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Büyüme 
durdu mu?

Büyümenin kalitesini 
değiştirmek ve çevreye 

olan etkisini büyük 
ölçüde azaltmak oldukça 

mümkün. Örneğin, büyük 
teknolojik gelişmeler 

olmadan da 2050 yılında 
sıfır karbon hedefine 

ulaşabiliriz. Ama bu kendi 
kendine olmaz; eğer bu 

işi piyasaya bırakırsak da 
olmaz. Ancak kapsamlı 

kamusal yatırımlar, 
sıkı yönetmelikler ve 

uygun fiyatlandırmalarla 
desteklenirse olur.

Şüphesiz, gezegenimizin sınırlarını zorluyoruz. Eğer bir 
şeyleri değiştirmezsek, sonuçlar vahim olacak.
O şeylerden biri de ekonomik büyümeye bu kadar 
odaklanmış olmamız olabilir mi?
Karşı karşıya olduğumuz en belirgin risklerden birinin 

de iklim değişikliği olmasının yanı sıra, bedelinin ne olacağını 
şimdiden görebiliyoruz. “Biz” derken, Amerikalıları da kast 
ediyorum. En büyük siyasi partilerinden birinde ağırlıklı olarak 
iklim değişikliğini inkâr edenlerin yer aldığı Birleşik Devletler, 
kişi başına en yüksek sera gazı emisyonu oranına sahip olan 
ve 2015 Paris İklim Anlaşması’na uymayı reddeden tek ülke. 
ABD’nin aynı zamanda, sel, yangın, kasırga, kuraklık ve yakıcı 
soğuklar gibi hava olayları kaynaklı mülkiyet hasarlarının en 
çok meydana geldiği ülkelerden biri haline gelmesi de olduk-
ça ironik bir durum. 

Vaktiyle, bazı Amerikalılar iklim değişikliğinin faydalı ola-
bileceğini bile düşündüler. Örneğin, Maine’nin kıyılarında 
yüzebileceklerini…

Bugün bile hala birkaç ekonomist, ortalama küresel sı-
caklık artışını, Paris Anlaşması’nda ön görülen 2 santigrat 
dereceye kıyasla, ortalama 3-4 santigrat dereceye düşürürsek, 
endişelenilecek pek bir şey olmayacağına inanıyor.

Kumarı ya kaybedersek!
Bu öneriye uyulması, adeta kumar oynamak gibi ahmakça 

bir davranış olurdu. Sera gazı konsantrasyonlarının milyon-
larca yıl içinde en yüksek düzeylerine ulaşmasının beklendiği 
göz önünde bulundurulduğunda, bu kumarı kaybedersek 
gidebileceğimiz hiçbir yer kalmayacak.

Yüksek sıcaklıklara dayanabileceğimizi öneren çalışmalar 
ise baştan sona hatalı.

Örneğin, uygun risk analizleri sistematik olarak atlandığı 
için, sundukları model “kötü sonuçların” olasılığına yeterince 
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Sera gazı konsantrasyonlarının milyonlarca yıl içinde en yüksek düzeylerine 
ulaşmasının beklendiği göz önünde bulundurulduğunda bu kumarı kaybedersek 

gidebileceğimiz hiçbir yer kalmayacak. Yüksek sıcaklıklara dayanabileceğimizi öneren 
çalışmalar ise baştan sona hatalı.

ağırlık vermiyor. Kötü sonuçlarla karşılaşma riskine ne 
kadar çok ağırlık verirsek ve sonuçlar da o kadar kötü 
olursa, o kadar çok önlem almamız gerekir. Bu çalışmalar, 
son derece olumsuz sonuçlara çok az ağırlık vererek, 
önlem alınmasın diye sistematik olarak analizi çarpıtıyor.  

Söz konusu çalışmalar, ayrıca, zarar fonksiyonlarında-
ki sapmaları hafife alıyor.

Başka bir deyişle, eğer zarar, sıcaklığa orantılı olarak 
artarsa, ekonomik ve ekolojik sistemlerimiz hafif sıcaklık 
değişikliklerine karşı dirençli olabilir; ancak, iklim deği-
şikliği belirli bir eşiğe ulaştıktan sonra, zarar artışı, sıcaklık 
artışına paralel olarak hızlanır. Örneğin; donma ve ku-
raklık sonucu mahsul kaybı ciddi bir düzeye ulaşır. İklim 
değişikliği eşiğinin düşük olması donma veya kuraklık 
riskini etkilemezken, daha yüksek olması, bunlar gibi 
olağanüstü olayların meydana gelme riskini orantısız 
olarak artırır.

