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TEKNİK EĞİTİMİN AZGELİŞMİŞ ÜLKELERİN 

KALKINMASINDAKİ ROLÜ VE BUNUN BAŞARILAMADIĞI 
ÜLKELERDEN LİBYA VE CEZAYİR’İN DIŞ TİCARET 

BİLANÇOLARINDAKİ İTHALAT KALEMLERİNİN NİTELİĞİ 

 ERDOĞAN, Özcan 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu bildiride teknik eğitimin azgelişmiş ülkelerin kalkınmasında rolü ve 
bunun başarılamadığı ülkelerden Libya ve Cezayir’in başarısızlığının bir 
göstergesi olarak dış ticaret bilançolarındaki ithalat kalemlerinin niteliği ele 
alınacaktır. 

1. Teknik Eğitim 

Bu konuda know-how’un önemi ve know-how’u öğrenmek için teknik 
eğitimin gerekliliğine değinilecektir ve Libya ve Cezayir’de teknik eğitimin 
durumu ele alınacaktır. Ayrıca, teknik eğitimin düşük maliyetli ve etkin 
kalkınma için taşıdığı önem de ele alınacaktır. 

2. Azgelişmişlik Kavramı 

Burada azgelişmişlik kavramı, azgelişmiş ekonomilerin özellikleri ve Libya 
ve Cezayir ekonomilerinin özellikleri ele alınacaktır. 

3. Kalkınma Kavramı 

Kalkınma kavramı ele alınacak ve Libya ve Cezayir’de kalkınma için 
yapılanlar ve yapılması gerekenler ele alınacaktır. 

4. Libya ve Cezayir’in Dış Ticaret Bilançosundaki İthalat Kalemlerinin 
Niteliği 

Bu konuda Libya ve Cezayir’in dış ticaret bilançosundaki ithalat 
kalemlerinin durumu ve buna bakarak bu ülkelerde kalkınmanın niçin 
başarılamadığı incelenecektir. 

Sonuç  

Burada Libya ve Cezayir ekonomilerinin bugün içinde bulundukları sömürge 
ekonomisi durumundan kurtulup, kurtulamayacağı ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Teknik, eğitim, azgelişmiş, kalkınma, ithalat.  

                                                 
 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali 
İktisat Anabilim Dalı. 
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GİRİŞ 

Bugün Libya ve Cezayir hammadde ihracatçısı ülke konumundadırlar ve bu 
durum üye oldukları ekonomik örgütlerden de anlaşılmaktadır. Cezayir OGEC 
(Organization of Gas Exporting Countries: Gaz İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ve 
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries: Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Örgütü) üyesidir. Libya ise sadece OPEC üyesidir.1  

Azgelişmiş ülkelerin kalkınmasında, teknik eğitim vazgeçilmez bir öneme ve 
zorunluluğa sahiptir.2  

Kalkınma, ekonomik ve sosyal anlamda yapı değişikliğini ifade ettiğine göre; 
teknik eğitim azgelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde başarılı olmaları için 
gereklidir. 

1. Teknik Eğitim 

Teknik bilgi veya know-how; bir işin başından sonuna kadar nasıl 
yapılacağını gösteren bilgi anlamına gelmektedir. Teknik bilginin kapsamı ise; 
yalnızca bir bilgi alımı olmayıp ayrıca, hammadde hazırlama, temel 
mühendislik, proje tasdiki, personel eğitimi, işletmeye alma, müşteriye hizmet 
laboratuarı kurma ve karşılaşılan güçlükleri çözme gibi daha bazı aşamaları ve 
hizmetleri içine alabilmektedir.Teknik bilginin başlıca aktarma yolları ise; yazılı 
bilgi, model ve örnekler ve de personel tayini, eğitim ve ziyaretlerdir.3 

Yukarıda belirtildiği gibi teknik bilginin aktarılması için ise teknik eğitime 
gerek vardır. Teknik eğitim; sanayinin ihtiyaç duyduğu çeşitli düzeylerde teknik 
eleman olacak kişilere, uğraşı alanları ile ilgili üretim bilgilerini ve üretim 
araçları kullanım bilgilerini vermektir.Teknik eğitim en gelişmiş şekliyle; 
mühendislik fakültelerinde, teknik eleman eğitimcisi yetiştiren teknik eğitim 
fakültelerinde, meslek yüksekokullarında, meslek liseleri ve teknik liselerde 
verilmektedir. Gelişmiş ülkelerde; teknik eğitim tüm eğitimin, % 60’ını 
oluşturmaktadır.4 

