
ÖZET

Alternatif Kriz Yaklafl›m›: Beyin Kazan›m› ve Teknogiriflimcilik

Küresel rekabet ortam›nda ülkelerin yeni rekabetçi avantajlar elde etmeleri ve ayn› zaman-

da sahip olduklar› avantajlar› korumalar› büyük önem tafl›maktad›r. Özellikle küresel finan-

sal krizin baflta Amerika olmak üzere pek çok ülkede etkilerini önemli ölçüde hissettirmesi

ile “insan sermayesi” boyutuyla Türkiye gibi geliflmekte olan ancak bugüne kadar beyin gö-

çü veren ülkelere belirli avantajlar sa¤layabilecektir. Küresel ekonomik geliflmeler ve finan-

sal kriz ile birlikte istihdam kay›plar› ve dünya genelinde geliflmifl ülkelere yo¤unlaflan be-

yin göçünün yavafllamas›, bugüne kadar geliflmifl ülkelere göç etmifl olan nitelikli persone-

lin kaynak ülkeye geri dönmesini sa¤lamaya yönelik “aktif beyin kazan›m›” programlar›n›

ön plana ç›karmaktad›r. Bu kapsamda ülkelerin diasporalar›n›n orijin ülkede kuracaklar› tek-

no-giriflimleri teflvik eden programlar›, ülkenin teknolojik altyap›s›n›n gelifliminde ve küre-

sel rekabette avantaj elde etmede itici role sahip olmaktad›r.  
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ABSTRACT

An Alternative Approach to Crisis: Brain Gain and Technopreneurship

Gaining competitive advantages as well as protecting current ones is very crucial for the co-

untries amid global financial crisis.  The profound effects of the financial crisis on the im-

migration policies of the developed countries such as USA may offer the developing coun-

tries which have suffered from the brain drain till now considerable advantage in reversing

the brain drain. Global financial developments and rising layoffs make the brain movement

to the developed countries slower. In addition, this also allows the host countries to imple-

ment active brain gain programs encouraging highly skilled migrants to return home. In this

context, brain gain programs which spur technopreneurship not only boost technological in-

frastructure of the country but also enhance national competitive advantages. 
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Alternatif Kriz Yaklafl›m›: Beyin Kazan›m›
ve Teknogiriflimcilik

‹R‹fi

Küresel rekabet ortam›nda ül-
kelerin yeni rekabetçi avantajlar

elde etmeleri ve ayn› zamanda sahip olduk-
lar› avantajlar› korumalar› büyük önem ta-
fl›maktad›r. Bu noktada ülkeler “sermaye”
boyutuyla yeni yat›r›m ve yat›r›mc›lar› ül-
kelerine çekmeye çal›fl›rken ayn› zamanda
“insan sermayesi” boyutunda nitelikli iflgü-
cünü de elinde tutmaya çal›flmaktad›rlar.
Bunun için beyin göçü veren ülkeler bu gö-
çü tersine çevirmeye çal›flmakta, buna kar-
fl›l›k beyin göçü alan ülkeler ise sürdürüle-
bilir ve yönetilebilir bir beyin göçü politi-
kas› takip etmektedirler. 

‹lk kez 1960’l› y›llarda kullan›lan beyin
göçü kavram›, ‹ngiliz entelektüellerin ve
bilim adamlar›n›n Amerika’ya göçüne yö-
nelik gelifltirilmifl bir kavramd›r (Gaillard

ve Gaillard, 1997:201). Ayn› y›llarda söz
konusu kavram üzerindeki tart›flmalar insan
sermayesi perspektifinde gerçekleflmifltir
(Fourie ve Joubert, 1998). Kiflilerin sahip
oldu¤u e¤itsel niteliklerini, kabiliyetlerini
ve becerilerini esas alan insan sermayesi
yaklafl›m›nda, yetkin insan kayna¤›n›n bafl-
ka ülkelere transferi beyin göçü olarak de-
¤erlendirilmektedir.

Beyin göçü ile ulusal rekabetçilik ara-
s›nda önemli bir iliflki bulunmaktad›r. Nite-
likli iflgücüne sahip olan ülkeler, rekabetçi
süreçte ciddi avantajlar elde etmektedirler.
Bu sebepten dolay›d›r ki, ülkeleri rekabetçi
aç›dan de¤erlendiren Küresel Rekabetçilik
Endeksi’nde (Global Competitiveness In-
dex) ifl piyasas› etkinli¤inin ölçümünde
“beyin göçü” belirleyici bir gösterge olarak
kullan›lmaktad›r.      

Bu çal›flmada özellikle küresel finansal
krizin baflta Amerika olmak üzere pek çok
ülkede etkilerini önemli ölçüde hissettirme-
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si ile “insan sermayesi” boyutuyla Türkiye
gibi geliflmekte olan ancak bugüne kadar
beyin göçü veren ülkelere ne gibi avantajlar
sa¤layabilece¤i tart›fl›lacakt›r. Geliflmekte
olan ülkeler aç›s›ndan beyin kazan›m›n›n
tekrar gündeme geldi¤i bu dönemde, aktif
beyin kazan›m› politikalar›n›n olas› sonuç-
lar› ve özellikle tekno-giriflimcilik aç›s›n-
dan etkileri de¤erlendirilecektir.  

1. BEY‹N GÖÇÜ ve REKABETÇ‹L‹K 

Beyin hareketlili¤ine iliflkin sürecin ge-
liflmifl ülkeler ve bunlar›n d›fl›nda kalan
baflta geliflmekte olan ülkeler olmak üzere
di¤er ülkeler aç›s›ndan farkl› analiz edilme-
si gerekmektedir. 

Geliflmekte olan ülkeler bir yandan kü-

resel beyin göçünden en az etkilenmeye ça-
l›fl›rlarken, ayn› zamanda olas› imkanlardan
yararlanmak ad›na da birbirleri ile rekabet
eder duruma gelmifllerdir. Bunun en belir-
gin örne¤i Hong-Kong ile Singapur aras›n-
da yaflanan, beyin göçünü kendine çekmeye
yönelik rekabettir. Haziran 2006 y›l›nda
Hong-Kong hükümetinin bafllatt›¤› Nitelik-
li Göçmen Kabul Program› (Quality Mig-
rant Admission Scheme), yüksek nitelikli
profesyonellerin, bilim adamlar›n›n ve sa-
natç›lar›n çekilmesine yöneliktir. Bu kap-
samda Hong-Kong, 1000 kiflilik bir beyin
göçü alm›flt›r. Singapur ise May›s ay›nda,
gelecek befl y›lda yabanc› ö¤renci ve pro-
fesyonel say›s›n› mevcut say›n›n iki kat›na
ç›karaca¤›n› aç›klam›flt›r. Ayn› zamanda

Amerika, ‹ngiltere, Japonya gibi geliflmifl 8
ülkenin 17 ile 30 yafl aras›ndaki ö¤rencile-
rine ve üniversite mezunlar›na 6 ayl›k geçi-
ci çal›flma vizesi vermeye bafllam›flt›r. Son-
ras›nda Hong-Kong Nitelikli Göçmen Ka-
bul Program›’n›n 50 yafl limitini kald›rm›fl,
ayn› zamanda Hong-Kong’daki yabanc› ö¤-
rencilere mezun olduktan sonra 1 y›ll›k ça-
l›flma vizesi vermeye bafllam›flt›r. Çin ise
Eylül 2006 tarihinde bafllatt›¤› “111” prog-
ram› ile 100 yenilikçi üst1 kurmak amac›y-
la dünyan›n en iyi 100 üniversitesinden
1000 akademisyeni Çine ça¤›rm›flt›r2. Söz
konusu ülke uygulamalar›ndan görülece¤i
üzere, geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki
rekabet yaln›zca reel mal ve hizmet piyasa-
lar›nda de¤il ayn› zamanda nitelikli iflgücü-
nün, araflt›rmac›lar›n elde edilmesi nokta-
s›nda da yaflanmaktad›r.

