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ÖZET
Planlama Uzmanlığı Tezi
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SAYISAL BÖLÜNME
Fatih GÜRCAN
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), bilginin ekonomik ve sosyal faydaya
dönüştürülmesini kolaylaştırarak bilginin değerini önemli ölçüde artırmıştır. Bu
teknolojiler, iş süreçlerini değiştirerek verimliliği artırmakta, yenilikçilik ve Ar-Ge’yi
tetiklemekte, bireylerin kariyer ve eğitim tercihlerini etkileyerek işgücü piyasasında
köklü değişimlere yol açmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde hayata geçen akıllı
çözümler, toplumun hayat kalitesini belirgin ölçüde yükseltmektedir. Özellikle
internet katılımcılık, çok seslilik ve şeffaflığı artırarak kamu idarelerini iyileştirmekte
ve demokrasiyi güçlendirmektedir. İletişimin kolaylaşması kültürel etkileşimi
artırmakta, uzun vadede toplumsal barışa katkı yapmaktadır.
BİT’in ekonomik ve sosyal açıdan artan önemi bazı riskleri de beraberinde
getirmektedir. Sayısal bölünme olarak ifade edilen BİT’e erişimdeki eşitsizlik, daha
geniş bir kavram olan bilgi bölünmesine yol açmakta; birey, şirket ve ülkeler için
mevcut eşitsizlikleri derinleştirici bir etki yapmaktadır. Bu durum, bireyler açısından
sayısal becerileri geliştirmeyi, şirketler açısından iş süreçlerini bu teknolojilerle
uyumlu olarak değiştirmeyi, devletler açısından ise BİT’e erişimi toplumun tamamını
kapsayacak biçimde yaygınlaştırmayı gerekli kılmaktadır.
Bu çalışmada, sayısal bölünmenin geniş bir tanımı yapılmakta ve BİT’in
yaygınlaşması ile sayısal becerilerin edinilmesinin önemi üzerinde durulmaktadır.
Ayrıca, sayısal bölünmenin azaltılması konusunda geliştirilen temel yaklaşımlar ile
bu alanda başarılı olan ülkelerin politika ve uygulamaları incelenmektedir. Buna
ilaveten, Türkiye’nin küresel ölçekteki konumu, ülke içindeki sayısal bölünmenin
mevcut durumu ve azaltılması yönünde şu ana dek izlenen politikalara
değinilmektedir. Çalışma kapsamında, bu alanda yapılmış akademik araştırmalardan
ve anketlerden yararlanılarak küresel ve ulusal ölçekte sayısal bölünmeye yol açan
faktörlerin analizi yapılmaktadır. Yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda,
yüksek erişim hizmeti ve cihaz fiyatlarının sayısal bölünmenin oluşumundaki rolü
vurgulanmakta, ayrıca diğer başlıca demografik faktörlerin rolünden
bahsedilmektedir. Son olarak sayısal bölünmenin azaltılmasına yönelik hukuki, mali,
ekonomik, sosyal ve teknik yönleri olan uygulama düzeyinde bazı önerilerde
bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Sayısal
Bölünme, Sayısal Beceriler
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ABSTRACT
Planning Expertise Thesis
DIGITAL DIVIDE IN TURKEY AND THE WORLD
Fatih GÜRCAN
Information and communication technologies (ICTs) have increased the value
of knowledge significantly by facilitating its transformation to economic and social
benefits. These technologies increase productivity by changing business processes,
trigger innovation and R&D, cause radical changes in labor market by influencing
career and education preferences of people. The smart solutions, enabled by these
technologies, increase the quality of life significantly. Especially the Internet
improves public administrations and strengthens democracy by increasing
participation, polyphony and transparency. Facilitation of communication increases
the cultural interaction among people and contributes to the social peace in the long
run.
The growing importance of ICTs in economic and social terms entails some
risks. Digital divide, which corresponds to inequality in access to ICTs, leads to
knowledge divide and deepens existing inequalities for individuals, firms and
countries. Hence, individuals need to improve their digital skills, firms need to
change their business processes in accordance with these technologies and
governments need to expand access to ICTs to cover the whole society.
In this study, a broad definition of digital divide is made, and the importance
of diffusion of ICTs and gaining digital skills is emphasized. Additionally,
approaches for bridging the digital divide are addressed, and policies and
implementations of some successful countries are examined. Furthermore, the global
position of Turkey in diffusion of ICTs, existing digital divide within Turkey, and
efforts made for bridging this divide are covered. In this context, factors causing the
digital divide in national and global scale are analyzed by utilizing surveys and
academic researches. As a result of the evaluations and analysis, the role of high
prices to access services and devices in the formation of digital divide is emphasized,
and also the role of other major demographic factors are mentioned. Finally, for the
purpose of bridging the digital divide some application-level suggestions, having
legal, financial, economic, social and technical aspects, are made.
Keywords: Information Society,
Technologies, Digital Divide, Digital Skills
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GİRİŞ
Bilgi, ilk çağlardan bu yana bireylerin ve toplumların ilerlemesinde belirleyici
bir faktör olmuştur. Bilgi sayesinde insanlar toplam üretimlerini artırabilmiş,
organize olabilmiş, yaşam sürelerini uzatabilmiş, refah seviyelerini yükseltebilmiştir.
Bilgiyi üreten ve çeşitli araçlarla bu bilgiyi kullanabilen toplumlar bu sayede diğer
toplumlarla aralarındaki farkı açabilmiştir. Bilinen en eski zamanlardan beri
gelişmenin itici gücü olan bilginin değeri günümüze geldikçe artmıştır. Bu durumun
gerçekleşmesinde özellikle sanayi devrimiyle beraber yaşanan değişimler ve gelişen
teknoloji sayesinde teorik düzeyde oluşan bilgi birikiminin uygulamaya geçme
imkânı bulması etkili olmuştur. Bu sayede bilgi, kütüphanelerden ve izole
ortamlardan çıkmış ekonomik ve sosyal hayatın her alanına sirayet edebilmiştir.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında özellikle silikon teknolojisi ve genel olarak
elektronik alanındaki icat ve gelişmeler bilginin üretimi, depolanması, iletimi ve
kullanımı konusunda bir paradigma değişimini de beraberinde getirmiştir. Bu sayede
bilgi, daha erişilebilir hale gelmiş, akademik çevrelerin ve toplumun geniş
kesimlerinin bu imkândan faydalanabilmesi pek çok başka gelişmeyi de tetiklemiştir.
Bilginin değerinin artması, onu işleme ihtiyacını artırmış; bu durum bilgi ve iletişim
teknolojilerinin (BİT) yaygınlaşmasına yol açmıştır. Televizyon, cep telefonu ve
bilgisayarın da aralarında bulunduğu yirminci yüzyılın en önemli icatları arasında
sayılabilecek bu teknolojiler, yüzyılın sonu itibarıyla internetin yaygınlaşmasıyla
birlikte tüm ekonomik ve sosyal hayatı etkiler ve şekillendirir hale gelmiştir.
Özellikle internetin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesinin tabii bir neticesi
olarak sayısal çağ olarak da adlandırılan bu zaman diliminin en dikkat çekici
özelliklerinden biri yol açtığı değişimlerin hızı ve ölçeğidir. Örneğin, matbaanın 50
milyon bireye ulaşması en az yarım yüzyıl, radyo ve televizyonun aynı sayıda kişiye
ulaşması için sırasıyla 38 ve 13 yıl geçmesi gerekmişken, bu süre internet için sadece
4 yıl olmuştur.1
BİT ekonomik yapıyı derinden etkilemekte, iş yapış biçimlerini köklü
biçimde değiştirmektedir. Bu alanda ürün geliştiren ve hizmet veren şirketler,

1

Keniston, 2004: 1

1

1

stratejik ve katma değeri en yüksek sektörlerden birini oluşturmaktadır. Bu şirketler
kısa bir zaman zarfında ürün ve hizmetlerini milyonlarca insana ulaştırarak, onlarca
yıllık köklü şirketlerin önüne geçmiştir. Örneğin, 2013 yılında yapılan bir çalışmaya
göre, küresel ölçekte en değerli ilk 10 marka içinde BİT alanında faaliyet
gösterenlerin sayısı 7 olmuştur.2 BİT’in diğer sektörlere etkisi ise bilginin daha etkin
kullanılması, iş süreçlerinin gelişmesi, verimliliğin artması, yeni pazarlar, ürünler, iş
ve uzmanlık alanlarının ortaya çıkması şeklinde olmaktadır. Bu sayede, BİT’i kendi
iş süreçlerine adapte edebilen firmalar edemeyenlere göre rekabet üstünlüğü
kazanmakta,

BİT’i

etkin

kullanabilen

bireyler daha cazip

iş

imkânlarına

kavuşmaktadır. Bilgiye erişim kolaylaşmakta, azalan bilgi asimetrisi piyasanın daha
etkin işlemesine olanak tanımaktadır. Haberleşmenin kolaylaşması ve maliyetlerin
düşmesi, sadece yakın çevresinde bulunan kısıtlı sayıdaki aktör ile ekonomik ilişkiler
yürütebilen şirketlerin daha geniş bir alanda ekonomik faaliyet yürütmesine imkân
sağlamakta; bu durum küresel ölçekte iş yapan şirketlerin sayısında belirgin bir artışa
yol açmaktadır.
BİT sosyal alanda da köklü bir değişime sebebiyet vermektedir. BİT’in
ekonomik düzende sebep olduğu değişim, işgücü piyasasının dinamiklerini de
değiştirmektedir. Pek çok meslek ve iş alanı ortadan kalkarken, yenileri ortaya
çıkmakta ve istihdam edilebilme bireylerin BİT yetenekleri ile yakından ilişkili hale
gelmektedir. Bu durum bazı bireylerin işlerini kaybetmesine, bazı şirketlerin iflasına
sebep olmakta, bir kısım toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Diğer taraftan,
yaygınlaşan e-hizmetler etkin kullanıldığında bireylerin hayatını kolaylaştırmakta,
dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata uyumunu kolaylaştırmaktadır. Aynı
zamanda, BİT, kamu otoritesinin şeffaflaşmasını hızlandırmakta, devleti vatandaş
karşısında daha hesap verebilir kılmaktadır. Özellikle internetin yaygınlaşması,
katılımcılığı artırırken, demokrasinin daha etkin ve doğrudan işlemesine olanak
tanımaktadır. Haberleşmenin ucuzlaması ve kullanımı yaygınlaşan sosyal ağlar, bir
yandan bireylerin sosyal sermayelerini geliştirmelerine imkân tanırken, diğer yandan
mesafelerin kısaldığı ve sınırların kalktığı bu ortamda farklı kültür ve coğrafyalar
arasındaki
2

kaynaşmayı

hızlandırmaktadır.
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Bireylerin

daha

etkin

biçimde

haberleşebilmeleri

ve

fikir

alışverişinde

bulunabilmeleri

örgütlenmeyi

kolaylaştırmakta, hızlı biçimde mobilize olabilen bireyler kitlesel hareketlere yol
açabilmektedir.
BİT’in ekonomik ve sosyal hayatta yol açtığı köklü değişim ve sunduğu
fırsatlar göz önünde bulundurulduğunda, bu teknolojilere erişme imkânı olanlarla
olmayanlar arasında ekonomik refah, hayat kalitesi, beşeri sermaye birikimi ve daha
pek çok açıdan bir eşitsizlik oluşacağı açıktır. Yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim düzeyi
gibi değişkenlerle yakından ilişkili bu eşitsizliğin giderilmesi bilgi toplumu olma
yolunda çaba gösteren ülkelerin öncelikleri arasında yer almaktadır. Sayısal bölünme
kavramının konusunu oluşturan bu eşitsizliğin dinamiklerinin saptanması ve
seviyesinin ölçülmesi, bu eşitsizliğin azaltılması yolunda uygulanacak strateji,
politika ve eylemlerin başarısı için kritik önemdedir. 90’ların sonlarından itibaren
pek çok ülke, bu eşitsizliğin giderilmesi amacıyla BİT altyapılarının ülke genelinde
dengeli biçimde kurulması, bu teknolojilere toplumun tüm kesimlerinin makul
fiyatlarla

erişiminin

sağlanması

ve

bireylerin

bu

teknolojileri

kullanım

yetkinliklerinin geliştirilmesini merkez alan politikalar geliştirmektedir.
Bu tezin konusu, sayısal bölünme olarak ifade edilen bireyler, işletmeler ve
ülkeler açısından BİT’e erişimde yaşanan eşitsizliktir. Bu tezin amacı ise küresel
çalışmalardan ve Türkiye özelinde yapılmış olan saha araştırmalarından yararlanarak
sayısal bölünmeye yol açan faktörlerin ortaya konması ve bölünmenin azaltılmasına
yönelik politika önerilerinin getirilmesidir. Tez kapsamında, bu amaca yönelik,
sayısal bölünmenin ölçülmesi için geliştirilen gösterge ve endeksleri incelenecek;
dünyada sayısal bölünmenin azaltılması hususunda geliştirilen temel yaklaşımlar
değerlendirilecek, Türkiye’de sayısal bölünmenin tarihçesi ve mevcut durumu ile
bölünmenin azaltılması hususunda kamu, özel sektör ve sivil toplumu kuruluşları
tarafından hayata geçirilen çalışmalara yer verilecektir.
Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sayısal bölünmenin
tanımı yapılmakta olup, küresel sayısal bölünme ve ikinci düzey sayısal bölünme
gibi kavramlara değinilmektedir. Devamında, BİT ve e-hizmetlerin kullanımının
yaygınlaşmasının

psikolojik,

sosyal,

ekonomik
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ve

kültürel

açıdan

önemi

vurgulanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, BİT’in yaygınlığının ölçülmesi hususunda
geliştirilen gösterge ve endekslere yer verilmektedir.
İkinci bölümde, küresel sayısal bölünmenin mevcut durumu ele alınmakta,
gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler açısından BİT’in kullanımı ve yaygınlığının
geçirdiği evreler incelenerek genel eğilimler ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu
bölümde ayrıca, bu alanda başarılı görülen ülkelerde sayısal bölünmenin tarihçesi ile
şu andaki durumu, sayısal bölünmenin azaltılmasına yönelik konulan hedefler ile
uygulanan politikalar ve bu süreçte karşılaşılan sorunlara değinilmektedir.
Üçüncü bölümde, uluslararası kuruluşların sayısal bölünmenin azaltılması
hususunda geliştirdiği politikalara yer verilmektedir. Ayrıca, uluslararası örgütler,
devletler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından sayısal bölünmenin
azaltılmasına ilişkin küresel ölçekte geliştirilen temel yaklaşımlara ve bunlar arasında
önemli görülen telemerkezlere ve ucuz BİT cihazları ile içerik geliştirme
çalışmalarına değinilmektedir.
Dördüncü bölümde, Türkiye’de sayısal bölünmenin tarihçesi ve mevcut
durumu ele alınmaktadır. Mevcut durum, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, işgücü
durumu, yaşanılan bölge gibi değişkenler dikkate alınarak incelenmektedir. Bu
bölümde ayrıca, Türkiye’de 90’lı yılların başından itibaren sayısal bölünmenin
azaltılması hususunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından
geliştirilen strateji ve politikalar ile hayata geçirilen uygulamalara değinilmektedir.
Beşinci bölümde, literatür taraması ve istatistiki analizler aracılığıyla küresel
sayısal bölünmeye yol açan faktörler ele alınmaktadır. Türkiye için ise yapılmış olan
iki saha araştırmasının sonuçları yardımıyla BİT’in yaygınlığını kısıtlayan faktörler
incelenmekte olup, eldeki kısıtlı verilerden yararlanılarak istatistiki analizlere yer
verilmektedir.
Tezin son bölümünde ise, sayısal bölünme konusunda elde edilen sonuçlar
özetlenmekte ve ülkemizde geliştirilmesi gereken politika ve alınması gereken
tedbirlere ilişkin önerilere yer verilmektedir.
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1. SAYISAL BÖLÜNME: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Tanım
Sayısal bölünme kavramı en geniş haliyle bireyler, şirketler veya ülkeler
arasındaki BİT’e erişim ve bu teknolojilerin kullanım farklılıklarını ifade etmek için
kullanılmaktadır. Bireyler arasında yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, gelir seviyesi
farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan sayısal bölünme, şirketlerde ölçeğe ve
bulunulan sektöre göre kendini göstermektedir. Literatürde, sayısal açık, sayısal
uçurum, dijital bölünme gibi karşılıkları olan kavram, 90’lı yıllardan itibaren
özellikle internetin yaygınlaşmasıyla popüler hale gelmiştir. Sayısal bölünme
kavramı, zaman içinde ülkeler arasındaki erişim ve kullanım farklılıklarını
kapsayacak biçimde de kullanılmaya başlanmıştır. Daha çok, gelişmiş ülkelerle
gelişmekte olan ülkeler arasında var olan bu eşitsizliğe küresel sayısal bölünme
denilmektedir.3
Genel kabul gören yaklaşıma göre, sayısal bölünme üç alt başlıkta ele
alınmaktadır. Bunlar erişim uçurumu (access divide), kullanım uçurumu (usage
divide) ve yetenek uçurumudur (skills divide)4. Erişim uçurumu, diğer bir ifadeyle
erken dönem sayısal bölünme, BİT ürün ve hizmetlerine erişim imkânı olan
bireylerle olmayanlar arasındaki farklılığı tanımlamak için kullanılmaktadır. BİT
cihazları sahipliği ve fiziksel erişim imkânlarındaki eşitsizlik ile ilişkili olan erişim
uçurumu, gelir seviyesi ve ekonomik imkânlardaki farklılıkların bir sonucudur.
2000’lerin başından itibaren, kamu otoritelerinin erişim altyapısı konusundaki
hassasiyetinin artması, pazarın büyümesi ile ilişkili olarak BİT cihazlarının
ucuzlaması dünya genelindeki uçurumun azalmasına imkân tanımıştır. Özellikle
erişim altyapısı konusundaki yetersizlik, bazı ülkelerde politik sahiplenmenin bir
sonucu olarak büyük kamu yatırımları ile giderilirken, pek çoğu gelişmiş olan bir
kısım ülkelerde söz konusu altyapı özel sektör marifetiyle tesis edilmiştir. Kullanım
uçurumu, BİT'i günlük hayatı ve iş yaşamında kullanabilen bireyler ile
kullanamayanlar arasındaki farklılığa işaret etmektedir. Birinci düzey sayısal
bölünme olarak da ifade edilen bu uçurum türü ekonomik nedenlerden ziyade yaş ve
3
4

Chinn ve Fairlie, 2007: 16
Korea Agency For Digital Opportunity & Promotion, 2004: 6
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eğitim seviyesi ile yakından ilişkilidir. Temel BİT becerileri eğitiminin pek çok
ülkede ilköğretim seviyesine çekilmesi, BİT destekli eğitim uygulamaları ve BİT
kullanımının pek çok şirket için işe alım şartı haline gelmesi kullanım uçurumunu
önemli ölçüde azaltmıştır.
Diğer taraftan, BİT’in ekonomik açıdan öneminin artması ve özellikle
internet

kullanımının

yaygınlaşması,

bireylerin

içerik,

uygulama,

yazılım

geliştirerek; şirketlerin ise iş süreçlerini BİT’e adapte ederek ekonomik değer
yaratmalarını olanaklı hale getirmiştir. Bu bağlamda, BİT’in sunduğu imkânları
kullanarak değer üretenler ile bunları tüketenler arasında oluşan eşitsizlik ikinci
düzey

sayısal

bölünme

olarak

tanımlanmıştır.