Bedelini ödemekte zorlanırız
İklim değişikliğinin sonuçları ne kadar büyük olursa, 

bedelini ödemekte o kadar zorlanırız. İklim değişikliği 
sonucu deniz seviyelerinde devasa yükselişler, öngörü-
lemeyen sağlık riskleri ve toplu göçlerle başa çıkabilmek 
için başvurabileceğimiz bir sigorta fonu bile mevcut 
değil. Bu koşullar altında, dünyamızın fakirleşeceği 
ve bu kayıpları telafi etmekte daha fazla zorlanacağı 
kesin. Uzun lafın kısası; iklim değişikliğinde “bekle ve 
gör” yaklaşımını savunanlar, yani uzak gelecekteki ke-
sinleşmemiş bir risk için büyük önlemler almanın para 
israfı olacağını öne sürenler, gelecekteki söz konusu 
riskleri fazla hafife alıyorlar. Başka bir deyişle, gelecekte 
bir zararı veya faydası görülebilecek bir şey yaparken, 
gelecek zararların veya faydaların bugünkü değerinin 
ölçülmesi gerektiğini savunuyorlar. Onlara göre, eğer 
bir dolar, günümüzden 50 yıl sonra da aynı değere sahip 
olacaksa, kaybı önlemek için sıkı önlem alınmalı ama 3 
sent değerinde olacaksa alınmamalı. Yani, iskonto oranı 
(gelecek zarar ve faydaları günümüze göreceli olarak 
nasıl değerlendirdiğimiz), kritik hale geliyor. Hatta, ABD 
Başkanı Donald Trump hükümeti, 50 yıl içindeki bir dolar 

kaybını önlemek için bugün yaklaşık üç sentten fazlasını 
harcamamamız gerektiğini bile söyledi. Yani, bu görüşe 
bakılırsa, gelecek nesillerin ederi yüksek değil. Bu etik 
olarak yanlış. 

“Hiçbir şey yapma” savunucuları, geçen yarım yüzyıl 
boyunca kamu ekonomilerinde meydana gelen ve 
bunun aksini gösteren tüm gelişmeleri göz ardı ederek, 
ekonomik verimlilik gereği böyle olması gerektiğini iddia 
ediyorlar. Ama yanılıyorlar.

Sıkı önlemler almamız gerekiyor
Dünyanın her gün daha fazla yaklaştığı iklim felake-

tinden korunmak için hemen sıkı önlemler almamız ge-
rekiyor. Bununla birlikte, birçok Avrupa liderinin dünyayı 
2050 yılına kadar karbonsuz hale getirmeyi hedefleyen 
çalışmalara öncülük ediyor olması da olumlu bir gelişme. 
Nicholas Stern ile birlikte eş başkanlığını yürüttüğüm 
Karbon Fiyatları Yüksek Komisyonu’nun raporu, yaşam 
standartlarımızı iyileştirerek Paris Anlaşması’nın küresel 
ısınmayı 2 ºC’ye düşürme hedefine ulaşabileceğimizi, 
yani yeşil ekonomiye geçerek inovasyonu ve refahı 
destekleyebileceğimizi gösteriyor.

Bu görüş bizi, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ancak 
ekonomik büyüme durdurularak ulaşabileceğini iddia 
edenlerden ayırıyor. Ben bu iddianın yanlış olduğunu 
düşünüyorum. Bununla birlikte; GSYİH’nin sürekli artı-
rılmasına bu denli ağırlık verilmesi ne kadar yanlış olsa 
da, ekonomik büyüme olmadan milyarlarca insanın 
gıda, barınma, giyinme, eğitim ve tıbbi ihtiyaçları karşı-
lanamaz. Yine de büyümenin kalitesini değiştirmek ve 
çevreye olan etkisini büyük ölçüde azaltmak oldukça 
mümkün. Örneğin, büyük teknolojik gelişmeler olma-
dan da 2050 yılında sıfır karbon hedefine ulaşabiliriz.

Ama bu kendi kendine olmaz; eğer bu işi piyasaya 
bırakırsak da olmaz. Ancak kapsamlı kamusal yatırımlar, 
sıkı yönetmelikler ve uygun fiyatlandırmalarla destek-
lenirse olur. Ayrıca, adaptasyon yükünü fakirin sırtına 
yüklersek de bu gerçekleşmez ya da gerçekleştirilemez: 
çevresel sürdürülebilirlik, ancak daha fazla toplumsal 
adalet yaratmak için de çaba gösterilirse sağlanabilir.
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Avrupa Yeşil
Anlaşması 

Avrupa hırslı, zorlu ve 
uygulanabilir planı ile 

tarihi bir atılım yapmıştır. 
Yeşil Anlaşma kargaşa ve 
istikrarsızlık dünyasında 

güçlü bir umut ışığıdır. 
Avrupa Yeşil Anlaşması 

dünyanın önemli 
bölgelerinden birinde 

sürdürülebilir kalkınma 
elde etmeye yönelik ilk 

kapsamlı plandır.

Jeffrey D. Sachs Columbia Üniversitesi’nde Sürdürülebilir 

Kalkınma, Sağlık Politikaları ve Yönetimi Profesörü ve Yeryüzü 

Enstitüsü Direktörüdür. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir 

Kalkınma Çözümleri Ağı’nın da direktörüdür.

Avrupa başardı. Avrupa Komisyonu tarafından duyurulan 
Avrupa Yeşil Anlaşması dünyanın önemli bölgelerinden bi-
rinde sürdürülebilir kalkınma elde etmeye yönelik ilk kap-
samlı plandır. Bu itibarla zengin, herkesin dahil olduğu ve 

çevre açısından sürdürülebilir bir ekonomiye geçişin planlanmasına 
yönelik bir "nasıl yapılır" rehberi, global bir ölçüt haline gelmektedir.