Bir di¤er ülke Güney Kore’de ise beyin
göçü giderek önem kazanan bir sorun hali-
ne gelmifltir. 1990’l› y›llarda tersine beyin
göçü, Koreli chaebol’lar3 için mevcut bilgi
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1 Çin Yabanc› Uzmanlar Ulusal Bürosu ve E¤itim Bakan-
l›¤›n›n ortak yürüttü¤ü programla 2006-2010 y›llar› ara-
s›nda Çin’deki belirli üniversitelerde “Misafir Akademik
Kabiliyet Üssü” kurulmas› hedeflenmifltir. Söz konusu ku-
rulan birimler ulusal Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin
art›r›lmas›na hizmet edecektir.     

2 Bkz. http://www.littlespeck.com/content/people/CTrend-
sPeople-080123.htm

3 Ortak bir yönetsel ve finansal kontrol alt›nda olan, fark-
l› piyasalarda ve genifl bir yelpazede faaliyet gösteren çok
flirketli üst yap›lanma türü. Her bir flirket ayr› bir tüzel ki-
flili¤e sahip olsa da genellikle bir ailenin ya da bir grubun
kontrolü söz konusudur.



seviyesinin yükseltilmesi noktas›nda önem-
li bir s›çrama tahtas› olmufltur. Otomotiv,
elektronik ve yar› iletken gibi sektörlerde
faaliyet gösteren çok say›da chaebol, Ame-
rika’da yaflayan Koreli bilim adam› ve mü-
hendisi istihdam etmek suretiyle ülkelerine
geri dönüflünü mümkün k›lm›flt›r (Kim,
2000:25). Amerika Ulusal Bilimler Akade-
misi taraf›ndan son dönemde yay›mlanan
bir raporda ise, Amerika’da e¤itim ald›ktan
sonra geri dönmeyen Koreli ö¤renci oran›
1992-1995 y›llar› aras›nda %20.2 iken
2000-2003 döneminde %46.3’e yükseldi¤i
ortaya konmufltur. 1992-1995 y›llar› aras›n-
da biyoteknoloji ve tar›m araflt›rmalar›nda
doktora yapan Koreli ö¤rencilerin yaln›zca
%38.4’ü Amerika’da kal›rken 2000-2003
döneminde bu oran %61.4’e yükselmifltir4.
Di¤er bir ifade ile Güney Kore 1990’l› y›l-
larda beyin kazan›m›ndan önemli oranda is-
tifade ederken bugün çok farkl› bir tablo ile
karfl› karfl›yad›r5.   

2008-2009 Küresel Rekabetçilik Endek-
si’nin alt bileflenlerinden “beyin göçü” sko-
runa göre oldukça iyi durumda olan fiili (6.)
yukar›dakilerden daha farkl› bir örnek ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu durum fii-
li’nin, kendisine oldukça yak›n skora sahip
olan ‹rlanda (10.) ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
çok daha netleflmektedir. ‹rlanda örne¤inde
beyin kazan›m›n›n etkisi büyüktür. ‹rlanda
‹statistik Ofisi’nin 2006 verilerine göre,
2005 y›l›nda ‹rlanda’ya gelen göçmen say›-
s› 86.900 ile bugüne kadar aç›klanan en
yüksek y›ll›k de¤ere ulaflm›flt›r. Tahminler,

bu say›n›n dörtte birini ‹rlanda’ya dönüfl
yapan diasporan›n oluflturdu¤unu öngör-
mektedir6. fiili ise ‹rlanda’dan farkl› olarak
beyin göçü alan ya da beyin kazan›m› sa¤-
layan bir ülke de¤il beyin göçü vermeyen
bir ülkedir. Bu durumda fiili’nin beyin ka-
zan›m›nda aktif olmamas›na ra¤men bulun-
du¤u co¤rafyadaki di¤er ülkelere k›yasla
kronik ve dönemsel floklara ve krizlere ma-
ruz kalmamas›n›n ve e¤itim sürecinin küre-
selleflmemesinin etkisi büyüktür.

Küresel beyin hareketi geliflmifl ülkeler

aç›s›ndan daha farkl› bir profil çizmektedir.
20. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren geliflmek-
te olan ülkelerden OECD ülkelerine yöne-
len vas›fl› iflgücü ak›m›n›n önemli ölçüde
art›fl gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r. 1970 ile
1997 y›llar› aras›nda Amerika’da yabanc›
ülke do¤umlu kiflilerin bilim ve mühendis-
lik alan›nda elde ettikleri pozisyonlar,
Amerika do¤umlulara k›yasla üç kat arta-
rak, 1970 y›l›nda %7.6’dan 1997’de %15’e
yükselmifltir (D’Costa, 2008). Amerikan
Ulusal Bilimler Akademisi’nin son verileri-
ne göre Amerika’daki 3.3 milyon göçmen
bilim adam› ve mühendisin 2.5 milyonu ge-
liflmekte olan ülkelerden gelmifltir (Kan-
nankutty ve Burrelli, 2007).          
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4 Bkz.http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/
10/202_3415.html

5 2008-2009 Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin alt bileflen-
lerinden “beyin göçü” skoru incelendi¤inde Güney Ko-
re’nin 33. s›raya yerleflti¤i görülmektedir.

6 Bkz.http://www.the-scientist.com/2008/07/01/s20/1/
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Geliflmifl ülkelerin her biri gereksinim
duyduklar› yabanc› beyinleri, her birinin
kendine özgü nitelikleri olan vize sistemle-
ri ile ülkelerinde bar›nd›rmaktad›rlar. Örne-
¤in Amerika, nitelikli ifl gücü talebindeki
art›fl›n›, bilim ve teknoloji alan›nda ileri
akademik derecelere sahip olanlara verilen
istihdam temelli ikamet hakk› (green
cards), yüksek vas›fl› iflgücüne sa¤lanan
geçici H-1B vizesi ve flirket içi transfer vi-
zesi (L1) ile düzenlemektedir. Harvard Üni-
versitesi’nden William R. Kerr ve Michi-
gan Üniversitesi’nden William F. Lincoln
taraf›ndan yap›lan çal›flmada, yukar›da bah-
sedilen yüksek vas›fl› iflgücüne sa¤lanan
geçici H-1B vizesi sahibi olanlar›n Ameri-
kan yenilik sistemine önemli katk›lar›n›n
oldu¤unu göstermifltir7. Avustralya, Kanada
ve Yeni Zelanda, çal›flma izni için baflvuran
ileri seviyede e¤itim alm›fl kiflilere, de¤er-
lendirmede yüksek puan vermektedir. Av-
rupa Birli¤i’nde puanlama esas›na göre ça-
l›flan “Blue Card” sistemi nitelikli çal›flan-
lara, ev sahibi AB ülkesinde geçirilen bafl-
lang›ç periyodunun devam›nda Birli¤in ifl-
gücü piyasas›na s›n›rs›z eriflim imkan› tan›-
maktad›r.       

Ancak özellikle Amerika’da yukar›da
bahsedilen vizelerin edinilmesi noktas›nda
önemli s›k›nt›lar yaflanmaktad›r. 30 Eylül
2006 tarihi itibari ile 1.18 milyon e¤itimli
ve nitelikli meslek sahibi yasal daimi ika-
met hakk› için beklemekteyken, H-1B vize-
si ile Amerika’da çal›flmakta olan bu kiflile-
re y›lda yaln›zca 120.000 daimi ikamet hak-

k› verilmekte ve bu say› ülke baz›nda %7 li-
miti ile s›n›rland›r›lmaktad›r. 

Bunlara ilave olarak, ‹ngiltere hüküme-
tinin 2004 y›l›ndaki rekor göçmen art›fl›n-
dan sonra, 2008 y›l›nda yaflanan kriz nede-
ni ile nitelikli göçmenlere tan›nan vizenin
%20 azalt›laca¤›n› duyurmas›8, Avustral-
ya’n›n göçmen talebindeki azalmaya ba¤l›
olarak vizelerde k›s›nt›ya gidebilece¤ini
söylemesi9, küresel beyin hareketlili¤inde
farkl› bir dönemden geçilmekte olundu¤u-
nun da önemli bir sinyalidir. Tüm tafllar›n
yerinden oynad›¤› bu dönemde aktif beyin
kazan›m› programlar› ile bugüne kadar et-
kili olan sistemin tersine iflletilebilecek ol-
mas›, geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan be-
yin kazan›m›n› tekrar gündeme tafl›yabile-
cektir. 

