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TUİK 2006 büyüme rakamlarını açıkladı. 2006′da yurtiçinde yaratılan katma değer, yüzde 6.1 
oranında arttı. En yavaş büyüyen sektör, yüzde 2 ile devletin verdiği hizmetler. Tarım bile 
yüzde 2.9 ile en az büyüyen dördüncü sektör. Büyümede başı yüzde 19.4 ile inşaat sektörü 
çekiyor. Sanayi yüzde 7.9 ile onun ardında. Ulaştırma ve haberleşme tarımdan biraz daha iyi. 
Yüzde 3.1. Eğer bilişimciler olarak kendimizi bu sektörde sayacak isek, ortalama büyüme 
karşısında geri kalmışız demektir. Biri çıksa, bilişimcilere “Ülkeyi yavaşlatıyorsunuz!” dese, 
verecek yanıt bulmakta zorlanacağız.
Üretimde sayılar böyle de tüketimde nasıl? Yüzde 5.2 ile katma değer artışının altında kalan 
Özel Nihai Tüketim Harcamaları bireylerin tüketim artışını sınırladığını gösteriyor. Ülkenin 
kazandığı parayı nereye harcadığına bakarsak,

en gözde alan yüzde 14 ile Gayrı Safi Serbest Sermaye Oluşumu. Kazandığımız parayı 
harcamayıp ya bir yere yatırma, veya yatırmak üzere elde tutmak eğilimi en hızlı artışı 
göstermiş. Ama devlet böyle yapmamış. Yüzde 9.6 ile devletin nihai tüketim harcaması 
yapma eğilimi bireylerin neredeyse iki katı artmış. Belki önceki yıllarda çeşitli baskılar ile 
frenlenen birikmiş harcamaları dengelemektendir.
Beklediğimizden fazla büyümüş olmak bizi gevşetmesin, özellikle bilişimcilerin yapması 
gereken çok iş var. Bizim, her sektörün işini verimli olarak yapabilmesi için “tematik” bir 
rolümüz olduğu söylenir. Biz büyüyemiyorsak, diğer sektörleri nasıl büyüteceğiz?
Gidiş konusunda ilginç bir gösterge de bir işe girecek insanlarımızda ne özellikler aradığımız. 
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı’nın yaptığı bir çalışmada işe alınacaklarda en çok aranan özellikler 
şöyle sıralanmış:
Akıllı tutumluluk
Bedensel ve ruhsal sağlık
Sabırlı olma
Gerçekçi olumluluk
Sözünü tutabilme
En az arananlar ise:
Dinleme becerisi
Yabancı dile hakimiyet
Ana diline hakimiyet
Kendini ifade edebilme
Kısaca aradığımız eleman, “turp gibi” olacak, işini aksaksız yapacak, görmeyecek, 
duymayacak, anlatmayacak, konuşmayacak, sabırlı olacak…Biz robot arıyoruz.
Robotlarla, korkarım, ileriki seneler, bu büyümeleri göremeyebiliriz.


