmesine de katkı sağladığını göstermektedir”.
Rehber kanunların hazırlanmasında ekonomik ve sosyal etkilerin analiz edilmesini öngörmektedir. Ekonomik etkilerin analizinde düzenleme önerilerinin
kamu yönetimi, iş dünyası, tüketiciler, KOBİ’ler ve rekabet üzerine etkileri incelenmelidir. Sosyal etkiler sosyal eşitsizliklerin artması, iş güvenliğinde azalma,
işsizlik artışı, sağlık, güvenlik ve tüketici hakları (suç ve terörizm dahil), eğitim,
öğretim, kültür, istihdam düzeyleri ya da iş kalitesi, cinsiyet eşitliği, sosyal dışlanma ve fakirlik, yaralanma ve hastalıklar ve benzerleri üzerine muhtemel etkilerden
oluşmaktadır.
İlgili mevzuatın uzun geçmişine rağmen, Türkiye’nin DEA uygulamasında başarılı olamamıştır. Başarılı olabilmek için etkili bir DEA hazırlama süreci
için kurumsal kapasite inşa edilmelidir. Daha da önemlisi siyasi irade mevzuat
hazırlıklarında DEA incelemelerine önem vermeli ve liderlik etmelidir. Çünkü
teknoloji odaklı bir sanayi ve rekabet politikasının uygulanabilmesi için doğru politikalar ve düzenlemeler geliştirilmeli ve etkili biçimde uygulanmalıdır.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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KAMU SATIN ALMA POLİTİKALARININ
KALKINMAYA ETKİSİ
Mücahit ÖZDEMİR*

Değerli katılımcılar,
Bilindiği üzere, devletlerin toplumsal ve ekonomik görevlerini yerine getirirken kamu gelirlerini kullanarak yaptığı harcamalara “kamu harcamaları,” bu
görevleri yerine getirirken devlet organlarının ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve
yapım işlerinin piyasadan alım sürecine ise “kamu alımları” diyoruz.
Kamu alımları, küresel ekonomilerin yaklaşık (GSYH) % 20’sini oluşturmaktadır. Bu oran AB ülkelerinde % 16, OECD ülkelerinde % 12 iken ülkemizde %
5-7 dolaylarındadır.
Bu oranlar kamu alımlarını, iki temel özellik açısından değerlendirmemiz gerektiğini göstermektedir: Birincisi kamu alımlarının ülke ekonomilerindeki azımsanmayacak payı ve haliyle önemi, ikincisi ise Türkiye’de kamu alımlarının bu
haliyle büyümeye muhtaç olduğu, başka bir ifade ile büyüme potansiyelidir.
Avrupa Komisyonu verilerine göre; her yıl Avrupa Birliği’nde 250.000’in üzerinde kamu kuruluşu mal, hizmet ve yapım işi alımı yapmaktadır. Enerji, nakliye, atık yönetimi, sosyal koruma, sağlık ve eğitim hizmeti gibi pek çok alanda
yapılan harcamalar içinde en büyük pay, kamu kurumlarına aittir.
AB ülkelerinde her yıl yaklaşık 2 trilyon Euro tutarında gerçekleşen kamu
alımları, daha iyi yönetildiğinde, kamu bütçelerinde büyük ölçüde tasarruf elde
edilmesine ve daha fazla yatırım yapılabilmesine imkân sağlamaktadır.
Örneğin, % 10 oranında bir verimlilik artışı ile sunulan hizmet düzeyini düşürmeksizin, yılda 200 milyar Euro gibi önemli bir tasarruf sağlanabilmektedir.
*

Devlet Malzeme Oﬁsi Genel Müdürü
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Ayrıca, OECD’nin “Kamu Alımlarında Verimlilik” raporunda, doğru kamu
alım politikaları ile elde edilecek % 1’lik bir tasarrufun, OECD ülkeleri için yıllık
43 milyar Euro tutarında bir mali kaynak anlamına geldiği belirtilmektedir.
Kamu alımlarının yarattığı ekosistem ile sürdürülebilir kalkınma ve istihdam
yaratma gibi üst politika hedeﬂerine ulaşılması, ayrıca yerliliğin artırılması, ARGE
ürünlerinin ticarileşmesi, teknoloji transferi ve ileri teknoloji yatırımlarına alım
garantileri gibi stratejik hedeﬂerin gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilmektedir.
Bu yönüyle, birçok ülkede düzenli olarak takip ettiğimiz merkezi satın alma
organları, sunduğu merkezi tedarik faaliyetleri ile ölçek ekonomisi yoluyla daha iyi
ﬁyatlar elde edilmesi, düşük işlem maliyetleri, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
uzmanlaşma dâhil olmak üzere, sunduğu birçok fayda ile kamu alım politikalarının etkinliğini daha da arttırmaktadırlar.
Takip ettiğimiz merkezi satın alma organlarının, çerçeve anlaşmalar ve dijital
dinamik satın alma sistemleri gibi tedarik araçları geliştirip bu araçları kullanarak
talep toplulaştırma konusuna odaklandıklarını görmekteyiz.
Ayrıca bu organların; “Elektronik Tedarik” , “Çevresel Hedeﬂer ve Yeşil
Alım” , “Merkezi ve Toplulaştırılmış Alımlar” , “KOBİ’lerin Desteklenmesi” gibi
konuları önceliklendirdiği kaydedilmiştir.
Ülkemizde ise Kamu alımlarının ekonomik ve sosyal politikalar üzerindeki
etkileri göz önüne alınarak hazırlanan;
Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan başta olmak
üzere birçok üst belgede kamu alımları yoluyla;
•
Yerli ﬁrmaların kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlanarak ithalata olan
bağımlılığın azaltılmasına,
•
Çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir üretim, tedarik ve tüketim yapısının
oluşturulmasına,
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•
Yurt içinde üretilen ürünlerin standart ve kaliteleri ile teknoloji kapasitelerinin arttırılması ve yüksek teknolojili ürün transferinin desteklenmesine,
•
Yerlileştirilen teknolojilerin başta KOBİ’ler olmak üzere sektör tabanına
yaygınlaştırılmasına,
•
Ar-Ge odaklı uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasının teşvik
edilmesine yönelik stratejiler tanımlanmıştır.
Ülkemizde kamu alımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin temel çerçeve 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ile belirlenmiş olup, bu çerçevede Türkiye’deki kamu alımları; anılan Kanun’da belirtilen ihale usullerine göre
yapılan alımlar, doğrudan temin yolu ile yapılan alımlar ve istisna kapsamındaki
alımlardan oluşmaktadır.
Devlet Malzeme Oﬁsi Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin merkezi satın alma hizmetlerini yürütmesi yönüyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının doğal çözüm ortağıdır. Söz konusu hizmetleri, 4734 sayılı kanunun istisna hükümleri çerçevesinde yürürlüğe konulan Oﬁs mevzuatına uygun olarak, yenilikçi tedarik yöntemleri
ve akıllı satın alma modelleri ile yürütmektedir.
Faaliyet alanına giren bir kamu ihtiyacını, müteferrik ihalelerin yansıra kurum
tarafından geliştirilen ve yönetilen katalog adını verdiğimiz e-Satış Platformu,
Sağlık Market için geliştirilen e-İhale Platformu ile akaryakıt alımlarının toplulaştırıldığı Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi gibi dijital altyapılar ile tedarik
etmektedir.
DMO bu yönüyle kalkınma, yatırım ve inovasyon temelli merkezi kamu alımları altyapısını geliştirmek ve yürütmek ile görevlidir. Bu amaçla DMO, çevik ve
yaratıcı projelerle kamu alım politikalarında daha etkin roller üstlenmeyi hedeﬂemektedir.
Ülke kalkınmasında ihtiyaç duyulan; ileri teknoloji yatırımlarına alım garantilerinin verilmesi ve toplulaştırılabilen alımların zorunlu hale getirilmesi ile standart
hale getirilerek ölçek ekonomisinden faydalanılması, ekonomik göstergelerimizde
olumlu etkiler yaratacaktır.
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Bilginin çok hızlı üretilip tüketildiği, pandemi gibi external süreçlerin de hızlandırdığı dijital bir devrimin içindeyiz. Bu süreçte; ülke olarak kritik teknolojilere
sahip olmamızın, kendi teknolojilerimizi geliştirmemizin ne kadar önemli olduğunu da yaşayarak görmüş olduk.
Teknoloji geliştirmenin ve teknolojiyi ürünleştirmenin tüm boyutlarıyla ele
alınması gereken bir süreç olduğunu görüyoruz. Varsa eğer, teşvik sürecinden
hedef pazara ulaşmaya ve hatta ihracata kadar takip edilmesi gereken bir süreç.
Bu da kamu alımlarının aslında uçtan uca tasarlanması ve planlanması gerektiğini
göstermektedir.
Ülkemiz açısından kamu alımlarında, KOBİ’ler tarafından üretilen yerli sanayi
ürünlerine öncelik verilmesi hayati derecede önemlidir.
DMO’nun da en önemli paydaşları arasında yer alan KOBİ’ler, her yeni
ürün geliştirme sürecinde bu ürünleri pazarlayabilecekleri alıcılara ihtiyaç duymaktadır.
Yeni inovatif ürünler her ne kadar pek çok soruna çözüm üretse de ilk alıcılara
ulaşmak bazen KOBİ’ler için zorlayıcı olabilmektedir.
Bu aşamada, DMO’nun ﬁrmalara sağladığı pazar, bir nevi destek ya da teşvik
olarak da nitelendirilebilir.
Kamu sektörünün, henüz ticari piyasada geniş yer bulma şansını elde edememiş inovatif/yenilikçi çözümleri kamu alımları ile desteklemesi, KOBİ’lerin yeni
ürünler için yeni alıcı sorununa çözüm bulmayı amaçlamaktadır.
İşte tam da burada inovatif kamu alımlarına ihtiyaç vardır.
İnovatif Kamu Alımları
İnovatif kamu alımları iki şekilde gerçekleşmektedir: İnovasyon geliştirme sürecinin satın alınması ve inovatif ürünün satın alınması.
İlk durumda inovatif kamu alımı süreci, henüz var olmayan ürünlerin özelliklerin veya hizmetlerin araştırma-geliştirmesiyle başlamaktadır. Kamu alımı
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yapılmadan önce ihtiyaçlar net bir şekilde ortaya konur ve bu ihtiyaçları en iyi
şekilde karşılayacak çözümler desteklenir.
Diğer durumda ise, kamu alımı, hâlihazırda sektörde var olan inovatif/yenilikçi ürünlerin satın alınması ile gerçekleşir.
Ancak inovatif kamu alımları, günümüzde kamu otoritelerinin bu konuda yeterince tecrübeye ve kaynağa sahip olmaması, KOBİ’lerin kamu alımlarına dâhil olurken zorlanması ve inovatif/yenilikçi ürünlerin ilk etapta az sayıda alıcı
bulması sebebiyle, işletmeler tarafından üretime başlama isteğinin az olması gibi
sorunlarla karşılaşmaktadır.
İnovatif süreçlerin veya ürünlerin kamu alımlarına dâhil edilebilmesi için;
•

Kamu alımları için ihtiyaçların belirlenmesi.

•

Pazar araştırmasının yapılması.

•

Pazarın gelişmeler ile canlı tutulması.

•

Kapasite ve koordinasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi.

•

Şartnamelerin geliştirilmesi

•

İhale Prosedürünün hazırlanması ve uygulanması.

gibi aşamalara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
Planlı kamu alımları ile KOBİ’ler, kesinlikle daha esnek ve yenilikçi olacak,
kalkınmada itici bir etken olarak kendini gösterecektir.
Hatta bu hususlara, kamu-üniversite-sanayi işbirliği mekanizması da eklenince
uluslararası rekabet edebilirlik de bir kazanım olarak ortaya çıkacaktır.
DMO olarak özellikle “Tekno Katalog Platformu” ile yerliliği ve yeniliği aşağıdaki stratejilerle destekliyoruz:
•

Tekno Katalog Alımlarının Yaygınlaştırılması

•

Akıllı Satın alma Modellerinin Geliştirilmesi

•

Alım Öncelikleri
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•

Alım Zorunlulukları

•

Planlı Toplu Alımlar

Tekno katalog sadece girişimcilere kamu pazarını açmakla kalmıyor, onların
aynı zamanda ticarileşmesi, markalaşması ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak
için tüm süreç boyunca desteklendikleri bir platform olarak görev yapıyor.
Bu çerçevede TÜBİTAK ile yapmış olduğumuz işbirliği kapsamında;
•
23 Uygulayıcı kuruluş ile sadece bu sene yeni kurulacak iş ﬁkri olan
400’e yakın girişimci adayına Farkındalık Semineri eğitimi verdik.
•
2021’de kurulacak girişimler için ﬁkir hasadı yapan 63 Uygulayıcı Kuruluşa Farkındalık Semineri eğitimi verdik.
•
Son 5 yıl içinde TÜBİTAK 5000’den fazla teknoloji şirketinden Ana
Statümüze uyan sektörlerden başlamak kaydıyla yaklaşık 1300 tanesine ulaştık ve onları platforma kazandırmak için gerekli çalışmaları başlattık.
Yine dünyadaki best practice uygulamalarını incelediğimizde, devlet ﬁlo yönetimi, savunma sanayi ve sağlık sektörünün en çok ilgi çeken konular olduğunu
görmekteyiz.
Türkiye’ de de durum pek farklı sayılmaz. Örneğin, 27.12.2019 tarihli remi gazete çok önemli bir karar yayınlandı. DMO aracılığı ile 31.12.2035 tarihine kadar
ülkemizde üretilecek 30 bin elektrikli otomobile alım garantisi verildi.
Diğer yandan savunma sanayilerinin milli kaynaklarca oluşturulup yönetilmesinin en liberal ekonomilerde bile en hassas konuların başında geldiği günümüzde, Türkiye olarak bu konuyu ne derece önemsememiz gerektiği malumunuzdur.
Bu alanda Savunma Sanayi Başkanlığınca himaye edilen siber güvenlik kümelenmesi, ülkemiz kritik altyapıları üzerine yoğun çaba sarf etmektedir.
DMO olarak, kamu kaynaklı savunma şirketleri başta olmak üzere genellikle
AR-GE sonucu oluşan siber güvenlik ürünlerini ve üreticilerini, DMO kataloğu
üzerinden tüm kamu kurum ve kuruluşları ile buluşturmuş durumdayız.
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Yaptığımız iş birliği protokolleri ile bu ürünlerin yelpazesi daha da genişleyecektir. Bu tür alımlar, klasik alım yöntemleri ile çok daha uzun ve karmaşık
olabilmektedir.
Sağlık alımlarında ise “Sağlık Market” ismiyle oluşturulan ve bu sektöre özgü
oluşturulan çerçeve anlaşmalar ile 2020 yılında ilk 11 ayda 90 binin üzerinde
elektronik ihale gerçekleştirildi.
Bu ihaleler ile pandemi sürecinde kullanılan Covid-PCR kitleri ve Covid tedavi
ilaçları ile kişisel koruyucu donanımlar gibi içinde bulunduğumuz süreçte kritik
olan ürünler de Sağlık Bakanlığı’ na alınarak teslim edilmiştir.
Bununla birlikte ülke uygulamalarında kamu inovatif satın alma politikasının
uygulanmasında, hem merkezi idarelere hem de adem-i merkezi yapılanmalara
yer verildiği görülmektedir. Ayrıca kamunun özel sektör ile etkileşiminin arttırılmasında, bakanlıklar arası koordinasyon birimlerinin oluşturulduğu da kaydedilmiştir.
Yukarıda bahsettiğim ve hali hazırda devam eden alımlar, ar-ge’nin ticarileşmesi, yerlilik, inovasyon, alım garantileri, alım zorunluğu gibi araçların sadece
birkaç örnek uygulama alanıdır.
Öte yandan, kamu satın alma süreci, geleneksel olarak ﬁyat ve rekabet odaklıdır. Bu sayede kamu harcamaları artışının önüne geçileceği düşünülür. Satın alma
profesyonelleri de genellikle bu iki temel geleneksel dinamik üzerine uzmanlaşmıştır.
Bu durumun, inovatif ihtiyaçların toplanmasını, gelecek ihtiyaçlar hakkında
tedarikçilerle iletişim kurmayı, tedarikçilerle işbirliği kurmayı zorlaştırma riskini
hep birlikte düşünmeliyiz.
Özetle; Murat Yülek ve Murad Tiryakioğlu hocalarımızın da dediği gibi;
Destek ve teşviklerle yönlendirilecek teknolojik gelişme alanları kamu alımları
ile tamamlandığında pazarlama ve dolayısıyla ﬁnansman sorununu minimize eden
yerli sanayi, üretim kapasitesi ve yetenekleri itibariyle derinleşme yaşamaktadır.
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Nihayet kamu alımları, belli alanlardaki teknolojik gelişme ve faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmekten daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir sanayi politikası
aracı olarak kullanılmaktadır.
DMO olarak bu bilinçle hareket ediyor, çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz.
Teşekkür Ederim.

Online Kamu Yönetimi
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Youtube Yayını
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ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ BAĞLAMINDA
YENİLİKÇİ KALKINMADA ARAYÜZLERİN
ROLÜ VE ÖNEMİ
Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ*

Sizlere inovasyon (yenilikçilik) amacıyla Üniversite-İş Dünyası iş birliği gerçekleştirilmesinde hangi aracı kurumların (arayüzlerin) kullanıldığından ve bu arayüzlerin etkinlik ve verimliliklerinden bahsetmek istiyorum.
Bu konuşmamda sizlere sunacağım bilgi ve rakamlar, Cihan Çiﬂikli Kaya isimli tez danışmanlığını yaptığım doktora öğrencimin, ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI
İŞ BİRLİĞİ ARAYÜZLERİ – YENİLİKÇİLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2020) başlıklı doktora çalışmasından alınmıştır.
İş birliği, genel anlamda çeşitli kuruluşların belirli hususlarda belirli hedeﬂeri
yerine getirmek amacıyla kalkıştıkları ortak gayretler ve birlikte yürüttükleri faaliyetler demektir. Üniversite ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliği, girişimci
unsurlar ile üniversiteler veya bilimsel araştırma enstitüleri arasında inovasyona
(yenilikçilik) dayalı iş birliğini temel almaktadır.
Bu iş birliği, somut veya somut olmayan teknik bilgiyi üniversiteden sanayiye
aktarmayı hedeﬂemektedir. Bu iş birliği sürecinde, genellikle üniversiteler veya
araştırma enstitüleri, bilgi yeniliğinin; girişimci kuruluşlar ise teknoloji yeniliğinin ana kısmını oluşturur. Böylelikle bu iş birliği neticesinde, teknolojik başarılar
ürünlere dönüşmüş olur.
Kurulma aşamaları itibarıyla sadece eğitim-öğretim odaklı faaliyet gösteren
üniversiteler, günümüzde yalnızca eğitim ve öğretim fonksiyonunu gerçekleştiren organizasyonlar olmayıp, söz konusu alanlarda araştırmaların yapılmasını
sağlayarak bilimsel ve teknolojik gelişimin de öncüsü durumundadırlar. Sanayiler ise, bazı istisnaların haricinde, ellerinde bulunan üretim sistemleriyle var olan
*
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ürünlerin seri üretimlerinin yapılmakta olduğu alanlardır. Üniversiteler tarafından
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla iş
dünyasının üretim faaliyetlerinin bütünleşmesi, sosyal ve ekonomik anlamda gelişmeye de katkılar sunacaktır. Bunun aksine bir durumda, üniversite-iş dünyası
iş birliğinin kurulmaması, gerek bilim gerekse sanayi açısından pek çok eksikliğe
yol açacaktır.
Söz konusu durum, üniversiteler tarafından üretilen bilimsel çalışmaların teorik veya sınırlandırılmış bir prototip sürecinde kalmasına; iş dünyasının ise ürün,
üretim ve pazarlama faaliyetlerinde oldukça sınırlı bir ilerleme gayreti içinde sıkışmasına neden olacaktır.
Türkiye’de Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların içerisinde özel sektör oldukça düşük
bir paya sahiptir. Ülkemizde, geçmiş dönemlere nazaran, son yıllarda Ar-Ge konusunda farkındalık yükseliş gösterse dahi, bu durumun yeteri ölçüde olmadığı
görülmektedir.
Ar-Ge’nin maliyet gerektiren ve risk taşıyan bir iş olmasının yanı sıra, ülkemizde işletmelerin ölçek olarak daraldığı ve Ar-Ge’nin gereken maliyetlerin ve riskin
işletmeler tarafından göze alınamaması oldukça önemli sorunlar arasındadır.
Bu çerçevede Ar-Ge’nin başlangıç noktası olan temel araştırmaların üniversitelerde yapılması, akabinde uygulama ve geliştirme safhasında iş dünyası ile iş birliğine gidilmesi ve bu adımlar neticesinde geliştirilen ürünün seri üretim ve pazarlama
için iş dünyasına devredilmesi, inovasyon sürecinin doğal akışı olarak algılanabilir.
Üniversite ile iş dünyasının bu süreçte eş güdümlü çalışması, aralarındaki bilgi
akışının sağlanması ve tüm taraﬂarın menfaatlerinin hukuki olarak korunabilmesi
için çeşitli arayüzler geliştirilmiştir.
Bu kurumlar aşağıda kısaca incelenmiştir:
Teknopark
Teknoparklar, teknoloji üreten şirketlerin tamamı ya da sadece araştırma birimleriyle katıldıkları ve üniversite öğretim elemanları ile iş birliği yaptıkları yerlerdir.
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Diğer bir deyişle, ileri teknolojideki ürünleri üretmeyi hedeﬂeyen girişimcilerin faaliyetlerini, üniversitenin içerisinde ya da yakınında yürütmelerine ve üniversitelerin altyapısından faydalanabilmelerine imkan sağlamak amacıyla kurulan
sitelerdir.
Türkiye’de ise bu konu ile ilgili çıkan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda, teknoparklar için “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kavramı kullanılmaktadır.
Teknopark kurulmasının temel hedeﬁ; üniversite, sanayi ve devlet iş birliğinin
sağlanmasıdır. Teknoparklar aracılığıyla işletmeler üniversiteler ile ﬁziki anlamda
da yakınlık sağlayarak, meydana gelen bilgi birikiminin ürünlere ve hizmetlere
çevrilmesi imkanı yakalamakta, teknopark bünyesindeki diğer işletmeler ile ortak
projelerin geliştirilmesini sağlamakta ve teknoloji transferinin yapılması imkanını
yakalamaktadır.
Devlet üniversitelerinde görevli akademisyenler, devlet memuru olmalarına
rağmen, Teknoparklar bünyesindeki şirketlerde hissedar veya personel olarak görev alabilmekte ve kazanç sağlayabilmektedirler.
Döner Sermaye Sistemi
Üniversitelerin akademik çalışmalarının sonucunda üretilen ürünler ve hizmetler döner sermaye sistemi vasıtasıyla halka sunulmaktadır. Söz konusu satışların yazılı kanunlardan ve yönetmelikteki hükümlerden yetki almak kaydıyla kurulması ve işletilmesi, döner sermaye işletmesi kavramını mali mevzuat kapsamına
dahil etmiştir.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine göre hazırlanmış olan
“Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” birinci maddesi gereğince; üniversitelerin eğitim, öğretim, araştırma ve
uygulama birimleri ile yükseköğretim üst kuruluşlarında kendi faaliyet alanları
kapsamında bulunmak ve Maliye Bakanlığı’nın olumlu görüşünün alınması kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri bağlamında
döner sermaye işletmeleri kurulabilir.”
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İş dünyası üniversitedeki akademisyenlerle çalışmak istediğinde, bedelini üniversite döner sermayesine yatırmakta, döner sermaye de belli kesintiler yaptıktan
sonra akademisyene ödeme yapmaktadır.
Teknoloji Transfer Oﬁsleri
Teknoloji transfer oﬁsleri/merkezleri (TTO/TTM), üniversitelerde ortaya çıkan nitelikli bilginin ve araştırma sonuçlarının, maddi bir değer kazanarak ülke
ekonomisine katkı yapmasını sağlamak maksadıyla kurulan üniversite ve sanayi
arasında arayüz ifadesi gören yapılardır.
Üniversite-sanayi iş birliği mekanizmasında TTO’lar yaptıkları teknoloji transferi sonucunda, transfer edilen ya da üretilen teknolojinin sanayiye entegrasyonu
konusunda çok önemli bir arayüz konumundadır. TTO’ların buradaki en önemli
görevi, buluşların lisanslanması ve ticarileştirilmesi alanındadır.
Teknoloji Transfer Oﬁsi üniversite ile özel sektörü yani ﬁrmaları bir araya
getirir, proje kapsamında hem akademisyenleri hem de ﬁrmaları bilgilendirip
koordine eder, AR-GE destekleri hakkında danışmanlık hizmeti verir, akademik
araştırmaların hayata geçmesini ve hızlı ticarileşmesini sağlar.
TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun kısaltması olan TÜBİTAK, ülkemizde bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yön verme gibi amaçları olan
bir kurumdur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kuruluşlarından biri olup,
çeşitli özel hükümlerle bağlıdır.
TÜBİTAK, araştırmalar için destek veren bir kurum, bilim ve teknoloji stratejilerinin belirlenmesini sağlayan bir oluşum, AR-GE ile insan kaynakları geliştiren
bir düzen ve araştırma enstitülerinden meydana gelen bir organizasyondur.
TÜBİTAK bünyesinde bir birim olan Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal bir yarara dönüşmesi sürecinin
hızlandırılması amacı ile ülkemizdeki özel sektör kuruluşlarının AR-GE ve yenilik
faaliyetlerinin desteklenmesi hedeﬂenerek kurulmuştur.
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TÜBİTAK-TEYDEB kapsamında özel sektöre ilişkin AR-GE destek
programları, ülkemizdeki üniversite – sanayi iş birliğinin önemli yapı taşlarındandır.
Doktora tez danışmanlığını yaptığım öğrencim Cihan Çiﬂikli Kaya’nın ÜNİVERSİTE- İŞ DÜNYASI İŞ BİRLİĞİ ARAYÜZLERİ – YENİLİKÇİLİK
İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2020) başlıklı doktora tez çalışması kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde, yukarıda bahsi geçen ara yüzlerin avantaj ve
dezavantajları aşağıdaki gibi bulunmuştur.
Tablo 1: Döner Sermaye Sisteminin Değerlendirilmesi
•

