
BİT, sadece Ulaştırma Bakanlığı’nın altyapı donatımı 
olarak oluşturmaya çalıştığı bir alan olmaktan öteye, 
tüm ekonominin lokomotifi olacak bir biçimde, kendi 
sektörel stratejisini hazırlamalı. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yazılım Meclisi için 
hazırladığım bilgi ve iletişim teknolojilerine (Information 
and Communication Technologies -ICT) ilişkin rapordaki 
değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Söz konusu 

değerlendirmede, “Connectivity  Scorecard- Bağlantı Karnesi”  İndeksi, 
Dünya Ekonomik Formu (World Economic Forum-WEF) ile bağlantılı 
hazırlanan Bilgi Toplumuna Hazır Olma  Endeksi (Networked Readiness 
Index-NRI) ile WEF 2010-2011  Küresel Rekabet Raporu ve Innovation 
Union Competitiveness Report 2011  raporlarından yararlandım.

1)   Connectivity  Scorecard (Bağlantı Karnesi)
“Connectivity  Scorecard”  İndeksi, Berkeley Research Group ile 
Nokia Simens Networks’un ortak çalışması olarak yayınlanıyor. 
İndekste 25’şerli iki grupta yer alan ülkelerin karşılıklı ve göreli olarak 
“Bağlantı Karnesi” hesaplanıyor. Birinci grupta yer alan ülkeler, Yenilik 
Ekonomileri (Innovation Economies), ikinci gruptakiler ise Ekonomik 
Kaynak ve Etkinlik Ekonomileri (Resource  and  Efficiency Economies) 
olarak adlandırılıyor.
Birinci gruptaki ülkeler, ileri düzeyde gelişmiş, anlamlı bir büyüme ve 
verimlilik özelliğine sahip Avrupa, Kuzey Amerika ile Uzak Doğu’nun 
enformasyon ve komünikasyon teknolojileri güdümlü (Japonya, Kore, 
Hong Kong, Avustralya ve Yeni Zelanda) ekonomilerini kapsıyor. ICT 
açısından gelişmekte olan ülkeleri içeren ikinci grupta ise, başta 
Malezya olmak üzere, çoğu Güney Amerika ülkeleri ile Rusya, Çin, 
Hindistan, Türkiye, İran, Mısır, Güney Afrika ve Diğer Güney Doğu 
Asya ülkeleri yer alıyor. 2008’den beri her iki ülke grubunun 
kendi içlerinde hesaplanan karnede, süreç içinde hem 
kapsanan ülke, hem de hesaplamaya dahil edilen gösterge 
ve ağırlıklarda değişiklikler oldu.
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Connectivity Scorecard 20011 Raporu’nda 
Malezya, 6.61 notuyla grubun en tepesinde yer 
alırken, onu 6.21 ile Şili ve 5.68 notuyla Rusya, 
izliyor. Türkiye ise,  5.51 notuyla 4. sırada. 
Grubun en sonunda 0.90 notuyla Bengaldeş 
yer alıyor.  Türkiye, 2008 değerlendirmesinde 
yer almazken; 2009’da 6.71 notuyla 
Malezya’nın hemen arkasından ikinciliğe 
yerleşti. 2010’da da, 5.09 notuyla yedinci sıraya 
geriledi. 

Türkiye’nin “Bağlantı Karnesi”ndeki 
notunun yükselmesi, tüketiciye yönelik ICT 
altyapısındaki güçlü yükseliş ile tüketici 
kullanımındaki performans artışı ve iş 
dünyasındaki altyapının iyileşmesinden 
kaynaklanıyor. Özellikle geniş bant 
kullanımındaki güçlü artış grup içinde 
yüksek sıçramaya neden oldu. Ayrıca 
taşınabilir ve sabit telefonda yaygınlaşmada 
da göreli olarak başarılı sonuçlar alındı. 
Tüketici kullanımındaki gelişme, İnternet 
kullanımındaki yetişkin okur-yazarlığındaki 
artışlar ile taşınabilir telefon mesaj ve e-mail 
hizmetlerindeki gelişmeler bu yükselmeyi 
besledi. İş dünyası altyapısındaki gelişmeler, 
İnternet sunucuları kişisel bilgisayar ve geniş 
band kullanımı ile desteklendi. 

