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ABSTRACT 

Over the past few years, for most devetoping countries, the macroeconomic 
stabilization and adjustment experience has been characterized by stagnating 
produetivity and per capita ineome growth and low capacity utilization, 
accompanied by increasing overall inequality. Avoiding macroeconomic 
instability and maintaining structural reforms are also essential, but these 
conditions are not sufficient for permanent growth. Moreover, on many 
occasions, rapid growth experiencesfor many developing countries have not 
endured, and many have ended up in growth collapses. Point under 
consideration is the dynamic adjustment of the economic structure of 
productivity. The issue is mor e severe in cas es of tower productivity as a result 
of tower levels of capitalization in human and technological resources and less 
produetive and trade specialization, compared to more developed countries 
specialized in technology intensive and more dynamic sectors. As it required 
to maintain productive dynamism and endow the economy with resilience to 
shocks in the long run technological change is eonsidered to play a vital role 
in s haping industrial performance since it affects productivity growth and thus 
contributes to economic growth. 

In this context, the first seetion of this paper focuses on the relationship 
between technological change and structural dynamics. The second seetion 
related with international comparison of technology based indicators. This 
approach has adopted principal component analysis from within the multi 
variable analysis method. Third seetion deseribes and analyzes technological 
capabilities of Turkey through scienee and technology indicators within 
comparative framework. 
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Giriş 

Tarih boyunca teknolojik bul u ş ve gelişmeler, ekonomik ve toplumsal yapılara 

önemli ölçüde biçim ve yön vermiştir. Her yeni teknolojik ve bilimsel dönüşüm sü

reci, çoğu alanda üretim yöntemini değiştirmiş, maliyetleri düşürmüş, çıktı miktarı

nı ve dolayısıyla verimliliği arttırmış ve o güne değin bilinmeyen mal ve hizmetle

rin üretimini olanaklı kılmıştır. Örneğin; 18. yüzyılda İngiltere'deki teknolojik yeni

likler mekanize üretim ve fabrika sistemleriyle daha fazla çıktının daha düşük mali

yetle elde edilmesini sağlamıştır. Teknolojideki yenilikler, üretimin yeniden organi

zasyonu ve verimlilikteki olağanüstü artışlar, sanayi devrimi olarak adlandırılan sü

reci gündeme getirmiştir. Diğer ülkeler İngiltere'yi takip etmiş ve Avrupa'nın he

men her tarafı er veya geç bu teknikler le tanışmıştır. Bu gelişmeler, ülkelerin verim

liliklerini, yarattıkları katma değerleri ve büyüme oranlarını arttırmış, refah ve gelir 

düzeylerini büyük ölçüde yükseltmiştir. Ne var ki, dünyanın bazı bölgelerinde yeni 

tekniklerin kullanımı tutuculuk, cehalet, uygun olmayan siyasal ve toplumsal koşul

lar, sermaye veya uygun işgücü kıtlığı, yeterli ulaşım araçlarının yokluğu nedeniyle 

ya da yeteri kadar geniş bir pazara ulaşılmaması gibi nedenlerden ötürü gecikmiştir 

(Heaton 1 985). Buluşlar, taşımacılık ve iletişimdeki gelişmeler dünyayı küçültür

ken, diğer yandan sanayileşme, sanayileşen ve diğerleri olmak üzere ülkeleri safla

ra ayırmıştır. 

Diğer yandan, temelleri 1950'li yıllarda atılan, 1980'lerde kök salan, 1990'larda 

patlama yaratan yeni bir teknolojik yenilik dalgası, mikro işlemcilerin işlem hız ve 

kapasitelerinin radikal bir biçimde artması ve fiyatlarının düşmesiyle birlikte başla

mıştır. Enformasyon ve iletişim teknolojileri devrimi olarak da adlandırılan bu süre

cin en önemli özelliği, verimlilik ve büyüme oranları başta olmak üzere yarattıkları 

dışsallıklada ekonomi üzerinde daha kalıcı ve geniş etkiler yaratmasıdır. Enformas

yon teknolojilerini üreten, bu teknolojilereve bu teknolojilerin yarattığı gereksinme

leredaha fazla yatırım yapan ülkelerin verimlilik ve büyüme oranlarında önemli ar

tışlar yaşanmaktadır. Bu nedenle yeni teknolojik dalga, ülkeler arasındaki gelişmiş

lik farklarının temel belirleyicisi konumundadır. Dünya' bu kez çok daha büyük bir 

hızla bilgi toplumları ve diğerleri olmak üzere iki kutba bölünmektedir. Sanayileş

me çağında ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları niceliksel büyüklüklerden (ser

maye faktörü gibi) kaynaklanırken, bu kez gelişmişlik farklılığını bilgi ve nitelik be

lirlemektedir. Bilgi, üretim fonksiyonunda artık emek gibi, sermaye gibi bir üretim 

faktörü olarak değerlendirilmekte, bunun ötesinde bilgi faktörüne göreli olarak da

ha önemli bir rol atfedilmektedir. Bilginin bir girdi olarak kullanılması, bilim, tek

noloji, mühendislik gibi alanlarda.yarattığı dışsallıklada verimliliklerini arttırmakta 
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ve bu sektörlerin büyümesinde temel belirleyici rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra 

bilgi, bizatihi üretilmekte, dağıtılmakta ve pazarlanmaktadır. Günümüz ekonomile

rinde toplam çıktı içinde bilgi ürünleri ve bilgiye dayalı ürünler gittikçe daha fazla 

yer almaktadır. Bilgi ürünlerinin etkisi, bilgisayar, yazılımlar, mikro işlemciler, in

ternet gibi ileri teknoloji ürünleri, ya da biyo - teknoloji, genetik gibi bilimsel en

düstriler alanında değil, aynı zamanda bankacılık, sigortacılık, eğitim ve sağlık gibi 

hizmet sektörlerini enformasyon teknolojisi tabanında yeniden biçimlendiren, yeni 

iş kollarını içine katan, bu gibi hizmetlerin dijital olarak ulaşılabilmesini sağlayabi

len oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. 

Bu durumda, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının gittikçe daha fazla belirgin

leşen koşulları, geride kalan ülkelerin öncelikli konusu olmalıdır. Ne var ki, küresel

leşme süreci, gerektirdiği gerekli donamma sahip olmayan ülkelere çok da cömert 

davranmamaktadır. Bu açıdan gelişmekte olan ülkelerin verimlilik oranlarını arttır

mayı birincil öncelik olarak görmeleri gerekmektedir. Çünkü, uzun bir zaman dili

minde çok sayıda ülke deneyimi, kalıcı büyüme oranlarının ağırlıklı olarak toplam 

faktör verimliliğindeki artışlardan kaynaklandığını göstermektedir. (World Bank 

2003). Bunun ötesinde yine, gelişmekte olan pek çok ülke deneyimi, verimliliğin eş

lik etmediği yüksek büyüme oranlan veya makroekonomik istikrar amacıyla atılan 

adımların, kalıcı alamadığını göstermektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerin yaygın sorunları, düşük ve istikrarlı olmayan büyüme 

oranları, kamu finansman açıkları, iç ve dış borçlar, dış ticaret ve cari işlemler açı

ğı, yüksek enflasyon, bankacılık sektöründeki zayıflıklar ve sermaye yetersizlikle

rinden kaynaklanan makro ekonomik istikrarsızlıklardır. Günümüzde, çoğu ülke, te

mel olarak ortodoks para ve maliye politikaları (makro ekonomik politikalar) aracı

lığı ile bu darboğaz ve sınırlamaları aşmaya çabalamaktadır. Söz konusu çabalar, is

tikrar ve kalıcı bir büyüme için kuşkusuz gereklidir ama yeterli değildir (Ocampa 

2004). Ancak, uzun dönemde üretken, dinamik ve şoklarakarşı esnek bir yapı sağ

landığı takdirde istikrar ve büyüme hedefleri gerçek anlamda başarılı olabilmekte

dir. Örneğin, geçmişte gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda hızlı büyüme deneyimi 

krizle sonianmış ya da istikrarsız bir yol izlemiştir. Üretken yapıdan yoksun ekono

milerde çoğu kez gündemi makro ekonomik dengesizlikler belirlemektedir. Meksi

ka (1994), Güney Doğu Asya (1997), Rusya (1998), Brezilya (1999) ve Arjantin'de 

(2002) yaşanan krizler ve Türkiye'deki 1994,2000 ve 2001 gibi mali krizierin teme

linde ağırlıklı olarak verimli olmayan bir ekonomik yapının olduğu konusunda yay-
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gm bir görüş birliği bulunmaktadır1 . Bu çerçevede, Romer (1994), hükümetlerin ça

balarını para ve maliye politikaları yerine ağırlıklı olarak teknoloji politikalarına 

(büyüme stratejisine) yöneltmelerini gerektiğini belirtir. Ona göre; gelişmiş ülke 

ekonomileri için en önemli politika, özel sektörde gerçekleştirilen teknolojik inovas

yondur. Gelişmekte olan bir ülke için ise, hükümetin en önemli politikası, dünyanın 

diğer yanlarından transfer edilen teknolojidir. Yine Dünya Bankası (2003) raporuna 

göre, gelişmekte olan ülkelerin içinde bulunduğu finansman açığı, kalıcı bir biçim

de önlenmek isteniyorsa politik öncelikler yer değiştirmeli ve politikalar finansman 

açığı yerine verimlilik açığına odaklanmalıdır. Stiglitz (2002), gelişmekte olan ülke

lerin, W aslıington konsensusonda yer almasa da, ülkenin reel sektörünü güçlendiren, 

verimliliği arttıran eğitim, teknoloji yatırımları gibi uzun dönemli stratejilere ağırlık 

verilmesini öngörmektedir2. Çünkü günümüzde bilgi toplumları küresel düzeyde 

göreli üstünlüklerini, verimlilikleri ve rekabet güçlerinden almaktadır. Verimli ve 

yapısal olarak sağlam dayanaklara sahip bir ekonomik yapı ise, günümüz anlayışın

da tutarlı bir bilim ve teknoloji vizyonunu gerektirmektedir. Söz konusu vizyon, ül

kelerin bilgi ve teknoloji göstergelerine açıkça yansımakta, büyüme performansları

nı hızlandırmaktadır. 