Kullanımı kolay ve rahat,

•

Genelde üniversitelerin yaptığı hazır test-ürün bazında kullanışlı,

Avantajlar
•

(Hazır Test: Bazı ürün gruplarının piyasaya
sürülmeden önce standartlar gereği geçmesi
gereken teknik testler.)

•

Ücretin büyük kısmı üniversitede kaldığı için
akademisyenler tarafından tercih edilmemesi,

•

Denetim mekanizması olmaması,

•

İş adamından ücret alındığı halde taahhüt
edilen hizmetlerin akademisyenler tarafından
verilmeyişi nedeniyle doğan güven kaybı,

Dezavantajlar

•

Yenilikçi ürün üretimi için kullanışsızlığı,

•

Ödemenin tamamının sanayici tarafından
yapılması,

•

Akademisyenlerin aldığı ücretin düşüklüğü,

•

Bürokratik işlemlerin çokluğu ve prosedürlerin uzunluğu.
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Tablo 2: Teknoparkların Değerlendirilmesi

Avantajlar

•

Vergi muafiyeti,

•

Genelde yazılımcılar için avantajlı,

•

Teknopark’ta bulunan şube kanalı ile diğer
teknopark firmaları ile ilişkilerin hızlanması.

•

Şirketlere ofis verilerek üniversite kira geliri
elde ederken, şirketlere bilgi ve tecrübe aktarımı konusunda hiçbir katkı sağlamaması,

•

ARGE yapacak şirketlerin teknoparklarda
olmaması,

•

Amacına uygun çalışmaması. Teknoloji üretilmesi ve sanayi ile iş birliğini artırıcı faaliyetlerde bulunması gerekirken ofis kiralama
mekânı gibi çalışması,

•

Akademisyenlerin tüm şirketlerle etkileşim
halinde olup yenilikçi ürün hizmet üretilmesi

Dezavantajlar

beklenirken, akademisyenlerin teknoparklarda şirket kurup o şirkete bilgi akışında bulunması ile bir nevi kısa devre içine girip kapalı
kalmaları,
•

Bilinirliğinin azlığı, çalışan ekibin birbirinden
kopukluğu dolayısıyla bilgiye ulaşma zorluğu,

•

Yeni mezunların teknoparklarda bir masa
sandalye atıp 100 bin TL hibe alıp hiçbir şey
üretmeden 1 senelik maaşlarının hazır olması
neticesinde normal çalışma şartlarına adapte
olamamaları.

•
Öneriler

Teknopark’larda ortak iklim oluşturacak ve
karşılıklı bilinirliği tanınırlığı artıracak etkinliklerin daha aktif olması gereklidir.
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Tablo 3: Teknoloji Transfer Ofislerinin Değerlendirilmesi
•

Tübitak projeleri için aracı kurum olarak itici
güç olmaktadır,

Avantajlar
•

Girişimcilik ile ilgili projelerde başarılılar.

•

Aktif ve etkin faaliyet gösterilmemesi,

•

Akademisyenlerin teknik anlamda yetersizliği,

•

TTO çalışanlarının tecrübesiz olması nedeniyle işlemlerin ağır aksak yapılması,

•

Akademisyen zihniyeti ve hakimiyetinin mevcut olması,

•

Şirket cirosu üzerinden komisyon talep edilmesi,

Dezavantajlar

•

Sanayi ile akademisyenler arasında ara yüz
oluşturması gerekirken; akademisyenle sanayici ilişki kurduktan sonra TTO’nun devreye
girmeye çalışması,

•

Sanayici açısından TTO henüz verimli değil.
Sayılarının çok fazla olmasına rağmen etkin
çalışmamaları ve tanınmamaları,

•

Sektör dinanizminden uzak izole bir irtibat
bürosu şeklinde olmaları.

•

TTO mevcut yapıları izole bir halde irtibat ofisi durumunda, özellikle AB projeleri
konusunda daha aktif olmaları gerekiyor, bu

Öneriler

konuda yetkin personel yok.
•

Tanıtım ve bilgi alışverişi artırılmalı.
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Tablo 4: SANTEZ/TÜBİTAK (TEYDEB/ARDEP)
Projelerinin Değerlendirilmesi
•

Hem maddi destek alınıp hem projeler teknik
olarak desteklenip hem de ödeme kolaylığı
sağlanması,

Avantajlar

•

Sonuçları öngörülebilir, düzenli ve planlı bir
sistem oluşu,

•

Üniversite – iş dünyası iş birliği açısından en
aktif program

•

Akademisyenlerin şirket kurup ticari kazanç
elde ederken, bu kurumlardaki tanıdıkları
vasıtasıyla isim yapıp proje kabul ettirebilmeleri, ancak projenin içeriğine niteliğine bakılmaması,

•

Daha önceden yapılmış örneklerin süslü
cümleler ile yeni proje olarak kabul ettirilip
bütçe sağlanabilmesi,

•

Proje başvurusu için kullanılan hazır şablona
sadece şirket ve proje bilgilerini girmek için

Dezavantajlar

15-20.000 TL gibi rakamların talep edilmesi,
•

Prosedürlerin çok uzun oluşu,

•

Hakem ataması olmaması,

•

Bütçe kullanımının akademisyene verildiği
durumlar,

•

Patent paylaşımı ile ilgili net prosedür olmaması,

•

Proje yürütücüsü iş adamı olmadığı durumda
proje bütçesinin ön ödeme şeklinde iş adamından alınması,
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•

Proje yürütücüsü iş adamı olmadığı durumda
proje bütçesinin ön ödeme şeklinde iş adamından alınması,

•

Proje değerlendirme komitesinde özel sektör
temsilcisi olmaması,

•

TEYDEB’in sadece ARGE’yi destekleyip, üretime geçilip geçilmediğinin takip edilmemesi,

•

Şirket ödeme yapacağı zaman teminat mektubu istenirken TÜBİTAK’ın ne zaman ödeme

Dezavantajlar

yapacağının belli olmaması,
•

Proje başlangıcında ödemeyi şirket yapmak
zorunda kalırken sonrasında geri almakta
zorlanılması,

•

Proje çağrılarının yıllık olarak ilan edilmemesi.
Her çağrının tek tek takip edilmesi gerekliliği,

•

Üretime dayalı destek verilmemesi,

•

Proje sürecinin uzunluğu.

•

Bu arayüzde en önemli iletişim kaynağı,
TÜBİTAK projeleri için değerlendirme amaçlı firmayı ziyarete gelen akademisyenlerle
olabiliyor. Bu ziyaret esnasında akademisyen
firmayı tanıyor, firmada akademisyeni ve bu
görüşmeler sonucunda ileride doğabilecek

Öneriler

iş birlikleri için başlangıç olabiliyordu. TÜBİTAK mevzuatında yeni yapılan bir değişiklikle hakem ziyareti kaldırıldı, kağıt üzerinde
değerlendirmeye geçiliyor. Bu çok büyük bir
hata olacaktır. Hem üniversite sanayi iş birliğini baltalayacaktır hem de projelerin sağlıklı
değerlendirilmesine engel oluşturacaktır.
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Görüşmeler sonucunda, iş adamlarına göre üniversitede üretilen bilginin güncel ve iş dünyası dinamikleri ile uyumlu olmadığı, kısa sürede üniversitelerden iş
birliği ile ilgili sonuç alınamaması, İş dünyasında ihtiyaç duyulan ürün, hizmet,
insan kaynağı, teknik bilgiye üniversitelerde kolayca ulaşılabilir hale gelinmemesi,
arayüzlerin tanınırlığının az olması ve hedeﬂerin dinamik ve vizyoner olmaması
gibi temel noktalar sorun oluşturmaktadır.
Üniversite akademisyenlerine göre; arayüzlerin sosyal bilimleri desteklemediği,
sadece fen ve mühendislik bilimlerine ve Ar-Ge temelli teknik iş birliklerine imkân
vermesi, arayüz bilinirliklerinin az olması ve tanıtım yetersizliği, projelerde motivasyon faktörlerinin az olması, maddi açıdan yetersizlikler, ağır ders yükü, bitmeyen bürokrasi ve yönetici desteğinin az olması, temel sorun yaratan noktalardır.
Yapılan sayısal araştırma neticesinde ise, üniversite–iş dünyası iş birliği ara
yüzlerini yenilikçilik açısından değerlendirmede, Teknoparklar daha yenilikçi bulunmuştur. Üniversite – İş Dünyası İş birliği arayüzleri verimlilik açısından değerlendirildiğinde ise Döner Sermaye arayüzü öne çıkmıştır.
Üniversite-iş dünyası iş birliği dünyada olduğu şekilde Türkiye’de de uzun bir
süredir gündemde olan bir konu olmasının yanında, henüz hedeﬂenen biçimde
uygulamaya geçememiştir.
Fakat edinilen pek çok deneyim, bizlere, söz konusu bu iş birliğinin kolaylıkla
ve hemen olamayacağını gösterir.
Özellikle üniversitenin ve iş dünyasının öncelik ve beklentilerinin birbirlerinden farklılık arz etmesi, bu konuda zorlayıcı bir unsurun olmaması (üniversite/
kamu açısından), bu kültürün henüz yerleşmemiş olması ve bu tür bir iş birliğinin
başarı ile sonuçlanacağına olan inanç eksikliği, bu iş birliğinin arzu edilen şekilde
oluşamamasına veya oluşanların da sürdürülebilir olmamasına ve kurumsal şekilde devam etmemesine sebep olabilmektedir.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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KALKINMADA İNSAN KAYNAKLARININ
ROLÜ VE YÖNETİMİ
Özgür Burak AKKOL*

Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tedbirleri elden bırakmadan erişeceğimiz sağlıklı günler diliyorum. Bu vesileyle, aylardır bizler için özveri ile görev
yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Çok önemsediğim bu önemli gündemle bizi bir araya getirdikleri için OSTİM
Teknik Üniversitesi’ne ve Memur Sendikaları Konfederasyonu’na ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ali Başkan başta olmak üzere, teşkilat olarak ülkemiz için
fayda üretme, icraat ortaya koyma gayretlerini yakinen takip ediyoruz.
Memur-Sen’de kadın temsilinden, sosyal politikalara, Biz Bize Yeteriz’den en
son İzmir depremindeki bağışlarına kadar, her konuda birlik beraberliğe katkı
sunan, örnek bir sivil toplum duruşu sergiliyorlar.
Biz de TİSK ve MESS’te, bundan 2 yıl önce, tıpkı Memur-Sen gibi icraat
odaklı bir yaklaşımla yola çıktık. Ülkemizin kalkınması ve küresel arenada rekabetçiliğimizin artması için bizim payımıza ne düşer dedik?
TİSK, Türk işverenlerini yurt içinde ve dışında temsil etme yetkisi olan bir
üst kuruluş. 20 üye işveren sendikamıza bağlı işletmelerimiz, gayrisaﬁ milli hasılaya 200 milyar $, ihracata 100 milyar $ katkı sağlıyor. Ekosistemimiz, 2 milyon
çalışma arkadaşımızla, SGK gelirlerinde %15’lik paya sahip. Bu, kayıtlı istihdamın
%11’ine karşılık geliyor.
MESS’i de birkaç rakamla tanıtayım: MESS, bugün 250 üyeyi temsil ediyor.
Aralarında otomotiv, dayanıklı tüketim, demir çelik, döküm sanayi gibi ülkemizin
lokomotif sektörlerinin lider şirketleri var.
Üyelerimiz, ülke ekonomisine her yıl 60 milyar doların üzerinde katkıda bulunuyor. Ülkemizin toplam ihracatının % 40’ını MESS üyeleri gerçekleştiriyor.
*

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı
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Biz de, kendimizi bir işveren kuruluşunun geleneksel işlevinin çok ötesinde
konumlandırmamız lazım, diyerek işe başladık. Rapor ve söylem yerine, icraat
ve iletişimi esas aldık. Bunun adına da “yeni nesil sendikacılık” dedik. Bunun en
büyük katkısını da salgında gördük.
Salgının ilk gününden bu yana, hem hükümet, hem işçi konfederasyonlarıyla
sürekli istişare halindeyiz. Hepimizin önceliği, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı. Hemen akabinde, ana hedeﬁmiz istihdamın korunması.
Sendikalarımız, işletmelerimiz topyekûn muazzam mücadele halinde. Maske,
dezenfektan, teknoloji uygulamaları, uzaktan çalışma, üye destekleri, bağışlar ve
birçok icraat ile fayda sağladık, sağlamayı da sürdürüyoruz.
Ama en gurur duyduğum husus: Kısa çalışma. Bizim işyerlerimizin büyük
bir bölümü ücretsiz izinden istifade etmedi. İşten çıkış yapmadı. Kısa çalışmayı
benimsedi. Kısa çalışma ödeneği üzerine, maaşları biz tamamlayalım, dedik. Bu
uygulamayı teşvik ettik, yaydık.
TİSK ekosistemi dışında da teşvik etmek için devletimiz ile birlikte çalıştık.
Örnek olsun diye kamuoyuyla paylaştık. Çalışanlarımıza, dahası ekonomiye doğrudan 5 milyar nakdi destek sağladık. Fesih yasağına kadar geçen sürede de işten
çıkarma yapmadık. Salgına 2 milyon istihdam ile girdik, çok şükür 2 milyon ile
devam ediyoruz.
Süreç boyunca, ülkemizin, çalışanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha
gösterdik. Devletimiz de sesimize kulak vererek, hayata geçirdiği paketlerle, çalışanlarımıza, işverenlerimize destek oldu.
Çalışma hayatını, hep, bir takım oyununa benzetirim. Dolayısıyla yalnız değildik. Bize olan destekleri için başta devletimize, sonra tüm ekosistemimize bu
vesileyle teşekkürlerimi sunarım.
Değerli dinleyiciler,
Dünya son 10 yılda müthiş bir değişimin içinde. 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını da eklenince, süreç daha da hızlandı. Uzak gördüğümüz
pek çok şey şimdiden bugünün standardı oldu.
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Tanıklık ettiğimiz hızlı değişimin boyutunu, çalışma hayatı ekseninde birkaç
veri ile paylaşayım:
•

2030 yılına kadar mevcut işlerin yarısını makinelere emanet edeceğiz.

•
İşletmelerin organizasyonlarında, lokasyonlarında ve değer zincirlerinde
ciddi değişimler olacak.
•
Mevcut çalışanlarımızın sadece %8’i yeni nesil mesleklere uygun.
İnsanların, makineler ve algoritmalar arasında oluşan ve oluşacak yepyeni
rolleri var.
•
Çalışanların en az % 40’ının yeni beceriler kazanması gerekecek.
Becerilerin değişmesi gerektiğini belirten işletmelerin oranı geçtiğimiz yıl
% 65 idi. Bugün ise % 94, yani neredeyse işletmelerin tamamı değişimin
farkında.
•
İş yapış şekilleri de değişiyor. Uzaktan çalışma, salgın ile birlikte bugünün gerçeği oldu.
•
İşletmelerin % 84’ü uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmek ve dijital
altyapılarını iyileştirmek için yatırım yapmaya hazır.
•
Çalışanlarınsa neredeyse yarısı uzaktan çalışmaya kalıcı olarak geçmeye
istekli. En hazır kitle ise gençler. 2000 sonrası gençler, yani “dijital doğanlar”ın uzaktan çalışma isteği % 80’lerin de üzerinde.
•
Kurumların, gençleri de içine katan karar mekanizmaları ile birçok
unsuru değiştirmesi gerekiyor. Oﬁs tasarımlarından, çalışma saatlerine, performans süreçlerinden, organizasyon şeması ve hiyerarşiye… pek çok konu
değişen beklenti ve ihtiyaçlara göre dönüştürülmeli.
Bunu yapan dünyada ve Türkiye’de az sayıda kurum var ve henüz genele yayılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
Peki, böylesi hızla dönüşen bir dünya resminde üçlü sacayağının bir parçası olarak biz neler yapıyoruz? Öncelikle biliyoruz ki, insan kaynağını, dönüşüm
stratejisi ile en iyi yöneten ülkeler ve kurumlar kazanacak. O yüzden bugün bizim
konumuz, işin insan boyutu.
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Bu dönüşüm ve trendlere, insan kaynakları ve iş dünyasının sivil toplumu olarak cevabımız nedir, geleceğe bugünden nasıl hazırlanıyoruz? Yapılmalı-edilmeliler yerine size bizim nereden başladığımızı aktaracağım.
1.