Bu

bölünmenin

en

büyük

sebeplerinden birinin yetenek uçurumu olarak kavramsallaştırılan eğitim seviyesi
farklılıkları olduğu ifade edilmektedir. Kapatılması zaman ve emek gerektiren ikinci
düzey sayısal bölünme, ülkeler açısından yaygın bir BİT altyapısının tesis edilmesi,
rekabetçi bir telekomünikasyon sektörünün oluşturulması, kaliteli bir eğitim
sisteminin geliştirilmesi ve etkin bir girişimci ekosisteminin kurulmasını gerekli
kılmaktadır.
1.2. Sayısal Bölünmenin Azaltılmasının Önemi
BİT ve ona bağlı olarak gelişen hizmetler günümüzde ekonominin genel
işleyişi, işgücü piyasası, sosyal ve kültürel yaşam, birey, toplum ve devlet arasındaki
ilişkiler ve daha pek çok alanda köklü değişikliklere yol açmıştır. Her ne kadar bu
teknolojiler, taşıdığı risklerle beraber toplumsal hayata nüfuz etmiş olsa da bu
teknolojilerin gerekliliği genel kabul görmüş ve yaygınlaşması tartışma olmaktan
çıkmıştır. Örneğin gelişmiş pek çok ülkede, devlet, şirketler ve bireylerin
perspektifinden internet erişimi ile elektriğe erişim arasında gereklilik düzeyi
açısından belirgin bir fark kalmamıştır. Bu realiteden hareketle, ilerleyen bölümde
BİT’in yaygınlaşmasının önemi ve bu teknolojilerin yaygın olarak kullanıldığı bir
dünyada sayısal bölünmenin azaltılmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır.
1.2.1. Bilgi yoksulluğu ve bilgi bölünmesi
Sayısal bölünme, BİT’e erişimde eşitsizliği ifade etse de, özellikle
günümüzün bilgi odaklı dünyasında bölünmenin sonuçları yaygın ve kalıcı
6
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olabilmektedir. Bu durumun en büyük sebebi bilginin üretim, işleme, iletim ve
tüketim süreçlerinin hızlandığı bir dönemde, bu teknoloji ve hizmetlerden etkin
biçimde yararlanamayan bireylerin bilgi yoksulluğu çekmesidir. Bilgi yoksulluğunun
başlıca sebeplerinden biri olan sayısal bölünmenin azaltılmasıyla, bireyler, beşeri ve
sosyal sermayelerini geliştirme; işletmeler, ürün, hizmet ve süreçlerini geliştirerek
verimlilik ve rekabet edebilirliklerini artırma; kamu otoriteleri ise, hizmetlerini daha
etkin, şeffaf ve verimli sunma imkânına kavuşabilmektedir.
Bilgiyi üreten, işleyen, paylaşan bireyler ile diğerleri arasındaki refah ve
gelişmişlik farklılıklarına işaret eden bilgi bölünmesi (knowledge divide) ile sayısal
bölünmenin yakından ilişkili olduğu pek çok çalışmada ortaya konulmuştur.5 Bu
durumun sebepleri arasında, etkin bir BİT altyapısı ve onu kullanabilecek teknik
yeterlilik olmadıkça bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi işlemenin zorlaşması, verimliliğin
ve etkin rekabetin sağlanamaması, iş ortamının yenilikçi karakterini yitirmesi
sayılabilir. Sayısal bölünmenin, bilgi bölünmesi ile ilişkili diğer bir sonucu ise,
bilginin toplumdaki aktörler arasında yeterince hızlı ve kolay iletilememesi ve bu
şekilde bilgi yayılmasının (knowledge spillover) engellenmesidir. Diğer taraftan,
bilgi bölünmesinin sayısal bölünme dışındaki başka nedenleri de olduğu hatırdan
çıkarılmamalıdır.6
1.2.2. Ekonomik refah, verimlilik ve yenilikçilik
Yapılan pek çok çalışma BİT ile ekonomik büyüme arasında belirgin bir ilişki
olduğunu ortaya koymaktadır.7,

8

Öncelikle BİT, bir sektör olarak katma değeri

yüksek ürün ve hizmetler geliştirmekte, önemli ölçüde nitelikli istihdam
yaratmaktadır.

Örneğin

sadece

internet,

tek

başına

bir

sektör

olarak

değerlendirildiğinde ekonomik açıdan dünya genelinde tarım ve madencilikten daha
büyük bir paya sahiptir.9 İşgücü açısından değerlendirildiğinde BİT sektörü
istihdamı, özellikle gelişmiş ülkelerde, toplam istihdamın yüzde 5’ine yaklaşmıştır.
Ancak, bunlardan daha önemlisi, genel amaçlı bir teknoloji olması nedeniyle BİT’in
5
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ekonominin bütününü etkileyen yaygın etkileri ve sebep olduğu dışsallıklardır. BİT
sayesinde, bilginin kolaylıkla üretilmesi, işlenmesi ve depolanması özellikle
şirketlerin iş yapış biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. BİT, şirketlerdeki
organizasyon yapılarını, çalışma metotlarını ve görev tanımlarını verimliliği artıracak
biçimde değişikliğe uğratmıştır. Bu teknolojilerin yaygınlaşması uluslararası iş
yapma imkânlarını artırmış olup, özellikle ülkeler arası ticarette sınırların önemini
azaltmıştır. BİT alanında yeterli insan kaynağı ve altyapısı bulunan ülkeler
uluslararası arenada avantajlı duruma geçmişlerdir. Örneğin, bu alanda öne çıkan
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünya genelinde internet üzerinden elde edilen
gelirin yüzde 30’una, net kârın ise yüzde 40’ına sahip olmaktadır.10
BİT ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, insan kaynağı yetkinliği, altyapı
kalitesi, piyasa mekanizması gibi diğer pek çok faktörün durumuna bağlı olarak
değişmektedir. Örneğin, rekabetçi, dışa açık ve yenilikçi ekonomilerde BİT
büyümeye ve istihdam artışına olanak sağlarken, kapalı ve rekabetçi olmayan
ekonomilerde uluslararası rekabet gücünün zayıflamasına ve istihdamın azalmasına
neden olabilmektedir. Bu durumun sebebi, BİT yatırımlarının yeniliğe dönüştüğü
ölçüde ekonomik büyümeye ve verimliliğe katkısının olmasıdır.11 Yenilikten
kastedilen, şirketlerin ürün ve hizmetlerini veya üretim, işletme, pazarlama, dağıtım,
satış süreçlerini kısa ve uzun vadede avantaj sağlayacak biçimde piyasadaki diğer
aktörlerden farklılaştırabilmeleridir. Bu farklılaştırma, ürün yeniliği (product
innovation) ve süreç yeniliği (process innovation) olmak üzere iki biçimde ortaya
çıkmaktadır. Ürün yeniliği, var olan bir ürünün farklılaştırılması veya var olmayan
bir ürünün ortaya çıkarılmasına karşılık gelmektedir. Eğer ortaya çıkan ürün yeni
talep yaratıyorsa, ürün yeniliği şirketin sermaye ve emek gibi üretim faktörlerine
olan ihtiyacını artırmakta, bu durum ekonomik büyümeyi ve istihdamı pozitif
biçimde etkilemektedir. Süreç yeniliği ise, verimlilik artışını sağlamak amacıyla iş
süreçlerinin farklılaştırılmasıdır. Süreç yenilikleri, verimliliği ve kârlılığı artırırken
istihdamı azaltıcı etki yapabilmektedir. Süreç yenilikleri sonucunda azalan
maliyetler, özellikle talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu ürün ve hizmetlerde
talebi artırmakta; artan talep, üretimi tetikleyerek yine büyüme ve istihdamı
10
11
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artırmaktadır.12 BİT’in ekonomik büyümeye ve verimliliğe pozitif veya negatif
etkileri bu yenilik türlerinin sonuçları ile ilişkilidir. Yakın zamanda 13 ülke13 üzerine
yapılan bir çalışmada, sadece internetin küçük ve orta ölçekli işletmelerin
verimliliklerinde yaklaşık yüzde 10’luk bir artışa yol açtığı, son 5 yıl içinde söz
konusu 13 ülkenin GSYH’sindeki artışın yüzde 21’inin sadece internetin etkisiyle
olduğu ortaya konulmuştur.14
Bilgi almanın ve iletişimin kolaylaşması neticesinde bilgi asimetrisinin
azalması, rekabetin tesisini hızlandırmakta; bu durum ürünlerin fiyatlarında aşağı
yönlü bir baskı oluşturmaktadır. BİT’in yol açtığı verimlilik artışı sonucu düşen
maliyetler de bireylerin satın alma güçlerini artırmaktadır. Maliyetlerdeki bu düşüş,
bireylerin ürün ve hizmetlere biçtikleri değerden daha düşük fiyatlar ödeyerek
ulaşmalarına sebep olmakta, yüksek miktarda tüketici rantı (consumer surplus)
ortaya çıkarmaktadır.15 Özetle, bireylerin ekonomik refah ve alım güçlerini,
şirketlerin ise verimlilik, yenilikçilik ve rekabet edebilirliklerini artırıcı etkileriyle
ekonomik büyüme ve refahı artıran BİT yaygınlığının ekonominin genelinde olumlu
etkiler yaratacağı açıktır.
1.2.3. İşgücü piyasası ve istihdam
BİT’teki gelişmelerin, beşeri sermaye yatırımı tercihlerine ve işgücü
piyasasına mikro (bireyler, şirketler) ve makro (sektörler, ülkeler, uluslararası)
düzeydeki etkisi çok boyutludur.
Bireyler

açısından

değerlendirildiğinde

BİT,

iş

yapış

biçimlerini

değiştirmekte, tüketim alışkanlıklarını farklılaştırmakta, teorik ve uygulamalı eğitim
tercihlerini etkilemektedir. BİT’in yaygınlaşması, özellikle işgücü piyasasında köklü
değişikliklere yol açmakta, bazı mesleklere olan ihtiyaç ortadan kalkarken bazı yeni
meslekler ortaya çıkmaktadır. Şirketlerin BİT vasıtasıyla iş süreçlerini değiştirmesi,
çalışanlar için bu teknolojilerin kullanımını zorunlu kılmakta, pek çok iş ve meslek
grubu geleneksel metotları bırakmak durumunda kalmaktadır. Otomasyon sonucu
12
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ihtiyaç kalmayan meslekler yok olurken, daktilograf, santral operatörü gibi meslekler
değişime uğramakta, yazılım mühendisi, veritabanı yöneticisi, sosyal medya uzmanı
gibi yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Bireylerin BİT becerileri ile beraber başka
yetenekler de kazanmasını zorunlu kılan bu durum, BİT’in işgücü piyasasına nitelik
yönüyle olan etkisinin bir sonucudur.
BİT’in işgücü piyasasına nicelik yönüyle olan etkisi ise karmaşıktır. Mikro
açıdan değerlendirildiğinde, belli sektörler açısından BİT’in istihdamı azaltıcı etkisi
olduğu açıktır. Şirketlerin otomasyon süreçlerinin iyileşmesi ve kas gücü ile yapılan
pek çok işin bilgisayarlara havale edilmesi, bir yandan verimliliği artırırken diğer
yandan istihdamı belirgin ölçüde azaltmaktadır. İnsan gücüyle yapılan pek çok işin
bilgisayarlarla yapılır hale gelmesi özellikle KOBİ’lerde iş kayıplarına neden
olmakta, kamu sektöründe ise gizli işsizlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Yakın zamanda etkileri görülen, istihdamı azaltıcı başka bir faktör ise özellikle
internetin yaygınlaşması ile beraber farklı iş modellerinin ortaya çıkmasıdır. Bu
duruma en çarpıcı örnek, milyonlarca gönüllünün desteğiyle sadece 142 ücretli
çalışanla dünya genelindeki ansiklopedi hizmetlerini neredeyse tekeline alan
Wikipedia.org internet sitesidir.16
BİT’in yaygınlaşmasının sektörel etkileri de dikkate değerdir. Örneğin,
sayısal içerik hizmetlerinin matbaa, kâğıt ve mürekkep sektörlerine olan etkisi yıkıcı
olmuş ve bu sektörlerde düşen iş hacmi ve kârlar neticesinde belirgin iş kayıpları
yaşanmıştır. Bazı sektörler açısından bir tür yaratıcı yıkım (creative destruction)
olarak değerlendirilebilecek istihdam azaltıcı bu etki, ekonominin geneli dikkate
alındığında tersine işlemektedir. Bu durumun en önemli sebebi iş modellerinin
iyileşmesi ve artan verimlilikler neticesinde oluşan kârın yatırıma dönüşerek yeni
istihdam alanları yaratmasıdır. Bu görüşü destekleyici nitelikte, 2011 yılında
McKinsey tarafından yapılan bir çalışmada, son 15 yılda internetin yaygınlaşması
sonucunda Fransa’da yaklaşık 500 bin iş yok olurken yaklaşık 1,2 milyon yeni iş
yaratıldığı ortaya çıkmıştır. Farklı ülkelerde yaklaşık 4.800 küçük ve orta ölçekli
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işletmeyi kapsayan benzer bir çalışmada, internetin bir sonucu olarak yok olan her
bir işe karşılık 2,6 işin ortaya çıktığı saptanmıştır.17
Özetle, BİT’in işgücü piyasasını ve istihdam dinamiklerini derinden etkilediği
açıktır. Küreselleşmenin boyutu dikkate alındığında, bu teknolojilere bağlı olarak
ihtiyaç duyulan nitelikleri sağlayamayan birey ve toplumların uluslararası rekabette
geri planda kalması kaçınılmazdır.
1.2.4. Hayat kalitesi
BİT, gündelik yaşamda köklü değişimlere yol açmıştır. Özellikle internetin
yaygınlaşmasıyla, kamu veya özel sektör tarafından hizmet sunulan alışveriş,
eğlence, bankacılık, sağlık, adalet, eğitim gibi alanlardaki pek çok faaliyetin
elektronik ortama taşınması hayatı önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. Özellikle
gelişmiş ülkelerde kademe kademe hayata geçirilen akıllı kentler (smart cities)
sağlık, ulaştırma, güvenlik gibi alanlardaki pek çok hizmet için altyapı görevi
üstlenmekte, büyük veri (big data) konusundaki çalışmalar bilginin işlenmesini
kolaylaştırarak politika yapıcılar açısından karar alma süreçlerini hızlandırmakta,
nesnelerin interneti (internet of things) bireyler açısından angarya niteliğindeki pek
çok işin otomatize edilmesine olanak tanımaktadır. Mobil cihazların (tablet
bilgisayar, akıllı telefon vb.) ve genişbant erişim hizmetlerinin yaygınlaşması, pek
çok hizmetin vatandaşın ayağına kadar getirilmesini sağlamakta, ticari getirisi de
olan mekanla entegre yeni hizmet ve uygulamaların hayata geçirilmesine imkan
tanımaktadır. Yaşlanan nüfusu bir tehdit olarak görmeyip, ekonomik sisteme entegre
ederek fırsata çevirmeyi amaçlayan ülkeler gümüş ekonomi (silver economy)
kavramı etrafında toplumu kapsayıcı strateji ve politikalar geliştirmektedir.
BİT’in gündelik yaşama ve iş hayatına nüfuzu kamu idarelerinin de
hizmetlerini bu teknolojilere uyarlamasını zorunlu kılmıştır. Özellikle, 90’lı yılların
başından itibaren Anglosakson dünyada kamu idareleri tarafından hayata geçirilen
uygulamalar e-devlet kavramını dünya gündemine taşımıştır. Kamu hizmetlerinin
elektronik ortama taşınması ve iş süreçlerinin BİT destekli çözümlerle kullanıcı
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak hizmet sunumunda etkinliğin
17
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sağlanmasını hedefleyen e-devlet hizmetleri, ilerleyen dönemde pek çok ülkede
hayata geçirilmiştir. e-Devlet hizmetleri bazı ülkelerde başarılı olmuş ve halkın
yaşam kalitesinde ve kamu hizmetlerinin verimliliğinde belirgin bir artışa yol
açmıştır. Bazı ülkelerde ise arz ve/veya talep yönlü çeşitli hata ve eksikliklerden
dolayı istenen ölçüde başarı sağlanamamıştır. Talep yönlü eksikliklerin başlıcaları,
bireylerin ve işletmelerin temel BİT becerilerinin yetersizliği ve bu konudaki
farkındalık eksikliği olmuştur. Bu durum, BİT kültürünün yerleşmediği ülkelerde
kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik zafiyetinin yanında bazı e-devlet
hizmetlerinin faaliyete geçememesine ve hayat kalitesinde görece bir düşüklüğe
neden olmuştur.
Özetle, etkin bir BİT altyapısının tesisi ve BİT kullanımının yaygınlığı,
toplumun tüm kesimleri için hayatı kolaylaştıran pek çok uygulamanın yerleşmesine
olanak tanımaktadır.
1.2.5. Katılımcılık, şeffaflık ve çok seslilik
21. yüzyılın popüler kavramı olan yönetişim, internet sayesinde daha kolay
hayata geçme imkânı bulmuş ve katılımcılık kavramının karar alma süreçlerindeki
rolü belirgin biçimde artmıştır. Bireylerin karar alıcılara ulaşmak için günler
öncesinden randevu alma gerekliliği ortadan kalkmış, özellikle sosyal medya
iletişimde etkili bir araç halini almıştır. BİT cihazlarının ve internetin yaygınlaşması
bireylerin

örgütlenmesini

kolaylaştırmış,

kolektif

hak

arama

yollarını

çeşitlendirmiştir. Bu imkân, Arap Baharı gibi örneklerde toplumsal dinamikleri
harekete geçirerek rejim değişikliklerini tetiklerken, gelişmiş ülkelerde karar vericiler
açısından toplumun nabzını tutma konusunda önemli bir araç işlevi görmüştür. Bu
sayede karar alıcılar, halkla irtibatlarını sürekli kılabilmekte, seçim süreçlerinde
internetten yoğun biçimde faydalanmaktadır. Örneğin Twitter hesabına sahip olmak
pek çok siyasetçi açısından norm halini almış, bu sayede seçilmişlerle seçmen
arasındaki iletişim neredeyse maliyetsiz hale gelmiştir. Seçim kampanyaları da bu
değişimden nasibini almıştır. Örneğin, 2008 yılında yapılan ABD Başkanlık
Seçimlerinde, 15 farklı sosyal ağ üzerinden yaklaşık 5 milyon destekçiye ulaşan ve
kampanya videoları sadece YouTube kanalı üzerinden yaklaşık 50 milyon kez
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izlenen Barack Obama’nın seçim galibiyetinde sosyal medya çalışmaları önemli rol
oynamıştır.18 Diğer taraftan, internet üzerinden yürütülen kampanyalar, seçim
süreçlerinde adaylar açısından maddi kaynak ve zaman tasarrufu sağlamakta, bu
durum özellikle maddi imkânları yetersiz olan adaylar için fırsatlar yaratarak daha
ideal bir demokratik ortamın tesisine katkı yapmaktadır.
BİT’in yaygınlaşması ve iletişimin kolaylaşması kamu idarelerini ve halka
açık şirketleri daha denetlenebilir ve şeffaf kılmıştır. Basılı metinler üzerinden
ilerleyen süreçlerin sayısal ortama aktarılması ve internetin yaygınlaşması denetimde
ölçek ve erişim sorununu büyük ölçüde çözmüştür. Halk adına bir tür denetim görevi
üstlenen medyanın internetin katkısıyla daha özgür ve çok sesli hale gelmesi bu
süreci hızlandırmıştır. Geleneksel medyanın haber verme odaklı tek yönlü iletişim
tarzı tarihe karışmış, internetin çok sesli yapısı geleneksel medya temsilcilerini
alışkanlıklarını değiştirmeye zorlamıştır. Blog, forum, interaktif sözlük gibi çok sesli
yapılar, bir yandan farklı düşünce ve kültürlere sahip bireyler arasındaki etkileşimi,
bireylerin sosyal sermaye stoklarını ve entelektüel birikimin yayılım hızını artırırken,
diğer yandan önemli birer bilgi ve haber alma mecrasına dönüşmüştür. İnternetin
sunduğu imkânlar medya sektöründe görece bağımsız farklı iş modellerine de olanak
tanımıştır. 2005 yılında kurulan internet gazetesi The Huffington Post günde
ortalama yaklaşık 6 milyon kişi tarafından okunurken, dünyanın en çok seyredilen
çevrimiçi haber programı The Young Turks günde ortalama 1 milyon kez
izlenmektedir.19,

20

Gazete, dergi ve televizyon kanalı gibi büyük organizasyonlara

göre siyasi, sosyal ve ekonomik çıkar gruplarının baskılarına karşı daha bağışık olan
tüm bu yapılar sayesinde sansür ve otosansür mekanizması büyük ölçüde anlamını
yitirmiş, anayasal bir hak olan haber alma özgürlüğü pratikte hayata geçebilmiştir.
Özetle, internet başta olmak üzere BİT ve e-hizmetler katılımcılığın ve
şeffaflığın artmasına imkân tanımakta, etkileşimi ve örgütlenmeyi kolaylaştırarak
demokratik değerlerin ve çoğulculuğun gelişimine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla
bu teknolojilerden mahrum olan veya kısıtlı yararlanan birey ve toplumların daha
otoriter ve etkileşimden uzak bir ortamda yaşam sürmeleri olasıdır.
18
19
20

