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Özet: Bilgi ve iletişim teknolojileri artan bir hızla gelişmekte ve tüm dünyada daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle 

son yıllarda mobil uygulamalar ve sosyal medyada yaşanan büyük gelişim ülkelerin, kurumların ve kişilerin yaşam biçimlerini 

ciddi anlamda değiştirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin başta finans olmak üzere sağlık, enerji, eğitim gibi diğer 

sektörlere sağladığı kaldıraç etkisi de hesaba katıldığında, aslında bu sektörün ülke gelişmişliğine yarattığı etkinin çok büyük 

olduğu görülmektedir. Bu anlamda bilgi ve iletişim teknolojileri insanların sadece hizmet aldığı bir sektör olmaktan çıkıp, ülke 

ekonomisine katkı sağlayan ve ülkelerin mukayese edilmesinde kullanılan bir parametre halini almış ve bu teknolojilere ilişkin 

uluslararası kabul edilen endeksler yayınlanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye ve yakın ilişkiler içinde bulunduğu 

Azerbaycan’ın bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimleri genel olarak incelenmiş ve belirli ölçütler açısından iki 

ülkenin durumu mukayese edilmiştir. Bu ülkeler arasında ülke nüfusu ve gayri safı milli hasıla değerleri açısından çok büyük 

farklıklar olmasına rağmen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında bu farkın çok daha az olduğu görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Bilgi ve iletişim teknolojileri, Azerbaycan, Türkiye, IDI, NRI, EDGI 

 

General Comparison of Information And Communication Technologies in Turkey 

And Azerbaijan 

 

Abstract: Information and communication technologies develop with increasing speed and find more usage areas all over the 

world. Especially, the big development in social media and mobile applications change the way of life styles of the countries, 

institutions and individuals seriously in recent years. When the leverage effect of information and communication technologies 

to particularly finance, and also health, energy, education and other sectors are taken into account, the impact of this sector 

appears to be very large in the development of the country.In this sense, information and communication technologies are not 

only the sector which serves people, but also become one effective parameter which contributes to the national economy and is 

used to compare the countries in the international area. Moreover;  international accepted indices related to these technologies 

are started to publish. In this study, the developments in information and communication technologies of  both Turkey and 

Azerbaijan, two countries having good relations, have been investigated in general and these two countries are compared in 

terms of specific criteria. Although there is a big difference in terms of the country's population and gross national product 

between these countries, the difference in usage of information and communication technologies were found much less. 
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1. GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşması 

ve tüm dünyada daha aktif olarak kullanılması sonucu 

başta finans olmak üzere sağlık, enerji, eğitim gibi farklı 

sektörler bu teknolojilerin avantajlarından artarak 

faydalanmaya başlamışlardır. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin diğer sektörlere sağladığı kaldıraç etkisi 

de hesaba katıldığında, aslında bu sektörün ülke 

gelişmişliğine yarattığı etkinin sadece kendi alanı ile 

sınırlı olmadığı, bundan çok daha büyük olduğunu 

görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

makroekonomik etkilerinin yanı sıra, firma düzeyindeki 

etkileri de ele alındığında bu teknolojilerin firmalarda 

anlamlı üretkenlik artışlarına yol açtığı görülmektedir. 

Uluslararası saygın birçok kuruluş tarafından ekonomik 

hayatın en önemli itici gücü olarak görülen bilgi ve 

iletişim teknolojileri (BİT) bu özelliği sebebiyle 

ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi olarak 

kabul edilmekte ve bu alanda kullanılan genel kabul 

görmüş endeksler bulunmaktadır. Bu endekslerden üç 

tanesi aşağıda sıralanmış olup, bu endekslerle ilgili 

detaylara ilerleyen bölümlerde yer verilmiştir: 

 BİT Gelişme Endeksi -ICT Development Index 

(IDI): Ülkelerin BİT alanındaki gelişimlerini 

izlemekte kullanılan Uluslararası Telekomünikasyon 

Birliği (ITU) tarafından hazırlanan bir endekstir. Bu 

endeksin amacı ülkeler çapında BİT evrimini 

görmek, gelişmişlik düzeyini analiz etmek ve sayısal 

uçurumu ortaya koymaktır. 

 E-Devlet Gelişim Endeksi -E-Government 

Development Index (EGDI): Ülkelerin kamu 

hizmetleri sunmada BİT kullanma istekliliği ve 

kapasitesini ölçen Birleşmiş Milletler tarafından her 

yıl yayınlanan bir endekstir. 