Türkiye’nin zayıf olduğu alan ise diğer faktör 
ve etkinlik güdümlü ekonomilerde olduğu 
gibi ICT ihracat ve ithalatına ilişkin veriler. 
Mal ve hizmet ihracat değerleri, grubunun 
gerisinde kalıyor. Ayrıca, IT’de topyekûn 

kapsama değerleri ve telekom hizmetlerine 
ilişkin ana ölçütler de vasat düzeyde. Devlet 
ve kamu sektörü altyapı ve kullanım ölçütleri 
de hep düşük veya orta düzeyde seyrediyor. 
Bu durum, devlet kurumları, eğitim sektörü ve 
sağlık sektöründeki IT harcamaları açısından 
da geçerli.

Genel değerlendirme yaparsak, Türkiye’nin 
“Bağlantı Karnesi”ndeki “göreli” üstünlüğü, 
refah düzeyinin gruptaki diğer ülkelere 
göre daha yüksek olması nedeniyle, tüketici 
odaklı göstergelerdeki yüksek notlardan 
kaynaklanıyor. İş odaklı unsurlara ilişkin 
göstergeler orta düzeyde kalmakla birlikte, 
karnenin kamusal alana ilişkin unsurları hayal 
kırıklığı yaratıyor. Örneğin vergi iletişimine 
ilişkin hizmet gösterge değerleri, genel notu 
etkileyecek düzeyde.
Son bir yıl içindeki not yükselmesinin iki 
nedeninden birisi değerlendirme sistemi 
içindeki ağırlıkların değiştirilmesi; diğeri ise 
daha geniş bir gösterge seti kullanılması. 
Bir yıl öncesinin ağırlıkları kullanılsaydı, 
Türkiye yine 5.09 notu ile 7. sırada kalırdı. 
Yeni ağırlıkların iş hayatının ICT altyapı 
göstergelerine kaydırılması Türkiye’nin lehine 
bir sonuç doğurdu.

Türkiye’nin ICT için yaygın bir imalat merkezi 
olmayışı, ICT ihracatı, ithalatı ve re-export 
gösterge değerlerinin düşük kalmasına yol 
açtı. Eğer “ICT Ticareti” gösterge olarak 
seçilmeseydi, Türkiye’nin karne notu 6.06 
değerine yükselecekti.

2) Bilgi Toplumuna Hazır Olma İndeksi: 2011
Dünya Ekonomik Formu ile bağlantılı olarak 
hazırlanan 2010-2011 Küresel Enformasyon 
Teknoloji Raporu, ICT kullanım yaygınlığı 
ile bilgi toplumuna geçiş ve Web 2.0 
uygulamalarının yarattığı köklü dönüşümü 
ölçmeye yönelik olarak hesaplanan Bilgi 
Toplumuna Hazır Olma Endeksi’nde 

(Networked Readiness Index-NRI) ilk 10 sırada İsveç, Singapur, 
Finlandiya, İsviçre, ABD, Tayvan, Danimarka, Kanada, Norveç ve Güney 
Kore yer alıyor.
 