The Dragonfly Effect, 2013
Quantcast, 2013
TYT Network, 2013
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1.3. Sayısal Bölünmenin Ölçülmesi
Sayısal bölünmenin ölçümünde kullanılan yöntem ve ölçüme konu olan
gösterge, bölünmenin tanımı, türü, çalışmanın yeri ve yapıldığı zaman dilimine göre
değişkenlik göstermektedir. Örneğin, çalışmaya konu olan yer az gelişmiş bir ülke
veya çalışmanın yapıldığı zaman dilimi 1980 öncesi bir tarih ise telefon yoğunluğu
veya televizyon sahipliği anlamlı bir gösterge olabilirken, gelişmiş bir ülkede yakın
zamanda yapılan bir çalışmada akıllı telefon veya tablet sahipliğini dikkate almak
daha sağlıklı bir ölçüme olanak tanıyacaktır. Buna ek olarak, örneğin, birinci düzey
sayısal bölünmenin ölçülmesinde saha araştırmaları yeterli olabilecek iken, ikinci
düzey sayısal bölünmenin ölçülmesinde saha araştırmalarına ek olarak BİT ürün ve
hizmetlerinin üretimi ve ticaretine ilişkin bazı makro verilerden yararlanmak daha
yerinde olacaktır. Dolayısıyla ölçümün yöntemi ve ölçüme konu olan gösterge,
ölçümün amacı, yeri, zamanı ve hedef kitlesi ile doğrudan ilişkilidir.
1.3.1. Göstergeler
BİT’in yaygınlaşmasına paralel tarihsel süreç içinde en yaygın biçimde
kullanılan göstergeler telefon yoğunluğu (teledensity), bilgisayar sahipliği ve internet
kullanım oranları olmuştur. Sabit telefon hattı sayısının nüfusa oranını ifade eden
telefon yoğunluğu her ne kadar doğrudan sayısal bölünme ile ilişkili olmasa da bir
bölgenin erişilebilirliğini göstermesi nedeniyle ölçümde kullanılmıştır. Telefon
yoğunluğu günümüzde sayısal bölünmeye dair bir gösterge olarak nadiren tercih
edilmektedir. Bu durumun sebepleri arasında mobil iletişim ve genişbant internet
hizmetlerinin sabit telefon kullanımını geriletmesi ve telefon imkânına sahip
bireylerin BİT'in günümüzde sunduğu fırsatların küçük bir kısmından yararlanmasına
olanak tanıması gösterilebilir. Özellikle 90’lı yıllarda bölünmenin ölçülmesinde
başlıca bir gösterge olarak kullanılan kişisel bilgisayar sahipliği için de benzer bir
durum geçerlidir. Telefon, bilgisayar, televizyon gibi cihazların işlevselliklerinin
artarak birbirine yakınsaması ile akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların
yaygınlaşması, kişisel bilgisayar için kapsayıcı bir tanım yapmayı zorlaştırarak,
bilgisayar sahipliği üzerinden sayısal bölünmenin ölçülmesini anlamsız kılmıştır.
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Günümüzde, ölçümde en yaygın kullanılan göstergelerden biri internet
kullanım oranıdır. İnternet kullanım oranının sayısal bölünmenin ölçülmesinde
belirleyici bir gösterge olarak kabul görmesinin temel nedeni, her geçen gün artan
içerik hacmi ve hızla gelişen teknik altyapısı sayesinde günümüzde internete erişimin
neredeyse bilgiye erişim ile eş anlamlı hale gelmesidir. Bu durum, hemen hemen
bütün BİT cihazlarının işlevselliğini internete erişebilme kabiliyeti ile doğru orantılı
hale getirmiştir. İnternet kullanımının özellikle birinci düzey sayısal bölünmenin
ölçülmesinde kullanılmasının diğer bir nedeni, kişisel bilgisayar sahipliğinin aksine
erişim uçurumunun yanında kullanım uçurumunu ve kısmen yetenek uçurumunu
ölçebilmekte olmasıdır. Yukarıda sayılan göstergelere ek olarak özellikle gelişmiş
ülkelerde başka bazı göstergeler de kullanılmaktadır. Bu göstergeler arasında internet
bağlantısı türü, erişim hızı ve maliyeti ile internette kalma süresi sayılabilir.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication
Union - ITU) tarafından hazırlanan ve 2005 yılında gerçekleştirilen Dünya Bilgi
Toplumu Zirvesi’nde kabul edilen Temel BİT Göstergeleri (Core ICT Indicators)
özellikle küresel sayısal bölünmeyi ölçmek için yaygın biçimde kullanılmaktadır.
Dört başlıkta toplanan bu göstergeler Tablo 1.1’de verilmektedir.
Tablo 1.1. Temel BİT Göstergeleri
Altyapı ve Erişim
Cep telefonu kullanım oranı
İnternet kullanıcısı sayısı
Genişbant erişim oranı
İnternet ve cep telefonu tarife ücreti
Hanehalkı ve Bireylerin BİT Kullanımı
Bilgisayar ve internet bağlantısına sahip hane oranı
Bireylerin interneti kullanma sıklığı
İnternet üzerinden yürütülen faaliyetlerin türü
İşletmelerin BİT Kullanımı
Bilgisayar ve internet bağlantısına sahip işletmelerin oranı
İnternet sayfası ve intranet sahipliği oranı
İşletmelerin internet üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin türü
BİT Sektörü ve BİT Ürünlerinin Ticareti
BİT sektörü çalışanı sayısı
BİT sektörünün ürettiği katma değer
BİT ürünlerinin toplam ihracat ve ithalattan aldıkları pay
Kaynak: ITU, 2005: 3-5
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2010 yılında güncellenen Temel BİT Göstergeleri’nin BİT sektörü ve BİT
ürünlerinin ticareti alt başlığı BİT üretim sektörü ve BİT ürünlerinin uluslararası
ticareti olmak üzere ikiye ayrılmış, ek olarak eğitimde BİT alt başlığı eklenmiştir.21
Bu güncelleme, küresel ölçekte erken dönem ve birinci düzey sayısal bölünmeden,
ikinci düzey sayısal bölünmeye geçişin işaretlerinden biridir.
1.3.2. Demografik değişkenler
Bireysel ölçekte sayısal bölünmenin ölçümünde dikkate alınan demografik
değişkenler, yapılan çalışmaların amaç ve kapsamına göre çeşitlilik göstermektedir.
Demografik değişkenler içinde en sık kullanılanlar, gelir ve eğitim düzeyi, yaş,
cinsiyet, etnik köken ve yaşanılan bölgedir. Yapılan çalışmalar, kentlerde
yaşayanların kırsal kesimde yaşayanlara, gençlerin yaşlılara, erkeklerin kadınlara,
gelir ve eğitim düzeyi yüksek olanların düşük olanlara göre BİT’i daha yoğun
kullandığını ortaya koymuştur. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, özellikle 90’lı
yıllarda kadınlar aleyhine mevcut olan eşitsizliğin giderek azaldığını ortaya
koymaktadır. Cihaz ve bağlantı fiyatlarının düşmesi de gelir düzeyine bağlı
uçurumun kapanmasına katkı yapmaktadır. Şirketler açısından değerlendirildiğinde
ise, bölünmenin derecesinde şirketin büyüklüğü ve içinde bulunduğu sektörün
belirleyici olduğu ortaya çıkmaktadır. Değişkenlerin seçimi, ülke içindeki sayısal
bölünmenin doğru ölçülmesi ve sonuçlarından tutarlı çıkarımlar yapılabilmesi için
kritik önemdedir.
1.3.3. Başlıca endeksler
BİT kullanımı ve yaygınlığı konusunda belirli göstergeler üzerinden ölçüm
yapan ve endeks metodolojileri geliştiren uluslararası aktörlerin varlığı güvenilir
ölçümleme mekanizmalarını olanaklı kılmıştır. İleriki kısımda dar ve geniş anlamda
sayısal bölünmenin ölçülmesi için geliştirilmiş bileşik endekslerden, bu endekslerin
geliştirilme amacı ve bileşenlerinden kısaca bahsedilecektir.
BİT’in artan önemi, bu alanda akılcı politikaların geliştirilebilmesi için
devletleri, uluslararası kuruluşları ve bazı uluslararası şirketleri bu teknolojilere
21

ITU, 2010: 5-8
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erişim ve kullanımın doğru ölçülebilmesi için endeks geliştirme çalışmalarına
itmiştir. Belirli göstergelerin ölçümlemenin amacına göre ağırlıklandırılmasıyla
oluşturulan endeksler, özellikle küresel sayısal bölünmenin ölçülmesi için yararlı
olmaktadır. Bu endekslerin başlıcaları arasında,
 ITU tarafından geliştirilen BİT Gelişme Endeksi (ICT Development Index
- IDI),
 Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF) tarafından
geliştirilen Ağa Hazırlık Endeksi (Networked Readiness Index - NRI),
 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations
Conference on Trade and Development - UNCTAD) tarafından geliştirilen
BİT Yaygınlık Endeksi (ICT Diffusion Index - ICTDI),
 Dünya Bankası Enstitüsü (World Bank Institute - WBI) tarafından
geliştirilen Bilgi Endeksi (Knowledge Index - KI) ve Bilgi Ekonomisi
Endeksi (Knowledge Economy Index - KEI),
 Uluslararası Veri Kurumu (International Data Corporation - IDC)
tarafından geliştirilen Bilgi Toplumu Endeksi (Information Society Index ISI)
yer almaktadır. İlerleyen bölümde bu endekslerden önemli görülen birkaçının
metodolojisine,

kullanım

alanlarına

ve

yıllar

içinde

geçirdiği

değişime

değinilmektedir.
1.3.3.1. BİT Gelişme Endeksi
Eski adı Sayısal Fırsat Endeksi (Digital Opportunity Index) olan BİT Gelişme
Endeksi (IDI), uluslararası kuruluşlar, devletler ve akademik çevreler tarafından
sayısal bölünmenin ölçülmesinde dikkate alınan başlıca endekslerden biridir.
Endeksin hesaplanmasında uluslararası kabul görmüş 11 bilgi toplumu göstergesi
kullanılmaktadır.22 3 başlıkta toplanan bu göstergeler,
 Erişim alt endeksi kapsamında sabit telefon ve cep telefonu yoğunluğu,
uluslararası internet bant genişliği, bilgisayar ve internet erişimine sahip
hane oranı
22

ITU, 2011: 8
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 Kullanım alt endeksi kapsamında internet kullanıcısı sayısı, genişbant ve
mobil genişbant kullanım oranı
 Yetenekler alt endeksi kapsamında erişkin okuryazar oranı, ortaöğretim ve
yükseköğretim kayıt oranıdır.
IDI, üç ayaklı bir model üzerine bina edilmiştir. Bir ülkenin gelişme süreci
içinde bilgi toplumu ve bilgi ekonomisine dönüşmesi için temel alınan bu üç ayaktan
ilk ikisi BİT’e erişim ve BİT kullanımıdır. BİT’in toplumun ve ekonominin
dönüşmesinde etkili bir araç olması, bireylerin ve işletmelerin BİT yetenekleri ile
yakından ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeple yetenekler bu modelde
üçüncü ayak olarak yer almıştır. Yetenekler alt endeksinin hesaplanmasında
kullanılan okuryazarlık oranı, orta ve yüksek öğretim kayıt oranı gibi göstergeler her
ne kadar BİT yetenekleri ile doğrudan alakalı olmasa da bilgisayar ve internet
okuryazarlığı gibi göstergeler üzerinden pek çok ülkede istatistik toplanmıyor oluşu,
en yakın görülen beşeri gelişmişlik göstergelerinin hesaplamaya dâhil edilmesini
gerekli kılmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak yetenekler alt endeksine diğer alt
endekslere göre daha düşük bir ağırlık verilmiştir. Hesaplamada beşeri gelişmişlik
göstergelerinin kullanılmasının diğer bir nedeni BİT kullanımının faydalarının belli
bir gelişmişlik seviyesinin altında görece zayıf etki etmesidir. Bu yüzden IDI, sadece
BİT’e erişim ve BİT kullanımını değil, dolaylı olarak BİT’in potansiyel etkilerini de
ölçen bir endeks olarak değerlendirilebilir.23
BİT’in hızlı değişen yapısı, IDI’nın yıllar içinde değişen dinamik bir
hesaplamasının olmasını gerekli kılmıştır. Örneğin, genişbant kullanımının giderek
yaygınlaşması ve pek çok ülkede lüks olmaktan çıkması, yakın zamanda bu
göstergenin kullanım alt endeksinden erişim endeksine geçmesine yol açabilecektir.
Benzer biçimde cep telefonu kullanımının sabit telefon kullanımını belirgin biçimde
geriletmesi, yakın zamanda sabit telefon kullanımının endeksten çıkarılmasını
gerektirebilecektir. ITU tarafından geliştirilen diğer bir yaklaşım ise, önümüzdeki
dönemde endeksin hesaplanmasında merkezi yapılardan alınan verilerden ziyade

23

a.g.e.: 7
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hanehalkı ve işletmeler üzerinde yapılan saha araştırmalarından elde edilen verilerin
kullanılacak olmasıdır.24
1.3.3.2. Ağa Hazırlık Endeksi
Ağa Hazırlık Endeksi (NRI), 2002 yılında Dünya Ekonomik Forumu adına
Harvard Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilmiştir. BİT
imkânları açısından ülkelerin rekabet edebilirliğini ölçen endeks başlangıç
aşamasında üç alt endeksten oluşmuştur. Bu kapsamda; (1) ortam alt endeksi
kapsamında düzenleme, yenilikçilik ve girişimcilik ortamı, (2) hazırlık alt endeksi
kapsamında altyapı ve sayısal içerik düzeyi, fiyatların uygunluğu ve sayısal
becerilere ilişkin göstergeler NRI’nın hesaplamasında kullanılmaktadır. 2012 yılında
yapılan bir güncelleme ile etki alt endeksi kapsamında BİT’in ekonomik ve sosyal
etkileri de endeksin hesaplanmasına dâhil edilmiştir. Sayısal içerik, yenilikçilik,
düzenleme kalitesi, ekonomik ve sosyal etkiler gibi diğer endekslerde yer almayan
pek çok kavramın hesaplamada dikkate alınması NRI’nın küresel sayısal bölünmeyi
ölçen çalışmalarda kullanılmasını sağlamıştır. Endekse ilişkin bilgiler, Dünya
Ekonomik Forumu tarafından düzenli olarak yayımlanan Küresel Bilgi Teknolojileri
Raporunda (Global Information Technology Report) yer almaktadır.25
1.3.3.3. BİT Yaygınlık Endeksi
2003 yılında UNCTAD tarafından tanıtılan BİT Yaygınlık Endeksi (ICTDI),
BİT altyapısı ve BİT kullanımı başlıkları altında sıralanabilecek göstergeler
üzerinden BM üyesi ülkeleri kapsar biçimde küresel sayısal bölünmeyi ölçmek için
geliştirilmiştir. Endeksin hesaplanmasında kullanılan göstergeler arasında altyapı
başlığı altında kişi başına düşen bilgisayar sayısı, internete bağlı bilgisayar sayısı,
telefon hattı sayısı ve mobil abone sayısı bulunurken, kullanım başlığı altında
internet kullanımı ve okuryazarlık oranı, telefon ve internet tarife ücretleri ve kişi
başı GSYH bulunmaktadır. Hem altyapı hem de kullanım imkânlarını dikkate alması
sebebiyle sayısal bölünmenin ölçülmesi açısından zamanının şartlarında başarılı bir

24
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a.g.e.: 8
World Economic Forum, 2012: 6
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endeks olarak değerlendirilen ICTDI sonraki dönemde yerini ITU tarafından
geliştirilen IDI’ya bırakmıştır.26
1.3.3.4. Bilgi Ekonomisi Endeksi
Dünya Bankası Enstitüsü tarafından geliştirilen Bilgi Ekonomisi Endeksi
(KEI) ise ülkelerin bilgi ekonomisine uyum durumlarını tespit etmektedir. Ülkedeki
BİT yetkinliğinin, ülke içinde bilgiyi üretme, kullanma ve yayma kapasitesi ile
doğrudan ilişkili olduğu varsayımına dayanılarak, ayrı olarak alındığı endeksin diğer
bileşenleri ülkedeki kurumsal ve ekonomik yapı, eğitim ve beşeri sermaye ile
ekonomik sistemin yenilikçi karakteridir. Endekste kullanılan göstergeler,
 BİT yetkinliği başlığında,
o kişi başı telefon sayısı,
o kişi başı bilgisayar sayısı,
o internet kullanıcılarının genel nüfusa oranı,
 Kurumsal ve ekonomik yapı başlığında,
o gümrük engelleri,
o düzenleme kalitesi
o hukuk sistemi,
 Eğitim ve insan kaynağı başlığında,
o ortalama eğitim süresi,
o orta öğretim kayıt oranları,
o yükseköğretim kayıt oranları,
 Yenilikçi sistem başlığında,
o telif ve lisans ödemeleri,
o patent başvuruları,
o bilimsel makale sayısı
olarak belirlenmiştir.
Göstergelerin sayısından da anlaşılacağı üzere KEI’nın hesaplanmasında
diğer endekslere göre daha geniş bir gösterge seti kullanılmaktadır.27

26
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UNCTAD, 2005: 47
World Bank Institute, 2012: 1
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2. KÜRESEL SAYISAL BÖLÜNME VE ÜLKE İNCELEMELERİ
2.1. Küresel Sayısal Bölünme
BİT’in sunduğu imkânlardan yaralanma açısından ülkeler arasındaki
eşitsizliği ifade eden küresel sayısal bölünme, halen belirgin bir seviyede
seyretmekte ve hatta nitelikli kullanım açısından artmaktadır. Bu durum, gelişmiş
ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkın hemen her alanda bulunduğu göz
önüne alındığında şaşırtıcı olmasa da, bilginin üretimi, işlenmesi, kullanımı açısından
BİT’in önemi dikkate alındığında bölünmenin ülkeler arası gelişmişlik farkının
açılmasına yol açacağı açıktır.
Bölüm 1.3’te izah edilen gerekçelerle, küresel sayısal bölünmenin ölçümü
için internet kullanım oranlarını kullanmak makuldür. Grafik 2.1’de görüldüğü üzere,
internet kullanım oranlarında küresel ölçekte büyük bir fark mevcuttur. Kuzey
Amerika, Okyanusya ve Avrupa’daki ülkeler internet kullanım oranlarında yüzde
60’ın üstüne çıkmışken, Asya ve Afrika ortalaması yüzde 30’un altındadır.
Grafik 2.1. Bölgeler İtibarıyla Dünya Geneli İnternet Kullanım Oranları, 2012
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Şekil 2.1’de ülkelerdeki internet kullanım oranları verilmektedir. Şekilden
çıkarılabilecek en dolaysız sonuç, ülkelerin gelişmişlik ve refah seviyeleri ile internet
kullanım oranları arasında yakın bir ilişki olduğudur. ABD, Kanada, Avustralya,
Kuzey Avrupa ülkeleri ve birkaç Uzakdoğu ülkesi yüzde 100’e yakın kullanım
21
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oranlarına ulaşmışken, Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve özellikle Afrika’daki ülkelerin
oldukça düşük seviyede kalması küresel sayısal bölünmenin oldukça derin olduğunu
göstermektedir.
Şekil 2.1. Dünya Geneli İnternet Kullanım Oranları, 2012

Kaynak: Wikipedia, 2012c

Her ne kadar, mevcut durum bölünmenin derecesi konusunda fikir verse de,
bölünmenin yıllar içinde izlediği eğilimin analiz edilmesi gelecekteki duruma ışık
tutacaktır. Grafik 2.2’de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından internet
kullanım oranlarının son 15 yılda izlemiş olduğu seyir verilmektedir. 28 Grafikte
görüldüğü üzere, gelişmekte olan ülkelerdeki artış hızı son yıllar hariç tutulduğunda
gelişmiş ülkelere göre daha düşük kalmıştır. Bölünme için başka bir gösterge
niteliğinde olan genişbant abone oranlarında eşitsizliğin daha derin olduğu göze
çarpmaktadır. Sabit genişbant abone oranı, gelişmiş ülkelerde yüzde 25,7 iken,
gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4,8’dir. Mobil genişbant abone oranı ise, gelişmiş
ülkelerde yüzde 56,5 iken, gelişmekte olan ülkelerde sadece yüzde 8,5’tir.29 Birinci
düzey sayısal bölünmeyi ölçen bu göstergelerde bile oldukça derin olan eşitsizlik,

28

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için http://www.itu.int/ITU-D/ict/definitions/regions/index.html
adresindeki sınıflandırma esas alınmıştır.
ITU, 2012a
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küresel ölçekteki ikinci düzey sayısal bölünmenin şiddeti hakkında ipuçları
vermektedir.
Grafik 2.2. Gelişmişlik Seviyesine Göre İnternet Kullanım Oranları
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Küresel sayısal bölünmeyi bileşik endeksler üzerinden incelemek bölünmenin
nedenleri hakkında daha bilgilendirici olacaktır. Bu endekslerden Bölüm 1.3’te
ayrıntılı biçimde açıklanan IDI, üç alt endeks üzerinde bölünmenin nedenleri
üzerinde sağlıklı bir değerlendirmeye imkan tanımaktadır. Tablo 2.1’de içinde
Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkeler için 2010 ve 2011 yıllarına ait IDI
sıralamaları ve değerleri verilmektedir.
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Tablo 2.1. BİT Gelişme Endeksi, 2010 ve 2011
2011 Sıralama
1
2
3
4
5
6

Güney Kore
İsveç
Danimarka
İzlanda
Finlandiya
Hollanda
Bahreyn
Macaristan
Hırvatistan
Antigua&Barbuda
Güney Kıbrıs Rum Yön.
Birleşik Arap
Emirlikleri

40
41
42
43
44

Ukrayna
Azerbaycan
Türkiye
Seyşeller
Kosta Rika
Maldivler
Gürcistan
Mauritius
Dünya Ortalaması