Teknik eğitim açısından Libya ve Cezayir’i inceleyince; her iki ülkede de 
ortaya iki farklı durum ortaya çıkmaktadır. Libya, teknik eğitimi; mesleki eğitim 

                                                 
1 TurkForum.Net, “Ekonomi Sözlüğü,”                                                                                         
Erişim: http://www.turkforum.net/showthread.php?t=102931&page=2. 
2 Frank T. Wilson, “The Future of Missionary Enterprise in Africa South of the Sahara” The 
Journal of Negro Education Vol.: XXX No.: 3(1961), p. 329. 

 ILO, “Increasing Employability of Youth in the Arab Countries,”                                             
Erişim:http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/employment/youthemploy/papers/at
wan.htm#TitleIV.  
3 Muammer Doğan, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, C.: I, İzmir, İstiklal Matbaası, 1983, s. 174. 
4 Fevzi Yılmaz, 2000’li Yıllarda Mühendislik, Teknoloji ve Eğitim, Sakarya Üniversitesinde 
18.3.1993 tarihinde yapılan seminer,  s. 4.  
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olarak algılamaktadır ve lise düzeyinde 2-3 yıllık mesleki hazırlık olarak 
vermektedir. Teknik eğitimin amacı ise; daha yüksek düzeyde eğitime 
(mühendislik, teknik öğretmenlik ve teknikerlik) bir hazırlık oluşturmak ve iş 
dünyasına “usta” yetiştirmektir. Mesleki eğitim de; genel konuları, teknik 
konuları ve eğitim konularını uygulamayı kapsamaktadır. Libya’da mesleki 
eğitim alan öğrencilerin; genel eğitim alan öğrencilere oranı % 5.40(1980-
1981)’den % 38.18’(1992-1993)’e çıkmıştır. Cezayir’de de teknik eğitimden 
ayrı olarak bir mesleki eğitim vardır ve bu mesleki eğitimin yapısı da Libya ile 
aynıdır. Cezayir’in uyguladığı teknik eğitim yapısı, Türkiye’ye daha yakındır. 
Cezayir’de teknik eğitim; Türkiye’deki gibi teknik eğitim olarak 
algılanmaktadır. Cezayir’de teknik eğitim; ortaokul sonrası ve 1-3 yıllık bir süre 
olarak ve bir üniversite derecesinden daha düşük düzeyde bir resmi eğitim 
olarak verilmektedir. Cezayir’de teknik eğitim sisteminin amacı; iş dünyasına 
teknisyen yetiştirmek veya daha üst düzeyde bir eğitimin altyapısını 
hazırlamaktır ve bu sistemden yetişen elemana da “amir teknisyen” denmektedir 
ve bu eğitimin verildiği kuruma da “Teknoloji Enstitüsü” denmektedir.5 

Güney Kore’de devlet, özel firmaların yurtdışından satın aldığı know-
how’ları bütün teknik eğitim öğrencilerine öğretmek için; teknik eğitim 
öğrencilerini, know-how’ları satın alan işyerlerine staj yapmaya göndermiştir ve 
stajyer öğrenciler en son teknolojiyi uygulamalı olarak öğrenmişlerdir. Güney 
Kore Devleti’nin yaptığı bu uygulama; teknik eğitimin düşük maliyetle toplum 
tabanına yayılmasını sağlamıştır ve kalkınmanın maliyeti düşürülerek; etkin 
kalkınma yönünde çok önemli bir adım atılmıştır.6  

Teknik eğitim, hem Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hem de Libya ve 
Cezayir gibi azgelişmiş ülkelerde; gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bütün eğitim 
sistemi içindeki önemli yerini almalı ve kalkınmadaki başrolünü de oynamalıdır.  