Böyle bir yaklaşımdan hareketle, bu çalışmada, öncelikle makro ekonomik or
tam, ekonomik yapı ve teknolojik gelişme arasındaki ilişkiye değinilecektir. Daha 
sonra temel bileşenler analizi olarak isimlendirilen istatistiki yöntem aracılığı ile çe-

1 (Krugman (2001), üretkenlikte büyük artışlar olmaksızın çok yüksek ekonomik büyüme oranianna 
ulaşan, 1950 ve 60'Jarda Sovyetler Birliği'ni, 1990'larda Güney Doğu Asya ülkelerini örnek göstermek
tedir. Ona göre, Sovyet ekonomisi, yığınsal emek gücünü kullanarak büyük yatınmlar yapmakta ama 
ne var ki, toplam faktör verimliliği artmamakta veya çok az artmaktaydı. Asya ülkelerinin de, hızlı eko
nomik büyümeye karşılık verimliliği arttıramadıklannı, sermaye hasıla oranının sürekli yükseldiğini ve 
bu şekilde krize yol açıldığını belirtmektedir. Ona göre, Güneydoğu Asya ülkelerinin büyümesi verim
lilikten çok kaynak hareketliliğinin, nefes almaktan çok terlemenin ürünüydü. Diğer yandan, Latin 
Amerika üzerinde yapılan araştırmalar da, makro ekonomik istikrarla ekonomik yapı arasında bağlantı 
olduğunu ortaya koymaktadır. 1980'lerde finansal dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve borç krizinin te
mel nedeni, zayıf ekonomik yapıya makroekonomik istikrarsızlığın eşlik etmesinden kaynaklanmakta
dır (Fanneli, Frankel 1995'den Pieper, 1998). Bunun yanısıra, Ocampo 2004, Ros, 2003, Rodrik 2003, 
gibi çalışmalar benzer perspektifi paylaşmaktadır. Türkiye'de benzer perspektifi paylaşan çalışmalara, 
Köse, Şenses, Yeldan, 1-2 2003 içinde, Fine ve Haılu, Tonak, Türe!, Taylor, Yeldan ve Türkcan ve Bo
raıav 1993 örnek gösterilebilir. 
2 Washington konsensusu ifadesi, ilk kez John Williamson tarafından 1990 yılında kullanılmıştır. Kon
sensus günümüzdeki anlayış çerçevesinde oluşan politika prensiplerini yansıtmaktadır. Mali disiplin, 
rekabetçi döviz kurları, ticari ve finansal liberizasyon, özelleştirme ve serbestleştirme gibi ilkeler, eko
nomik büyüme açısından geleneksel yaklaşımın temellerini oluşturmaktadır (Rodrik 2003). Güçlü ku
rumsal alt yapıların ve tamamlayıcı reel politikalann eksikliğinde, konsensusun içerdiği ilkelerin geliş
mekte olan ülkelerin kalıcı büyüme dinamiklerini sağlamakta yetersiz kaldığı, bu anlamda konsensusun 
genişletilmesi gerektiği yaygın bir biçimde öngörülmektedir. 
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şitli ülkelerin bilim ve teknoloji değişkenlerinin analizi yapılacak ve bu analiz doğ
rultusunda Türkiye'nin, teknoloji potansiyelleri karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele 
alınacaktır 

1. Ekonominin Yapısal Dinamikleri ve Makroekonomik Ortam 

Geniş bir açıdan ele alınırsa, günümüzde, uzun dönemde temel olarak istikrarlı 
bir makro ekonomik ortam, güçlü kurumsal bir alt yapı ve teknolojinin gelişmişlik 
düzeyine bağlıdır ve bu üç unsur da birbiriyle önemli ölçüde etkileşim içindedir. 

1.1. Kurumsal Altyapının Önemi 

Bir ülkede teknolojik gelişme, güçlü kurumların varlığını gerektirir. Sofistike bir 

teknoloji ise makroekonomik istikrara önemli ölçüde katkıda bulunur (World Eco
nomic Forum 2004). Dolayısıyla bir ekonomide dinamik ve üretken bir yapının ko
şullarını belirleyen temel, teknolojik yenilik yaratma düzeyi ve bunu teşvik eden ku
rumların varlığı ile yakından ilişkilidir. Söz konusu kurumlar, geniş anlamda araş
tırma buluş ve öğrenme faaliyetlerini etkileyen ekonomik, siyasi ve yasal uygulama 
özelliklerinin bir birleşimidir. Bu nedenle yatırım ortamını doğrudan etkileyen, re

kabet, mülkiyet hakları, sözleşme özgürlüğü ve patent haklarının güvence altına 
alınması, güvenilir bir hukuk sistemi gibi yasal kuralların yanısıra, yolsuzlukların 
önlenmesi, etkin yönetim sistemi, şeffaflık, tarafsız devlet bürokrasisi gibi norm ve 

kuralları içerir. Bu tür bir kurumsal alt yapı ekonomik ve sosyal politikaları (para ve 
maliye politikaları, eğitim ve finansman politikaları vb) destekleyecek, yenilikçi fa
aliyetlerin gelişmesine zemin hazırlayacaktır. Bunun yanısıra, yenilikleri ve finans
manını teşvik eden kurumlar, pazarlama kanallarını örgütleyen ve bilgiyi yayan or

ganizasyonlar, araştırma kurumları ve üniversiteler arası işbirliği, enformasyon ma
liyetlerinin düşmesine ve koordinasyon başarısızlıklarının azalmasına yardımcı ola
cak ve kurumsal yapıyı tamamlayacaktır. 

1.2. Teknolojik Gelişme ve Makroekonomik İstikrar 

Aslında, teknolojik gelişme, klasik iktisat okulundan itibaren büyümenin esas 
yönlendiricisi olarak kabul görmüştür. Ne var ki, teknolojik ileriemelere yönelik bu 
yaklaşım, söz konusu zaman kesitinden günümüze değin ele alınış tarzı bakımından 
önemli ölçüde değişmiştir. Büyüme teorilerinde daha önce "yurt içi hasıla artış ora
nını neler belirler" sorusu yerini, "teknolojik gelişmenin hızını neler belirler" soru

suna bırakmıştır (Worl Economic Forum 2004). Böylece büyüme teorilerinde göre
li olarak arka platformda yer alan teknoloji olgusu, ön platformda yer almaya başla
mıştır. 
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Geleneksel olarak, ekonomik büyümenin motoru olarak kabul edilen teknolojik 
ilerleme ve yenilikler, sanayileşmenin rekabet yapısı ve gelişme dinamikleriyle bağ
lıdır. imalat sektörü bu süreci yönlendirir ve bu sektörün teknolojik alt yapı, tekno
lojiyi üretme ve yaratma kapasitesi ise, üretim yöntemleri ve ürünlerde uzmaniaşma

yı olanaklı kılar. Ölçeğe göre artan getiriler ve yaparak öğrenmeden dolayı potansi
yel kazançlar sağlar. Böylece çıktı ve verimlilik artışını hızlandırır. Dolayısıyla, bu 

şekilde teknolojinin gelişmesi, genel olarak, beşeri sermaye birikimi, yatırım, tasar
ruf ve üretim yapısında sistematik değişikliklere neden olur. Diğer bir ifade ile ve

rimsizliğin kısır döngüsünü kırarak kümülatif etkilerle büyüme üzerinde önemli et
kiler yaratır.3 Günümüz bilgi teknolojilerinin doğurgan (jenerik) karakterleri, verim

lilik artışını daha sürekli kılarak, büyüme üzerinde daha kalıcı etkiler meydana ge
tirmektedir 

Bunun yanısıra, teknolojik gelişme kapasitesinden yoksun veya teknolojiyi ve
rimli olarak kullanamayan gelişmekte olan ülkeler yapısal açıdan daha zayıf bir gö
rünüm sunar. Yukarıda açıklanan dinamik etkinlik fırsatlarından yeterince yararla

namaz. Bu durum verimsizliğin kısır döngüsüne taban oluşturur. Eğer, gelişmekte 
olan bir ülke makro ekonomik açıklarını gidermek için gerekli olan politika ve ku
rumlar gibi mekanizmaları hayata geçiremezse, sözkonusu döngü, dayanıksız eko
nomik yapıyı daha da olumsuz etkileyerek, istikrarı iyiden iyiye olanaksız kılabilir. 
Freeman ve Soete (1997)'ye. göre, yeni teknolojilerin devrimciliği, yatırımların 

yüksek olduğu emek verimliliğinin hızla arttığı fakat hasılanın daha da hızla arttığı 
böylece de istihdamın net bir artışın görüldüğü büyümenin verimli döngüsüne bir ta
ban yaratabilmesidiL Bu döngünün bir şekilde sürdürülebilmesi sadece makroeko
nomik ve istihdam politikalarına değil, yeni teknolojilere de bağlıdır. Eğer bu tek
nolojiler, politikalar ve kurumlar arasında iyi bir uyum varsa, uzun sürecek bir tam 
istihdam dönemi yaşanır 

Şekil 1 'de bu şekilde bir perspektiften yola çıkarak, makroekonomik ortam ve 
ekonominin içinde bulunduğu koşullar arasındaki etkileşim gösterilmektedir. 

3 Young 1928, Mydrad, 1957, Kaldor 1966, 1978'de bu sürecin özellikleri üzerinde durmuştur. Örne
ğin, Kaldor (1996) imalat sektörünü, yarattığı kümülatif etkilerle büyümenin itici gücü olarak ele alan 
bir yaklaşımla, üç yasa üzerinde durur. Birincisi, GSYİH'nın büyümesi, imalat sektöründe elde edilen 
çıktı ile pozitif bir ilişki içindedir. imalat sektörünün GSYİH'nın bir parçası olması nedeniyle bu ilişki, 
imalat sektöründeki faaliyetin üretim niteliği ile ilgilidir. İkincisi, Verdoorn yasası olarak da tanımlanan 
çerçeveyi esas alır. Bu yasaya göre, imalat sektöründeki çıktı artışı, statik ve dinamik ölçeğe göre artan 
getirilere neden olacağı için emek verimliliğindeki artış ile doğru orantılıdır.Üçüncü olarak, emek ve
rimliliğindeki artış oranı, imalat sektörü dışındaki faaliyetleri içeren alanlardaki istihdam artışı ile ters 
yönlü bir ilişki içindedir. Çünkü, tarım kesimi ve diğer pek çok hizmet sektörü, ölçeğe göre azalan ge
tirilere tabidir. 
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2) Dış ticaret hadlerinin kınlganhğı 
3) Daraltıcı devalüasyon 
4) Enflasyonla mücadele sürecindeki çatışmalar 
5) Sermaye hareketlerini cezbeden yüksek faiz ortamı 
6) Yatırım karalaroyla ilgili perspektifin kısa vadeli oluşu 
7) Sürdürülebilir olmayan mali reformlar (kısa vadede gerçekleşen 

öı.ellcştirmegelirlerinln cazip olması gibi nedenler) 

1) Düşük verimlilik artışı (negatif ölçek ekonomileri, ileri ve geri bağlantıların gelişmemiş oluşu, Kaldoryan "öğrenme etkilerinin" 
hayata geçirilmemesi) 

2) Düşük istihdam artışı (işsizlik, kayıt dtşt istihdam, nitelikli ve niteliksiz iş gücü arasındaki açığın büyümesi) 
3) Nüfusun önemli bir kesiminin ekonomik ve sosyal kırılganlığımn artması 

Kaynak; ILO 1998 

w co 

;:ı,. 

w 
V> 
0' 

'$... 