 Ağa Hazırlık Endeksi -Networked Readiness Index 

(NRI): Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2001 

yılından beri düzenli olarak yayınlanan ağ hazırlık ve 
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dijital uçurumun belirlenmesinde etkin rol oynayan 

bir unsurdur.  

Günümüzde, ülkelerin birbirine karşı üstünlük elde 

etmeleri ve dünya pazarında söz hakkına sahip 

olmalarında BİT en belirgin etmenlerden biri haline 

gelmiştir. Bunun gereği olarak birçok ülke BİT alanında 

gelişim için ülke stratejileri ortaya koymakta, büyük 

yatırımlar yapmakta ve yatırım-talep artırıcı birçok 

düzenlemeyi vatandaşlarına sunmaktadır. Bir ülkenin 

BİT alanındaki gelişimi değerlendirilmek istendiğinde 

uluslararası endekslerin yanı sıra teknoloji ve erişim 

kullanım oranları, BİT’in ticari dünyada kullanım 

oranları gibi parametreler incelenmelidir.  

Azerbaycan 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden koparak 

bağımsızlığını kazandığı süreçten beri Türkiye ile ticari 

ve politik olarak dostane ilişkiler içindedir. Bu ilişkiler 

sebebi ile çalışmanın ana konusu Türkiye ve komşusu 

olan Azerbaycan’ın BİT alanında genel gelişmişlik 

durumlarını karşılaştırmak ve bu düzlemde öneriler 

sunmak olarak belirlenmiştir. Çalışmanın bundan sonraki 

bölümünde BİT gelişmişlik karşılaştırması yapabilmek 

için kullanılan parametreler tanıtılacak ve bunların 

Azerbaycan-Türkiye verileri sunulacaktır. Üçüncü 

bölümde uluslararası kabulü bulunan IDI, EGDI ve NRI 

endeksleri açısından Azerbaycan-Türkiye sıralamalarına 

yer verilecektir. Çalışmanın son bölümünde tüm bu 

etkenler göz önüne alınarak Azerbaycan ve Türkiye’nin 

BİT alanındaki gelişim seyri gözler önüne serilecek ve 

bu alanda öneriler sunulacaktır. 

2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

KULLANIMI VE SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ 

AÇISINDAN TÜRKİYE VE 

AZERBAYCAN 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler çok 

boyutlu eksenler etrafında gelişimlerini 

sürdürmektedirler. Bu sebeple bu alanda elde edilen 

verilerin yorumlanabilmesi için çok sayıda çerçevenin 

ele alınması gerekmektedir. Örneğin; BİT sadece bilim 

dünyasında kullanılıyor olsaydı bu ilerlemelerin bilim 

insanları tarafından kullanımı, bilim dünyasına 

ekonomik katkısı veya inovasyon bakımından katkısına 

bakmak yeterli olurdu. Ancak bu teknolojilerin dünyanın 

dört bir yanında milyonlarca insan tarafından sosyal, 

ekonomik, eğitim ve bilim gibi hayatın her alanında 

kullanıldığı düşünülürse eksenin boyutlarının ne denli 

büyük olduğu ortaya çıkacaktır. Çalışmada söz konusu 

iki ülkenin BİT alanındaki durumunu gözlemlemek için 

kullanılacak veriler BİT’in kullanımı ve BİT sektörünün 

gidişatı ile sınırlandırılmıştır. 

2.1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 

Bilgisayarın sadece bilimsel amaçlarla kullanım 

profilinden çıkıp her kesimden kullanıcıya ulaşmaya 

başlaması teknolojik devrimlerden biri olarak kabul 

edilebilir. Ancak bilgisayarların, dolayısıyla BİT’in 

genel olarak gelişimini hızlandıran en önemli olay 

internettir. İnternet, doğuşundan bu yana üssel bir hızla 

sürekli bir gelişim göstermiş ve herkesin kullanımına ve 

bilgi paylaşımına açık olması sebebiyle küresel bir veri 

havuzuna dönüşmüştür.  

İnternet kullanımı ile ilgili rakamlar genel bir biçimde 

incelendiğinde bu kullanımın üst düzey oranlara ulaşmış 

olduğu, mevcut bilgiler ile dünya üzerinde her üç kişiden 

biri internete bağlı bulunduğu görülmektedir. Bu oranın 

dünya nüfusuna göre değerlendirildiğinde 2,3 milyar 

kişinin internet kullandığı bilinmektedir. Bu kullanım 

oranlarını ülkelerin gelişmişlik ayrımı içinde ele alırsak; 

gelişmiş ülkelerde nüfusun %70’i ve gelişmekte olan 

ülkelerde ise nüfusun sadece %20’i bağlantı halindedir 

[1].  