2.BEY‹N KAZANIMI ve D‹ASPORA

Beyin göçünü tersine çevirmeye çal›flan
ülkelerin uygulamalar› ›fl›¤›nda Meyer
(1997:286), bu amaca yönelik stratejileri
iki gruba ay›rm›flt›r: ilk grup beyin göçünü
bir kay›p olarak de¤erlendirmekte ve bu
kayb› engellemeye yönelik stratejiler gelifl-
tirmektedir. Beyin kazan›m›n› esas alan

7 B k z . h t t p : / / w w w . n e w s o b s e r v e r . c o m / b u s i -
ness/story/1414663.html

8Bkz.http://www.liveinaustralia.com/liaison/2008/
dec/section1.asp

9 Bkz. http://peoplemove.worldbank.org/en/content/the-fi-
nancial-crisis-and-immigration-policy-how-some-develo-
ped-countries-are-coping
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ikinci yaklafl›m ise iki stratejiyi içermekte-
dir: geri dönüfl ve diaspora seçenekleri. 

Literatürde hem geri dönüfl hem de dias-
poran›n etkin kullan›m›na iliflkin önemli
tart›flmalar yaflanm›flt›r. En genel yaklafl›m
ile profesyonellerin geri kazan›m›nda ka-
mu-özel sektör a¤lar›, fleffaf ve rekabetçi
temelde da¤›lan araflt›rma fonlar›,  kapsam-
l› araflt›rma politikalar› etkili olabilmektedir
(Thorn ve Holm-Nielson, 2008).    

Bunlar›n yan› s›ra birtak›m finansal me-
kanizma ve teflvikler de etkili olabilmekte-
dir. Örne¤in Meksika’n›n uygulad›¤› CO-
NACYT program›n›n özünde, üniversiteye
geri dönen doktoral› araflt›rmac›lar›n ücret-
lerinin bir y›ll›k bir süre için finanse edil-
mesi yer almaktad›r. Kolombiya’n›n COL-
FUTURO program›, yurtd›fl›na e¤itim için
gönderilen ö¤rencilerin geri dönmeleri du-
rumunda burs olarak verilen kredilerin bir
k›sm›ndan vazgeçilmesine dayanmaktad›r.
57 Milyon Dolara mal olan CONACYT
program› neticesinde Meksika, 1991 ile
2000 y›llar› aras›nda 2.100 araflt›rmac›y›
geri getirmeyi baflarm›flt›r. Bu örneklerin
d›fl›ndaki di¤er ülke uygulamalar›nda; be-
yin kazan›m›na yönelik olarak vergi teflvik-
lerinin, yeni kurulan firmalara yat›r›m yeri
tahsisinin, geçici performans ödemelerinin
ve araflt›rma ortam›n› iyilefltirmeye yönelik
tedbirlerin ön plana ç›kt›¤› görülmektedir. 

1970’li y›llardan itibaren hayata geçiri-
len, geri dönüflü temine yönelik bu türden
teflvikleri içeren politikalar› Hindistan, Gü-
ney Kore, Tayvan gibi oldukça s›n›rl› say›-

da ülke etkili bir flekilde uygulayabilmifltir.
(Meyer, 1997:287). Nitekim geliflmifl ülke-
lere k›yasla orijin ülkenin geri dönüfl için
sa¤lad›¤› imkanlar›n k›s›tl› olmas›, beyin
göçüne farkl› bir bak›fl aç›s› ile yaklaflan di-
aspora seçene¤ini gündeme getirmifltir.

Beyin göçünü bir kay›ptan ziyade potan-
siyel kazanç olarak de¤erlendiren diaspora
seçene¤i a¤ (network) yaklafl›m›n› esas al-
maktad›r (Granovetter ve Swedberg,
1992:9).  Bu seçenekteki a¤, diaspora bilgi
a¤lar›na iflaret etmektedir. Özellikle yüksek
teknoloji endüstrilerinin teflvik edilmesi
noktas›nda diaspora a¤lar› pozitif bir rol
oynamaktad›r. Diaspora üyeleri, yabanc›
teknoloji ile piyasalar ve yerel giriflimciler
aras›nda köprü vazifesi görmekte ve bu su-
retle yerel piyasa temelli kurumlar› güçlen-
dirmekte ve tamamlamaktad›r. 

Yurtd›fl›na beyin göçü vermifl pek çok
ülke, yurtd›fl›nda yaflayan diaspora ile yerel
araflt›rmac›, bilim adamlar› aras›nda köprü
vazifesi görecek sanal a¤lar oluflturmufltur.
Bu a¤lar vas›tas› ile ülkeler hem diaspora
ile etkileflim yaratmakta ve ayn› zamanda
diasporan›n bilgilendirilmesine de olanak
tan›maktad›rlar10.  

Brown (2000), dünya genelinde internet
temelli 41 diaspora a¤› tespit etmifltir. Kimi
ülkelerin birden fazla a¤a sahip olmas› ne-
deniyle toplamda söz konusu diaspora bilgi
a¤lar› 30 ülke ile ba¤lant›l›d›r. Bu a¤lar ö¤-

10 Filipinler için bkz. http://www.bgn.org/bgn/, Yeni Ze-
landa için bkz. http://www.keanewzealand.com/index.html
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renci a¤›, nitelikli göçmenlerin yerel der-
nekleri aras› a¤, entelektüel-bilimsel dias-
pora a¤› olabilmektedir.

Bu noktada karfl›lafl›lan en temel prob-
lem, diaspora a¤› kanal›yla gerçeklefltirilen
konferans, online iletiflim gibi aktivitelerin
“somut projeye” dönüflmesi aflamas›nda
karfl›m›za ç›kmaktad›r (Kuznetsov ve Sa-
bel, 2008).  Örne¤in Ermeni ve Arjantin di-
asporas› bu noktada çok s›n›rl› bir baflar› el-
de etmifltir. Kolombiya hükümetinin deste-
¤i ile kurulan diaspora a¤›, ilk kuruldu¤u
1990’l› y›llarda Avrupa ve Kuzey Ameri-
ka’daki araflt›rmac›lar ile iflbirliklerini des-
teklerken sonras›nda bu program›n devam
ettirilmesi mümkün olmam›flt›r (Leipziger,
2008).    

2.1. Beyin Kazan›m› Metotlar›

Yukar›daki aç›klamalar ›fl›¤›nda küresel
beyin hareketinin yönlendirilmesi aflama-
s›nda ülkeler belirli bir maliyete katlanmak-
ta, bu maliyet karfl›l›¤›nda diaspora ya da
göçmenler üzerinden belirli bir bilgi ve tek-
noloji transferi sa¤lamaktad›rlar. Bu nokta-
da beyin kazan›m›n›n nas›l oldu¤unun, bu-
na yönelik ülke uygulamalar›n›n üzerinde
durulmas› gerekmektedir.  

2.1.1. Do¤al Beyin Kazan›m Süreci

Küresel ekonomik geliflmeler ve finan-
sal kriz ile birlikte dünya genelinde gelifl-
mifl ülkelere yo¤unlaflan beyin göçünün ya-
vafllamas›, bunun yan› s›ra bugüne kadar

geliflmifl ülkelere göç etmifl olan nitelikli
personelin orijin ülkeye geri dönmeye bafl-
lamas› beklenebilir. Nitekim geçmifl tecrü-
beler, kriz dönemlerinde tersine beyin gö-
çünün do¤al bir süreç olarak ortaya ç›kt›¤›-
n› teyit etmektedir.