3 
rı 



Küreselleşme, Yapısal Dönüşüm ve Büyüme 1 39 

Şekil 1 'de görüldüğü gibi, verimli olmayan ve güçlü kurumlardan yoksun bir ya
pı, ekonominin içinde bulunduğu zayıf ortamı karakterize etmektedir. Uzun dönem
de, dinamik ve üretken bir yapının yokluğu, orta dönemde gerekli olan yapısal re
formları ve kısa dönemde hedeflenen makro ekonomik istikrar ortamını sınırlamak
tadır. Uzun dönem performansın yetersiz olduğu koşullarda, iç ve dış dengeleri sağ
lamaya yönelik yapısal düzenleme ve reformlar, koordinasyondaki eksiklik ve zaaf
lar, popülist uygulamalar, gerekli kurumsal alt yapının elverişsizliği gibi nedenlerle 

hayata geçirilemediği takdirde, eninde sonunda makroekonomik istikrarsızlık gün
deme gelecek veya var olan sorunlar derinleşecektir. Sonuçta, verimsizliğin kısır 
döngüsü olarak isimlendirilen süreç; düşük verimlilik, düşük istihdam artışı ve top

lumda ekonomik ve sosyal kırılganlığa neden olacaktır 

Sözkonusu döngünün karşılıklı etkileşim mekanizmalarını bazı örnekler çerçeve
sinde somutlaştırmak mümkündür. Örneğin, piyasa yönelimli politikalar, ciddi bir 

kurumsal transformasyon olmadan yetersiz kalabilir.4 Buna ilave olarak, eğer, mak
roekonomik çatı iyi çizilmez ve basiretli regülasyonlar hayata geçirilmezse, dış ti
caretin liberizasyonu volatiliteye ve kriziere neden olabilmektedir (Rodrik, 2003). 
İhracatın kompozisyonunun çeşitlilik göstermediği gelişmekte olan ülkelerde, dışa 

bağımlı sanayileşme, ortalama ithalat eğiliminin yüksek ve ithalat talebinin fiyat es
nekliğinin düşük olmasına yol açmakta ve bu nedenle yurt içi parasal talep dışarıda 
üretilen mallara yönelmektedir. Cari açıkların çoğu kez bu nedenle kronik hale dö

nüştüğü bu ülkelerde, sıcak para girişine bağlı olarak reel olarak değerlenen ulusal 
para, ihracatın rekabet gücünü aşındırarak cari işlemler dengesizliğini derinleştir
mektedir. Bu açıdan, dış finansal serbestleştirme ile birlikte, bir yandan cari açıklar 
artmakta, diğer yandan döviz kurunun ülkenin ekonomik dengelerinden kopması, 

uygulanan dışa açılma politikalarının etkinliğini azaltmaktadır. Bunun yanı sıra de
valüasyonun etkileri de beklenildiği gibi cari açıkları giderici veya ekonomi üzerin
de genişletici değil, tersine daraltıcı etkiler yaratmaktadır. ithal mallarının döviz cin
sinden pahalı hale geldiği ortamda, fiyat seviyesinin yükselmesi nominal para tale
bini artırarak faiz oranlarının yükselmesine, yatırım ve tüketim harcamalarının azal

masına neden olmaktadır. Varlık fiyatlarındaki düşme de, Tobin'in q etkisi nedeniy
le yatırımları caydırmaktadır. Genellikle dış borcu yüksek olan bu ülkelerin borçla
nnın yabancı döviz cinsinden olması, yurt içi döviz kurunun artmasıyla devletin 
borç maliyetlerini arttırmaktadır. Bunun yanısıra, yurt içinde bankaların, finans şir
ketlerinin ve diğer bir çok işletmenin dövizle borçlandığı koşullarda, çoğu borçla
rını ödeyemez hale gelmekte ve iflas edebilmektedir. Bu gelişmeler karşısında ülke

den çıkış yapan kısa vadeli sermaye, kriz koşullarını derinleştirmektedir. Yakın ta-

4 Sözkonusu transformasyon bürokrasiden emek piyasalanna değin bir alanı kapsar. 
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rihte, 1994 Türkiye, ı995 Meksika, ı997 Tayland'dan başlayan Asya krizi, Türki
ye' de 200 ı Şubat ve Kasım krizleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Söz ko

nusu ülkeler farklı derecelerde de olsa, yapısal zaaflar içermektedir. Bu zaaflar, dü
şük verimlilik, kurumsal alt yapı yetersizliği, finans sisteminin yetersizliği, zayıfbir 
sanayileşme olarak kategorize edilebilmektedir. 

Günümüzde sanayileşme ölçütü, doğrudan doğruya ülkelerin bilim ve teknolojik 
kapasitesiyle ilişkilendirilmektedir. Bir ülkenin uluslararası iş bölümü içindeki ko
numu, rekabet edebilirliği, kendi teknolojisini üretmesine ve teknolojinin yarattığı 
dışsallıkları içselleştirebilmesine bağlı hale gelmiştir. Böyle bir donanım ise bazı 

göstergelerk temsil edilmekte ve bu göstergelerin karşılaştırılması ülkelerin geliş
mişlik düzeyi hakkında önemli ölçüde fikir verebilmektedir. Bu açıdan, böyle bir 
yaklaşım benimsenerek, Türkiye'nin küresel ortamdaki göreli konumunu belirlemek 
mümkündür. 

2. Küresel Bilim ve Teknoloji Göstergeleri Yoluyla Karşılaştırmalı 
Bir Yaklaşım 

Türkiye'nin küresel rekabet ortamında bilim ve teknoloji göstergeleri diğer ülke

lerle karşılaştırılırken yapılacak olan bir sınıflandırmada bilim ve teknoloji kapasi
tesini belirlemek için sofistike değişkenlere ihtiyaç vardır, bu nedenle istatistiksel 
bir yöntem olan temel bileşenler analizi kullanılacaktır. 

2.1. Yöntem ve Ulaşılan Sonuçlar 

Bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle ilgili parametrelerin tümü kuşkusuz büyüme 
üzerinde anlamlı etkilere sahiptir. Fakat bunlar içinden gelişmişlik düzeyini en faz
la etkileyen parametrelerin seçimine dayalı bir yaklaşım, sadece ulusların göreli kar

şılaştırılmasma değil, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler açısından nihai hedefle
ri biçimlendirecek, stratejik politika ve hedeflere ışık tutacak bir kılavuz niteliği ta
şıyabilir. Böylece bir yandan bilgi ekonomisinde Türkiye'nin küresel düzeyde bu
lunduğu yer sorgulanırken, diğer yandan bilgi ve teknoloji alanında ulusal ekono
miler üzerinde en etkili ortak kritik başarı faktörleri ortaya konabilir. 

Bu amaçla, çalışmanın bu bölümünde, 36 ülkede, 29 standart bilgi ve teknoloji 
göstergelerinin karşılaştırmalı bir seti oluşturulmuştur. Bu veri seti içinden, seçilen 

ülkelerden güncel verilere sahip olmayan ülkeler, değerlendirme dışı bırakılmış, bu 
kez toplam 30 ülkede ı 8 bilgi ve teknoloji değişkeni değerlendirme kapsamına alın
mış ve veri kaynakları Ek Tablo 7'de sunulmuştur. Çoğu OECD üyesi olan ülkeler 

içinde gelişmiş ülkelerin yanı sıra, Türkiye ile yakın gelir düzeyine sahip olan bazı 
ülkeler analize konu edilmiş, AB'ne aday veya birliğin içinde gelir düzeyi göreli 
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olarak daha düşük olan ülkelerden güncel verilere sahip olanlar, veri setine dahil 

edilmiştir. Sözkonusu ülkelerin bilgi ve teknoloji göstergelerinin performanslarını 
karşılaştırma ve bu performansı ortak belirli sayıdaki değişkenleri içeren daha az sa
yıdaki yeni faktörler seti ile değerlendirme amacıyla, çok değişkenli istatistik ana

lizlerden biri olan temel bileşenler analizi yöntemi benimsenmiştir. Benzer bir çalış
ma, NISTEP, tarafından, zaman serisi boyutuyla gerçekleştirilmiştir. 1981- 1989 
yılları için 13 bilim ve teknoloji değişkeninin analiz edildiği çalışmada, ABD, Al
manya, Fransa, İngiltere ve Japonya olmak üzere toplam beş ülkenin bilim ve tek
noloji faaliyetlerinde öne çıkan unsurların karşılaştırılması amaçlanmıştır (NISTEP 
1994, s.349). Yine, bilim ve teknoloji göstergeleri ile ülkeleri faktör ve/veya temel 

bileşenler analiziyle karşılaştıran çalışmalardan bazıları, Roessner ve diğerleri 

(1997), Corrocher ve Ordanini, (2002), Kaldaru ve Parts (2003), APEC (2000), An
sel ve Ataman (2003) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Temel Bileşenler Analizi aralarında korelasyon bulunan değişkenler setinin, ko
relasyon matrisini kullanarak aralarında korelasyon bulunmayan değişkenler setine 
(temel bileşenlere) dönüştürülmesine yönelik istatistiksel bir yöntemdir. Amaç, bir
biriyle ilişkili değişken sayısını azaltarak, bir yorum sunmaktır (APEC 2000). Di

ğer bir ifade ile genel olarak çok sayıda değişken arasında bulunan ilişkilerin analiz 
edilmesi ve daha sonra bu değişkenierin ortak faktörler tarafından açıklanması ama

cına yöneliktir. 

Temel bileşenler gözlem değişkenlerinin doğrusal bir kombinasyonudur. Her ye
ni temel bileşen, gözlem değişkenierin toplam varyanslarının geride kalan kısmıyla 
hesaplanır. Analiz, korelasyon matrisinden özdeğerler ve bunlara karşılık gelen öz
vektörlerin hesaplanmasını içerir. Her bir özdeğer, geride kalan varyans ı temsil eder. 

Bu da, hesaplanan yeni değişkenlere karşılık gelir. Faktörler gözlem değişkenlerin
den çıkartılmakla ve onların doğrusal bileşenleri olarak tahmin edilmektedir. 

Çalışma kapsamındaki değişkenierin ölçü birimleri farklı olduğundan veya ölçü 
birimleri aynı olsa dahi büyük varyansa sahip değişkenler temel bileşende daha bü
yük ağırlığa (katsayıya) sahip olacağından, analize başlamadan önce orijinal değiş
kenierin standardize edilmesi gerekir. Böylece, her değişken birimden bağımsız ha

le gelecek ve standardize edilmiş değişkenierin varyansları 1 olacağından varyans
lar eşitlenmiş olacaktır. Temel bileşenler analizindeki j-ci bileşen Yi standardize 
edilmiş değişkenler Z1 ,Z2 ...•........ ,ZP'nin doğrusal bağlanımıdır. Analizde p tane 
değişken olması durumunda bu bağlanım aşağıdaki gibi ifade edilir. 
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Stardardize değişkenierin katsayıları aij lerin seçiminde temel bileşen Y'nin aşa
ğıdaki koşulları sağlaması gerekir. 

i) Aralarında korelasyon bulunmaz. 

ii) Birinci temel bileşen Y 1, toplam varyans içinde maksimum paya sahip iken 
ikinci temel bileşen Y 2 birinci temel bileşenin açıkladığı varyansdan sonra 
geriye kalan varyans içindeki payı maksimum olmalıdır. işlemlere bu şekilde 

devam edildiğinde en son temel bileşen YP en düşük varyansa sahip hale ge
lecektir. 