2. Azgelişmişlik Kavramı 

Azgelişmişlik, henüz ekonomik kalkınmanın sağlanamamasını ifade 
etmektedir. Önceleri “geri kalmışlık”(backwardness) olarak adlandırılmaktaydı. 
Ancak bu ifade küçültücü bir anlam taşıdığı için değiştirilmiş ve onun yerine, 
“azgelişmişlik”, “gelişmekte olma”(developing), “kalkınmakta olma” veya 
“sanayileşme” (industrializeness) deyimleri kullanılmaya başlanmıştır. 
Azgelişmiş ülkelerin en önemli sorunları ekonomik kalkınmalarının 
gerçekleştirilmesidir ve çağımızda tüm gelişmekte olan ülkelerin başlıca sorunu 

                                                 
5 ILO, “Increasing Employability of Youth in the Arab Countries,” Erişim: 
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/employment/youthemploy/papers/atwan.ht
m#TitleIV 
6 Sang-Hoon Lim, “Local Partnership and Human Resources Development,” Erişim: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN020893.pdf, p., 12 and 
20. 
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da budur. Ekonomik kalkınma sorunları ve gelişmiş-azgelişmiş ülkeler ayırımı, 
özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, uluslararası toplumun en önemli 
konuları arasına girmiştir. Bunun bir nedeni bu tarihlerden sonra eski 
sömürgelerin bağımsızlıklarına kavuşmasıyla, azgelişmiş ülkelerin sayısında 
birden ortaya çıkan büyük artışlardır. Dünya nüfusunun üçte ikiden fazlasını bu 
ülkelerin halkları oluşturmaktadır.7  

Nkrumah’a göre, azgelişmişlik kendi ülkesi Gana için; sosyal, ekonomik ve 
kültürel potansiyellerinin farkına varamamanın bir sonucudur.8 

Azgelişmiş ülkelerin özellikleri; ekonomik özellikler, demografik özellikler, 
kültürel ve siyasal özellikler ve teknolojik özellikler olmak üzere dört grupta 
toplanabilir. 

Ekonomik özellikler; nüfusun büyük bir kısmının (% 70-90) tarım kesiminde 
bulunması, tarım kesiminde gizli işsizlik, tarım dışı sektörlerde istihdam 
imkânının azlığı, kişi başına düşen kapital miktarının çok az olması, kişi başına 
gelirin çok düşük ve “en az geçim seviyesi” civarında toplanması, halkın büyük 
bir kısmının hiç tasarrufta bulunamaması, tasarruf gücüne, ticaret ve sanayiye 
yabancı büyük toprak sahiplerinin sahip olması, tarım, ormancılık ve 
madencilik sektörlerinde çalışanların, başka sektörlerde iş bulamadıkları için bu 
sektörlerde kalması, tarımsal üretimin, çoğunlukla kalori yönünden zayıf 
hububattan oluşması, harcamaların büyük bir kısmının yiyecek mallarına 
ayrılması, ihracatın büyük bir kısmının yiyecek malları ve ham maddelerden 
meydana gelmesi, fert başına dış ticaret oranının düşük olması, kredi ve 
pazarlama mekanizmasının yetersiz olması, konut sorununun çözülememiş 
olması, tarımda az kapital kullanılması ve işletmelerin, mevcut kapitalin de kötü 
kullanılmasına neden olacak kadar küçük olması, tarımda kullanılan üretim 
tekniklerinin ilkel olması, tarımsal ürünlerin pazarlama oranının düşük olması, 
toprak bakımının hemen hemen hiç bilinmemesidir. 

Azgelişmiş ülkelerin demografik özellikleri ise; yüksek doğum artış oranı 
(genellikle % 40 civarında), yüksek ölüm oranı ve ortalama ömrün kısa olması, 
yetersiz beslenme, koruyucu hekimlikle ilgili önlemlerin yetersizliği, kırsal 
nüfusun aşırı kalabalıklığıdır. 

Azgelişmiş ülkelerin kültürel ve siyasal özellikleri ise; eğitim düzeyinin 
düşük olması ve okuma-yazma bilmeyenlerin nüfus içinde önemli bir yer 
tutması, çocuk işçilerin bolluğu, “orta sınıf”ın yok denecek kadar az olması, 

                                                 
7 Halil Seyidoğlu, Ekonomik Terimler, Ankara, Adalet Matbaacılık, 1992, s. 59-60. Vural Savaş, 
Kalkınma Ekonomisi, 4. B., İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1986, s. 15-17. 
8 Kenneth W. Grundy, “Nkrumah’s Theory of Underdevelopment An Analysis of Recurrent 
Themes,” World Politics Vol.: XV No.: 3(1963), p. 440.  
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kadınların toplum içinde, daima ikinci planda kalması, toplum davranışlarında 
geleneklerin egemen olmasıdır. 