Örne¤in 2000’li y›llarda IT sektörlerin-
de yaflanan çalkalanman›n etkisi ile Silikon
Vadisi’ndeki pek çok flirket maliyetlerini
azaltmak ad›na istihdamda k›s›nt›ya gitmifl-
lerdir. Bu dönemde iflini kaybeden Tayvan-
l› mühendisler Tayvan, Çin ve Silikon Va-
disinde kendi tekno-giriflimlerini kurmufl-
lar, bu da önemli bir tersine beyin göçü so-
nucunu do¤urmufltur (Chang, 2006:56).   

Son dönemde yaflanan finansal kriz orta-
m›nda analizciler, baflta Amerika olmak
üzere geliflmifl ülkelerdeki bilgi/ifllem har-
camalar›n›n azalmas›n› öngörmektedirler.
Forrester Research flirketi, Amerika’daki
bilgi/ifllem harcamalar›n›n 2009 y›l›nda
%3.1 azalmas›n› öngörürken, telekomüni-
kasyon, video konferans ve mobil teknolo-
jilerdeki azalmay› %7.8 olarak tahmin et-
mektedir11. Bir di¤er analiz firmas› Gartner
2009 y›l› küresel bilgi/ifllem harcamalar›n-
da, 2001 y›l›ndaki %2.1’lik düflüflten daha
yüksek oranda (%3.8’lik) bir azalma bekle-
mektedir12. Robert Half Technology firmas›
taraf›nda 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde 1400

11 Bkz. http://www.networkworld.com/news/2009/040109-
forrester-now-says-09-us.html?hpg1=bn

12 Bkz. http://www.networkworld.com/news/2009/033109-
it-spending.html



49Alternatif Kriz Yaklafl›m›: Beyin Kazan›m› ve Teknogiriflimcilik

firma yöneticisi üzerinde yap›lan ankette,
kat›l›mc›lar›n %40’›n›n bilgi/ifllem bütçele-
rinde k›s›nt›ya gitmeyi düflündükleri ortaya
ç›km›flt›r13. Bu öngörüler ›fl›¤›nda, küresel
bilgi-ifllem sektöründeki daralma neticesin-
de, yukar›da bahsedilen 2000’li y›llarda Si-
likon Vadisinde yaflanan tersine beyin gö-
çünün yaflanmas› ihtimal dahilindedir.         

Avrupa Birli¤i Bilim ve Araflt›rmadan
Sorumlu Komiseri Janez Potoãnik yapt›¤›
bir konuflmada; beyin göçü, araflt›rmac›n›n
geri ülkesine dönme niyetinin olmad›¤› du-
rumda sorun do¤uraca¤›ndan, beyin kaza-
n›m›na odaklanmaman›n gereklili¤inden
bahsetmifltir. Ancak bugün de¤iflen koflul-
lar, araflt›rmac›n›n niyetleri üzerinde önem-
li bir belirleyici haline gelmifltir. Bugüne
kadar yetiflmifl beyinlerini geliflmifl ülkelere
kapt›ran ülkeler, aynen beyin göçünde ol-
du¤u gibi kendi ülkelerinin d›fl›ndaki et-
menlerin etkisi ile beyin kazan›m›na geçe-
bileceklerdir. Di¤er bir ifade ile önceki y›l-
larda beyin göçüne maruz kalan ülkeler, bu
dönemde aktif bir beyin kazan›m program›
uygulamasalar dahi, geliflmifl ülkeleri
önemli derecede olumsuz etkileyen finansal
krizin etkisi ile beyin kazan›m› dönemine
geçifl yapabileceklerdir. 

Bu dönemde beyin kazan›m› bekleyen
ülkelerin bafl›nda Güney Afrika gelmekte-
dir. 1994 y›l›ndan itibaren Avustralya’ya
104.000 kifli göç veren, 2006 y›l›ndan beri
20.000 nitelikli vatandafl›n› kaybeden Gü-
ney Afrika, bir çal›flmaya göre yönetici s›-
n›f›n›n %30 ila %40’›n› kaybetmifltir. S›n›r

Ötesi ‹flgücü Raporu 2008’de (Borderless
Workforce Survey) Güney Afrika, Avus-
tralya’ya beyin göçünün gerçekleflti¤i ülke-
ler s›ralamas›nda Birleflik Krall›k ve
Çin’den sonra üçüncü s›radad›r. Ayn› flekil-
de Güney Afrika, Yeni Zelanda’ya da en
çok göçmen gönderen ülkeler s›ralamas›n-
da üçüncü s›radad›r14. Küresel krizin etkisi
ile Avustralya hükümetinin 10.000 çal›flma
iznini yenilememe ihtimalinin olmas›, Gü-
ney Afrika’n›n beyin kazan›m›na yol açma-
s› beklenmektedir15.  

2.1.2. Aktif  Beyin Kazan›m› Program› 

Yukar›da bahsedilen beyin kazan›m›na
iliflkin do¤al sürecin ötesinde ülkeler söz
konusu süreci yönetmeye yönelik aktif po-
litikalar da yürütmektedirler. Burada amaç,
diasporan›n geri dönüflünü sa¤lamak ya da
diaspora ile yerel birimler aras›nda iletiflim
ve etkileflimi tesis etmektir.

Afrika Birli¤i taraf›ndan 2001 y›l›nda
vizyonu, öncelikleri ve prensipleri tespit
edilen NEPAD (The New Partnership for
Africa’s Development) taraf›ndan kurulan
AfricaRecruit isimli örgütlenme taraf›ndan
2008 y›l›nda bafllat›lan “Afrika Diasporas›

13 Bkz. http://www.networkworld.com/news/2009/030309-
cio-layoffs.html

14 http://www.manpower.com.au/documents/2008_Bor-
derless_Workforce_Survey_National_Results.pdf

15 Bkz.http://www.workpermit.com/news/2009-02-23/aus-
tralia/australia-to-reduce-immigration-numbers.htm
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Beyin Kazan›m›” projesi, bilim, mühendis-
lik, teknoloji ve di¤er ilgili alanlarda çal›-
flan diasporan›n geri dönüflünü sa¤lamaya
yönelik bir giriflimdir16. Bafllat›lan projenin
amac›; Afrika Diasporas›’n›n harekete geçi-
rilmesi ve iliflkilendirilmesi, Diaspora’n›n
bilim ve teknoloji alan›ndaki giriflimlerinin
bilinir hale getirilmesi ve Diaspora’n›n ye-
rel birimler ile sürdürülebilir bir temelde
ilintilendirilmesi. 

Hindistan 2006 y›l›nda bafllat›lan beyin
kazan›m› program›n›n bir bilefleni olarak,
bilgi sa¤lay›c›lar› ile kullan›c›lar›n iletiflim
kurabilecekleri diaspora a¤›n› oluflturmufl-
tur. Malezya hükümeti de yurtd›fl›ndaki di-
asporan›n geri kazan›m›na yönelik olarak 9.
Plan’da bir program öngörmüfltür. Ancak
2001-2005 y›llar›n› kapsayan 8. Planda da
benzer flekilde öngörülen program baflar›l›
olamam›flt›r. Bilgi-iletiflim teknolojileri, bi-
lim ve teknoloji, imalat, finans ve ilaç sek-
törlerine yönelik olarak gelifltirilen bu prog-
ram›n amac›, 2001 y›l›ndan bafllayarak her
y›l 500 nitelikli diasporan›n geri dönüflünü
sa¤lamakt›r17.

Beyin göçünü tersine çevirmek için u¤-
raflan bir di¤er ülke olan Çin’de hem mer-
kezi hükümet hem de do¤u bölgesindeki
eyaletler, “yaflam bilimi” parklar›nda biyo-
teknoloji ve ilaç sektörlerinde yeni firma
kurulufllar›na yönelik olarak merkezi fi-
nansman imkanlar›n› geniflletmifllerdir18.

