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Stratej� belgeler�n�n 
arkası ve önü

Bakanlık, açıklanan 
sanay� stratej�s�n�n 

hedefler�ne 
ulaşması �ç�n 

anal�t�k yetk�nl�ğ�n 
artırılmasına �l�şk�n 

somut öner�ler�n� 
d�ğer b�leşenle 

beraber ele almalı 
kamuoyunda 

farkındalığı artıracak 
tartışma �kl�m�n� 

yaratmalı.

S
anayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın paylaştığı “strateji belgesi”; strateji ve inovasyon 

odaklı, dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan, girişimciliği özendiren, beşeri 

sermayeyi güçlendiren ve gerekli alt yapı destekleri sağlayarak, gelişmeyi hızlan-

dıran bir yapılanma içeriyor. Strateji-odaklı gelişme planlarının kaynakları etkin 

ve verimli kullanmanın araçları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıdan bakarak, “en büyük 

maliyet hedefsizliktir” ilkesinden yola çıkıyor; Bakanlığın strateji tanımlamış olmasını, somut 

hedefler belirlemesini kendi başına olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu adımların 

düzenli ve kararlı biçimde atılabilmesi için yerine getirilmesi gerekli olanları beş alt başlıkta 

paylaşacağız: 1) Devletin kayıt, ölçme, gözetim ve denetim sorumluluğu 2) Teknolojik 

gelişmelerin bağlantı, kayıt ve veri oluşturma fırsatları 3) Süreç kontrolü ve verimlilik odaklı 

rekabetin öne çıkması 4) Analitik yetkinliğin verimlilik artışına etkileri, 5) Kendini yeniden 

üreten sistem kurmanın önemi.

Kayıtlılık düzeyi devletin gücüdür

İlber Ortaylı, yaşamdan çıkardığı deneyimlerini paylaştığı söyleşi kitabında, insanlığın 

en önemli icadının “devlet” olduğunu söylüyor. Yale Üniversitesi’nde siyaset bilimi öğretim 

üyesi olan James C.Scott’un “İlk Devletlerin Derin Tarihi/ Tahıla Karşı” kitabında başından 

sonuna devlet gücünü kayıt tutma yaygınlığının ve derinliğinin belirlediğini anlatıyor. Bizim 

neredeyse kırk yıldır sürekli altını çizdiğimiz bağlantı, kayıt, envanter oluşturma, veri analizi, 

bilgi oluşturma ve bilgiyi anlamlandırma konusundaki ısrarlı yazılarımızı, sözünü ettiğimiz 

kitap her satırında bir kez daha kanıtlıyor ve pekiştiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belirlediği “sanayi stratejisinin” ülkemizi yaratmak istediği 

sonuçlara taşıyabilmesi için hedef alanlardaki kayıt, envanter, veri ve bilgi düzeyine sıkı sıkıya 

bağımlı olduğumuzu bilerek destekler yapmalıdır. Kayıt dışı uygulamanın ülke ekonomisin-

deki düzeyi, tersine okuduğumuzda devletin güçsüzlüğünün göstergesidir. Bakanlık öncelikli 

alanlarla ilgili varlıklarımızı ölçmez, kayıt altına almaz, envanter oluşturmaz, envanterleri bil-

giye dönüştürmezse korkarız ki daha önce belirlenen iddialı hedeflerin sapması gibi, bugün 

belirlenen hedefler de sapacaktır.

Bağlantılılık, kayıt ve veri üretimi

Her zaman belirtildiği gibi, rekabet gücünün bir yarısını “teknolojik ilerlemeler”, diğer 

yarısını da yapılacak işlerin “ekosisteminin oluşumu” belirler. Bugünün dünyası, Prof. Dr. Tuncer 

Kılıç’ın belirttiği gibi, yaşam, birbiriyle bağlantılı entegre bilgi sistemlerinden oluşuyor. GE  
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Geçm�şte yapılan �şler�n açık ortamlarda yaygın sorgulanması yapılab�l�rse 
toplumun “b�r�k�mler�” etk�n b�ç�mde değerlend�r�leb�l�r. Ters�ne b�r tutumla 

�lkes�z g�zl�l�k tuzaklarına düşülürse, geçm�ş�n yapılan hatalarının sorgulanması 
yapılmazsa, ekonom�m�z� “orta gel�r tuzaklarından” kurtaramayız.

Türkiye Blog’da yayınlanan “5G  Standardını Yaratan Türk: Prof. Dr. Erdal 

Arıkan” başlıklı yazıda  altı çizildiği gibi son 30 yılda haberleşme ve bilgiye 

erişim kolaylaşmış, mobil iletişim toplumsal ve ekonomik dönüşümlere 

yol açmıştır. Özellikle 5G aşamasına geçildiğinde otonom nesneler, 

nesnelerin interneti (IoT), makineler arası iletişim (M2M) alanlarında 

verimliliği artıracak yeni uygulamalar alabildiğine yaygınlaşacaktır. 5G, 

kendinden önceki 4G aşamasını 100 katı hızlı veri aktarabilecek. Bağlantı 

ve iletişim alanındaki gelişmeler, yeni işbirliklerinin oluşumunu kolaylaş-

tıracak; tedarik, dönüştürme, lojistik alanında bugüne kadar geçerli olan 

paradigmalar hızla değişecektir.