67
68
69
70
71
72
73
74
75

Burkina Faso
Eritre
Orta Afrika
Cumhuriyeti
Çad

151
152

45

2011 IDI
8,56
8,34
8,29
8,17
8,04
7,82
…
5,85
5,77
5,75
5,74
5,73
…

…

153
154

2010 Sıralama
1
2
3
4
5
7

2010 IDI
8,45
8,21
8,01
7,96
7,89
7,60

45
42
41
44
38

5,19
5,53
5,54
5,35
5,64

5,64

43

5,41

4,40
4,39
4,38
4,37
4,37
4,30
4,20
4,18
4,15

65
73
66
69
71
72
75
70
71

4,20
3,83
4,17
4,00
3,94
3,92
3,75
3,95
3,94

1,14
1,09

152
151

1,06
1,08

0,97
0,94

153
155

0,96
0,85

Kaynak: ITU, 2012b: 21

IDI değerinin dünya geneli ortalaması, 2008-2010 döneminde Grafik 3.2’deki
verileri

destekler

mahiyette

3,62’den

4,08’e

yükselmiştir.30

Alt

endeksler

incelendiğinde, dünya genelinde, 2002-2007 döneminde erişim alt endeksi değeri
kullanım alt endeksi değerine göre belirgin biçimde daha fazla artarken, 2007-2008
döneminde erişim ile kullanım alt endeksi değerlerinin hemen hemen eşit oranda
arttığı, 2008-2010 döneminde ise kullanım alt endeksi değerinin erişim alt endeksi
değerine göre daha fazla arttığı görülmektedir. Yetenekler alt endeksi ise bu zaman

30

IDI için belirlenen minimum değer 0, maksimum değer 10’dur.
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diliminde, beklendiği gibi en az değişim kaydeden alt endeks olmuştur. 31 Kullanım
endeksindeki artış hızının bir süre sonra erişimdeki artış hızını geçmesi, erişim ile
kullanım arasındaki neden-sonuç ilişkisinin tabii bir neticesidir.
IDI, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki sayısal bölünmenin
geleceği hakkında fikir yürütme imkânı tanımaktadır. Gelişmiş ülkelerin IDI
değerlerinin ortalaması gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının yaklaşık iki katıdır.
2008-2011 döneminde gelişmiş ülkelerin IDI değerleri ortalama yüzde 15’lik bir artış
kaydetmişken, bu artış gelişmekte olan ülkeler için yüzde 21,5 olmuştur. Aynı
dönemde, gelişmiş ülkelerde erişim alt endeksi değeri sadece yüzde 9,8 artış
göstermişken, kullanım alt endeksi değerinin yüzde 40,1 artış göstermesi, bu
ülkelerde erişim konusunda belli bir doygunluğa ulaşılmışken, BİT kullanımındaki
artışın devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerde
erişim ve kullanım alt endeksi değerlerindeki artışın-sırasıyla yüzde 22,8 ve yüzde
78,3- gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça yüksek olması, gelişmekte olan ülkelerdeki
altyapı yatırımlarının yakın zamanda geri dönüşünün sağlanması ve baz etkisi olarak
tarif edebileceğimiz düşük mutlak kullanım değerleri ile yakından ilişkilidir.32, 33
2.2. Ülke Örnekleri
Sayısal bölünme, farklı ülkelerde incelendiğinde, bölünmenin türü ve
derinliğinin ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir.
Az gelişmiş ülkelerde elektrik erişimi başta olmak üzere altyapı yetersizliği, temel
ihtiyaç maddelerinin eksikliği, okuma-yazma oranlarının düşüklüğü gibi sebepler
BİT ürün ve hizmetlerinin yaygınlığının önündeki engeller arasında yer almaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde altyapı ve donanım yetersizliği, erişim maliyetlerinin
yüksekliği ile okuma-yazma, dil ve temel BİT becerilerinin eksikliği önemli sorun
alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise bu sorun alanlarında belirli
bir seviye yakalanmış olsa da, dezavantajlı grupların içerilmesi ve BİT’in toplumun
geneli için ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi hususlarında eksiklik
yaşanmaktadır.

31
32
33

ITU, 2011: 11
a.g.e.: 24
ITU, 2012b: 33
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Sayısal bölünmenin azaltılması konusunda her ne kadar ülkeler birbirlerinin
tecrübelerinden yararlansa da, bölünmeye neden olan faktörlerin ülkeler için farklı
olması genel geçer çözüm önerilerinin geliştirilmesini zorlaştırmıştır. Ortak önlemler
arasında sayılabilecek politikalardan başlıcası çoğunluğu devlet kontrolünde ve tekel
konumunda olan telekomünikasyon şirketlerinin özelleştirilmesi ve piyasaya yeni
oyuncuların girmesine imkân tanınmasıdır. Pek çok ülkede uygulanan bu yöntem,
rekabetin oluşmasını sağlayarak fiyatları aşağı doğru çekmiş, bu durum altyapının
gelişimini ve pazarın genişlemesini sağlayarak bölünmenin azaltılmasına önemli
ölçüde katkı yapmıştır. Eğitim alanında ise, temel BİT kullanımı ile ilgili derslerin
ilk ve orta öğretim müfredatına eklenmesi, üniversitelerde BİT ilgili bölümlerin sayı
ve kontenjanlarının artırılması ve çeşitli programlarla BİT ile ilgili sektörel
eğitimlerin yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Pek çok ülkede farklı adlar altında açılan
telemerkezler altyapının yetersiz olduğu ve ekonomik imkânları kısıtlı bireylerin
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde BİT kullanımı açısından oldukça yararlı olmuştur.
Gelişmiş ülkelerde e-devlet hizmetleri toplumun tamamını içine alacak şekilde
yaygınlaştırılmış, bu hizmetler bölünmenin azaltılmasında bir kaldıraç görevi ifa
etmiştir. Şirketlerin de sayısal bölünmeden etkilendiği gerçeğinden hareketle, bir
kısım ülkeler özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin BİT’ten yararlanmasına
yönelik programlar geliştirmiştir. Tüm bu uygulamalar ülkelerin belirlediği strateji
ve politika önceliklerine göre hayata geçirilmiş, ülkelerdeki beşeri ve kurumsal
kapasitelere bağlı olarak başarı göstermiştir.
Bu bölümde, seçilen bazı ülkelerdeki sayısal bölünmenin tarihçesi, mevcut
durumu ve azaltılması yolunda atılan adımlar ele alınmaktadır.
2.2.1. Amerika Birleşik Devletleri
BİT Gelişme Endeksi değerlerine göre 2008 yılında 152 ülke arasında 6,55
puanla 17. sırada yer alan ABD, 2010 yılında puanını 7,11’e yükselterek 16. sıraya
yerleşmiş, 2011 yılında ise 7,48 puanla 15. sıraya yükselmiştir.34,

35

Sıralamada

kendinden üstteki ülkelerin hem nüfus ve hem de yüzölçümü açısından toplamından
fazla olan ABD’nin, BİT’in yaygınlığı ve kullanımı açısından mevcut konumunun
34
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küresel ölçekte ciddi bir başarı olduğu açıktır. ABD, bilgi yoğun ekonomisi, zengin
insan kaynağı, yenilikçi ve girişimci yapısıyla BİT ürün ve hizmetlerinin üretimi ve
kullanımı konusunda oldukça öndedir. Ne var ki çeşitli sebeplerle, vatandaşlarının
belirgin bir kısmı bu teknolojilere erişememekte ve bu teknolojilerin sağladığı
imkânlardan yararlanamamaktadır. Bu durumun yapısal sebepleri arasında nüfusun
fazla, yüzölçümünün geniş olması ile birçok gelişmiş ülkenin aksine sosyal devlet
anlayışının geçerli olmaması sayılabilir.
ABD, sayısal bölünme kavramının ilk zikredildiği ülke olup, azaltılmasına
yönelik ulusal ölçekte strateji, politika ve eylemlerin hayata geçirildiği ilk ülkelerden
biridir. BİT kullanımının yaygınlığına ilişkin ülke genelindeki ilk anket çalışması
Birleşik Devletler Ticaret Bakanlığı (United States Department of Commerce)
bünyesindeki Ulusal Haberleşme ve Bilgi İdaresi (National Telecommunications and
Information Administration) tarafından 1995 yılında yapılmış; yaş, cinsiyet, etnik
köken, gelir durumu, coğrafi konum gibi demografik değişkenler üzerinden BİT
cihazlarının sahipliği ölçülmüştür. Anket ilerleyen yıllarda, sahipliğe ek olarak erişim
imkânlarını ve BİT’in kullanımını kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Anket
sonuçlarına göre ülke içinde derin bir eşitsizlik çıkması, diğer gelişmiş ülkelerin
ulusal ölçekteki göstergelerde öne çıkması ve BİT'in sosyal ve ekonomik
kazanımlarına olan inancın artması ülke genelinde sayısal bölünmenin azaltılmasına
yönelik çalışmaları hızlandırmıştır. Yapılan ilk somut çalışmalardan biri, Ulusal Bilgi
Altyapısı Danışma Konseyi’nin (National Information Infrastructure Advisory
Council)

kurulması

ve

altyapının

kurulumuna

yönelik

çalışmaların

hızlandırılmasıdır. Konseyin, tüm ABD vatandaşlarının BİT'e erişiminin sağlanması
ve bu hakkın devlet garantisi altına alınmasına dair almış olduğu ilkesel kararlar,
diğer ülkeler için örnek teşkil etmiştir. İlerleyen dönemde, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları aracılığıyla bilgisayar okuryazarlığını artırmaya, okullara, kütüphanelere
ve topluluk merkezlerine donanım desteği sağlamaya, dezavantajlı bireylere uygun
fiyatta bilgisayar ve internet erişimi temin etmeye yönelik çeşitli projeler hayata
geçirilmiştir.
2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'un öncülük ettiği ulusal bir kampanya
kapsamında ülke çapında sayısal bölünmenin azaltılması amacıyla bir eylem planı
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hazırlanmış, planın uygulanması için 2,25 milyar ABD Doları tutarında bir kaynak
ayrılmıştır. Plan kapsamında amaçlananlar üç kategoride toplanmıştır. Bunlar, (1)
bilgisayar, internet ve genişbant erişimi imkânlarının artırılması, (2) bilgi ekonomisin
gereklerine uygun biçimde bireylere bu teknolojileri kullanma kapasitesinin
kazandırılması, (3) çevrimiçi içerik ve uygulamaların sayı ve kapsamca geliştirilmesi
suretiyle bireylerin BİT'in sunduğu imkânlardan azami derecede yararlanmasının
sağlanmasıdır.36 Kamu-özel işbirliği ile hayata geçirilen plan çerçevesinde düşük
gelir grubundaki ailelere bilgisayar ve internet erişimi imkânı sağlanmış, ücra
bölgelere genişbant internet altyapısı kurulmuş, çalışan bireylere BİT eğitimleri
verilmiş ve sayısal bölünmenin azaltılması amacıyla hayata geçirilen projeler
oluşturulan bir fon ile desteklenmiştir.37
1995 yılında, ülke çapında bireylerin internet kullanım oranı yüzde 9,2 iken,
bu oran 2011 yılında yüzde 78,2'ye yükselmiştir. Her ne kadar gösterge niteliğinde
olan internet kullanım oranları açısından 16 yılda belirgin bir mesafe alınmış olsa da,
diğer bazı gelişmiş ülkelerin yanında bu artış görece düşük kalmaktadır. Örneğin,
Dünya Bankası verilerine göre 1995 ve 2011 yılları internet kullanım oranları
sırasıyla, Hollanda için yüzde 6,5 ve yüzde 92,1, Almanya için yüzde 1,8 ve yüzde
83,4, Birleşik Krallık için yüzde 1,9 ve yüzde 81,7, Güney Kore için ise yüzde 0,8 ve
yüzde 81,5 olarak gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, yüzde 78,2’lik internet kullanım oranı, ABD vatandaşlarının
yüzde 21,8’inin hâlâ interneti kullanmadığını göstermektedir. PEW Araştırma
Merkezi tarafından 2012 yılında yapılan bir ankete göre, bu kesimin önemli bir
kısmını azınlık, düşük gelir veya ileri yaş grubundaki bireyler oluşturmaktadır.
Ankette interneti kullanmama nedenleri olarak ilgilenmeme (yüzde 31), bilgisayara
sahip olmama (yüzde 12) ile internet kullanımını pahalı bulma (yüzde 10) öne
çıkmaktadır. İnternet bağlantı türü açısından ise, genişbant erişimine sahip hanelerin
oranı 2000 yılında yüzde 3 iken, 2011 yılında yüzde 62'ye yükselmiş; aynı dönemde
çevirmeli bağlantıya sahip hanelerin oranı yüzde 34'ten yüzde 3'e gerilemiştir.
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Mobil cihazların kullanımının dünya genelinde en yaygın olduğu ülkelerden
biri ABD'dir. 2012 yılı itibarıyla, ülkedeki 18 yaş üstü bireylerin yüzde 88'i cep
telefonu, yüzde 57'si dizüstü bilgisayar, yüzde 19'u tablet bilgisayar, yüzde 19'u ise
e-kitap okuyucuya sahip olup, bu cihazlardan herhangi birini kullanan bireylerin
yüzde 63'ü bu cihazlarla internete bağlanmaktadır. 18 yaş üstü bireylerden akıllı
telefona sahip olanların oranı Mayıs 2011'de yüzde 35 iken, 9 aylık bir dönemde
belirgin bir artış göstererek Şubat 2012’de yüzde 46'ya yükselmiştir. Akıllı telefon
sahipliği oranı 18-29 yaş arası bireylerde yüzde 66 iken, 65 yaş üstü bireylerde yüzde
13; yıllık geliri 30.000 ABD Doları ve üstü olan bireylerde yüzde 50,3 iken, bu gelir
düzeyinin altındaki bireylerde yüzde 26,4 olarak gerçekleşmiştir. Akıllı telefon
sahipliğinin, ABD gibi gelişmiş bir ülkede sayısal bölünmenin ölçülmesi açısından
gösterge olabileceği düşünüldüğünde, bölünmenin yaş ve gelir düzeyi ile yakından
ilişkili olduğu görülmektedir.38
Politik sahiplenme, kamu ve sivil toplum kuruluşları eliyle hayata geçirilen
girişimler, özel sektör tarafından yürütülen kampanyalar bölünmenin azaltılmasında
etkili olsa da, bu alanda ABD'nin özellikle kendi ölçeğindeki diğer ülkelere göre
belirgin biçimde önde olmasının sebepleri arasında sosyoekonomik gelişmişlik, bilgi
yoğun ekonomik yapı ile serbest piyasa koşullarının işler olduğu telekomünikasyon
sektörü ve buna bağlı oluşan uygun erişim ücretlerinin yer aldığı öne sürülebilir.
2007 yılı itibarıyla OECD ülkeleri arasında hem telekomünikasyon pazar yapısı hem
de sektörün düzenleme kalitesi açısından 34 OECD üyesi ülke arasında 1. sırada yer
alan ABD, ITU tarafından sabit telefon, cep telefonu ve genişbant internet
tarifelerinin kişi başı milli gelire oranlanmasıyla hesaplanan BİT Fiyat Sepeti’nde
(ICT Price Basket) 2011 yılı itibarıyla 165 ülke içinde 10. sırada yer almıştır.39, 40
Tüm

bu

olumlu

gelişmelere

rağmen,

önceki

kısımda

bahsedilen

istatistiklerden de anlaşılacağı üzere özellikle farklı yaş ve gelir grupları arasındaki
erişim ve kullanım eşitsizliği azalarak da olsa devam etmektedir.
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2.2.2. Birleşik Krallık
Birleşik Krallık, BİT Gelişme Endeksinde, 2010 yılında 155 ülke arasında 14.
sırada yer alırken, 2011 yılında belirgin bir sıçrama kaydederek 9. sıraya
yükselmiştir. Bu yükselişin en önemli nedenlerinden biri mobil genişbant
penetrasyonunun 2010 yılında yüzde 43 iken 2011 yılında yüzde 62 olarak
gerçekleşmesidir. İleriki bölümde değinilecek olan akıllı telefon yaygınlığında artışa
paralel olarak ortaya çıkan bu gelişme internet bağlantısına sahip olan hane sayısının
bilgisayar bulunan hane sayısından fazla olmasını netice vermiştir. Ülke, IDI'yı
oluşturan üç alt endeks arasında yer alan erişim alt endeksine göre dünya genelinde
7., kullanım alt endeksine göre 11., yetenekler alt endeksine göre ise 29. sıradadır.41,
42

2011 yılı itibarıyla, erişkin bireylerin yüzde 73'ünün interneti her gün kullandığı

ülkede hanelerin yüzde 83'ünde internet bağlantısı bulunmaktadır.43
Ülkede BİT'i yaygınlaştırma çabaları yaklaşık 20 yıl öncesine gitse de sayısal
bölünmenin azaltılmasına ilişkin çabalar 1997'de Tony Blair'in başbakan olmasıyla
politik sahiplik kazanmıştır. Blair, 2000 yılı Mart ayında yılında yaptığı bir
konuşmada 2005 yılı itibarıyla tüm vatandaşların internet erişimine sahip olacağını
ve aynı tarihte tüm kamu hizmetlerinin online olarak sunulmaya başlayacağını ifade
etmiş; aynı yılın Eylül ayında bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik planını
açıklamıştır. Uygulanacak eylemler arasında özellikle evsiz ve işsiz bireylere yönelik
telemerkezlerin açılması ile kullanılmış bilgisayarların maddi imkânları yetersiz
bireylere ulaştırılması yer almıştır.44 Geliştirilen politikaların dezavantajlı bireylere
yoğunlaşmasında ülkede gelir ve eğitim seviyesinin oldukça yüksek olması sayesinde
toplumun büyük bir kesiminin BİT cihazlarının temin ve kullanımında zorluk
çekmemesi etkili olmuştur.
Dezavantajlılara yönelik geliştirilen önlemler arasında yer alan ve kamu
fonları ile faaliyet gösteren UK Online Centres ağı, bünyesindeki 3.800’ü aşkın
telemerkez ile 8 milyonu bulan internet kullanıcısı olmayan nüfusa sayısal beceri ve
imkân kazandırmayı amaçlamaktadır. Her yıl düzenlenen ve yaygın medya
41
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desteğiyle bir hafta süreyle on binlerce insanın internetle tanışmasını amaçlayan get
online week girişiminin bu amaçla icra ettiği kampanyalardan biridir. Bu
merkezlerde, erişim hizmeti ve temel BİT becerileri eğitimi yanında, nitelikli BİT
becerileri eğitimleri de verilmektedir. Kurulduğu günden bu yana merkezlere 1
milyonun üzerinde insanın çeşitli seviyelerde eğitim aldığı ifade edilmektedir.45
Kamu kurumlarının çalışmalarının yanında sivil toplum veya özel sektör kaynaklı
pek çok oluşum bu toplumsal sorunun çözümünde rol ve insiyatif almıştır. Kamu
kurumları, üniversiteler ve şirketlerin eskiyen bilgisayarlarını yenileyerek ihtiyaç
sahiplerine ulaştırma amacıyla kurulan Computer Aid International Vakfı, ülkede
sayısal bölünmenin azaltılması çabalarının etkisiyle faaliyete geçen oluşumlardan
biridir. Bireylerin, işletmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının BİT ve internetin
sosyal, ekonomik ve kültürel getirilerinden maksimum düzeyde faydalanmasını
amaçlayan GO ON UK bu girişimlerin en etkililerindendir. Girişim bu amaca
yönelik bireyler için çeşitli seviyede eğitimler vermekte, kurumlar için ise kapasite
geliştirme desteği sunmaktadır.46
Kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çabalar yaş,
eğitim durumu ve gelir düzeyi bakımından dezavantajlı bireyler açısından oldukça
etkili olsa da nüfusun önemli bir kısmı BİT'e erişimde ve temel BİT becerilerinin
kullanımında hala sıkıntı yaşamaktadır. Örneğin 2006 yılında 65 yaş üstü bireylerin
yüzde 9'u günlük internet kullanıcısı iken bu oran 2013 yılında yüzde 37'ye
yükselmiştir. Hanelerde internet bağlantısı sahipliği ise 2006 yılında yüzde 57 iken,
2013 yılında yüzde 83 olmuştur. İnternet bağlantısı olmayan yüzde 17'nin gerekçeleri
arasında ihtiyaç duymayanlar yüzde 59 ile en büyük kesimi oluştururken; BİT
becerileri yetersiz olanlar (yüzde 20), cihaz (yüzde 13) ve erişim (yüzde 12)
fiyatlarını pahalı bulanlar onları takip etmektedir. Cinsiyet bağlamında ise erkeklerin
görece bir üstünlüğü olsa da aradaki fark çok belirgin değildir.47
Sonuç olarak, Birleşik Krallık gelişmiş ve rekabetçi ekonomisi ve
vatandaşlarının yüksek alım gücü sayesinde sayısal bölünmeyi ve onun sonuçlarını
en az hisseden ülkelerden biri konumundadır. Bu durum ülkenin ekonomik ve sosyal
45
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hayatına olumlu olarak yansımakta; BİT ayrı bir sektör olarak önemli bir istihdam ve
ekonomik büyüklük teşkil ederken aynı zamanda genel amaçlı bir teknoloji olarak
ekonominin ve kamu hizmetlerinin verimliliğine önemli ölçüde katkı yapmaktadır.
Tek başına sektör olarak BİT, ülkede ekonomik olarak yaratılan katma değerin yüzde
9,6'sını oluştururken toplam istihdamın yüzde 6,1'ini oluşturmaktadır.48
2.2.3. Finlandiya
Finlandiya, BİT’in kullanımı ve yaygınlığı konusunda dünya genelinde en
ileri ülkelerden biri konumundadır. Ülke, BİT Gelişme Endeksine göre 2008 yılında
155 ülke arasında 12. sırada iken 2010 yılında 5’inciliğe yükselmiş, 2011 yılında ise
bu konumunu korumuştur. Ülke, erişim alt endeksine göre dünya genelinde 18.,
kullanım alt endeksine göre 4., yetenekler alt endeksine göre ise 2. sıradadır. Erişim
alt endeksindeki görece zayıflık ülkenin coğrafi yapısı ve geniş yüzölçümü ile
ilişkilendirilebilecekken, kullanım ve yetenekler alt endekslerindeki güçlü konum
ülkenin zengin insan kaynağı ile yakından ilişkilidir. Bu görüşü destekler mahiyette,
bireylerin ortalama yaşam süresinin 80 yıl, ortalama eğitim süresinin 19,5 yıl olduğu
ülke, PISA sonuçlarında dil becerileri, matematik ve fen alanlarının ortalamasına
göre OECD ülkeleri arasında 1. sıradadır.49
Finlandiya'nın bilgi toplumu olma yolundaki çalışmaları eski tarihlere
dayanmaktadır. 1976-1991 yılları arasında faaliyet gösteren Bilgi Toplumu Danışma
Kurulu'nun çalışmalarını, 1994 yılında hazırlanan Bilgi Toplumuna Doğru
Finlandiya adlı ulusal strateji izlemiştir. Bu stratejiyi takiben hayata geçirilen
sektörel bilgi toplumu programları, kurulan Bilgi Toplumu Ulusal Komitesi ve Bilgi
Toplumu Forumu ile yaygın biçimde uygulanan sertifika programları BİT’in ülke
genelinde yaygınlaşması konusunda oldukça etkili olmuştur. 1998 yılında başlatılan
Hayat Kalitesi, Bilgi ve Rekabet Edebilirlik stratejisiyle e-öğrenme, mobil hizmetler
ve yerel düzeyde bilgi toplumunun gelişimi politik birer öncelik haline gelmiştir.
Erken dönemde yapılan bu çalışmalar 2000 yılı itibarıyla Bilgi Toplumu Endeksine
göre ülkeyi Avrupa genelinde 2. sıraya, dünya genelinde ise 3. sıraya yükseltmiştir.50
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Eylül 2003'te başlatılan Bilgi Toplumu Programı, BİT yardımıyla sosyal eşitsizliği
ve bölgesel düzeydeki kalkınmışlık farklılıklarını azaltmayı amaçlamıştır. Bu
program kapsamında, erişim ve kullanım farklılıklarının azaltılmasını teminen kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılması amacıyla
Bilgi Toplumu Konseyi'nin kurulması kararı alınmıştır.51
Ülkede, 90'ların ortalarında başlayan ve sonraki yıllarda hızlanan e-devlet
çalışmaları, BİT’in yaygınlaşması yolunda oldukça etkili olmuştur. Nisan 2002'de
faaliyete

