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Özet
Bu çalışmanın genel amacı, Avrupa Birliğinde yaşanan gelişmeler ışığında, bilgi iletişim teknolojilerinin 
başta istihdam olmak üzere Türkiye iş gücü piyasasında karşılaşılan sorunların çözümüne muhtemel 
katkısını belirlemek ve bunun için oluşturulması ve gerçekleştirilmesi gereken politika ve tedbirlere ilişkin 
öneriler getirmektir. Bu kapsamda, ilk olarak Avrupa Birliği bilgi toplumu politikası ve bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin AB ekonomisi içindeki yeri incelenecek ve AB iş gücü piyasasının temel nitelikleri ve 
problemleri ışığında bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu problemlerin çözümüne ilişkin getirdiği katkılar 
özetlenecektir. Daha sonra da ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojisinin ekonomi ve iş gücü piyasasındaki 
yeri ve ilgili politikalar irdelenerek AB’deki gelişmeler ışığında politika ve tedbir önerileri getirilecektir.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Bilgi ve İletişim Teknolojoileri, Avrupa Birliği , Lizbon Stratejisi-i2010, 
Türkiye, Bilgi Toplumu Stratejisi

Abstract
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND EMPLOYMENT IN THE 
EUROPEAN UNION AND TURKEY
The main purpose of the study is to provide policy recommendations for solution of Turkish labor market 
problems with a view to the development of information and communication technologies in Turkey. With 
in this regard, at first, we will examine the role of the ICT in European Union economy and labor market. 
Then, in the light of the developments in the European Union, we will elaborate studies to prepare 
information society strategy in Turkey and summarize the role of ICT in Turkish Economy. Considering 
the problems and the structure of Turkish labor market, potential contributions of the ICT sector in 
solution to the employment problem of Turkey will be elucidated.  

Keywords: Employment, Information and Communication Technologies, European Union, Lisbon 
Strategy-i2010, Turkey, Information Society Strategy
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1. GENEL OLARAK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İSTİHDAM 

İLİŞKİSİ

Genel olarak bilgi ekonomisinin ve özelde bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş gücü 

piyasalarına doğrudan ve dolaylı çeşitli etkileri bulunmaktadır. Öncelikle bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin ekonomi içindeki yerinin gittikçe artması ve bu alanın başlı başına bir sektör 

haline gelmesiyle birlikte yeni istihdam olanakları doğmaktadır. Bu teknolojilerin 

ekonominin genelinde daha çok kullanılmasıyla birlikte uzmanlık ve başlangıç düzeyinde bu 

teknolojileri kullanma becerisine sahip kişilerin istihdamına olan talep artmaktadır. Nitekim, 

bilgi ve iletişim teknolojilerindeki istihdam artışı diğer bir çok sektördeki istihdam artışının 

hayli üzerindedir. OECD ülkelerinde 1995-1999 yılları arasında yıllık yüzde 3 düzeyinde 

artış gösteren BİT istihdamı, istihdam büyümesine en fazla katkı yapan sektör 

olmuştur(Kelleci,2003:27). 2001 yılında 23 OECD ülkesinde 17 milyon kişi bilgi ve iletişim 

sektörlerinde istihdam edilmiştir. Bu rakam toplam özel sektör istihdamının %6.3’ü 

düzeyindedir. Bahse konu ülkeler için BİT istihdamı 1995 yılına göre 2001 yılında, yıllık 

ortalama yüzde 4 olmak üzere 3.5 milyondan fazla artış göstermiştir. BİT istihdamının 

toplam istihdam içindeki payı, söz konusu yıllar için, Portekiz haricindeki tüm OECD 

ülkeleri için artış göstermiştir(OECD,2004:36). Buradaki BİT istihdamı, BİT sektöründe 

çalışan BİT’le ilgili olsun olmasın herkesi kapsamaktadır. BİT istihdamının tespitinde 

kullanılan bir başka metot, BİT istihdamını BİT uzmanları ve BİT kullanıcıları olarak ikiye 

ayırmak ve BİT sektöründe çalışan ve işi BİT’le ilgili olmayan kişileri BİT istihdamı 

kapsamına almamaktır. Bu ikinci metoda göre, 2001 yılı itibarıyla, BİT uzmanlarının toplam 

istihdam içindeki payı ABD’de yüzde 4, AB’de de yüzde 3 civarında bulunmaktadır. BİT 

kullanıcıları ise, aynı yıl itibarıyla, AB’de toplam istihdamın yaklaşık yüzde 22’sini, ABD’de 

ise yaklaşık yüzde 21’ini oluşturmaktadır (OECD,2004:38). Yani, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin gerektirdiği niteliklere sahip işgücü, uzmanlık düzeyine göre, dar anlamdaki 

BİT sektörünün dışında başta finans, muhasebe, sigortacılık, emlak, elektronik ürün imalatı 

sektörleri olmak üzere ekonominin geniş bir kesiminde istihdam imkanı bulabilmektedir

(OECD:2004:222).
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BİT sektörünün genişlemesiyle yeni çalışma türleri de ortaya çıkmaktadır. Bunlar tele 

çalışma olarak da adlandırılan işin fiziki mekandan tamamen veya kısmen ayrıldığı evden 

çalışma, tele-merkezlerde çalışma, telefon veya internet hattı üzerinden farklı hizmetler

sunma gibi çalışma biçimleridir (Kelleci,2003:28). BİT’in yaygınlaşmasıyla gelişmeye 

başlayan bu çalışma türleri başta kadınlar ve gençler olmak üzere farklı nedenlerle çalışma 

hayatının dışında kalmış kişilerin işgücü piyasasına çekilmesi bakımından önemli katkılar 

sağlamaktadır. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ofis dışında çalışma 

imkanı gibi esnek çalışma biçimlerinin artması tam zamanlı olarak çalışamayacak kişilerin 

istihdamını da kolaylaştırmaktadır. Ancak bu durum, devlet açısından kayıt dışılık ve 

çalışanlar açısından sosyal güvenceden yoksun olma gibi bir takım riskleri de beraberinde 

getirmektedir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomi içindeki yeri genişledikçe başta bilgisayar ve 

internet kullanımı gibi bazı özel becerilere sahip olan kişilerin istihdamına olan talep de 

artmaktadır. Bununla birlikte, bu teknolojilerin özellikle beceri düzeyi düşük işgücünün 

istihdamını ikame edici olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, bilgi ve iletişim 

teknolojileri istihdam ilişkisi çerçevesinde, bu teknolojilerin ekonomide beceri sapmalı bir 

etki meydana getirdiği iddia edilmektedir. Bu iddianın lehine ve aleyhine sonuçlar üreten 