Tayvan devleti ise 1980’li y›llarda bafl-
latt›¤› politikalar›n neticesinde beyin göçü-
nü tersine çevirmeyi baflarm›flt›r. Beyin gö-

çünün zirveye ulaflt›¤› 1979 y›l›nda, yurt d›-

fl›na e¤itim almaya giden Tayvanl› ö¤renci-

lerin yaln›zca %8’i geri dönerken, son dö-

nemde bu oran› %33’e ç›km›fl ve ayn› za-

manda, 1980 ve öncesinde Tayvan’dan göç

eden 50.000 göçmen 1985 ile 2000 y›llar›

aras›nda ülkelerine geri dönmüfltür19. Özel-

likle Silikon Vadisi’nden çok say›da Tay-

vanl› mühendis ve araflt›rmac› Tayvan’a

dönüfl yapm›flt›r. Silikon Vadisi’nden ger-

çekleflen tersine göçün baflka nedenleri de

bulunmaktad›r. Her fleyden önce Tayvanl›

mühendisler, di¤er ülke vatandafllar›na k›-

yasla çok daha önce Silikon Vadisi’nde

yerleflik hale gelmifllerdir. 1980’li y›llarda

ise Silikon Vadisi’nde çal›flt›klar› flirketler-

de, o dönemin flartlar›nda ulaflabilecekleri

en yüksek pozisyonlara ulaflm›fllar, bu nok-

tadan sonra da kendi flirketlerini kurma ih-

tiyac› hissetmifllerdir. Bunun yan› s›ra Sili-

kon Vadisi’nde yerleflik Tayvanl› mühendis

ve araflt›rmac›lar›n kurduklar› diaspora a¤›

da oldukça etkili ve geri dönüflü tetikleyen

bir di¤er unsur olarak karfl›m›za ç›kmakta-

d›r (Chang, 2006:54).  

16 Bkz.http://africarecruit.com/diasporainscienceandte-
chnology/index.php

17 Bkz.http://www.dapmalaysia.org/english/2006/jan06/lks/
lks3770.htm

18 Bkz. http://www.bioforesight.biz/resources/PharmAsi-
a+News+-+Reverse+Brain+Drain+12-18-08.pdf

19 Bkz. http://www.migrationinformation.org/Feature/
display.cfm?id=155
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2.2. Aktif  Beyin Kazan›m› Politikala-

r›n›n Hedef Kitlesi

Beyin kazan›m› neticesinde ülkenin re-
kabetçi yap›s›n›n nas›l etkilenece¤inin tes-
pitinde önem arz eden bir di¤er husus, geri
dönen nitelikli personelin da¤›l›m›d›r. Bu
husus özellikle aktif beyin kazan›m› politi-
kalar›n›n hedef kitlesinin tespiti aç›s›ndan
önemlidir. Ülkeler aktif beyin politikalar›-
n›, çekmek istedikleri personelin niteli¤ine
ba¤l› olarak tasarlayabileceklerdir.  

2.2.1. Araflt›rmac›, Bilim Adam›

Beyin kazan›m› politikalar› ile geri dö-
nüflü sa¤lanabilecek olan ilk grupta bilim
adamlar› yer almaktad›r. Tel Aviv Üniver-
sitesinden ‹ktisat Profesörü Dan Ben-Da-
vid, küresel finansal krizin ‹srail üniversite-
lerine beyin göçünün tersine çevrilmesi
noktas›nda, 60 y›lda bir yakalanacak bir f›r-
sat sundu¤u görüflünü savunmaktad›r. Nite-
kim ‹srail Yüksek E¤itim Planlama ve Büt-
çe Konseyi, 2008-2009 akademik y›l›nda
104 ‹srailli bilim adam›n›n denizafl›r› pozis-
yonlar› terk ederek ‹srail’deki üniversitele-
re geçifl yapt›¤›n› belirtmifltir20. Söz konusu
beyin kazan›m›n› yönetmek üzere ‹srail, 90
yeni üniversite pozisyonu ihdas etmifltir21. 

Çin hükümetinin 2008 y›l›nda temel ilaç
araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine tahsis
etti¤i 6.6 milyar Yuan’l›k kamu fonu, Çin
genelindeki akademik kurulufllara kanalize
edilmifl olup, bu fonun bir k›sm›n›n Ameri-
ka’daki nitelikli Çinlilerin geri kazan›lmas›-

na yönelik faaliyetlerin finansman›nda kul-
lan›lmas› beklenmektedir22. Beyin göçünün
önemli bir sorun oldu¤u ‹talya’da ise E¤itim
Bakanl›¤› taraf›ndan bafllat›lan ‘Brain Bus-
ter’ isimli programla, yurtd›fl›nda araflt›rma-
c› olan ‹talyan bilim adamlar› ve akademis-
yenlerin geri dönüflü hedeflenmifltir. Tayvan
Ulusal Bilim Konseyi ve E¤itim Bakanl›-
¤›’n›n politikalar› neticesinde ise 3.700’den
fazla üst düzey bilim adam› ve uzman ile
2.500 yüksek e¤itim alm›fl araflt›rmac› Tay-
van’a ziyaretçi akademisyen olarak geri
dönmüfltür (Ching-lung, 2003).

Amerika’da 1995 ile 2005 y›llar› aras›n-
da kurulan mühendislik ve teknoloji firma-
lar›n› kapsayan çal›flmada önemli bir tak›m
sonuçlar ortaya ç›km›flt›r. Buna göre bu fir-
malar›n kurucular›n›n ço¤unlu¤unun farkl›
nedenlerle Amerika’ya geldi¤i23, Ameri-
ka’ya yeni bir teknoloji flirketi kurmak
amac›yla gelenlerin oran›n›n yaln›zca %1.6
oldu¤u belirlenmifltir. Bir di¤er tespit ise,
bu kiflilerin flirketlerini Amerika’ya geldik-
ten 13 y›l sonra kurduklar›d›r24. Bu veriler

20 Bu rakam 2007-2008 y›l›nda yaln›zca 28’dir.

2 1 h t t p : / / w w w . j p o s t . c o m / s e r v l e t / S a t e l l i -
te?cid=1235410704504&pagename=JPost%2FJPArtic-
le%2FShowFull. 2007-2008 akademik y›l›nda ise tahsis
edilen akademik poziyon say›s› yaln›zca 9’dur.

22 Bkz. PharmAsia News, Nov. 23, 2008.

23 2007 y›l› itibari ile Amerika’da mühendislik fakültele-
rinde doktora yapan ö¤rencilerin %60’›, mast›r ö¤rencile-
rinin %42’si yabanc› ülkelerden gelen ö¤rencilerden olufl-
maktad›r.

24 Bkz. http://www.american.com/archive/2008/july-au-
gust-magazine-contents/america2019s-other-immigration-
crisis
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›fl›¤›nda aç›kt›r ki, beyin kazan›m› yoluyla
ülkesine geri dönüfl yapan araflt›rmac›lar da
asl›nda potansiyel giriflimcilerdir. Nas›l ki
Amerika’daki yerleflik teknoloji flirketleri-
nin kurucular› özellikle Amerika’ya kendi
flirketini kurmaktan daha ziyade e¤itim al-
mak amac›yla gelmifllerse, hali haz›rda
Amerika’da e¤itim alm›fl bu araflt›rmac›lar
ülkelerine döndüklerinde kendi teknoloji
flirketlerini kurabileceklerdir.  

2.2.2. Ar-Ge Personeli

Çin hükümeti, biyoteknoloji ve ilaç sek-
töründe beyin kazan›m›n› amaçlayan prog-
ram› ile Amerikan üniversitelerinde, biyo-
teknoloji ve ilaç firmalar›nda çal›flan Çinli-
lerin istihdam edilmesini amaçlamaktad›r25.
Benzer flekilde Çin’in do¤u yakas›nda ko-
nufllanan yaflam bilimi (life science) parkla-
r›nda faaliyet gösteren firmalar ve üniversi-
teler, Amerikan flirketlerinde ve üniversite-
lerindeki Çinlileri istihdam etmek üzere ça-
l›flmalar yürütmektedirler26.