Azgelişmiş ülkelerin teknolojik özellikleri de; tarımda dönüm başına 
üretimin çok az olması, teknik üretimin ve teknik kadronun yetersiz olması, 
haberleşme ve ulaşım araçlarının yetersiz olması, mevcut teknolojinin ilkel 
olmasıdır.9  

Aslında azgelişmiş ülkelerin en temel özelliği ve en temel eksikliği; 
girişimci eksikliğidir ve bu eksiklik de; bu ülkelerde GSYİH artışlarının 
gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmasına yol açmaktadır. OPEC üyesi 
olmayan ülkelerdeki GSYİH artışları(1970-1980) incelendiğinde; bu oranların 
Etiyopya’da 0.4, Malawi’de 3.8, Mozambik’de -9.8, Sudan’da -1.7, Gana’da-
5.9, Fildişi Sahili’nde 2.2, Jamaika’da -3.7, El Salvador’da 1.2, Kolombiya’da 
4.3, Bolivya’da 3.5, Peru’da 0.6, Şili’de -2.2, Hindistan’da 2.9 ve Burma’da 2.0 
olduğu görülmektedir.10  

Libya 39.3 Milyar $’lık bir GSMH(Gayri Safi Milli Hasıla)’ye, % 2’lik bir 
büyüme hızına, 7.900 $’lık bir kişi başına GSYİH(Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla)’ye, % 18’lik bir enflasyon oranına, 6,6 Milyar $’lık bir ihracata, 7 
Milyar $’lık bir ithalata, 4 Milyar $’lık bir dış borca ve % 30’luk bir işsizlik 
oranına sahiptir.11 

Cezayir 47.9 Milyar $’lık bir GSMH’ye, 1.785 $’lık bir GSYİH’ye, % 
3.4’lük bir enflasyon oranına, % 30’luk bir işsizlik oranına, 22 Milyar $’lık 
ihracata, 9.2 Milyar $’lık ithalata, 25.2 Milyar $’lık dış borca ve 15.159 Milyar 
$’lık iç borca sahiptir.12 

Azgelişmişlik; elbette bir yatırım, üretim, araştırma ve geliştirme ve de 
eğitim eksikliği sorunudur ama; Nkrumah’ın dediği gibi azgelişmişliğin önce 
ülke halkının zihninde mağlup edilmesi gerekmektedir.  

3. Kalkınma Kavramı 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, ekonomik durumu düzeltmek ve tahribatı 
onarmak için harcanan gayretleri belirtirken reconstruction ve recovery 
terimlerinin karşılığı olarak kalkınma sözcüğü telaffuz edilmiştir.13 

                                                 
9 Vural Savaş, Kalkınma Ekonomisi, 4. B., İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1986,  s. 15-17. 
10 Peter Kilby, “The Role of Alien Entrepreneurs in Economic Development An Entrepreneurial 
Problem,” The American Economic Review, Vol.: LXXIII No.: 2(1983), pp. 107-108. 
11 Nesli Öztürk, “Libya’nın Temel Ekonomik Göstergeleri ve Türkiye-Libya Dış Ticareti,” Erişim: 
http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/56573860-07AA-4356-9425-
3B2F19F5B251/483/LIBYA.pdf, pp. 1-2. 
12 Tarik M. Yousef, “Development, Growth and Policy Reform in the Middle East and North 
Africa since 1950,” Journal of Economic Perspectives, Vol.: XVIII No.: 3(2004), p. 93. 
13 Heyet, Genel Ekonomi Ansiklopedisi, Cilt: I, Milliyet, 1988, s. 418. 
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Kalkınma ölçüsü olarak kullanılabilecek ekonomik ve sosyal ölçütler 
bulunmaktadır. Ekonomik ölçütler; milli gelir düzeyindeki reel artış, kişi başına 
düşen reel milli gelir artışı, gelir dağılımı vb.’den oluşmaktadır. Sosyal ölçütler 
ise; okuma yazma oranı, bebek ölüm oranları, kişi başına düşen doktor sayısı, 
kişi başına düşen protein miktarı, okullaşma oranı, kitap, gazete, dergi okuma 
oranı, kişi başına kağıt tüketimi vb.’den oluşmaktadır.14  

Schumpeter’in de içinde olduğu bazı iktisatçılar kalkınmayı; konjonktür 
dalgalanmalarıyla açıklamayı denemişlerdir. Ancak, Keynezyen iktisatçılar; 
kalkınmanın konjonktür dalgalanmaları teorisinden ayrı olarak incelenmesi 
gerektiğini vurgulamışlardır ve doğru olan da budur.15 