çeşitli çalışmalar bulunsa da en azından şu iddia edilebilir ki BİT bir takım yeni beceriler 

gerektirmekte ve bu becerilere sahip işgücünün gerek dar anlamda BİT sektöründe ve gerek 

geniş anlamda BİT kullanan sektörlerde istihdamını kolaylaştırmaktadır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması istihdam edilebilirliği arttıran beceri edinme

biçiminde de bir takım değişiklikler meydana getirmektedir. Teknolojinin sürekli kendini 

yenilemesi ve bu teknolojinin gerektirdiği becerilerin çok hızlı bir biçimde değişmesiyle 

birlikte okul veya benzeri resmi kurumlarda hayatın ilk evrelerinde edinilen tam zamanlı 

eğitim yetersiz kalmakta, hayat boyu eğitim ve iş yerinde yaparak öğrenme metoduyla 

mesleki beceri elde edilmesi gibi yeni beceri edinme yöntemleri öne çıkmaktadır. Nitekim, 

Birleşik Krallıkta 2001 yılında gerçekleştirilen bir beceri anketine göre, çalışanlar normal 

düzey bilişim becerilerini edinmenin kaynağı olarak iş yerinde öğrenme, iş yerinde tecrübe 

etme, bir meslektaşından yardım alma ve evde tecrübe etme gibi beceri edinme yöntemlerine 
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yüzde 50’nin üzerinde önem atfetmektedir. Buna karşın aynı ankete göre normal düzey 

bilişim becerilerinin elde edilmesinde tam zamanlı olarak eğitim alınması yüzde 10’lar 

seviyesinde önemli görülmektedir(OECD:2004:233).

2. AVRUPA BİRLİĞİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İSTİHDAM 

İLİŞKİSİ

2.1. Genel Hatlarıyla Avrupa Birliğinin Bilgi Toplumu Politikası 

Ekonomide Avustra okulunun bir üyesi olarak kabul edilen Schumpeter, ölümünün ardından, 

özellikle birçok Avrupalı ekonomistin esin kaynağı olmuştur. Endüstriyel organizasyon, 

ekonomik gelişme, evrimsel teori konularında çalışmalar yapmıştır. Schumpeter’in yenilik 

modeline göre yenilikler ekonomik büyümenin en önemli itici gücüdür. Schumpeter’e göre 

beş yenilik alanı bulunmaktadır. Bunlar; (i) yeni bir ürünün ve var oln ürünün yüksek 

kalitede yeni bir modelinin sürülmesi, (ii) üretim süreçlerinde yeni bir tekniğin uygulanması, 

(iii) yeni pazarların oluşturulması veya keşfedilmesi, (iv) yeni bir ara mal veya hammadde 

kaynağının bulunması ve (v) endüstrinin yeniden organizasyonudur. Schumpeter yenilik 

kavramının yanı sıra eğitime ve insan kaynaklarının optimum kullanımına dayalı verimlilik 

artışı, teknolojik gelişmenin taşma/yayılma (diffusion-spillover) etkisi kavramlarını da 

literatüre kazandırmıştır. Schumpeter’in ekonomi literatürüne kattığı bir diğer önemli kavram 

ise “yıkıcı yaratıcılık(creative destruction)”dır. Bu ifade kısaca yeni teknolojiler/yeniliklerin 

eskileri/eski teknolojileri ekonomik olarak değersizleştirmesi anlamına gelmektedir(Aighon-

Howitt,1998:53). Schumpeter teknolojik gelişme, teknolojik gelişme ve insan kaynaklarının 

sahip oldukları bilgi birikimleriyle taşma/yayılma etkisi, üretim faktörü olarak bilginin 

büyümeye katkılarını tecrübelerle kanıtlamasına karşın, bunları teorik çerçevede model hale 

getiremiştir (DTM, 2003:2). Bugün, Schumpeter’in yenilik modeli, Avrupa Birliğinin 

yenilikçilik odaklı, 2010 yılı için belirlediği “gelecek on yılda dünyanın en rekabetçi, 

dinamik ve bilgi tabanlı ekonomisi olma vizyonu”nu içeren Lizbon Stratejisinin temeli olarak 

kabul edilmektedir (Indepen and Ovum, 2005).
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1990’lar boyunca ABD’de yaşanan hızlı verimlilik artışı hem ABD’de Batı Avrupa’da büyük 

ilgi görmüş ve birçok makroekomik çalışmada bu hızlı verimlilik artışının bilgi ve iletişim 

teknolojilerine bağlı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Van Ark, Inklaar ve McGuckin (2003), 

16 OECD ülkesinden 51 sektörün 1990-2000 yılları arasında katma değerli istihdam ve 

işgücü verimliliğine ilişkin oluşturdukları bir veritabanıyla AB ile ABD’deki verimlilik artışı 

arasındaki farkları ortaya çıkaran ana faktörleri analiz etmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmanın 

sonucunda ABD’nin AB ülkelerinden çok daha hızlı bir verimlilik artışına sahip olduğu ve 

bunun temelinde bilgi ve iletişim teknoloji üretimi ve hizmet edüstrilerinden yoğun bilgi ve 

iletişim teknolojilerinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. 2000 yılında AB’de iş 

dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırım yüzde 17 iken bu rakam ABD’de 

yüzde 30’dur (Van Ark ve ark., 2003:301). 1990’lı yıllarda AB ülkelerinde yapılan teknoloji 

öngörülerinde 2000-2010 döneminde değişimin itici gücü olacak görülen teknolojilerin 

başında bilgi ve iletişim teknolojileri gelmektedir.1 Bu öngörülerin yansıması olarak, 2000 

yılında Avrupa Birliği, “Gelecek 10 yılda dünyadaki en dinamik, rekabetçi ve bilgi tabanlı 

ekonomisi olma” vizyonunu içeren Lizbon Stratejisi hayata geçirilmiştir. 2005 yılında ise 

Lizbon 2010 hedeflerini ulaşılmasını temin etmek üzere “i2010 Büyüme ve İstihdam için Bir 

Avrupa Bilgi Toplumu Girişimi” çalışması hazırlanarak Haziran 2005’te uygulamaya 

konulmuştur. i2010, “i” ile ifade edilen üç anabileşenden oluşmaktadır. Buradaki “i” bilgiyi 

(information), yenilikçilik ve Ar-Ge yatırımlarını (innovation & investment in R&D) ve 

sosyal içermeye (inclusion)’ı kapsamaktadır. AB’de, bilgi ve iletişim teknolojileri gelişmenin 

ve istihdamın güçlü bir itici gücü olarak görülmektedir. AB’de GSMH artışınının dörtte biri 

ve verimliliğin yüzde 40’ının bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilişkili olduğu ifade 

edilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinin AB’nin GSMH’ının yüzde 8’ini ve 

işgücünün ise yüzde 6’sına karşılık geldiği belirtilmektedir (Avrupa Komisyonu,2005). 2000-

2003 yılları arasında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin Avrupa Birliğindeki verimlilik artışına 

katkısının yüzde 25’den fazla olduğu ifade edilmektedir (CORDIS Focus,2006:7).