Uluslararası Para Fonu’nun (International Money Fund-

IMF) 2012 yılı verilerine göre gelişmekte olan ülke 

statüsünde olan bu iki ülke için durum ele alındığında ise 

Türkiye 2009 yılında internet yaygınlaşma oranı %36 

olarak Azerbaycan’dan %12 daha yüksek değerlere 

sahiptir. 2011 yılı verilerine göre ise Azerbaycan bu 

arayı kapatmakla kalmayıp %51 internet kullanım 

seviyelerine gelerek Türkiye’nin %42 internet kullanım 

oranını geride bırakmıştır [2]. Son üç yılın hanelerde 

bağlantı sahipliği oranı Tablo 1’deki gibidir: 

Hanelerde Bağlantı Sahipliği 2009 2010 2011 

AZ 33,3 45,1 53,7 

TR 41,6 42,9 47,2 

Tablo 1. 100 Haneye Düşen İnternet Bağlantı Sahipliği 

Oranı [3][4] 

BİT sektöründeki gelişim durumuna bakılmak 

istendiğinde; ülkenin ekonomik durumu bilgisayar 

sahipliği veya internet kullanıcı sayılarını doğrudan 

etkilemektedir. Yani ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile bilgi 

ve iletişim alanındaki gelişimi paralel olarak düşünmek 

mümkündür. Tablo 2’de ilgili ülkelerin kullanıcı sayısı 

ve ekonomik düzeyine bağlı veriler bulunmaktadır. 

 
Ülke 

GSYH 

($) 

Nüfus 

(milyon) 

Kullanıcı 

(milyon) 

Penetrasyon 

Oranı  

2
0

1
1
 AZ 6832 9,4930 4,7460 %50,0 

TR 10410 79,749 36,455 %45,7 

2
0

1
0
 AZ 5729 8,3030 3,6890 %44,4  

TR 10079 77,804 35,000 %45,0 

2
0

0
9
 AZ 4807 8,2380 2,4440 %29,7  

TR 8590 72,561 26,400 %36,4 

 Tablo2. Nüfus-GSMH-İnternet kullanıcı sayısı 

karşılaştırması (2011) [5][1] 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde Türkiye’nin yaklaşık 

%10’u kadar bir nüfusa sahip olan Azerbaycan’da 

internet kullanıcı sayısı da yine paralellik göstererek 



yaklaşık %10 seviyesindedir. Bu sayıları nüfusa 

oranlayarak elde edilen penetrasyon değerleri ise 

yaklaşık % 50 civarındadır.  

BİT’in yaygınlaşması ile sadece günlük aktivitelerde 

değil iş dünyasında da önemli ve etkili değişimler 

meydana gelmiştir. Bunun sonucu olarak girişimler 

işleyişlerinde yapısal değişimler yaşayarak BİT 

kullanımlarını aktifleştirmişlerdir. BİT’in iş hayatına 

dahil olması; ekonominin bilgi tabanlı olması, sunulan 

hizmet ve ürünün kalitesinin artması ve yeni istihdam 

alanlarının oluşması bakımından önemlidir. Şekil 1’de 

Azerbaycan ve Türkiye’deki çeşitli büyüklükteki 

işyerlerinde bilgisayar ve internet kullanımının son üç 

yıla ait verileri bulunmaktadır.  

 

Şekil 1. Girişimlerde BİT Kullanımı [4][6] 

Girişimler internet ve bilgisayar kullanımı ile bilgiye 

erişim sağlarken aynı zamanda kendi web sayfaları 

üzerinden çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. 2011 yılı 

verilerine göre Türkiye’deki işletmelerin %54’ü, 

Azerbaycan’daki işletmelerin %9’u web sayfasına 

sahiptir. Şekil 1 ve web sitesi sahiplik bilgilerinden 

anlaşılacağı gibi hane halkı bakımından Azerbaycan’ın 

gerisinde kalan Türkiye girişimlerde BİT kullanımında 

komşusunu büyük farklar ile geçmiştir. 