Ekonomik kalkınmada azgelişmiş ülkeler açısından en önemli sorun; 
kalkınmanın finansmanıdır. Bu ülkelerde, bunun da; vergi gelirleri, kamu 
girişimleri yoluyla yapılması düşünülür. Ancak, Burma gibi azgelişmiş ülkeler 
dikkate alındığında; vergi gelirleri ve kamu girişimleri yoluyla da kalkınmayı 
finanse etmek zordur ve bu ülkelerin muhakkak dış yardıma ihtiyacı 
bulunmaktadır.16 

Libya, kalkınma hamlesine 1969 yılında krallık rejiminin yıkılmasıyla 
beraber başlamıştır. Ancak, bu kalkınma hamlesine; Lokerbee faciasını bahane 
ederek ABD tarafından 1990 yıllarda uygulanan ambargo nedeniyle darbe 
vurulmuştur ve şu anda Libya, ekonomik kalkınma sürecine ABD 
ambargosunun kalmasıyla birlikte yeniden girmiştir.17  

Geçmişte Birleşmiş Milletler, Libya’nın kalkınmasını finanse etmek amacına 
dönük tavsiye kararları da almıştır.18 

Cezayir’de, Libya’daki gibi ciddi ve iddialı kalkınma çabaları görülmemekle 
birlikte; son yıllarda ülke ekonomisinin petrol ve doğalgaz ihracı gelirlerine 
bağlılığını azaltmak amacıyla; ekonominin liberalizasyonu ve yabancı 
yatırımları çekme çabaları başlamış ve Fransa’dan alınan ekonomik yardımlarla 
da düşük düzeyde de olsa kalkınma hareketlerine başlanmıştır.19  

Cezayir’in kalkınmasına Batı’nın bakışı; bağımsızlığına kavuşmadan önce 
ve bağımsızlıktan hemen sonra, Cezayir’in Doğu Blokunun müttefiki olmasını 

                                                 
14 Heyet, Ekonomi Ansiklopedisi, Milliyet, 1991, s. 113-114. 
15 Nicholas Mirkowich, “Schumpeter’s Theory of Economic Development,” Communications, 
Vol.: XXX No.: 3(1940), p. 580.    
16 Kuldip Singh Mali, “Financing Economic Development of Burma Since Independence”, The 
Journal of Finance, Vol.: XVII No.: 3(1962), p. 498. 
17 Vikimedia, “Libya,” Vikipedi, Erişim: http://tr.wikipedia.org/wiki/Libya. 
18 I. United Nations, “International Organizations: Summary of Activities General Assembly,” 
International Organization, Vol.: VI No.: 2(1952), p. 241.  
19 Arkas Holding, “Keşfedilmemiş Cazip bir Pazar: Cezayir,” Erişim: 
http://www.arkas.com.tr/pages/arkas_news/agustos_2006/haber4.html 
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önlemekten ibaretti ve ancak, Cezayir’e yapılacak kalkınma yardımları bu 
çerçevede ele alınmalıydı ve Batı’nın ve de Fransa’nın Cezayir’e bakışı bu 
şekildeydi.20  

Libya ve Cezayir, kendi kalkınmalarını finanse edecek kaynaklardan yoksun 
olduklarından dolayı; kalkınmalarını sağlayacak teknik altyapıyı oluşturma 
yönünde bugüne kadar başarılı olamamışlardır. 

4. Libya ve Cezayir’in Dış Ticaret Bilançosundaki İthalat Kalemlerinin 
Niteliği 

Libya’ya Lockerbee olayından dolayı uygulanan BM Ambargosu kalkmış 
olsa ve ithalattaki sıkı kontrol kısmen azalmış olsa dahi; Libya’nın ithalatında 
hâlâ sıkı denetim uygulanmaktadır.21 Libya’ya uygulanan bu yaptırım; insani 
amaçlı ithalat kalemlerini kapsamamakla, ABD tarafından bir anlamda 
yumuşatılmıştı. 22 