geçen

e-devlet

portalini

(suomi.fi),

e-devlet

hizmetlerinin

koordinasyonunun bir bakan eliyle yürütülmesi kararı izlemiştir. İlerleyen dönemde,
Kuzey Avrupa ülkelerinin karakteristik bir özelliği olarak güçlü bir kamu sektörüne
sahip olan ülkede sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, ulaştırma gibi alanlardaki pek çok
kamu hizmeti elektronik ortamda tek bir nokta üzerinden ulaşılabilir hale
getirilmiştir. 1999 yılında güncellenen kişisel verilerin korunması ile ilgili kanunla
verilen tüm bu hizmetlerde mahremiyet kanuni güvence altına alınmış ve
vatandaşların bu servisleri kullanımı teşvik edilmiştir.52
Politik sahiplenme ve kamunun BİT'ten faydalanmayı temel bir öncelik
olarak belirlemesinin de yardımıyla Finlandiya, telekomünikasyon alanındaki pek
çok yenilikte ilk sıralarda yer almıştır. İlk GSM ağı bu ülkede kurulmuş, 3G
hizmetleri ilk defa bu ülkede faaliyete geçmiştir. Telekomünikasyon sektörünün
bağımsız idari otoritesi FICORA'nın çalışmaları bu gelişmelerde belirleyici olmuştur.
Telekomünikasyon pazarındaki etkin rekabet özellikle mobil erişim ücretlerini aşağı
çekmiş, 2011 yılı itibarıyla BİT Fiyat Sepeti değerlerine göre Finlandiya'yı 161 ülke
içinde en ucuz 12., mobil iletişim alt ücret sepetine göre ise en ucuz 9. ülke
konumuna taşımıştır. Erişim ücretlerinin ucuzlaması özellikle mobil genişbant
kullanımında sıçramaya yol açmış, 2008 yılında yüzde 24 olan mobil genişbant
yaygınlık oranı 2011 yılı itibarıyla yüzde 80'e yükselmiştir.53,
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tanımlanmış, operatörlere hizmet verdikleri alandaki tüm vatandaşlara genişbant
internet erişim hizmeti sağlamaları belirli bir takvim içerisinde zorunlu tutulmuştur.
Bilgi toplumu olma yolunda 70'li yıllardan itibaren başlayan çalışmalar
zaman içinde sonuç vermiştir. Geçen süre içinde, erişim ve kullanım açısından ülke
içindeki sayısal bölünme belirgin biçimde azaltılarak vatandaşların e-devlet, ebankacılık, e-ticaret gibi hizmetlerden yaygın biçimde yararlanması temin edilmiştir.
Ülkede, 2012 yılı itibarıyla, bireylerin yüzde 89,3'ü düzenli olarak internet
kullanırken, hanelerde genişbant erişime sahip olanların oranı yüzde 76'dır.
Girişimlerde ise internet erişimine sahip olanların oranı yüzde 100 iken, genişbant
erişime sahip olanların oranı yüzde 94 olarak gerçekleşmiştir. Ülkedeki BİT erişim
ve kullanımının yaygınlığı, BİT sektörünün gelişimi ile de yakından alakalıdır. 2012
yılı itibarıyla BİT sektörü istihdamının toplam istihdama oranı (yüzde 8) açısından
ülke dünya genelinde birinci konumdadır. 2009 yılı itibarıyla Bilgi Teknolojileri
Sektörü Rekabet Edebilirlik Endeksine (IT Industry Competitiveness Index) göre
ABD'den sonra dünya genelinde ikinci sırada olan ülkede bilgi teknolojileri alanında
faaliyet gösteren şirketlerin üçte birinden fazlasının uluslararası faaliyetleri
bulunmakta, Avrupa'nın en büyük 100 bilişim şirketi arasında ise 6 Finlandiya
firması yer almaktadır.55
2.2.4. Güney Kore
Güney Kore, BİT Gelişme Endeksinde, 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılında
da 155 ülke arasında 1. sırada yer almıştır. Ülke, bu endeksi oluşturan üç alt endeks
arasında yer alan kullanım ve yetenekler alt endekslerinde de dünya genelinde 1.
sıradadır. 2011 yılı itibarıyla, bireylerin yüzde 81,5’inin internet kullanıcısı olduğu
ülkede mobil ve sabit genişbant altyapısı oldukça yaygındır. Bu çerçevede, ülkedeki
hanelerin yüzde 97’si internet erişimine sahip olup, ülke bu alanda da dünyada ilk
sırada bulunmaktadır.56 Sayısal bölünmenin en az, BİT’in sunduğu imkânlardan
faydalanma durumunun en çok olduğu ülkelerden biri olan Güney Kore’nin bu
başarısı pek çok açıdan dikkate değerdir.
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Güney Kore’nin bu alandaki başarısı, Kore Savaşı’nı takiben özellikle
1960’lardaki yapısal anlamdaki eğitim reformları ile başlayan ve zaman içinde
demokrasi ve serbest piyasa koşullarının oturmasıyla kalıcı hale gelen ekonomik
iyileşme ile yakından ilişkilidir. Ülke, 1960-1990 arasında dünya genelinde yaygın
olan kapalı ekonomiler dönemini iyi değerlendirmiş ve bu süreçte yetiştirdiği zengin
insan kaynağı ile pek çok alanda kendi teknolojisini üretebilecek ve ihraç edebilecek
konuma gelmiştir. Özellikle 1997 Asya Ekonomik Krizi’nin de etkisiyle ekonomik
açıdan yeni arayışlara giren ülke, BİT’i ekonomik toparlanmanın ve büyümenin öncü
alanlarından biri olarak belirlemiştir. Bu amaca yönelik 1999 yılında hazırlanan
Cyber Korea 21 stratejisi, bilgi toplumu yaratma amacını güden ulusal stratejilerin
dünya genelinde ilk örneklerinden biridir.57 Güney Kore, bu stratejiyi takiben
genişbant başta olmak üzere erişim altyapısının tesisini politik bir öncelik olarak
belirlemiştir. Bu sayede, merkezi idare, yerel yönetimler ve özel sektör arasında etkin
bir işbirliği tesis edilmiş ve eğitim başta olmak üzere talep yönlü politikalarla BİT
erişiminin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
1995 yılında hazırlanan Bilgi Altyapısı Planı kapsamında telekomünikasyon
sektöründe serbestleşmeye gidilmiş, yerleşik işletmeci özelleştirilerek etkin bir
rekabet ortamı oluşmasına olanak sağlanmıştır. Bu süreçte, omurga niteliğindeki
erişim altyapılarının yatırımını devlet yaparken, yerel erişim altyapısı için telekom
operatörlerine uzun vadeli kredi temin edilmiştir. 1995-2005 yılları arasında devlet
tarafından yapılan yaklaşık 900 milyon ABD Doları tutarındaki yatırım, yaklaşık
32,6 milyar ABD Doları tutarında özel sektör yatırımını tetiklemiştir.58 2001’de
yürürlüğe konan Sayısal Bölünme Yasası ile eşitsizliği giderme çabaları yasal bir
dayanağa kavuşmuş; yasa ile Sayısal Bölünmeyi Önleme Komitesi ve Kore Sayısal
Fırsatlar ve Tanıtım Ajansı (Korea Agency for Digital Opportunity & Promotion KADO) kurulmuştur. KADO’nun kuruluşunu takip eden 3 yıllık süre zarfında
öğrenci, hükümlü, engelli ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 13 milyon kişinin temel BİT
becerileri eğitimi alması sağlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar sayesinde kısa bir süre
zarfında düzenli internet kullanan bireylerin oranı belirgin biçimde artarak yüzde
80’i aşmıştır. Yakalanan başarı, kurumun ve BİT kullanımının yaygınlaştırılması
57
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yönündeki diğer çalışmaların odağını engelli, yaşlı, kırsal bölgelerde yaşayan ve
düşük gelir gruplarındaki bireylere kaydırmıştır. 2004 yılında Kore’deki sayısal
bölünmenin gelişimini ölçmek amacıyla Sayısal Bölünme Endeksi ile ölçüm
yapılmasına karar verilmiştir. Endeks toplumun genelindeki BİT kullanım oranıyla
dezavantajlı kesimlerin kullanım oranları arasındaki farkı ölçmektedir.59
Coğrafi yapısının uygunluğu ve yüzölçümünün düşüklüğü sayesinde erişim
altyapısı problemi görece kolay çözülen ülkede sayısal bölünmeyi azaltma
çabalarının merkezinde içerik geliştirme ve beceri kazandırma odaklı çalışmalar yer
almaktadır. Bu kapsamda gönüllülerin katkısıyla, ülkedeki bireylerin beşte birine
temel BİT eğitimi verilmiştir. Düşük gelir gruplarındaki bireylere kullanılmış
bilgisayar temin edilmesi temel bir eylem olarak belirlenmiş ve 1997-2008 arası
dönemde yaklaşık 160 bin bilgisayar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.60 Sayısal
bölünmenin azaltılmasında bir başka etkin araç olan e-devlet hizmetleri ülkedeki
kamu otoriteleri tarafından etkin biçimde kullanılmaktadır. Ülke, Birleşmiş Milletler
tarafından hesaplanan e-Devlet Gelişme Endeksi’ne göre 2012 yılı itibarıyla dünya
genelinde birinci sırada bulunmaktadır.61
Güney Kore, küresel alanda BİT kullanımı ve yaygınlığı açısından çok iyi bir
konumda bulunsa da cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir düzeyi gibi demografik
değişkenlere bağlı olarak BİT’e erişim ve kullanım açısından ülke içinde bir
eşitsizlik mevcuttur. Ülkede erkeklerin ve kadınların internet kullanım oranları 2001
yılında sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 50,2 iken, 2011 yılında sırasıyla yüzde 83,4 ve
yüzde 72,5’e yükselmiştir.62 Bu durum cinsiyet bağlamında internet kullanımdaki
eşitsizliğin görece azalsa da devam ettiğini göstermektedir. Yaş açısından ise hayli
olumlu bir tablo mevcuttur. 10-40 yaş arasındaki bireylerde internet kullanım
oranları yüzde 99’un üzerinde iken, aynı oran 40-50 yaş aralığında yüzde 88,4, 50-60
yaş aralığında yüzde 57,4 ve 60-70 yaş aralığında ise yüzde 35,9 olarak
gerçekleşmiştir. İnternet kullanım oranının 3-9 yaş arası bireylerde yüzde 86,2 olarak
ölçülmesi, ülkedeki bireylerin BİT ürün ve hizmetlerine adaptasyon becerisi ve hızı
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açısından geldiği nokta adına fikir vericidir.63 Ülkede, gelir düzeyine bağlı sayısal
bölünme hala oldukça belirgin durumdadır. 2011 yılı itibarıyla internet kullanım
oranı, aylık geliri 1.000 ABD Doları altı olan hanelerdeki bireylerde yüzde 22,8 iken,
aylık 1.000-2.000, 2.000-3.000, 3.000-4.000 ile 4.000 ve üstü ABD Doları gelir
düzeyine sahip hanelerde sırasıyla yüzde 64,4, yüzde 84,5, yüzde 90,3 ve yüzde
93,1’dir.64
Ülkede, son 15 yılda, BİT sektörü yaklaşık 300 bin yeni iş yaratarak
ekonominin genelinden üç kat daha hızlı büyümüştür. BİT sektörünün GSYH
içindeki payı 1992 yılında yüzde 2 iken, bu oran 2011’de yüzde 11’e yükselmiştir.
Genişbant altyapısının yaygınlığı ve etkin BİT kullanımı, ülkenin güçlü olduğu
otomotiv, bankacılık, medya gibi sektörlerde iş modellerini ve değer zincirlerini
değişime uğratarak ülke ekonomisinin uluslararası rekabet edebilirliğine önemli katkı
sağlamıştır.65 Sonuç olarak Güney Kore, sayısal bölünmenin azaltılması ve ülke
ekonomisinin bu yeni teknolojilere dayalı olarak dönüştürülmesi hususunda
geliştirdiği beşeri, teknik, hukuki, ekonomik politika ve tedbirlerin olumlu
neticelerini bugün almaktadır.
2.2.5. Ülke örneklerinin değerlendirmesi
Ülke incelemelerinden çıkan sonuç, gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun her
ülkenin kendine özgü şartlarına göre sayısal bölünmenin mevcut olduğudur.
Bölünmenin azaltılması için özel sektör ve STK’ları da işin içine katarak uzun
soluklu stratejiler ve çok yönlü uygulamalar geliştiren devletler, geçen zaman içinde
bu sorunla mücadelede önemli mesafeler katetmişlerdir. Geliştirilen politika ve
uygulamalardan en etkilileri özetle,
 BİT’in yaygınlaşmasını ve dezavantajlı gruplar için kullanımını politik bir
öncelik olarak belirlemek ve bunun için yasal dayanak teşkil edebilecek
mevzuat çalışmaları yapmak,
 Telekomünikasyon sektöründe etkin rekabeti tesis etmek, eğer varsa
kamuya ait işletmecileri özelleştirmek,
63
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 e-Devlet hizmetlerini toplumun tamamının ihtiyaçlarına cevap verecek
biçimde yaygınlaştırmak,
 Örgün ve yaygın eğitim yoluyla bireylerin BİT becerilerinin geliştirilmesi
için çalışmalar yürütmek,
 Sayısal bölünmenin mevcut durumunu ve izlediği trendi izleyebilmek için
sağlıklı bir ölçüm mekanizması geliştirmek
olarak sıralanabilir.
Gelinen noktada BİT’i toplumun geniş kesimlerince etkin kullanıldığı ülkelerde
BİT yaygınlığının toplam faktör verimliliğinin artmasına, ekonominin daha sağlıklı
büyümesine, kamu idarelerinin daha etkin ve şeffaf işlemesine, dezavantajlı bireyler
için fırsat eşitliğinin artmasına katkı sağladığı değerlendirilmektedir.
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3. SAYISAL BÖLÜNMENİN AZALTILMASINA İLİŞKİN TEMEL
YAKLAŞIMLAR VE ARAÇLAR
BİT’in yaygınlaşmasının sosyal ve ekonomik açıdan öneminin anlaşılması
sayısal bölünmenin azaltılması yönünde uluslararası kuruluşlar, devletler, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarını artırmıştır. Edinilen tecrübeler, bölünmenin
azaltılmasında, politik sahiplenmenin oluşması, altyapının kurulması, uygun
donanım ve erişim maliyetlerinin sağlanması, sayısal içerik üretimi ve tüketiminin
teşvik edilmesi ile bireylere sayısal becerilerin kazandırılmasının etkili olduğunu
ortaya koymuştur. OECD tarafından yapılan bir çalışmada, bölünmenin azaltılması
için ağ altyapısını geliştirme, hanehalkı ve bireylerin BİT’e erişimi, işletmelerin
BİT’e erişimi, bilgi teknolojileri eğitimi, kamu hizmetlerinde BİT kullanımı ile
uluslararası işbirliği temel politika başlıkları olarak belirlenmiştir.66
Uluslararası kuruluşlar değişik adlar altında girişimler kurarak özellikle az
gelişmiş veya gelişmekte olan bölgeler aleyhine olan eşitsizliği giderme çabasına
girmişlerdir. Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde ilerleyen çalışmalar bölünmenin
türü ve şiddetine göre farklılaşmakta, donanım desteği ve altyapı kurulumundan,
beceri kazandırma ve içerik geliştirmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
İleriki bölümlerde değinileceği üzere, başarılı örnekler olmakla beraber, bu
girişimlerin pek çoğu istenen düzeyde etkili olamamıştır. Bu durumun başlıca
sebepleri, yetişmiş insan kaynağı eksikliği ile teknik, hukuki ve finansal altyapının
yetersizliği

nedeniyle

özellikle

az

gelişmiş

ülkelerde

yapılan

çalışmaların

sürdürülebilirliğinin sağlanamamış olmasıdır.
Devletlerin sayısal bölünmenin azaltılması yolunda izlediği politikalar iki
amaca yöneliktir. Bunlardan biri sayısal imkânlar açısından ülkenin küresel ölçekteki
pozisyonunun

iyileştirilmesi,

diğeri

ise

ülke

içindeki

sayısal

bölünmenin

giderilmesidir. Devletlerin, ülkenin küresel bilgi ekonomisinde rekabet edebilirliğini
artırma ve vatandaşlarına dengeli hizmet sunma isteği, özellikle 90’ların ortalarından
itibaren bölünmenin engellenmesi yolundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Bu
kapsamda pek çok ülkede, ulusal ölçekte yeni kurumlar oluşturulmuş, bilgi toplumu
stratejileri ve genişbant altyapı planları hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.
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Özellikle karma ekonomik yapıya sahip ülkelerde, devlet kontrolünde olan
telekomünikasyon şirketlerinin özelleştirilmesi ve sektöre yeni oyuncuların girişine
izin verilmesi sayesinde rekabet ortamı güçlendirilmiş ve erişim fiyatları aşağı
çekilmiştir. Sayısal becerileri kazandırmaya yönelik derslerin temel eğitim
müfredatına eklenmesi, okulların bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilere
BİT cihazlarının dağıtılması yoluyla eğitim, sayısal bölünmenin azaltılmasında etkili
bir işlev görmüştür. Kamu veya sivil toplum inisiyatifiyle okul, kütüphane, hastane
gibi kamusal alanlarda farklı adlar atında kurulan telemerkezler ile erişim imkânı
olmayan bireylerin bu teknolojileri kullanması sağlanmıştır. Yaygın eğitim
çalışmaları kapsamında sayısal göçmen67 olarak nitelendirilebilecek özellikle orta
yaş ve üzeri bireylerin temel BİT becerilerini kazanmalarına yönelik politika ve
stratejiler geliştirilmiştir.
Sayısal bölünmenin azaltılması konusundaki aktörlerden belki de en etkilisi
kâr amacı güden şirketlerdir. Özellikle BİT alanında faaliyet gösteren şirketler hedef
kitlelerini genişleterek pazarlarını büyütmek, farklı pazarlara giriş yaparak ürün
yelpazelerini geliştirmek ve tüketiciye ulaşma kanallarında verimliliği artırarak
maliyetleri düşürmek gibi amaçlarla sayısal bölünmenin azaltılmasına belirgin
ölçüde katkı sağlamaktadır. Küresel ölçekte iş yapabilme kapasitesine, yeterli
finansal kaynağa ve yaygın iletişim ağına sahip şirketlerin bu alanda yaptıkları
çalışmalar oldukça başarılı olmuştur. Bu alandaki başarılı çalışmalara Intel ve AMD
mikro işlemci destekli ucuz bilgisayar kampanyaları, Microsoft öncülüğünde dünya
çapında gerçekleştirilen sayısal okuryazarlık68 eğitimleri, Cisco tarafından az
gelişmiş

bölgelerin

gösterilebilir.