Muhakkak ki Avrupa Birliği'nin karşısındaki işler göz korkutuyor. 
Yeni belgeyi okumak bile göz korkutucu bir iş. Planlar, konsültas-
yonlar, çerçeveler, kanunlar, bütçeler ve diplomasiden ve enerjiden 
taşımacılığa ve gıdadan endüstriye kadar değişen birçok birbirleriyle 
bağlantılı konudan oluşan görünüşte karmakarışık bir sürü şey…

Eleştirmenler Avrupa bürokrasisi ile alay edecektir. Ancak bu, en 
iyi anlamında Max Weber bürokrasisi. Çünkü rasyonel. Sürdürülebilir 
kalkınmanın hedefleri net şekilde açıklanmıştır. Hedefler zaman 
sınırları olan amaçları temel alır ve süreçler ve prosedürler hedeflere 
uygun olarak belirlenir. 

Vatandaş temelli bir yaklaşım
Kapsamlı amaçlar 2050 yılı itibarıyla "karbon nötr" (net-sıfır sera 

gazı emisyonları) durumuna erişmek; plastiklerin ve diğer petrol 
kökenli kimyasalların, böcek ilaçlarının ve diğer atık ve toksik mad-
delerin neden olduğu yıkıcı kirlenmeyi sona erdiren döngüsel bir 
ekonomi ve ne insanları aşırı işlenmiş bir beslenme tarzıyla öldüren 
ne de sürdürülemez tarım uygulamaları ile toprağı öldüren bir "çift-
likten çatala" gıda sistemi.

Ve Avrupa Komisyonu bunun vatandaş temelli bir yaklaşım ol-
ması gerektiğini bilmektedir. Gene eleştirmenler halkın görüşlerinin 
alınmasını saf ve boş bir iş olarak görecektir. Ama bunu gelin de bir 
yılı aşan süredir sokak isyanları ile karşı karşıya olan Fransız Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron'a veya metro ücretlerinde küçük bir 
artış yapılması sonrasında ülkesinde aniden ortaya isyanlar çıkan Şili 
Cumhurbaşkanı Sebastián Piñera'ya anlatın. Hem Macron hem de 
Piñera örnek çevrecilerdir. Her ikisi de ülkelerini 2050 yılı itibarıyla 
karbon nötr hale getirmeye söz vermiştir. Her ikisi de acil olarak halkın 
görüşlerini alma yolu aramaktadır ama her şey olup bittikten sonra. 

Amerikan neoliberaller "piyasanın" iklim değişikliğini halledeceği 

Prof. Jeffrey 
D. Sachs
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Yenilebilir enerji, dijital teknolojiler, gelişmiş materyaller, taşıma ve diğer alt yapıda 
paylaşım ekonomisi birleştirilerek enerji sisteminden karbonu çıkarabilir, döngüsel 

bir ekonomiye geçebilir ve birincil kaynakların akışını önemli ölçüde azaltabiliriz.

savıyla buna da dudak bükecektir. Ama bugün ABD'ye bir 
bakın. Neoliberalizm Amerika'nın alt yapısı için yaptığını 
gezegenimiz için yaparsa, hepimizin başı büyük belada 
demektir. Bir Amerikan havalimanına varmak demek, çalış-
mayan asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar; 
gelmeyen taksiler, olmayan tren hatları ve yarıda kalan 
şeritler ve üstten geçen yollar ile otoyollar demektir.

Amerika’daki seçim sürecinin maliyeti
Bu işlevsizliğin nedeni barizdir: Yolsuzluk. Her Amerikan 

seçim süreci milyarderler, petrol şirketleri, silah sanayi, özel 
sağlık sektörü lobisi ve vergi muafiyetleri ile mevcut duru-
mun korunmasına ilişkin kazanılmış haklar tarafından finanse 
edilerek artık 8 milyar dolar veya daha fazlasına mal olmak-
tadır. ABD'de olduğu gibi siyaset lobilerin baskısı altında 
olduğunda piyasa temelli çözümler tam bir fostur. Avrupa 
Yeşil Anlaşması olması gereken, yani şirketlerin emrinde 
olmayan hükümetleri göstermektedir.

Avrupa'nın Yeşil Anlaşması, aslında başarılı Avrupa sosyal 
demokrasisinin bir göstergesidir (Dar partizan anlamından 
çok operasyonel anlamda). Piyasaları, resmi düzenlemeleri, 
kamu sektörünü ve sivil toplumu birleştiren bir karma 
ekonomi karma bir strateji izleyecektir. Kamu hedefleri, 
alt yapıda kamu yatırımları, endüstriyel dönüşümde özel 
yatırımlar, kamu-özel araştırma ve geliştirme misyonları ve 
bilgilendirilmiş bir nüfus. Aslında bu, en sofistike haliyle bir 
endüstri politikasıdır.

İyimser olmak için nedenler var. En önemlisi sıfır karbon, 
kaynak tasarrufu sağlayan, çevre açısından sürdürülebilir 
gelişmiş bir ekonomi yaratmak için hem ticarileşmiş hem de 
henüz ticarileşmemiş ileri teknolojiler mevcuttur.  Yenilebilir 
enerji, dijital teknolojiler, gelişmiş materyaller ve taşıma ve 
diğer alt yapıda paylaşım ekonomisi birleştirilerek enerji sis-
teminden karbonu çıkarabilir, döngüsel bir ekonomiye geçe-
bilir ve birincil kaynakların akışını önemli ölçüde azaltabiliriz.

