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Türkiye’nin 2023 hedefi için yüzde 8.5’luk bir büyüme 
yakalaması gerektiğine dikkat çeken Alkin, bunun ancak bilişim 
sektörünün ivmelendirilip planlanarak sağlanabileceğini 
vurguladı.

19. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri’ne (BİMY) katılan 
Ekonomist ve Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği 
(MOBİLSAD) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, 21. Yüzyıl 

küresel ekonomisini etkileyeceği düşünülen riskler konusuna dikkat 
çekti ve Çin ve Hindistan’ın durumu ile ilgili ilginç bilgiler verdi. Küresel 
ekonomideki yeniden yapılanmalar, Türkiye’nin konumu ve bilişim 
sektörünün 2050’lerdeki başarıları için öngörülerde bulunan Alkin, 
önemli verileri katılımcılarla paylaştı. 
BİM yöneticileri ile bir araya gelen Prof. Dr. Alkin, “Küresel kriz sonrası 
dünya ekonomisinde yeniden yapılanma, Türkiye’nin yeni konumu 
ve bilişim sektörünün stratejik önemi” başlıklı bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında, hem küresel senaryolar, hem Türkiye’nin bölgesel 
ekonomi ve ticaret diplomasisinin rolüne değinen Alkin, 40 yıl sonra 
dünya ekonomisinde yaşanabilecek yeniden yapılanmalara ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Küresel kriz sonrasında, dünyanın önde 
gelen ekonomilerinin liderlerinin “sürdürülebilir gelecek” kavramına 
odaklandığına dikkat çeken Alkin, bilişimim sürdürülebilirlilik 
konusunda en kritik sektörlerden biri olduğunu vurguladı. 
Türkiye için yüksek katma değere geçiş arayışlarını irdeleyip 
bilişimcilerin uluslar arası arenada var olabilmelerine yardımcı olacak 
2050 öngörülerini açıklayan Alkin, konuşmasına önce “Fırsatları 
Araştırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi - FATİH” Projesi hakkındaki 
görüşlerini belirterek başladı. İçerik ve yerli üretimi tetiklemesi 
beklenen FATİH’in, bilişim sektörünün en önemli projesi olduğunu 
söyleyen Alkin, projenin sadece satın alma projesi olmaması 
gerektiğinin altını çizdi. 
Türkiye’nin sürdürülebilirlilik konusunda henüz herhangi bir çaba 
içerisinde olmadığına değinen Alkin, dünyada çalışan nüfusunu artıran, 
cazibe ve çekim merkezi olmayı başaran ülkelerin öne çıkacağını, 
bilişimin bu ekonomilerde önemli fırsat pencerelerini sunduğunu 
söyledi. Önümüzdeki yıllarda dünyada 4.5 milyar insanın bilişim sektörü 
ile ilgili her türlü hizmeti almak isteyeceği ve bilişim endüstrisinin her 

Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin:

Yüzde 8.5’lik büyüme, ancak bilişimle sağlanır 
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Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması
• Türk ekonomisi, 2011-2023 döneminde en-
flasyon dahil ortalama yüzde 11.1; enflasyon-
dan arındırılmış olarak, yani reel olarak yüzde 6 
büyümek zorunda. (enflasyon yüzde 5)
• BRİC (Brazil, Russia, İndia ve China) ifadesinin 
yaratıcısı olan Jim O’Neill, Türkiye’nin bu tabire 
girmesi için (BRİC-t) dünya GSMH’nın yüzde 
3’üne ulaşması gerektiğini ifade ediyor. 2023’te 
dünya GSMH’sı 90-100 trilyon dolar olacak ise, bu 
rakamın 2,7 ile 3 trilyon dolar olması gerekiyor.
• Böylece, 2010’da 1,1 trilyon lira olan Türk 
ekonomisi, 2023’te 4 trilyon lirayı geçecek. Dolar-
TL’nin ortalama 1,5 TL düzeyinde kalması halinde, 
2010’da 732 milyar dolar olan Türk ekonomisi, 
2023’te 3 trilyon dolara ulaşacak. Böylece, Türk 
ekonomisi dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olma 
iddiasını sürdürebilecek.
• Kişi başına milli gelir, 10 bin dolardan, 32 bin 
500 dolara yükselecek. Bu durumda, Türkiye’de 
88 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşmiş 
mal ve hizmet satışının üzerine, 1,5 kat daha satış 
gerçekleşecek.