2.2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin AB Ekonomisindeki Yeri

                                                
1 Institute for Prospective Technological Studies, http://www.jrc.es, son erişim tarihi: 12/09/2006
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1999 yılı itibarıyla dünya genelinde BİT ürün ve hizmetlerine harcanan para 2.1 trilyon doları 

bulmuştur. Bu miktarın 500 milyar doları AB ülkeleri tarafından harcanmıştır. Bu dünya BİT 

piyasasının yaklaşık dörtte birine denk gelmektedir. Ancak AB’nin gerek toplam dünya 

GSMH içindeki payı ve BİT piyasasındaki payı azalma eğilimindedir (STAR,2001:10). 2001 

yılı itibarıyla AB ülkelerinde imalat ve hizmetler dahil olmak üzere BİT sektörünün özel 

sektör GSMH içerisindeki payı yüzde 8’in üzerindedir. Bu oran 1995 yılına göre bir artışı 

ifade etmektedir(OECD,2004:35).  

2005 yılı sonu itibarıyla, Avrupa bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü  659 

milar Avro’ya ulaşmıştır. Bu tutar içinde en büyük pay 291 milyar Avro ile taşıyıcı 

hizmetlerdir. Donanımın payı yüzde 12,7’ye karşılık gelen 83,7 milyar Avro ve yazılımın 

payı yüzde 10,8’ karşılık gelen 71,2 milyar Avro’dur.

Tablo 1: Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı 2005

Milyar Avro
Toplam BİT Pazarı 

İçindeki Payı (yüzde)

Bilgisayar Donanımı 83,69 % 12,70

Yazılım 71,17 % 10,80

BT Hizmetleri 131,80 % 20,00

Ağ Altyapısı 42,84 % 6,50

Bilgi Teknolojileri Toplamı 329,50 % 50,00

Taşıyıcı Hizmetler 291,28 % 44,20

Son Kullanıcı İletişim Araçları 29,66 % 4,50

Ofis Araçları 8,57 % 1,30

İletişim Teknolojileri 329,50 % 50,00

Toplam 659,00 % 100,00

Kaynak: EITO, IDC 2006

BİT ürünleri ve hizmetlerinin üretimi ve kullanımında AB üyesi ülkeler arasında ciddi 

farklılıklar bulunmaktadır. Finlandiya, İrlanda ve Birleşik Krallıkta BİT sektörünün toplam 

katma değere katkısı 2001 yılı itibarıyla yüzde 10’u geçmektedir. Finlandiya yüzde 16’lık 

düzeyle bu bakımdan başı çekmektedir. Finlandiya ve İrlanda’da BİT sektörünün ekonomik 

katma değere katkısı ABD’den daha fazla düzeydedir. Bu ülkeleri Macaristan, Hollanda ve 
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İsveç takip etmektedir. Buna karşın İtalya, Belçika, Almanya ve Yunanistan’da söz konusu 

oran yüzde 8’in altında bulunmaktadır (OECD,2004:35). AB üyesi ülkelerin bir kısmı BİT 

ürünleri imalatında öne çıkarken bazıları da BİT hizmetlerinin üretiminde başı çekmektedir. 

Örneğin, BİT ürünleri imalatının imalat sektörünün yaratığı katma değer içerisindeki payı 

esas alınırsa Finlandiya yaklaşık yüzde 23 ile öne çıkmakta, onu yaklaşık yüzde 13’lük payla 

İrlanda ve yaklaşık yüzde 9’luk payla Birleşik Krallık izlemektedir. Buna karşın, İsveç, 

İspanya ve Yunanistan’da BİT sektörü imalatının toplam imalat sektörü içerisindeki payı 

yüzde 5 düzeyinin altında bulunmaktadır. BİT hizmetlerinin üretiminin toplam hizmet 

sektörü içerisindeki edindiği pay da ise yaklaşık yüzde 13’le İrlanda öne çıkmakta, onu buna 

yakın oranlarla Finlandiya ve BİT imalatının toplam imalat sektörü içerisindeki payı 

bakımından önemli bir yeri olmayan İsveç takip etmektedir. Ayrıca, İrlanda’da BİT 

imalatının yaklaşık yarısını bilgisayar ve ofis ekipmanları oluştururken Finlandiya’da 

bilgisayar ve ofis ekipmanları imalatının önemli bir yeri bulunmamaktadır. Yine, İrlanda’da

BİT hizmetleri üretiminde iletişim hizmetlerinin önemli bir yeri bulunmazken, Finlandiya’da 

iletişim hizmetleri BİT hizmetleri üretiminin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır

(OECD,2004:35). Bunlara ilaveten, AB ülkeleri BİT üreticileri (İrlanda, Finlandiya, Birleşik 

Krallık ve İsveç gibi) ve BİT kullanıcıları (Almanya, Fransa, İspanya gibi) olarak iki gruba 

da ayrılabilmektedir. Tüm bu veriler ve değerlendirmeler, BİT sektörünün AB ekonomisinin 

farklı ülkelerinde farklı yerler edindiğini göstermektedir. 

2.3. Avrupa Birliği İşgücü Piyasasının Genel Özellikleri ve Problemleri

Her bir üye ülke için farklı koşullar söz konusu olsa da genel olarak AB işgücü piyasası iş 

gücüne giriş ve çıkışlar bakımından fazla esnek olmayan, iş gücüne katılım oranının diğer 

gelişmiş ülkelere göre düşük olduğu, giderek daha fazla yaşlanan, düşük istihdam artışı ve 

yüksek işsizlik gibi problemleri bulunan bir yapı arz etmektedir. 2004 yılı itibarıyla 15 üyeli 

AB’de iş gücü piyasası yaklaşık 184 milyon kişiden oluşmaktadır. Bunun yaklaşık 169 

milyonu istihdam edilebilmektedir. 2003 yılı itibarıyla istihdam oranı yüzde 64.3 

düzeyindedir. Bu oran ABD’de yüzde 71.2 ve Japonya’da yüzde 68.4 düzeyinde 

bulunmaktadır (Avrupa Komisyonu,2004). 15 üyeli AB’de istihdam 1993-2003 yılları 

arasında yıllık ortalama yüzde 1.1 düzeyinde artış göstermiştir. Bu oran ABD’de, aynı dönem 
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itibarıyla, yüzde 1.4, Kanada’da yüzde 2 ve Japonya’da yüzde –0.2 düzeyindedir. OECD 

ortalaması ise AB’deki oranla aynıdır. Bu oranlar AB’deki istihdam artışının diğer bazı 

gelişmiş ülkelere göre geride kaldığını göstermektedir. Ancak bu oranın AB içerisinde 

ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiğini de gözden kaçırmamak gerekmektedir. Örneğin, aynı 

dönem için, İrlanda’da istihdam yüzde 4.2 ve İspanya’da yüzde 3.5 oranında artarken

Almanya’da yüzde 0.3 ve Yunanistan’da yüzde 0.7 oranında artabilmiştir

(OECD,2006A:19). 15 üyeli AB’de işsizlik oranı 2004 yılı itibarıyla yüzde 8.1 düzeyindedir. 