İşgücü Dönüşümü

İlk olarak önceliğimiz işgücü dönüşümü. Neden? Yapay zeka, 3D, 5G ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler hayatımızı hızla değiştiriyor. Türkiye’de kamu
sektörü, değişime uyum anlamında büyük bir gayret içinde.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki Milli Teknoloji Hamlesi ile önemli bir atılım sağlandı. Bu hamlede başı çeken bir dijital dönüşüm oﬁsimiz var. Dijital devlet uygulamalarından siber güvenlik alanına kadar
pek çok önemli alanda çalışmalar yapılıyor. Gerçekten kısa sürede gurur verici bir
noktaya gelindi. Sanayimizin de bu dönüşüme ayak uydurması şart.
Biz de MESS olarak, ülkemizin ve insanımızın dijital olgunluğunu artırmak
için yola çıktık. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi
olan MESS Teknoloji Merkezini Sayın Cumhurbaşkanımızın da değerli teşriﬂeriyle ülkemizin hizmetine açtık.
Dijital dönüşümde her seviyeden çalışma arkadaşımızın kritik rol oynadığını biliyoruz. Bu yüzden, tüm seviyeler için özel eğitim programları tasarlıyoruz.
Dijital üretimi uçtan uca deneyimleme fırsatı sunduğumuz programlarla, genel
müdürlerden yöneticilere, mühendislerden operatörlere, gelecek beş yılda 250 bin
çalışanımızı eğiteceğiz.
Konu, TİSK’te de aynı şekilde ana odağımızda. Sanayi odaklı işgücü dönüşümü yaklaşımıyla, işgücümüzü, yarının işlerine hazırlayacak adımları atıyoruz. İşe
tekstil sektöründen başladık. Çoğu genç 200 bin tekstil çalışanımız var. Onların
yetkinliklerini daha üst seviyeye çıkarmak için yola çıktık. Projede, detaylı müfredat çalışmalarımız devam ediyor.
Bu sene başladığımız “Genç Dönüşüm” projemizde geleceğin bilişim uzmanlarını yetiştiriyoruz. Sonrasında da istihdamlarını destekliyoruz. 150 gencin
hayatına dokunarak başladığımız projemizde, 2021’de katılımı daha da artırma
hedeﬁmiz var.
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2. Dünyaya Bakış ve İş Birlikleri
Bir diğer önemli icraat alanımız iş birliği fırsatları. Peki neden iş birliği? Nedenine gelmeden, sizinle dünyamıza ilişkin bir iki tespitimi paylaşmak isterim.
Dünyamıza bakıyorum. İki farklı resim görüyorum. Karşımızda siyahla beyaz
kadar birbirinden ayrı iki farklı tablo var. Bir tarafta, her şey daha iyiye gidiyor.
Çok şükür, dünya genelinde beklenen ortalama yaşam süresi uzuyor. Yüz yıl önce
ortalama 31 olan istatistik, bugün 2 katından bile çok, 70’lere kadar yükseldi.
Ülkemizdeyse bu rakam 78,6. Bunda elbette 2. Dünya savaşı sonrası kitlesel savaşların sonlanmasının katkısı büyük.
Bununla birlikte, teknoloji ile artan sağlık imkanları, aşı gibi önleyici tıp uygulamaları, kuşkusuz diğer önemli faktörler. Kişi başına düşen tarımsal üretimin
artması da yine olumlu bir gösterge.
Bir diğer konu, bilgiye erişim. 1891’de Japonya’daki Nobi depremini Londra 1
gün sonra öğrenmiş. Yani bilgi, saatte yaklaşık 400 km hızla yayılıyormuş. 2008’e
geldiğimizde Çin’deki bir deprem sadece 7 dakika sonra sosyal medyaya düştü.
Yani bilginin yayılma hızı saatte 70 bin km’ye çıktı.
Şu an bilgiye erişim hızının da daha da büyük bir hızla arttığı bir dünyadayız.
Eğitim göstergeleri bir diğer olumlu konu. Eğitime erişim dünya genelinde artıyor. 1970’lerde % 60’larda olan okuryazarlık bugün % 87 seviyesine geldi. Ülkelerin eğitim bütçeleri artıyor. Ortalama eğitim süresi gitgide uzuyor.
Ancak, keşke resim bundan ibaret olsa. 2020 yılındayız, hala dünyada 2 kişiden
1’inin internete erişimi yok. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika’da bile durum böyle. Salgın sebebiyle uzaktan eğitim sistemine, interneti olmadığı için erişemeyen yüz binlerce öğrenci var. Mars’a araç gönderiyoruz, ama şu anda dünyada
3 kişiden 1’inin hala temiz içme suyuna bile erişimi yok. İnsan ömrü tahminleri
uzuyor.
Öte yandan UNICEF, 5 yaş altı 4 çocuktan 1’inin ‘aşısı çoktan bulunmuş
hastalıklardan ötürü’ hayatını kaybettiğini raporluyor. Yani aşıya erişemiyor ve
ölüyorlar. Gıda üretimi kat kat arttı, diyoruz, öte yandan biliyoruz ki dünyada
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yıllık gıda üretiminin 1/3’ü israf oluyor. Üstelik dünyada 800 milyondan fazla
yeterli gıdaya erişemeyen yani aç insan varken. Bunu çok önemsiyorum, bir de
çarpıcı rakamsal karşılıkları ile ifade edeceğim.
Dünyanın açlık sorununu bitirmek için gereken tutar, yıllık 265 milyar dolar.
Yıllık gıda israfının parasal karşılığı ise 750 milyar dolar. Yani israfı üçte birine
indirirsek, dünyadaki açlık sorunu tamamen ortadan kalkabilir.
İşte bu sorunları çözmekte devletlere, kamuya çok ciddi rol düşüyor. En az
kamuya düşen sorumluluk kadar, bireylere, aynı zamanda şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına da görev düşüyor. Gerek faaliyette bulundukları yerlerin gerekse ülkemizin, dünyamız genelindeki sorunlara kayıtsız kalmamamız gerektiğini
inanıyorum.
El birliğiyle maddi-manevi ve beşerî olarak bu sorunları sahiplenmemiz ve çözümüne katkı sağlamamız gerektiğine gönülden inanıyorum. İşte bu noktada, bu
konferansın da mottosu olan güç birliği devreye giriyor. Biz de bu amaçla TİSK’te
2 yıl önce Ortak Paylaşım Forumu’nu hayata geçirdik.
Geçen yıl kamu, tüm işçi, işveren temsilcilerini bir araya getirerek bir ilke imza
attık. İlk yıl çevre, kadın, engelli, çocuk ve yaşlılarımızı odağımıza aldık. Bu alanlarda birlikte nasıl ortak fayda yaratırız? diye çalıştık. Kendimize hedeﬂer koyduk.
Akabinde pek çok proje ve icraat için beraberce çalıştık. Birlikte olunca her şeyin
mümkün olduğunu gördük.
Forumda yarattığımız sinerji ile, özellikle salgın sürecinde pek çok ortak çalışmaya beraber imza attık, eşgüdümlü hareket ettik. Bu sene de forumda “İşimizin
Yarını”nı çalıştık. Yeni ortak hedeﬂerle yola devam ediyoruz. MESS’te ise sanayi-startup iş birliklerini odağımıza alıyoruz.
Kurumlar sürekli değişen beklenti ve ihtiyaçlara hizmet etmek, sürekli gelişerek varlığını ve ekosistemini güçlendirmek zorunda. Tam bu noktada startuplar
ile ciddi iş birliği fırsatı görüyorum.
Geleneksel yöntemlerle çalışan kurumlar için, değişime ivme kazandırmak ve
daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak adına en kısa yol şu: Tam bu amaçla çalışan
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yapılar olan startuplar ile iş birlikleri. Biz de ülkemiz için, dünya startup ekosisteminden çok önemli bir partneri çok yakın zamanda Türkiye’ye getiriyoruz.
Bu iş birliği ile İstanbul oﬁslerini MESS Teknoloji Merkezi’nde açmalarını sağladık. Böylece ülkemizi bölgesel bir oﬁs olarak konumlandıracaklar. Birlikte yılda
iki kez startup hızlandırma programları ve üye-startup buluşmaları yapacağız.
İki amacımız var: İlki, bu önemli networkü kullanarak yerli ve milli girişimlerimizi globale taşımak. Hatta ülkemizden unicorn çıkartmak. İkincisi ise dünya
startuplarını da Türk sanayicileriyle buluşturup küresel rekabetçiliğimizi artırmak.
Bu vesileyle, dünyanın en iyilerini, tabiri caizse silikon vadisinin kalbini, ülkemize
getirmenin heyecanını yaşıyoruz.
Konuşmamı müsaadenizle TİSK’te ekip olarak çok önem verdiğimiz bir konuyla kapatacağım: Herkes daha güçlü bir Türkiye için çalışıyor. Ama esas fayda,
ayrım yapmaksızın, devlet, işçi, işveren demeden, tek yürek olup iş birliği yaptığımızda sağlanıyor. Bu yüzden her platformda “Birlikte Mümkün” diyoruz. Gelecek de dönüşüm de işimizin yarını da birlikte mümkün. Buna gönülden inanan
biri olarak konuşmamı her zamanki gibi bir iş birliği çağrısı yaparak kapatmak
istiyorum.
Geleceğe tanıklık ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Yarını bugünden beraber
inşa ediyoruz. Ülkemizin, gençlerimizin, kültürümüzün potansiyeline inancımız
tam. Ülkemizin kalkınmasına, insanımıza, kurumlarımıza fayda sağlayacak her
adım için her türlü iş birliğine hazırız. Memur-Sen yönetimine ve OSTİM Teknik
Üniversitesi’ne nazik davetleri için tekrar şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında
başarılar diliyorum. Bizi dinleyen herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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İNOVATİF KALKINMADA KAMU PERSONELİNİN
ÖNCÜ ROLÜ VE YETKİNLİĞİ:
ETİ MADEN ÖRNEĞİ
Serkan KELEŞER*

21. yüzyılla birlikte etkisini daha artırarak sürdüren küreselleşme; ülkeleri, politikalarını ve kurumlarını daha rekabetçi ve etkin yapacak yöntemler bulma ihtiyacına itmiştir. İnovasyonun kalkınma üzerinde pozitif bir etki yarattığı ve bu etkinin ülke ekonomisi ve sosyolojisi için büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir.
Dünyada, sadece büyüme odaklı ekonomik gelişmişlik yerine, ekonomik, sosyal, siyasi, toplumsal ve politik anlamda birçok faktörü içeren Ar-Ge ve inovasyon odaklı sürdürülebilir bir kalkınma tercih edilmektedir.
Çeşitliliğin arttığı, rekabetin kızıştığı ve sınırların ortadan kalktığı günümüz
piyasa koşullarında, Ar-Ge ve yenileşim olarak ifade edebileceğimiz “inovasyon”,
sürdürülebilir kalkınmanın temel dayanak noktası haline gelmiştir.
Kalkınma yolunda ilerleyen ülkemizde de son dönemde inovasyon politikalarının geliştirilmesi ve dünya piyasasında rekabet gücünün arttırılması için önemli
atılımlar gerçekleştirilmektedir. Bu süreçlerin desteklenmesinde özel sektörün
yanı sıra, artık kamu da önemli sorumluluklar üstlenmektedir.
Her geçen gün hızla değişen günümüz dünyasında, özel sektördeki ﬁrmaların yönetiminde olduğu kadar kamu kurumlarının yönetiminde de yüksek değer
üreten çalışma biçimlerinin geliştirilmesi ve ülkemizin uluslararası alanda rekabet
gücüne katkı sağlayacak verimli çalışma modellerinin oluşturulması büyük önem
taşımaktadır.
Geçmişte işletmelerin rekabette öne geçmelerini sağlayan fark yaratmak ve
yenilikçi olmak, artık işletmelerin yaşamlarına devam edebilmeleri için gerek şart
haline gelmiştir. Ar-Ge ve yenileşimin temel taşı “yeniliktir”.
*

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
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Genelde müşteri ihtiyaçlarının değişmesi ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkması
sonucu “yeniliklere” ihtiyaç duyulmaktadır.
Kuruluşumuz, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yaklaşımla, ürün portföyünü geliştirmeye yönelik olarak küresel endüstride önemli yere sahip sektörlerde borlu
ürünler geliştirmektedir.
Bugün Eti Maden, 100’den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve dünyada
birçok noktada yürütülen lojistik operasyonları ile ülkemizin değerlerini dünyaya
açan global bir şirket konumuna erişmiştir. Bugün küresel bor pazarında cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer sektörlerde talep edilen geleneksel bor ürünlerinin
tamamını üretebilmektedir.
Eti Maden, 2019 yılında 2,06 milyon ton bor ürünleri satışı ile % 95’i ihracat
olmak üzere 820 milyon dolar gelir elde ederek Dünya Pazar Liderliğini % 56
payla sürdürmektedir.
Dünya bor pazarında rekabetçi bir ortamda birçok kuruluş yer almakla birlikte
bunlar arasında kamu kuruluşu olmasına rağmen özel sektör dinamizmi ile elde
edilen bu başarılı konumu, bizlere ayrıca bir ilham kaynağı da olmaktadır.
Eti Maden, dünya bor piyasasında lider konumda olup, bu liderliği sürdürebilmek adına yeni yatırımlar yapmak, ürün kalitesini arttırmak için teknoloji geliştirme ve uygulama, bor ürünlerinin farklı sektörlerde kullanımını yaygınlaştırma
ve yeni pazarların oluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.
İnovatif Kalkınmada Kamu Personelinin Öncü Rolüne en güzel örneklerin
Eti Maden içerisinde gerçekleştirildiğini anlatmak bizleri ayrıca onurlandırmaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalardan bahsetmek isterim.
Bakanlığımızın Milli Enerji ve Maden Politikası ışığında oluşturulan geleneksel bor ürünleri yanında ileri teknolojide kullanılan bor ürünlerine geçiş stratejisi kapsamında “Bor Karbür Üretim Tesisi” kurulmasına yönelik çalışmalar
yürütülmüş olup 2019 yılı Ekim ayında tesisin temeli atılmıştır. 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanan “Bor Karbür Üretim Tesisi” ile hem bor ürünlerinin katma değeri artacak hem de ülkemizin savunma sanayi altyapısına katkı
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sağlayarak yüksek sertlik ve mukavemet/yoğunluk oranının önemli olduğu askeri
ekipmanların zırhlanmasında artık yerli bor karbürü kullanılmış olacaktır.
Ülkemizin vizyon projelerinden olan yerli ve milli otomobilde de kullanılması
planlanan Lityum konusunda da çalışmalar yürütülmektedir. Kuruluşumuzun ArGe ekibi tarafından, bor madeninden raﬁne bor üretimi sırasında ortaya çıkan
katı ve sıvı atıklarda belli oranlarda bulunan lityumun değerlendirilmesi amacıyla
üç yıldır önemli çalışmalar yürütülmüş ve bu sıvı atığın içerisindeki lityumu geri
kazanma üzerine bir teknoloji geliştirilmiştir.
Söz konusu üretim yöntemi geleneksel yöntemlerden farklılık göstermekte
olup Kuruluşa özgü olduğundan, yöntemin korunması amacıyla patent süreci de
devam etmektedir. İlk etapta yıllık 10 ton Lityum üretim kapasitesine sahip pilot
tesis, 2020 yılı bitmeden devreye alınacak.
Böylece tesislerde yer alan atıklardaki bor ve lityum alınarak, lityum karbonat
ve satılabilir bor ürünleri üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Böylelikle hem sanayimizin talepleri karşılanacak hem de ileriki dönemde kurulacak yüksek kapasiteli
tesis ile, yerli otomobilimizin (TOGG) pillerinde kullanılacak olan lityum ihtiyacı
karşılanabilecektir.
Diğer yandan, kendi bilgi ve birikimimizle geliştirdiğimiz ve üretimini gerçekleştirdiğimiz borlu temizlik ürünleri ile rekabetin en üst düzeyde olduğu bir sektörde kısa zamanda önemli bir yer edindik. 2012 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlanılan ve ilk olarak çamaşır makinaları için toz ürünlerin üretimi gerçekleştirilmişir.
2019 yılbaşında genel amaçlı BORON ürünü piyasaya arz edilmiştir. Yapılan
AR-GE çalışmaları ve halkımızın geri bildirimleriyle her geçen gün daha da geliştirilerek ve Beyaz ve Renkliler için toz temizlik ürününün yanı sıra, halkımıza bir
başka alternatif ve tercih oluşturmak üzere, renkli ve beyaz sıvı temizlik ürünleri
üretilmeye başlanmıştır. Yakın zamanda da elde ve makinede kullanıma yönelik
olarak jel bulaşık deterjanımız piyasaya arz edilecektir.
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadele sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Bakanlığımızın öncülüğünde vatandaşlarımızın ihtiyacının
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ivedilikle karşılanması amacıyla, ülkemizin temizlik sektöründe faaliyet gösteren
ﬁrmalarının altyapı ve imkanları kullanılarak üretimine başlanılan BOREL el dezenfektanı ve BORTAM Yüzey dezenfektanı da kısa süre içerisinde halkımızın
kullanımına sunulmuştur.
Bor dışında yer alan ve çalışmaları yürütülen bir diğer konu olan, Eskişehir-Sivrihisar’daki nadir toprak elementleri (seryum, lantan, neodmiyum, vb) ile
barit-ﬂorit içeren toryum sahamızın ekonomiye kazandırılması amacıyla, arama
ve üretime yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
Başta yenilenebilir enerji alanında, mıknatıslarda, şarj edilebilir pillerde,
cam ve seramik gibi geleneksel sektörlerde kullanılan NTE sahasındaki rezervin işletilmesi ve zenginleştirilmesi için en uygun işletme ve yatırım yöntemlerinin belirlenmesine yönelik olarak yürütülen görüşmeler sonucunda, gelişen
süreç içerisinde “NTO Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisi” kurulumuna karar verilmiş olup, pilot tesisin yatırımına yönelik çalışmalar devam
etmektedir.
Tüm bu gelişim, değişim ve inovasyonların yapılabilmesinin temel yolunun
insan kaynağının geliştirilmesi ile mümkün olabileceğini de biliyoruz. Bizler de
Eti Maden olarak, insan kaynağımıza bu önemin bilinciyle yaklaşıyoruz.
Kurumsal yapının geliştirilmesi amacıyla; konusunda uzmanlaşmış ve alanında
yeni açılımlar ortaya koyabilen personele sahip olunması, personelin başarısının,
gelişmesinin ve düzeltilebilecek alanlarının saptanması, çalışan personelin ödüllendirilmesi, liyakatin önceliklendirilmesi amacıyla Performans Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır.
Ayrıca, personelin tüm paydaşlarının değerlendirme sürecine dahil edilmesi
amacıyla Yetkinlik Değerlendirme Sistemi başlatılmıştır. Çalışmanın geri bildirim
sonuçlarına göre personel için ihtiyaç duyulan eğitimler verilmektedir.
Kuruluşumuzun bugünkü başarısının temelinde; üretimden satışa, lojistikten
Ar-Ge’ye, bilgi teknolojilerinden tesis kurulumuna kadar birçok faaliyetini, alanında uzman, kendi insan kaynağı ile gerçekleştirmesi yatmaktadır.
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Yerli kaynaklarımızı, yerli teknolojilerimiz ve yerli insan gücümüzle işleyerek
birer değer haline getirerek, gelecek dönemde de Eti Maden, bu değerli kaynağıyla, bor madenlerimizi sürdürülebilir işletmecilik yaklaşımıyla ülke ekonomisine
kazandırmaya ve “Dünya Bor Lideri” konumunu; özellikle “Kalite, Sürdürülebilirlik, İnovasyon” odaklı projeler ile ülkemizin bu doğal gücünü en etkin biçimde
değerlendirmeye devam edecektir.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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KAMU PERSONELİNİN KALKINMADAKİ
ROLÜ VE GÜCÜNÜ/ROLÜNÜ
ZAYIFLATAN UNSURLAR
Hacı Bayram TONBUL*

Sayın katılımcılar,
Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum,
Bugün burada çok önemli bir konuyu konuşmak üzere bulunuyoruz. Önceki
panellerde konu birçok yönüyle ele alındı, konuşuldu.
Ben, konuşmamda, daha çok kamu görevlileri tarafı sıfatıyla, kamu görevlilerinin kalkınmadaki rolünü, önemini ve karşılaştıkları sorunlar ile çözümleri anlatacağım.
Dünyanın bütün ülkelerinde, kalkınma, kamunun öncülüğünde, yol göstericiliğinde, planlamasında ve oluşturduğu zeminde gerçekleşmektedir. Neoliberal
ülkeler de dâhil olmak üzere, kamunun sanayide, üretimde, hizmetlerde, bir bütün
olarak ekonomik kalkınmadaki belirleyiciliği tartışılamaz.
Bilimsel bilginin üretildiği eğitim sistemi kamu eliyle yürütülmektedir. Bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüşmesinin tüm aşamalarında kamu
vardır. Kalkınma planlarını belirleyen kamudur. Kalkınmanın öznelerini bir
araya getiren ve güç birliği oluşturan yine kamudur. Kalkınma için öncelikli
ve stratejik alanları belirleyen ve bu alanları teşvik eden yine kamudur. Kamu
sadece bunları yapmakla kalmaz, aynı zamanda en büyük satın almaları da gerçekleştirir.
Yani kamu, üretimin olduğu gibi tüketimin de öncü rolünü üstlenir. Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkelerde kamunun rolü her zaman belirleyici ve hayatidir.
Kamunun elini çekmesi durumunda ilerleme kat edilemez, hatta gerileme başlar.
*

