
Ekonomist, Akademisyen Prof. Dr. Alkin: 
P a r a n ı n  ö n e m i  y o k , 
bilgi en önemli servet 

Değer yaratarak rekabet etmenin önemli olduğunu vurgulayan 
Alkin, iyi tahminin, doğru veri ile olduğunu, değer yaratanın para da 
yarattığını, bilgisi olmayanın parasının da önemli olmadığını belirtti.

17. Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği 
(TBD Kamu-BİB)  Kamu Bilişim Platformu 
etkinliğinin çağrılı konuşmacı Ekonomist, 
Akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin,“21. yy’da ‘Para’ 
mı yoksa ‘Veri’ mi daha değerli?” sorusunun yanıtı 
katılımcılarla paylaştı. Öncelikle kendi dünyasında 
bilişim nasıl gördüğünü anlatan Prof. Dr. Alkin, 
günümüzde “veri”nin önemli olduğunu ve paradan 
çok veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

Paranın niye önemi kalmadığını felsefi ve romantik 
değil de matematik ile somut bir şekilde ispat 
eden Alkin, “Paranın ne önemi var? Mühim olan 
veri. Veri olmadan bilgi olmuyor. Bilgi en önemli 
servet oldu. Bilgisi olmayanın parası da önem 
taşımıyor” dedi. 

“Mucize çözüm ya da fikir yoktur. Sadece senin 
aklına gelmemiştir” diyen Alkin, üçüncü bin 
yıla başlarken çok umutlu olduğunu belirtip 
artık değer yaratarak rekabet etmenin önemli 
olduğunu vurguladı. Avro’yu para değil “siyasi 
bir kaldıraç” olarak gördüğünü ifade eden Alkin, 
paranın değil güvenin daha etkili olduğunun altını 
çizerek “Türkiye’nin “Az bilgi ve bol özgüven sahibi 
insanlar” ülkesi olduğuna dikkat çekti. 

Türkiye’nin teknoloji üretmeden tükettiği ve 
ihraç etmediğine değinen Alkin, kafa yapımızı 
değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Apple’nin 
büyüme sürecinden söz eden Alkin, dünyada 
rekabet edebilmenin değişen trendlerini aktardı. 
“Cep telefonu sadece bir ürün değil, aynı zamanda 
bir çözüm. O nedenle katma değeri yüksek” 
saptamasında bulunan Alkin, Türklere ilişkin 
saptamalarını şöyle sürdürdü:

“Datayı proses edemiyoruz. Hislerimizi direk 
söyleyemiyor, takma isimlerin arkasına 
saklanıyoruz. Benim için veri, sermayedir. Veriyi 
saklayın ve gerekli olduğunda kullanın.”

Alkin, “eşitlik” ve “adalet”in aynı olmadığını 
belirtti.  Şirket yöneticilerinden internet ve sosyal 
medyayı yasaklamamalarını isteyen Alkin, yüzde 
10-20 büyümenin “başkasının müşterisini çalarak” 
olacağını söyledi. İnsanların artık daha fazla malı 
daha ucuza tüketmek istediklerini, “para”nın değil 
“güven”in daha etkili olduğunu ve “borçluluk” 
kavramının değiştiğine değindi. 

Türk Lirası’nın dünyanın en kötü durumda olan 
2. parası olduğunu ileri süren Alkin, “Türkiye’nin 
“Az bilgi ve bol özgüven sahibi insanlar” ülkesi 
olduğunu belirtip hayatımızın “yanlış” ve “çok 
yanlış” arasında gidip geldiğine dikkat çekti. 

“Biz dünyanın katma değerine, bilgisine ve 
değerlerine ne katıyoruz. Bunu iyi düşünüp 
değerlendirmemiz gerekiyor” diyen Alkin, 
ekonomiyi büyütmenin başka, kalkınmanın başka 
olduğunu anlattı. Alkin, “İleri teknoloji ihracatı 
yapmalıyız. İyi tahmin, doğru veri ile olur.  
Değer yaratan para da yaratıyor. Bilgi en önemli 
servet oldu. Bilgisi olmayanın parası da önemli 
olmuyor” diye konuştu.  

Dünya 100 kişilik bir köy olsa teknolojiden 
yararlanan kişi sayısının 7 olduğunun altını çizen 
Alkin, “Türkiye, bilgi rekabetinde değiliz. Teknoloji 
rekabetinize geçmemiz gerekiyor. O da sizden 
bekleniyor” saptamasında bulundu. 

Bilgi sayesinde belaya bulaşılmayacağını söyleyen 
Alkin, detayın doğru süreçlemenin önemini 
vurguladı. Alkin, Türkiye’ye orkestra tarzında bir 
lider gerektiğini de söyledi.

17.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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