Yukarıdaki koşullar altında j-ci temel bileşenin varyansı 

VarYj = ±±aia/ij = aj1Raj olur. 
i=l j=l 

Burada R korelasyon matrisidir. O halde, temel bileşenler analizi cebirsel ifade 
ile korelasyon matrisi özdeğerleri ve bu özdeğerlere karşılık gelen özvektörlerin bu
lunması şeklinde tanımlanabilir. Özdeğerler (A) temel bileşenlerin varya.nslarma 
karşılık gelecektir. Bu değerlerin elde edilmesi ise; IR_ All = O eşitliğinden bulunan 
p. dereceden palinarnun köklerinin hesaplanması ile mümkündür. 

Temel bileşenlerin varyanslarının toplamı orijinal değişkenierin varyanslarının 
p 

toplamına eşittir. Değişkenler standardize edildiği için bu eşitlik, l> j = p şeklin
j=l 

de ifade edilecektir. Bu durumda k. Temel bileşenin toplam varyans içindeki payı, 

diğer bir ifade ile açıkladığı değişkenlik oranı, A.ı)p şeklinde hesaplanır. 

Çalışmada elde edilen anlamlı (özdeğeri 1 'den büyük) temel bileşenlerin yorum
lanması aşamasında faktör yapısı matrisi dikkate alınmıştır. Bileşenler ile gözlem
lenmiş değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarını gösteren bu matris, hangi de

ğişkenlerin hangi faktör etrafında yoğunlaştığını göstereceğinden, bu değişkenierin 

ortak niteliklerine göre bileşenlere bir isim verilmesine yardımcı olacaktır. 

Bunun yanısıra, yapılan araştırmada seçilen bileşenler itibariyle ülkeleri sıralama 
olanağı veren faktör değerleri matrisi hesaplanmıştır. Bu matris, standartlaştırılmış 

bileşenlerin ülkelere göre aldığı değerlerden oluşmaktadır. 

Çalışmada, öncelikle korelasyon matrisinin birim matris olduğu Şeklindeki 1fo 
Hipotezi Tablo 2'de yer alan Barlett küresellik testi çerçevesinde sınanmıştır. Ki

Kare istatistiği, 330.41000 olarak hesaplanmış ve Ho hipotezi %1 anlamlılık düze
yinde reddedilmiştir. Bu koşullarda temel bileşenler analizinin uygulanması uygun 

görülmüştür. 
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Tablo 3'de, Temel Bileşenler analizinde faktör sayısına karar verınede kullanı

lan öz değerler (varyans) ve birikimli varyans yüzde değerleri yer almaktadır. Ka
iser Kuralına uygun olarak, uygun olarak, özdeğeri birden büyük faktörler değer
lendirmeye alınmıştır. Tabloda görüleceği gibi ilk beş faktörün öz değeri 1 'den bü
yüktür ve toplam varyansın %76,23'ünü açıklamaktadır. Birinci ana faktör, toplam 
varyansın %37,1' ini, ikinci ana faktör, %13,59'unu, üçüncü ana faktör, %11 ,ll 'ini, 
dördüncü ve beşinci ana faktörler ise sırasıyla, %7,59 ve %6,93'ünü açıklamaktadır. 

Tablo 4'de, faktör yapısı matrisi incelendiğinde, analizde ele alınan değişkenie

rin büyük bir kısmının, toplam varyansın %37.1 'ini açıklayan 1. Faktör etrafında 
toplandığı görülmektedir. Kişi başına düşen enformasyon teknolojisi harcaması 

(%81), 1000 kişiye düşen bilgisayar sayısı (%87), 1000 kişiye düşen internet kulla
nıcısı (%87), milyon kişiye düşen AR- GE' de çalışan sayısı (%79), GSYİH'dan AR
GE payı (%84), milyon kişiye düşen patent başvurusu (%79), eğitim harcamalarının 
ulusal gelir içindeki payı (%59), üniversite ve daha üstü düzeyde eğitim alanların iş
gücü içindeki payı (%54), ileri teknoloji ihracatının toplam sanayi ihracatı içindeki 
payı (%70), bilgisayar, enformasyon ve iletişim ve diğer ticari hizmet ihracatının 
toplam hizmet ihracatı içindeki payı (%65), değişkenlerinin 1. faktör ile en yüksek 

korelasyonasahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu faktör, ülkenin "teknolojik 
yenilik yaratma potansiyeli" olarak adlandırılmıştır. 

F2'nin faktör yükleri incelendiğinde, imalat sanayiinin toplam ithalat içindeki 
payının (%69) ve eğitime yapılan kamu harcamaları değişkenlerinin (%67) 2. fak
tör ile en yüksek korelasyona sahip olduğu görülmektedir. Sermaye malları ithalatı 
genellikle yeni teknolojileri içerir. Gelişmekte olan ülkelerde AR GE faaliyetlerinin 
sınırlı olması, bu ülkelerin gelişmekte olan ülkelerden teknolojik bilgi içeren serma

ye mallarının daha fazla ithal etmesini gerektirmektedir. ithal edilen bilgi ve tekno
lojinin, yorumlanması, bilinçli olarak kullanılması ve özümserrmesi süreci ise, beşe
ri sermaye - eğitime yatırım yapmayı gerektirmektedir. Bu açıdan F2, "teknolojinin 
elde edilmesi ve uygulanması potansiyeli" olarak adlandırılmıştır. 

F3 faktörü üzerinde yoğunlaşan değişkenler, doğrudan yabancı sermayenin ulu

sal gelir içindeki payı değişkeni (%71) ile bilgisayar, enformasyon teknolojisi ve di
ğer hizmet ithalatının toplam hizmet ithalatı içindeki payı değişkenidir (%82). Her 
iki değişkenin aynı faktör üzerinde yoğunlaşması ortak nitelikleri itibarı ile tutarlı
dır. Doğrudan yabancı yatırımlar, imalat sanayiine yönelik de olsa, sanayi ile ilişki
li hizmetler bu yatınmlarla bağlantılıdır. Enformasyon, iletişim ve diğer ticari hiz
metler, uluslararası telekomünikasyon, haber bağlantılı hizmetler, kurulum hizmet

leri, isim hakkı ve lisans ödemeleri gibi hizmetler, doğrudan yabancı yatırımlar yo
luyla ithal edilen teknolojinin bir parçasıdır. Son yıllarda yabancı doğrudan serma-
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yenin sektörel dağılımında önemli ölçüde değişiklikler gözlenmektedir. Geleneksel 
olarak, önceki yıllarda doğrudan yabancı sermaye akımlarının yaklaşık yarısı imalat 
sanayi alanında yoğunlaşmışken, kurulum ve işletim de dahil olmak üzere hizmet 
sektörü oldukça düşük bir pay almaktaydı. Ne var ki, ı990'ların ikinci yarısı ve 
2000'lerde hizmet sektörü, toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından 

önemli ölçüde pay almaya başlamıştır. 2002 yılında, OECD ülkelerinde, toplam ya
bancı yatırımlar içinde hizmetler sektörünün aldığı pay, %75'e ulaşmıştır. Özelleş
tirme ile birlikte pek çok ülkede daha önceleri ticari hizmetler içindeki kamu hizme
ti faaliyetlerinin değişime uğraması ve artan sayıda sanayi şirketinin dış ülkelerle iş 
hizmeti sözleşmesi yapmayı tercih etmeye başlamasıyla sonuçlanmıştır. Çok sayıda 
şirket, dışarıdan çağrı merkezleri, içerik geliştirme ve finans hizmeti sağlayanlarla 

hizmet sözleşmesi yapmaktadır. Bunun yanısıra, ulaştırma ve iletişim sektörü, özel
leştirme uygulamalarının başlaması, mobil telefon ve diğer iletişim kanallarının ge
lişmesi ile önemli ölçüde pay almaya başlamıştır (OECD, 2004). Bu koşullar altın
da F3, "doğrudan yabancı sermaye yoluyla teknolojinin elde edilme potansiyeli" 
olarak isimlendirilebilir. F4, milyon $ile ifade edilen doğrudan yabancı yatırımlar 
değişkeni ile temsil edilirken, FS ise, internetİn kullanım maliyeti değişkeni ile tem
sil edilmektedir. 

Özdeğeri ı' den büyük olan bileşerrlerin kişi başına düşen gelir üzerindeki et
kisini amprik olarak incelemek amacıyla, Kişi başına düşen gelirin bağımlı ve an

lamlı bulunan 5 bileşenin bağımsız değişken olduğu doğrusal regresyon analizi ya
pılmış ve elde edilen bulgular Tablo-%'de verilmiştir. Bağımsız değişkenlerden sa
dece birinci bileşenin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu neden

le yukarıda açıklanan, özdeğeri 1 'den. büyük olan 5 faktör olmasına karşılık, bu bul
gular dikkate alındığında, araştırmanın toplam varyansın %37 ,ı 'ini açıklayan ı. fak
tör üzerinde yoğunlaşması anlamlı görülmüştür. Ülkelerin "teknolojik yenilik yarat
ma potansiyeli" faktörüne göre sıralaması Ek Tablo 7'da verilmiştir. 1. faktörün 

temsil ettiği değişkenler göz önüne alındığında, insan kaynaklarını yenilik yaratmak 
için etkin bir biçimde harekete geçiren, verimliliğe kaynaklık eden enformasyon ve 

iletişim teknolojilerini yaygın olarak kullanan, araştırma keşif ve buluşlarla teknolo

ji üreten toplumların genel olarak gelişme potansiyellerinin de yüksek olduğunu 
göstermektedir. Ek Tablo 7'da, İsveç ve Finlandiya'nın söz konusu kriterler açısın
dan ABD'nin önünde olduğu görülmektedir. İsrail'in 6. sırada Japonya'nın üstün

de yer alması, Belçika'nın ise, gelişmişlik düzeyine karşılık, teknolojik yenilik ya
ratma potansiyeli açısından göreli daha düşük bir performans sergilernesi dikkat çe
kicidir. Fakat nihai aşamada, beşeri sermaye kaynaklarını geliştiren ve ileri teknolo
jiye sahip olan ülkelerin gelirlerinin de birbirine yaklaştığı görülmektedir. 
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Türkiye, ele alınan 30 ülke içinde "teknoloji yaratma potansiyeli" faktörü itibarı 
ile en sonuncu görünmektedir. 

3. Türkiye'nin Bilgi ve Teknoloji Göstergeleri 

Türkiye'nin bilgi ve teknoloji parametrelerindeki yetersiz performansın temelini 

oluşturan öğeleri daha yakından incelemek amacıyla, bilgi ve teknoloji göstergele
ri ana hatları itibarı ile ele alınmıştır 5. 