Ancak bunların karşısındaki aşılması gereken üç büyük 
engelin üzerine gidilmelidir. Bunlardan birincisi mevcut 
durumdan menfaati olanların üstesinden gelmektir. 

Petrol şirketleri zararı sineye çekecek
Büyük petrol şirketleri zararları sineye çekmek zorunda 

kalacaktır ancak işçiler ve kömür madenciliği bölgelerinin 
zararı gelir desteği, yeniden eğitim ve diğer kamu hizmetleri 
ile giderilmelidir. Avrupa'nın planları hakkıyla "adil bir geçiş" 

gerektirmektedir. İkinci engel finansmandır. Avrupa ve aslın-
da dünyadaki her bölge kademeli olarak, yeni alt yapı, kamu 
ihaleleri, Ar-Ge, endüstride ekipman yenileme ve diğer ihti-
yaçlar dahil yıllık üretiminin yüzde 1-2'sini yeşil ekonomiye 
doğru yönlendirmelidir. Bunun çoğu özel sektör tarafından 
finanse edilecektir ancak birçoğu da devlet bütçelerinden 
geçmelidir. Avrupa'nın daha fazla AB harcamasına karşı olan 
ideologları susturması gerekecektir. Önemli olanın gerçekler 
olması gerekecektir.

Son büyük engel ise diplomatiktir. Avrupa dünyadaki 
karbon dioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 9,1'inden so-
rumludur; buna karşılık Çin yüzde 30, ABD ise yüzde 14'ün-
den sorumludur. Avrupa Yeşil Anlaşmayı tam olarak uygulasa 
bile, Çin ve ABD ve diğer bölgeler buna benzer girişimlerde 
bulunmadıkça bu boşa bir çaba olacaktır.  Dolayısıyla Av-
rupalı liderler haklı olarak Yeşil Anlaşma’nın başarısında 
diplomasiyi çok önemli olarak görmektedir.

Çin'i düşünün. Kitlelerin yoksulluğunu ortadan kaldıran 
ve on yıllardır devam eden hızlı büyüme sonrası dünyanın 
en yüksek CO2 emisyonuna sahip ülkesi haline gelmiştir 
(Ancak Amerika'nın kişi başına emisyonunun ancak yarısı). 
Tek başına Çin dünyanın iklim geleceğini belirleyecektir. 

Çin’in yalnız kalma riski var
Bir yandan, Çinli liderler ülkelerinin iklim değişikliği 

karşısında son derece savunmasız olduğunu ve karbon 
emisyonunu azaltmadıkları durumda diplomatik olarak yal-
nız kalma riski altında olduklarını bilmektedir.  Diğer yandan 
Amerika'nın yanlış yönlendirilmiş soğuk savaş tehlikeleri ile 
uğraşmaktadır. Devletteki tutucu fikirliler ve Çin'in kömür 
lobisi, özellikle de Trump'ın kendisi karbon emisyonunu 
azaltmayı ret ettiği için Amerikan baskıları karşısında karbon 
emisyonun azaltmaya karşı direnmektedir. 

Avrupa diplomasisi, Amerika'nın Çin'i frenlemeye yö-
nelik sinsi çabalarına eşlik etmeyi ret edip Çin'e net ve 
pozitif bir ortaklık sunarsa bir fark yaratabilir. Avrupa'nınkiyle 
birlikte Çin'in Yeşil Anlaşması bağlamında sürdürülebilir 
Avrasya alt yapısı, kalkınma ve teknoloji alanında birlikte 
çalışmak. Böyle bir ortaklığın Avrupa, Çin ve arada kalan 
onlarca Avrasya ülkesi ve aslında tüm dünya için çok büyük 
bir faydası olacaktır.

Avrupa hırslı, zorlu ve uygulanabilir planı ile tarihi bir 
atılım yapmıştır. Yeşil Anlaşma kargaşa ve istikrarsızlık dün-
yasında güçlü bir umut ışığıdır.
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Dijital dönüşüm 
sloganlaştırılmamalı

Bizim gözlemlerimize 
göre dijital dönüşüm 

birçok platformda 
doğru ve etkili tartışılsa 

da özelikle “toplumsal 
bilincin yükseltilmesi” 

odağından bakıldığında 
sadece yarı-iletken 
teknolojilerin araç 

gereçlerde kullanılması 
bağlamına ağırlık 

verilmektedir.

D ijital teknoloji, yarı iletken teknolojideki gelişmelerin yarattığı bir kapasitedir; 
uygulama alanların yaygınlığı ve derinliği, sosyal, mekansal, zamansal, deneysel 
ve psikolojik mesafelerin yeniden ayarlanması ihtiyacını yaşamın bütün alanları-
na taşımıştır. Dijital teknoloji, bir türev alan olarak, araç-gereçlerin ve metotların 

yeniden yapılandırılması, işlevlerinin farklılaşması ve yeni bir bağlantı ve ilişki kültürünün 
oluşturulmasını alabildiğine hızlandırmaktadır.