69, 70

erişim

altyapısının

güçlendirilmesi

çalışmaları

örnek

Sayısal bölünmenin azaltılması amacıyla özel sektör tarafından
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Özellikle 1980 öncesi doğan, bilgisayar ve internet ile çocukluk dönemlerinden sonra tanışan
bireyler için kullanılmaktadır. 1980 sonrasında doğanlar için sayısal yerli kavramı kullanılmaktadır.
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gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin uzun vadede şirketlerin kârlılığını artıracağı
açıktır.
Uluslararası kuruluşlar, devletler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları
tarafından hayata geçirilen tüm bu çalışmalar meyvelerini vermiş; özellikle
altyapının yaygınlığı ve temel BİT yetenekleri açısından 10 yıl öncesine göre küresel
ölçekte belirgin bir ilerleme kaydedilmiştir. Ne var ki bu gelişme, özellikle sayısal
becerilerin geliştirilmesi açısından küresel ölçekte aynı hızda olmamış, bu da
bölünmenin şekil değiştirmesine neden olmuştur. Bu süre zarfında derinleşen ikinci
düzey sayısal bölünme giderek artmakta, azaltılması birinci düzey sayısal bölünmeye
göre daha karmaşık ve maliyetli çözümler gerektirmektedir.
İlerleyen bölümde sayısal bölünmenin azaltılması hususunda uluslararası
kuruluşların politikalarından bahsedilmekte, geliştirilen yaklaşımlardan önemli
görülen birkaçına değinilmektedir.
3.1. Uluslararası Kuruluşların Çalışmaları
Sayısal bölünmenin dünya genelindeki ekonomik ve sosyal kalkınmayı
kısıtlaması, uluslararası kuruluşları bu konuda harekete geçirmiştir. BM’nin, 1997
yılında yayınlamış olduğu Temel İletişim ve Bilgi Hizmetlerine Evrensel Erişime
İlişkin İdari Koordinasyon Komitesi Bildirisi (Administrative Committee on
Coordination Statement on Universal Access to Basic Communication and
Information Services) ile bireyler ve ülkeler açısından BİT’e erişim eşitsizliğine
vurgu yapılmış, bilgi yoksulluğu olarak tanımlanan yeni bir yoksulluk türünün ortaya
çıktığı ifade edilmiştir. Aynı bildiride, BİT'e erişim imkânları açısından gelişmiş
ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkın giderek açıldığı tespit edilerek
girişimde bulunulması gerektiğine dikkat çekilmiştir.71
2002 yılında düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (World
Summit for Sustainable Development) ile Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2003 ve
2005 buluşmalarında, sürdürülebilir kalkınma için BİT’in önemi vurgulanmıştır.
Bölünmenin azaltılması yönünde oluşan bu farkındalık, Kalkınma için BİT (ICT for
Development - ICT4D) olarak nitelendirilen alanda faaliyet gösteren pek çok girişimi
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United Nations Information Technology Services, 1997

41

41

başlatmış; uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin bu alanda
küresel ölçekte yapacağı çalışmaları tetiklemiştir. Bu çalışmalar, başta Afrika olmak
üzere az gelişmiş bölgelere BİT cihazlarının temini, erişim altyapısının tesisi, yerli
sayısal içeriğin geliştirilmesi ile bu teknolojilerin kullanımı için gerekli beşeri
kapasitenin oluşturulmasını da içeren geniş bir yelpazede konumlanmıştır.
3.1.1. Avrupa Birliği
Avrupa Birliği’nin BİT’in yaygınlaşması konusundaki kapsamlı çabaları
1999 yılında ortaya konulan e-Avrupa Girişimi ve 2000 yılında kabul edilen Lizbon
Stratejisi’ne dayanmaktadır. Girişim kapsamındaki 10 temel amaç arasında yer alan
Avrupa'daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması, ucuz internet erişimi ile
engelliler için e-katılım, BİT’in dezavantajlı kesimler için de erişilebilir olması
amacına yönelik ortaya konulmuştur. Lizbon Stratejisi ile e-Avrupa Girişimi
kapsamında hazırlanan e-Avrupa 2002 Eylem Planı,
 daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet,
 insan kaynağına yatırım,
 internet kullanımının teşviki
başlıkları altında 64 eylem içermiştir.
Kapsamından da anlaşılacağı üzere bu strateji ve eylem planında erken dönem
sayısal bölünme olarak nitelendirilebilecek temel erişim ve kullanım imkanlarının
geliştirilmesine odaklanılmıştır. e-Avrupa 2002 Eylem Planı ile ortaya konulan
hedeflerin büyük kısmında başarı sağlanmış, internet altyapısı yaygınlaşmış, sayısal
okuryazarlık oranı belirgin ölçüde artmıştır.72
Takip eden dönemde hayata geçirilen e-Avrupa 2005 Eylem Planı, BİT’in
etkin kullanımı hedefiyle 2002 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu planda, erişim
ve kullanım yeteneklerinin yaygınlaşmasının yanında BİT ve internetin ekonomik ve
sosyal faydaya dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Genişbant altyapısının tesisinin, edevlet, e-sağlık, e-eğitim, e-iş uygulamalarının yaygınlaşmasının temel öncelik
alanları olarak belirlendiği planda sosyal içerme ve fırsat eşitliği de gözetilerek birey
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odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. 2005 yılında ortaya konulan i2010: Büyüme ve
İstihdam için Avrupa Bilgi Toplumu Stratejisi büyüme ve istihdam odaklı bir
yaklaşım benimseyerek BİT yoluyla yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflemiştir.73
Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında hayata geçirilen Avrupa için
Sayısal Gündem (Digital Agenda for Europe) bu girişimlerin devamı ve
tamamlayıcısı niteliğindedir. AB’nin 2020 hedeflerini ortaya koyduğu Avrupa 2020
Stratejisi’nin (Europe 2020 Strategy) 7 alt başlığından birisi olan Avrupa için Sayısal
Gündem, tanımlanan 7 alana ilişkin sorunların üstesinden gelerek BİT’ten elde
edilecek ekonomik ve sosyal faydayı maksimum düzeye çıkarmayı hedeflemiştir. Bu
sorun alanları,
 bölünmüş sayısal pazar,
 birlikte çalışabilirlik eksikliği,
 siber suçlar ve artan güvenlik riski,
 yetersiz ağ yatırımları,
 yetersiz araştırma ve yenilikçilik faaliyetleri,
 yetersiz sayısal okuryazarlık ve beceriler,
 sosyal sorunların çözümünde kaçan fırsatlar
olarak tanımlanmıştır.74
Yetersiz sayısal okuryazarlık ve beceriler kapsamında, Avrupalıların yaklaşık
yüzde 30’unun interneti hiç kullanmadığı, engelli bireylerin BİT ürün ve hizmetlerini
kullanmada zorluklar yaşadığı, çevrimiçi sunulan hizmetlerin sayısı arttıkça
bireylerin sayısal becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu tespiti yapılmış;
Avrupa için Sayısal Gündem girişiminin sayısal bölünmeyi azaltmak üzere hayata
geçirileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, Sayısal Okuryazarlığı, Becerileri ve
İçermeyi Geliştirme başlığı altında 12 eyleme yer verilmiştir. Bu eylemler arasında
Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund) kapsamında sayısal okuryazarlık ve
yeterliliklerin önceliklendirilmesi, BİT yeteneklerini tanımlayan bir çerçevenin
geliştirilmesi, sayısal yeterlilikler adına Avrupa çapında göstergelerin geliştirilmesi,
73
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engelli bireylerin BİT cihazları sahipliğinin artırılması ve sayısal içeriğe erişiminin
kolaylaştırılması,

kamu

internet

sitelerinin

erişilebilirliğinin

sağlanması,

erişilebilirliğin yasal güvence altına alınması yer almıştır. Netice olarak, Avrupa için
Sayısal Gündem, fırsat eşitliğini önceleyen yaklaşımıyla, Avrupa Birliği’ne üye
ülkelerde, dezavantajlı bireyler başta olmak üzere toplumun BİT ürün ve
hizmetlerine etkin biçimde erişmesini amaçlayan önemli bir politika metni
hükmündedir.75
3.1.2. Birleşmiş Milletler
Sayısal bölünmenin azaltılması ve BİT'in yaygınlaşması adına oluşturulan en
etkin oluşumlardan biri, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın girişimiyle
2001 yılında kurulan BM BİT Görev Gücüdür (UN ICT Task Force). Görev Gücü,
hedeflenen program ve projelerin hayata geçirilmesi hususunda öncelik alanlarını
belirlemeyi, ilgili birimler arasında gerekli bağlantıları kurmayı ve işbirliklerini
desteklemeyi amaçlamış olup, doğrudan sahada faaliyette bulunmak üzere
tasarlanmamıştır. Görev Gücü için tanımlanan roller arasında,
 BİT'in sunduğu imkânları Milenyum Deklarasyonu'nda belirtilen kalkınma
hedeflerine ulaşmak için kullanmak,
 Kalkınma program ve projeleri için BİT'i kaldıraç olarak kullanmak,
 Diğer BM kurumları ve kamu, özel sektör, sivil tolum kuruluşları ile
işbirliği halinde sayısal bölünmenin azaltılması ve sayısal imkânların
geliştirilmesi amacıyla yeni ortaklık modelleri geliştirmek,
 Eğitim, beşeri kapasite geliştirme, sağlık, girişimcilik ve kamu yönetimi
gibi alanlarda kadın-erkek eşitliğini gözetecek şekilde BİT'in etkin
kullanımının sağlanması yönünde eylemler geliştirmek
yer almıştır.
Görev Gücü bünyesinde, BİT politikaları, BİT göstergelerinin ölçülmesi,
ulusal ve bölgesel ölçekte e-stratejiler, insan kaynağını geliştirme, erişim maliyetleri
ve girişimcilik gibi konulara odaklı çeşitli çalışma grupları kurulmuştur. Başta 3 yıl
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olarak tasarlanan Görev Gücünün süresi 1 yıl daha uzatılarak 2005 yılında Tunus'ta
yapılan Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde son bulmuştur. Görev Gücü, kendinden
sonra kurulan pek çok oluşuma ön ayak ve ilham kaynağı olmuştur. BİT yoluyla
eğitimin kalitesinin artırılması için kurulan Küresel e-Okullar ve Topluluklar
Girişimi (Global e-Schools and Communities Initiative) ve gelişmekte olan
ülkelerdeki politika yapıcıların BİT konusunda ulusal politika ve stratejiler
geliştirmesine yardımcı olmak için oluşturulan Küresel e-Politika Kaynak Ağı
(Global ePolicy Resource Network) bu oluşumlara örnektir. Görev Gücü’nün diğer
önemli bir özelliği ise devletler, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının eşit statüye
sahip olduğu ilk BM yapısı olmasıdır.
BM'nin sayısal bölünmenin azaltılması yönündeki çalışmaları Görev
Gücü'nün kaldırılmasından sonra da devam etmiştir. 2006 yılında kurulan, BİT ve
Kalkınma için Küresel Birlik (Global Alliance for Information and Communication
Technologies and Development - GAID) bu amaçla oluşturulan yapılardan biridir.
Birliğin amacı, BİT ile kalkınma arasındaki ilişkiyi temel alarak ilgili aktörler
arasında işbirliğini hedefleyen bir platform oluşturmak olarak belirlenmiştir.
Hâlihazırda faaliyetleri devam eden GAID, devletleri temsilen 30, özel sektör, sivil
toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonları temsilen 30 üyenin yer aldığı 60
üyeli bir strateji konseyi ve 11 üyeli bir icra komitesi tarafından idare edilmektedir. 76
3.1.3. Dünya Ekonomik Forumu
Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde kurulan Küresel Sayısal Bölünme
Girişimi (Global Digital Divide Initiative - GDDI), küresel ölçekte sayısal
bölünmenin azaltılmasını amaçlayan ilk oluşumlardan biridir. GDDI, sayısal
bölünmenin azaltılarak BİT'in ülkelerin gelişme ve kalkınmalarında bir fırsat olarak
değerlendirilmesini amaç olarak belirlemiştir. GDDI bünyesinde bir görev gücü ile
eğitim, yerel içerik, girişimcilik ve düzenleme politikaları konularında çalışan
komiteler kurulmuştur. Microsoft ve Uluslararası Kalkınma Araştırmaları Merkezi
(International Development Research Center) tarafından ortak yönetilen Sayısal
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Bölünme Görev Gücü (Digital Divide Task Force) az gelişmiş bölgelerde pek çok
projenin başarıyla yürütülmesini sağlamıştır.77
3.1.4. G8
Ekim 2000'de Japonya'da gerçekleştirilen G8 zirvesi sonrası oluşturulan
Sayısal Fırsatlar Görev Gücünün (Digital Opportunity Task Force - DOT Force)
amacı, gelişmekte olan ülkelerde erişim altyapısının güçlendirilmesi, erişim
maliyetlerinin düşürülmesi, insan kapasitesinin geliştirilmesi ve e-ticaret ağlarına
katılımın artırılması hususlarında politika ve tedbirlerin geliştirilerek sayısal
bölünmenin azaltılması olarak tanımlanmıştır. DOT Force, 2001 yılından itibaren
ulusal e-stratejiler, erişim, beşeri kapasite, girişimcilik, sağlık için BİT ve yerel içerik
konularında G8 ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan uygulama takımları kurarak etkili çalışmalar
yürütmüştür. 2002 yılı sonu itibarıyla, resmen ilga edilen DOT Force çalışmalarına
bir süre daha devam etmiş ve BM bünyesindeki benzer girişimlerinin oluşumuna
katkıda bulunmuştur.78
3.2. Telemerkezler
Özellikle 90’lı yıllarda gelişmiş ülkelerde, ilerleyen dönemde ise gelişmekte
olan ülkelerde kurulan telemerkezler (telecentres), bireylerin internet başta olmak
üzere BİT ve e-hizmetlere erişimine imkân tanımıştır. Kurulduğu bölgeye ve
kurulma amacına göre farklı isimler alan merkezler, kamu internet erişim merkezleri,
köy bilgi merkezleri, kamu teknoloji merkezleri, kamu multimedya merkezleri,
vatandaş hizmet merkezleri gibi adlarla anılmışlardır. BİT cihazları ve internet
bağlantısı fiyatlarının pahalı olduğu dönemde bölünmenin azaltılması konusunda
oldukça etkin bir rol oynayan merkezlerin ilk örnekleri, 1990'ların başında
İngiltere'de faaliyete geçen Elektronik Köy Salonları (Electronic Village Halls) ve
ilerleyen dönemde ABD'de kurulan Toplum Teknoloji Merkezleridir (Community
Technology Centers). Literatürde, telemerkezlerin, okul ve kütüphanelerdeki
bilgisayar laboratuvarları, ticari amaçlı internet kafeler, internet kioskları, yerel
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yönetimler veya sivil toplum kuruluşları tarafından idare edilen internet erişim
noktalarını da kapsayan geniş bir tanımı vardır. Temelde BİT cihazları ve internet
kullanımı amacıyla faaliyet gösteren bu merkezlerden bazılarında çeşitli düzeylerde
eğitim de verilmektedir.
ITU ve UNESCO’nun 90’lı yılların ortalarında başlatmış olduğu Çok Amaçlı
Topluluk

Telemerkezleri

(Multi-purpose

Community

Telecentres)

Projesi

kapsamında az gelişmiş bölgelerde pek çok telemerkez kurulmuştur. İlk olarak
Afrika kıtasında başlayan zamanla Güneydoğu Asya, Latin Amerika gibi görece az
gelişmiş bölgelere yayılan merkezler devletlerle işbirliği içinde gelişmiştir. Bu
merkezlerde, bireylere erişim imkânı sunulmasının yanında, temel BİT becerileri ile
farklı düzeyde içerik ve uygulama eğitimlerinin verilmesi sağlanmıştır. Bu
merkezlerin önemli bir açığı kapattığını gören pek çok uluslararası kuruluş ve küresel
şirket gerek uzun vadeli ekonomik kaygılarla gerekse sosyal sorumluluk kapsamında
yeni

telemerkezlerin

inşa

ve

donatımına

destek

vermiştir.

2005

yılında

gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde dünya genelinde yürütülen
telemerkez faaliyetlerinin bağımsız uluslararası bir kuruluş tarafından yapılması
kararlaştırılmış ve Telecentre.org Vakfı kurulmuştur. Kanada ve İsviçre ile
Microsoft’un başlıca finansörleri olduğu, ağların ağı şeklinde tarif edilebilecek bu
yapı 2012 yılı itibarıyla 70’in üzerinde ülkede 40 milyona yakın kullanıcısı olan 80
bin telemerkezi bünyesinde barındırmaktadır. Telecentre.org; Ortadoğu ve Kuzey
Afrika, Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Avrasya ve Asya-Pasifik
bölgelerinin oluşturduğu 6 bölgesel ağı içermekte, bu bölgesel ağlar ise ulusal ve
yerel düzeydeki ağlardan oluşmaktadır.
Küresel çalışmaların yanında, ulusal ölçekte, pek çok ülkede kamu veya sivil
toplum kuruluşları aracılığıyla idare edilen telemerkezler faaliyettedir. Örneğin
ABD’de Bill&Melinda Gates Vakfı tarafından yürütülen Sayısal Kütüphaneler
Projesi kapsamında, ABD içindeki sayısal bölünmenin azaltılması amacıyla
kütüphanelere altyapı, donanım ve içerik desteği sağlanmıştır.79 Başka başarılı bir
örnek, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren UK Online Centres ağıdır. Sayıları
3.800’ü aşan bu merkezlerde verilen eğitimler sayesinde ülke çapında sayısal
79
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okuryazar sayısında artış yakalanmış, bir milyona yakın birey sayısal becerilerini
geliştirme imkânına kavuşmuştur.80
Her ne kadar telemerkezler kişisel bilgisayarların yaygın olmadığı ve internet
erişiminin maliyetli olduğu dönemde ortaya çıkmış olsa da, özellikle eğitim amacıyla
faaliyet gösteren telemerkezler gelişmiş ülkelerde bile önemli bir eksikliği
kapatmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu için ise telemerkezler, BİT’e
erişim açısından hala bir gerekliliktir.
Telemerkezler sayısal bölünmenin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda
bulunmuş

olsa

da,

edinilen

tecrübeler

özellikle

az

gelişmiş

bölgelerdeki

telemerkezlerin ciddi bir sürdürülebilirlik sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını
göstermiştir. Bu sıkıntının sebeplerinden biri, erişim altyapısı ve donanım için
başlangıç maliyetlerinin, uluslararası kuruluşlar, devletler veya şirketler tarafından
karşılanması fakat sonraki dönem için sürdürülebilir bir finansman modelinin
kurulamamasıdır. Bir diğer sebep, hedef kitlenin BİT yetkinliklerini geliştirecek
düzeyde ve sayıda eğitimli personel bulunmayışıdır. Okuma-yazma bilmeme, yerel
dilde içerik yetersizliği ile belli bölgelerde kız çocuklarının ve kadınların karşılaştığı
engeller

merkezlerden

istenen

düzeyde

verim

alınmasını

engellemiştir.