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı
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Sanayinin gelişmesi ve dünyaya açılması, kamunun kalkınma politikalarına bağlıdır.
Kamu hem özne sıfatıyla belirleyici hem aktör sıfatıyla uygulayıcı hem de düzenleyici konumuyla kolaylaştırıcı olarak kalkınmada yer almaktadır.
Değerli katılımcılar,
Kamu adına çalışmaları kamu görevlileri yapmaktadır. Pandemi süreci göstermiştir ki, kriz zamanlarında, hizmetlerin soğukkanlı bir şekilde sürdürülmesi,
Güvenlikten sağlık hizmetlerine, lojistikten üretime, enerjiden din hizmetlerine,
her alanda hayatın idamesi ancak kamu görevlileriyle mümkündür.
Herkesin korunmak için büyük çaba gösterdiği Covid19 virüsüyle mücadelede de, ﬁlyasyon ekipleri içinde görevli ya da gönüllü olarak yer alan kamu görevlileri, fedakârca, hayatını riske atarak etkin rol oynamıştır.
Kamu görevlilerinin yerini ve önemini takdir edemeyen, kamu görevlilerini
devlete yük gören anlayışa karşın, Pandemi süreci bize, kamu görevlilerinin yeri
doldurulamaz misyonunu ortaya koymuştur. Kamu görevlileri, bahsettiğim ve
bahsedemediğim kamunun bütün çalışmalarını yürüten öznedir.
Bu yönüyle, kalkınmada kamu için söylediğimiz bütün rollerin mücessem hali
kamu görevlileridir. Kamu görevlisi, üretim olgusunun planlanmasından fonlanmasına, yürütülmesinden denetlenmesine kadar tüm aşamalarında, bilgisiyle, deneyimiyle konunun asli öznesidir.
Cumhuriyetin ilk yıllarından bir örnek verecek olursak: Sümerbank, Türkiye’nin sanayisinin gelişmesinde öncü rol oynamış, birçok sanayi dalının oluşmasına öncülük etmiş ve yurdun her tarafına açtığı satış mağazalarıyla halkın,
ürünlerine erişimini kolaylaştırmıştır. Bu örnekten yola çıkarsak, Sümerbank’ın
yapmış olduğu üretim, tüketim ve planlamaların tamamı kamu personelinin eliyle
yapılmıştır.
Bu süreçte rol alan kamu görevlileri, edindikleri deneyimlerle, özel sektörde de katalizör görevi görmüş ve kalkınmaya ciddi katkı sağlamışlardır. Bugün
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kamunun elinde olan DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, TEİAŞ, EÜAŞ, Tapu
Kadastro, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kurumlarda ve bunun gibi kendi dallarında yetişmiş kamu personeli, buradan edindikleri bilgi ve becerilerini özel sektöre
aktarmaya devam etmektedirler.
Yine kalkınma planlarını yapanlar, ülkenin ihtiyaçlarını ya da bölge ihtiyaçlarını da dikkate alarak, hangi mal ve hizmetlerde üretim yapılacağını planlamakta,
bunların teşviklerini hazırlamakta, bu teşviklerin hangi bölge ve illerde olacağı da
kamu personeli tarafından düzenlenmektedir.
Kamu personeli, bu teşvik uygulamalarının planlarını yaptığı gibi, bunların
amacına uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını da yerinde denetlemektedir.
Özel sektörün ihtiyaç duyduğu ﬁnansman konusu da kamuya ait bankalar, Kooperatiﬂer, KOSGEB gibi kurumlarla desteklenmektedir.
Bölgesel kalkınma planlarının yapılması, uygulanması ve denetlenmesi, kamu
personeli eliyle gerçekleştirilmektedir. GAP, DAP, DOKAP, KOP gibi bölgesel
kalkınma idareleri eliyle yapılmaktadır.
Ülkenin her il ve ilçesinde örgütlenen Tarım Bakanlığı ve buna bağlı ilgili birimler eliyle Türkiye tarımının gelişmesi, dünyayla rekabet etmesi noktasında rol
almaktadır.
Tohumluk üretiminden sertiﬁkalı hayvancılığa, tarımsal mekanizasyondan sulamaya varana kadar ve hatta ürünlerin satın alınması, depolanması ve ticaretine
kadar kamu personeli eliyle yapılmaktadır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu örnekler
de gösteriyor ki kamu personeli ile kalkınma arasında doğrudan bir korelasyon
vardır. Güçlü devlet, güçlü memurla mümkündür.
Kamu görevlisi ne kadar çok nitelikli, liyakatli ve inisiyatif kullanabilen bir
durumda olursa, kalkınma hamleleri o kadar çok güçlü olur. Kamuda bunlar yapılırken, elbette ki kamu personelinin denetimi de kamu personeli eliyle yapılmaktadır.
Fakat bu denetim kurumlarının hem sayılarının oldukça fazla olması hem
politik tavrın yer yer denetimlere yansıması neticesinde, kamu personelinin
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inisiyatif almada çekinik kalmasına, inovatif bir rol üstlenmesine engel olmaktadır.
Yerli yersiz açılan soruşturmalar, baskılar, yer değiştirmenin önündeki hukuki veya idari engel görünen düzenlemeler, adamına göre değiştirilerek kamu
personelini güçsüzleştirmekte, üçüncü şahıslara karşı savunmasız bırakmaktadır.
Bu yetmiyormuş gibi, kamu personelini zayıﬂatacak ve statü hukukunun dışına çıkaracak düzenlemeler yapılmaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanununun
4/B ve 4/C maddesi istisnai bir kuralken, genel bir kural haline getirilmiştir. 4/C
maddesi, özelleştirmeden gelen işçi statüsündeki personelin kamudaki istihdamının önünü açmıştır.
Ancak bu personelin hakları verilmek yerine, 4/C maddesi kanun metninden
çıkarılarak 4/B maddesi dışında yeni bir statü ortaya çıkarılmıştır. Kurumlarda artık neredeyse tamamen kadrolu yerine sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.
Sözleşmeli personel de süreli ve süresiz olarak kendi içinde bölünmektedir.
Yani kamuda birden fazla istihdam şekli ortaya çıkmış, bu da kamu personelinin
motivasyonunu bozduğu gibi sosyal dengeleri ve adalet duygusunu da zedelemiştir. Sözleşmeli istihdamı, kamu personelinin ve hizmetinin gücünü ve rolünü
zayıﬂatırken, aynı zamanda devletin de kalkınmadaki rolünü zayıﬂatmakta ve aksaklıklara uğratmaktadır.
Unutmayalım ki devlet ancak kamu görevlisi kadar güçlü, kamu görevlisi kadar niteliklidir. Kadrolu istihdam, güvenceli kamu görevlisi, güçlü devletin teminatıdır.
Değerli katılımcılar,
Kamuda ehliyet-kariyer-liyakat ilkesi; kamu görevlisinin niteliğini ve kapasitesini artırma azmini canlı tutan, görevin işin ehline verilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Ehliyet-kariyer-liyakat ilkesi uygulanmadığında kamuda nitelik düşmekte, kamu görevlisinin öğrenme ve kendini geliştirme şevki kırılmaktadır.
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Buna bağlı olarak da kamu hizmetinde kalite düşmekte ve bu durum elbette
kalkınmaya olumsuz yansımaktadır. Bu nedenle, kamuda liyakat-ehliyet-kariyer
ilkesinin sağlam bir şekilde işletilmesi gerekmektedir.
Kamu görevlisi olduktan sonra bile kişisel gelişimin devam ettiği, hizmet içi
öğrenme ve görevde yükselme sınavlarının olduğu bir sistem; hem gelişmeyi, hem
de görevin getirdiği gereklilikleri ve vasıﬂarı artırmayı sağlayacaktır.
Kamu görevlileri ve sendikalarının önünde bulunan engellerden birisi de, örgütlenmeye dair kısıtlama, toplu sözleşmeye dair kapsam ve uygulamaların yetersizliği ve eksikliğidir.
İlgili kanun gereği, kamu görevlisi olmasına rağmen bir kısım kamu görevlileri
Anayasal hak olan sendikaya üye olma hakkından ve örgütlenme özgürlüğünden
yararlanamamaktadır.
Kamu görevlilerini zayıﬂatan unsurlardan olan bu sorunun kaldırılarak, bir kısım kamu görevlilerinin örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Kamu görevlilerini zayıﬂatan bir diğer konu ise Toplu Sözleşme’nin kapsamının mali ve sosyal haklarla sınırlı tutulması, hukuki ve özlük haklarının kapsam
dışı bırakılmış olmasıdır.
Yanı sıra 4688 sayılı yasa, revize edilmesi gereken çok sayıda hüküm içermektedir:
Hakem heyetinin kamu görevlileri aleyhine olan yapısı, toplu sözleşme görüşmelerindeki süre darlığı, toplu sözleşme görüşmeleri esnasında mutabakata
varılan ve varılmayan konuların tutanağa bağlanmamasının neden olduğu keyﬁlik,
taraﬂar arası dengeyi kamu görevlileri aleyhine bozan ve kamu görevlilerinin elini
zayıﬂatan grev yasağı gibi sorunlar da çözüm beklemektedir.
Kamu görevlilerinin “çalışma hayatı” noktasında direncini ve etkisini kıran
unsurlar kişisel motivasyonu düşürdüğü gibi, karamsarlığı artırmakta, aynı zamanda kurumsal ve bireysel olarak da gelişmeyi engellemektedir.
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Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin kamu görevlilerinin yaşadığı sorunlarına çözüm üretme kapasitesi, yeterli güce sahiptir. Sorun daha çok bu sorunları görüşüp, tartışıp, öneri ve yöntem bulma noktasındadır.
Unutmayalım ki kamu görevlisinin olmadığı yerde devlet olmaz. Devletin
gücü kamu görevlilerinin gücü kadardır. Ülkenin kalkınmasında yeri doldurulamaz bir konumu olan kamu görevlilerini güçlendirmek, devleti güçlendirmektir.
Bu vesile ile hepinizi saygıyla selamlıyor, kongrenin hayırlara vesile olmasını
diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK
KÜMELENMESİNİN KALKINMAYA KATKISI
Dr. Uğur AYDIN*

OSSA, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi’nin bölgedeki ana sektörler için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile ön plana
çıkan, savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir
araya gelerek oluşturdukları ve aynı sektör içerisinde rekabet eden, iş birliği yapan
ve kendini sürekli iyileştiren, geliştiren ve sanayicisine yol gösteren bir kümelenme modeli olarak 1 Temmuz 2008 tarihinde, OSTİM öncülüğünde kurulmuştur.
Yine aynı amaçlar ile kurulan OSTİM çatısı altındaki İş ve İnşaat Makinaları,
Yenilenebilir Enerji, Anadolu Raylı Sistemleri, Haberleşme Teknolojileri, Medikal
ve Kauçuk Kümelenmeleri ile bir sinerji oluşturarak ekosisteme katkı sağlamak
için çalışmaktadır.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde; dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden biri olan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ve
onlarca savunma ve havacılık ﬁrmasının yer aldığı OSTİM TEKNOPARK ve
OSTİM-ODTÜ TEKNOKENT de yer almaktadır.
OSTİM OSB Yönetim Binası içerisinde; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, Tusaş, Tübitak Sage’nin irtibat oﬁsleri yer almaktadır.
Ayrıca savunma ve havacılık sektörlerinde, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ve ﬁrmalarımızın katılımı ile milli
projeler de yürütülmektedir.
OSSA Kümelenmemiz başta Ankara olmak üzere, Balıkesir, Bursa, İstanbul,
İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin’den toplam 261 üye ﬁrması ile
10000’e yakın çalışan ve 50’nin üzerinde faaliyet kolunu bünyesinde bulundur*

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, Küme Koordinatörü
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maktadır. Kara, hava ve deniz platformları için; Ar-Ge/Tasarım, Yazılım, Kompozit, Elektronik, Elektromekanik, Kablaj, Talaşlı İmalat, Sac Şekillendirme,
Yüzey Geliştirme, Test/Kalibrasyon, kaplama/boya, optik sistemler, hidrolik sistemler, makina/ekipman üretimi ve insansız sistemler ile birçok nihai ürün ve alt
sistemler, üyelerimizin kabiliyet ve yetkinlikleri arasındadır.
OSSA, iş birliği, güç birliği, ortaklaşa rekabet çerçevesinde, üye ﬁrmaların rekabet güçlerini arttırmaya yönelik AR-GE, inovasyon, yeni pazarlar bulma ve yeni
pazarlara açılma, ihracat kanalları oluşturma ve uluslararası işbirliğini geliştirme,
rekabet avantajı sağlama, teknolojiye uyum sağlama (dijitalleşme), değer yaratma
(katma değeri yüksek ürünler üretme), kurumsallık ve kalite sistemlerinde iyileştirmeler, ihtisaslaşma, yol haritası oluşturma, yerli ve milli üretim konularında
teşvik ederek önemli bir sinerji oluşturmaktadır.
Bu kapsamda OSSA, alt sistemler ve üretimin yerlileştirilmesi, ordumuzun
ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak, artan işbirlikleri ve
gelişen yetenekler ile, üyelerimizin tercih edilen alt tedarikçiler haline gelmesine
katkıda bulunmak konularında, üyelerinin kabiliyetlerinin artmasına katkı sağlamak için çalışmaktadır.
OSSA, üye ﬁrmalar / KOBİ’ler özelinde stratejilerin oluşturulması; yurt içi ve
yurt dışında rekabet avantajı sağlamak adına etkinlikler düzenlenmesi; heyet ziyaretleri organize edilmesi; yurt içi ve yurt dışı tanıtım; temsil ve pazarlama faaliyetleri; basın ve halkla ilişkiler; üniversite-sanayi iş birliği kapsamında teknoloji transferi ve ortak projeler gerçekleştirilmesi konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.
TÜRK SAVUNMA SANAYİİ EKOSİSTEMİNİN GELİŞİMİNE KATKI
OSSA, destekçilerimiz olan sektörel bazlı kamu kurumları ve özel şirketler ile
işbirlikleri ve sinerji geliştiren, üye ﬁrmalarımız ile bu kurumlar ve ﬁrmalar arasında profesyonel bir bağlantı noktası haline gelen bir kümelenme olarak farklı
şehirlerde de kümelenmelerinin oluşmasına öncülük etmiştir.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T.C İçişleri Bakanlığı, Kuvvet
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Komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Belediyeler, DHMİ, SHGM, Asfat A.Ş., Teknoparklar, Üniversiteler, Tübitak, Ankara
Kalkınma Ajansı, KOSGEB, DMO, Askeri Ataşelikler, birçok değerli kurum ve
ana sanayii ﬁrmaları ile işbirliğimiz bulunmaktadır.
OSSA, üyeler arasında işbirliğini ve iletişimi arttırmakta; üyelerin sorunlarını,
önerilerini yetkililere ileterek taraﬂar arasında bilgi akışını sağlamaktadır.
TEDARİK MAKAMLARI ve ÜYELER ARASI İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK
SSB EYDEP değerlendiricisi, yetkin personelleri ile OSSA Koordinasyon
Oﬁsimiz ve Sanayicilerden oluşan Yönetim Kurulumuz, üye ﬁrmalarımızın yeteneklerinin (ürün, makine parkı, AR-GE) güncel takibini ve bu yeteneklerin tedarik makamları ile paylaşımını gerçekleştirmekte; ihtiyaç listelerini ve talepleri
üyeleri ile paylaşmaktadır.
OSSA, üye ﬁrmalarını tedarikçi ﬁrmalar ile bir araya getirmek adına, tedarikçi
günleri ve çalıştaylar (OSSA - ROKETSAN Tedarikçi Çalıştayı, Yeni Nesil Haﬁf
Zırhlı Araçlar Çalıştayı (SSB Kara Araçları Dairesi, Aselsan, BMC, FNSS, Katmerciler ve Otokar), TÜBİTAK SAGE - OSSA İşbirliği Çalıştayı, MKEK - OSSA
İşbirliği Çalıştayı (MKEK’ye ait 12 fabrikanın Genel Müdürleri ve İlgili Yetkilileri
), ASELSAN – KOSGEB – OSSA İş Birliği Çalıştayı, OSSA - MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Stratejik İş Birliği Çalıştayı, OSSA-MSB Tersaneler Genel
Müdürlüğü Stratejik İş Birliği Çalıştayı, OSSA - Nurol Makina İşbirliği Çalıştayı,
OSSA – TR MOTOR – BMC POWER Çalıştayı) düzenlemektedir.
YURTDIŞI TANITIM, TEMSİL, PAZARLAMA FAALİYETLERİ
Savunma ve havacılık sanayisinde KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerini uluslararası pazarlarda tanıtmakta, temsil etmekte ve yönlendirmektedir.
Avrupa Komisyonu’nda küme yönetimi mükemmeliyetinin tescili olarak kabul edilen Bronz Marka Sertiﬁkamız ve sektörel kümelenmeler ile işbirliği protokollerimiz (Meksika - FEMIA, Rusya - Aerospace Cluster of the Samara Region,
Pakistan - Supreme Tecnocrafts, Malezya - MAIA, Fransa- Aerospace Valley)
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ve Avrupa Havacılık Kümelenmesi-EACP, Avrupa İletmeler Ağı-EEN, Avrupa
Kümelenmeler İşbirliği Platformu–ECCP üyeliklerimiz kapsamında; yurtdışındaki muhtelif projeler ve talepler konusunda üyelerimize önemli bilgiler aktarılmaktadır.
ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Fas, Fransa, İngiltere, Malezya, Meksika, Pakistan, Ukrayna gibi birçok ülkede onlarca fuar ve B2B organizasyonlarına ve ayrıca önceden organize ettiğimiz resmi heyetler ile toplantılarımıza ve fabrika ziyaretlerine, üyelerimiz ile katılım sağlanmaktadır.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ve Ticaret Bakanlığı katkıları ile OSSA organizatörlüğünde 2 yılda bir düzenlenen, Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliklerimiz ile
60’a yakın ülkeden;
AIRBUS, AZERBAYCAN SAVUNMA SANAYİİ BAKANLIĞI, BAE
SYSTEMS, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ASKERİ KUVVETLERİ, BOEING, BREZİLYA HAVA KUVVETLERİ, CERN, DASSAULT SYSTEMS,
IGSS KUVEYT, KAI, LEONARDO GROUP, KATAR ASKERİ KUVETLER, LOCKHEED MARTIN, MBDA, MEXICO FEMIA, NATO/NSPA,
NAVANTIA, PAKISTAN HAVA KUVVETLERİ, PTC, ROLLS ROYCE, SIKORSKY, STELIA, UKROBORONPROM, THALES, THYSSENKRUPP
gibi kurum ve ﬁrmaların satın alma/tedarik zinciri yetkililerini; KOBİ’ler ve
ana sanayi ﬁrmalarımız ile Ankara’da buluşturuyor ve 6000’e yakın profesyonel
kayıtlı ikili iş görüşmesinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ
OSSA çatısı altında profesyonel danışmanlık hizmetleri alınarak; 35 üyemizin
ERP sistemlerinin kurulmasına; 90’a yakın üyemizin Havacılık standardı AS9100
sertiﬁkasyonu almasına katkı sağlanmıştır.
SEO, Ticari İstihbarat danışmanlıkları gibi üyelerimizden gelen talepler karşılanmaktadır. Profesyonel eğitim hizmetleri alınarak: yurt dışı ihalelerin takibi ve
istihbaratı, kalite sistemleri, risk yönetimi, ﬁkri ve sınai haklar/patent süreçleri
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gibi talep edilen birçok eğitim OSSA bünyesinde üye ﬁrmalarımıza sunulmaktadır.
ÖDÜLLER
Ticaret Bakanlığı URGE Projeleri kapsamında, dönemin Ticaret Bakanları tarafından İyi Uygulama Örnekleri (2 yıl üst üste) ödülü, Kümelenmemize verilmiştir. ICDDA organizasyonumuz, yurt dışından getirdiği Tedarik Zinciri ve Satın
Alma Yetkililerinin katılımları ile gerçekleşen başarılı ve etkin ikili iş görüşmeleri
sonucunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2014
yılında “Savunma Sanayi Özel Ödülü” ve 2017 yılında “Savunma Sanayii Tanıtımı” özel ödülüne layık görülmüştür.
TÜM BU FAALİYETLERİMİZ VE SEKTÖREL TECRÜBELERİMİZ
DOĞRULTUSUNDA, ÜLKEMİZ KALKINMASINA KATKIDA BULUNABİLECEK AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLARI ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTEMEKTEYİZ:
SEKTÖREL KALKINMA / TESPİTLER VE GÖRÜŞLER:
•
Kamu kurumları, kuruluşlar ve kümelenmeler bünyesinde oluşturulan
«Yetenek Envanteri, Kabiliyet Matrisi, Tanıtım Kataloğu» vb. dökümanların
konsolide edilmesi gerekliliği, benzer yatırımların teşvik edilmesini engelleyecektir,
•
Benzer şekilde «Akademisyen/Uzmanlık Alanı/Proje Geçmişi/Projelerde Yer Almış Lisansüstü Öğrenci Bilgileri» ile ilgili detaylı döküman hazırlanarak, yukarıda bahse konu konsolide yetenek dokümanı ile eşleştirilmesi ve
Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında etkin projeler gerçekleştirilmesine ve
ilgili alanlarda nitelikli personel istihdamına katkı sunulmasını sağlayacaktır.
•
Sektörel bazda alınacak ham maddeler, kesici takımlar, makine yağları
vb. ürünler için bir toplu satın alma platformu oluşturulması ve ihtiyaçlar
dahilinde detaylıca takip edilmesi,
•
Devlet destekleri kapsamında birçok projede yer alan ve özellikle ﬁrmaların CNC tezgahları alması ile sonlanan makine alımı süreçlerinin farklılaştırılması;
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•

İşletmelerde atıl durumda olan tezgah envanterinin çıkarılması,

•
Proje kapsamlı yeni tezgah alım taleplerinde envanter kapsamında ilgili ﬁrmalara ücreti karşılığı (destek kapsamında) yönlendirilmesi,
•
Gereksiz makine alımının önüne geçilerek buradan kalan bütçenin daha verimli kullanılması,
konusunda yapılacak çalışmaların; hem nitelikli KOBİ’lerin sektöre katkısının
artmasına hem de ülke ekonomimize ve kalkınma politikalarına katkı sağlayacağına inancımız tamdır.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİNİN
MEDİKAL SANAYİ EKOSİSTEMİNİN
GELİŞİMİNE KATKILARI
Nilsu BOZDEMİR*

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi’nin bölgedeki ana sektörler için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile ön plana çıkan, medikal sektörde mal ya da hizmet üreten
KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ve aynı sektör içerisinde rekabet eden,
iş birliği yapan ve kendini sürekli iyileştiren, geliştiren ve sanayicisine yol gösteren
bir kümelenme modeli olarak 2007 yılında, OSTİM öncülüğünde kurulmuştur.
Yine aynı amaçlar ile kurulan OSTİM çatısı altındaki İş ve İnşaat Makinaları,
Yenilenebilir Enerji, Savunma ve Havacılık, Anadolu Raylı Sistemleri, Haberleşme Teknolojileri ve Kauçuk Kümelenmeleri ile bir sinerji oluşturarak ekosisteme
katkı sağlamak için çalışmaktadır.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde; ekosistemin en önemli paydaşlarından
olan ve medikal sektörde de faaliyet gösteren OSTİM TEKNOPARK ve OSTİM-ODTÜ TEKNOKENT de yer almaktadır.
Ayrıca, medikal sektörde üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde OSTİM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ başta olmak üzere birçok üniversite ve ﬁrmalarımızın katılımı ile milli projeler de yürütülmektedir. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmemiz, başta Ankara olma üzere şehir dışından da toplam 90 üye ﬁrması
ile 1500’e yakın çalışanı ve binlerce medikal malzeme/tıbbi cihazı bünyesinde
bulundurmaktadır.
Üyelerimizin kabiliyet ve yetkinlikleri arasında aşağıdaki alt kollar bulunmaktadır:

*

•

Ambulans ve acil ekipmanları

•

Ameliyathane Donanımları
Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi, Küme Koordinatörü
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•

Anestezi ve Solunum Cihazları

•

Biyoteknoloji Ürünleri

•

Çözüm Ortaklığı, Ar&Ge ve Entegrasyon

•

Diş Hekimliği Sistemleri

•

Görüntüleme Sistemleri

•

Hastane Donanımları

•

Ortopedik Ürünler ve İmplant Teknolojileri

•

Laboratuvar Ekipmanları

•

Medikal Gaz Sistemleri

•

Sterilizasyon Cihazları

•

Tek Kullanımlık Ürünler

•

Temiz Oda ve Biyogüvenlik Sistemleri

•

Terapi Sistemleri

•

Medikal Kimyasallar

•

Soğutma Sistemleri

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi; iş birliği, güç birliği, ortaklaşa rekabet
çerçevesinde üye ﬁrmaların rekabet güçlerini arttırmaya yönelik AR-GE, inovasyon, yeni pazarlar bulma ve yeni pazarlara açılma, ihracat kanalları oluşturma ve
uluslararası işbirliğini geliştirme, rekabet avantajı sağlama, teknolojiye uyum sağlama (dijitalleşme), değer yaratma (katma değeri yüksek ürünler üretme), kurumsallık ve kalite sistemlerinde iyileştirmeler, ihtisaslaşma, yol haritası oluşturma,
yerli ve milli üretim konularında teşvik ederek önemli bir sinerji oluşturmaktadır.
Bu kapsamda OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, alt sistemler ve üretimin
yerlileştirilmesi, sağlık hizmet sunucularının ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli
üretimin payını artırmak, artan iş birlikleri ve gelişen yetenekler ile üyelerimizin
tercih edilen tedarikçiler haline gelmesine katkıda bulunmak konularında, üyelerinin kabiliyetlerinin artmasına katkı sağlamak için çalışmaktadır.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, üye ﬁrmalar / KOBİ’ler özelinde stratejilerin oluşturulması, yurt içi ve yurt dışında rekabet avantajı sağlamak adına
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etkinlikler düzenlenmesi, heyet ziyaretleri organize edilmesi, yurt içi ve yurt dışı
tanıtım/temsil ve pazarlama faaliyetleri, basın ve halkla ilişkiler, üniversite-sanayi
iş birliği kapsamında teknoloji transferi ve ortak projeler gerçekleştirilmesi konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.
MEDİKAL SANAYİ EKOSİSTEMİNİN GELİŞİMİNE KATKI
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, destekçileri olan sektörel bazlı kamu
kurumları ve özel şirketler ile iş birlikleri ve sinerji geliştiren; üye ﬁrmaları ile bu
kurumlar ve ﬁrmalar arasında profesyonel bir bağlantı noktasına haline gelen bir kümelenme olarak, farklı şehirlerde bulunan iş birliği kuruluşlarına kümelenme konusunda destek vermekte ve diğer medikal kümelenmelerle iş birliğini sürdürmektedir.
Kümelenmemizin; T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu,
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Oﬁsi, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu, İl Sağlık Müdürlükleri, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sanayi ve
ticaret Odaları, Türk Kızılay, Teknoparklar, Üniversiteler, Tübitak, Ankara Kalkınma Ajansı, KOSGEB, DMO, TSE, TAEK, İhracatçı Birlikleri, Valilikler, Ticari Ataşelikler ve birçok değerli kurum ile işbirliğimiz bulunmaktadır.
Aynı zamanda sektörün diğer sivil toplum kuruluşları (TÜMDEF, SEİS,
MASSİAD, SADER, ORDER, TÜDER, OHSAD, ARTED, SAĞLIK-SEN,
EGEDER, TIPGÖRDER, TÜSAN, SABİDER vb.) iş birliği halinde çalışmalarını yürütmektedir.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, üyeler arasında iş birliğini ve iletişimi
arttırmakta; üyelerin sorunlarını, önerilerini yetkililere ileterek taraﬂar arasında
bilgi akışını sağlamaktadır.
MEDICLUST – TÜRKİYE SAĞLIK KÜMELENMELERİ İŞ BİRLİĞİ
PLATFORMU
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK), Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM), Odtü
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Teknokent İleri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi (T-HEALTH), Sağlık Endüstrisi ve Biyomedikal Teknolojiler Kümelenmesi Derneği (SEBİT) olmak üzere,
ülkemizde faaliyetlerini yürüten toplamda beş kümelenme; “Türkiye Sağlık Kümelenmeleri İşbirliği Platformu” 2018 yılında protokülünü imzalayarak hayata
geçirmiştir.
Platform; Türkiye’de Medikal sektörde çözüm üreten ﬁrmaların ve ilgili paydaşların temsil edildiği, ayrı ayrı illerde/bölgelerde farklı kümelenmeler ve kümelenme girişimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamayı hedeﬂemektedir.
Platform özellikle; Türkiye’de sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin geliştirilmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması için çalışmaktadır.
Ayrıca belirlenen amaçlar ise şöyle:
•
Sağlık Kümelenmeleri arasında koordinasyonu sağlamak, bilgi ve deneyimi paylaşmak,
•
Sağlık endüstrisinin rekabet edebilirliğin ve verimliliğin yükseltilmesine
ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip
ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine
katkıda bulunmak,
•

Kamu kurumları ile ilişkileri tek bir temsil yeteneği ile yürütebilmek,

•
Ortak sektör sorunlarını ve ihtiyaçları belirlemek, çözümlerine yönelik
çalışmalar yürütmek,
•
Ayrı ayrı illerde/bölgelerde yer alan bilimsel ve teknolojik altyapılarla
ilgili bilgilendirmeler yapmak,
•
Sağlık sektörüyle ilgili belirlenen ortak konuların yetkili kurumlara iletilmesi için iş birliği faaliyetlerini ve etkileşimi artırmak,
•

Merkezi ve yerel otoriteler ile ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak,

•

Ortak organizasyon ve toplantılarla birlikteliği kuvvetlendirmek,

•
Sektörün inovasyon kabiliyetini ve kapasitesini artırmak ve yeni teknolojilere adaptasyonunu sağlamak,
•
Ortak proje çalışmaları ile sektörün yerli üretim kabiliyetini güçlendirmek,
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•

Üniversite-sanayi iş birliğini daha geniş bir alana yaymak,

•
Ülkemizin tıbbi cihazlar endüstrisinde dışa bağımlılığının azaltılması
için çalışmalar yürütmek,
•
Tıbbi Cihazları önemli bir ihracat kalemi haline getirilmesi için ortak
çalışmalar yürütmek,
•

Etkili kümelenme politikaları geliştirmek vb.