2.2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü küresel krizin 

sonucu olan ekonomik krizin aşılmasında Türkiye’nin 

2023 hedeflerinde olduğu gibi anahtar bir unsur olarak 

görülmektedir. BİT sektöründen elde edilen verimlilik 

artışı ve istihdam ile ülkeler Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

(GSYH) miktarlarını artırmaktadırlar. Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (The Organisation for 

Economic Co-operation and Development-OECD) 

ülkelerinin sahip olduğu ortalama GSYH değerlerinin 

çok altında kalan Azerbaycan ve Türkiye’nin BİT Pazar 

büyüklükleri Tablo 3’te ele alınmıştır. 

Tablo 3’te Türkiye’deki BİT sektörü Azerbaycan’ın 

pazar büyüklüğünün 20 katı olduğu görülmektedir. Pazar 

büyüklüğündeki bu fark BİT’in GSYH’a etkisine aynı 

oranda yansımamıştır. 2011 yılı verilerine göre 

Türkiye’de BİT’in etkisi %3,10 iken, Azerbaycan’da 

%1,5’tir. Yani Azerbaycan’a göre 20 kata daha fazla 

pazar büyüklüğüne sahip olan Türkiye, ekonomiye etki 

açısından sadece 2 kat daha fazladır. 

BİT Pazarının Büyüklüğü (milyar $) 2009 2010 2011 

AZ 1,316 1,460 1,575 

TR 23,96 25,05 24,2 

Tablo 3. BİT Sektörünün Mali Büyüklükleri [4][7] 

 

3. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

ULUSLARARASI ENDEKSLER 

AÇISINDAN TÜRKİYE VE 

AZERBAYCAN 

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ve ekonomi 

alanında söz sahibi olan birçok kurum ve kuruluş BİT 

alanında ülke değerlendirmelerinin ve 

karşılaştırmalarının yapılabilmesi için farklı çalışmalar 

ve endeksler yayınlamaktadırlar. Bu çalışmada daha 

önce belirtildiği üzere IDI, EDGI ve NRI parametreleri 

ele alınmıştır. 

ITU tarafından tanımlanan BİT Gelişmişlik Endeksi 

(IDI) on bir tane hususu dikkate alan ve ülkeler arasında 

BİT durumunu mukayese etmeye yarayan bir değerdir. 

2008 yılında oluşturulan ve ilk olarak 2009 yılında 

kullanılan endeks 3 ana husustan girdi almaktadır. 

Bunlar BİT erişim, BİT kullanım ve son olarak BİT 

yetenek alt endeksleridir.  

IDI erişim alt endeksi ülkelerin BİT açısından 5 

hususunu dikkate almaktadır. 100 kişiye düşen sabit 

telefon hattı sayısı, 100 kişiye düşen mobil telefon abone 

sayısı, internet kullanıcısı bazında internet erişim hızı, 

bilgisayara sahip hane halkı sayısı ve internet erişimi 

olan hane halkı sayısıdır. IDI kullanım alt endeksi ise 

internet kullanıcısı (%), 100 kişiye düşen sabit geniş bant 

abonesi ve 100 kişiye düşen aktif mobil abone sayısıdır. 

Yetişkin okuryazarlığı ve ikincil-yükseköğretim okul 

durumlarının ele alındığı IDI yetenek alt endeksi ile BİT 

alanında kullanıcıların yeteneğini ve kapasitesini 

ölçmeyi sağlamaktadır. 

 
IDI Erişim Alt 

İndeksi 

IDI Kullanım Alt 

İndeksi 

IDI Yetenek Alt 

İndeksi 

Ülkeler Değer Sıra Değer Sıra Değer Sıra 

AZ 4,63 74 2,98 54 6,77 85 

TR 5,12 69 2,26 65 7,13 68 

Tablo 4. IDI Alt Endeks Değerleri ve Sıralaması (2011) 

[8] 

2011 yılı için yapılan IDI ölçümlerinde ne Türkiye ne de 

Azerbaycan ilk 50’ye girememiş ve gelişmiş ülkelerin 

arasında yerini alamamıştır. Azerbaycan Şekil 2’de 

görüldüğü gibi yıllar boyunca sıralamasını daha iyi 



seviyelere getirmiştir. Ancak Türkiye 2008 yılındaki 

sıralamasını yıllar itibariyle düşürerek 2011 yılında 69. 

sıraya gerileyerek Azerbaycan’ın hemen altında 

kalmıştır.  