2.2.3. Tekno-giriflimci

Washington Post’ta yay›mlanan makale-
sinde Vivek Wadhwa, ABD’deki belirsiz
ekonomik koflullar ve zor göçmenlik kural-
lar› neticesinde Amerika’y› terk etmek du-
rumunda kalan göçmenlerin ülkelerinde
kendi flirketlerini kuracaklar› ve bu flekilde
ülkelerinin entellektüel hazinesini kuvvet-
lendirecekleri görüflündedir. 2006 y›l›nda
Amerika’dan yap›lan uluslararas› patent

baflvurular›n›n %25’inde icat eden kiflinin
isminin, yabanc› ülkelerde kullan›lan kifli
isimleri oldu¤u, son on y›lda Silikon Vadi-
si’nde kurulan flirketlerin yar›s›ndan fazla-
s›n›n göçmenler taraf›ndan kuruldu¤u27 dü-
flünüldü¤ünde, ABD’de gerçekleflmesi
muhtemel bu türden bir tersine beyin göçü-
nün geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan ne
derece önemli oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r28. 

Benzer flekilde Kaufmann Foundation
taraf›ndan yap›lan, ço¤unlu¤u 30’lu yafllar-
da olan, Amerika’da çal›flt›ktan ya da e¤i-
tim ald›ktan sonra ülkesine dönen 1200
Hindistan ve Çinli’nin kat›ld›¤› ankette ka-
t›l›mc›lar›n yar›s›ndan ço¤u, kendi ifllerini
kurmay› planlad›klar›n› belirtmifllerdir29. 

Bu beklentilere paralel olarak Çin Bilim
ve Teknoloji Bakanl›¤›, özel programlar,
kuluçka merkezleri, risk sermayesi ve vergi
muafiyetleri ile geri dönüfl için uygun bir
ortam haz›rlam›flt›r. Tüm bunlar›n netice-
sinde ilk kez 2002 y›l›nda tersine beyin gö-
çü ortaya ç›km›flt›r. Bilim ve Teknoloji Ba-

25 Bkz. http://www.bioforesight.biz/resources/PharmAsi-
a+News+-+Reverse+Brain+Drain+12-18-08.pdf

26 Bkz. http://www.bioforesight.biz/resources/PharmAsi-
a+News+-+Reverse+Brain+Drain+12-18-08.pdf

27 Bkz. http://www.newsobserver.com/business/story/
1414663.html

28 2006 y›l›nda Çin ve Hindistanl›lar, Intel’in patent bafl-
vurular›n›n %33’ünü, IBM’in %22’sini gerçeklefltirmifller-
dir. Bkz. http://www.newsobserver.com/business/story/
1414663.html

29 Bkz. http://www.livemint.com/2009/03/08160655/Slim-
ming-prospects-in-US-resul.html?d=1
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kanl›¤›, 15.000’den fazla bilim adam› ve
mühendisin özellikle Silikon Vadisi ve
Boston’dan dönüfl yapt›¤›n› ve bunlar›n
Çin’in teknoparklar›nda kendi flirketlerini
kurmaya bafllad›klar›n› aç›klam›flt›r30. 

‹rlanda Giriflim, Ticaret ve Kalk›nma
Bakanl›¤›’n›n, Noel tatili için ‹rlanda’ya
gelen göçmenleri hedef ald›¤› politikas›n-
da, geri dönen göçmenler kanal›yla yerel
yaz›l›m sektörünün temellerinin at›lmas›
amaçlanm›flt›r. Di¤er taraftan en büyük 20
Hindistan yaz›l›m firmas›n›n kurucular› ya
da yöneticileri önceden Hindistan diaspora-
s› olan profesyonellerdir31. 

Tayvan’›n Hsinchu Bilim Park›’nda32

yerleflik firmalar›n %40’› Tayvan’a dönmüfl
diaspora taraf›ndan kurulmufltur. 2000 y›-
l›nda parkta istihdam edilen 102.000 kifli-
nin 4.108’i geri dönüfl yapan Tayvanl› göç-
menlerdir. Ayn› y›lda parkta faaliyet göste-
ren 289 firman›n 70 tanesi Silikon Vadi-
si’nde de ayn› zamanda faaliyet göstermek-
tedir33. 2004 y›l›ndaki verilerde ise parkta
faaliyet gösteren 378 firman›n 115 tanesin-
de yat›r›m› bulunanlar›n Silikon Vadisi ile
Hsinchu Bilim Park› aras›nda sürekli seya-
hat ettiklerini ortaya koymufltur.

Bu örneklerden anlafl›lmaktad›r ki, göç-
menlerin ya da diasporan›n ülkelerine dön-
düklerinde kurduklar› tekno-giriflimler, ye-
rel ekonomiler aç›s›ndan önemli bir potan-
siyel oluflturmaktad›r34. Nitekim ülkesine
geri dönen ve tekno-giriflimci s›fat›n› kaza-
nan kifliler, göçmen olduklar› ülkedeki kar-
fl›laflt›rmal› rekabet üstünlü¤üne konu olan

teknolojiyi getirmek suretiyle, ülke ekono-
misine rekabetçi katk›da bulunmaktad›rlar.
Çin’deki yüksek teknoloji parklar›nda fir-
ma sahibi olanlarla yap›lan ankette, ülkeye
dönmüfl diasporan›n %48’inin teknoloji
transferi yapt›¤›, buna karfl›l›k yerel giri-
flimcilerden teknoloji transferi yapanlar›n
oran›n›n %21 oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. 13
kuluçka merkezinde firma sahibi olan ve
Çin’e geri dönen göçmenler üzerinde yap›-
lan bir di¤er ankette, bu kiflilerden
%55’inin ba¤›ms›z patentli teknolojilerini
beraberinde getirdikleri tespit edilmifltir.
2004 y›l›ndaki bir di¤er çal›flmada ülkeye
dönen göçmenlerin yerlilere k›yasla 4 kat
daha yüksek bir olas›l›kla “yeni uluslarara-
s› teknolojilere” sahip olduklar› ve yaklafl›k
%50’sinin uluslararas› ba¤lamda yeni ol-
masa dahi Çin için yeni olan teknolojilere
sahip olduklar› belirlenmifltir35. 

30Bkz.http://ec.europa.eu/research/iscp/countries/chi-
na/cn-doc5.pdf

31 Bkz.http://www.dapmalaysia.org/english/2006/jan06/lks/
lks3770.htm

32 Yaklafl›k 28 y›ll›k bir geçmiflse sahip olan parktaki fir-
malar›n y›ll›k gelirleri ilk kez 2004 y›l›nda 31.25 milyar
dolara ç›km›flt›r. 

33 Bkz. http://www.migrationinformation.org

34 2001 y›l›nda Çin’in farkl› bakanl›klar›n faaliyetlerinin
yer verildi¤i temel politika döküman›nda, yurtd›fl›ndaki
Çinlilere, ülkelerine dönmeseler dahi uluslar›na hizmet et-
meleri ça¤r›s›nda bulunulmakta ve bunun metotlar› aç›k-
lanmaktad›r. Söz konusu metotlardan birisi Çin’de giriflim
kurmalar›d›r. Güney Ontario’daki bir üniversite profesörü
taraf›ndan kurulan Çin-Kanada Bulufl ve Teknoloji Derne-
¤i yüzden fazla Çinli bilim adam›n›n kat›l›m› ile oluflturul-
mufltur. Söz konusu dernek üyeleri, ülkelerine geri dönme-
melerine ra¤men, Çin’in Mianyang flehrinde 6 teknoloji
flirketi kurulmufltur (Zweig ve Fung, 2004:15-17). 