Türkiye, bilgi toplumuna hazırlık açısından yapılan tüm gayret ve 
altyapıdaki hızlı gelişime rağmen,  kıyaslamada göreli olarak, 2007’de 
52/122. sırada iken 2010-2011’de 71/138. sıraya geriledi. Türkiye’nin bu 
endeks açısından son 5 yıldaki konumu şöyle: 

Networked Readiness Index (NRI)
Edition No. of economies)  Score  Rank
2010–2011 (138)    3.8  71
2009–2010 (133)   3.7   69
2008–2009 (134)   3.9  61
2007–2008 (127)   4.0  55
2006–2007 (122)   3.9   52

Endekste, “Çevresel, Hazırlık ve Kullanım Unsurları” üst başlıkları içinde 
oluşturulan gruplandırmalar etkili oluyor. “Çevresel Unsurlar”da Türkiye, 
63. lük konumuyla genel sıralamalarda iyi bir yerde. “Hazırlık Unsurları” 
açısından ortalamada 81. sıraya düşülürken, “Kullanım Unsurları” 
açısından ortalama konumu 62. 
NRI, değerlendirmesi, ülkelerin sahip oldukları gelir düzeyi ile 
ilintilendirildiğinde ilginç sonuçlarla karşılaşılıyor.  Malezya dışındaki ilk 
33 ülke, yüksek gelir grubunda yer alıyor. Türkiye, 71. sıraya gerilerken 
Malezya’nın 28. sıraya sıçraması ilginç bir sonuç. Bir başka ilginç bulgu 
ise, alt-orta gelir grubundaki Tunus’un 35. sırada yer alması. Düşük 
gelir grubundaki Gambiya bizden sadece beş basamak üstte 76. sırada 
bulunuyor.

3) Küresel Rekabet Raporu 2010-2011
Dünya Ekonomi Formu’nun, 2010-2011 Küresel Rekabet Raporu’na 
göre Türkiye, Küresel Rekabet İndeksi 4.25 değeri ile 139 ülke içinde 61. 
sırayı alıyor. İsviçre, İsveç, Singapur, ABD, Almanya, Japonya, Finlandiya, 
Hollanda, Danimarka ve Kanada’nın ilk 10 sırayı aldığı Küresel Rekabet 
Endeksi’nde bir önceki dönemde Türkiye’nin yeri,133 ülke içinde yine 
61. sıra oldu.
12 temel alana ilişkin 111 adet göstergeye verilen ağırlıklar 
çerçevesinde hesaplanan Endekse temel alan şunlar:
Kurumsal Yapılar; Altyapı; Makro Ekonomik Ortam; Sağlık ve 
Temel Eğitim; Yüksek Eğitim ve Öğrenim; Mal Piyasalarının 
Etkinliği; İşgücü Piyasalarının Etkinliği; Finansal Piyasaların 
Gelişmişliği; Teknolojik Hazırlık; Pazar Büyüklüğü; İş 
Becerisi ve Yenilikçilik.
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Türkiye, bilişim altyapısı ve E-devlet 
uygulamalarında daha iyi olmasına karşın, 
piyasa koşullarını iyileştirici politikalar ile ICT 
teknolojilerinin kişisel kullanım ve iş süreçleri 
için hazır duruma getirme noktasında önemli 
açıklar veriyor. Bu durum eğitim ve öğretim 
kalitesiyle, girişimciliğin geliştirilmesi, iş 
dünyası ile üniversiteler arasındaki ortaklaşa 
işbirliği ağlarının etkinleştirilmesi yönünde 
politikalar gerektiriyor.
  
Türkiye, bu açıdan yapılan sınıflamada, 
Yenilik Güdümlü olarak sıralanan 32 ülke ile 
Yenilik Güdümlü Aşamaya Dönüşüm içindeki 
15 ülke içinde de yer almazken; almıyor; 
Etkinlik Güdümlü gelişme gösteren 29 ülkenin 
sonunda yer alıyor. Türkiye’nin hiç de hak 
etmediği bu konumu daha çok, kurumsal 
yapıdaki yetersizlikler, kamu kurumlarındaki 
etkinlik ve şeffaflığın yetersizliği yanında 

işgücü piyasası, insan kaynakları ve eğitimdeki 
yetersizliklerden kaynaklanıyor. Buna karşılık, 
yerel rekabet, iş becerisi ve altyapı alanındaki 
başarılı durumu, konumunu düzeltmek için 
yetmiyor.