Bu oran aynı yıl için yüzde 6.7 olan OECD ortalamasının ve yüzde 5.5 olan ABD 

ortalamasının üzerinde bulunmaktadır. Bu oran Fransa, İspanya ve Yunanistan’da yüzde 

10’un üzerine çıkabilmektedir. Üstelik işsizlik oranı uzun bir süredir yüzde 8 ila 9 arasında 

seyretmektedir. 1993-2003 yılları arasında ortalama yıllık işsizlik oranı yüzde 8.8 düzeyinde 

kalmıştır. İşsizlik oranının yüksek olduğu Fransa, Yunanistan ve İspanya gibi ülkeler 

OECD’nin geliştirmiş olduğu ve işgücü piyasasının katılığı hakkında fikir veren İstihdamı 

Koruyucu Mevzuatın katılığı (EPL strictness) göstergesi bakımından OECD ülkeleri arasında 

Türkiye ve Meksika’nın ardından başı çekmektedirler (OECD,2006A:96). AB’de nüfusun 

yaşlanması, yaşlı nüfusun istihdamının diğer yaş gruplarının istihdamına oranla daha düşük 

düzeylerde kalması, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerini içine alan genişleme sürecinin yaşlı 

nüfus problemini çözecek dinamikleri sunamaması AB iş gücü piyasasının karşılaştığı diğer 

sorunlar olarak sıralanabilir (Guloglu-Guder:2005).

2.4. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin AB İşgücü Piyasasına Katkıları

Bir önceki bölümde de özetlendiği üzere AB işgücü piyasasında karşılaşılan temel sorunlar, 

iş gücü piyasasına katılımın diğer gelişmiş ülkelere göre düşük olması, özellikle yaşlı ve 

kadın nüfusun iş gücü piyasasına çekilmesinde zorluklarla karşılaşılması, yüksek bir istihdam 

artış oranının yakalanamaması ve uzun süredir yüksek oranlarda seyreden işsizlik oranıdır. 

AB’de bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasının bu alanda 

karşılaşılan sorunların bazılarının çözümüne katkı sağlayacağı beklenmelidir. BİT sektörü 

verimliliği ve sermaye birikimini artırarak ekonominin büyümesine katkı sağlamaktadır. 

Ekonominin büyümesinin ise istihdam artışına olumlu katkıları olacağı beklenmelidir. 

Nitekim, daha önce de belirtildiği üzere BİT sektöründe yaşanan istihdam artışı diğer 
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sektörlerde yaşanan istihdam artışına göre genelde daha yüksek düzeydedir. BİT sektörü 

dışında da ekonominin genelinde BİT becerilerine sahip işgücüne olan talep artmaktadır. Bu 

bakımdan AB’de BİT üretimi ve kullanımının ekonominin genişlemesine ve istihdam artışına 

yol açacağı beklenmektedir. Ayrıca, BİT üretimi ve kullanımının yaygınlaşması, yeni 

çalışma türleri ve yeni beceri gereksinimlerini beraberinde getirmektedir. İş yeriyle mekansal 

bağda esneklik getiren evden çalışma, tele-merkezde çalışma gibi yeni çalışma türlerinin 

AB’de iş gücüne katılma oranının başta kadınlar olmak üzere çeşitli çalışma grupları arasında 

artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, işgücüne giriş çıkışların diğer gelişmiş 

ülkelere göre önemli katılıklar içerdiği AB’de, özellikle AB’nin belirli ülkelerinde, esnek 

çalışma biçimlerinin söz konusu katılıkların giderilmesinde bir rol oynaması beklenebilir. 

Çalışmanın bu kısmında bilgi ve iletişim sektörünün AB’de istihdam içerisindeki yeri ve 

istihdam artışına katkısı özetlenecektir. 2000 yılı itibarıyla AB’de BİT üreten endüstrilerin 

istihdam içerisindeki payı yüzde 3.9, BİT kullanan endüstrilerin istihdam içerisindeki payı 

yüzde 27.3 düzeyinde bulunmaktadır. Bu oranlar ABD için sırasıyla yüzde 4.9 ve yüzde 28.7 

düzeyindedir. 1995-2000 yılları arasında BİT üreticisi sektörlerde istihdam AB’de yüzde 2.8 

oranında, BİT kullanan sektörlerde ise yüzde 1.3 oranında artmıştır. BİT dışı sektörlerde ise 

istihdam artış oranı aynı dönem için yüzde 1.1 düzeyinde kalmıştır. Ayrıca, BİT ürünleri 

imalatı yapan sektörlerdeki istihdam artışı BİT dışı ürünler imalatı yapan sektörlerdeki 

istihdam artışından ve BİT hizmetleri üreten ve kullanan sektörlerdeki istihdam artışı BİT 

dışı hizmet sektöründeki istihdam artışının üzerinde kalmıştır (Van Ark ve ark.,2003:90). Bu 

rakamlar BİT üretimi ve kullanımının AB’de istihdam artışına katkısını açık bir biçimde 

ortaya koymaktadır. 

BİT sektörünün istihdama katkısı bakımından üye ülkeler birbirlerinden farklılaşmaktadır. 

