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Küreselleşme ve Bilgi Toplumu 
Paradigması Açısından Azgelişmiş 
Ülkeler ve Teknoloji İlişkisi

Özet

Bilgi toplumuna geçen küresel dünyada ülkelerin dörtte üçünü azgelişmiş ülkeler 
oluşturmaktadır. Az gelişmiş ülkeler kalkınmalarını yalnızca altyapı yatırımlarına 
ve fiziki sermayeye ağırlık vererek değil, aynı zamanda beşeri sermaye içinde ge-
rekli yatırımları yaparak teknoloji üreten ülke konumuna gelerek sağlayabilecek-
lerdir. Bugün dünyadaki ülkelerin büyük bölümü azgelişmiş veya benzer anlam-
da, gelişmekte olan ülke şeklinde tanımlanmakta dır. “Azgelişmişlik” tanım gereği 
“gelişmişlik”in karşıtıdır. Azgelişmiş ülkeler de, aralarındaki bütün fark lara karşın, 
gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinin tamamını taşımama  aydasıyla, aynı kavram 
al tında toplanırlar. Gelişmiş ülkeler sanayileşmiş, teknoloji üreten, nüfusunun ta-
mamına yakını kentlerde yaşayan, eğitilmiş insan gücüne sahip, teknik ve sosyal 
altyapısı tamamlanmış, yüksek gelirli, güçlü firmaları olan, kapitalist ülkelerdir. Az-
gelişmiş ül keler bu özelliklerin çoğundan ya da tümünden yoksun olan ülkeler dir.
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Proach to Paradigm on Globalisation and 

Knowledge Society the Relationship between 

Undeveloped Countries and Technology
Abstract

Knowledge society is bringing about a fundamental transformation of world has 
around two-thirds of developing countries. The developing countries must  not  
depend on only density of  infrastructure investment and investment in physical 
capital, meanwhile they must do investment in human capital so that developing 
countries gain prominence producing of technology. Nowadays, large part of the 
world countries defined as the undeveloped countries or same meaning, develo-
ping nations have also been called  the undeveloped nations. As a term "undeve-
loped" opposite to developed. A developing nation is an  the undeveloped nation. 
Such countries may actually be developing, but the term is often used euphemisti-
cally. Even though  the undeveloped countries  appear different  parties, they bear 
the same term implies a direction and a movement that the countries must follow; 
it implies an inferiority of the developing countries. The Developed countries is a 
capitalist orbit  often taken as a short-cut for economic development, industrially 
developed, but also relates to produce technology, development, that is, other pa-
rameters that could be considered positive for society,  well educated population, 
almost all population lived in urban areas, completed social and technic infrastruc-
ture, high-income, strong firms. Undeveloped countries is poor countries so that 
absent from almost all or generally feature presented which of above.
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