KORDEM – KORONA KOORDİNASYON VE DESTEK MERKEZİ
KORDEM; Covid 19’un ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması amacıyla, salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde şu an
yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine
yönelik çözümler sunmaktadır.
KORDEM; sağlık sektöründe üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması, tedarik zincirlerinde
ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan tedarik zincirini çalıştıracak hizmetlerin geliştirilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi için teknolojik danışmanlık ve işbirliklerinin sağlanması, malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması, iş süreçlerinin dijital teknolojiler
kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile
yapılandırılması, gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin
geliştirilmesi için çalışmaktadır.
KORDEM ile; pandemi ile birlikte ortaya çıkan, olağanüstü şartlar gereği artan ve/veya şekil değiştiren taleplerin en hızlı şekilde karşılanması ve aciliyetine
göre önceliklendirilmesi amaçlanmaktadır.
KORDEM; Covid-19 pandemisi odağında ortaya çıkan taleplerin kümelenme
ve ekosistemdeki diğer mevcut tedarikçi/üreticiler ile buluşturulması, Covid-19
pandemisi özelinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik mevcut üreticilerin teşvik
edilmesi ve bu konuda kobilerin güçlendirilmesi, yaygın mücadelede (halk sağlığı)
ihtiyaçların tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik yeni projelerin geliştirilmesi,
ﬁrmalarla teknik işbirliğinin sağlanması ve ihtiyaca yönelik salgın sürecinde doğru
planlama yapılmasına katkıda bulunmaktadır.
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Bu amaçlarla KORDEM; Ankara başta olmak üzere, diğer tüm şehirlerdeki
kümelenmeler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri gibi sektörel
kalkınma platformları ile iş birliği halinde, hem Covid-19 ile mücadelede hem
de süreç sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü acil durum/afet durumlarında
kullanılabilecek bir altyapı ve sistematik oluşturmayı hedeﬂemiştir.
Yapılan bu çalışmalar ve oluşturulan merkez ile birlikte; tüm tedarikçi-üretici-talep-akademik başlıklarının bir araya geldiği bir veri tabanı, işletmelerin ihtiyaç
duyduğu teknik/teknolojik danışmanlık, işletmelerin pandemi süresindeki değişikliklere uyum sağlaması amacıyla verilen eğitimler ve tüm bu sistemin tanıtılması faaliyetlerini içeren 15 ortaklı proje başvurusu; Ankara Kalkınma Ajansı
COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na sunulmuştur.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Ayda en az 1 en çok 4 kez olmak üzere üye ﬁrma temsilcilerinden oluşan
Yönetim Kurulu Toplantıları düzenlenmekte ve sektör birlikteliğini sağlamak açısından önemli olan diğer STK’ların Yönetim Kurulu toplantılarına katılım sağlanmaktadır.
Firmalarımızın yeni üyelik süreçlerinde, farklı ﬁrma, kurum ve kuruluşlar ile
etkileşim ve ﬁkir alışverişinde bulunmak amacıyla Yönetim Kurulu toplantıları
gerçekleştirilmektedir. Küme yönetim mekanizmasının aktif bir şekilde çalışmasına ve küme geliştirme ekibi ile düzenli olarak istişare toplantıları gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir. Bu toplantıların dışında küme üyeleri arasındaki etkileşimi artırmak ve iş geliştirme amaçlı paylaşım toplantıları da düzenlenmektedir.
BİLGİLENDİRME – EĞİTİM- DANIŞMANLIK PROGRAMLARI
Üye ﬁrmalarımızın devlet desteklerinden faydalanabilmeleri amacıyla, yeni
açılmış olan devlet desteği çağrıları hakkında bilgilendirme programları gerçekleştirilmektedir.
KOSGEB, OAİB, EXİMBANK, İŞKUR, T.C. TİCARET BAKANLIĞI,
TİM vb. kurumlardan yetkililer davet edilerek yeni çağrıya çıktıkları destekler
hakkında üyelerimizi bilgilendirmektedirler.
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Ayrıca sektörümüzün özellikle kalite ve standardizasyon, dış ticaret, pazarlama vb. konularda ihtiyacı olan eğitim ve danışmanlık programları organize edilmektedir.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNLENDİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Küme üyelerinin nitelikli insan kaynağına ulaşabilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda yönlendirilmesi amacıyla; birçok üniversitenin biyomedikal, elektrik-elektronik, endüstri, makine vb. mühendislik bölümleri öğrencileri, dış ticaret ve diğer
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencileri özgeçmişleri incelenmekte, görüşmeler yapılmakta ve paylaşılmaktadır.
Çeşitli üniversiteler ve topluluklarla, özel sektörel etkinlikler düzenlenmekte
ve öğrenciler ﬁrmalarla buluşturulmaktadır. OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen dış ticaret personeli yetiştirme programlarına, yeni
mezun insan kaynakları ve ﬁrma personelleri dahil edilmekte ve gelişimlerine destek olunarak nitelikli personel yetiştirilmektedir.
Destekleyici üniversiteler ile staj protokolleri imzalanmakta ve küme üyesi ﬁrmalara stajyer imkânı sağlanmaktadır.
T.C. TİCARET BAKANLIĞI URGE PROJELERİ
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Desteği (URGE); T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, KOBİ ve Kümelenme
Destekleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan bir destek mekanizmasıdır. Destek, ihracatın geliştirilmesini hedeﬂemektedir, bununla birlikte hali
hazırda verilen sektörel ticaret heyeti, fuar destekleri gibi desteklerden, evrak takibinin kolaylığı ve destek oranının % 75 olması açısından farklıdır.
UR-GE Projesinde amaç, aynı sektörde faaliyet göstermekte olan işletmelerin birlikte hareket etmeleri, ses getirecek organizasyonlarla dünya pazarlarında
bilinirliklerini artırmaları, işletme kapasitelerini, ürünlerini ve hizmetlerini proje
boyunca geliştirmelerini sağlamaktır.
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UR-GE Tebliği ile ﬁrmalar, destek kurumları, eğitim ve araştırma kurumları
ortak ihtiyaç, ortak vizyon ve ortak çözümler yaklaşımı ile kümelenmenin temel
unsurları bir araya gelmektedir.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, hali hazırda 2 URGE projesini başarıyla tamamlamış, 3. Projesine 22 katılımcı ﬁrması ile devam etmektedir.
Küme Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=wRBYu7lXpOo&t=12s
Küme Web Sayfası: http://www.medikalkume.com/
OSTİM OSB: https://www.ostim.org.tr/
Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram Hesapları: medikalkume
SEKTÖREL KALKINMA / TESPİT VE GÖRÜŞLER
•
Bölgesel kalkınma ve ulusal kalkınma için kümelenme desteklerinin
artırılması (iyi uygulama: URGE)
•
Sektördeki verilerin düzenli olarak takibi ve ilgili kurum/kuruluş tarafından yayınlanması
•
Sektör STK’larının (ve dolayısıyla endüstrinin) mevzuat çalışmalarında
daha aktif rol alması
•
Endüstri ve sektörel kamu kuruluşlarının kendi aralarındaki iletişiminin
kuvvetlendirilmesi
•

Oluşturulan ortak komisyonlarda endüstrinin yer alması

•
Sağlık sektöründe öncelikli olarak alıcı konumundaki kamunun ödeme
sisteminin iyileştirilmesi ve böylelikle yerli milli üretim yapan ﬁrmaların ihracat, istihdam, büyüme potansiyellerine katkı
•

Sektörü iyi bilen, ﬁrmaları iyi bilen kamu yöneticileri

•

Kişi hafızasından çok kurum hafızası oluşturulabilmesi

•
Üniversite-sanayi-kamu iş birliği için STK’ların çözümlerinden yararlanılması
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•

Sektörel ihtisas osblerinin kurulması ve birliktelik

•

Kalkınma planlarındaki maddelerin takibi ve denetimi

•
MDR’a uyum konusunda akredite lab, nitelikli personel ve onaylanmış
kuruluş ihtiyacının karşılanması
•
Klinik araştırmalar konusunda altyapının hazırlanması ve ﬁrmaların
yönlendirilmesi
•
Ulusal tıbbi teknoloji sektörüne ilişkin hükümet faaliyetlerinin /
politikalarının senkronizasyonu için ilgili tüm bakanlıkların üstünde başkanlık eden bir koordinasyonlu hükümet organı / ajansı (Türkiye’de savunma
sanayinde yapılanlara benzer)
•
İş birliği ve etkileşim faaliyetlerini arttırmak ve MediClust ile Avrupa’daki tıbbi kümeler ve ağ grupları arasında yeni bağlantılar kurmak, kümelenme üyeleri arasındaki ortak projeler ve eşleştirme etkinlikleri

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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SINAÎ KALKINMADA KÜMELERİN ROLÜNE
BİR ÖRNEK: ANADOLU RAYLI ULAŞIM
SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ
Dr. İlhami PEKTAŞ*

“Raylı sistemler milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi, Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan ve tüm Anadolu’yu kapsayan kümelenmesi olarak, ülkemizde raylı ulaşım sistemlerine yönelik üretim yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımızla birlikte
“İş Birliği, Güç Birliği ve Milli Marka” inancıyla 2012 yılında kurulmuştur.
Ülkemizde, tasarımından nihai ürüne kadar yerli ve milli marka raylı ulaşım
sistemlerini üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef
olarak belirlemiş olan ARUS, Anadolu’nun dört bir yanından üyeleri ile Türk
raylı sistemler sektörünün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirerek, sektörde
iş birliği ve güç birliği sinerjisi ile milli markalar üretme görevini üstlenmektedir.
ARUS’UN YERLİ VE MİLLİ MARKA ÜRETİMİNE KATKISI
ARUS üyeleri, kurulduğu günden bu yana ithal edilen 1293 adet Raylı sistem
araçlarına % 51 yerli katkı sağlamakla kalmamış, bunun yanı sıra Tramvay, LRT,
Metro, Elektrikli ve Dizel Lokomotif, Hızlı Tren ve Vagon üretiminde 8 adet
milli markaya imza atarak 221 adet milli aracı İstanbul, Bursa, Kayseri, Kocaeli ve
Samsun’da hizmete sunmuştur.
Milli Markalarımız; İpekböceği Tramvay/Durmazlar, Panorama Tramvay/
Durmazlar, Green City Lrt/Durmazlar, Talas Tramvay/Bozankaya, İstanbul
Tramvay/Metro İstanbul, E1000 Elektrikli Manevra Lokomotiﬁ/Rute-Türasaş,
E5000 Elektrikli Manevra Lokomotiﬁ/Rute- Türasaş, Hsl 700 Hibrit Lokomotiﬁ
/ Türasaş-Aselsan, Milli Hızlı Tren / Türasaş-Aselsan ve Milli Yük Vagonu/Türasaş Üretimleri Gerçekleştirilmiştir.
*

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi, Küme Koordinatörü
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Yakın zamanda üyelerimiz, Antalya Tramvay ve Gebze-Darıca Metro ihalelerini de kazanarak başarılarına yenilerini eklemiştir. GAZİRAY ihalesinde de en
düşük tekliﬁ veren TÜRASAŞ ﬁrmamızın ihaleyi kazanması ile ülkemizde artık
yerli ve milli markalarımız ön plana çıkacaktır.
Üyelerimiz, kurulduğu günden bu yana, 8 yılda, kendilerini uluslararası alanda
da geliştirerek, 2019 yılında Romanya’dan Tayland’a, Polonya’dan Tanzanya’ya,
Etiyopya’dan Fas’a, Ukrayna’dan Katar ve Suudi Arabistan’a olmak üzere 25 ülkeye 750 milyon Euro’luk ihracat yapmıştır.
2020 yılında hedeﬁmiz olan 1 milyar Euro’luk ihracatı, küresel salgın nedeniyle gerçekleştiremedik. Pandemi sonrasında hedeﬂerimizi birer birer gerçekleştirerek Raylı sistemlerde tüm dünyada büyük başarılar elde edeceğiz.
ARUS Üyelerimizin İhraç Ettiği Araçlar
•

Bozankaya Bangkok/Tayland’a 88 adet metro aracı ihraç etti.

•
Durmazlar Olsztyn/Polonya’ya 12 adet alçak tabanlı tramvay ihraç
ediyor. İhalede 12 adetlik bir ek opsiyon bulunuyor.
•
Bozankaya Timişiora/Romanya’da 16 adet alçak tabanlı tramvay ihalesini kazandı. İhalede ayrıca 24 adetlik bir ek opsiyon bulunuyor.
•
Durmazlar Resita/Romanya’da 13 adet çift yönlü tramvay ihalesini
kazandı.
•
Bozankaya Iaşi/Romanya’da 16 adet alçak tabanlı tramvay ihalesini
kazandı.
•

Bozankaya Bükreş/Romanya’da 100 adetlik troleybüs ihalesini kazandı.

Bu amaçla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, TCDD, Belediyeler,
Orta Anadolu İhracatçılar Birliği, TİM, Üniversiteler, Teknoparklar, TÜBİTAK,
TSE, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, İLLER BANKASI, DMO, Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD), Raylı Sistem İşletmeleri gibi birçok kamu
kurum, kuruluş, Kobi ve Ana sanayii ﬁrmaları ile işbirliğimiz bulunmaktadır.
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ARUS, üyeleri ile milli markalar çıkarmak için aralarında işbirliği ve güç birliğini her geçen gün daha da artırmakta; üyelerin varsa sorunlarını ve çözüm önerilerini üst kuruluşlarla görüşerek, ekosistemin gelişimine katkılar sunmaktadır.
ARUS, yaptığı çalışmalarla Yerli Malı Tebliği, Başbakanlık Genelgesi ve SİP
Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinde aktif rol oynamıştır.
İŞ BİRLİĞİ, GÜÇBİRLİĞİ VE MİLLİ MARKALAR
Yapılan yerlileştirme çalışmaları ile, raylı sistem kullanan 12 ilimizde toplam
1293 adet Raylı sistem araçlarında % 15 ile % 70 arasında yerli katkı sağlanmıştır.
ARUS, yerli üretimi artırmak üzere, üye ﬁrmalarını tedarikçi ﬁrmalar ile bir
araya getirerek, tedarikçi günleri ve çalıştaylar (ARUS – TCDD ve bağlı kuruluşları, Siemens, Hyundai Eurotem, Durmazlar, Bozankaya, Aselsan) Tedarikçi
Çalıştayları, Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi (RAY-TEK) Çalışma Grupları, Test, Sertiﬁkasyon ve Uygunluk Çalıştayları, SİP Çalıştayları, Raylı Sistem
İşletmecileri ( Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, İzmir, Eskişehir, Samsun, Adana,
Antalya, Konya, G.Antep, Kocaeli) ile Yerlileştirme İş Birliği Toplantıları düzenleyerek yerlileştirme çalışmalarına destek vermektedir.
ARUS, Yurt dışından tedarik edilemeyen parçalar, kritik bileşenler, pahalı
ekipmanlar gibi raylı sistem bileşenlerinin ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.
Bursa

Tramvay

Durmazlar

Yerlilik %60

İpekböceği

18

Bursa

LRT

Durmazlar

Yerlilik %60

Green City

60

Kayseri

Tramvay

Bozankaya

Yerlilik %50

Talas

31

Kocaeli

Tramvay

Durmazlar

Yerlilik %60

Panaroma

18

Samsun

Tramvay

Durmazlar

Yerlilik %60

Panaroma

8

İstanbul

Tramvay

Metro İstanbul

Yerlilik %50

İstanbul

18

İstanbul

Tramvay

Durmazlar

Yerlilik %60

Panaroma

30

İzmir

Tramvay

H. Eurotem

Yerlilik %60

İzmir

38
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YURTDIŞI TANITIM, TEMSİL, PAZARLAMA FAALİYETLERİ
ARUS, Raylı Sistemler sektöründe ﬁrmalarımızın ürün ve hizmetlerini uluslararası pazarlarda tanıtmakta; temsil etmekte ve yönlendirmektedir.
ARUS, Avrupa Raylı Sistem Kümelenmeleri Birliği-ERCI’nin üyesidir. Bu birlikte 15 Avrupa kümelenmesi, 17 Avrupa ülkesi ve 2500’den fazla KOBİ, ARGE
kuruluşları ve Üniversiteler bulunuyor.
Bu birlikte 17 Avrupa ülkesinden (İtalya, Polonya, Fransa, İngiltere, İspanya,
Türkiye, Danimarka, Belçika, İsveç, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Almanya ) ve,
15 Kümelenme (İtalya/DITECFER, İspanya/MAFEX, Fransa/I-TRANS,
Almanya/BTS, İspanya/RAIL GROUP, Türkiye/ARUS, Danimarka/CENSEC
INNOVATION CLUSTER, Almanya/CNA-Cluster Bahntechnik, Almanya/
Cluster Transport | Mobility | Logistics Berlin-Brandenburg, İsveç/ Järnvägsklustret Railway Cluster, Belçika/ Logistics in Wallonia, İngiltere/Railalliance,
Sırbistan/RCSEE – Rail Cluster for South-East Europe, Polonya/Południowy
Klaster Kolejowy – Southern Railway Cluster) yer alıyor.
Avusturya, Çekya ve Portekiz kümeleri de birliğe girmek için başvuruda bulunmuştur.
Bu yıl ERCI’nin düzenlediği Avrupa İnovasyon ödüllerinden ilk ikisini, üyelerimiz olan Aselsan ve Enekom ﬁrmalarımız kazandı.
İnovasyon ödülleri, 2020 Innotrans Etkinliği sırasında, törenle ﬁrmalarımıza
verilmiştir. Ödüllerden sonra ﬁrmalarımıza çok sayıda talep gelmiştir.
Avrupa Komisyonu’nda küme yönetimi mükemmeliyetinin tescili olarak kabul edilen Bronz Marka Sertiﬁkamız bulunuyor, Gümüş sertiﬁka için çalışmalarımız devam ediyor.
Sektörel kümelenmeler ile uluslararası işbirliği protokollerimiz (Almanya
VDB, Çekya- ACRI, İtalya - DITECFER, Fransa – I.Trans, İspanya – MAFEX
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ve RAILGRUP, Almanya – RAIL.S ve Berlin Partner, Polonya – SRC, İngiltere –
Rail Alliance, Japonya-JORSA, Avusturya- WKO, Sırbistan - RCSEE) ve Avrupa
Raylı Sistem Kümelenmeleri Birliği-ERCI, Avrupa İletmeler Ağı-EEN, Avrupa
Kümelenmeler İşbirliği Platformu–ECCP üyeliklerimiz kapsamında; yurtdışındaki muhtelif projeler ve iş birlikleri konusunda üyelerimize fırsatlar sunuyoruz.
Almanya, Avusturya, Çekya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz, Hindistan, Fas, Güney Afrika, İran, Çin gibi birçok ülkede, onlarca fuar ve
B2B organizasyonlarına üyelerimiz ile birlikte katılım sağlamakta; organize ettiğimiz resmi heyetler ile pazarlama faaliyetlerine ve fabrika ziyaretlerine üyelerimizi
davet etmekteyiz.
AB Executive Agency for SMEs-EASME tarafından ﬁnanse edilen COSME
ESCP-4x kapsamında kabul edilen EXXTRA (“EXcellence EXchange and Teaming-up between RAilway clusters and ecosystems”) projemiz ile ﬁrmalarımıza
Avrupa‘da yeni kapılar açmak için girişimlerimiz devam etmekte olup, gerçekleştirilecek faaliyetler ile yenilikçi teknolojide ﬁrmalarımız Avrupa’dan birçok kuruluşla iş birliği yapma imkanlarına sahip olacaklar.
Ayrıca üyelerimizle ERCI üyeleriyle birlikte ortak Shift2Rail proje çalışmaları
yürütüyoruz.
2035 YILINA KADAR TÜRKİYE’NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU RAYLI
SİSTEMLER
2104 adet YHT, HT, DMU, EMU, Banliyö Treni, 7000 adet Metro, LRT,
Tramvay 31200 adet Yük vagonu toplam altyapısıyla birlikte yaklaşık 70 Milyar
Euro’dur.
ARUS üyeleri yukarıda örnekleri verilen araçların ve altyapının tümünü yapabilecek yeteneğe ve potansiyele sahiptir. 11. Kalkınma Planı’nda 2023 yılına kadar
% 80 yerlilik oranıyla, yerli ve milli markalarımızın üretilmesi planlanmıştır.
ARUS olarak ülkemizde artık ithal ürün görmek istemiyoruz. Bunların hepsini ARUS üretmeye taliptir.
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YERLİLEŞTİRME VE MİLLİ MARKALARIN ARTIRILMASI İÇİN
YAPILMASI GEREKENLER
•
Ulaştırma ve Altyapı sektöründe aynı Savunma Sanayi Başkanlığında olduğu gibi bir “YERLİLEŞTİRME BAŞKANLIĞI” kurulmalı ve bu başkanlık vasıtasıyla Belediyeler dahil tüm kamu ihalelerinde yerlileştirme programı
(SİP) uygulanmalı ve denetlenmelidir.
•
Kamu alımları milli sanayimizin kalkınması için çok önemlidir. Son 4
yılın ortama kamu alımı yıllık 188 milyar TL’dir. Kamu alımlarında her yıl %
100 yerli ürün ve hizmet alımı yapılsa her yıl 188 milyar TL, 11. Kalkınma
Planı çerçevesinde % 80 yerli ürün ve hizmet alımı yapılsa, her yıl 152 milyar
TL ülkemizde kalacak, işsizlik ve cari açık önlenecek, sanayimiz gelişecek ve
ihracatımız artacaktır.
•
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yerli isteklilerle ilgili % 15 avantaj
düzenlemesi, idareler tarafından farklı şekillerde kullanılmamalı ve mutlaka
zorunlu hale getirilmelidir.
•
Bazı Belediyeler, Yurt dışı kredi sağladığında, alımlarda yerli katkı şartı
uygulamıyor.
Kurulacak Yerlileştirme Başkanlığı, bir otorite olarak, bu alımlarda da en
az % 60 yerli katkı şartı getirmeli ve denetlemelidir.
•
Büyük alımlarda Milli bir Konsorsiyum kurulması teşvik edilmeli ve
çağrı usulü ile ihaleye davet edilmelidir.
•
Raylı sistem araç tedariği, tasarım, üretim ve test süreçlerini kapsayan en
az 3-4 yıllık bir proje olmasına rağmen, alımlar normal mal alım yönetmeliğine göre ve çoğunlukla da acil olarak yapılıyor.
Bu nedenle, alımlarda iyi bir planlama yapılması ve yerli üreticinin de kendisini bu plana göre hazırlaması ve yatırımlarını yapması gerekiyor. Acil alımlar
kaldırılmalıdır.
•
TL ile ihaleye çıkıldığında eskalasyon (kur farkı, enﬂasyon, vb) hesabı
yapılmadığından yerli üreticilerimiz sorun yaşıyor.
Proje süresinde oluşan ve öngörülmeyen bu farkların yerli üreticilerimizin
zarar etmemesi için sözleşmeye yansıtılması gerekiyor.
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•
Belediye alımlarında İller Bankası, Kamu alımlarında Devlet Malzeme
Oﬁsi vasıtasıyla yerli ürünlere öncelik verilerek alım yapılmalıdır.
•
Alım yapılacak ürünün yerlisi varsa, çağrı usulü ve pazarlık yapılarak
öncelik verilmelidir.
•