BİT üreten sektörlerde yaşanan istihdam artışı bakımından İrlanda yüzde 14.4 ile başı 

çekmektedir. Onu yüzde 7.0 ile Hollanda, yüzde 6.9 ile Finlandiya ve yüzde 4.6 ile Birleşik 

Krallık takip etmektedir. İrlanda, Hollanda ve Finlandiya’daki istihdam artış oranı ABD’deki 

yüzde 4.9 düzeyindeki istihdam artışın üzerinde bulunmaktadır. BİT üreten ülkelerden 

Hollanda ve Birleşik Krallıkta bahse konu istihdam artışı büyük ölçüde BİT hizmeti üreten 

sektörlerden kaynaklanırken, İrlanda ve Finlandiya’da BİT ürünleri imal eden sektörler ile 
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BİT hizmetleri üreten sektörler istihdam artışına birbirlerine yakın oranlarda katkı 

sağlamışlardır. BİT kullanan sektörlerdeki istihdam artışına bakıldığında başı yüzde 6.2 ile 

yine İrlanda çekmektedir. Onu yüzde 3.3 ile İspanya, yüzde 2.9 ile Hollanda ve yüzde 2.0 ile 

Finlandiya takip etmektedir. Bu ülkelerdeki istihdam artışı ABD’deki BİT kullanan 

sektörlerdeki istihdam artışından daha fazladır. BİT kullanan sektörlerde hizmet sektörü 

istihdam artışına yapılan katkı bakımından imalat sektörünün önüne geçmektedir (Van Ark 

ve ark.,2003:98). 

İstihdamın çalışılan sektörün BİT ile ilişkisine göre değil de işgücünün BİT kullanma 

becerisine göre ayrılması durumunda, BİT uzmanı olarak nitelendirilebilecek işgücünün 

toplam istihdam içindeki payı AB’de 2002 yılı itibarıyla yüzde 3 civarında, BİT kullanıcısı 

olarak nitelendirilebilecek iş gücünün toplam istihdam içindeki payı ise yüzde 22 civarında 

bulunmaktadır. 1992-2002 yılları arasında AB’de BİT uzmanı olarak nitelendirilebilecek 

işgücünün toplam istihdam içindeki payı yaklaşık yüzde 0.5 düzeyinde artış göstermiştir. 

1992 yılında BİT uzmanlarının istihdam payının en düşük olduğu ülke yüzde 1.9 ile 

Yunanistan, en yüksek olduğu ülke yüzde 3.5 ile Hollanda olmuştur. 2002 yılında ise en 

düşük oranın olduğu ülke yüzde 2.4 ile yine Yunanistan olurken, en yüksek oranın olduğu 

ülke yüzde 5 ile İsveç olmuştur. 1992 yılında BİT kullanıcılarının istihdam içindeki payının 

en düşük olduğu ülke yüzde 10.6 ile Yunanistan, en yüksek olduğu ülke yüzde 27.6 ile 

Birleşik Krallık olmuştur. 2002 yılında ise en düşük oranın olduğu ülke yüzde 13.5 ile 

Portekiz, en yüksek oranın olduğu ülke yüzde 27.6 ile yine Birleşik Krallık olmuştur. 

Ülkelerin çoğunda bu oran aynı dönem için yüzde 2 ila 6 arasında artış göstermiştir

(OECD,2004:38).

3. TÜRKİYE’DE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İSTİHDAM İLİŞKİSİ

3.1. Genel Hatlarıyla Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikası 

Ülkemizde politika düzeyinde Bilgi Toplumuna dönüşüm çalışmaları 1990’lı yıllarda 

başlamış olmasına rağmen siyasi otorite tarafından sahiplenilen bir Bilgi Toplumu 

Stratejisinin hazırlanıp hayata geçirilmesi 2006 yılını bulmuştur.
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Bilgi toplumu toplumu stratejisi ve ek’i eylem planı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 28 

Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgi Toplumu 

Stratejisinde ve ek’i eylem planında Türk Bilgi Teknolojisi sektörünün küresel pazardan daha 

yüksek oranda pay almasını sağlayacak, yüksek katma değerli ürünler tasarlayan, üreten ve 

ihraç edecek kapasiteye ulaşması için stratejik yön belirlenmiş ve gerekli politikalar ortaya 

konmuştur. 2010 yılı itibarıyla bilgi teknolojileri sektörünün bölge ülkeleri içinde yazılım ve 

hizmet merkezi haline getirilerek, küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması 

hedeflenmektedir. Ülkemizin bilgi teknolojileri ihracatının yıllık ortalama yüzde 38’lik 

büyüme oranı ile 80 milyon ABD Doları seviyesinden asgari 400 milyon ABD Doları 

seviyesine çıkarılması öngörülmektedir. Bilgi teknolojileri iç pazarının ise yıllık ortalama 

yüzde 24 düzeyinde büyümesi ve 2010 yılında 9.160 milyon ABD Doları seviyesine erişmesi 

beklenmektedir. Türkiye’nin 2010 yılı için toplam yazılım pazarının 1,3 milyar dolar 

seviyesine ve yazılım ihracatının ise 161 milyon dolara çıkarılması hedefi ortaya konmuştur.

Stratejide, bilgi teknolojileri sektörü için “ihracat odaklı, küresel rekabetçi” vizyonu 

belirlenmiştir. Eylem planında “Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü” başlığı 

altında, insan kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin 5, sektör yapılanması 4, sektör 

yetkinlilerinin geliştirilmesi 2, ihracatın artırılması 1, talebin geliştirilmesi 1 olmak üzere 

toplam 13 adet eylem tanımlanmıştır. Bu eylemlerden bazılarını açıklayacak olursak; sektöre 

yönelik orta ve uzun dönemli insan kaynağı planlamasının yapılması, öğretim üyesi 

yetiştirilmesi, lisans düzeyindeki eğitim müfreadatının  sektörün ihtiyaçlarına ve küresel

eğilimleri de dikkate alarak geliştirilmesi, girişimcilik eğitimlerinin verilmesi, sektöre ilişkin 

mesleki tanımların yapılması, Hindistan NASSCOM, Brezilya SOFTEX örneğinde olduğu 

gibi BİT sektör birliğinin oluşturulması, teknolojii geliştirme bölgelerinde ihtisaslaşmanın 

desteklenmesi, Ar-Ge’den daha çok üretim, operasyona ve ticarete yönelik Bilişim Vadisinin 

kurulması, Ar-Ge ve teknik yetenekler dışında pazarlama, satış, iş planı hazırlama gibi 

sektörün ihtiyacı olan alanlarda da yetkinliklerin geliştirilmesi, bilgi teknolojilerine yönelik 

CMMi2 ve ISO 15504:SPICE kalite sertifikasyonlarının yaygınlaştırılması, firmalarımızın 

                                                
2 CMMi – Entegre Yazılım Yetenek Olgunluk Modeli : Bilgi teknolojileri projelerinde üretimin belirli kalite düzeylerine 
olmasını garanti etmek amacıyla ABD Savunma Bakanlığı sponsorluğu ile Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım 
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dışa açılımının desteklenmesi, kamu bilgi teknlojileri alımlarında etkinlik sağlanması 

öngörülmektedir.

