
Ülkelerin sıralamalarında önemli 
bir gösterge haline gelen bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin dünya 

genelinde 2007’ye göre gerileme seyri gösterdiğini 
bildiren Şahin, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
rekabetin temel unsurları haline geldiğini ifade 
edip ülkelerin farklılaşmayı sağlaması gerektiğinin 
altını çizdi.

Konuşmasında daha sonra Türkiye’nin 
bilimsel ve teknolojik yapısından söz eden Prof. 
Dr. Şahin, 2023 hedefinin rakipler ve mevcut 
büyümeyle yakalanamayacağı belirtip “Teknolojik 
bir sıçramayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Günlük 
yaşamda tükettiğiniz ürünü ithal ediyorsanız 
burada bir sorun vardır” uyarısında bulundu. 

“Bilgi ve teknoloji yoğun ‘sofistike’ ürünlerin 
ihracatında dünya lideri İsviçre 100. , aynı 
ürünlerin ihracatında dünya sonuncusu Nijer  
0 kabul edildiğinde; 14. sıradaki Türkiye’nin 
Rusya, Hindistan en yakın rakibidir” diyen Şahin, 
Türkiye’de teknolojik ilerleme ve yenilikçilik 
faaliyetlerini tetikleyen Ar-Ge harcamalarının 
büyük ölçüde imalat sanayinde gerçekleştiğini 
belirtti. 

1923’te gerçekleştirilen 1.İzmir İktisat Kongresi 
ile başlayan Kalkınma Planları, Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu, Bilgi Toplumu Stratejisi gibi 
Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarına değinen 
Şahin, yeni teşvik sisteminin teknoloji ve Ar-Ge’yi 
artırma ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlama 
potansiyeli bulunan 12 farklı sektörde yapılacak 
yatırımlara destek sağladığını anlattı. 

Prof. Dr. Şahin rekabet ortamında başarıyı 
yakalamanın yolunu ise şöyle özetledi:

“Yenilikçi ileri teknoloji; Sanayide Ar-Ge’ye 
özel önem; Kalite ve verimlilik; Ürün deseninde 
zenginlik; Özgün tasarım ve marka; Katma değeri 
yüksek ürünler; Tüketici sağlığı ve tercihlerini 
gözeten üretim; Çevre normlarına uygun üretim; 
Eğitimli ve nitelikli iş gücü; Düşük maliyet ile 
Hammadde ve emek yoğun sanayi yerine; bilgi ve 
teknoloji yoğun, kalite egemen bir sanayi anlayışı.”

Sürdürülebilir rekabetin önemini vurgulayan 
Prof. Dr. Şahin sözlerini Michele Norsa’nın 
«Teknoloji, en uzaktakine yaklaşır ve en 
yakınındakilerle arasına mesafe koyar» şeklindeki 
teknoloji paradoksuyla bitirdi. 

TOBB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin:
Teknolojiyi daha fazla, etkin ve katma 
değer üretir hale getirmek gerekiyor

TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın üçüncü gününün açılışında TOBB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adem Şahin, çağrılı konuşmacı olarak teknoloji kalkınma ilişkisini iktisatçı bakışıyla anlattı. Prof. Dr. 
Şahin, teknoloji ve kalkınma temalı, bilimsel ve teknolojik gelişimin dünya ekonomisine yansımaları ile 
Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 250 yıllık zaman içinde 
toplumsal anlamda çok büyük değişim ve dönüşümler yaşandığına değinen Prof. Dr. Şahin,  2023 
yılında Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi içinde olma hedefi olduğunu anımsatıp “Bunun 
için teknolojiyi daha fazla, daha etkin ve daha katma değer üretir hale getirmek gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Şahin, 1970’lerden beri teknolojinin hızlı geliştiğini, satın alma gücü paritesine göre 
Türkiye’nin, dünyanın 17., cari fiyatlara göre ise dünyanın 18. Avrupa’nın da en büyük 6. büyük 
ekonomisi olduğunu belirtti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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