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Azerbaycan’a 
bilişimle gidelim… Türkiye ve Azerbaycan’da son yıllarda bilişim 

sektöründe önemli gelişmeler oluyor ancak, 
endekslerdeki seviye, istenen düzeyde 

değil. Hükümetlerin, uluslararası 
endeksleri oluşturan parametreleri 
etkileyen unsurları belirleyip 
doğrudan bunlara yönelik öneriler 
getirilmesi uygun olacak

Günümüzde ülkelerin birbirine karşı üstünlük elde etmeleri 
ve dünya pazarında söz hakkına sahip olmalarında bilişim 
sektörü, en önemli etkenlerden biri olarak göze çarpıyor. 

Bunun gereği olarak birçok ülke bilişim alanında gelişim için 
ülke stratejileri ortaya koyuyor, büyük yatırımlar yapıyor ve 
yatırım-talep artırıcı düzenlemeleri vatandaşlarına sunuyor. 
Bu çalışmaları sürdüren ülkelerden biri de sınır komşumuz 
Azerbaycan.  Azerbaycan ile olan dostluğumuzun yegâne temeli 
sınır komşuluğundan değil, aramızda dile getirdiğimiz “tek millet, iki 
devlet” olmamızdan kaynaklanıyor. 

Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, Kübra Çalış
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Türkiye’nin internet kullanımına ilişkin penetrasyon oranı yüzde 45 iken 
Azerbaycan’ın yüzde 50…
Uluslararası Para Fonu’nun (International Monetary Fund -IMF), “gelişmekte olan ülkeler” 
statüsünde yer verdiği bu iki ülke için durum ele alındığında, Türkiye 2009 yılında, İnternet 
kullanım sayısının nüfusa oranı yüzde 36 olarak Azerbaycan’dan daha yüksek değerlere 
sahipti. 2011 yılı verilerinde ise, Azerbaycan bu arayı kapatmakla kalmayıp yüzde 50 İnternet 
kullanım seviyelerine gelerek Türkiye’nin yüzde 45 İnternet kullanım oranını geride bıraktı. 
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründeki gelişim durumuna bakıldığında; ülkenin 
ekonomik durumu, bilgisayar sahipliği veya İnternet kullanıcı sayılarını doğrudan etkilediği 
görülür. Yani ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile bilgi ve iletişim alanındaki gelişimi paralel 
olarak düşünülebilir. Azerbaycan ve Türkiye örneğinde de, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki 
(GSYH) artış, kullanıcı sayısına doğrudan etki ettiği görülüyor. Türkiye’nin yaklaşık yüzde 
11’u kadar bir nüfusa sahip olan Azerbaycan’da İnternet kullanıcı sayısı da, paralellik 
bir şekilde Türk kullanıcı sayısının yaklaşık yüzde 13’ü seviyesinde. Bu sayıların nüfusa 
oranlayarak elde edilen penetrasyon değerleri ise her iki ülke için de yüzde 45’in üstünde.

Azerbaycan’da işletmelerin web siteleri yok denecek kadar az…
BİT’in yaygınlaşması sadece günlük aktivitelerde değil iş dünyasında da önemli ve etkili 
değişimler meydana getiriyor. İşletmeler, yapısal değişimler yaşayarak bu teknolojilerin 
kullanımlarını aktifleştiriyorlar. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde bilişimin 
kullanılması adına birçok ülkede teşvik mekanizmaları bulunuyor. Örneğin, İsveç’te 
hükümet BİT kullanımı yapan küçük işletme sahipleri için eğitim programlarını şart koşmuş 
ve vergi bazında indirimler yaparak işverenlerin çalışanlarına kişisel bilgisayar tedarik 
etmesine olanak sağlamış. İşletmeler İnternet ve bilgisayar kullanımı ile bilgiye erişim 
sağlarken aynı zamanda kendi web sayfaları üzerinden çeşitli hizmetler sunuyorlar. 2011 
yılı verilerine göre Türkiye’deki işletmelerin yüzde 54’ü, Azerbaycan’daki işletmelerin yüzde 
9’u web sayfasına sahip (bkz. 2012 Azerbaycan İstatistik Yıllığı ve 2011 Girişimlerde Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması). Hane halkı bakımından Azerbaycan’ın gerisinde kalan 
Türkiye, işletmelerde BİT kullanımında komşusunu büyük farkla geçmiş.