35 Bkz. Zweig, Fung ve Vanhonacker (2006).
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Ülkesine dönüfl yapan nitelikli iflgücü,
yukar›da bahsedilen teknoloji, teknik bilgi-
nin yan› s›ra a¤, ifl yapma flekli benzeri bil-
gileri de beraberinde getirecektir. Tay-
van’da yerleflik Macronix flirketinin kurulufl
hikayesi, beyin sirkülasyonunun geliflmekte
olan ülkeler aç›s›ndan ne anlama geldi¤ini
göstermesi nedeniyle ilginç bir örnektir.
1976’da Stanford’da doktora e¤itimi ta-
mamlad›ktan sonra Silikon Vadisi’ndeki
Intel ve Siliconix gibi firmalarda çal›flan
Miin Wu, bu süreçte edindi¤i çok büyük öl-
çekli tümleflik devre (VLSI) alan›nda elde
etti¤i teknik bilgiyi ve giriflimci bilgisini,
Tayvan’a döndükten sonra Hsinchu Bilim
Sanayi Park›’nda kurdu¤u Macronix firma-
s›na tafl›m›flt›r. Miin Wu ayn› zamanda Sili-
kon Vadisi’ndeki nitelikli insan gücü ile Si-
likon Vadisi aras›ndaki a¤› oluflturan Mon-
te Jade Bilim ve Teknoloji Derne¤i’nin de
aktif kat›l›mc›s›d›r. VLSI teknolojisinde
dünyan›n önde gelen flirketlerinden biri
olan ve hem Tayvan’da hem de Silikon Va-
disi’nde faaliyet gösteren Macronix firma-
s›n›n sat›fllar› 30 milyar dolara ulaflm›flt›r
(Kim, 2006).

2.3. Tekno-giriflim yat›r›mlar› nas›l

teflvik edilir?

Çal›flman›n bundan sonraki bölümünde,
yukar›da pozitif etkileri ortaya konulan ve
ekonominin rekabetçili¤ini do¤rudan etki-
leyen tekno-giriflimlerin nas›l teflvik edile-
bilece¤i tart›fl›lacakt›r. 

Her fleyden önce tekno-giriflim teflvikle-
ri, genel yat›r›m teflviklerinden farkl›lafl-
maktad›r. Genel yat›r›m teflvikleri bölgesel
geliflmifllik farkl›l›klar›n›n giderilmesi ve
istihdam›n art›r›lmas›na yönelik kullan›la-
bilen bir enstrüman iken, tekno-giriflimler-
de bu türden bir amaç güdülmemektedir.
Ülke uygulamalar› incelendi¤inde, yat›r›m
teflviklerinden yararlanmak için yat›r›m ya-
p›lacak bölgenin belirlendi¤i ya da asgari
istihdam s›n›r›n›n getirildi¤i görülmektedir.
Buna karfl›l›k tekno-giriflim teflviklerinin,
tekno-giriflim alan›nda faaliyet gösteren fir-
malar›n 5 evrede de¤erlendirilen ve afla¤›-
daki flekilde gösterilen hayat döngüsünden
ilk üç aflamas›nda yo¤unlaflt›¤› görülmekte-
dir. “Çekirdek öncesi” seviyede, yeni ve
yenilikçi ifl fikirleri olan genç giriflimciler,
bu ifl fikirlerini katma de¤er ve nitelikli is-

Kaynak : Avrupa Yat›r›m Fonu, 2007

fiekil 1



55Alternatif Kriz Yaklafl›m›: Beyin Kazan›m› ve Teknogiriflimcilik

tihdam yaratma potansiyeli yüksek tefleb-
büslere dönüfltürebilmeleri için çekirdek
sermaye sa¤lanarak desteklenmektedir.   

Özellikle kriz dönemlerinde verilen çe-
kirdek sermaye destekleri, di¤er dönemlere
k›yasla daha anlaml› ve etkili olabilmekte-
dir. Nitekim bu dönemlerde yurt içinde ve
d›fl›ndaki teknoloji odakl› firmalar›n IT per-
soneli k›smas›, yeni kurulacak tekno-giri-
flimleri tetikleyebilmektedir. Örne¤in 1997
Asya Krizi Kore’de, tekno-giriflim alan›nda
çok önemli bir dinamizmi de do¤urmufltur.
K›sa vadeli nakit ak›fl›n› kontrol alt›na al-
mak isteyen chaebol’lar, krizi takip eden
y›lda Ar-Ge harcamalar›n› %13 oran›nda
k›sm›fllard›r. Bu sebeple ifllerini kaybeden
mühendis ve bilim adamlar›n›n kurduklar›
küçük tekno-giriflim flirketleri say›s›nda
inan›lmaz bir art›fl yaflanm›fl, krizin hemen
sonras›ndaki 1998 y›l›n›n bafllar›nda 100
olan tekno-giriflim say›s› 2000 y›l›n›n Hazi-
ran ay›nda 7.000’in üstüne ç›km›flt›r (Kim,
2000:26). 

Yukar›daki örnekten de görülece¤i üze-
re, kriz dönemlerinde hem yerel tekno-giri-
flimcilerin desteklenmesi hem de yabanc›
ülkelerdeki göçmenlerin geri dönerek kura-
caklar› tekno-giriflimlerin teflvik edilmesi,
teknolojik alanda önemli sonuçlar do¤ura-
bilecektir. Bu ba¤lamda örne¤in Malez-
ya’n›n Tekno-giriflim Çekirdek Öncesi Fo-
nu (Technopreneur Pre-Seed Fund) progra-
m›nda yararlan›c› kitle, yerel tekno-giriflim-
cilerdir36. Singapur’un, Yenilikçi Yard›m
Program› (Innovator's Assistance Scheme)

hem vatandafl statüsünde olan hem de daimi
yerleflim hakk›na sahip olan göçmenlere
kuracaklar› tekno-giriflim maliyetinin
%70’ine kadar en fazla 20.000 Dolara ka-
dar hibe sa¤lamaktad›r37.

Malezya ve Singapur örne¤inde tekno-
giriflim teflvikleri, beyin kazan›m›ndan zi-
yade beyin göçünü engellemeye odaklan-
m›flt›r. Buna karfl›l›k Hindistan, yabanc› ül-
kelerdeki diasporan›n çekilmesine yönelik
özel bir program uygulamaya koymufltur.
Bu program ile hem diasporaya hibe niteli-
¤inde çekirdek sermaye verilirken ayn› za-
manda kuluçka merkezleri kanal›yla ilave
destekler ve teflvikler de verilmektedir38. 

Çekirdek seviye ve sonras›nda farkl› bir
teflvik mekanizmas› karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Ço¤unlukla yarat›c› fikirlere sahip olan ku-
rulu tekno-giriflimlerin söz konusu yarat›c›
fikirlerinin ticarilefltirilmesi noktas›nda risk
sermayesi fonlar› devreye girerken, kamu-
sal teflvikler görece düflük olmakla beraber
varl›¤›n› devam ettirmektedir. Örne¤in Sin-
gapur Hükümeti’nin Teknoloji Gelifltirme
Fonu (Technology Development Fund),
mikro-elektronik, bilgi ve multi-medya tek-
nolojileri, imalat ve mühendislik, çevre tek-
nolojisi ve sa¤l›k gibi alanlarda büyüme po-
tansiyeline sahip ileri teknoloji firmalar›na

36Bkz.http://www.technopreneurdevelopment.net.my/
cms/AllProduct.asp?CatID=122

37Bkz.http://www.singapore-business.com/biz_resour-
ces_4.htm

38 Bkz. http://indiainvents.blogspot.com/2008/12/govern-
ment-attracts-returning-students.html



fon sa¤lamaktad›r. Patent Baflvuru Fonu
(Patent Application Fund), firmalar›n ve ki-
flilerin bulufllar›n›n patent masraflar›n›n
karfl›lanmas›n› konu almaktad›r39. 