Yedi niteliksel özellik
Toplumun birikim yeteneklerini korumak ve uzun dönemli geleceğini güven altına almak 

isteniyorsa, bütün kesimlerin, iş dünyası insanlarının da dijital teknolojiyi yedi bağlamıyla bir bütün 
olarak gerekir: Birincisi dijital teknoloji, insanın zihninin uzantısı olarak, analiz ve çözüm becerisine 
dayanır; bu teknolojinin nimetlerinden yararlanmak isteniyorsa, öncelikle zihniyet ve kültürel 
alanında varsayımlarımızı, zihni modellerimizi ve değerler sistemini sorgulama özgüvenine sa-
hip olunmalıdır. İkincisi, teknolojinin birikimi yeteneklerini koruma ve geliştirmenin yarısıdır; öte 
yarısı teknolojiyle birlikte oluşan yeni ekosistemler ile eski ekosistemlerin birbirlerini besledikleri 
ve engelledikleri alanların net olarak anlaşılmasıdır. Üçüncüsü, bir dijital dönüşüm ve uyumdan 
söz edebilmek için bu yeni teknolojik aşamanın ölçe, sayma, veri oluşturma, veri analizi, malumat 
çeşitlendirmesi ve bilgi üretiminde yarattığı erişilebilirlik alanının net kavranmasıdır. Öğrenen ma-
kineler, derin öğrenme gibi zihni alanı genişleten potansiyelleri kavramadan, dijital dönüşümün 
fırsatları değere dönüştürülemez. Dördüncüsü, dijital teknolojinin yarattığı “katlanarak büyüme 
potansiyelinin” yarattığı hızın farkında olmaktır. Teknolojiye tam hakim olduğumuzu düşündüğü-
müz anda, yeni bir atılım bizi iki adım geride bırakabilmektedir. Katlanarak büyüme, ölçeklendirme 
ve yönetme konusunda yeni yapılar, işlevler ve kültür oluşturarak, bugünün alışkanlıklarını iler-
lemenin önündeki tuzak haline getirebilmektedir. Beşincisi, dijital teknoloji en büyükle en küçük 
olgulara erişilebilirliği artırmış, bağlantı ve iletişimi süreçlerini uçtan-uca veri, ses ve görüntü olarak 
kaydedebilme olanakları yaratmış, böylece insan doğasının kaytarıcılık alanlarını daraltmıştır. 

Özellikle “Akdeniz dalgacılığının ve şark kurnazlıklarının boşluklarını alan” yeni ve yaygın 
uygulamalar, birey-iş arasındaki ilişkileri yeniden düzenleme ihtiyacını alabildiğine artırmıştır. 
Yunanistan’daki ekonomik krizde, Alman Başbakanı, koca bir ülkeyi küçümseme anlamı taşısa 
da “Sisestadan vazgeçip çalışması gerektiğini” anımsatmada sakınca görmemiştir. Altıncısı, köklü 
değişmeler “değerler sisteminde” ciddi aşınmalar yaratmış; geçim örgütlenmesinin yeni yapısına 
göre yeni değer tanımlamaları yapmayı, benimsemeyi ve içselleştirmeyi ivedi bir toplumsal sorun 
haline getirmiştir. Yedincisi, teknoloji bütün insanlık tarihinde “insanın performansını” artırdığı 
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Vasat toplumların büyük tuzaklarından biri, “ciddi fikirlerin slogan haline 
getirilmesidir.” Dijital dönüşüm büyük fikir olduğu kadar, eğilim, ihtiyaç ve 

zorunluluktur; sloganlaştırmaya asla tahammülü yoktur.

halde, bugün ulaştığı düzeyde, birçok alanda “insanın yerini alabilen” yetkin-
likleri nedeniyle bir “ işsizlik sorunu yaratan korku odağı” haline gelmektedir.

Tartışma biçimimiz doğru mu?
Bizim gözlemlerimize göre dijital dönüşüm birçok platformda doğru 

ve etkili tartışılsa da özelikle “toplumsal bilincin yükseltilmesi” odağından 
bakıldığında, sadece yarı-iletken teknolojilerin araç-gereçlerde kullanılması 
bağlamına ağırlık verilmektedir. Yarı-iletken teknolojilerdeki atılım, kuşkusuz 
dijital teknolojinin gücünü de artırmaktadır. Dijital teknoloji geçim örgüt-
lenmesinin bütün alanlarında köklü değişmeler yarattığına göre, toplumsal 
düzeni ve toplumun refahını ilgilendiren bütün alanları bir bütün olarak 
ele almadan dijital teknolojiyi yeterince kavrayamayız. Eksik bakış, anlama 
yeterliliğine ulaşamaz ve anlamlandırma verimi de düşer.