4) Innovation Union Competitiveness Report 
2011
Avrupa Birliği (AB), dünyanın en rekabetçi 
bilgi toplumu olma hedefiyle, 2000 yılında 
oluşturulan Lizbon Stratejisi’nde, E-Avrupa+  
Programı ile aday ülkelerin uyum süreci 
için bir çerçeve belirlendi. Bu çerçevede 
Türkiye, e-devlet, e-Eğitim ve Bilgi Toplumu 
Stratejileri’ni geliştirdi. 2010’da ise Europe 
2020 Stratejisi’nin gereği olarak, Innovation 
Union Competitiveness Report 2011 yayınlandı. 
Bu çalışmalara paralel olarak Türkiye’de de 
“Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 
2011-2016” belgesi hazırlandı. Bu belgede 

Türkiye, Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde güçlü olduğu hedefler olarak, otomotiv, makine 
imalat ve BİT sektörlerini seçti. Böylece BİT, Türk ekonomisinin, bilim, teknoloji ve 
yenilik açısından odaklandığı bir konuma yükseldi. 

Ancak BİT, sadece Ulaştırma Bakanlığı’nın altyapı donatımı olarak oluşturmaya çalıştığı 
bir alan olmaktan öteye, tüm ekonominin lokomotifi olacak bir biçimde, kendi sektörel 
stratejisini hazırlamalı.  Bu çerçevede, bilgi teknolojileri ve yazılım ile elektronik ve 
telekomünikasyon BİT bütününün organik bileşenleri olarak ele alınmalı ve 2023 bilgi 
toplumu hedefinin gerçekleşmesi için ana strateji olarak devreye girmeli.

BİT sektörünün olgunluk düzeyi ile kümelenme düzeyi belirlenerek, gelecek 
vizyonu daha bir netleştirecek strateji raporu yayınlanmalı. Sektörün uzmanlığa dayalı 
kümelenmesi sağlanmalı; belli bir veya birkaç ilde oluşturulacak uzman teknoparklar,  
devletin hızla altyapı donanımını oluşturmasıyla devreye girmeli. 
Uzman BİT teknoparkları, nitelikli bölgeler olarak düşünülmeli, sanayi 
toplumundan kalma organize sanayi yaklaşımı ile karıştırılmamalı.
Uzman insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için uzmanlık 
eğitimi, sektör-üniversite işbirliği ve katkıları ile birlikte yürütülmeli, BİT 
hizmet ve ürünlerinin, tüm sektörlerin en stratejik girdisi olduğu bilinci, 
tüm diğer sektörlerle bağlantıları ve iç pazar ilişkileri dikkate alınmalı. 
BİT alanında gerçekleştirilecek yenilikçilik (inovasyon) girişimi için uygun 
ortam ve iklim oluşturucu politikalar devreye sokulmalı, girişimcilik, 
yenilikçilikle birlikte desteklenmeli.

BİT sektörü ve yazılım alanlarında desteklenen yenilikçilik programı içinde 
sektörün sürekli olarak daha üst ve katma değeri yüksek ürün, hizmet 
ve paketlere geçiş yapması teşvik edilmeli. Tedarik imkânlarıyla ürün ve 
hizmetlerini iç ve dış pazarlarda etkin yönlendirilmesine yönelik, teşvik ve 
vergi kolaylıkları ile sektör içi ve sektörler arası işbirliği desteklenmeli.

BİT nitelikli bölge ve teknoparklarına yönelik doğrudan dış yatırım ve 
işbirliği ile teknoloji transferi için her türlü destek ve kolaylık sağlanmalı. 
BİT ve ürünlerinin kişisel kullanımı ve iş süreçleri için kullanımı 
konusunda STK eğitimleri verilmeli. BİT sektörü kendi içine kapalı bir 
sektör olmak yerine, bilgi çağının ağ etkileşimli ilişki sistemi içinde tüm 
sektörlerle bağlantılı olup, bu alana yönelik politika uygulamaları da çok 
yönlü işbirliğini gerektiriyor.
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