Telemerkezlerin başarısı ve sürdürülebilirliği adına pek çok akademik çalışma ve
saha araştırması yapılmış, bu merkezlerin etkin işlemesi için hedef kitlenin
ihtiyaçlarının ve sosyokültürel özelliklerinin belirlenmesi, yerel yönetimlerle
işbirliği, yerel içerik, verilen eğitimler ve finansman modeli önemli unsurlar olarak
ortaya çıkmıştır.81
3.3. Düşük Maliyetli Donanım
Sayısal bölünmenin azaltılmasına yönelik diğer bir yaklaşım ise kullanılmış
veya ucuz BİT donanımının ekonomik imkânları kısıtlı bireylere ulaştırılması
şeklindedir. ABD merkezli çip üreticisi AMD tarafından 2004 yılındaki Dünya
Ekonomik Forumu toplantısında lansmanı yapılan 50x15 Vakfı, kurmuş olduğu
öğrenme
80
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ve

temin

etmiş

olduğu

ucuz

bilgisayarların katkısıyla 2015 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 50’sinin internet
erişimi imkânına kavuşmasını hedeflemektedir. Vakfın çalışmaları kapsamında,
AMD işlemcili çok sayıda bilgisayar üretilerek az gelişmiş bölgelere dağıtılmış, yine
bu bölgelerdeki 12 ülkeye çok sayıda öğrenme laboratuvarı kurulmuştur. Vakfın
çalışmaları, sadece donanım desteğinden ibaret olmayıp içerik üretimi ile eğitim ve
beşeri kapasite geliştirme gibi alanları da içermektedir.82
Bu alandaki bir başka başarılı girişim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(United Nations Development Programme - UNDP) ile bilgisayar parçası ve içerik
üreten pek çok şirketin de desteklediği One Laptop Per Child (OLPC) projesidir.
Başlangıç aşamasında 100 ABD Doları maliyetinde bilgisayar üretme amacıyla yola
çıkılan Proje kapsamında, her ne kadar hedeflenen maliyete ulaşılamasa da 200 ABD
Doları altında kalınarak piyasa şartlarına göre uygun bir maliyet yakalanmıştır. 2012
yılı itibarıyla üretilen yaklaşık 2,5 milyon bilgisayar çoğunlukla devletlere satılmış,
satılan ülkeye göre dili güncellenerek eğitim bakanlıkları aracılığıyla öğrencilere
dağıtılmıştır. Aynı proje kapsamında ortaya çıkan bir başka girişim ise Give 1 Get 1
(G1G1) şeklinde tanıtımı yapılan, üretilen bilgisayarlardan gelişmiş ülkelerdeki
bireylerin bir tane kendilerine bir tane de az gelişmiş ülkelerdeki bireylere satın
almasını teşvik eden kampanyadır. Kampanya kapsamında yaklaşık 100 bin
bilgisayar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.83
Yaygın olarak destek bulan bir başka yaklaşım ise kullanılmış bilgisayarların
sayısal bölünmenin azaltılmasına yönelik yeniden değerlendirilmesidir. Bu sayede,
hem temel bilgisayar işlevleri için yeterli olan bilgisayarların israfının önüne
geçilmekte hem de çevre için bir tehdit oluşturmaya başlayan elektronik atık
probleminin önüne geçilmektedir. 1998’de İngiltere’de kurulan Computer Aid
International (CAD) Vakfı bu alanda faaliyet yürüten en eski oluşumlardan birisidir.
Devlet daireleri, üniversiteler ve şirketlerin eskiyen bilgisayarlarını yenileyip test
ederek gelişmekte olan ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran CAD, kurulduğu
günden bu yana 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 200 bin bilgisayar dağıtmıştır.
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Vakfın, Afrika’nın elektrik altyapısının olmadığı kırsal bölgelerinde güneş enerjisi
ile çalışan mobil internet kafeler kurma çalışmaları da bulunmaktadır.
OLPC ve benzeri girişimler olumlu tepkilerin yanında pek çok eleştiri de
almıştır. Özellikle, az gelişmiş bölgelerde, temiz su yetersizliği, elektrik altyapısının
eksikliği ve salgın hastalıkların yaygınlığı gibi ciddi problemlere karşın görece
büyük miktardaki meblağları bu cihazlara yatırmanın çok akılcı olmayacağı bu
eleştirilerin başlıcalarındandır. Dünya üzerinde yaklaşık 2,3 milyar insanın
elektrikten kısmen veya tamamen mahrum olduğu göz önünde bulundurulduğunda
bu eleştirinin pek de haksız olmadığı söylenebilir.84 Bu düşüncedeki akademik
çevreler, öğrencilere bilgisayar dağıtımının orta ve üst düzey gelir seviyesine sahip
ülkelerde eğitime katkı sunabileceğini, düşük gelir grubundaki ülkelerde ise bu
yatırımların

başarıya

ulaşmasının

eğitim

altyapısının

geliştirilmesi,

nitelikli

öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredatın uyumlaştırılması ile ölçme ve değerlendirme
reformunun yapılmasına bağlı olduğu için zor olduğunu ortaya koymuştur.85 Bir
başka ciddi eleştiri konusu ise aynı işlevin sabit veya mobil telemerkezler aracılığıyla
daha ucuza-birey başına 25 ABD Doları- mâl edilebileceğine yöneliktir.
Cihaz fiyatlarında vergi indirimine gidilerek cihaz fiyatlarının ucuzlaması
BİT’in yaygınlaşması amacıyla uygulanan başlıca politikalardan biridir. Özellikle
dolaylı vergilerin yüksek olduğu gelişmekte olan ekonomilerde bu yöntem oldukça
işe yaramakta, cihaz fiyatlarına belirgin bir indirim olarak yansıyan vergi kesintileri
birey ve şirketlerin cihaz sahiplik oranlarını artırmaktadır. Her ne kadar kamu
otoriteleri vergi gelirlerinin düşeceği endişesiyle bu uygulamadan kaçınsa da, vergi
kesintileri sonucunda kamu gelirlerindeki düşüşün sınırlı kaldığını ve ekonominin
genelinde bir verimlilik artışı oluştuğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır.
Örneğin, ülkedeki rekabetçilik ve verimliliği artırmak amacıyla 2007 yılında
bilgisayarlar üzerindeki yüzde 16 oranındaki katma değer vergisini kaldıran
Kolombiya’da 2 yıl içinde bilgisayar satışlarında yüzde 110’luk artış gözlemlenmiş,
feragat edilen vergi gelirinin yüzde 83’ü artan bilgisayar ile tamamlayıcı donanım,
yazılım ve hizmet satışına bağlı olarak tahsil edilmiştir. Bu uygulama BİT
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kullanımına ilişkin göstergelere de olumlu yansımış 4 yıl içinde çevre ülkelerde
yüzde 161 artan internet kullanım oranı Kolombiya’da yüzde 466 artış göstermiştir.
BİT cihazlarının iletişim, eğlence, medya gibi diğer pek çok sektör için altyapı teşkil
etmesi, cihazlardaki vergi indiriminin çarpan etkisinin belirgin olmasına imkân
tanımaktadır. Bu amaçla, Brezilya, 2012 yılında uygulamaya soktuğu bir kanunla
bilgisayar, akıllı telefon ve genişbant hizmetleri üzerindeki vergilerde indirime
gitmiştir. Sonuç olarak, bir ülkenin fiziki ve beşeri altyapısının izin verdiği ölçüde
BİT’in yayılımının uzun vadede ekonominin genelinde olumlu etkisi olduğu
konusunda bir uzlaşma olsa da, bu etkinin tespitinin zorluğu, cari açık, bütçe açığı
gibi makroekonomik sorunlar veya beşeri altyapı yetersizliği gelişmekte olan pek
çok ülkede bu teknolojiler üzerinde ağır vergi yüklerinin oluşmasına neden
olmaktadır.86
3.4. İçerik Geliştirme
Donanım ve erişim kısıtına nispeten bölünmenin ileri bir safhasına ait olan
sayısal içerik sorununun çözümü zengin insan kaynağı ve görece uzun vadeli emek
istemektedir.
2012 yılı itibarıyla internet sitelerinin yaklaşık yüzde 55’inin İngilizce
içerikte olması ve İngilizce içeriğin görece daha özgün ve nitelikli olması, İngilizce
bilmeyen bireyler için internetin yeterince cazip olmasını engellemektedir. 87 İngilizce
sayısal içeriğin bu kadar zengin olmasının en belirgin sebebi İngilizce’nin bilimsel,
kültürel ve özellikle ticari ve ekonomik anlamda yaygın biçimde kullanılıyor
olmasıdır. Arama motoru teknolojilerinin gelişmesi ve bu hizmetlerin kaliteli ve
özgün içeriği arama sonuçlarında üst sıralara taşıyan yaklaşımı, İngilizce veya diğer
dillerde içerik üretmeyi ekonomik açıdan değerli bir eylem haline getirmiştir. Arama
motorları, tüketiciler açısından ise özgün ve kaliteli içeriğe ulaşmayı kolaylaştırarak
internet kullanımını teşvik etmiş, bu durum sayısal içeriğin en önemli gelir
kalemlerinden olan reklam pastasını büyüterek içerik endüstrisinin gelişimine olumlu
katkı yapmıştır. Özetle, internet ekonomisinin gelişmesi, internet üzerinden yeni iş
modellerinin ortaya çıkması, e-ticaret ve çeşitli e-hizmetlerin yaygınlaşmasıyla
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beraber internet reklamcılığının gelişmesi ile arama motorlarının özgün ve kaliteli
içeriği önceleyen yaklaşımı, internet üzerindeki içeriğin zenginleşmesine katkı
yapmıştır.
Eğitim başta olmak üzere sayısal içeriğin geliştirilmesi hususunda küresel
ölçekte ekonomik kaygılar gütmeyen pek çok girişim bulunmaktadır. Temel bilimler,
matematik, tıp, ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda 4 binin üzerinde
çevrimiçi ders sunan Khan Academy, Apple tarafından kurulan ve eğitim amaçlı
içerikler için ücretsiz hizmet sunan iTunes U, Massachusetts Institute of Technology
(MIT) tarafından hizmete sunulan MIT OpenCourseWare, en eski sayısal kütüphane
olarak nitelendirilebilecek Project Gutenberg ve çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia bu
girişimlerin başlıcalarındandır.
Wikipedia, kapsamı, ölçeği, içerik kalitesi ve uygulama modeli açısından bu
girişimler içinde özellikle bahse değerdir. Ansiklopedik bilgiyi ücretsiz olarak
kullanıcılarına sunan Wikipedia, 2012 yılı itibarıyla yıllık yaklaşık 365 milyon
kullanıcısıyla dünya genelinde en çok ziyaret edilen 6. sitedir. Her ne kadar
kullanılan dilin yaygınlığı ile içeriğin kalitesi arasında güçlü bir ilişki olsa da, sitenin
4,1 milyonu İngilizce dilinde olmak üzere 285 farklı dilde sunduğu yaklaşık 25
milyon makale yaygın konuşulmayan dillerdeki içeriğin gelişmesi açısından oldukça
yararlıdır.88 Bahse değer başka bir gönüllü girişim olan Project Gutenberg ise
klasikler başta olmak üzere edebi ve kültürel eserlerin sayısal ortama aktarılması ve
yaygınlaşmasının kolaylaşması amacıyla 1971 yılında kurulmuş olup 2013 yılı
itibarıyla farklı dillerde 42 binin üstünde eseri ücretsiz olarak sayısal ortamda
sunmaktadır.89
Küresel ölçekte, kaliteli ve özgün içerik üreten bir endüstrinin gelişmesi için
uluslararası bağlayıcılığı ve hukuki, teknik, finansal bileşenleri olan bir içerik
ekosisteminin oluşturulması gerektiği açıktır. Bu yönde ABD, İngiltere ve Fransa
başta olmak üzere pek çok ülkede telif hakları başta olmak üzere sayısal içeriğin
düzenlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapılmış, bu çalışmalar Fransa’nın da
içinde bulunduğu bazı ülkelerde yasalaşırken, bazı ülkelerde gelen yoğun tepkiler
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sebebiyle geri çekilmiştir. 2011 yılı içinde ABD Kongresine sunulan Çevrimiçi
Korsanlıkla Mücadele Yasası (Stop Online Piracy Act - SOPA) ile Fikri Mülkiyetin
Korunması Yasası (Protect IP Act - PIPA) tasarıları ile küresel ölçekte telif hakkı
ihlâli yapan sitelerin reklam ağlarından ve arama motoru sonuçlarından çıkarılması,
alan adlarının iptal edilmesi, sahiplerine hapis cezalarının getirilmesi ile ihlâl
durumunda sitelere erişimin engellenmesini içeren bir dizi tedbir öngörülmüştür.
Özellikle sinema, televizyon ve müzik endüstrisinin desteklediği tasarılar, anayasal
bir hak olan ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle başını Google, Facebook,
Wikipedia, Twitter, Yahoo, Reddit gibi internet şirketlerinin çektiği yoğun katılımlı
kampanyalar sonucunda rafa kaldırılmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde yoğun
biçimde yaşanan ama sonuçları itibarıyla dünya genelini etkileyecek olan tüm bu
tartışmalar, sayısal içeriğin gelişiminin sürdürülebilirliği için küresel ölçekte bir
modelin gerekliliğini ortaya koyarken, internetin özgür ortamına zarar vermeden
böyle bir modelin nasıl uygulanabileceği sorusuna hala cevap aranmaktadır.90
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4. TÜRKİYE’DE SAYISAL BÖLÜNME
4.1. Türkiye’nin Küresel Ölçekteki Konumu
Türkiye içindeki sayısal bölünmeyi ele almadan önce Türkiye’nin bu hususta
uluslararası alandaki konumuna değinmekte fayda vardır. Ülkeler arası rekabet
şartlarının bu kadar yoğun olduğu bir alanda uluslararası dinamikleri dikkate
almadan yapılan bir değerlendirme eksik olacaktır.
Tablo 4.1’de görülebileceği üzere, Türkiye ITU tarafından geliştirilen BİT
Gelişme Endeksine göre, 2002 yılında 154 ülke arasında 63. sırada iken, 2011 yılında
155 ülke arasında 69. sıraya gerilemiştir. Bu 10 yıllık süre zarfında endeks değeri
dünya genelinde yüzde 67 artarken, Türkiye’nin endeks değeri yüzde 82 artış
göstermiştir. Aynı süre zarfında erişim alt endeksi değeri dünya genelinde yüzde 74
artarken, Türkiye’nin endeks değeri yüzde 108 artmıştır. Kullanım alt endeksi
değerindeki artış dünya ortalaması olan yüzde 357’nin bir hayli üstünde kalarak
yüzde 511 olarak gerçekleşmiş, yetenekler alt endeksi değerindeki artış ise dünya
ortalaması olan yüzde 9’un bir miktar üstünde (yüzde 12) gerçekleşmiştir. Bu
verilerden çıkarılabilecek sonuç, bu süre zarfında, Türkiye’nin dünya ortalamasına
göre görece iyi bir gelişme kaydetmiş olsa da kendisiyle benzer gelişmişlikteki
ülkelere göre kaydedilen gelişmenin yeterli olmadığıdır.91, 92
Tablo 4.1. BİT Gelişme Endeksine Göre Türkiye'nin Durumu
2002
BİT Gelişme Endeksi
Erişim Alt Endeksi
Kullanım Alt Endeksi
Yetenekler Alt Endeksi

Sıralama
63
58
53
75

2011
Değer
2,41
2,46
0,37
6,38

Sıralama
69
69
65
68

Değer
4,38
5,12
2,26
7,13

Kaynak: ITU, 2012b & ITU, 2009

Türkiye, 2012 yılı itibarıyla, Ağa Hazırlık Endeksi değerlerine göre yapılan
sıralamada 142 ülke arasında 52., Bilgi Endeksi ve Bilgi Ekonomisi Endeksi
değerlerine göre yapılan sıralamada ise sırasıyla 69. ve 79. sırada bulunmaktadır.93, 94
91
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Bilgi Endeksi ve Bilgi Ekonomisi Endeksi sıralaması arasındaki fark, Türkiye’nin
üretilen ve işlenen bilgiden ekonomik değer yaratma konusunda görece başarısız
olduğunu ortaya koymaktadır.
4.2. Türkiye’de Sayısal Bölünmenin Ölçülmesi
Türkiye’de BİT’in yaygınlığını ve kullanımını ölçmek için yapılan ilk
kapsamlı saha çalışması Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı (TUENA) projesi
kapsamında TÜBİTAK-BİLTEN tarafından 1997 yılında gerçekleştirilen Yetenek ve
Kullanım Saptaması Araştırmasıdır. Araştırma, Türkiye’de BİT yaygınlığının
ölçülmesi konusunda araştırmacılara ve politika yapıcılara görece güvenilir bir veri
seti sunmuştur. Araştırmada kullanılan örneklem, o zaman için toplam nüfusun
yaklaşık yüzde 60’ına tekabül eden kentsel nüfusu kapsamış, bu durumun gerekçesi
olarak da kırsal kesimde bu teknolojilerin kullanım yaygınlığının oldukça marjinal
düzeyde kalması gösterilmiştir. Bu araştırmanın devamı niteliğinde olan ve 2000
yılında yine TÜBİTAK-BİLTEN tarafından gerçekleştirilen Bilgi Teknolojileri
Yaygınlık ve Kullanım Araştırması, 1997 yılında yapılan Yetenek ve Kullanım
Saptaması Araştırması ile zamansal bir karşılaştırmaya imkan vermesi açısından
oldukça yararlı olmuştur. 1997’deki araştırmada örneklem genişliği 4.000 hane iken,
bu araştırma 6.000 haneye uygulanmıştır.95
Hâlihazırda, Türkiye’de BİT’in yaygınlığının ve sayısal bölünmenin
ölçülmesine dair kullanılabilecek en sağlıklı veri setini Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından yıllık olarak yapılmakta olan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması sunmaktadır. Araştırma 2003 yılında yayımlanan e-Dönüşüm
Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı’nda yer alan “Bilgi toplumu ölçütlerinin
belirlenmesi ve ilgili istatistiklerin üretilmesi” eyleminin sonucu olarak ortaya çıkmış
ve 1. Resmi İstatistik Programına alınarak süreklilik kazanmıştır. Avrupa Birliği
İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) katkılarıyla AB normlarına uygun biçimde 2004
yılından beri uygulanmakta olan araştırma bireylerin BİT’e erişim düzeyini, kullanım
sıklığı ve amaçlarını, bu alanda yaşanan sıkıntıları ve genel eğilimleri tespit etme
amacını taşımaktadır. Takip edilebilirliğin sağlanması için araştırmada yer alan
soruların büyük bir bölümü yıllar itibarıyla değişmemiştir. Araştırmanın yapıldığı
95

TÜBİTAK-BİLTEN, 2001: 9, 11

55

55

dönem 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Nisan-Haziran, 2008 ve
2009 yıllarında ise Ocak-Mart dönemidir. 2004 ve 2005 yıllarında Hanehalkı İşgücü
Anketine eklenmiş ayrı bir modül olarak ele alınan araştırma; 2004 yılında 9.571,
2005 yılında 10.151 hanede gerçekleştirilmiştir. Devam eden yıllarda Hanehalkı
İşgücü Anketinden ayrı olarak şimdiki adıyla yapılan araştırma, 2007 yılında 6.516,
2008 yılında 6.890, 2009 yılında 5.770, 2010 yılında 6.074, 2011 yılında 12.348,
2012 yılında ise 12.806 hanede uygulanmıştır. 2007 ve 2008 yıllarına ait değerler
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Adres Kayıt Sistemi (AKS) verilerine
göre TÜİK tarafından revize edilmiş, 2009-2012 dönemindeki araştırmalar ise
MERNİS ve AKS kullanılarak uygulanmıştır.
Araştırma kapsamındaki sorular dünyadaki diğer yaklaşımlara benzer biçimde
16-74 yaş grubu bireylere yöneltilmektedir. Araştırma, bireylerin bilgisayar ve
internet kullanımı, internete bağlanmama nedenleri, internet üzerinden yapılan
işlemler, e-ticarete konu olan mal ve hizmetlerin türü ve internette karşılaşılan
güvenlik problemleri, hanelerdeki BİT ekipmanı ve internete bağlılık durumu,
internet bağlantı türü ve genişbant erişimi gibi temel sayılabilecek alanlarla ilgili veri
sunmaktadır. Sayısal bölünmenin ölçülüp izlenebilmesi açısından araştırmanın
sunduğu önemli bir olanak da bazı istatistiklerde erkek-kadın, kır-kent gibi
kırılımlara olanak tanımasıdır. 2011 yılından itibaren, bazı göstergelerde İstatistikî
Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre istatistikler derlenmiş, bu da bölgeler
arası eşitsizlikleri gözlemleme imkânı sunmuştur. Yaş, cinsiyet, iş durumu, eğitim
düzeyi, yaşanılan bölge gibi demografik değişkenlerin sayısal bölünme üzerindeki
etkilerini gözlemlemeye olanak tanıyan araştırmanın en belirgin eksikliği bireylerin
veya hanelerin gelir durumlarını içermemesidir. Uluslararası alanda yapılan pek çok
çalışmada sayısal bölünmenin başat faktörü olarak gelir durumunun çıktığı
düşünüldüğünde, bu eksiklik, Türkiye’deki sayısal bölünmenin dinamiklerinin
anlaşılması açısından araştırmayı yetersiz kılmaktadır.
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, her ne kadar BİT araç
ve hizmetlerinin sahiplik ve kullanımını ayrıntılı olarak verse de özellikle
dezavantajlı grupların BİT'e erişim imkânlarının ve kullanım yeteneklerinin
toplumun geri kalanından farkını etkin ve yıllar içinde takip edilebilir biçimde
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ölçememektedir. Uluslararası uygulamalara benzer biçimde geliştirilecek; erişim,
kullanım ve yetenekler gibi alt endeksler üzerinden dezavantajlı grupların (engelli,
yaşlı, gelir seviyesi düşük, kırsal kesimde yaşayan) BİT'e adaptasyonunu ölçecek bir
endeks hem sayısal bölünme konusundaki farkındalığı artıracak hem de bu alanda
daha odaklı politika ve uygulamaların geliştirilmesine imkân tanıyacaktır.
Yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen Girişimlerde Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması ise işletmelerde BİT kullanımı ve yaygınlığını tespit etmek
amacıyla 2005 yılında başlatılmıştır. Araştırma, 2007-2012 döneminde EUROSTAT
tarafından yenilenen metodolojiye uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve seçilmiş
sektörlerdeki 10 ve daha üzeri çalışanı olan işletmelere uygulanmıştır. Araştırmanın
yıllar itibarıyla örnekleminin büyümesi soru sayısının ve gösterge bazında
kırılımların artmasıyla ilişkilidir. EUROSTAT tarafından üretilen istatistiklerde,
2010 yılından önceki araştırmalarda NACE (European Classification of Economic
Activities) Rev. 1.1; 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise NACE Rev. 2 faaliyet
sınıflaması kullanılmıştır. Araştırmada yapılan revizyon kapsamında, 2010 yılından
önceki yıllara ait çalışmalarda kapsanan e-ticaret ile BİT personeli istihdamına ilişkin
sorular kapsamdan çıkarılmış, onların yerine güvenlik ve gizliliğe ilişkin sorular
araştırmaya dahil edilmiştir.
Küresel eğilimler ile veri toplamada ülke genelinde pek çok alanda yaşanan
yetersizlik göz önüne alındığında, Türkiye’deki sayısal bölünmenin ölçülmesi için
kullanılabilecek