 

Şekil 2. IDI Sıralamaları ve değerleri [8] 

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 2012 Ocak ayı itibari ile 66 kamu kuruluşu 

tarafından toplam 544 adet hizmet e-devlet kapısı 

üzerinden 13.892.791 adet kayıtlı kullanıcıya 

sunulmaktadır. E-Devlet hizmetlerinin yaygınlığı ve 

kullanım oranları bilgi teknolojileri ve iletişim 

alanındaki gelişimin en önemli göstergelerinden biridir. 

Bunun yanı sıra e-devlet gelişimi ülkelerin gelişmişlik 

durumlarının da yansıtıcısıdır. Birleşmiş milletler 

tarafından yapılan E-Government Survey araştırmaları 

ülkelerin e-devlet gelişmişlik düzeylerini gözler önüne 

sermektedir. E-Goverment Development Index (EDGI) 

açısından iki ülkenin karşılaştırılması Tablo 5’de 

sunulmakta olup, ülkelerin elektronik devlet 

hizmetlerinin durumu hakkında bilgi sağlamaktadır. 

 2010 2012 

Ülkeler        Değer    Sıra       Değer    Sıra 

AZ 0,4571 83 0,4984 96 

TR 0,4780 69 0,5281 80 

Tablo 5. E-devlet Gelişmişlik Endeksi Sıralaması [9] 

Hükümet ve yönetişim ile ilgili süreçlerde BİT destekli 

katılımı ifade eden e-katılım endeksinde ise Türkiye 30. 

sırada yer alıp 27. sırada olan Azerbaycan’ın gerisinde 

kalmıştır. Hem EDGI hem de e-katılım endekslerinde 

birinci sırayı BİT alanında vizyon liderlerinden biri 

olarak kabul gören Güney Kore almaktadır. 

Ağa Hazırlık İndeksi (NRI) senede bir kez Dünya 

Ekonomi Forumu (World Economic Forum) tarafından 

yayınlanmaktadır. Bu endeks ülkelerin BİT’in sağladığı 

imkanlardan yararlanabilmesi için eğilimlerini birden 

çok parametreyi kullanarak ölçmektedir. NRI hazır 

olma-kullanım-ortam alt endekslerinden oluşmaktadır. 

Hazır olma ve kullanım alt endeksleri bireysel, iş 

dünyası ve hükümet bazında ele alınmaktadır. Ortam alt 

endeksi ise altyapı, politika ve düzenlemeler, sektör 

pazarı olarak ele alınmaktadır. Bu alt endekslerin her 

birinin farklı sıralama ve değerleri birleşerek ülkelerin 

NRI değer ve sıralamalarını belirlemektedir. Türkiye ve 

Azerbaycan bu yıl ki verilere göre 3.79 puanla ülke 

sıralamasında sırasıyla 70 ve 71. sırayı 

paylaşmaktadırlar. NRI indeksinde 2012 yılı liderliğini 

5.94 puanla İsveç alırken Haiti 2.22 puanla 142. olarak 

listeyi sonlandırmıştır. 

4. SONUÇ 

Her iki ülkede de son yıllardaki BİT gelişimleri ciddi bir 

şekilde artmış olmakla birlikte makalede ele alınan 

indekslerde BİT gelişim hızının istenen seviyelerde 

olmadığı tespit edilmektedir. Endeks ve alt endeksleri 

oluşturan parametrelerin tek tek ele alınması ve bu 

parametreleri etkileyen unsurlar belirlenerek, doğrudan 

bunlara yönelik öneriler getirilmesi gerekmektedir. 

OECD ülkelerinin sahip olduğu ortalama GSYH 

değerlerinin çok altında kalan Azerbaycan ve Türkiye 

BİT alanında yapacağı atılımlarla ülke ekonomisinin 

kalkınmasını sağlamalıdır. Ayrıca bu iki ülke BİT 

alanında yayımlanan endekslerde genelde ilk 50 ülke 

arasında yer almamaktadır. İki ülke arasında ülke 

nüfusu, gayri safı milli hasıla, BİT pazarı açısından çok 

büyük farklıklar olmasına rağmen bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımında bu farkın çok daha az 

olduğu görülmüştür. Kültür, dil gibi birçok açıdan büyük 

yakınlıkları olan bu iki ülkenin beraber gerçekleştireceği 

BİT projelerinin her iki ülkenin ekonomik gelişmişliği 

ve bölge kalkınması açısından önemli olacağı 

düşünülmektedir. 
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