 

tür ürününü bekleyen bir grup olduğunu 
bildirdi. Alkin, Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerin dünya ekonomisindeki önemli 
kurumlardaki ağırlığını artıracağını belirtti. 
2023 yılı hedefi olan Türkiye’nin, dünyanın 
ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için, 
yüzde 8.5’lik büyümenin gerekli olduğuna 
işaret eden Alkin, “Klasik sektörlerde yüzde 
8.5’lik büyümeyi yakalamak mümkün değil. 
Büyümedeki bu sıçramayı ancak bilişim 
sektörü ile yakalayabiliriz” dedi.
20 yıl sonra dünyanın sayılı ekonomileri 
arasında yer alabilmek için uluslar arası 
arenada lider olabilecek ürün ve projeler 
gerçekleştirilmesini öneren Alkin, sözlerine 
şöyle devam etti:
“Yüksek katma değerli tarihi fırsatı 
yakalamalıyız. Türkiye yüksek katma değerli 
sıçramayı sağlayamazsa durumu kötü. Yüzde 
4.5’lük ortalama büyüme ile Cumhuriyetin 100. 
yılında ilk 20 ülke arasında olmakla avunur. 
2050’de ise 32. ülke olmak için dua eder. 
Bunun için klasik sektörleri ivmelemek ile 
oyalanmamalıyız. Bilişim sektörüne ağırlık 
vermeli, bilişim sektörünü ivmeyelerek 
planlamalıyız. Bilişim endüstrisinde sıçramayı 
yakalamak, üretebilir olmak, bilişim alanında 
kritik ve önemli adımlar atmak durumundayız. 
Arkamıza dahi bakmadan bilişim katma değeri 
yüksek olan gelişmeler yaratmak zorundayız. 
Bilişimin ortaya koyacağı fırsatlardan 
yararlanmalı, kendimize yeni fırsatlar 
oluşturmalıyız.” 
Ekonomi Kanalı Bloomberg olarak bilişim 
endüstrisinin halka arzı konusunda üzerlerine 
düşeni yapacaklarını bildiren Alkin, hammadde 
ve makine üretimi konusunda somut, nokta 
vuruşlu projeler üretilmesini önerdi. 
Prof. Dr. Alkin’in sunumunda yaptığı 
değerlendirmelere göre, sürdürülebilir 
gelecek için küresel yoksullukla mücadele, 
dünya genelinde yaşam standartlarının 

iyileştirilmesi ve yeni ekonomik krizlerin 
önüne geçilmesi gerekiyor. Son küresel 
krizin önemli nedenleri arasında yer alan 
uluslararası bankacılık sistemindeki zafiyet 
ve hatalar giderilip yeni kurallar hayata 
geçirilmeli. Reel sektör ve bankacılıkta, 
düşük kâr marjlarında güçlü kalmayı 
öğrenmenin yanı sıra çevrenin korunmasına 
yönelik önlemler arttırılmalı ve yeni bir Kyoto 
Protokolü tamamlanmalı. 
Yakın gelecekte dünya ekonomisinde en 
fazla enerji tüketecek ekonomiler giderek 
daha belirginleşecek. Ancak kimi gelişmiş 
ülkelerdeki kişi başına enerji tüketimi BRİC 
(Brazil, Russia, İndia ve China) ülkelerinde de 
gözlenirse, küresel çevre felaketi yaşanabilir. 
Avrupa Birliği’nin (AB) çevreyi korumaya 
yönelik çabaları, beyaz ve elektronik eşya 
üretim ve teknolojisine de yansıyacak. Bu 
nedenle, bugüne kadar satılmış olan beyaz 
ve elektronik eşya stokunun yenilenmesi 
gerekecek. 
En zengin 500 milyon insan, karbon salınımının 
yüzde 50’sinden sorumlu iken, en yoksul 3 
milyar insan sadece yüzde 6’sından sorumlu. 
Herkes Amerikalıların tükettiği gibi yaşasa, 
dünya nüfusu ancak 1,4 milyar olabilirdi. 
Dünya nüfusunun 2020’de 7 milyarı aşması ve 
bu rakamın 1,3 milyar Çinli olması bekleniyor.

Küresel ekonomiyi rotasından 
çıkarabilecek 10 büyük tehlike
• Ülkelerin makro dengelerinde 
istikrarsızlık ve çözümsüzlük (bütçe ve cari 
işlemler açığı)
• İstikrarsız büyüme ve dalgalanma
• Global likiditedeki genişleme ve finansal 
deregülasyon
• Çin ve Hindistan’ın aşırı büyüme süreci ve 
hammadde talebi
• Dünya petrol arzında olası sıkıntılar
• Ciddi çevre sorunları, temiz su 
kaynaklarının azalması ve salgın hastalık 
riski
• Dünya Ticaret Örgütü’nün (World Trade 
Organization- WTO) çabalarına yönelik eng-
eller, serbest ticaretin önlenmesine yönelik 
eğilimlerin artması
• Küresel yoksullaşma ve kütlesel göçler
• Jeopolitik çatışmalar, etnik sorunlarda 
artışlar
•Küresel terör
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