İş dünyası dijital dönüşümü tartışırken, kendi iş alanını etkileyen eği-
limleri ve eğilimlerin fırsat ve tehlikelerinin neler olduğunu gündemin ilk 
maddesine koymalı. İkincisi, her iş yeri kendi alanında geleneksel tekno-
lojileri dönüştürürken aşırı ve noksan değerlendirme yapmadan “nesnel 
durum değerlendirmeleri” yapmayı da işin rutini haline getirmeli. Üçüncüsü, 
dijital teknolojinin hangi aşamasının kendi rekabet gücünü koruyacak, ge-
liştirecek ve uzun dönemli geleceği güven altına alacak özellikleri içermesi 
gerektiği konusundaki bilgi sahibi olmalıdır. Bugün, aşırı verimlilik artırmanın 
konsolidasyon etkileri, gelir dağılımını bozması ve sosyal sorunlar yaratması 
boyutu alabildiğine tartışılıyor. Bir iş yerinde dijital dönüşüm sorgulamala-
rında, hangi düzey teknolojilerin rekabet gücünü koruyabildiğini sürekli 
analiz edilmezse, gereksiz yere teknolojik yatırım yapılır, yanlış kaynak tahsis 
edilerek israf batağına sürüklenilebilir. Örneğin, dünyanın önde gelen bir 
asansör firması, merkezi bir bakım sistemi oluştururken, mobil eletişimde 
4G aşamasının yapmak istediği iş için yeterli olduğunu, bugünkü aşamada 
daha ileri bir mobil iletişim olan 5G aşamasına yatırım yapmasının gereksiz-
liği sonucuna ulaşabiliyor. Demek ki sadece teknolojik donanım ve yazılım 
yatırımına odaklanmak tehlikelidir; teknolojik düzey ile işlev arasındaki 
bağlantı dengesi iyi hesaplanmalıdır.

Dijital dönüşümün ilk adımı ihtiyacın doğru tanımlanması, ikinci adımı 
dijital ekonominin yarattığı rekabetteki eğilimlerin fırsat ve tehlikelerin iyi 
kavranması, üçüncüsü, işlev ile teknolojik düzey arasındaki dengelerin iyi 
kurulması ise dördüncü adım da işgücü yetiştirme sorunudur. Sadece tek-
nolojik uyuma odaklanılır; geçiş sürecinde yer alacak işgücünün yetiştirilmesi 
arka plana itilirse, dijital dönüşüm beklenen sonucu vermez. Örgün eğitim 
kurumları, hızla değişen teknoloji ve iş süreçleri ilişkilerinde yetileri bir işgücü 
arzı yaratamıyor. Bu hızlı geçişte, hangi işbirlikleriyle ihtiyaç olan işgücünün 

planlanması yapılmadan dijital donanım ve yazılıma yapılacak harcamalar 
da maksadı aşabilir. Dijital dönüşümün beşinci ve en önemli ayağı, sayma, 
ölçme, veri oluşturma, analitik algoritmaları, işe yarar olanların seçimi ve işe 
yarar olanlardan yeni bir ürün ve yeni bir metot geliştirilmesidir. Bir dijital dö-
nüşüm programı, insan kaynağı ve ona bağlı olarak sistemin yaptığı edilgen 
kontrol ve insan eliyle yapılacak etken kontrol planlamalarını kapsamıyorsa 
başarılı olması mümkün değildir.

Medyanın odaklanması çok önemli
Herkesin bildiği kavramlar üzerinde yayılan, geliştirici olmayan ve kısa 

mesajla ilgili olan, derin öğrenmeyi önemsemeyen kitle kültürünün popülist 
eğilimi ile dijital derin dönüşümün ihtiyaçları çelişmektedir. Yaygın ve yerel 
medyada, popülist konular kadar, üretim, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin 
geçim örgütlenmesini nasıl etkilediğini de sorgulamalı. Sorgulamalı ki refaha 
giden yolda kaynaklarımızı kullanırken kitlelerin rüzgarları yelkenlerimizi 
doldursun.

Yaygın ve yerel medyanın bugün yaşadığı sorunlar, medya mensuplarını 
kitlelerin gerçeği derinliğine öğrenmesini yansıtacak donanıma ulaşmalarını 
bir hayli zorluyor. Hatta “ihtisas medyaları” bile, vasatlığın çok temel göstergesi 
olan popülist eğilimlerin etkisinde kalabiliyor. Örneğin, Japonya’nın hızlı ge-
liştiği dönemlerde, popülizmin bugünkü kadar baskın olmadığı için herhangi 
bir ciddi basın toplantısına aynı gazeteden üç beş muhabir birden gelirdi. 
Her muhabir kendi ihtisas alanında soru sorar; kendisinin hakim olmadığı 
alanda hemen susar, soruyu uzmanı olan arkadaşına bırakırdı. Bu tutum, 
bugün de sürdürülüyor.

İhtisas medyasında muhabiri karşısındakinin söyledikleriyle, onun anti 
tezlerini kimin savunduğunu bilmesi gerekir. Haber oluşturulurken tezler 
kadar, antitezlere de haber içeriklerinde yer alır. Tez ve anti tezlerin payla-
şılması da yetmez, muhabirler kendi birikimleri ve toplum yararı açısından 
taraf olmaları gerektiği bilinciyle, düşündüklerini de habere açık şekilde 
katmaları gerekir. Eğer böyle bir haber içeriği hazırlamak için donanım 
yeterli değilse, gerektiği kadar çalışılmıyorsa, toplum “vasatlık batıklıklarına” 
sürüklenebilir. Özellikle dijital dönüşümün niceliği, niteliği ve olası etkilerini 
dikkate aldığımızda, toplumun bütün kesimlerinin sorumlulukları da yeniden 
tanımlamaları gerekiyor. Medya mensupları gibi, siyasi irade mensupları, 
bürokraside yer alanlar, STK yöneticileri ve söz söyleyen bütün yurttaşlar  
sorumluluklarını yeniden tanımlamalıdır.

Vasat toplumların büyük tuzaklarından biri, “ciddi fikirlerin slogan haline 
getirilmesidir.” Dijital dönüşüm büyük fikir olduğu kadar, eğilim, ihtiyaç ve 
zorunluluktur; sloganlaştırmaya asla tahammülü yoktur.