3.2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Bugüne kadar Türk BİT sektörüne ilişkin kamu kurumları ve sektör sivil toplum kuruluşları 

tarafından düzenli veri üretilmemiştir. Kişisel çabalarla üretilen veriler de sektörün tümünü 

kapsayacak şekilde olmayıp belirli alanları ölçmeye yöneliktir. Bu alanda ürettiği verilerin 

sağlıklı olup olmadığı tartışmalı olmakla birlikte veri üreten tek kuruluş İnterpromedya 

A.Ş.’dir. 

Tablo 2: 2001-2006 Dönemi Türk Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Gelişimi (Milyon ABD 
Doları)

2001 2002 2003 2004 2005
2006

(Yıl Sonu 
Tahmini)

BYBO

Donanım 1.054 1.400 1.540 1.768 2.227 2.700 % 20,70

Yazılım 293 336 393 452 618 780 % 21,63

Hizmetler 823 775 847 1.122 1.412 1.690 % 15,48

Yazılıma İlişkin Hizmetler 658 620 678 898 1.130 1.352 % 17,40

Toplam Yazılım 
(Ürün ve Hizmetler)

951 956 1071 1350 1748 2132 % 17,52

Tüketim Malzemeleri 74 122 90 113 141 165 % 18,91

BT Toplamı 2.244 2.633 2.870 3.455 4.397 5.335 % 20,70

Telekomünikasyon 6.847 7.517 8.592 11.815 14.380 17.390 % 20,49

BİT Toplamı 9.091 10.150 11.462 15.270 18.777 22.725 % 20,11

Kaynak: Interpromedya ve IDC verilerinden derlenmiştir.

2001 yılında 9,1 milyar dolar olan Türk bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü

yıllık ortalama yüzde 20,2 büyüyerek 2005 yılı sonunda 18,8 milyar dolar seviyesine 

erişmiştir. 2006 yılında ise bir önceki yıl göre yüzde 21 büyüyerek 22,8 milyar dolarlık bir 

                                                                                                                                                      
Mühendisliği Enstitüsü tarafından geliştirilen bir modeldir. ABD, Çin, Japonya gibi birçok ülkede kamu bilgi teknolojileri
projelerini yüklenecek firmalarda projenin kritikliğine göre en az seviye 2 ve seviye 3 sertifika sahibi olmaları zorunlu 
tutulmuştur.
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büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. Sektör telekom ve donanım ağırlıklı bir yapı 

sergilemektedir. Yazılımın toplam BT pazarı içindeki payı ise yüzde 13-14’ler düzeyindedir. 

BİT sektöründe en hızlı büyüyen alt segment yazılımdır. Bir önceki yıla oranla 2005 yılında 

yüzde 36,6 büyüyen Türk yazılım pazarının 2006 yılında ise yüzde 26,2 büyümesi 

beklenmektedir. 

Tablo 3: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Ekonomi İçerisindeki Yeri

2002 2003 2004 2005
2006

(Yıl Sonu 
Tahmini)

GSMH Büyüme Hızı 7,9 5,9 9,9 7,6 6,0

BİT Sektörünün Büyüme Hızı 11,6 12,9 33,2 23,0 21,0

BİT Sektörünün GSMH’ye Oranı 5,5 4,8 5,0 5,2 6,0

Kaynak: GSYİH’ye ilişkin olarak DPT verileri esas alınmıştır.

Türk ekonomisinde sağlanan istikrar ortamı BİT sektörünü olumlu etkilemiştir. BİT sektörü  

son 5 yıl içinde en hızlı büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. BİT sektörünün GSMH 

içindeki payının 2003 yılındaki yüzde 4,8 seviyesinden 2006 yılı sonunda yüzde 6 seviyesine 

erişmesi beklenmektedir. 

3.3. Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Özellikleri ve Problemleri

Türkiye’de iş gücü piyasası genel olarak, düşük ve azalma eğiliminde olan iş gücüne katılım 

oranına sahip, kadınların iş gücüne katılımının oldukça düşük olduğu, eğitim düzeyinin 

düşük ve genç iş gücünün fazla olduğu, işsizliğin uzun bir süredir yüksek düzeylerde 

seyrettiği, istihdam artış oranının bir çok gelişmekte olan ülkeye göre geri kaldığı ve 

tarımdan hizmet sektörüne hızlı bir geçişin yaşandığı bir yapı arz etmektedir. 

Türkiye’de işgücüne katılım oranı 2004 yılı itibarıyla yüzde 53 ile OECD ülkeleri arasında 

en düşük düzeyde bulunmaktadır. Bu büyük ölçüde okul çağındaki genç nüfusun 

fazlalığından ve kentsel alanlarda kadınların iş gücüne katılımının oldukça düşük 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. 2004 yılı için kadınların iş gücüne katılımı oranı yüzde 
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27.9 olup bu oran erkeklerinkinin yarısından daha düşüktür.3 Okullaşma oranının artması ve 

kırdan kente göç nedeniyle kadının iş gücüne katılım oranın düşmesiyle birlikte işgücüne 

katılım oranı da azalmaktadır. 

Türkiye’de işsizlik oranı 2004 yılı itibarıyla yüzde 10.3 düzeyinde bulunmaktadır. Bu oran 

ciddi ekonomik gelişmenin yaşandığı son üç yıl içerisinde yüzde 10 düzeyinin altına 

inmemiştir. Son on yıl içerisinde ekonominin ürettiği istihdam artışı yıllık yüzde 0.9 

düzeyinde kalmıştır. Gerek istihdam artış oranı ve gerek işsizlik oranlarları ekonominin 

istihdam yaratma noktasında yaşadığı sıkıntıyı ortaya koymaktadır. 

Türkiye iş gücü piyasasında genç nüfusun önemli bir yeri bulunmaktadır.  Ekonomik olarak 

aktif nüfusun yüzde 65.7’si 40 yaşın altındadır.4 Yüksek genç nüfusu iş gücü piyasası 

bakımından meydana getirdiği en önemli problem genç neslin eğitim ihtiyacı ve iş gücü 

piyasasına girişte gençlerin meydana getirdiği baskıdır. Türkiye’de iş gücünün eğitim düzeyi 

oldukça düşüktür. 2003 yılı itibarıyla ilk okul ve altı eğitime sahip işgücünün toplam işgücü 

içindeki payı yüzde 54.3 düzeyindedir. 25 ila 34 yaş arasındaki nüfusta üniversite eğitimi 

almış olanlar ise yüzde 10 düzeyinde bulunmaktadır. Bu oran OECD ülkeleri arasındaki en 

düşük orandır. Yine 25 ila 34 yaş aralığında lise ve dengi eğitim düzeyine sahip kişilerin 

oranı OECD ülkeleri arasında en düşük ikinci sıradadır.5

Türkiye’de iş gücü piyasası OECD ülkeleri arasında en katı olanlar arasında bulunmaktadır. 