Libya’nın Türkiye’den yaptığı ve belli bir teknik eğitim sonucu yapılan 
üretimi içeren ithalatı incelediğimizde bu ithalat kalemlerinin; gübreler, plastik 
ve plastikten mamuller, kâğıt ve karton, kağıt hamuru, dokumaya elverişli suni 
ve sentetik lifler, cam ve cam eşya, demir ve çelik, nükleer reaktörler, kazan, 
makine, alet, parça, elektrikli makine ve cihazlar, aydınlatma, reklam lambaları 
olduğu görülmektedir.23 Libya’da 2002 yılına kadar devlet tekelinde yapılan ve 
ithalat lisansları ile kontrol altında tutulan ithalat, ekonomide liberalleşme ve 
dışa açılma sürecinin başlamasıyla özel sektör tarafından yapılmaya 
başlanmıştır.24 Libya’ya ithalat yaptırımları aslında Lockerbee olayından çok 
daha önce; Amerikan Kongresinin aldığı kararla bütün ithalat mallarıyla ilişkili 
olmak üzere 1976-1981 yılları arasında uygulanmıştır.25 

Cezayir’in sanayi altyapısının yetersizliği nedeniyle; sermaye malları 
ithalatıyla birlikte pek çok tüketim mamulünü ithal etmek gibi bir durumu 
vardır.26 

                                                 
20 Gerard Mansell, “Back Matter,” Political Science Quarterly, Vol.: LXXVI No.: 3(1961), p. 8.     
21 Konya Ticaret Odası, “Libya”, Erişim: 
http://www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=328&ano=47. 
22 Marian Lash Neich, “Contemporary Practice of the United States Relating to International 
Law,” The American Journal of International Law, Vol.: LXXX No.: 3(1986), p. 630. 
23 Nesli Öztürk, a.g.e, Erişim: http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/56573860-07AA-4356-9425-
3B2F19F5B251/483/LIBYA.pdf . 
24 T.C. Trablusgarp Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, “Libya,” Erişim: 
http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=2200&dil=TR&ulke=LIB. 
25  William H. Kaempfer and Anton D. Lowenberg, “The Theory of International Economic 
Sanctions-A Public Choice Approach: Reply,” The American Economic Review, Vol.: LXXIX 
No.: 5(1989), p. 1305.  
26 KobiFinans, “Cezayir’in İthalatı ve İhracatı,” Erişim: 
http://www.kobifinans.com.tr/dis_pazar/042003/6521. 
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Cezayir’in ithalatında makine ve kapsamı en önemli kalemlerden biri 
durumundadır. Diğer önemli ithalat kalemleri klimalar, ısıtma ve soğutmaya 
yönelik makineler, özel endüstriyel tip makineler, fanlar, filtreler, gaz pompaları, 
elektriksiz motorlar, gıda işleme makineleridir.27 Cezayir’e kalkınması ile ilgili 
olarak çok önceden önerilen şey; ihracat kalemleri tutarı kadar ithalat yapması 
ve artan ithalat ihtiyacının finansmanını ise ancak; ihracatını artırarak 
karşılamasıdır. 28 Yani Cezayir, artan ithalat gereksinimini karşılamak için 
özellikle dış borçlanmaya başvurmamalıdır.  

Cezayir’in ithalatının benzerlik gösterdiği en yakın iki ülkeye yıllar itibarıyla 
bakıldığında durum şöyledir. Cezayir’in ithalatı 1965’te İsrail ve Tunus’la 
benzerliğe sahiptir. Cezayir’in ithalatı 1975’te Kıbrıs ve İsrail’le benzerliğe 
sahiptir. Tabii burada, Cezayir’le İsrail’in ithalatlarının benzerliğini ekonomik 
yapılarının benzerliği olarak algılamamak gerekir. Çünkü, İsrail; sanayileşme 
sürecine kaba ithal ikamecilik aşamasından başlamış, daha sonra seçici ithal 
ikamecilik aşamasına geçmiş ve bu aşamadan da dış ticaret politikalarında kısmî 
liberalleşme aşamasına geçmiş, daha sonra tam liberalleşme eğilimleri 
aşamasını uygulamış ve en sonunda da tam liberalleşmeyi gerçekleştirmiş tek 
ülkedir.29 Oysa, Cezayir’in böyle bir durumu yoktur ve iki ülkenin ithalatlarının 
benzerliği sadece geçici bir durumdur ve iki ülke için de bir karakteristik 
niteliğini göstermemektedir. Cezayir’in ithalatı 1977’de Kıbrıs ve Fas’la 
benzerlik göstermektedir. Cezayir’in ithalatı 1980’de Lübnan ve Suriye ile 
benzerlik göstermektedir.30 İsrail kalkınmasını 1975’ten sonra tamamladığı için 
İsrail’in ithalatı artık 1977 ve 1980’de Cezayir’le benzerlik göstermemektedir. 