Çekirdek ve erken seviyede firmalar dü-
flük seviyede nakit ak›m›na sahiplerdir ve
nakit rezervleri giriflimcinin kendi tasarruf-
lar›ndan ibarettir. Bu iki seviyede tekno-gi-
riflimin beklenen nakit ç›k›fllar›, beklenen
nakit girifllerinden daha büyüktür. Bu se-
beple kurulu tekno-giriflimler, ülkenin sa-
hip oldu¤u risk sermayesi fonu miktar› ya
da kendine çekti¤i risk sermayesi tutar› nis-
petince bu seviyelerde desteklenebilmekte-
dir. Ülke uygulamalar› incelendi¤inde tek-
no-giriflim alan›nda öne ç›kan ülkelerin,
risk sermayesi boyutunda da önemli bir bi-
rikime sahip olduklar› görülmektedir. The
Economist’e göre ‹srail, 100’den fazla risk
sermayesi fonu ve 4000 yüksek teknoloji
firmas›na ev sahipli¤i yapmaktad›r40.
GSMH ile oranland›¤›nda çekilen risk ser-
mayesi miktar› di¤er Avrupa ülkelerinin üs-
tünde olan ve Avrupa’daki biyoteknoloji
firmalar›n›n %20’sine ev sahipli¤i yapan
Danimarka’n›n giriflimcilik alan›nda ‹srail
ve Singapur ile birlikte dünyadaki üç temel
modelden biri oldu¤u belirtilmektedir41. Di-
¤er Avrupa ülkeleri incelendi¤inde, genel
olarak risk sermayesine yat›r›lan fon mikta-
r›n›n ülke baz›nda farkl›laflt›¤› görülmekte-
dir. Danimarka, ‹sveç ve ‹ngiltere’de bu
miktar, ekonominin büyüklü¤ü ile oranlan-
d›¤›nda Amerika’dan fazla ç›kmaktad›r.
Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti, Avrupa

içerisinden en düflük orana sahip ülkelerdir.
Avrupa genelinde risk sermayesi fonlar› çe-
kirdek seviyede firma bafl›na ortalama
560.000 Euro (2005 y›l›nda 270.000 Euro)
fon kulland›r›rken, erken seviyede bu ra-
kam 3 milyon Euro’ya (2005 y›l›nda 1.1
milyon Euro) ulaflmaktad›r.    

3. TÜRK‹YE UYGULAMASI

5746 say›l› Araflt›rma ve Gelifltirme Fa-
aliyetlerinin Desteklenmesi Hakk›nda Ka-
nun’un 2. maddesinde teknogiriflim serma-
yesi, örgün ö¤renim veren üniversitelerin
herhangi bir lisans program›ndan bir y›l
içinde mezun olabilecek durumdaki ö¤ren-
ci, yüksek lisans veya doktora ö¤rencisi ya
da lisans, yüksek lisans veya doktora dere-
celerinden birini en çok befl y›l önce alm›fl
kiflilerin, teknoloji ve yenilik odakl› ifl fikir-
lerini, katma de¤er ve nitelikli istihdam ya-
ratma potansiyeli yüksek teflebbüslere dö-
nüfltürülebilmelerini teflvik etmek için yap›-
lan sermaye deste¤i fleklinde tan›mlam›flt›r.

Ayn› Kanun’un 3. maddesinde, merkezi
yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri tara-
f›ndan bir defaya mahsus olmak üzere temi-
nat al›nmaks›z›n 100.000 Yeni Türk Lira-
s›’na kadar teknogiriflim sermayesi deste¤i
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39 Bkz. http://www.singapore-business.com/biz_resour-
ces_4.htm

40 Bkz. http://www.finfacts.com/irishfinancenews/artic-
le_1016205.shtml 

41 Bkz. http://www.finfacts.com/irishfinancenews/artic-
le_1016205.shtml



hibe olarak verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Hibe kapsam›nda kamu idarelerinin tümü
taraf›ndan yap›labilecek ödemelerin topla-
m›n›n her takvim y›l› için 10.000.000 Yeni
Türk Liras›’n› geçemeyece¤i hükmü ile be-
raber de¤erlendirildi¤i, her y›l teknogiriflim
sermayesi deste¤i kapsam›nda teflvik edile-
bilecek kifli say›s›n›n çok da fazla olamaya-
ca¤› ortaya ç›kmaktad›r.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan
Mart 2009 tarihinde yay›mlanan Teknogiri-
flim Sermayesi Deste¤i Uygulama Esas ve
Usulleri’nde söz konusu destekten nas›l ya-
rarlan›laca¤› ayr›nt›l› bir flekilde aç›klan-
m›flt›r. Her fleyden önce küresel kriz orta-
m›nda bu türden bir destek sisteminin uy-
gulamaya konulmufl olmas› oldukça önem-
lidir. S›n›rl› say›da da olsa teknoloji ve ye-
nilik odakl› ifl fikrine sahip olan potansiyel
giriflimcilerin desteklenmesi, yetkin beyin-
lerin ifl imkan›ndan yoksun kald›¤› bir dö-
nemde etkili olabilecektir. Ancak fluras›
çok aç›kt›r ki, söz konusu teknogiriflim des-
te¤inin temel amac› tersine beyin göçünün
h›z kazand›¤› bir dönemde yurt d›fl›na git-
mifl olan Türk beyinleri geri kazanmak de-
¤ildir. Bu ba¤lamda yurt d›fl›nda belirli bir
birikim ve deneyim kazanm›fl, ancak mev-
cut konjonktürde ülkeye dönme potansiyeli
olan Türk vatandafllar›na yönelik spesifik
bir teknogiriflim destek program› gelifltiril-
melidir. Ancak bu türden özel bir destek
program› gelifltirilse dahi “bir lisans progra-
m›ndan bir y›l içinde mezun olabilecek du-
rumda olma, yüksek lisans veya doktora

ö¤rencisi ya da lisans, yüksek lisans veya

doktora derecelerinden birini en çok befl y›l

önce alm›fl olma” koflulu, destek program›-

n›n hedeflenen tersine beyin göçünü ger-

çeklefltirme potansiyelini k›s›tlayacakt›r. 

4. SONUÇ

Küresel rekabet ortam›nda ülkelerin ye-

ni rekabetçi avantajlar elde etmeleri ve ay-

n› zamanda sahip olduklar› avantajlar› ko-

rumalar› noktas›nda “nitelikli insan serma-

yesinin” gelifltirilmesi, korunmas› büyük

önem tafl›maktad›r. 

Küresel ekonomik geliflmeler ve finan-

sal kriz ile birlikte istihdam kay›plar› ve

dünya genelinde geliflmifl ülkelere yo¤unla-

flan beyin göçünün yavafllamas›, bu güne

kadar geliflmifl ülkelere göç etmifl olan nite-

likli personelin orijin ülkeye geri dönmesi-

ni sa¤lamaya yönelik “aktif beyin kazan›-

m›” programlar›n› ön plana ç›karmaktad›r.

Aktif beyin kazan›m› programlar› netice-

sinde orijin ülkenin teknolojik altyap›s›,

teknik bilgi seviyesi, a¤ ba¤lant›lar› art-

maktad›r. Bu kapsamda ülkelerin diaspora-

lar›n›n orijin ülkede kuracaklar› tekno-giri-

flimleri teflvik eden programlar›, ülkenin

teknolojik altyap›s›n›n gelifliminde itici role

sahip olmaktad›r. Burada hedeflenen beyin

hareketlili¤inin temelinde, yabanc› ülkede-

ki tekno-göçmenlerin, orijin ülkeye tekno-

giriflimci olarak geri dönmesinin temin

edilmesi yatmaktad›r. 
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Yeni ve yenilikçi ifl fikirleri olan yurtd›-
fl›ndaki beyinlerin, katma de¤eri yüksek
tekno-giriflimci s›fat›yla orijin ülkeye dön-
melerini temine yönelik “çekirdek serma-
ye” temini baflta olmak, kuluçka merkezle-
ri üzerinden sa¤lanacak teflvikler gibi farkl›
türden teflvik ve destek enstrümanlar›n›n
üzerine tesis edilen programlar bu dönemde
çok daha etkili ve sonuca odakl› olabilecek-

tir. Bu kapsamda 2009 y›l›nda uygulamaya
konulan Teknogiriflim Sermayesi Deste¤i,
küresel finansal kriz ortam›nda oldukça an-
laml›d›r. Di¤er taraftan yurt d›fl›nda belirli
bir birikim ve deneyim kazanm›fl, ancak
mevcut konjonktürde ülkeye dönme potan-
siyeli olanlara yönelik spesifik bir destek
program›n›n uygulamaya konulmas› çok
daha etkili olabilecektir.  
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