İş gücüne ödenen vergiler bakımından Türkiye OECD ülkeleri arasında birinci sıradadır

(OECD,2006b:146). Türkiye istihdamın korunmasının maliyeti bakımından OECD ülkeleri 

arasında ikinci sırada yer almaktadır (Tunalı,2003:80). Ayrıca, istihdamı koruyan mevzuatın 

katılığı bakımından da OECD ülkeleri arasında birinci sırada 

bulunmaktadır(OECD,2006b:149). 

                                                
3 OECD - Labour Market Statistics- Data, http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsdataauthenticate.asp, son erişim 
tarihi: 07/05/2006
4 ILO - LABORSTA, http://laborsta.ilo.org  
5 OECD - Labour Market Statistics- Data, http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsdataauthenticate.asp
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3.4. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Türkiye İşgücü Piyasasına Katkıları

BİT istihdamının toplam istihdam içindeki konusunda veri sorunları bulunmaktadır. Türkiye 

İş Kurumu bilgi teknolojileriyle ilgili meslek tanımlamalarını ILO sınıflandırmasını esas 

alarak 2006 yılı içinde tamamlamıştır. BİT endüstrisinde kaç kişinin çalıştığı 

bilinememektedir. Ancak, 1996 yılında 65.000 2002 yılında 81. bin 2006 yılında 130 bin kişi 

olduğu tahmin edilmektedir. Son 3 yılda yaşanan Türk ekonomisindeki hızlı büyüme ve 

ihracat artışı, enflasyon oranını düşmesi ve ekonominin istikrar kazanmasıyla farklı 

sektörlerden Avrupalı büyük firmalar bilgi teknolojileri birimlerini Türkiye’ye taşımaya 

başlamıştır. İnsan kaynakları firması Dataexpert tarafından hazırlanan rapora göre 3 yıl 

içinde 150 kadar Avrupalı firmanın BT birimlerini Türkiye’ye taşıması ve bu firmaların 

12.000 kişiyi istihdam etmesi beklenmektedir. Bazı uluslararası firmaların Türkiye’de 

istihdam ettikleri veya etmeyi planladıkları BT personeli sayısı şu şekildedir: Lufthansa 180, 

Whirlpool yazılım ve SAP desteği için 70, Fortis 250, adı açıklanmayan otomotiv firması 

120, SIEMENS 150, Nortel 400, Microsoft 506.

Çalışmanın önceki bölümlerinde BİT üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasıyla ekonomide 

verimlilik ve sermaye birikimi artışı yaşanacağı ve bunun istihdama da olumlu yansımaları 

bulunacağı belirtilmişti. Türkiye için işgücü piyasasında yaşanan en önemli sorunun düşük 

istihdam artışı ve işsizlik olduğu düşünüldüğünde BİT üretimi ve kullanımının 

yaygınlaşmasının işgücü piyasasında karşılaşılan problemlere önemli çözüm olanakları 

sağlayacağı açıktır. Özellikle iş gücü piyasasına giriş ve çıkışların katı olduğu Türkiye’de 

BİT üretimi ve kullanımın getireceği esnekliklere oldukça ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, iş 

gücüne katılım noktasında zorluklar yaşayan genç ve kadın kesimleri için BİT sektörünün 

önemli açılımlar getirmesi beklenmelidir. Ancak, ülkedeki iş gücü piyasasının eğitim 

düzeyinin düşük olması BİT’in gelişimi bakımından en önemli engellerden biri olarak 

görülmektedir. BİT kullanımı ve uzmanlığını hedef alan etkin bir eğitim politikası ile eğitim 

düzeyi arttırılabilirse, özellikle işsizlik riskini daha fazla yaşayan gençler için yeni istihdam 

olanakları devreye sokulmuş olacaktır. 

                                                
6 BThaber, “Avrupaya BT Desteği Türkiyeden”, Sayı 585,  28 Ağustos-3 Eylül 2006
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma, genel olarak, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde yaşanan gelişmeler ışığında, 

bilgi iletişim teknolojilerinin başta istihdam olmak üzere Türkiye iş gücü piyasasında 

karşılaşılan sorunların çözümüne muhtemel katkısını belirlemeyi ve bunun için oluşturulması 

ve gerçekleştirilmesi gereken politika ve tedbirlere ilişkin öneriler getirmeyi amaçlamıştır. 

Bu kapsamda, ilk olarak Avrupa Birliği bilgi toplumu politikası ve bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin AB ekonomisi içindeki yeri incelenmiş ve AB iş gücü piyasasının temel 

nitelikleri ve problemleri ışığında bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu problemlerin çözümüne 

ilişkin getirdiği katkılar özetlenmiştir. Daha sonra da ülkemizde bilgi ve iletişim 

teknolojisinin ekonomi ve iş gücü piyasasındaki yeri irdelenmiş ve ilgili politikalar 

sıralanmıştır. 

Genel olarak bilgi ekonomisinin ve özelde bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş gücü 

piyasalarına doğrudan ve dolaylı çeşitli etkileri bulunmaktadır. Öncelikle bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin ekonomi içindeki yerinin gittikçe artması ve bu alanın başlı başına bir sektör 

haline gelmesiyle birlikte yeni istihdam olanakları doğmaktadır. Bu teknolojilerin 

ekonominin genelinde daha çok kullanılmasıyla birlikte uzmanlık ve başlangıç düzeyinde bu 

teknolojileri kullanma becerisine sahip kişilerin istihdamına olan talep artmaktadır. BİT 

sektörünün genişlemesiyle yeni çalışma türleri de ortaya çıkmaktadır. Bunlar tele çalışma 

olarak da adlandırılan işin fiziki mekandan tamamen veya kısmen ayrıldığı evden çalışma, 

tele-merkezlerde çalışma, telefon veya internet hattı üzerinden farklı hizmetler sunma gibi 

çalışma biçimleridir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomi içindeki yeri genişledikçe 

başta bilgisayar ve internet kullanımı gibi bazı özel becerilere sahip olan kişilerin istihdamına 

olan talep de artmaktadır. Bununla birlikte, bu teknolojilerin özellikle beceri düzeyi düşük 

işgücünün istihdamını ikame edici olduğu değerlendirilmektedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin yaygınlaşması istihdam edilebilirliği arttıran beceri edinme biçiminde de bir 

takım değişiklikler meydana getirmektedir. Teknolojinin sürekli kendini yenilemesi ve bu 

teknolojinin gerektirdiği becerilerin çok hızlı bir biçimde değişmesiyle birlikte okul veya 

benzeri resmi kurumlarda hayatın ilk evrelerinde edinilen tam zamanlı eğitim yetersiz 
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kalmakta, hayat boyu eğitim ve iş yerinde yaparak öğrenme metoduyla mesleki beceri elde 

edilmesi gibi yeni beceri edinme yöntemleri öne çıkmaktadır.