ARGE ile geliştirilen ürünlere alım garantisi getirilmelidir.

•
Yurt dışında iş yapan müteahhitlerimiz her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık
iş alıyor. Müteahhitlik konusunda dünyada 2. sıradayız.
Yerli ürünlerimizin müteahhitlerimiz tarafından tercih edilmesi ile, hem
yerli üretim hem de ihracatımız artacaktır. Bu konuda kurulacak olan Yerlileştirme Başkanlığı, teşvik ederek müteahhitlerimizle koordinasyon sağlayabilir.
•
Uluslararası Belgelendirme, Test ve Gözetim için her yıl ülkemizden
yaklaşık 1.5 milyar USD kaynak çıkıyor. Yerli ve Milli Bağımsız Test, Belgelendirme ve Gözetim kuruluşlarımız desteklenerek, bu kaynağın ülkemizde
kalması sağlanmalıdır.
•
İthal edilen ürünlerin önem sırasına göre ithal ikamesi ile yerli üretilmesi teşvik edilmeli ve bu ürünlerin sürekli olarak yerlileştirme döngüsü yapılabilmesi için YERLİ ÜRETİM DESTEK FONU KURULMALIDIR.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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OSTİM KÜMELENME FAALİYETLERİ
Fevzi GÖKALP*

Bölgesel kalkınmanın dünyada ve ülkemizdeki en önemli çalışmalarından birisi Kümelenme faaliyetleridir.
Michael Porter’a göre kümelenme:
“Aynı bölgede ve aynı iş kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren, birbiriyle iş birliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan, birbiriyle ilişkili işletmelerin ve onları destekleyici kurumların (üniversiteler, kamu kuruluşları,
araştırma kuruluşları, mesleki dernekler, teknoloji ve yenilikçilik merkezleri, bankalar, sigorta şirketleri, lojistik ﬁrmaları vb.) bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir (Porter, 1998: 77).”
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2005-2006 yıllarında, bölgenin
kalkınmasına farklı bir katkı sunmak adına, Uluslararası Rekabet Kurumu ile birlikte bir saha çalışması gerçekleştirmiştir.
Saha çalışmasında gelecek penceresinden OSTİM bölgesi hangi sektörlerde
rekabetçi olduğunu ortaya çıkarmaktı.
Yapılan analiz sonucunda bölgede yoğunlaşan ve gelecekte de hem Türkiye’de
hem dünyada rekabetçi olabileceği sektörleri ortaya çıkarmıştır.
Bu sektörlerin, İş ve İnşaat Makineleri, Savunma ve Havacılık, Medikal Sanayi
ile Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri olduğu analiz sonucunda ortaya
çıkmıştır.
Sektörlerin rekabetçiliğini arttırmak adına yapılacak çalışmalar hedeﬂenirken,
dünyada bu kapsamda nelerin yapıldığı araştırılmış ve bölgesel kalkınma için kü*

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi, Küme Koordinatörü
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melenme çalışmaları incelenmiş ve belirlenen sektörlerde kümelerin kurulmasına
karar verilmiştir.
Ardından yıllar içerisinde raylı sistemler, kauçuk teknolojileri ve haberleşme
teknolojileri alanlarında da olmak üzere kümeler kurulmuş ve mevcutta 7 kümelenme faaliyeti sürmektedir.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesinin öncülüğünde ve himayesinde ilk kurulan
küme İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesidir. Çankaya Üniversitesi iş birliğinde
2007 yılında kurulan kümenin mevcut 150 üyesi bulunmaktadır.
İŞİM Kümelenmesinin ana hedeﬁ, ﬁrmalarının yenilikçi yaklaşımlarını ve iş
birliklerini geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve dünya
markası olmalarını sağlamaktır.
İŞİM Kümelenmesi, iş birliği, güçbirliği ve ortaklaşa rekabet çerçevesinde
üye ﬁrmaların rekabet güçlerini arttırmaya yönelik iş birliği içerisinde bulunduğu
kamu kurum-kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla birlikte çeşitli faaliyetler yürütmektedir.
İŞİM, üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarına destek olarak, yeni müşterilere ulaşımlarını sağlamak adına ortak broşür, katalog, fuar katılımları vb. çalışmalar
yürütmektedir.
Üniversiteler başta olmak üzere, eğitim kurumları ile iş birlikleri oluşturarak,
üye ﬁrmalarının AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini desteklemektedir. İhtiyaç
duyulan akademisyen ve proje destekleriyle üyelerini buluşturmaktadır. Ayrıca
üyelerin kapasitelerini geliştirmek adına eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
T.C. Ticaret Bakanlığı destekli URGE projeleri ile üye ﬁrmaların ihracatlarına
katkıda bulunmaktadır. Firmaların ihracatlarını arttırmak adına eğitim, danışmanlık, yurtdışı ikili görüşme programları ve alım heyeti programları düzenlemektedir.
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Küme olarak yürütülen AB projeleri ile üyelerine sunduğu hizmet kalitesini
arttırıyor, aynı zamanda hem kümenin hem üyelerimizin uluslararası alanda bilinirliğini arttırmaktadır. Bu kapsamda son yürüttüğümüz proje kapsamında İŞİM,
Bronz Markalı Küme olarak tescil edilmiştir.
Kamu kurumları ile olan iş birlikleri ile hem üyelerine yönelik açıklanan kamu
desteklerinin bilgilendirilmesi yapılmakta hem de sektörün en büyük alıcısı olan
kamunun yerli ürün tercihi noktasında, üye ﬁrmaların yerli üretim kabiliyetlerini
anlatmaktadır.
Yurtiçinde alıcı konumda olan birçok kamu kurumu (KGM, Eti MADEN
İşletmeleri, TKİ, DSİ, DMO vb.) ve özel sektörle ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirmektedir.
Aynı zamanda benzer kurumların yurtiçindeki tesisleri ziyaret edilerek, ihtiyaç
duyulan ürünleri tespit etmekte ve onları yerlileştirmek için çaba sarf etmekteyiz.
Burada özellikle kamu ile yürütülen birkaç çalışmadan özellikle bahsetmekte
fayda var:
Eti Maden İşletmeleri ile yapılan görüşmeler neticesinde, üye ﬁrmalarla Eti
Maden İşletmeleri yetkilerini buluşturma kararı verildi. Türkiye yerleşik beş işletme ve genel müdürlükte yer alan satınalma ve üretim süreçlerinde yer alan
mühendisler ile OSTİM’de bir program düzenlendi.
Programa, OSTİM Bölgesinden Eti Maden İşletmelerine tedarikçi ve çözüm
ortağı olabilecek işletmeler de davet edildi ve karşılıklı ikili iş birliği görüşmeleri
gerçekleştirildi.
Eti Maden yetkilileri ﬁrmalarımızın kabiliyetlerini birebir dinledi. İhtiyaçları
olan ürünler ve bazı yurdışında temin etmek zorunda kaldıkları ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.
Verimli geçen programın ardından ilişkiler devam ettirildi ve Eti Maden İşletmelerinin Eskişehir’de yer alan İşletmesi ﬁrmalarla birlikte ziyaret edildi. Tesis ziyaret edilerek kullanılan makine ve ekipmanlar yerinde görüldü. Ardından
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Bandırma Bor Tesisleri yine aynı şekilde ziyaret edilerek ihtiyaçlar bizzat yerinde
görüldü.
Bu süreçlerin ardından, Eti Maden İşletmelerinin taleplerinde, üyeler de ﬁyat
tekliﬂerini Eti Maden İşletmelerine iletmekteler.
Bu ilişki ile Eti Maden İşletmelerinin doğrudan temin yoluyla çıktıkları taleplerde tedarikçi havuzları genişlemiş olurken, yerli üreticilerimizden ilk defa Eti
Maden İşletmeleri ile çalışmaya başlayanlar oldu.
Diğer bir kamu kurumu ile olan çalışma ise Devlet Malzeme Oﬁsi ile yürütülmüştür. Genel Müdürlük bazında yapılan görüşmeler neticesinde İŞİM üyelerinin
DMO’dan beklentileri iletildi. Özellikle kamu alımlarında en önemli kuruluşlardan birisi olan DMO, sektörlerin kalkınmasında önemli bir yere sahip.
Devlet Malzeme Oﬁsi bilindiği üzere kamunun ihtiyaç olan ürünlerini uygun
maliyetlerle kamuya sunabilmek adına oluşturulmuş bir kurum.
DMO, müşteri ihtiyaçlarını; stok, katalog ve müteferrik olmak üzere 3 tedarik yöntemini uygulayarak, uzman kadrosuyla tek elden, hızlı ve etkin bir şekilde
karşılamaktadır.
Kamu, DMO üzerinden yapacağı bir alımda bu yöntemleri kullanarak alım
yapabilmektedir. Bu alımları yaparken ihale süreçlerine ihtiyaç olmaksınız DMO
üzerinden direkt alabilmektedir.
Talebimiz, özellikle kamunun ürün tercihinde yerli olanı seçmesi idi. Özellikle
kalkınmanın en önemli ayağı yerli olarak ürettiğiniz ürünün öncelikle kendi kamu
kurumlarınız tarafından alınıyor ve kullanılıyor olmasıdır.
Bu kapsamda DMO katalog ürünlerinde yer alan yerli ürünlerin üzerine yerli
ürün olduğunu belirtir dikkat çekecek bir bant ekledi. Bu kapsamda tüm yöneticilerine ve çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.
Ayrıca yine çalışmalarımız neticesinde katalogda yer alabilecek ﬁrmalarımız ile
görüşmeler gerçekleştirdik. Kataloğa eklenmek isteyen ﬁrmalarımızın taleplerini
ilettik ve katalog ürünleri arasında yer almaya başladılar.
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Diğer bir kümelenme çalışması, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi. 80’in üzerinde sektörde üretim yapan ﬁrmaların yer aldığı
bir küme. Tanıtım, üniversiteler ve kamu ile iş birlikleri, projeler yürüterek faaliyetini sürdürmektedir.
Özellikle Türkiye’de kurulu biyogaz santrallerinin, sıvı fermente ürününün
bertarafına ilişkin yaşanılan mevzuatsal ve teknolojik sorunların çözümüne yönelik çalıştay, analiz ve raporlamalar yapılmıştır.
Tarım Bakanlığı tarafında da TAGEM, BÜGEM, Çevre Şehircilik Bakanlığı
ile iş birliğinde yürütülmektedir.
Ticaret Bakanlığının desteklemiş olduğu Uluslararası Rekabeti Geliştirme
Projesi(URGE)’nin ikincisi yürütülmekte. Firmaların, ihracatı arttırmak adına
yürütülen proje kapsamında yurtdışı ikili iş görüşmeleri ve ziyaretler gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 5 kümeden birisidir.
Bir diğer Kümeleme başlığımız, OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesidir. Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, Ankara’da Ostim Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve kauçuk sektöründeki değer zincirinde yer alan
ﬁrmalar ile üniversiteler, odalar, kamu kurumları, ilgili sivil toplum örgütleri
gibi destekleyici kurumları belli bir amaç doğrultusunda bir araya getiren bir
oluşumdur.
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesinin amacı “Ankara kauçuk sektörünün rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak taraﬂar arasında
iletişim, iş ve güç birliğini artırmak, ortaklaşa rekabetle yerli üretimin katma değerini ve sektördeki pazar payını yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda
bulunmak” olarak belirlenmiştir.
Çankaya Üniversitesi’nin akademik danışmanlığında, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin desteği ile 2011 yılında küme kurma çalışmaları başlamış, sektör
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temsilcileri ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 10 Ocak 2013 yılında 24
ﬁrma ve destekleyici kurumların Niyet Beyanı ve Kuruluş Protokolü’nü imzalamaları ile Ostim Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi kurulmuştur.
Hedeﬂerimiz; bütün sektörlere ara malı tedarik eden ﬁrmalarımızın üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği yaparak katma değeri yüksek, ileri teknolojik
ürünler üretmesini sağlamak, bu hedef çerçevesinde üretilen ürünlerin yurt dışı
pazarlarda yer bulmasını sağlamaktır.
Kauçuk sektörünün en önemli sorunlarından biri olan hammaddede dışa bağımlılığı azaltmak için gerekli altyapının sağlanması ve ülkemizde de bir üretim
merkezi kurulması için gerekli çalışmaların ve lobi faaliyetlerinin yürütülmesi ise
en önemli hedeﬂerimizden birisidir.
OSTİM bünyesinde kurulan 6. küme olan Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
üniversiteler ve diğer kurumlarla birlikte çalışarak bu hedeﬂere en kısa sürede
ulaşacak ve hükümetimizin koyduğu 2023 hedeﬂerin gerçekleşmesi için kendisine
düşen görevi yerine getirecektir.
Son aktaracağım küme Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi. Dünyanın ve
ülkemizin en hızlı gelişen sektörü konumundaki Haberleşme Teknolojileri bilgi
çağının altyapısını oluşturmaktadır.
Bu hızlı gelişim, sektörün paydaşlarını çeşitli yönlerden etkiler. Kullanıcılar
sorunsuz ve ucuz bir iletişim beklerken, kamu tarafı doğru, eşit koşullarda, ekonomik, kesintisiz ve güçlü bir iletişimi, işletmeler bu hizmeti karlı ve kurallara
uygun vermeyi, üniversiteler bu hizmeti kolaylaştıracak teknolojileri geliştirmeyi,
KOBİ ve üreticiler de istenen yazılım, donanım ve malzeme altyapısını en gelişmiş olanaklarla gerçekleştirmeyi hedeﬂer.
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, paydaşların ortak bir platformda buluşup sektör ve ülkemiz adına en uygun çözümleri bulabilecek her türlü ihtiyacı
karşılamak için 2017 yılında kurulmuştur.

195

Memur Sendikaları Konfederasyonu ve OSTİM Teknik Üniversitesi

Şu an için 150 üyesi olan kümelenme, Haberleşme Teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli ve milli ﬁrmaları kümelendirerek, Sanayi – Üniversite – Kamu
işbirliği ile rekabet güçlerini arttırmak ve başta ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak,
uluslararası markalar çıkarmak üzere işbirliği ve güçbirliği yapmak için ve haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek ortak hareket
etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek,
geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet
edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
Bu bağlamda küme,
• Haberleşme sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında küme üyesi ﬁrmalar
tarafından tasarımından nihai ürüne kadar her şeyi ile yerli üretimin payını artırmak,
•
Haberleşme sektörü sanayicilerini uluslararası pazarda rekabet edebilir
hale getirmek,
•
Üyeleri arasındaki iş birliğini artırmak ve ortak projeler yürütülmesi için
altyapı oluşturmak,
•

KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak,

•
Üniversitelerin sahip olduğu teknik bilgiyi, ticarileşmesi için sanayiye
aktarmak,
•
Üreticilerimizi, artan yetenek ve iş birlikleri sayesinde tercih edilir ﬁrmalar haline getirmek,
•

Sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturmak,

•
AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirip, bu doğrultuda
faaliyetlerde bulunmak,
•

Ülkenin sosyal, endüstriyel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,

•
Kümelenme faaliyetleri konusunda olumlu referanslar oluşturmak ve
buna benzer diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
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•
Haberleşme sektöründe donanım, yazılım ve malzeme üreticileri ile
hizmet sağlayan işletmecilerinin, üretim ve işletmede verimlilik, yeni teknoloji geliştirme, pazarlama, markalaşma ve tanıtım gibi tüm konularda ihtiyaçlarının kümelenme faaliyetleri çerçevesinde sağlanması amaçlamaktadır.
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi, 2018 Ocak ayında
başlayan TÜBİTAK TEYDEB destekli, Tübitak tarihinin en çok ortaklı ve en
büyük bütçeli yerlileştirme projesidir.
16 Üye Firma ve 3 Operatör, 8 Üniversite, 6 Teknokent ve 1 OSB proje danışmanlarımız olarak proje de yer almaktadır.
Proje toplam 200 Milyon TL büyüklükte %60-75 destek oranlıdır.
Destek şu şekilde sağlanmaktadır:
Her bir ﬁrma projede tariﬂediği işi yapmaya başlar, 6 aylık sürenin sonunda
ilk dönem raporunu TÜBİTAK’a iletir. TÜBİTAK İzleyici gönderir. İzleyici her
bir ﬁrma ile yerinde teker teker denetlemeler yapar, yapılan tüm işler denetlenir.
Bütçelenmiş olan harcama kalemleri kontrol edilir. İzleyici Hakem denetleme sonucunu rapor olarak TÜBİTAK’a iletir. TÜBİTAK grupları izleyici raporlarını
okuyup değerlendirir, onay verirler ve ödeme prosesi başlar. Bu akışa göre bir
ﬁrmanın 1-6 ayları arasında yaptığı toplam harcama TÜBİTAK’tan 11-13. aylarda
ödemesini alır.
Mobil Operatörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek, Türkiye ve global pazarlarda
satılabilir, uçtan uca ticari 5G şebekesi, 3GPP standartlarına göre tüm bileşenleri
ile 2021 ilk çeyreğinde hazır edilecektir.
Proje ile ulusal güvenliği sağlanmış milli haberleşme altyapısına sahip olacağız.
Ülkemizin cari açığını yaklaşık yıllık %2 azaltacağız. Projede 2 Bakanlık, 2
Kamu Kurumu, 16 Üye Firma, 3 Operatör, 1 OSB, 8 Üniversite, 6 Teknokent iş
birliği yapacak.
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Türkiye’de 5G teknolojisini sanayilere uygulamaya hazır bir ekosistem oluşturacağız.
Bu ürünler ile ülkemizdeki yerlilik payının 2029’a kadar 8.1 Milyar TL olması
planlanmaktadır. 2026 yılına kadar toplam tahmini 6 Milyar USD ihraç hedeﬂenmektedir.
5G bir platform teknolojisidir. Tüm diğer dikey endüstrileri değiştirecek ve
dönüştürecek imkânlar getirmektedir. Türkiye’nin Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Şehirler, Otomotiv, Tarım, Ulaştırma, Savunma alanlarında başarılı
olabilmesinin ön koşulu Milli 5G Teknolojisine sahip olmasıdır
Uçtan uca yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi TÜBİTAK tarafından fonlanmaktadır. Projemiz BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)
desteği ile başlamış, Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm Oﬁsi tarafından büyük destek görmektedir.
Projemizin ilk etapta KOSGEB tarafından fonlanması için çalışmalar yapılmıştır. Ancak KOSGEB’ in bu gibi ortaklı projeleri destekleyebilecek bir mekanizmasının olmaması, Sanayi Bakanlığını harekete geçirmiş ve TÜBİTAK yetkilileri tarafından uygun bir fonlama mekanizması olduğu bilgisi teyidi ile TÜBİTAK
tarafında süreçlere başlanmıştır.
HTK’nın kurguladığı bu proje, Türkiye’de daha önce denenmemiş bir proje
modeli olduğu için TÜBİTAK tarafında da düzenlenmesi gereken süreçler oldu
ve TÜBİTAK çevik aksiyonları ile projemizin başlamasında ciddi destek ve katkı
sağlamıştır.
Yine HTK olarak BTK’ nın bize sunduğu bir fayda da, HTK üyesi ﬁrmaların
ana müşterileri olan işletmecilerle bağlantılarımızın çok güçlenmesi oldu. BTK
desteği ile hem ulusal hem de uluslararası müşterilere ulaşmak üye ﬁrmalarımıza
büyük fayda sağlamaktadır.
Üyelerimizin ihracat yapabilmeleri için T.C. Ticaret Bakanlığı desteklerinden
olan HİSER desteğini üyelerimizle buluşturduk.
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Bu destek kapsamında üyelerimizin eğitim, danışmanlık, yurtdışı bağlantılar,
alım heyetleri vs. gibi çalışmaların %70’lik bir kısmını Ticaret Bakanlığı karşılamaktadır ki bu da üyelerimizin pazarlama faaliyetlerinde yapmış olduğu harcama
yükünün büyük bir bölümünü ﬁrmalardan alarak devlet üstlenmektedir.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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KALKINMA ODAĞINDA EKOSİSTEMDE BİRLİKTE
GELİŞTİRME VE BİRLİKTE BAŞARMA
Prof. Dr. Hasan MANDAL*

Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde gerçekleşen dönüşüme dayalı olarak ekosistemde birlikte geliştirme imkanlarının artırılması önemlidir. TÜBİTAK’ın stratejik
yaklaşımına göre “birlikte geliştirme ve birlikte başarma” yaklaşımı doğrultusunda nitelikli bilgi üretimi için yeni bilgi üretimi yöntemleri ve birlikte geliştirme
odaklı nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yeni imkanlar sunulmaktadır.
Bu bildiri kapsamında, ekosistemde oluşturulan birlikte geliştirme ve birlikte
başarma yaklaşımı için sunulan imkanlar ortaya konulmakta ve COVID-19 küresel salgın döneminde harekete geçirilen ekosistem seferberliği özetlenmektedir.
Bu yaklaşım, kamunun kalkınmadaki kritik rolü de dikkate alınarak gıda arz
güvenliği, biyogüvenlik ile siber güvenlik ve iletişim altyapısı özelinde yaygınlaştırılmaktadır.
Kaynak verimli ve sürdürülebilir toplumların önem kazandığı gibi dönemde
birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında ekosistemi güçlendiren imkanlar
ile sürdürülebilir kalkınma için etki sağlanması mümkündür.
1.

