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TURKIYE CUMHURIYETI’NIN EKONOMIK SORUNLAR YUMAGINDAN CIKIS YOLU: 

SANAYI DEVRIMI1  

Dunya piyasalarinda rekabet edebilir urunler ureterek, milli geliri artirmak, haliyle sosyal adaleti 

duzeltmek, T.C. vatandaslarinin sayginligini yukseltmek endustriyel uretim tarzinda cabuk ve kalici 

degisim ile mumkun olabilir. Sanayi devriminin gerceklesebilmesi icin yapilmasi gerekenler ise; (1) Tum 

sanayilesmis ulkelerin ortak olarak kullandiklari bilgileri Turk halkina yayacak alt yapinin kurulmasi, (2) 

Halkin bu bilgileri maddeye uygulayabilecek sekilde egitilmesi, (3) Devlet yonetiminin sanayi devrimine 

ayak bagi olmayacak, destekleyecek sekilde revize edilmesi olarak 3 ana baslikta toplanabilir. 

1. Bilginin yayilmasi altyapisi: 

1.1. Kutuphaneler: Kutuphanelerin amaci vatandaslara ihtiyac duyduklari her turlu yayini dunyanin 

neresinde olursa olsun maddi kulfetsiz ve zaman ataleti olmaksizin temin etmektir. 

1.1.1. Kutuphanecilerin yetistirilmesi: Kutuphanecilerin 1.1. maddede belirtilen amaca yonelik 

calisabilecekleri sekilde egitilmeleri gerekmektedir.  

1.1.2. On-line ortak kataloglama ve odunclesme. Kutuphaneler kataloglamayi ortak yapmali, 

dolayisi ile kullanicilarin emrinde tum mevcut yayinlar olmalidir.  

1.1.3. ABD’de Washington D.C.’de “Bilgi Toplama ve Dagitma Ofisi”nin (BTDO) kurulmasi. 

Turkiye’de erisme imkani olmayan yayinlari ABD kaynaklarindan temin ederek 

T.C.’ndeki istek sahiplerine yetistirmek BTDO’nun asli gorevi olacaktir. 

1.2. Patent kutuphaneleri. Patent kutuphaneleri en az alti adet olmak uzere kurulmalidir. Patent 

kutuphaneleri mevcut kutuphanelerin icine entegre edilebilir. 

1.3. Patent ve Copyright kanunlarinin ilk amaclarinin bilginin yayilmasi olarak yeniden 

duzenlenmeleri. Bu sekilde bilginin yayilmasinin sorumlulugu ve koordinasyonu Patent, 

Copyright (ve Museccel Marka) Ofisi’ne verilebilir. 

1.4. Basin ve medyanin amac ve sorumluluklarinin belirlenmeleri. Kutuphanelerle birlikte bilginin 

yayilmasini gerceklestirmek durumunda olan basin ve medya’dir. T.C.’de basinin bu gorevini 

yerine getirecek sekilde amac ve sorumluluklarinin net bir sekilde belirlenmesi gereklidir. 

2. Egitim sisteminin revizyonu: Sanayi devrimi; literaturdeki, ozellikle patentlerdeki ogretilerin 

maddeye uygulanabilmesi ile gerceklesir. Diger bir degisle, rafta duran ilacin hastaya faydasi 

olmayacagi gibi, patentleri de insanlar kullanip maddeye uygulamadiklari takdirde sanayi devrimi 

gerceklesemez. Insanlarin bu bilgileri ise yarar sekilde kullanabilmeleri icin egitim sisteminin su iki 

altyapi uzerine oturmus olmasi gerekir:  

2.1. Ingilizce seferberligi: Bugun dunyadaki ise yarar bilginin yaklasik %90’ı Ingilizce 

yayilmaktadir. Dolayisi ile ilkokuldan itibaren Ingilizce egitimi bir altyapidir.  

2.2. Analitik dusunmek uzere egiten sistem. Egitim sisteminde; hedeflenen sanayi toplumunun 

ihtiyaclarina gore ve burada ozetlenemeyecek sekilde revizyon gereklidir.  

3. Devlet yonetiminde herkesin onerdigi, ornegin adalet, vergi, secim sistemi vb konularda reformlar 

tabii ki gereklidir. Ancak asagida, ilk baslarda sanayi devrimi momentum kazanana kadar devlet 

yonetimi bunyesinde yapilmasi onerilenlerden sadece ikisi yazilmistir.  

3.1. Sanayi uretime yonelik Risk Kapital Kurumu (RKK). RKK ilk onceleri T.C.’ne cabucak gelir 

saglayabilecek konularda teknoloji uretecektir. Ornegin bugun cevher olarak ihrac edilen borax, 

tungsten gibi madenler patentlerde mevcut olan teknolojilerle Türkiye’de islendikten sonra ihrac 

edileceklerdir. Buna ilaveten RKK daha sonralari yatirim projelerini teknoloji acisindan 

degerlendirip, yatirimcilara yol gosterici ve destek olacaktir. 

3.2. Teknopark(lar). Mevcut sanayi kuruluslarinin sorunlari patent literaturu ve universite imkanlari 

kullanilarak cozulecektir. Bu sekilde sadece sorunlar cozulmekle kalmayacak, o universitenin 

ilgili muhendislik okullarinda okuyanlar teknoloji uretiminin nasil yapildigini ogrenmis olarak 

mezun olacaklardir. Diger bir degisle bir kac yil sonrasinin mutesebbisleri yetismis olacaktir.  

 
1 devrim = cabuk ve kalici degisim 
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