3.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 

Dünyanın en liberal yabancı yatırım mevzuatlarından birine sahip olan Türki
ye'de, yabancı sermaye yatırımları beklenenin oldukça altında seyretmektedir. Ça

lışmada ele alınan 30 ülke içinde, 2002 yılında Türkiye, doğrudan yabancı sermaye 
girişi açısından 900 milyon dolarla 24. sırada yer almaktadır. Birleşmiş Milletler 
Dünya Yatırım Raporunda (2004), doğrudan yabancı sermaye girişi performansı 
açısından değerlendirilen endekste, 2001-2003 yılları arasında Türkiye 140 ülke 
içinde 110 sırada yer almaktadır. Raporda ayrıca 1988- 2003 yıllarını kapsayan yıl
larda Türkiye, DYS açısından düşük performanslı ülkeler arasında değerlendiril
mektedir. Türkiye'de, 2002 yılında ortalama, 900 milyon dolarlık sermaye girişi 

gerçekleşirken, söz konusu bu rakam İrlanda'da 25, İspanya'da 21, Finlandiya'da 8 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yabancı sermaye stoku açısından bakıldığında 

ise, Türkiye'de bu rakam 18 milyar dolar olarak gerçekleşirken; özelleştirmelere 10 
yıl önce başlayan Rusya (52,5 milyar dolar), Polanya (52 milyar dolar), Çek Cum
huriyeti (41 milyar dolar) gibi ülkelerin, yabancı sermaye stoklarının daha fazla ol
duğu gözlenmektedir. Bu durum, doğrudan kalıcı yabancı sermaye girişlerinde salt 
yasal düzenlernelerin yetmediğini, yatırım ortamının da aynı derecede önemli oldu
ğunu göstermektedir. 

3.2. Teknoloji ithalatı 

Sermaye malları ithalatı genellikle yeni teknolojiler içerir. Bu açıdan, Türkiye'de 
yabancı sermaye yatırımlarının sığ olduğu koşullarda teknolojik bilgi içeren serma

ye mallarının ithalatı önemli bir göstergedir6 Türkiye'de, sermaye malları ithalatının 

5 Göstergelerde, başka kaynak gösterilmedikçe, WDI 2004 verileri temel alınmıştır .. 
6 Türkiye'nin bu anlamda içedimemiş veya içerilimiş olarak gelen yeni teknolojilerin düzeyi ve bu tek
noloji transferinin boyutlarını, özümsenmesi ve endüstri seviyesine ne şekilde katkı yaptığını açıklaya
cak verileri bulunmamaktadır. OECD'nin endüstrinin teknolojik seviyelerine göre ithalat hacmini de
ğerlendiren ve "Teknolojik Ödemeler Dengesi" olarak isimlendirilen tablo, bu konuda önemli bir açık
layıcılığa sahiptir vr Türkiye bu tablodan yoksundur. Uluslararası istatistiklerde de, Türkiye ve diğer bir 
kaç ülkenin bu konuda veri eksikliği göze çarpmaktadır bu konu için bkz. Türkcan 1999 ve 2003. 
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toplam ithalat içindeki payı, 2003 yılında yaklaşık yüzde 16,3 dolayında gerçekleş
miştir ve 2004 yılında bu oranın biraz daha artması beklenmektedir (DİE, 2004) As

lında, 1990'lı yılların ortasından itibaren ele alınacak olursa, sermaye malları ithala
tında genel olarak kısmi bir artış trendi yaşandığı söylenebilir. Söz konusu ithalat
ta, bilgisayar ve yan birimlerinin talebinin artmasıyla büro makineleri ve haberleş
me cihazıarı ve elektriksiz makineler öne çıkmaktadır. Telekomünikasyon sektörün
deki özellikle mobil iletişim dalındaki büyüme; mobil telefonlar başta olmak üzere 

sektöre yönelik mal ve yatırım malının ithalatında önemli artışlara neden olmakta
dır (DPT 2003). Genel olarak ithalatın yatırım ve hammadde ithalatına yönelik ol
ması, büyük bir kısmının yatırımları ve ihracatı teşvik kapsamında gerçekleştirilme

si, ithalatın üretim boyutlarının dikkate değer olduğunu göstermektedir. Bu açıdan 
teknoloji yaratma yeteneğinin yetersiz olduğu ortamda teknoloji transferi, sanayileş
menin önündeki geleneksel engelleri aşmasına yardım edebilmektedir. Ne var ki, bu 
durumun yalnızca kısa vadede potansiyel yarar sağlayacağı da açıktır. Kaldı ki, bil
gisayar, enformasyon ve iletişim gibi ticari hizmet ithalatının, toplam hizmet ithala
tı içindeki payı açısından, çalışmada ele alınan 30 ülke içinde en yüksek paya sahip 
olan ülke, yüzde 56,8'lik pay ile Macaristan iken, Türkiye yüzde 23,6'lık bir pay 

ile 27. sıradadır. 

Bunun yanısıra, teknoloji transferinin girdi olarak değerlendirilip, verimlilik ve 
ihracat seviyesinin arttırılmasında etkin bir araç olarak kullanılması bazı koşullara 

bağlıdır. Sektör bazındaki bazı gözlemler ise, bu koşulların yeterince gerçekleşerne
diğini göstermektedir. Örneğin, bilindiği gibi daha ileri teknoloji içeren makineler, 
birim başına daha büyük bedelle ithal edilmektedir. Ülkemizde ithalatında finans

man garantisi koşulu taşıması nedeniyle, paket teknolojinin satın alınması ithal edi
len teknolojinin pahalıya gelmesine yol açmakta, dolayısıyla ithal edilen bilgi ve
rimli olarak kullanılmamaktadır. Bunun yanı sıra, teknolojinin lisansını veya know 
how'unu almak yerine, ağırlıklı olarak- yine finansman kolaylığı açısından- kornp

le edinilmesi, bilginin içselleştirilmesi aşamasını geciktirmektedir. Otomotiv, elekt
rikli makine sanayi gibi dışa açılan ve gelişen sektörlerin ara malı ihtiyacını ağırlık

lı olarak ithalat yoluyla sağlamaları da, sanayiinin dışa bağımlı gelişmesine neden 
olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra en önemlisi, nitelikli iş gücü (bilgi) açığından 
kaynaklanan maliyet unsurları büyümeye devam etmektedir. 

3.3. Enformasyon ve Bilgi Teknolojilerine Yapılan Harcamalar 

Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşma düzeyi, bu teknolojilere yapılan harcamatarla 
orantılı bir seyir izlemektedir. Türkiye'nin 2002 yılında enformasyon ve iletişim 
teknolojilerine kişi başına düşen harcamaları diğer ülkelerle karşılaştırıldığında dü
şük bir orana işaret etmektedir. 30 ülke içinde, Türkiye, 122 dolar ile 28. sıradadır. 
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Bunun yanısıra kişi başına düşen IT harcamaları, Avrupa Birliği'ne aday ülkelerden, 

Macaristan'da 420, Çek Cumhuriyeti'nde 489, Slovakya'da 251 dolar olarak ger
çekleşmektedir. 

3.4. İnternet Kullanımı ve internete Erişim Maliyetleri 

2002 yılı için toplam nüfus içinde 1000 kişiye düşen internet kullanıcı sayısı, açı
sından, 30 ülkenin ortalaması 333,1 kişidir7 . Türkiye, 73 kişiyle sonuncu sırada iken, 

İsveç 573 kişiyle birinci sıradadır. Aynı rakamın Avrupa Birliğine aday ülkelerden, 
Macaristan'da 158, Estonya'da, 328, Slovanya'da, 376 olması ayrıca düşündürücü

dür. Bunun yanı sıra internet bağlantısına sahip olan hane halkı yüzdesi, Türkiye'de 
7 iken, intemeti düzenli kullanan haneterin yüzdesi 3'dür. Avrupa Birliği ülkelerin
de ise internet bağlantısına sahip olan hane halkı yüzdesi 37 ve bunların içinden in

terneti düzenli olarak kullananların yüzdesi, 47'dir. (Akdemir ve diğ. 2003). 

İnternet kullanımı için kullanıcının karşılaması gereken maliyet genel olarak üç 
kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan biri, ülkedeki yerel sabit telefon şebekesine öde
nen sabit bir tarifedir. Diğeri, sabit telefon şebekesine her kullanım başına ödenen 
tarife ve son olarak, internet servis sağlayıcılarına ödenen ve belirli süreleri içeren 

abonelik ücretleridir. Türkiye'de (ve OECD ülkelerinin bir kısmında) telefon şebe
kesi (PSTN) aylık sabit ücreti alınmamaktadır. Bu durumda, Türkiye'de nihai kulla
nıcı açısından toplam maliyet unsurları; telefon kullanım ücreti ve internet servis 
sağlayıcılarına (ISS) ödenen abone bedelleridir. Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırıl
dığında, (aylık sabit ücret ödememesinin de etkisiyle) internet kullanım maliyetleri
nin yüksek olmadığı görülmektedir. Ele alınan 33 ülke içinde, en yüksek fiyat 38 
Dolar ile Yunanistan' dır. En düşük fiyatı ise, 10 dolar ile Kore, Macaristan ve Rus

ya ödemektedir. Türkiye ise 20 Dolar fiyatla, 18. sırada yer almaktadır, bu aynı za
manda internet kullanımının ortalama fiyatını temsil etmektedir. 

Telefon hizmetlerinin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, yüksek olmadığı, diğer 
yandan, internet servis sağlayıcılarına ödenen abonelik ücretinin diğer ülkelerle kar

şılaştırıldığında oldukça yüksek olarak gerçekleştirildiği belirtilmektedir (Arasıl ve 
diğerleri 2002). Abone ücretlerinin yüksek olması; bir yandan piyasanın yapısal ko
şulları ile ilgilidir. Başlangıçta şiddetli bir fiyat rekabetine girerek fiyatların çok dü

şük seviyeye inmesine yol açılan ISS piyasalarında bu durum, küçükterin önemli öl
çüde ayıklanmasıyla sonuçlanmıştır. 2003 yılı itibarı ile toplam 88 firmanın faaliyet

te bulunduğu ISS piyasası, bir yandan çok düşük kar marjlarıyla çalışan, ortalama 
abone sayısının bin dolayında olduğu küçük firmalar ve diğer yandan piyasa payı 
açısından önde olan ve değişkenlik göstermekle beraber, göreli daha yüksek kar 

7 Ortalama değerlerde aritmetik ortalama kullanılmıştır. 
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marjlarıyla çalışan birkaç büyük firmayı barındırmaktadır. Bunun yanısıra Tele
kom'un da, 2001 yılında bu piyasaya, TTNET isimli ISS şirketiyle girerek, hem eri
şim sağlayıcı, hem servis sağlayıcı bir konuma gelmesi, diğer ISS'lerin, adil rekabet 
koşullarının engellendiği gerekçesiyle şikayet konusu olmuş, konu, Rekabet Kuru

lu'na iletilmiştir. Diğer ISS şirketleri temel olarak, internet erişimi hizmetini gerçek
leştirmek amacıyla Türk Telekom'dan, kiraladıkları özel devrelere yapılan yüksek 
oranlı fiyat artışlarının kendilerini zorlarlığını ve bu maliyet artışlarının ister istemez 
kullanıcıya yansıdığını belirtmektedir. Diğer yandan, sabit şebeke servislerinde ha

len tekel konumunda olan Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle birlikte, telekomüni
kasyon hizmetlerinin artan rekabet koşullarında kullanım ücretlerinin aşağıya çeki
leceği beklenmektedir. Avrupa'da yaşanan, özelleştirme ve regülasyon süreci, reka

betin artmasına ve tarifelerin aşağıya çekilmesine neden olmuştur. 