RAKAMLARIN DİLİ

Ç alışma hayatının en vazgeçilmez 
ve en önemli konularından bi-
rini teşkil eden ücret, en temel 
tanımı ile çalışanın emeği kar-
şılığında işveren veya üçüncü 

kişiler tarafından para ile ödenen tutardır.
Bugünkü anlamıyla değerlendirildi-

ğinde, ücret kavramı ilk olarak sanayi dev-
riminde ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi ile 
birlikte “self-ücretli köle” olarak çalışan grup 

“proletarya”ya dönüşmüş, günümüz tabiri 
ile çalışma ilişkisine konu olan “ücret” kav-
ramı bu yeni sınıfın geçim kaynağı olarak 
literatürdeki yerini almıştır. 

Sanayi devriminin daha ilk yıllarında 
yoğun bir sömürü ile karşı karşıya kalan 
işçi sınıfının eylemleri ve ortaya çıkmaya 
başlayan sosyal siyaset akımları ile çalışma 
hayatında ücretin iyileştirilmesi ve sosyal 
ücret gibi kavramlar uygulanmaya/kulla-
nılmaya başlamıştır.

Bu süreci takiben, devletler çalışanın 
korunması amacıyla, çalışana verilen üc-
retin fiziki ihtiyaçların yanında sosyal ve 
kültürel ihtiyaçları da bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler ile karşılayacak düzeyin al-
tına düşürmemek için emek piyasalarına 
müdahale etmeye başlamışlardır. 

Günümüzde bu uygulama “Asgari Üc-
ret” olarak adlandırılmaktadır.

Ücret ve asgari ücret kavramları te-
melde aynı kaynaklardan meydana gelmiş 
olsalar da iki kavramda özünde bir birinden 
farklı anlamlar içermektedirler. 

Bu nokta da iki kavramında tanımlarına 
yer verilmesi faydalı olacaktır.

Uygulanmakta olan asgari ücret, ülke-
deki gelir dağılımı adaletsizliğini gidermek 
için kullanılması gereken sosyal politika 
aracıdır ve ücretlerin minimum düzeyine 
müdahaledir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 1. mad-
desine göre, ‘işçilere normal bir çalışma 
günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin 
gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür 
gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları 
üzerinden asgari düzeyde karşılamaya ye-
tecek ücrettir’ şeklinde tanımlanmaktadır.

Asgari ücretin tespit 
edilmesindeki temel amaç 

1. Sosyaldir. Yani adil bir gelir dağılımı 
hedeflenir. Ancak bu Türkiye için şu ana 
kadar gerçekleşmemiştir. 

2. Aynı iş için ödenen ücretleri birbirine 
olabildiğince yaklaştırmak ve ücretler ge-
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Asgari ücretin bugünkü 
miktarı insanca yaşam 
için yeterli değil. Özellikle 
büyük şehirlerde 
hesaplandığında dünya 
açlık ortalamasının 
altında kalıyor. Asgari 
ücret çalışan herkese 
insanlık onuruna yaraşır 
bir yaşam sağlayabilecek 
düzeyde olmalı.

Her yılın sonunda alevlenen 
asgari ücret artışı 
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nel düzeyinin bütün itibarıyla yükselmesi 
için gerekli ortamı hazırlamaktır. 

3. Haksız rekabeti önlemektir. İşçiler 
açısından düşünülecek olursa asgari üc-
retin tespit edilmesi bir güven unsurudur. 
İşverenler açısından ise eşit koşullarda re-
kabet edebilme ve çalışabilme olanağı 
sağlar. 

4. Çalışanların çalışma ve yaşam koşul-
larının iyileştirilmesi ve ekonomik büyüme-
ye yardımcı olunmasıdır.

Dünyada yüz yılı aşkın süredir uygu-
lanan asgari ücret, Türkiye’de 1936’da İş 
Kanunu’nda yer almış ve 1951 yılında uy-
gulanmaya başlanmıştır. Türkiye ayrıca 
bu konuda, ILO’nun (Uluslararası Çalış-
ma Örgütü) 26 ve 99 sayılı sözleşmelerini 
onaylamıştır.

Ülkemizde asgari Ücret Tespit Komis-
yonu önümüzdeki yılın ücretlerini belirle-
mek üzere Aralık ayında toplanıyor.

Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu) Asgari ücrete referans kaynak 
olarak görülen çalışanların geçim şartlarını 
otuz iki yıldan bu yana aralıksız olarak her 
ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk 
sınırı” araştırması ile ortaya koymaktadır.

Toplumun ağırlıklı bölümünün ücretli 
çalışanlar ve emeklilerden olduğu, elde 
edilen aylık ücret gelirinin, özellikle işçiler 
bakımından, genel olarak asgari ücret veya 
biraz üstünde bir seviyede bulunduğu, ül-
kemizde kayıtdışı çalışmanın yaygın oldu-
ğu da dikkate alındığında “yetecek ücret” 
temel talep olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türk-İş Araştırmasının 2019 Kasım 
ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin 
sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi 
için yapması gereken aylık gıda harca-
ması tutarı (açlık sınırı) 2.102,83 TL. Gıda 
harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, 
elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık 
ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zo-
runlu diğer aylık harcamalarının toplam 
tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.849,62 TL. 
Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘ya-
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şama maliyeti’ ise aylık 2.577,94 TL olarak 
hesaplandı.