Cezayir, içine düştüğü terör ortamının meydana getirdiği ekonomik kriz 
nedeniyle, kalkınma için gerekli sermaye mallarını ithal edebilmek bir yana; son 
yıllar hariç sadece tüketim mallarını ithal edebilmiştir.31 

Bu konunun ve daha önceki konuların içeriğinden çıkarabilecek sonuç; 
kalkınma yönünde Libya’nın başarı şansının Cezayir’e göre daha yüksek 
olduğudur. Libya’da teknik eğitim, mühendislik eğitimi hariç, mesleki eğitim 
olarak ve genel bir bakış açısıyla algılanırken; Cezayir’de teknik eğitimin 
yapılanması Türkiye’ye benzer nitelikte ve ayrıntılıdır. Ancak burada Libya’nın 

                                                 
27 TurkishTime, “Bir Deniz Ötedeki Pazarlar,” Erişim: 
http://www.turkishtime.org/sector_3/print/186_tr_p.asp 
28 L. Gray Cowan, “The New Face of Algeria: Part II,” Political Science Quarterly Vol.: LXVI 
No.: 4 (1951), p. 522. 
29  Mehmet Yiğit, İhracat ve İhracat Teşviklerinin Ekonomik Analizi, Kütahya, Üniversite 
Kitabevi, 1996, s. 14. 
30 Mitchell Kellman and Tim Schroder, “The Export Similarity Index: Some Structural Texts”, 
The Economic Journal Vol.: VIIC No.: 369 (1983), p. 195. 
31 Pradeep K. Chhibber, “State Policy, Rent Seeking,, and the Electoral Success of a Religious 
Party in Algeria,” The Journal of Politics Vol.: LVIII No.: 1 (1996), p. 135. 
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avantajı, kalkınma hamlesine Cezayir’den çok önce başlamasıdır. Cezayir’in 
dezavantajı ise; ülkenin sık sık toplumsal ve siyasal çalkantılar yaşayarak 
kalkınmaya ve bunun itici gücü teknik eğitime gereken ağırlığı verememesidir.  

SONUÇ 

Libya ve Cezayir’in kalkınma yarışında bu kadar geri kalmalarının nedenini; 
ithal ikamesi modelini geçmişte Türkiye kadar bile uygulayamamalarında 
aramak gerekir. Bugün sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler arasında yer alan 
Japonya bile, bugünkü güçlü sanayi altyapısını geçmişte uyguladığı ve bir 
sıçrama tahtası olarak kullandığı ithal ikamesine borçludur. Gerçi bugün için 
artık ithal ikamesi dönemi kapanmıştır. Global ekonomide artık önemli olan; 
insana yapılan en değerli yatırım olan eğitim ve özellikle de teknik eğitim, 
yatırım, Ar-Ge (araştırma geliştirme) faaliyetleri ve sermayedir. 

Libya ve Cezayir gibi ülkelerde aslında; en önemli sorun ülke içinde 
bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilememesidir. Günümüzde artık bölgesel 
kalkınmada rol oynayan işletme türleri KOBİ (Küçük ve Orta Boy 
İşletmeler)’lerdir. KOBİ’ler esnek ve dinamik yapıları nedeniyle değişen 
rekabet koşullarına hızla uyum sağlayabilmektedirler.Özellikle ileri teknolojiyle 
üretim yapan KOBİ’lerin elemanlarının da çok iyi teknik eğitim almış olmaları 
gerekmektedir ve bu tür KOBİ’lerde Ar-Ge temelli üretim faaliyetleri de 
yürütülmekte ve doğal olarak da bu tür KOBİ’lerin kurulması için de yeterli 
sermaye birikimine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bir de KOBİ tarzı üretim biçimine uyum sağlayabilmek için; Libya ve 
Cezayir gibi ülkelerde nüfus artış hızının düşürülmesi gerekmektedir ki; en 
azından bu ülkelerin nitelikli eğitim sorunları çözülebilsin. 

Sonuç olarak, Libya ve Cezayir’in bugün içinde bulundukları sömürge 
ekonomisi görüntüsünden kurtulabilmeleri için; teknik eğitime ve Ar-Ge 
çalışmalarına ağırlık vermeleri, yatırımları ve özellikle yabancı sermaye 
yatırımlarını teşvik etmeleri gerekmektedir.  
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