Bakanlığın önerdiği strateji belgesinin hedeflerine erişmek için  

projelerin bağlantı boyutu, sürdürülebilirliği ve rekabet gücüne katkısı 

özenle analiz edilmesi gereken hususlardır. Teknolojinin yarattığı ölçme, 

kayıt, saklama, analiz olanakları veri ayıklaması yaparak işe yarar veriler-

den yeni bir ürün ve yeni bir iş yapma metoduna dönüşmezse, “veri 

hamallığı tuzaklarına” yakalanabiliriz.

Uçtan uca süreç kontrolü

Bağlantı kolaylığının yarattığı ölçme, kaydetme, veriye dönüştürme, 

bilgi üretme ve bilgiyi anlamlandırma alanlarında teknolojinin yarattığı 

güç, “uçtan uca süreç kontrolü” yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

Bir kalkınma stratejisi, bir yandan bilim ve teknolojideki gelişmelerin 

yarattığı fırsatları en üst düzeyde değerlendirmenin, tehlikeleri de en 

düşük maliyetle savuşturmanın gerek şartlarını yerine getirdiği zaman 

anlamlıdır. Strateji, bizi amaca götürecek en uygun yolları ve yöntemleri 

içerir. Ülke gündemine yeni bir kalkınma stratejisi taşındığında, teda-

rikten dönüştürmeye, dağıtımdan hizmet kalitesini artırmaya bütün 

süreçlerin birbirini bütünlemesi gerek şarttır. Sadece stratejinin belir-

lenmiş olması olumlu adımdır; gerek şartları yerine getirilmezse başarılı 

olma şansı yoktur.

Bakanlığın açıkladığı strateji hedeflerine erişebilmemiz için, süreç 

kontrolü olanaklarının geri-bildirim döngülerini değerlendiren bir sistem 

bütünlüğüne ihtiyaç vardır. Bakanlık, strateji kapsamında desteklenecek 

projelerin ödünsüz gözetim ve denetiminin mekanizmalarını oluştur-

mak, kadrolarını yetiştirmek ve çalışır hale getirmek zorundadır. Eğer 

geri-bildimler sistemli biçimde yapılamazsa, korkarız ki bu yeni atılım 

da oluşturacağı beklentilerin uzağında kalacaktır.

Analitik yetkinlik

Bilim ve teknolojinin oluşturduğu yeni sistemler ölçme, veri oluştur-

ma kadar “veri analizi” de gerektiriyor. Makine öğrenimi ile büyük verinin 

“kümelendirilmesi” kolaylaşmaktadır. Verilerin karşılaştırılması, ayıklanma-

sı ve işe yarar verilerin belirlenmesi “analitik yetkinlik” gerektirmektedir.

Toplumun elit kesimde analitik yetkinlik, tıpkı girişimcilik gibi ge-

leceğin önemli varlığı haline gelmiştir. Analitik yetkinlik için, güvenli, 

özgür ve özgün düşünebilme ortamı ve iklimi oluşturulmalıdır. Bakanlık, 

açıklanan sanayi stratejisinin hedeflerine ulaşması için, analitik yetkinliğin 

artırılmasına ilişkin somut önerilerini, diğer bileşenle beraber ele almalı, 

kamuoyunda farkındalığı artıracak tartışma iklimini yaratmalıdır.

Analitik yetkinliği gelişmesi “yüzleşme özgüveni” gerektirir. Geçmişte 

yapılan işlerin açık ortamlarda yaygın sorgulanması yapılabilirse, toplu-

mun “birikimleri” etkin biçimde değerlendirilebilir. Tersine bir tutumla, 

ilkesiz gizlilik tuzaklarına düşülürse, geçmişin yapılan hatalarının sorgu-

lanması yapılmazsa, ekonomimizi “orta gelir tuzaklarından” kurtaramayız.

Kendini yeniden üretme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı sanayi stratejisi hedefle-

rine ulaşmamız da yeterli değildir. Uzun dönemli geleceği güven altına 

almak için sistemin “kendini yeniden üretmesini” de sağlamak gerekir.

Stratejinin açıklanması tek başına anlamlı değildir. Stratejinin gerek 

ve yeter şartlarını iyi analiz ederek, parçacı değil bütünsel bir anlayışla 

değerlendirme yaparak, öngörme ve önlem alma disiplininden ödün 

vermeden ilerlemeliyiz.

Kendini yeniden üreten bir yapı oluşturabilmemiz için önce rekabet 

edebilir alan seçiminde ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Belirlenen alanlara 

yönelik projeleri, dünya, bölge ve ülke özelinde değerlendirebilecek 

uzmanlık birimlerinin varlığı hayati önem taşır. Desteklenen projelerin 

eş anlı gözetim ve denetimi sağlanmadan geleceği güven altına alacak 

bir yeniden üretim mekanizması kurulamaz.

Kalkınma hepimizin ortak hedefi olduğuna göre, desteklenecek 

projelerin bütün verileri kamuoyu önünde sorgulanmalıdır. Örneğin, 

bundan önce yürürlüğe konan politikaların neden hedeflerine ulaşma-

dığını çok net bir sorgulamadan geçirmek, kendini yeniden üreten yeni 

sistemler kurabilmenin olmazsa olmazıdır.

Strateji belgeleri hepimiz içini ortak yarar üretecektir; bu belgelerde 

ortaya konan hedeflere ulaşmak da hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu 

açıdan, burada söylenenler virgülüne kadar tartışmaya açıktır. Birbirimizi 

görmezden gelerek, tartışmalardan uzak duran manipülatif ve spekülatif 

tutumlar benimseyerek etkili bir gelişme yaratamayız. Açık biçimde 

ülkenin ortak  konularında eteklerimizdeki taşları dökmeliyiz… 


