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Günler 
geçiyor
E

vet günler geçiyor şurada 2023 yılına birkaç ay sonra sekiz yıl 
kalacak. Acaba biz bu sekiz yılda önümüzde bulunan altı yedi ülkeyi 
geçip ilk on ekonomi arasında yerimizi alacak mıyız? Yoksa bu 
hedefimiz de geçmişte koyduğumuz birçok hedef gibi söylenmiş 
ama söylendikten sonra tavsayarak unutulmuş hedeflerimiz 

arasında mı olacak?

Rekortmen atletler çok iyi bilirler ki eğer bir rekordan söz ediliyorsa o rekorun 
gerçekleşme zamanı gelmiştir. Türkiye’nin on büyük ekonomiden birisi olması 
artık konuşuluyorsa bunun olma olasılığı da var demektir. Eğer devletler 
sıralaması aşılmaz olsaydı yirmili sıralardan kopup gelen Kore’nin şimdiki 
yerine ulaşması hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Kore bu işi başarmış. 
Şimdi soru şu: Biz başarabilir miyiz ya da başarı yolundaki engeller ne?

Birinci etmen: İklim
Hava koşulları olarak iklimden söz etmiyorum. Ülkede var olan yatırım 
ortamının ikliminden söz ediyorum. Parası çok olan birisinin yatırım yerine 
rantiye ile daha güvenli ve daha rahat bir yaşam sürmesi olası iken yatırımcıyı 
rantiye olmaya iten o iklimden. Ilıman yani istikrarlı bir iklim bekleyen 
yatırımcının her sabah döviz de beklenen gelişmelerle fırtınalı bir denizde yolculuk yapan gemi 
gibi ayakta kalma savaşımı vermesine neden olan iklimden.

İkinci etmen: Kaynaklar
Temel bilimlerde başarılı olamayan bir ulusun uygulamalı bilimlerde başarılı olması, 
uygulamalı bilimlerde başarılı olamayan bir ulusunda uygulamada başarılı olması beklenemez. 
Bu varsayımı insana indirgediğimizde ise şöyle söylememiz gerekir: “Temel eğitimi sağlam bir 
temele oturmayan bir insana daha sonra çok iyi formasyon kazandırmak oldukça zordur.” 
Bu durumun sonucu iş yaşamımıza şöyle yansır: “İşler kendilerini yerine getirecek uzmanlar 
beklerken, insanlar kendilerine uygun iş bulamamaktadırlar.”
 Yani insanlar işsiz, işler insansız . Kaynak olarak iyi bir insan kaynağına sahip olmamamız 
bizi nitelikli ürün üretmekten mahrum kılmakta ya da nitelikli işgücü piyasasının 
istikrarsızlaşmasına neden olmaktadır.

Üçüncü etmen: Araçlar
Eski bir atasözü var, “kem alet ile keramet olmaz” diye. 
Bugün dünyada rekabet, verimlilik olgusu üzerinden yürümektedir. Verimlilik ise son 
değerlendirmede yatırım ikliminin iyi olduğu bir ortamda nitelikli kaynakları işleyerek 
kaliteli üretimi rakiplerinize göre daha kısa bir sürede yapmaktan geçmektedir. Bu tanım, 
sanayi toplumunun tanımı olsa da bilgi toplumunda durum sadece işlenen kaynağın nitelik 
farkından başka bir şey değildir. 
Ülkemiz hiçbir zaman makine üreten, makineleri yapan bir ülke olamadı. Dolayısı ile son 
teknoloji üretim araçları, her zaman o araçları üreten ülkelerin elinde kaldı. Ya da biz o 
araçları daha sonraki modelleri çıkmadan kullanır hale gelemedik. Bu sürenin bazen bir ay 
bazen bir sene sonra kullanmak biçiminde oluştuğunu gördük.

Günler geçiyor. Yarın uyandığımızda takvimler 2023’ü gösterecek ve biz bugün ne yaptıysak o 
gün sıralama endeksindeki yerimizden doğru ya da yanlış yapmış olduğumuzu anlayacağız.
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