Kaynak: 2012 Azerbaycan İstatistik Yıllığı, 2011 Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırması

Kaynak: www.itu.int/ict/statistics, www.internetworldstats.com

Türkiye’de bilişim sektörünün ekonomiye etkisi yüzde 3,10 iken, Azerbaycan’da yüzde 1,5…
BİT sektörü, küresel krizin sonucu olan ekonomik krizin aşılmasında Türkiye’nin 2023 
hedeflerinde olduğu gibi birçok ülkede anahtar bir unsur olarak görülüyor. Bilişim sektöründen 
elde edilen verimlilik artışı ve istihdam ile ülkeler GSYH miktarlarını artırıyorlar. Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (Organisation For Economic Cooperation And Development-
OECD) dahil olan ülkelerinin sahip olduğu ortalama GSYH değerlerinin çok altında kalan 
Azerbaycan ve Türkiye’nin 2011 yılı bilişim pazar büyüklükleri, sırayla 1,5 milyar ve 24,2 Milyar 
Dolar. Bu rakamlardan da anlaşıldığı gibi Türkiye’deki bilişim sektörü, Azerbaycan’ın pazar 
büyüklüğünün 20 katı. Ancak ilginç bir şekilde pazar büyüklüğündeki bu uçurum ülkelerdeki 
bilişim sektörünün yurtiçi hasılaya olan etkisinde görülmüyor. 2011 yılı verilerine göre 
Türkiye’de bilişim sektörünün etkisi yüzde 3,10 iken, Azerbaycan’da yüzde 1,5 (bkz. http://www.
azstat.org/publications/yearbook/SYA2012/, http://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/
bilisim_internet/docs/sunumlar/kalkinma_bakanligi.pptx). 
Yani Azerbaycan’a göre 20 kata daha fazla pazar büyüklüğüne sahip olan Türkiye’de bu sektörün 
ekonomiye etkisi Azerbaycan’daki etkinin sadece 2 katı. Bu bağlamda ülkemizde yapılan 
yatırımların doğru noktalara kanalize edilme gerekliliği ortaya çıkıyor.

BİT Gelişmişlik Endeksi 2011’de, Türkiye 69, Azerbaycan 68 sırada
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (The International Telecommunication Union- ITU) 
tarafından tanımlanan BİT Gelişmişlik Endeksi (ICT Development Index – IDI), on bir konuyu 
dikkate alan ve ülkeler arasında BİT durumunu karşılaştırmaya yarayan bir değer. 2008 yılında 
oluşturulan ve ilk olarak 2009’da kullanılan endeks, 3 ana konudan girdi alıyor. Bunlar BİT 
Erişim, BİT Kullanım ve son olarak BİT Yetenek alt endeksleridir. 

Kaynak:ITU Measuring the Information Society 2012
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2011 yılı için yapılan IDI ölçümlerinde 
ne Türkiye ne de Azerbaycan ilk 
50’ye giremedi ve gelişmiş ülkelerin 
arasında yerini alamadı. Azerbaycan 
ITU tarafından ölçümün yapıldığı 
yıllar boyunca sıralamasını daha iyi 
seviyelere getirdi. Ancak Türkiye, 
2008 yılındaki sıralamasını yıllar 
itibariyle düşürerek 2011’de 69. sıraya 
gerileyerek Azerbaycan’ın hemen 
altında kaldı (bkz. ITU Measuring the 
Information Society 2012). 
 

Devletlerin sektör yatırımlarına ek olarak vatandaşlara kamu hizmetlerinin sunumunda 
BİT’in kullanımını ifade eden e-devlet; vatandaşa şeffaf, kolay ve güvenli hizmet sunmayı 
amaçlayan bilgi erişim platformlarıdır. Türkiye’de 2013 Ocak ayı itibari ile 74 kamu 
kuruluşu tarafından toplam 589 adet hizmet e-devlet kapısı üzerinden 14.232.167 adet 
kayıtlı kullanıcıya sunuluyor (bkz. https://www.turkiye.gov.tr/). 

