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“Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya 
Türkiye” Kitabı Yayımlandı 

 
Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” 
isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı. 
 
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un ön sözünü yazdığı kitap dört bölümden oluşuyor. Kitabın ön 
söz ve giriş yazılarından sonra yer alan birinci bölümünde “Kalkınma, Konvansiyonel Kalkınma 
Kavramsal ve Teorik Çerçeve”, ikinci bölümünde “21.Yy’da İki Mega Trend: Dijitalleşme Ve 
Sürdürülebilir Kalkınma”, üçüncü bölümünde “Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Politikaları Ve 
Dijitalleşmeye Geçiş” ve dördüncü bölümünde “Dijital Dönüşüm Ve Türkiye’nin Sürdürülebilir 
Kalkınmasına Etkileri” incelenmiş.  
 
Kitapta Sonuç Bölümü ile birlikte “Türkiye’de Dijital Dönüşümün Sürdürülebilir Kalkınma 
Üzerindeki Etkisine Yönelik Politika Önerileri”ne yer verilmiş. 
 
Dr. Serkan Cantürk, yazılış amacına değindiği kitabın giriş bölümünde şunları söylemiş “Son 
zamanlarda Türkiye, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tüm dünyada öne çıkan başlıklarında 
önemli roller üstlenebileceği fırsatlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu açıdan Türkiye 
ekonomisinin, ağırlığının bilgi ve iletişim teknolojilerine dayandığı yeni bir ekosistemi oluşturup 
müreffeh bir ülke yolunda yeni ekosisteminin avantajlarıyla ilerlemesi gerekmektedir. Bu çalışma 
hem teorik hem de ampirik analiz sonucunda elde edilen bulgular ışığında politika önerilerinde 
bulunmaktadır. Bu politika önerileri ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
gerçekleştirilebilmesine önemli katkılar sunması hedeflenmektedir”. 
 
Yazar Cantürk’ün T.C. Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 
İktisat Dokto�ra Programı’nda Prof. Dr. Kerem Alkin danışmanlığında yaptığı ve Temmuz 
2021’de kabul edilen “21. Yy’da Konvansiyonel Kalkın�madan Dijital Kalkınmaya Dönüşüm ve 
Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasına Etkileri” doktora tezinin sadeleştirilmiş hâli olan kitap 
352 sayfadan oluşuyor.  
 
Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye kitabının arka kapağında ise şu 
cümlelere yer verilmiş: 
“Konvansiyonel kalkınmadan bilgi ve teknoloji temelli dijital kalkınmaya evrilen küresel 
gelişmeler karşısında Türkiye de kayıtsız kalmamış 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 



 

Planı ile Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025 başta olmak üzere BİT merkezli hedefler ile bu 
hedeflere yönelik politikalar ve eylemler belirlemiştir. 
 
Küresel pandemi sürecinde doğrusal ekonomiden “döngüsel ekonomi”ye geçmenin seçenek değil 
zorunluluk olduğunun daha iyi anlaşılması ile yeşil ekonomi ve dijital devrim gibi kavramların 
öncülüğünde iş ve sürdürülebilir kalkınma modeli hızla değişmektedir. Aynı zamanda küresel yeni 
standartlar demek olan bu dönüşüm rekabet endekslerini de kökten değiştirme potansiyeline 
sahiptir. Güç ve mülkiyet kavramının anlam ve değerini yeniden belirleyen dijital devrim odaklı 
bilgi ekonomileri bugün ve geleceğin belirleyicisi olacaktır”. 
 
 
Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak 
alınabilir. 
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