Türkiye’de, mevcut asgari ücret 2019 
yılı için net 2.020 TL olarak belirlenmişti.

Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı’nın asgari 
ücreti düzenleyen 4. maddesinin 1. fıkra-
sını onaylamamıştır. İlgili fıkra asgari ücret 
tespitinde ‘aile’ kriterini belirlerken, ülke-
mizde tek bir çalışan dikkate alınmaktadır. 
Bu hali ile ülkemiz sosyal devlet olmanın 
gereğini yapmada eksik kalmaktadır.

Önceki yıllarda yaşadığımız ekonomik 
krizlerden fazlasıyla etkilenen asgari ücret, 
son dönemlerde ülkelerde yaşanan eko-
nomik kriz ve işsizlikten fazlasıyla olumsuz 
yönde etkilenmektedir.

Kayıt dışı ve istihdam 
sorunu çözülmeli

Yüzde 35’ten fazlası kayıt dışı olan 
Türkiye ekonomisinin; kayıt dışı ve istih-
dam sorunu çözülmelidir. Artık patronlar 

da işgücü veriminin düşük ücret olduğu 
düşüncesini çoktan terk etmiş durumda. 
‘Ne iş olsa yaparım abi’ diyen niteliksiz 
işgücüyle ve asgari ücretin altında yapılan 
üretim, rekabet avantajı kazandırmıyor.

Ülkemizde işçi sendikaları işçiye eği-
tim verip nitelik kazandırmak yerine, ge-
nelde daha yüksek bir asgari ücret oranına 
saplanıp kalıyorlar. Ama bu işçiye hiçbir 
şey kazandırmıyor. Mevcut asgari ücret 
sistemi kayıt dışının önüne geçemiyor ve 
sigortalı çalışmayı özendiremiyor. Çünkü 
işveren asgari ücretin yarısı kadar bir para-
yı sigorta ve vergi gibi kalemlere harcıyor.

Asgari ücretin bugünkü miktarı ‘in-
sanca yaşam’ için yeterli değildir. Özellikle 
büyük şehirlerde hesaplandığında ‘dünya 
açlık ortalamasının’ altında kalmaktadır.

Asgari ücret, çalışan herkese ‘insanlık 
onuruna yaraşır’ bir yaşam sağlayabilecek 
düzeyde olmalıdır.

Asgari ücret, yalnızca asgari ücret ile 

çalışanları değil, toplumun büyük bir ke-
simini de ilgilendiriyor. Asgari ücretin 
genel ücret artışını etkilemesinin yanı 
sıra, sosyal güvenlik primlerinin alt ve üst 
sınırlarının asgari ücrete göre belirlen-
mesi ve işsizlik ödeneklerinden emeklilik 
aylıklarına kadar pek çok ödemenin as-
gari ücret miktarından etkileniyor olması; 
konunun önemine işaret ediyor.

Türkiye’de asgari ücret üçlü taraflı 
bir mekanizma olan Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu tarafından belirleniyor. Ko-
misyonda beş hükümet, beş işveren ve 
beş işçi temsilcisi yer alıyor. İşçi ve işve-
ren temsilcileri en çok üyeye sahip üst 
işçi ve işveren örgütleri tarafından (işçi 
temsilcileri Türk-İş, işveren temsilcileri ise 
TİSK) saptanıyor.

Dünyada asgari ücret
Dünyada ilk kez 1890 yılında Avust-

ralya ve Yeni Zelanda’da başlayan asgari 
ücret uygulaması Türkiye’de, 1. Süleyman 
Demirel Hükümeti’nin son günlerinde, 
Demirel’in ikinci kez başbakan koltuğuna 
oturduğu 1969 seçimlerinden üç ay önce 
başladı. Ancak ilk uygulama ancak 26 ilde 
gerçekleştirilebildi. 

Asgari ücret tespit yöntemi, ülkeden 
ülkeye değişiyor. Örneğin Amerika ve 
Brezilya’da asgari ücret doğrudan hükü-
met tarafından tespit edilirken, Norveç 
ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerinde 
asgari ücret, toplu sözleşmeler ile belirle-
niyor. Türkiye’de ise Almanya ve Birleşik 
Krallık’a benzer şekilde, hükümet ve sos-
yal tarafların müzakereleri sonucunda 
asgari ücret miktarına karar veriliyor.

Bununla birlikte, ülke bazında asgari 
ücret miktarlarının kıyaslanması için satın 
alma gücü paritesine bakılıyor. OECD’nin 
yayınladığı verilere göre asgari ücretin 
satın alma gücü sıralamasında Türkiye, 31 
OECD ülkesi arasında 17. sırada geliyor.

Asgari ücretin enflasyon 
karşısındaki durumu

Bunun yanı sıra, asgari ücretin enflas-
yon karşısındaki durumuna baktığımızda 
2006, 2008, 2011 ve 2016 yıllarında asgari 
ücrette gerçekleşen yıllık artışın, enflas-
yon oranının altında kaldığını görmekte-
yiz. Bununla birlikte, asgari ücrete yapılan 
oransal olarak en yüksek zamlar 2003, 
2015 ve 2018 yılları sonunda belirlendi.
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