3.5. AR -GE Harcamaları 

Türkiye'de, AR- GE' de çalışan milyon kişi başına düşen araştırmacı sayısı di
ğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük düzeyde seyretmektedir. ı 990-200 ı 
yılları arasında, Finlandiya 7110 araştırmacı sayısı ile 1. sırada iken, Türkiye, 30 ül
ke içinde 306 kişi ile 29. sıradadır. Türkiye'nin arkasından, gelen Meksika'da bu sa

yı 225 kişidir. Söz konusu süreç içinde, aynı sayı, Avrupa Birliği'ne aday ülkeler
den, Macaristan'da 1440, Çek Cumhuriyeti'nde 1466, Slovakya'da 1774 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Bunun yanısıra, GSYİH'dan AR-GE'ye ayrılan yüzde pay açısından bakıldığın
da, 1996- 2002 yılları arasında ülkelerinAR-GE'ye ayırdıkiarı yüzde pay ortalama
sı 1.82 olarak gerçekleşmiştir. 30 ülke içinde, İsrail'in 4.96'lık bir pay ile birinci 
sırada olduğu, Türkiye'nin 0.65 oranıyla, 27. sırada olduğu görülmektedir 

Toplumdaki bütün yeniliklerin kaynağı olan araştırmacı sayısının ve araştırma 

ve geliştirme harcamaları payını ve bu denli düşük düzeyde seyretmesi, ülkede bil

ginin yaratılması sürecinin neredeyse henüz başlamarlığını göstermektedir. Dünya
da Finlandiya, Kore, İsrail veya İrlanda gibi yenilikçi yatırımlarından sıra dışı ka
zanç elde eden ülkelerde, bu yatırımların temel direğinin AR-GE faaliyetleri olduğu 
görülmektedir. Literatürde, çok sayıda çalışmanın bulgularına göre, AR-GE harca
maları kişi başına düşen hasıla ile ölçülen kalkınma seviyesini üstsel bir biçimde art

tırmaktadır.8 Bu açıdan, anlamlı bir AR-GE tabanı yaratmak Türkiye'nin öncelikle-

8 Örneğin, Lichtenberg (1994), 53 ülkeyi içeren çalışmasında, Araştırma ve Geliştirme yatırımlarının, 
fiziksel yatırımlardan yedi kat daha fazla özel getiri sağladığı sonucuna varmıştır. Bunun yanısıra, Coe 
ve Helpman (1995), AR GE'nin getirisini G7 ülkeleri için, %123 ve OECD'nin 15 ülkesi için %85 ora
nında gerçekleştiği sonucuna ulaşmışlardır (Akt. Lederman, 2003). 
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rinden biri olmalıdır. Böyle bir tabanın yaratılmasında; ekonomik gelişmeyi ve yeni 

girişimlerin oluşmasını destekleyen, üniversite ve sanayi kuruluşları arasında tekno
loji ve işletme yeteneklerinin transferine yardımcı olan teknoloji parkları ve inkiba
torler önem taşımaktadır9 Bunun yanısıra kısa vadede seçici, fonksiyonel ve prag
matik bir anlayışla yapılacak müdahaleler önem taşımaktadır. Örneğin, Türkiye'de 
günümüzde sanayi ihracatı, bugünkü rekabetçi konumunu, büyük ölçüde hala AR= 
GE yerine, göreli emek maliyeti avantajına dayandırmaktadır. Dünya piyasalarında 
talep ise, gittikçe daha sofistike ürünlere doğru yönelmektedir. Sofistike ürün ise, 

ileri teknoloji ve AR-GE yatırımları içerir. Girişimciler, önceleri ihracatları artsa bi
le, bu iki yönlü gelişen sürecin sonunda dünya piyasalarından daha az pay almaya 
başlayacaklarını görmektedir. Büyük ölçekli işletmeler, ister istemez bu açıdan AR
GE yatırımıarına başlamıştır (otomotiv sanayiinde TOFAŞ gibi). Ne var ki, yüksek 
vergi oranları, göreli olarak yüksek oranlarda gerçekleşen faiz oranları, diğer işlet
melerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kaynak ayırmalarını güçleştirmekte

dir. Bu aşamada devlet, risk sermayesi kurumunun ve piyasasının gelişınediği koşul
larda, AR-GE yatırımında bulunacak olan işletmelerin gelirlerini arttırıcı politikalar

la ülke ekonomisi için potansiyel pozitif dışsallıklar yaratma yolunu benimsemeli
dir. 10 Ayrıca, devletin bu tür bir yaklaşımda bulunmasının girişimciler açısından 

9 Bu konuda, 1990'\ı yıllarda adımlar atılmaya başlanmıştır. Üniversite (veya Araştırma 1 Teknoloji Ens
titüleri) ile doğrudan bağlantılı olan ve sanayi kuruluşlarıyla ortaklaşa AR- GE faaliyetlerinde bulunu
lan, ileri teknoloji kullanarak AR-GE veya yazılım faaliyetlerinde bulunan kuruluşlara arazi, bina hiz
met sağlayan teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmaya veya faaliyete geçmeye başlamışur. Bu amaçla 
2001 tarihinde teknoloji geliştirme bölgeleri kanunun yürürlüğe girmiştir. 1992'de, Gebze'de TUBİ
TAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ilk teknoloji serbest 
bölgesidir bu bölge bünyesinde, 1995-1996'da Sabancı Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Gebze Tica
ret Odası işbirliği ile GOSB Teknaparkı yer almaktadır. Ankara'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) içindeki Teknokent de faaliyette bulunan bir diğer teknoloji serbest bölgesidir. ODTÜ Geliş
tirme Vakfı, Ankara Sanayi Odası (ASO) Özelleştirme İdaresi, vb ortaklardan oluşan bölge; üniversite 
sanayi işbirliğine MAM'da olduğu gibi iyi bir örnektir. Diğer yandan, l998'de sanayiye AR-GE yardı
mına ilişkin tebliğin yayınlanması; teknolojik girişimciliğin desteklenmesi ve inovasyonların teşvik 
edilmesi açısından, KOSGEE'in faaliyetleri, girişimciliğin ve yenilikçiliğin desteklenmesinde atılan 
adımlardır. 1991 yılında kurulan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından AR -GE pro
jelerine verilen desteklere, 1995 yılında TUBİTAK Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (Tİ
DEP) tarafından yürütülen, daha kapsamlı AR-GE yardımları eklenmiştir. 
10 Türkiye'de de 6.Temmuz.2001 'de çıkarılan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununa göre, tekno
parklar içerisinde, teknoloji geliştirme amacı ile kurulan ve hizmet veren şirketler 5 yıl süre ile vergiden 
muaftır. Belirli alanlarda çalışan şirketler için bu süre 10 yıla kadar uzatılabilmektedir. Şirketlerin ku
rulma ve yatırım aşamasında önemli yük oluşturan vergiden muaf olmalan önemli bir adımdır ama tek
nopark bölgeleriyle sınırlıdır. Bunun yanı sıra, Devlet yardımları kapsamında teknoloji içeren AR-GE 
harcamaları için kurumlar vergisinin %20'sine, 3 yıl süre ile erteleme uygulanmaktadır. Bu uygulama
nın da, girişimcileri AR-GE faaliyetine yeterince yöneltıneye yetmediği görülmektedir. Burada kurum
sal ve yasal değişiklikleri içeren hangi çeşit müdahalenin çalışacağı ve bunun nasıl dizayn edileceği 
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teknik gerekçeleri vardır: Öncelikle, AR-GE yatırımlan, belirli bir ölçek büyüklüğü 

gerektiren ve uzun vadede geri dönen, riskli yatırımlardır. Ayrıca yapılan çalışmala
ra göre, araştırma ve geliştirme harcamalannın sosyal getirisinin, özel getirisinden 
yaklaşık üç kat daha büyük olarak gerçekleştiği belirtilmektedir (World Bank 2003). 

3.6. Patentler 

Bilginin yaratılmasında, AR-GE'nin uygulanmasında ve yenilik yaratma süre
cinde oldukça önemli bir gösterge olan patent başvurulannın, oldukça yetersiz oldu

ğu gözlenmektedir. 2001 yılı içinde, 30 ülkede ortalama 29.460 kişi, ülke içindeki 
patent kurumlarına yerli patent başvurusunda bulunmuştur. Japonya'nın 388.390 ki
şi ile 1. olduğu Türkiye'nin ise, 425 patent başvurusu ile 25. sırada olduğu görül
mektedir. Avrupa Patent Ofisine (EPO) yapılan başvuruların kompozisyonuna ba
kıldığında; 2000 yılı itiban ile "Milyon Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı", Türki

ye için, 0.60 iken; söz konusu bu rakam, Japonya' da, 160.6, Kore' de, 25.8; Almail
ya'da İrlanda'da 57.5; Portekiz'de 4.1; İspanya'da 19.4; Yunanistan'da, 4.6 olarak 

gerçekleşmiştir (OECD, Patent Data Base 2004). 

Türkiye'de patent başvurulannın, niceliksel olarak yetersiz olmasının yanı sıra, 
patent başvurulan içinde yabancı payının egemen olduğu görülmektedir. 2001 yılın
da ülkede Patent Kurumuna yapılan başvuruların, 228.914'ünün Türkiye'de üretim 

yapan yabancı firma ve ortaklılara ait olduğu ve sadece 425' inin yerli patent ofdu
ğu görülmektedir (WDI 2004) 

3.7. İşgücünün Eğitim Düzeyi 

Bilgi ve teknolojinin uygulanması, yorumlanması, bilinçli olarak kullanılması ve 

özümsenmesi, temel olarak ülkenin eğitimli işgücü potansiyeli ile yakından ilgilidir. 
Ne var ki, Türkiye'nin bu açıdan zengin bir potansiyele sahip olduğunu da, söyle

mek mümkün değildir. Toplam işgücü içinde ilkokul mezunları ve altındaki düzey, 
%60'lan bulmaktadır (DiE, 2003). Eğitimin düşük seviyesi: düşük verimliliğin, dü
şük emek mobilitesinin, yavaş yapısal değişimlerin, inovasyonlann yavaş özümsen
mesinin, kalıcı bir ekonomik büyümenin sağlanamamasının en temel nedenlerinden 

sorunu önem kazanmaktadır. Stratejik hedefe odaklanarak, sanayiinin ihtiyaçlanna yönelik, tek bir güç
lü düzenleme, daha fazla sayıda kurumsal ve yasal düzenlemeden daha etkin rol oynayabilmektedir. ör
neğin, AR-GE'ye yatınlan fonlardan tümüyle vergi alınmadığını ya da, büyük ve radikal bir nitelik ta
şımasa da, yaratıcı yeniliği izleyen (antımsal) bir yeniliğin, bir biçimde "sektör bazında" teşvik konusu 
olduğu varsayılması gibi senaryolar geliştirilebilir. Bir yandan kaynak, diğer yandan ölçek sınırlaması
na tabi olan orta ve küçük bir işletme için, özel getirisi göreli olarak düşük ve riskli AR-GE faaliyetine 
yatınlan fonlardan vergi alınmaması veya yukanda değinilen türden diğer bir uygulama, özendirici bir 
nitelik taşıyalıilir ve kaynaklann bir kısmı, AR-GE faaliyetine aynlabilir. Burada önemli olan nokta, 
AR-GE faaliyetlerinin ekonomik sonuç yaratabilmesidir. 
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biridir. Bu açıdan eğitimi temsil eden değişkenlerin, bilgi ve teknoloji göstergeleri 
içindeki hayati önemi ortadadır. 