AB üyesi ülkelerin bir kısmı BİT ürünleri imalatında öne çıkarken bazıları da BİT 

hizmetlerinin üretiminde başı çekmektedir. BİT ürünleri ve hizmetleri üretiminde öne çıkan 

ülkeler İrlanda, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Danimarka ve Birleşik Krallık olarak 

sıralanabilir. AB işgücü piyasasında karşılaşılan temel sorunlar, iş gücü piyasasına katılımın 

diğer gelişmiş ülkelere göre düşük olması, özellikle yaşlı ve kadın nüfusun iş gücü piyasasına 

çekilmesinde zorluklarla karşılaşılması, yüksek bir istihdam artış oranının yakalanamaması 

ve uzun süredir yüksek oranlarda seyreden işsizlik oranıdır. AB’de bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasının bu alanda karşılaşılan sorunların 

bazılarının çözümüne katkı sağlayacağı beklenmektedir. AB’de BİT üretimi ve kullanımının 

ekonominin genişlemesine ve istihdam artışına yol açacağı beklenmektedir. Ayrıca, BİT 

üretimi ve kullanımının yaygınlaşması, yeni çalışma türleri ve yeni beceri gereksinimlerini 

beraberinde getirmektedir. 2000 yılı itibarıyla AB’de BİT üreten ve kullanan endüstrilerin 

istihdam içerisindeki oranları ABD’den düşük düzeydedir.

Ülkemizde bilgi toplumuna dönüşüm e-Dönüşüm Türkiye Projesi adı altında yürütülmekte ve 

kurumsal olarak DPT  tarafından koordine edilmektedir. Temmuz 2006’da hayata geçirilen 

Bilgi Toplumu Stratejisinde bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik temel hedef, kamu, iş 

dünyası ve vatandaşların bu teknolojilerden azami faydalanmasının sağlanması ve 

Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri üretebilir ve ihraç edebilir hale gelmesidir. Bu 

kapsamda BİT’i destekleyecek Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın ve bu alanda istihdam edilecek 

insan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir. Türkiye’de BİT 

sektörü  son 5 yıl içinde en hızlı büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. BİT sektörünün 

GSMH içindeki payının 2003 yılındaki yüzde 4,8 seviyesinden 2006 yılı sonunda yüzde 6 

seviyesine erişmesi beklenmektedir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

çerçevesinde sağlanan teşvikler sonrasında bu bölgelerde faaliyet gösteren BT ve yazılım 

firmaları ve istihdam edilen insan kaynakları sayısında hızlı bir artış gözlenmiştir.

Türkiye’de iş gücü piyasası genel olarak, düşük ve azalma eğiliminde olan iş gücüne katılım 

oranına sahip, kadınların iş gücüne katılımının oldukça düşük olduğu, eğitim düzeyinin 
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düşük ve genç iş gücünün fazla olduğu, işsizliğin uzun bir süredir yüksek düzeylerde 

seyrettiği, istihdam artış oranının bir çok gelişmekte olan ülkeye göre geri kaldığı ve 

tarımdan hizmet sektörüne hızlı bir geçişin yaşandığı bir yapı arz etmektedir.

Türkiye için işgücü piyasasında yaşanan en önemli sorunun düşük istihdam artışı ve işsizlik 

olduğu düşünüldüğünde BİT üretimi ve kullanımının yaygınlaşmasının işgücü piyasasında 

karşılaşılan problemlere önemli çözüm olanakları sağlayacağı açıktır. BİT istihdamının 

toplam istihdam içindeki yeri konusunda veri sorunları bulunsa da, bu alanda hızlı istihdam 

artışının yaşandığı görülmektedir. 



5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli-TÜRKİYE, http://iibf.kou.edu.tr/beykon/
5th International Knowledge, Economy and Management Congress, 3-5 November 2006, Kocaeli-TURKEY, http://iibf.kou.edu.tr/beykon/

19

5. KAYNAKÇA

AIGHON, Philippe and HOWITT, Peter (1998), Endogenous Growth Theory, 2th Printing, The MIT Press, 
Massachusetts

AVRUPA KOMISYONU (2004), Employment in Europe 2004, Recent Trends and Prospects

AVRUPA KOMISYONU (2005), I2010 – A European Information Society For Growth And Employment ,2005 
, http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/launch/i2010_press_release_en.doc

BThaber(2006), “Avrupaya BT Desteği Türkiyeden”, Sayı 585,28 Ağustos-3 Eylül 2006

CORDIS Focus (2006), Avrupa Komisyonu, Issue No. 264,ISSN 1022-6559, March 2006, 
http://cordis.europa.eu.int> 

DTM, “Büyüme Modelleri Çerçevesinde Yeni Ekonominin Makro Ekonomi Üzerindeki Muhtemel Etkileri”, 
<http://www.dtm.gov.tr/dunya/buyumod.htm>, Haziran-2003, son erişim tarihi: 22.05.2006

GULOGLU, T. ve GUDER, G. (2005). The Enlargement of European Union and Labor Market: Trends and 
Challenges . Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, International Programs. 
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/intl/8/

ILO - LABORSTA, http://laborsta.ilo.org

INDEPEN and OVUM, Achieving the Lisbon Agenda:the contribution of ICT A report for the Brussels Round 
Table, January 2005, < http://www.thinktel.org/documenti/050609-14.pdf >, son erişim tarihi: 22.05.2006

KELLECİ , M. Ali (2003), Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik, Eğilimleri, Roller, 
Fırsatlar ve Riskler, DPT

OECD - Labour Market Statistics- Data, http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsdataauthenticate.asp

OECD (2004) , Information and Technology Outlook 2004, Paris

OECD (2006a), Employment Outlook 2006, Paris

OECD (2006b), Economic Policy Reforms, Going for Growth, Paris

STAR Issue Report (2001) N.1 May 2001, Growth and Employment Effects of ICT in Europe

TUNALI, İnsan (2003), Background Study on Labour Market and Employment in Turkey, Employment 
Training Foundation

VAN ARK, B. Robert INKLAAR, Robert H. MCGUCKIN (2003), “The Employment Effects of the New 
Economy. A Comparison of the European Union and the United States”, National Institute Economic Review 
No.184 April 2003

VAN ARK, B. Robert INKLAAR, Robert H. MCGUCKIN (2003),, “ICT and Productivity in Europe and the 
United States Where Do the Differences Come From?”, CESifo Economic Studies, Vol. 49, pp.295-318, March 
2003