Giriş

Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde önemli bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Doğrusal yenilikten geri beslemeli yeniliğe, kapalı yenilikten açık yeniliğe ve teknoloji
odaklı yenilikten sistemik güçlük içeren yeniliğe dönüşüm sağlanmaktadır.
Benzer şekilde bireysel yenilik yerine işbirliği ve disiplinlerarası yenilik dahil
çeşitli dönüş süreçleri gerçekleşmektedir. Bunlardan en önemlisi, “birlikte geliştirme” odaklı yeniliğe dönüşümün sağlanıyor olmasıdır.
*
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Bu dönüşüm, Ar-Ge ve yenilik ekosistemi aktörlerinin arasındaki etkileşimlerin yeni bir yaklaşım ile ele alınmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda TÜBİTAK,
Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşümü ve ayrıca kamunun kalkınma odağındaki sorumluluklarını dikkate alarak, ekosistemde çıktı ve etki odaklı “birlikte
geliştirme ve birlikte başarma” yaklaşımına yönelik imkanları önemli düzeyde artırmış bulunmaktadır.
Kurumumuz, ekosistemimizde birlikte geliştirme odaklı nitelikli bilgi üretimi
için yeni bilgi üretimi yöntemleri ve birlikte geliştirme odaklı nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yeni ve kapsamlı imkanlar sağlamaktadır.
Şekil 1’de ekosistemin Ar-Ge ve yenilik birikimlerinin bu yaklaşıma göre harekete geçirilmesi için imkanlar özetlenmektedir.

Şekil 1. TÜBİTAK’ın Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımının Özet Gösterimi
2.

Ekosistemde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımları

Birlikte geliştirme modelleri kapsamında başlatılan Yüksek Teknoloji Platformlarında ilaç, eczacılık, tıbbi cihaz, elektronik ve optik alanlarında destek kararı verilen 9 platformda ilk kez stratejik araştırma programları uygulanmaktadır.
Söz konusu 9 platform içerisinde toplam 26 ﬁrma, 27 üniversite, 5 kamu ArGe birimi yer almaktadır. Her bir platformun stratejik araştırma programının uygulanması için 50 milyon TL destek bütçesi sağlanmaktadır.
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Stratejik araştırma programlarında odaklanılan araştırma alanları kapsamında ülkemiz için önem taşıyan aşı, ilaç ve tanı kitleri, güneş enerjisi teknolojileri,
nanoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, RF teknolojileri, 3-boyutlu yazıcılar,
rejeneratif ve restoreyi tıp, hedefe özgü pan-kanser tedavileri ile otoenﬂamatuvar
hastalıklara karşı ileri teknolojilerin geliştirilmesi yer almaktadır.
Sanayi Yenilik Ağ Mekanizmasında (SAYEM) ikinci aşama çağrısı da açılarak bu aşama için başvuru süreci başlamıştır. İkinci aşamaya geçiş sağlamaya hak
kazanan SAYEM platformları, ürünleşme yol haritalarına yönelik hazırlıklarını
yoğun olarak yürütmektedir.
Ülkemizin birlikte geliştirme modelleri için önemli yerleri olan Yüksek Teknoloji Platformları ve SAYEM araçlığıyla ekosistemimizden 200’den fazla paydaş
kurum ve kuruluş bu yapılarda bir araya gelmiştir.
İlk kez 2020 yılında başlatılan iki yeni çağrı da, ekosistemde birlikte geliştirme
ve birlikte başarma yaklaşımını desteklemiştir. Patent Tabanlı Teknoloji Transferi
Destekleme Çağrısı (Patent Lisans) ile, üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve
teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılması amaçlanmaktadır.
İlk çağrısında 14 projede yaklaşık 13 milyon TL değerinde 19 teknolojinin
sanayiye aktarılması sağlanmaktadır. Sanayiye aktarılmakta olan teknolojilerin içerisinde yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri, biyomedikal, gıda ve enerji teknolojileri, İHA kanatları ve diğer teknolojiler yer almaktadır.
Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge)
olarak açılan diğer yeni çağrı kapsamında ise müşteri gereksinimlerini karşılayan
çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeﬂenmiştir. Müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluş olarak
ortak başvurunun yapıldığı çağrı sonucunda 79 Sipariş Ar-Ge projesi desteklenmiştir.
Desteklenen projelerde bir araya gelen yürütücü ve ortak kuruluşların faaliyet
alanları kapsamında bilişim, elektronik, enerji, ﬁnans, ilaç, kimya, makine imalat,
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malzeme, metal sanayi, ormancılık, otomotiv, robotik ve otomasyon, sağlık, savunma ve havacılık, tarım ve gıda, tekstil, tıbbi cihaz ile yazılım faaliyet alanları
da yer almaktadır.
Birlikte geliştirme odaklı nitelikli insan kaynağı kapsamında Uluslararası Lider
Araştırmacılar Programı’nın ilk çağrısında alanında lider 127 bilim insanı ve araştırmacının 21 farklı ülkeden ülkemize çekilmesi sağlanmıştır. Uluslararası Lider
Araştırmacılar Programı’nın ikinci çağrısı 2021 yılında başvuruya açılacaktır.
Benzer şekilde, yurtiçindeki lider bilim insanları için Ulusal Lider Araştırmacılar Programı başlatılmıştır. Her iki programda lider araştırmacıların yanında geleceğin lider araştırmacıları olarak doktora öğrencileri de yetiştirilmektedir.
Sanayi Doktora Programında ise ilk iki çağrısında 308 projede 80 üniversite ve
224 sanayi kuruluşu ile 1.162 doktora öğrencisi birlikte yetiştirilmektedir.
Bu yenilikçi programda kamunun ekosisteme yönelik önemli sorumlulukları
da dikkate alınarak sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliğine dayanarak yetiştirilmesi
sağlanmaktadır.
2021 yılında yeni açılacak çağrılar dahil olmak üzere birlikte geliştirme odaklı yeni bilgi üretimi yöntemleri ve nitelikli insan kaynağı için kritik kitle artırılmaktadır.
Genç insan kaynağının araştırma ortamına yönelim sağlaması için 1.359 farklı
projede görev alacak olan lisans düzeyinde 1.500 bursiyer ise Stajyer Araştırmacı
Programında (STAR) desteklenmiştir.
Birlikte geliştirerek çıktı ve etkilerin elde edilmesine yönelik birlikte başarma
yaklaşımı, Ar- Ge ve yenilik ekosistemi içerisinde girişimcilik alanında ayrıca yaygınlaştırılmıştır. Bireysel Genç Girişimci Programının (BiGG) uygulayıcı kuruluşları ilk kez girişimcilerin nitelikli iş planları için işbirliği sağlamıştır.
Toplam 31 uygulayıcı kuruluş ve 32 işbirliği kuruluşu olarak 21 ili kapsayan
63 kuruluş girişimcilerin ﬁkirlerine yönelik hizmet vermektedir. Ülke genelinde
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hizmet vermeye başlayan 63 uygulayıcı kuruluşun yarattığı etki iş ﬁkri başvuru
sürecine de yansımaktadır.
Bu gelişmelerin içerisinde, ekosistemin COVID-19 küresel salgınına karşı
güçlendirilmesinde birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında sağlanan seferberliğin oldukça stratejik bir rolü olmuştur.
COVID-19’a karşı mücadele ortamında ekosistemin seferberliği yeni bir boyuta taşınarak kanıta dayalı çözüm bulma süreçlerine odaklanılmıştır. Küresel salgın
ilan edilmeden yaklaşık 1,5 ay önce ilk toplantısı gerçekleştirilen ve hazırlıkları yürütülerek oluşturulan COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında 17 aşı ve ilaç geliştirme projesi yürütülmektedir.
COVID-19 Türkiye Platformunda 118’i üniversiteden, 67’si kamu Ar-Ge biriminden, 38’i özel sektörden ve 167 STAR bursiyeri dahil 213’ü bursiyer olmak
üzere 49 farklı kurum ve kuruluştan toplam 436 araştırmacı bir araya gelmiştir.
Kaynakların ve araştırma altyapılarının paylaşıldığı COVID-19 Türkiye Platformunda Ar-Ge ve yenilik süreçleri hızlandırılarak toplam 6 aşı ve ilaç geliştirme
projesinde klinik faz çalışmaları aşamasına gelinmiştir.
Bu önemli başarıya ek olarak, platformun yenilikçi aşı adayları etkinlik ve güvenirlik açısından üstün performansın elde edilmesine yönelik geliştirilmiş bulunmaktadır.
Ayrıca, lineer süreçlerin ötesinde tasarım, prototip aşı, hayvan deneyleri, pilot
üretim, klinik faz çalışmaları ile üretim ve lojistik gibi aşamalarının da eş zamanlı
planlanması sağlanmıştır.
COVID-19’a karşı ekosistemin seferberliğine genç insan kaynağı, KOBİ’ler,
girişimciler, sosyal ve beşeri bilimler alanında çalışan araştırmacılar ve toplum
dahil edilmiştir.
COVID-19’a karşı mücadeleye yönelik STAR çağrısında küresel salgın odaklı
Ar-Ge projelerinde çalışmak için başvuruda bulunan 340 genç insan kaynağının
300’ü desteklenmiştir.
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STAR bursiyerlerinin 118’i lisans, 85’i yüksek lisans, 70’i doktora öğrencisi ve
27’si doktora sonrası araştırmacı olmuştur. Salgına, özel açılan hızlı çağrılar kapsamında yer alan KOBİ’lere yönelik “COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı”
kapsamında ise 1 haftada 444 ﬁrma tarafından 446 başvuru alınmıştır.
Destek kararı verilen 35 projede hızlı ve güvenilir tanı kitleri, yoğun bakım
öncesi veya yoğun bakım sırasında yardımcı olabilecek cihazlar için yenilikçi tasarımlar, çeşitli özellikleri olan kameralar ile erken teşhis ve takip aşamaları için
yapay zekâ tabanlı çözümler, akıllı sağlık, teletıp uygulamaları ve destek sistemleri
geliştirilmiştir. Dezenfektan sentezi, yenilikçi maskeler, malzemeler ve koruyucu
elbiseler de projelerdeki diğer çıktılar olmuştur.
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Destekleme Programı kapsamında ise
birlikte çalışılan ilgili Uygulayıcı Kuruluşların hızlandırıcı programlarına toplam
600 bin TL tutarında ek bütçe sağlanmıştır. Her bir iş ﬁkrine ortalama 20.000 TL
verilerek toplamda 30 iş ﬁkri desteklenmektedir.
Sosyal ve beşeri bilimler alanında da “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal,
Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” çağrısı açılmıştır. Alınan
682 proje başvurusundan 102 proje önerisi desteklenmiştir.
Bu projelerde psikoloji, sosyoloji, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, iletişim,
pazarlama, sosyal politikalar, kamu yönetimi, iktisat ve yönetim ve organizasyon
gibi alanlarda COVID-19 ile ilgili araştırma alanları yer almıştır.
Ayrıca, topluma yönelik COVID-19 Türkiye Web Portalı oluşturulmuş, bilimsel kaynaklar ve veri setleri paylaşılmış ve araştırmacıları toplumla bir araya
getiren sanal konferanslar düzenlenmiştir.
COVID-19 küresel salgın döneminde birlikte geliştirme, birlikte başarma ve
birlikte etki oluşturma yönünde ivme kazanılan yaklaşımın, COVID-19 süreci
sonrasında devam edecek şekilde ülkemizin kendi kendine yetmesinin ve öz yeterliliğinin yüksek olmasının önem taşıdığı diğer stratejik alanlara yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.
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Sağlık alanında aşı, ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli ve milli çözüm odaklı çözümlere yönelik devam edecek olan bu yaklaşımın ötesinde gıda arz güvenliği,
biyogüvenlik ile siber güvenlik ve iletişim altyapısı özelinde de birlikte geliştirme odaklı yaklaşımlar artırılmaktadır.
Kamunun kalkınmadaki kritik rolü dikkate alındığında stratejik alanlarda
birlikte geliştirme, birlikte başarma ve birlikte etki oluşturma yaklaşımının, ülke
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırılması bir sorumluluktur.
Ülkemiz 2023 yılı hedeﬂerine doğru ilerlerken, ekosistemin birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge personeline
yönelik gerekli gelişmeleri de desteklemeye devam etmektedir.
En güncel verilere göre Ar-Ge harcamasının gayrisaﬁ yurt içi hasıla içerisindeki oranı 2019 yılında % 1,06’ya yükselmiştir. Tam zaman eşdeğer cinsinden
toplam 182 bin 847’ye yükselen Ar-Ge personelinin % 32,8’i doktora ve üstü
eğitim düzeyine sahip hale gelmiştir.
Ayrıca, Ufuk2020 Çerçeve Programı kapsamında son iki yılda artan başarılara dayalı olarak ülkemiz araştırmacılarının koordinatör olduğu proje sayısı
29’a çıkmıştır.
Çevre, güvenli toplumlar, enerji, ulaşım ile malzeme-imalat gibi alanlarda
doğrudan koordinasyonun sağlandığı 29 projenin ötesinde Ufuk2020 altında
desteklenen toplam 911 projede de çok ortak projelerdeki yürütücü sayısı toplam 1.295’e yükselmiş bulunmaktadır.
En güncel proje başarıları kapsamında fonksiyonel ve katma değerli gıdalar,
buğday tabanlı takviye edici gıdalar, su güvenliği ve çözümler, sürdürülebilir
ekosistemler, döngüsel ekonomi, çevre dostu enzimler, katalitik teknolojilerle
biyolojik temelli uygulamalar, yenilenebilir enerji ile karbon yakalama, kullanma
ve depolama çözümleri yer almaktadır.
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Bu gelişmeler, Ufuk 2020 sonrasında Ufuk Avrupa kapsamında önemli bir yer
almaya devam edecek olan kaynak verimli ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlere
yönelik katkı sağlama potansiyeline de sahiptir.
Yeşil Mutabakat Çağrıları ile başlatıldığı üzere, ekonomik büyümenin kaynak
kullanımından ayrıştırılması ve net sera gazı salımlarının sıfıra indirilmesi için çözümler ön plana çıkmıştır.
1.

Sonuç ve Değerlendirme

TÜBİTAK’ın stratejik yaklaşımı doğrultusunda Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında önemli ilerlemeler hayata geçirilmekte ve bu yaklaşım sürekli olarak yaygınlaştırılmaktadır.
Bu yaklaşımda ekosistemi özellikle stratejik alanlarda bir araya getiren ve koordineli bir şekilde güçlendiren imkanlar artırılmaktadır. Aynı yaklaşım, sürdürülebilir kalkınmanın bilim ve teknoloji tabanında desteklenmesi için yüksek öneme
sahiptir.
Şekil 2’de özetlendiği gibi, birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında
ekosistemi güçlendiren imkanlar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma için yenilikçi
çözümlerin elde edilmesi mümkündür.
Bu süreçte TÜBİTAK’ın stratejik yaklaşımı doğrultusunda ekosistemin Ar-Ge
ve yenilik birikimleri, güçlüklere karşı seferber edilmektedir. Birlikte geliştirme
odağında ekosistem aktörleri arasındaki etkileşimleri artıran imkanlar sağlanmakta ve değer zinciri ihtiyaçları dikkate alınarak üretime kadar uzanan eş zamanlı
süreçler koordine edilmektedir.
COVID-19 küresel salgını gibi mevcut ve ayrıca uzun soluklu ihtiyaçlar için
Ar- Ge ve yenilik tabanlı çözümler çoğaltılmaktadır. Gelecek süreçlerde de birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında güçlüklere karşı sürdürülebilir kalkınma için etki sağlanmaya devam edilecektir.
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Online Kamu Yönetimi
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Youtube Yayını
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MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ YOLCULUĞUMUZ
Mehmet Fatih KACIR*

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümü yaklaşırken, dünyanın
sanayi ve teknolojide yeni bir rekabet içerisine girdiğini görmekteyiz.
Bu süreçte her ülke kendi politikalarını; kendi hedeﬂerini, fırsatlarını ve karşı
karşıya kaldığı meydan okumaları dikkate alarak ortaya koymaktadır.
Almanya, Endüstri 4.0 Stratejisi ile dördüncü sanayi devrimi karşısında teknolojinin üretim süreçlerine katkısını ve işgücü verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.
Japonya ise, dijital dönüşümün getirdiği değişikliklere teknoloji yanında insana
da odaklanan Toplum 5.0 Programı, Çin ise Üretim 2025 Stratejisi ile cevap vermeyi hedeﬂemektedir.
Biz de Türkiye’nin fırsatlarını, güçlü yönlerini dikkate alarak, karşı karşıya olduğumuz sınamaları ve tehditleri hesaba katarak Milli Teknoloji Hamlesi başlığında Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna yön verecek politikaları ortaya koymaya
gayret ettik.
Milli Teknoloji Hamlesini Türkiye’nin tam bağımsızlığı için stratejik değer taşıyan yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin yerli ve milli olarak gerçekleştirilmesinin, ihracatımızda yüksek katma değerli ürünlerin payının arttırılmasının
adıdır.
Geçtiğimiz 19 yılda attığımız adımlar ile Milli Teknoloji Hamlemiz için büyük
bir alt yapıyı inşa ettik. Sayıları 1.600’e ulaşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz ile
87 teknoparkımız bu ekosistemin merkezinde yer almaktadır.
Bu altyapılarda bugüne kadar 37.000’den fazla ar-ge projesi tamamlanmış
olup, 10.000 in üzerinde ar-ge projesi halen sürdürülmektedir. Sayıları 180.000’i
*