Diğer yandan toplam işgücü içinde üniversite ve daha üstü eğitim alanların ora
nı, ülkenin beşeri sermaye zenginliğini göstermesi açısından uygun bir göstergedir. 
30 ülkede üniversite ve üstü eğitim alanların toplam işgücü içindeki payı, ortalama 
olarak yüzde 24.2 dir. Kanada, 52.8 pay ile birinci sırada iken, Türkiye, yüzde ı ı 

pay ile 29. sırada yer almaktadır. 

3~. İhracatın Kompozisyonu 

imalat sektörü ihracatı içinde yüksek teknolojinin yüzde payına bakıldığında, 
ABD ve Güney Kore'nin, 30 ülke içinde, yüzde 32 pay oranı ile birinçiliği paylaş
tığı görülmektedir. Türkiye yüzde 2 pay oranı ile 30. sıradadır. Ülkeler o~alaması 
ise, yüzde ı6.5 olarak gerçekleşmektedir. Bilgisayar, iletişim ve diğer ticari hizmet

lerin toplam ihracat içindeki payına bakıldığında ise Türkiye'nin 25. sırada olduğu 
görülmektedir. 

Bunun yanısıra, ülkelerin, farklı düzeyde teknoloji içeren endüstri ihracatı oran
larını daha ayrıntılı gözlemlemek amacıyla, çeşitli ülkelerin Türkiye ile karşılaştırıl
dığı Tablo ı ve ihracat kapasitesinin bileşenlerinin yer aldığı Tablo 2' ye yer veril
miştir11 (OECD 2003). 

11Dünya Bankası verilerine dayanan Tablo Ek ?'de de, görüldüğü gibi, Türkiye'nin toplam imalat sa
nayi ihracatı içindeki payı, yüzde 2 olarak görülürken, OECD kaynaklarında bu oranın yüzde 6.6 olarak 
görülmesi tanımlamadaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. OECD verilerinde yüksek teknoloji ihraca
tı: havacılık ve uzay araçları, ilaç sanayi, büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri, radyo ve TV ileti
şim teçhizatları, tıbbi hassas optik aletleri kapsamaktadır,( OECD Science, Technology and Industry 
Scoreboard 2003). Oysa Dünya Bankası verileri, daha AR GE yoğun alanları kapsamaktadır. Havacılık 
ve uzay araçları, bilgisayarlar, ilaç sanayi, bilimsel aletler ve elektrikli makineleri kapsamaktadır (World 
Development lndicators, 2004). 
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lrlanda 

ABD 

Bazı Ülkelerde imalat Sanayi İhracatının Teknolojik Düzeyi 
(Toplam İçindeki Paylar (o/o) 

(Tablo I) 

58.2 23.9 3.0 

37 37 lO 
33.3 ı 1.9 

45.0 23.5 

46.8 19.2 

15.1 34.8 

23. 

Kaynak: OECD Science Technology and Industry Scoreboard 2003 

15.0 

14.3 

13.8 

19.5 

23.8 

Türkiye'de imalat Sanayi İhracatının Teknolojik Düzeyi (Toplam İçindeki Paylar o/o) 

(Tablo 2) 

t'' ==========·====·==·=·==~·;nr>~7~t~=:===·=·==·· .,.,,,~ .. '';~;.:;:;;:, T T ,v (;;;,,;: f ' ;·,"::;:•, 1 

. '''"''',' "' '.'. ·'' : '''·' '·''" 
Havacılık ve Uzay 2.1 Elektrikli Makine ve 3.6 Metalik olmayan 4.6 Ağaç ve Mantar OA 
Aracı Cihazlar diğer metaller Ürünleri 

İlaç Sanayi 0.6 Motorlu Kara Taşıt- 9.3 Gemi ve Deniz u Yeniden 2.5 
ları ve diğer ulaşım Taşımacılığı Değerlendirme 

ar. İmalatı ve Onarım 

Büro Muhasebe ve 0.2 Makine ve Teçhizat 5.5 Ana Metal sanayi 12.7 Gıda, içecek ve 6.9 
Bilgi Makineleri imalatı tütün ürünleri 

Radyo TV ve 3.5 Kimyasal Madde ve 4.0 Plastik ve Kuaçuk 3.2 Kağıt, kağıt ürünleri, 1.0 
İletişim Teçhizatları Ürünleri (İlaç Ürünleri basım ve yayın 

Sanayi Dışında 

Tıbbi hassas optik 0.3 Demiryolları ve OJ Kok kömürü, petrol 1.4 Teksit, Giyim, 37.1 
aletler ulaştırma teçhizat, ürünleri ve nükleer Bavul, saraçlık ve 

donanım yakıt ayakkabı 

Toplam imalat 6.6 22.5 23.1 47.8 
Sanayi İhracatı " 
İçindeki Pay 

Kaynak: OECD Science Technology and lndustry Scoreboard 2003 
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Tablolarda görüldüğü gibi, Türkiye'de imalat sanayi ihracatı içinde yüksek tek

noloji ürünleri ihracatının payı, %6.6 ilken, orta ve ileri teknoloji ile orta düşük tek
noloji ihracatının payları toplamı %45.6, düşük teknolojinin payı ise, %47.8 dola
yındadır. Sözkonusu ihracat profili belki de, imalat sanayiinin potansiyellerinin göz 
ardı edilemeyeceğini göstermektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin kurduğu 
tekstil, kağıt demir çelik sanayi gibi, bugün düşük teknoloji olarak değerlendirilen 
sanayi dalları, hala ihracatımızın yarısını oluşturmaktaysa da; Türkiye, diğer yan
dan, ana metal sanayi gibi orta- düşük veya makine, otomotiv sanayi gibi orta-yük

sek endüstrilerin ihracatçısı konumuna da gelmiştir. Dış ticaret yapısı her ne kadar 
ithalat ağırlıklı da olsa, gittikçe daha fazla oranda dünyaya entegre olmaktadır. Ne 

var ki, bilgi toplumlarının uluslararası ticaret arenasındaki genel eğilimleri göz 
önünde bulundurulduğunda, söz konusu tablonun, salt, "montaj sanayi dönemi" için 
daha fazla umut verebileceği söylenebilir. İleri ülkelerin ı 970- ı 980' li yıllardan be

ri katma değeri düşük, çevreye zarar veren, zaman ve yüksek enerji gerektiren, zah
metli vb. sektörleri çevre ülkelere yönlendiren politikaları, 1990'lı yıllarda, orta dü
zeyde teknolojileri de içeren bir biçimde ivme ve yoğunluk kazanmıştır. Uluslarara

sı işbölümü bu yönde gelişimini sürdürmekte ve yeni küresel rekabet koşulları, Tür
kiye'yi böyle bir konuma sürüklemektedir. Artık sanayi ötesi toplumların sanayileş
me dinamiklerini, AR-GE yoğun, IT tabanlı endüstriler oluşturmaktadır. 

Yine Tablo ı' de görüldüğü gibi, gelişmiş ülkelerin ihracat kompozisyonu, ileri 
teknoloji ürünlerinin lehinde gelişmektedir. Günümüz koşullarında, geçmişte sana

yi üreten gelişmiş ülkelerle, hammadde üreten çevre ülkeleri arasındaki farklılık; bu 
kez yerini sanayi ürünleri üretenlerle, ileri teknoloji ürünleri üreten ülkeler arasında
ki farklılığa bırakmıştır. Yeni teknolojilerin yarattıkları dışsallıklarla, verimlilik ve 
büyüme üzerinde geometrik olarak artan oranlarda etkide bulunması, teknoloji üre
ten ve tüketenler arasındaki farklılığın giderek daha hızla büyümesine yol açmakta

dır. 
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Sonuç 

Son yıllarda, dünyada teknolojide devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmaktadır. 
Gelişmiş olan ülkeler teknolojik gelişmelerin tetiklediği reel verimlilik dalgaları 
karşısında nasıl politikalar üretmeleri gerektiğini tartışırken, gelişmekte olan ülke
ler, istikrar programları, yapısal sorunlar ve krizlerle nasıl baş edebileceklerini tar
tışmaya devam etmektedir. 

Türkiye'nin de konumu bu açıdan farklı bir görünüm sunmamaktadır.1980'li yıl
larda sanayileşme stratejisini pek çok ülkeyle birlikte değiştiren Türkiye, söz konu
su strateji doğrultusunda bir dizi yapısal dönüşüm ile dış dünyaya eklemlenme süre
cine girmiştir. Bu süreçte, ilıracat içinde tarım ürünlerinin payı gerilerken, sanayi 
ürünlerinin payı artmış ve dış ticaretin GSYİH'ya olan oranı hızlı bir biçimde yük
selmiştir. 1979 yılında 2.3 milyar dolar olan ilıracat gelirleri, 1995 yılında, 22 mil
yar dolara yükselmiştir. 2004 yılında ise, 60 milyar dolar dolayında gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Ancak, Türkiye tüm bunlara rağmen, söz konusu bu süreç içinde 
"dayanıklı" ve kalıcı bir büyüme trendi izleyememiş, potansiyellerinden beklenen 
sıçramayı gerçekleştirememiş; gelişmiş ülke özellikleriyle az gelişmiş ülke özellik
leri arasında sıkışıp kalmış bir ülke görünümündedir. Bunun temel nedenlerinden bi
ri, sanayileşme stratejilerinde ölçüt olarak temel fiziksel girdi artışlarına odaklanıp, 
verimlilik artışlarının önemli ölçüde göz ardı edilmesidir. Yani bilgi birikimi, AR 
-GE, teknoloji, beşeri sermaye-eğitim gibi verimliliğin temel bileşenlerinin günde
lik politikalara göre biçimlendirilmesidir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi uzun yıl
lar verimlilik kaygısı taşımadan sağlam dayanakları olmayan bir sanayileşme politi
kası benimsemiş, bugünlere gelinmiştir. Oysa, artık dünyada yaşanan küreselleşme 
sürecinin kuralları, yüksek verimlilik oranları eşliğinde, teknoloji üreten, yenilikçi 
toplumlardan yana çalışmaktadır. Teknolojik ileriemelerin temelinde, araştırma ve 
geliştirmenin ivme kazandırdığı keşif/ buluş ve yenilik yaratma süreci bulunmakta
dır. Bu, ülkelerin yaşam standardında uzun vadeli iyileşmeler yaratan, üretken kapa
sitenin güçlenmesine yol açan, kalıcı ve istikrarlı büyürneyi sağlayan bir süreç nite
liğindedir. 