E-Devlet Gelişmişlik Endeksi (2012) verilerine göre, Türkiye 80. Azerbaycan 96. sırada
E-Devlet Gelişmişlik Endeksi (EDGI), ülkelerin elektronik devlet hizmetlerinin durumu 
hakkında bilgi sağlıyor. Bu endekse göre Türkiye, Azerbaycan’dan üstün durumda ancak 
dünya sıralamasında çok gerilerde. Hükümet ve yönetişim ile ilgili süreçlerde BİT destekli 
katılımı ifade eden e-Katılım Endeksi’nde ise Türkiye 30. sırada yer alarak 27. sırada olan 
Azerbaycan’ın gerisinde kaldı (bkz. United States E-Government Survey 2012). Hem EDGI 
hem de e-Katılım endekslerinde birinci sırayı, bilişim alanında vizyon liderlerinden biri 
olarak kabul gören Güney Kore alıyor.

Ağ Hazırlık Endeksi (Networked Readiness Index -NRI), BİT’in sağladığı olanaklardan ülkelerin 
yararlanabilmesine ilişkin eğilimlerini birden çok parametreyi kullanarak ölçüyor. Türkiye ve 
Azerbaycan bu yıl ki verilere göre ülke sıralamasında sırasıyla 52. ve 61. sırada bulunuyorlar. 
NRI 2012 yılı liderliğini 5.94 puanla İsveç alırken, Haiti 2.27 puanla 142. olarak listeyi sonunda 
yer alıyor (bkz.WEF The Global Information Technology Report 2012).
Ülkemiz ve kardeş Azerbaycan’da son yıllarda bilişim sektöründe önemli gelişmeler 
olmakla beraber ele alınan endekslerden anlaşılacağı gibi gelen seviye istenen düzeyde 
değil. Hükümetlerin oluşturacağı stratejilerin belirlenmesinde bu uluslararası endeks ve 
alt endeksleri oluşturan parametrelerin tek tek ele alınması ve bu parametreleri etkileyen 
unsurlar belirlenerek, doğrudan bunlara yönelik öneriler getirilmesi uygun olacak.

Türkiye olarak kardeş ülke Azerbaycan’la ortak bilişim projeleri gerçekleştirilmeli…
OECD ülkelerinin sahip olduğu ortalama GSYH değerlerinin çok altında kalan Azerbaycan ve 
Türkiye, bilişim alanında yapacağı atılımlarla ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlamalı. Her 
iki ülkenin bilişim alanında yayımlanan endekslerde genelde ilk 50 sırada yer alamaması üzücü 
bir durum. İki ülke arasında ülke nüfusu, GSYH, bilişim pazarı açısından çok büyük farklıklar 
olmasına rağmen BİT kullanımında bu fark çok daha az. 
Kültür, dil gibi birçok açıdan büyük yakınlıkları olan bu iki ülke, beraber hazırlayacağı projelerle 
küresel anlamda güçlerini artırmalı. Gerçekleştirilecek bilişim projeleri, hem ekonomik 
gelişmişliğin artması ve bölge kalkınmasını sağlayacak hem de Azerbaycan-Türkiye arasındaki 
dostluk köprüsünü güçlendirecek. İki ülkenin de birbirine “Acınız acımız, sevinciniz sevincimiz, 
başarınız başarımızdır” diyebilecek gönül bağlılığına sahip olduğu gerçeği de unutulmamalı.  
Bu yüzden atılacak ortak adımlarla beraber kalkınmalı ve güçlenmeliyiz. 
21. yüzyılda bunu sağlamanın yolu,  bilişimden geçtiği için de bu alanda daha yoğun çalışmalar 
yapmalı, ortak ticari anlaşmalar gerçekleştirilmeli, ülkeler birbirinin deneyimlerinden 
faydalanacak platformlarda bir araya gelmeli ve en önemlisi kardeşlik duygularını 
güçlendirmeliler. Böylece diğer Türk Cumhuriyetleri için de bilişim alanında örnek bir 
dayanışma sergilenmeli.

Kaynak: ITU Measuring the Information Society 
2012

Kaynak: United States E-Government Survey 2012
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