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
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aşan Ar-Ge çalışanımız ile genç ve dinamik nüfusumuz; önümüzdeki süreçte hedeﬂerimize ulaşmada bizi çok daha güçlü kılacaktır.
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz ile 2023 Hedeﬂerimiz
İçinde bulunduğumuz dönemde, sanayi ve teknoloji alanında tam bağımsızlıktan bahsettiğimizde birçoğumuzun aklına öncelikli olarak savunma sanayii gelmektedir.
Fakat günümüz dünyasında tam bağımsızlığı sağlamak için sadece savunma
sanayiinde gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli atılımlar yeterli olmamaktadır. Finans
teknolojilerinde, tarım teknolojilerinde, sağlık, enerji teknolojilerinde yerli ve milli
olarak stratejik ürünleri üretmeyi başarmaksızın bugünün dünyasında tam bağımsızlıktan bahsedemeyiz.
Bu nedenle; sanayi ve teknoloji alanlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alan, kapsamlı bir gelişimi hedeﬂeyen, ülke dinamiklerine göre özgün olarak tasarlanmış,
geniş katılımı sağlayan ve toplumu harekete geçiren 2023 Sanayi ve Teknoloji
Stratejisini hazırladık.
Bu belge bizim için önemli bir rehber niteliğindedir. İleri Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi, Girişimcilik, Beşeri Sermaye ve Altyapı olmak üzere beş ana bileşenden oluşan stratejimizi hayata geçirmek üzere
çalışmalara başladık. Strateji ile birlikte Cumhuriyetimizi yüzüncü yılına taşırken
öncelikli hedeﬂerimizi de belirledik.
Sanayi ve teknoloji hedeﬂerimizin başında imalat sanayimizin milli gelirdeki
payını yükseltmek gelmektedir.
Hedeﬁmiz 2008-2018 döneminde yaklaşık %16 gerçekleşen İmalat sanayinin
milli gelirdeki payını 2023’te %21 düzeyine çıkarmaktır. İmalat sanayi ihracatımızı
ise 160 milyar dolar seviyesinden 2023’te 210 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi
hedeﬂiyoruz.
Bu hedef elbette daha yüksek katma değerli daha yüksek teknoloji seviyesine
sahip ürünleri dünyaya rekabetçi şekilde ihraç edebilmekle mümkün olacaktır.
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Yine aynı hedef doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye bugünkünden daha
çok pay ayırmamız lazım.
Bugün yaklaşık % 1 seviyesinde olan milli gelirdeki Ar-Genin payını 2023’e
geldiğimizde % 1,8 seviyesine çıkaracağız. Ar-Ge personeli sayısını 2023’e geldiğimizde 300.000 seviyesine yükseltmeyi öngörmekteyiz.
Küresel Ar-Ge liderliği sıralamasında hali hazırda ilk 2500 ﬁrma içinde 6 ﬁrmamız bulunuyorken, 2023 yılına geldiğimizde bu sıralamada en az 23 Türk ﬁrmasının bulunmasını hedeﬂiyoruz.
Teknolojik ürünler dediğimize bunların çoğunun odağında yazılımların yer aldığını görmekteyiz. Yerli milli yazılımların geliştirilmesi pek çok alanda önümüzü
açacak olup bu da ancak insan kaynağı ile mümkün olacaktır.
Dolayısıyla 2019’da 170.000 olan yazılım geliştirici sayımızı, 2023 yılında en az
500.000’e çıkarmayı hedeﬂiyoruz.
Teknoloji tabanlı girişimlere, geçtiğimiz yıl 139 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımları, 2023 yılında 5 milyar liranın üzerine çıkarmayı hedeﬂiyoruz.
Bunun yanında, 2023 yılına kadar 1 milyar dolar değerlemeyi aşan en az 10 Türk
girişim, “Turcorn”, ortaya çıkmasını hedeﬂiyoruz.
Teknolojide Paradigma Değişimi
Teknolojide başarı elde etmek için bir takım temel yaklaşımları ortaya koymaktayız. Bunların başında özellikle paradigma değişimini yakalamak gelmektedir.
Ülkemiz, yakın zamanda savunma sanayiinde büyük başarılar elde etmiştir.
Bugün savunma sanayiinde kullandığımız sistemlerin ürünlerin yerlilik oranı yüzde yirmilerden yüzde yetmişlere ulaşmış durumdadır.
Bundan da önemlisi savunma sanayinde ihtiyaç duyduğumuz kritik sistemleri
yerli ve milli üretme kabiliyeti geliştirmiş durumdayız.
Savunma sanayiindeki kabiliyetlerimizin artışı yanında dünya çapında başarılar
elde ettik. İnsansız hava araçları bu başarının en bariz örneklerinden biridir. Bu
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alandaki başarıya biraz daha yakından baktığımızda aslında havacılıkta paradigma
değişimini yakalamamızın bize büyük fırsatlar sunduğunu görmekteyiz.
İnsansız hava aracı alanında; başka ülkelerin onlarca yıl, yüzlerce milyar
dolar harcayarak, binlerce araştırmacıyla geleneksel havacılık alanında ortaya
koydukları başarıyı; onları takip etmek yerine yenilikçi teknolojilere yönelerek oyunun yeniden kurulduğu alanlarda adım atarak çok daha hızlı netice
aldık.
Savunma sanayi ile benzer bir fırsat penceresinin birkaç devrimin eş zamanlı gerçekleştiği otomotivde sektöründe oluştuğunu öngörmekteyiz. Bir yandan
elektrikli araçlar büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır. 10 yıl içinde elektrikli araçların
otomotiv pazarındaki payının yüzde elliyi aşacağı öngörülmektedir.
Bunun yanında otonom araç teknolojileri büyük bir hızla gelişme göstermektedir. Bu teknolojideki ilerleme dikkate alındığında on yıl içerisinde kullandığımız
araçların sürücüsüz araç teknolojisine sahip olacağı öngörülmektedir.
Araç teknolojisindeki değişimin yanında araç kullanma alışkanlıklarında ve
araçların işlevlerinde bir dönüşüm görmekteyiz. İnsanlar bireysel olarak bazı
ürünlere sahip olmak yerine ortaklaşa ürün kullanımına yönelmektedir.
Ayrıca, bağlantılı araç teknolojileri ve biyosensör teknolojilerindeki ilerleme
neticesinde, kullandığımız araçlar bizi bir noktadan diğer noktaya taşımanın yanında birçok yeni işlev kazanacaktır.
Biz şimdi bu devrimlerin hayata geçtiği yani oyunun sıfırdan kurulduğu pek
çok ülkenin oyuna yeniden aynı seviyede başladığı bu dönemde 30 milyar dolar
otomotiv ihracatına sahip bir ülke olarak milli bir markayı ve bu alanda pek çok
teknoloji girişimini hayata geçireceğimize inanıyoruz.
Bu nedenle de, hazırlıklarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Böyle bir dönüşüm süreci içerisinde, kamu-özel sektör eşgüdümünde Türkiye’nin otomobili
projesini hayata geçirmekteyiz. Bu projede, bir yandan özel sektörün heyecanını, girişimci ruhunu bir yandan kamunun aklını bu projede bir araya getiriyoruz.
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İnanıyorum ki, Türkiye’nin otomobili 2023 yılında hayata geçmiş olacak
ve milli hepimizin gurur duyduğu bir marka olarak ekonomimize önemli katkılar sunacaktır. Proje, sadece bir markanın değil bu markanın etrafında pek
çok teknoloji girişiminin de büyüdüğü, yeşerdiği bir ekosistemin bir parçası
olacaktır.
Sağlık sektörüne baktığımız zaman benzer fırsatların bu alanda da olduğunu
görmekteyiz. 1990’lı yıllarda başlayan ve 3 milyar dolar bütçeye sahip ‘insan
genom haritası projesi’ 13 yılda tamamlanmışken, bugün artık her herhangi
birimizin gen haritası sadece 2 gün içerisinde yaklaşık bin dolar maliyetle çıkarılabilmektedir.
2000’li yılların ortasından itibaren kişiye özel tıp alanında bilimsel yayınların artmakta olduğunu görmekteyiz. Bu çalışmalar, önümüzdeki dönemde
bu alanda yepyeni projelerin, ürün ve girişimlerin ortaya çıkacağına işaret
etmektedir. Bakanlık olarak, savunma sanayinde olduğu gibi diğer alanlarda
da paradigma değişimlerini yakalayarak benzer başarıları elde etmeyi hedefliyoruz.
COVID-19 Salgını ve Öz Yeterlilik
2020’nin başında gündemimize giren COVID-19 salgını ülkelerin üretim kabiliyetlerini test eden öz yeterliliğin önemini gösteren bir süreç olmuştur.
Salgınla beraber, dünyanın en güçlü kabul edilen ülkeleri temel tıbbi ürünleri
bile vatandaşlarına sunamaz hale gelmiştir. Ülkemiz ise, bu dönemde salgının ilk
anlarından itibaren üretimini aksatmamayı başarmıştır. Kendi ihtiyaç duyduğu
ürünleri kendi üretebilen ve hatta dünyanın pek çok ülkesine gönderebilen bir
ülke olduğunu ispatlamıştır.
Öz yeterliliğimiz ile çıktı odaklı Ar-Ge ve Teknoloji ekosistemimizin en iyi
örneklerinden biri olarak yoğun bakım solunum cihazı projesini Pandeminin başlangıcında Bakanlığımızın koordinasyonuyla hayata geçirdik.
Bir teknopark girişimi olan ve salgından önce sadece kısıtlı sayıda da olsa solunum cihazı üretmiş olan Biosys’i Türkiye’nin güçlü sanayi ve teknoloji şirketleri
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ile buluşturduk. Sadece iki hafta gibi bir sürede ürünün seri üretimini sağlamayı
başardık.
Proje sonucunda, hem ülkemizin yerli solunum cihazı ihtiyacını karşıladık
hem de ihracat gerçekleştirdik. Yeterli solunum cihazına sahip olmayan ülkelere gerçekleştirdiğimiz yardımlar ile yalnızca ülkemize değil tüm dünyaya nefes
kaynağı olduk.
Tabi, bunun yanında projenin ülkemiz ekonomisine önemli katkıları olmuştur. Sadece bu projeyle yaklaşık 250 milyon dolar düzeyinde cari açığı kapatıcı
bir etki ortaya çıkmıştır.
Katma Değerli Üretim
Yerli solunum cihazı projesi, yüksek katma değerli yüksek teknolojili üretimin
ülkemize somut katkıları açısından örnek bir projedir. Benzer ürünlerin sayısını çoğaltabilmek, cari açığımızda teknoloji seviyesi yüksek ürünleri yerli ve milli
olarak geliştirmek ve üretmek yoluyla kalıcı bir düşüş ortaya çıkarabilmek için
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını hayata geçirdik. İlk çağrıyı 2020
de makine sektöründe tamamlamış olduk ve 20 projeyi bu sektörde destekleme
kararı aldık.
Program ile, özellikle teknoloji seviyesi yüksek sektörlerde araştırma geliştirme destekleri ve yatırım teşviklerini bütünleştirdiğimiz uçtan uca bir destek
mekanizmasını tek pencereden hayata geçiriyoruz. Başvuran şirketlerimize ve
girişimcilerimize TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlık desteklerinden tek pencereden yararlanma olanağı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer teknoloji
seviyesi yüksek sektörlerde de çağrılara çıkmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
Program kapsamında sunduğumuz ayrıcalıklı destekler ve kamu alım garantisi gibi mekanizmalar, önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli ürünlerin
yerli üretilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca ülkemizin ekonomisinin önemli
sorunlarından görülen yüksek düzeydeki cari açığı Türkiye’nin gündeminden
çıkaracaktır.
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En Büyük Değer: İnsan
Sanayinin dijital dönüşümü ve yalın üretim süreçleri, Bakanlık olarak ajandamızın üst köşesinde durmaktadır. Kurduğumuz model fabrikalar ile sanayicilerimizi ve sanayide çalışanlarımızı eğitimlere dahil etmekteyiz.
Gerek yalın üretim gerek dijital dönüşüm konularında yaparak öğrenme esaslı eğitim yaklaşımlarını onlara sunuyoruz. Yakın zamanda, Dünya Ekonomik
Forumu ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile beraber hayata geçirdiğimiz
“4. Sanayi Devrimi Merkezi” de, model fabrikalar gibi sanayimizin dijital dönüşümüne önemli katkılar sunacaktır.
Sanayinin dijital dönüşümünü sağlayacak eğitimli işgücünü oluşturmanın yanında, Milli Teknoloji Hamlesinin uzun dönemli hedeﬂerine ulaştıracak beşerî
insan kaynağını da destekliyoruz.
Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan “Teknofest Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivalinin” üçüncüsünü pandemi koşullarına uygun olarak
Gaziantep’te gerçekleştirdik.
İnsansız hava araçlarından roket yarışmalarına, insansız su altı sistemlerinden otonom araçlara, robotaksi yarışmalarına kadar, tarım teknolojilerinden
eğitim teknolojilerine akıllı ulaşımdan jet motor tasarım yarışmalarına kadar
birçok alanda onbinlerce gencin katılım gösterdiği Teknofest; gençlerin geliştirdikleri projeler ile ﬁkirden ürüne bir yolculuğu deneyimlemesine imkân
vermektedir.
Bunun yanında, gençlerimiz Türkiye’nin geleceğine imza atacak girişimlerin
tohumlarını ekip yeşertmektedir.
Gençlerimize dönük bir diğer projemiz ise, Deneyap Teknolojileri Atölyeleri
projemizdir. Bu atölyelerde Yapay zekadan siber güvenliğe, nano teknolojiden
üretim ve tasarım eğitim, özellikle yenilikçi teknoloji alanlarında yaparak öğrenme
ve takım çalışması imkanlarını özel yetenekli gençlerimize sunuyor ve geleceğin
teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor olacağız.
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Bugüne kadar 30 ilimizde Deneyaplar’ı kurduk. Planlarımız doğrultusunda 81
ilimizde toplam 100 Deneyap teknoloji atölyemizi ülkemize kazandıracağız.
İnsan kaynağımızı güçlendirmek, Türkiye’yi lider araştırmacılar için cazibe
merkezi yapmak politikalarımızın ana hedeﬂerinden birisidir.
Bu hedef doğrultusunda hem tersine beyin göçünü gerçekleştirmek hem de
dünyadan farklı ülkelerinden lider araştırmacıları ülkemize çekmek için TÜBİTAK ile birlikte uluslararası lider araştırmacılar hayata geçirdik.
İlk çağrımızda 127 araştırmacı bu program desteğini kazanmıştır. MIT, Stanford Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacılar Türkiye’ye
dönmüştür.
Ülkemizdeki yazılımcı sayısını artırmak ve yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltmak için, özel sektörle birlikte “Türkiye Açık Kaynak Platformu Girişimini” başlattık.
Proje ile, bir yandan yazılım geliştirme eğitimlerini yaygın şekilde ülke genelinde sunuyoruz, bir yandan da kullandığımız yazılımlarda açık kaynak yazılımların
payını artıracağız.
Türkiye’nin Ar-Ge ve Teknoloji Ekosistemi
Türkiye ileri düzey teknoloji alanlarında pek çok ar-ge girişimini sürdürmektedir.
Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarımız ile beraber; kanser tanısından tıbbi görüntülemeye kadar uydu haberleşme sistemlerinden biyobenzer ilaç geliştirmeye
kadar pek çok yüksek teknoloji alanında milli girişimleri hali hazırda destekliyoruz.
Uzay yarışının hızlandığı bir dönemde, uzay bizim için en kritik alanlardan
birisi olarak yer almaktadır.
Ülkemiz 2000’li yılların başından itibaren bu alanda önemli projelere imza
atmıştır. Metre altı görüntüleme cihazı İMECE ve ilk milli haberleşme uydumuz
TÜRKSAT 6A’yı hayata geçiriyoruz.
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Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak kurulan Türkiye UZAY Ajansıyla hazırladığımız Milli Uzay Programını kamuoyuyla paylaştık. Önümüzdeki dönemde de,
uzayda iddialı ama gerçekçi hedeﬂer koyarak teknolojik atılımımızı sürdürüyor
olacağız.
Haberleşme teknolojilerini hem milli güvenliğimiz açısından hem ekonomik
etkileri bakımından önemsiyoruz. 4,5G LTE teknolojisinde bir yerli girişimimiz
olan ULAK 1000’den fazla baz istasyonunu aktif olarak işletmektedir. 5G ve ötesi teknolojilere de ULAK ve 16 ﬁrma birlikte TÜBİTAK desteği ile çalışmaktadır.
Bu alanda, önümüzdeki dönemde Türkiye‘de milyarlarca dolar yatırım yapılacaktır. Bu yatırımların ülkemizde kalması bizim için kritik önem arz etmektedir.
Bu haberleşme teknolojilerinde, kritik unsurların yerli ve milli olarak geliştirilmesi güvenliğimiz açısından çok önemli görüyoruz.
Bu nedenle de TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan 5G projesini çok
önemsiyoruz. Projenin çıktılarını hızlı bir şekilde ürüne dönüştürmeyi hedeﬂiyoruz.
Ar-Ge ve teknoloji alanındaki desteklerimizden yerli ﬁrmaların yanında küresel ﬁrmalar da yararlanmaktadır. Pek çok küresel ﬁrma, Türkiye’nin güçlü insan
kaynağından yararlanarak ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Türkiye’de yapmaktadır. Her vesileyle, Türkiye’nin ulusal hedeﬂerine katkı yapabilecek
herkese kapımızın açık olduğunu her fırsatta vurguluyoruz.
Ulusal araştırma merkezlerimiz ise önümüzdeki dönemde önemli misyonlar
yüklediğimiz merkezler olarak öne çıkmaktadır. 6550 sayılı Kanun ile desteklediğimiz ulusal bütçeden önemli imkanlar sunduğumuz bu merkezler, misyon odaklı
çalışan Türkiye’nin tüm araştırmacılarına ve girişimcilerine kapılarını açmaktadır.
Bu merkezlerin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin stratejik hedeﬂerine büyük
katkılar sunacaktır.
Türkiye’nin Girişim Ekosistemi
Ülkemizden başarılı teknoloji girişimlerinin çıkması için girişimlerin büyüme
sürecinde fona erişimi önem arz etmektedir. Bu nedenle de diğer kamu kurum
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ve kuruluşları ile birlikte girişimlerimizin fonlara erişimini kolaylaştırmak üzere
çalışmalar yürütüyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz “TechInvest-TR Programı”, fonların fonu mekanizması olarak çalışmaktadır.
Program, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere 1 milyar 400 milyon TL
yatırımın hayata geçmesine vesile olacaktır. Kalkınma ve Yatırım Bankası ile
birlikte hayata geçirdiğimiz “Teknoloji ve İnovasyon Fonu” ile de 350 milyon
lirayı ülkemizin teknoloji girişimlerine sermaye sağlamak amacıyla taahhüt ettik.
Bakanlığımızın bir projesi olan Bilişim Vadisi, Albaraka ve Vakıf Katılım iş
birliği ile bu alanda bir adım atmıştır. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım
Fonunu, 100 milyon başlangıç yatırımıyla hayata geçirmiştir.
Benzer şekilde, İstanbul Kalkınma Ajansı’mız da İstanbul merkezli teknoloji
girişimlerini desteklemek üzere 250 milyon TL “Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programını” duyurmuştur.
Attığımız adımlar ile Türkiye’nin milyar doların üzerinde pek çok girişimi hayata geçireceğine inanıyoruz.
Daha önce de belirttiğim üzere ülkemizde 10 Turcorn çıkması hedeﬁni koyduk. Bu torcorn’lardan ilki Peakgames olmuştur. Yerli girişimimiz, 2020 yılında
1,8 milyar dolar değerleme ile Zynga tarafından satın alınmıştır.
Bu başarı, aslında bu alandaki girişimlerin ne kadar büyük değerlere hızla ulaşabildiğini göstermiştir. Bi, birçok girişimimiz bu potansiyele sahip olduğunu biliyoruz.
Sonuç
Türkiye’nin akıllıca tasarlanmış kalkınma politikalarıyla başaramayacağı hiçbir
hedef yoktur. Türkiye gerek Ar-Ge, gerek insan kaynağı olarak çok yüksek potansiyele sahip bir ülke.
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Ortak hedeﬂer doğrultusunda, hep birlikte çok çalışarak, doğru hedeﬂer doğrultusunda politikalarımızı eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde yapılandırdığımız
takdirde, 2023 yılında bugünkünden de öte başarılara eriştiğimizi hep beraber
göreceğiz.

Online Kamu Yönetimi
ve Kalkınma Kongresi
Youtube Yayını
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KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRGESİ
Memur-Sen ve OSTİM Teknik Üniversitesi ortaklığıyla 9-10 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği
Arayışı” isimli online (çevrimiçi) kongre geniş katılım ve nitelikli sunumlarla tamamlanmıştır.
21. yüzyılda daha da hızlanan küreselleşme süreci, daha rekabetçi, yenilikçiliği destekleyen kamu kesimi politika ve kurumlarını elzem hale getirmiştir. Bu
bağlamda kamu kesiminin kalkınma odaklı yönetiminin daha faal olması için
Kongrede yapılan sunumlardan öne çıkan tespitler ve öneriler aşağıda sıralanmıştır.
1. Kalkınma salt ekonomik büyümeyle açıklanabilecek bir olgu olmadığından ekonomik, sosyal ve siyasi yönleriyle insanı merkeze alan Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı sürdürülebilir kalkınma ilkesi tercih edilmeli, sosyal adalet ve sosyal
devlet ilkelerine uygun, geleneksel değerlere zarar vermeyen hatta onları güçlendiren özgün modeller üretilmelidir.
2. 1980’lerden itibaren yabancı yatırım ve teknoloji transferi yoluyla gelişmekte olan ülkelerin sanayileşebileceğini savunan neoliberal yakınsama tezi çökmüştür. Kendi yenilikçilik kabiliyetlerini geliştiren ve kendine özgü sanayileşme
modeli kurgulanmalıdır.
3. Kalkınmacı devletin kalkınma üzerindeki olumlu etkisi “devlet yetenekleri” tarafından belirlenir. Bilimsel bilginin ve insan kaynağının üretildiği eğitim
süreçleri, yenilikçi bir sanayi için satın alma politikalarının oluşturulması ve uygulanması; uygulamaların denetlenmesi; sahadan toplanarak işlenen verilerin istatistiklere ve politikalara dönüştürülmesi; KİT’ler eliyle doğrudan üretimin gerçekleştirilmesi gibi kalkınmanın her aşamasında etkin rolü bulunan kamu kesimi daha
yenilikçi ve öncü rol almalıdır.
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4. Yönetişimin lideri olarak kamu kesiminin piyasa oluşturan, piyasaya öncülük eden, proaktif şekilde süreçleri koordine eden bir yaklaşımla, ülkemizin
özgün unsurlarının (coğrafya-kültür, sosyal yapı vs. ) çerçevesinde yepyeni bir
kalkınma modelinin oluşturulmasında alacağı rol üniversite-kamu-özel sektör iş
birliği için temel teşkil etmektedir.
5. Kamu kaynaklarının kalkınma noktasında verimli ve etkin kullanılması
için performans ölçümleri yapılmalı; ödeneklerin, doğurduğu etki ve hedef açısından kalkınmaya nasıl bir katkı sunduğu tespit edilmeli, etki analizleri yapılmalı
ve denetimi gerçekleştirilmelidir.
6. Fikirden mamul ürüne kadar üretimin bütün süreçlerinde teknolojik ve
sınai bağımsızlığın sağlanması elzemdir.
7. Kalkınma hedeﬂerini tutturacak ve de yenilikçi kalkınmayı sağlayacak
ekosistemin üç bileşeni olan üniversite-özel sektör-kamunun birbiriyle daha sıkı,
uyumlu ve verimli çalışması sağlanmalıdır.
8. Üniversitelerde üretilen bilginin inovasyona dönüşümü ve daha katma-değerli bir şekilde ticarileşmesi için kamu-üniversite-sanayi kesimlerinden
oluşan üçlü sarmal yapının tümünü kapsayacak ve ulusal inovasyon sisteminin
topyekûn etkinliğini artıracak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
9. Sözleşmeli istihdam, liyakat-kariyer sistemindeki sorunlar ve toplu sözleşme düzenindeki aksaklıklar gibi kamu görevlilerini zayıﬂatarak kalkınma sürecindeki verimliliğini düşüren ve sürekliliği olumsuz etkileyen problemler giderilmeli, kamu görevlilerinin niteliği ve kalkınmaya katkıları artırılmalıdır.
Sonuç olarak; sanayileşme olmadan kalkınmadan bahsedilemeyeceği için teknolojik gelişim ve katma-değerli üretimi odağına almış bir “kalkınmacı devlet”
anlayışına ihtiyaç vardır. Sanayileşmiş ülkelerin standardına ulaşmak için özel
sektörün faaliyetlerinin satın alma politikalarından ihale sistemine ve Ar-Ge faaliyetlerine değin her alanda ve her düzeyde desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi ve yenilikçi sınai üretim için yüreklendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörle
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iş birliği içinde olan ve onu destekleyen üniversiteler ve kamu kesimiyle birlikte
topyekûn ve daha eşitlikçi bir kalkınma sağlanabilecektir.
Ülke olarak kendine özgü şartları ile planlanan, sürdürülebilir, yenilikçi, işbirlikçi ve kapsayıcı büyümenin yolu; değerleriyle barışık ve bilimsel bilginin girişimci ruhla birleştirildiği sağlıklı bir üniversite sisteminin, üretilen bilgiye yönünü
dönmüş ve yenilikçi bir anlayışla ürününü ticarileştiren özel sektörün ve ehliyet
ile liyakat ilkesinin yeniden inşâ edildiği bürokratik yapının tesisinden geçmektedir. Profesyonel eğitimin ilk halkası olan öğrencisinden başlayarak, akademisyen,
iş insanı, politikacı, bürokrat, kamu personeline kadar tüm çalışanların niteliğinin
artırılması ve tam kalkınma yolunda küçük-büyük demeden her unsurun etkin
bir güç olduğu bilincinin edinilmesi/edindirilmesi ulusal kalkınma için temel teşkil etmektedir. Bu temele dayanarak tüm gücünü etkin bir şekilde kullanan ve
ulusal kalkınmasını başarıya ulaştırmış bir Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10
ekonomisi arasına girerek 21. yy.’ın en önemli güçlerinden biri olacağı unutulmamalıdır.
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