Bu çalışmada, ülkelerin bilgi ve teknoloji göstergelerinde, teknolojik yenilik ya
ratma potansiyeli ön plana çıkmıştır. Bu potansiyel, insan kaynaklarını yenilik ya
ratmak için etkin bir biçimde harekete geçirmek, verimliliğe kaynaklık eden enfor
masyon ve iletişim teknolojilerini yaygın olarak kullanmak, araştırma keşif ve bu
luşlarla teknoloji üretmek gibi bileşenler tarafından belirlenmektedir. Türkiye, ele 
alınan 30 ülke içinde son sırada yer almaktadır. Bu açıdan, kapsamlı ve etkili poli-
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tikalann gündeme getirilip, hayata geçirilmesi gerekmektedir12 . Orta ve uzun dö
nemde, hedef, strateji ve politikalar bütünsel bir biçimde hayata geçirilemediği tak
dirde belki de, yeni ekonomi, Türkiye açısından, pahalı bir oyalanma sürecinden 
fazla bir şey ifade etmeyecektir 

12 Aslında, Türkiye'nin ilk bilim politikası oluşturma çabası ve bunun kalkınma planiarına yansıması, 
ı 963- ı 967 Birinci Beş Yıllık Kalkınma planı ile gerçekleştirilmiştir. Yine 1963 'de TUBİT AK 'ın kurul
ması ile bu adım somutlaştınlmıştır. Bilim politikalarında ı990'lara değin geçen süreç içinde, Tür
kiye'nin temel bilim alanlannda yetkinleşmesi amacı benimsenmiştir. ı993 yılında, Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulunun (BYTK) hazırladığı, Türk Bilim ve Teknoloji Politikası : ı993 -2003, bilim poli
tikalanna, teknoloji politikalarının eklemlendiği bir yaklaşımı temel alır. Söz konusu yaklaşım, Bilim ve 
Teknolojide atılım çerçevesi ile geliştirilerek, ı997 yılından itibaren, Türkiye'nin izleyeceği bilim ve 
teknoloji politikası ve uygulamalan açısından baş vurulacak temel dokümanlardan biri haline gelmiştir 
(Göker, 2002). Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji stratejileri projesi ise, 2001 tarihinde BTYK tarafın
dan, onaylanmıştır. Bu açıdan Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikası, çok sayıda değerli uzmanın 
katılımıyla gerçekleştirilmiş, öğrenme aşamasından, AR-GE ve olgunlaşma aşamasına değin farklı 
olarak belirlenmiş ve bütünsellik taşıyan bir içeriğe sahiptir. Ne var ki, aynı bütünsel yaklaşım uy
gulamada, gereği gibi hayata geçirilememektedir. 
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Ek Tablolar 

Ek Tablo I: Korelasyon Matrisi 

Al 1.00 

A2 O.ü7 1.00 

A3 0.11 0.41 1.00 

A4 O.ü3 ı 0.08 -0.13 1.00 

ll 0.40 -0.17 -0.15 0.32 1.00 

B2 0.31 -0.09 0.10 0.13 0.75 1.00 

B3 0.27 -0.05 0.17 0.04 0.64 0.91 1.00 

B4 -0.19 0.08 -0.10 O .ll 0.24 -0.07 -0.04 1.00 

Cl 0.17 -0.05 0.18 -0.15 0.54 0.70 0.72 -0.01 1.00 

C2 0.17 -0.08 0.27 -0.04 0.52 0.63 0.65 0.14 0.65 1.00 

C3 0.25 -0.04 0.20 0.04 0.67 0.68 0.55 0.21 0.65 0.71 1.00 

C4 0.22 -0.24 0.04 -0.44 0.30 0.25 0.24 -0.13 0.41 0.32 0.18 1.00 

DI 0.06 O.ü7 0.12 0.17 0.42 0.48 0.58 -0.03 0.41 0.43 0.33 -0.20 1.00 

D2 -0.06 0.01 0.02 0.39 0.45 0.42 0.49 0.20 0.31 0.47 0.44 -0.29 0.77 1.00 

D3 0.25 -0.21 -0.17 0.35 0.46 0.36 0.42 -0.01 0.32 0.45 0.24 0.02 0.36 0.32 1.00 

El 0.35 -0.22 0.05 0.14 0.64 0.61 0.58 -0.07 0.50 0.54 0.44 0.39 0.16 0.10 0.38 1.00 

E2 0.31 0.09 0.64 -0.01 0.30 0.36 0.44 0.05 0.47 0.74 0.54 0.34 0.26 0.22 0.30 0.47 1.00 

Ek Tablo 2: Bartlett Küresellik Testi Sonuçları 

Ki-Kare Değeri 330.41000 

Serbestlik Derecesi 136.00000 

Olasılık Değeri (p-Value) 0.00000 
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Ek Tablo 3: Korelasyon Matrisinin Özdeğerleri ve 

Bileşen/erin Açıklama Paylan 

' , 
' -~ ' 

6.29 37.0ı 37.oı 

2.3ı 13.59 50.60 

1.89 ı 1.1 ı 61.7ı 

1.29 7.59 69.30 

1.18 6.93 76.23 

0.92 5.4ı 8ı.64 

0.66 3.87 85.5ı 

0.58 3.39 88.90 

0.46 2.68 91.58 

0.39 2.3ı 93.90 

0.3ı 1.82 95.72 

0.26 1.54 97.26 

o.ı9 1.12 98.37 

0.12 0.70 99.08 

0.09 0.55 99.62 

0.04 0.24 99.87 

0.02 0.13 100.00 
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Ek Tablo 4: Faktör Yapısı Matrisi 
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Ek Tablo 5: Doğrusal Regresyon Modeli Sonuçlan 

Ek Tablo 6: Faktör 1 İtibariyle Ülkelerin Sıralaması 



Ek Tablo 7: Ülkelerin Bilgi ve Teknoloji Göstergeleri 

ABD 1 36100 35400 3,30 

Almanya 

Arjantin 
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Avustralya 

Belçika 
ÇekCum. 

Danimarka 

Finlandiya 
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Hollanda 
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İspanya 

İsrail 
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İsviçre 

İtalya 

Japonya 

Kanada 

Macaristan 

Meksika 
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Polonya 

Portekiz 
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Slovak 

Türkiye 
Y.Zelanda 

Yunanistan 
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28910 23860 2,20 
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Tablo Ek 7 ile ilgili açıklamalar 
Yl- Kişi başına düşen gelir (SGP, 2002), kaynak: WDI 2004 

Y2- Kişi başına düşen gelir($, 2002), kaynak: WDI 2004 

Y3- GSYİH Yıllık ortalama büyüme oranlan (1990-2002), kaynak.WDI 2004 

Al- Doğrudan yabancı yatırımlar (milyon$, 2002), kaynak: WDI 2004. 

A2- Doğrudan yabancı yatırımiann GSYİH içindeki payı % 1990 ve 2002, kaynak: 
WDI2004 

A3-Bilgisayar, enformasyon iletişim ve diğer ticari hizmet ithalatının toplam hizmet 
ithalatı içindeki payı, ı 990 ve 2002, kaynak: WDI: Bilgisayar, enformasyon iletişim ve di
ğer ticari hizmetlerin ithalatı; uluslararası telekomünikasyon; posta ve kurye hizmetleri, bil
gisayar verileri, haber bağlantılı hizmetler, kurulum hizmetleri, isim hakkı ve lisans ödeme
leri, çeşitli profesyonel ve teknik hizmetler, kişisel, kültürel ve eğlence hizmetlerini içermek
tedir, kaynak: WDI 2004. 

A4 -imalat sanayinin toplam ithalat içindeki % payı (2002): imalat sanayi; ilaç, kim
yasallar, temel imalat, makine ve taşıma donanımlan ve çeşitli imalat mallarını kapsamakta
drr,kaynak:WDI2004. 

Bl-Kişi Başına Düşen IT Harcamaları($, 2002): Kişi başına düşen enformasyon tek
nolojisi harcamaları;enformasyon teknolojisi ürünlerine, hanehalklarının, iş alemi, hükümet 
ve eğitim kurumlarının yaptıkları maddi (tangible) harcamaların yanı sıra, içeriğin tüketilme
si, sermayenin aşınması gibi maddi olmayan (intengible) harcamalar ve telekomünikasyon, 
diğer ofis donanuiılarını içermektedir, kaynak: WDI 2004. 

B2-1000 Kişiye düşen bilgisayar sayısı (2002), kaynak: WDI 2004. 

B3-1000 Kişiye düşen internet kullanıcısı(2002), kaynak: WDI 2004. 

B4-İnternetin 20 saatlik kullanım ücreti ($,2003), internet servis sağlayıcıları ve tele
fon kullanım ücretlerinin toplamından oluşmaktadır, kaynak: WDI 2004. 

Cl- Milyon Kişiye Düşen AR- GE'de Çalışan Sayısı (1990 -2001), kaynak: WDI 
2004. 

C2-GSYİH'dan, AR-GE % payı, kaynak: WDI 2004. 

C3-Milyon Kişiye Düşen Patent Başvurusu: Yenilikterin Avrupa Patent Ofisi (EPO) 
başvurusu (ı99ı-2000), kaynak: OECD Patent Base, 2004. 

C4- Yerli Patent Başvuru Sayısı : 200 ı, WDI 2004 

Dl- GSYİG'den Eğitim Harcamalarının Payı: (2002), kaynak: WDI 2004. 

D2- Eğitime Yapılan Kamu Harcamaları: (GSYİH %), (200ı-2002), kaynak: WDI 
2004. 

D3-Üniversite ve Sonrası Eğitim Görenlerin Toplam İşgücü İçindeki Payı(%, 2002), 
kaynak: Labour Statistic Database, Inernational Labour Organization, 2004, ISDEC 76 stan
dardına göre, hesaplanmıştrr. (Belçika, 2000; Fransa 200ı; Brezilya ı999 yılını kapsamakta
drr). 

El- Yüksek Teknoloji İhracatının Toplam imalat Sanayi İhracatı İçindeki Payı(%, 
2002); yüksek teknoloji ihracatı, havacılık ve uzay araçları, ilaç sanayi, büro, muhasebe ve 
bilgi işlem makineleri, radyo ve TV iletişim teçhizatları, tıbbi hassas optik aletleri kapsamak
tadrr, kaynak: WDI 2004. 

E2-Bilgisayar, enformasyon iletişim ve diğer ticari hizmet ihracatının toplam hizmet 
ihracatı içindeki payı,(% 2002) kaynak: WDI2004. 