en

uygun

göstergenin

internet

kullanım

oranları

olduğu

değerlendirilmektedir. Öncelikle, cihaz (cep telefonu, bilgisayar) veya internet
bağlantısı sahipliği üzerinden yapılacak bir değerlendirme, BİT’e işyeri, okul,
internet kafe gibi yerlerden erişen önemli bir kesimi dışarıda bırakacağı için sağlıksız
olacaktır. Bilgisayar veya internet okuryazarlığı ile kullanım yetenekleri açısından
yapılacak bir değerlendirme için ise, gösterge niteliğinde kullanılabilecek Türkiye
özelinde herhangi bir saha araştırması bulunmamaktadır. Özellikle akıllı telefonların
gelişmesi ve yaygınlaşması ile beraber bilgisayar tanımının kapsamının genişlemesi,
internete diğer pek çok cihaz (televizyon, e-kitap okuyucu, oyun konsolu vb.)
üzerinden erişimin mümkün olması, ince istemci (thin client), bulut bilişim (cloud
computing) gibi yeni teknoloji ve hizmetlerin yaygınlaşması, internet kullanım
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oranlarının, BİT erişimi, kullanımı ve yetenekleri açısından uygun bir gösterge
olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, yapılan saha araştırmalarında bilgisayar
kullanım oranı ile internet kullanım oranlarının birbirine çok yakın çıkması
günümüzde bilgisayar ile internetin ayrı düşünülemeyeceği tezini destekler
niteliktedir. Özetle, ilerleyen bölümde Türkiye’de BİT kullanımı ve yaygınlığı ile
sayısal bölünmenin ölçülmesi amacıyla genellikle internet kullanım oranları tercih
edilmektedir.
4.3. Türkiye’de Sayısal Bölünmenin Tarihçesi ve Mevcut Durumu
Türkiye’de sayısal bölünmenin mevcut durumunun anlaşılabilmesi açısından,
1997 yılında gerçekleştirilen Yetenek ve Kullanım Saptaması Araştırması ile 2000
yılında gerçekleştirilen Bilgi Teknolojileri Yaygınlık ve Kullanım Araştırması’nın
sonuçlarına değinilmesi yerinde olacaktır. Bu araştırmalar, kapsamı itibarıyla dar ve
günümüzdeki alışkanlıklar ve eğilimleri ölçme açısından yetersiz olsa da,
araştırmaların sonuçları BİT’in o yıllardaki kullanım ve yaygınlığının bulunduğu
seviye konusunda fikir vermektedir. Kullanımdan ziyade erişime odaklanan
araştırmalar sabit telefon, cep telefonu, televizyon ve bilgisayar gibi mevcut BİT
cihazlarının sahipliğini ölçmeyi amaçlamıştır. BİT kullanımı ve yaygınlığının
günümüze kadar katettiği yolu anlamak için bu araştırmaların sonuçlarına kısaca
değinilmesi yararlı olacaktır.
Türkiye genelinde cep telefonu sahipliği oranı, 1997’de yüzde 10,1 iken 2000
yılında yüzde 50,2’ye yükselmiştir. Yaklaşık beş katlık bu artışın sebepleri arasında
cep telefonu altyapısının yaygınlaşması, cep telefonlarının ucuzlaması, cep
telefonları ile operatörlerin rekabeti sayesinde erişim maliyetlerinin düşmesi
gösterilebilir. Cep telefonu sahipliği oranındaki bu belirgin artışa rağmen, 2000 yılı
itibarıyla coğrafi bölgeler arasında sahiplik oranları açısından derin bir eşitsizlik
gözlenmiştir.
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kalmıştır.

Araştırmanın sadece kentlerde yapıldığı ve gelişmişlik düzeyine göre bölgeler
arasında oluşan kentsel nüfus farkı dikkate alındığında cep telefonu sahipliğindeki
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eşitsizliğin daha derin olduğu ileri sürülebilir. Bölgeler arasındaki eşitsizlik, farklı
gelir ve eğitim düzeyindeki bireyler arasında da bulunmaktadır.96
Araştırmaların yapıldığı yıllarda özellikle internet erişiminin kısıtlı olması bu
alanda sağlıklı bir analiz yapmaya imkân tanımasa da bilgisayar ve internet kullanımı
ile alakalı bazı eğilimleri ölçmek mümkündür. Araştırmaların sonuçları, bu üç yıllık
dönemde bilgisayara olan ihtiyacın arttığını ortaya koymaktadır. 1997 yılı itibarıyla
bilgisayar sahibi olmama nedeni olarak “gerek yok” diyenlerin oranı yüzde 52,2
iken, bu oran 2000 yılı itibarıyla yüzde 36,2 olmuştur. Bu durumun nedenleri
arasında iş hayatında, eğitimde ve sosyal hayatta BİT’in artan oranda kullanımı ve
internetin yaygınlaşmaya başlaması gösterilebilir. Hanelerde bilgisayar sahipliği
oranı 1997’de yüzde 6,5 iken bu oran 2000 yılında yaklaşık iki katına çıkarak yüzde
12,3 olmuştur. Cep telefonu sahipliği oranına nispeten düşük kalan bu artışın en
büyük nedeni olarak, anketin sonuçlarına göre bilgisayarın toplumun belli kesimleri
için hala pahalı olması olduğu ortaya çıkmıştır. 1997 yılı itibarıyla bilgisayara sahip
olmama nedeni olarak deneklerin yüzde 18,8’i bilgisayarın pahalı olmasını
gösterirken bu oran 2000 yılı itibarıyla yüzde 58,3’e yükselmiştir. Sonuç olarak,
2000 yılı itibarıyla, gelir gruplarına göre bilgisayar sahipliği oranları incelendiğinde
bilgisayar fiyatlarının toplumun önemli bir kısmı için oldukça pahalı olduğu ortaya
çıkmaktadır. Evde internet bağlantısı sahipliği oranı ise 1997’de yüzde 1,2 iken,
2000’de yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir. Üç yıl içinde bilgisayar sahipliği oranı
yaklaşık 2 katına çıkarken, internet bağlantısı sahipliği oranı yaklaşık 6 katına
çıkmıştır.97
4.3.1. Kullanım oranları ve sıklığı
Bireylerin bilgisayar ve interneti kullanma oranı98 yıllar içinde hızlı bir artış
göstermiş olsa da, bu artış hızının son yıllarda azaldığı gözlenmektedir (Grafik 4.1).
Kullanım oranlarının özellikle son birkaç yılda yatay bir seyir izlemesi, bölünmenin
kolay kapanmayacağı yönündeki endişeleri artırmakta ve özellikle politika yapıcılar

96
97
98

TÜBİTAK-BİLTEN, 2001: 29-33
a.g.e.: 34-40
Son üç ay içinde bilgisayar ve internet kullananlar esas alınmaktadır.
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açısından BİT kullanmayan kesimlerin içerilmesi hususundaki çabaların artırılmasını
gerekli kılmaktadır.
Grafik 4.1. Türkiye’de BİT Kullanımı
50
45
40

34,0

Yüzde

35

29,6

30
25
20

35,6

32,2
16,8

17,7

13,3

13,9

2004

2005

34

39,1
37,6

42,1
40,5

43,5
42,7

26,9

15
10
5
0
2007

2008

Bilgisayar

2009

2010

2011

2012

İnternet

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2004-2012

En son internet kullanılan zamana bakıldığında internet kullanan bireylerin
büyük bir kısmının interneti son üç ay içinde kullandığı görülmektedir. Bu durum,
sayısal okuryazar olan ve erişim imkânına sahip olan bireylerin interneti sürekli
kullanmaya yatkın olduğunu göstermektedir. Benzer bir tabloyu resmeden, Avrupa
Birliği ve uluslararası kuruluşlar tarafından da itibar edilen başka bir gösterge ise
düzenli internet kullanım oranlarıdır. Her gün veya haftada en az bir defa
kullananlara karşılık gelen düzenli internet kullanım oranı, Türkiye genelinde yüksek
değerlerde seyretmekte ve yıllar içinde artış göstermektedir. İnternet kullanıcıları
arasında, 2007 yılında yüzde 79,4 olarak gerçekleşen düzenli internet kullanım oranı
yıllar içinde küçük artışlar kaydederek 2012 yılında yüzde 88,5’e ulaşmıştır (Grafik
4.2).
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Grafik 4.2. En Son İnternet Kullanılan Zaman
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Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2005-2012

4.3.2. Yaş grupları itibarıyla sayısal bölünme
Yaş grupları arasında diğer ülkelerde de farklı seviyelerde görülen bölünme
Türkiye’de uçurum seviyesindedir. Örneğin 2012 yılı itibarıyla; 16-24 yaş arası
bireylerde internet kullanım oranı yüzde 68,5 iken, aynı oran 65-74 yaş arası
bireylerde sadece yüzde 3,8’dir (Grafik 4.3). Genç bireylerin BİT’e yatkınlığı
şaşırtıcı olmasa da nesiller arasındaki oransal farkın boyutu endişe vericidir. Genç
bireylerin BİT’i daha yoğun kullanmasının en büyük sebebi genç nesillerin
doğumlarından itibaren BİT’e aşina olmalarıdır. 2000 sonrası dönemde örgün
öğretimde yoğun BİT kullanımı ve BİT destekli eğitim müfredatı, evlerinde bu
teknolojilere erişim imkânı olmayan gençlerin kullanım olanaklarını genişletmiştir.
Yine gençler arasında oldukça popüler olan bilgisayar oyunları ile son yıllarda
kullanımında artış gözlenen sosyal paylaşım siteleri gençlerin BİT’i oldukça yoğun
kullanmasının sebepleri arasında sayılabilir. Yaş grupları ile alakalı bir başka önemli
tespit ise, yaş azaldıkça kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin oransal olarak
azalmasıdır. Örneğin 2012 yılı itibarıyla, 65-74 yaş grubunda internet kullananlar
arasında, her kadına karşılık 5,3 erkek bulunmakta iken, bu oran 55-64 yaş grubu için
3,13, 45-54 yaş grubu için 2,14, 35-44 yaş grubu için 1,66, 25-34 yaş grubu için 1,46,
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16-24 yaş grubu için ise 1,44’tür. Bu durum, cinsiyet bağlamındaki eşitsizliğin
gelecekte azalacağının habercisidir.
Grafik 4.3. Türkiye’de Yaş Grupları İtibarıyla İnternet Kullanımı, 2012
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Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012

4.3.3. Eğitim düzeyi itibarıyla sayısal bölünme
İnternet kullanım oranları yüksekokul, fakülte veya daha üstü eğitimi olan
bireylerde yüzde 92,7 iken herhangi bir tahsili olmayan bireylerde yüzde 3,5’tir
(Grafik 4.4). Oluşan bu eşitsizliğin tek başına eğitim düzeyi farklılığı ile
açıklanamayacağı açıktır. Bu eşitsizliğin oluşmasında, eğitim düzeyi ile yakından
alakalı gelir düzeyi ile diğer sosyokültürel farklılıklar da etkilidir. Araştırmadan
çıkarılabilecek önemli bir sonuç ise, eğitim seviyesi arttıkça cinsiyet bağlamındaki
eşitsizliğinin azalmasıdır. Örneğin herhangi bir tahsili bulunmayanlar arasında
erkekler kadınlara oranla yaklaşık üç kat daha fazla internet kullanırken, fakülte veya
yüksekokul mezunları arasında kadın-erkek eşitsizliği yok denecek kadar azdır. Yaş
grupları itibarıyla internet kullanımındaki kadın-erkek eşitsizliğine paralel olan bu
durum, eğitim düzeyi ile BİT kullanımı arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir.
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Grafik 4.4. Türkiye’de Öğrenim Durumları İtibarıyla İnternet Kullanımı, 2012
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Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012

4.3.4. İşgücü durumu itibarıyla sayısal bölünme
Araştırmada her ne kadar gelir durumuyla alakalı bir soru bulunmuyor olsa da
örneklemin işgücü durumu, araştırmaya katılanların BİT eğilimleri konusunda fikir
vermektedir (Grafik 4.5). İşgücü durumu itibarıyla interneti en çok kullananlar
beklenebileceği gibi öğrencilerdir. Öğrencileri, ücretli/maaşlı çalışanlar ile işverenler
izlemekte olup, bu iki grubun da internet kullanım oranı Türkiye ortalamasının hayli
üstünde yer almaktadır. Ev işleriyle meşgul olanların genelde kadınlar, emeklilerin
ise üst yaş grubu bireyler olduğu düşünüldüğünde bu kısımdaki veriler öncekilerle
örtüşmektedir. Dikkat çeken bir husus, kendi hesabına çalışanların oldukça düşük
düzeyde seyreden internet kullanımına karşın, işsizlerin internet kullanım oranının
Türkiye ortalamasının üstünde yer almasıdır. Araştırmada göze çarpan noktalardan
biri de, engelli bireylerin interneti oldukça düşük düzeyde kullanmalarıdır.
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Grafik 4.5. Türkiye’de İşgücü Durumu İtibarıyla İnternet Kullanımı, 2012
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Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012

4.3.5. Kır-kent itibarıyla sayısal bölünme
BİT’in yaygınlığı hususunda başka bir eşitsizlik de kırsal kesimde ve
kentlerde ikamet eden bireyler arasında yaşanmaktadır. 2012 yılı itibarıyla, internet
kullanım oranı kentlerde yüzde 51,4 iken, bu oran kırsal kesimde yüzde 22,7 olarak
gerçekleşmiştir (Grafik 4.6). 2005-2012 dönemi incelendiğinde internet kullanım
oranlarında kır-kent arasındaki farklılığın yıllar içinde oransal olarak azalsa da
varlığını sürdürmekte olduğu görülmektedir. Örneğin, 2005 yılında kırsalda internet
kullanan her bireye karşılık kentlerde 3,1 birey düşmekte iken, bu oran 2012 yılında
2,3'e gerilemiştir.
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Grafik 4.6. Türkiye’de İnternet Kullanımında Kent-Kır Ayrımı
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Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmaları, 2005-2012

Kır-kent arasındaki farklılığın azalan trende rağmen yıllar içinde devam
etmesinin çeşitli anlaşılabilir sebepleri vardır. Görece yüksek maliyetlerden dolayı,
kırsal kesimde DSL ve kablo başta olmak üzere genişbant erişim altyapısının yetersiz
oluşu bölünmenin başlıca sebeplerinden biridir. Hanelerde internet erişimi oranları
ele alındığında, 2012 yılı itibarıyla kentlerdeki hanelerde internet erişimi sahipliği
oranı yüzde 55,5 olarak gerçekleşmişken, bu oran kırsal kesimde yüzde 27,3’tür. Kırkent arasında hanelerde internet erişim imkânları açısından yıllar içinde belirgin bir
iyileşme göstermeyen bu eşitsizliğin özellikle son yıllarda gelişen mobil genişbant
hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla, erişim ücretlerindeki düşüşe paralel olarak azalması
beklenmektedir. Ekonomik imkânsızlıklar, kadınların sosyal hayata katılımıyla ilgili
kültürel faktörler, kısıtlı beceriler ve ihtiyaç duymama kırsal kesimin BİT'e
adaptasyonunun önündeki diğer engeller arasında sayılabilir.
4.3.6. Bölgeler itibarıyla sayısal bölünme
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Araştırmasında 2011 yılında yapılan önemli
bir değişiklik bazı göstergelerde bölgelere göre de bir kırılıma imkân tanınmasıdır.
Bu değişiklik Türkiye'de pek çok alanda gözlemlenebilen bölgesel eşitsizliklerin BİT
alanında da değerlendirilmesine olanak sunmuştur. 2012 yılı itibarıyla, bilgisayar ve
internet kullanım oranlarında İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1
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temelinde belirgin farklılıklar görülmektedir (Tablo 4.2). Örneğin, BİT kullanımının
en yaygın olduğu TR1 İstanbul bölgesinde bilgisayar ve internet kullanım oranları
sırasıyla yüzde 62,2 ve yüzde 60,9 iken, bu oranlar TRC Güneydoğu Anadolu
bölgesinde sırasıyla yüzde 30,8 ve yüzde 29,4’tür. Özellikle doğu - batı arasında
gözlenen bu eşitsizliğin oluşmasında altyapının yeterlilik düzeyi, sosyoekonomik
faktörler, kır-kent nüfus dağılımı ve coğrafi koşulların etkili olduğu söylenebilir.
Kayda değer bir tespit, cinsiyet bağlamındaki sayısal bölünmenin bölgeler arasındaki
ekonomik gelişmişlik farkı ile yakından ilişkili olduğudur. Örneğin, 2012 yılı
itibarıyla, Türkiye genelinde internet kullanan her bir kadına 1,57 erkek karşılık
gelirken, bu oran TR1 İstanbul bölgesinde 1,4’e düşmekte, TRC Güneydoğu
Anadolu bölgesinde ise 2,82’ye yükselmektedir.
Tablo 4.2. Türkiye’de Bölgelere Göre BİT Kullanımı, 2012
Bölgeler

Bilgisayar Kullanım
Oranı

İnternet Kullanım
Oranı

(Yüzde)

(Yüzde)

48,7
62,2
44,4
50,4
57,2
58,6
43,9
44,6
40,3
35,1
33,4
35,7
30,8

47,4
60,9
44
49,7
56,3
57,1
42,9
42,2
38,6
33,4
32,2
34,1
29,4

Türkiye
TR1 İstanbul
TR2 Batı Marmara
TR3 Ege
TR4 Doğu Marmara
TR5 Batı Anadolu
TR6 Akdeniz
TR7 Orta Anadolu
TR8 Batı Karadeniz
TR9 Doğu Karadeniz
TRA Kuzeydoğu Anadolu
TRB Ortadoğu Anadolu
TRC Güneydoğu Anadolu

Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012

4.3.7. Engelli bireyler açısından sayısal bölünme
Engelliler, diğer pek çok alanda olduğu gibi BİT’e erişim imkânları ve bu
teknolojileri kullanım yetenekleri açısından diğer bireylere göre dezavantajlı
konumdadır. TÜİK tarafından Ulusal Özürlüler Veri Tabanında kayıtlı olan engelli
bireylere yönelik 2010 yılında ilk defa gerçekleştirilen Özürlülerin Sorun ve
Beklentileri Araştırması, BİT erişim imkânı ve kullanım yetenekleri bakımından
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engelli bireylerin durumunu tespit etmede oldukça yararlı olmuştur. Araştırma
kapsamında engelli bireylere özür türü, cinsiyeti ve yerleşim bölgesi bazında kırılıma
olanak tanıyacak biçimde BİT’i kullanım durumları sorulmuştur.

Araştırma

sonuçları engel türüne göre ele alındığında gayet değerli bilgiler sunsa da
çıkarılabilecek en belirgin sonuç engelli bireylerin yüzde 60,6’sının cep telefonu,
bilgisayar ve internetten hiçbirini kullanmadığıdır (Grafik 4.7). Engel türüne göre bu
teknolojileri kullanım oranlarında görülen derin farklar, engellilerin yekpare bir grup
olarak ele alınmaması ve farklı engelli gruplarına yönelik daha kapsayıcı ve bütüncül
politikalar geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Aynı araştırmada, BİT ürün ve
hizmetlerinden hiçbirini kullanmayanların oranı kentlerde yüzde 54,5 iken, kırsal
kesimde yüzde 70,7; erkeklerde yüzde 52,4 iken kadınlarda yüzde 72,1 çıkmıştır.
Sadece engellilerin kendi arasında gözlemlenen bu eşitsizlik bile, engelliler açısından
BİT’e erişim sıkıntısının, var olan engellerden öte psikolojik, sosyal, ekonomik
nedenleri olduğunu göstermektedir.
Grafik 4.7. Türkiye’de Engellilerin Engel Türüne Göre BİT Kullanımı, 2010
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4.4. İşletmeler Arası Sayısal Bölünme
Önceki bölümlerde değinildiği üzere, BİT’e adaptasyon konusunda işletmeler
arasında da bir eşitsizliğin varlığından söz etmek mümkündür. Artan rekabet düzeyi,
pek çok işletme için BİT altyapılarını geliştirmeyi, BİT destekli çözümleri
kullanmayı ve iş süreçlerini bu teknolojilere göre değiştirmeyi zorunlu kılmaktadır.
Buna rağmen, ihtiyaç duyulmaması, işletmede çalışanların yetkinlik düzeyi ve
farkındalık eksikliği ile özellikle bazı BİT destekli kurumsal çözümler için
karşılaşılan yüksek maliyetler gibi nedenler, işletmeler arasında sayısal bölünmeye
neden olmaktadır. İşletmeler arasındaki sayısal bölünme, işletmenin büyüklüğüne,
faaliyet gösterdiği sektöre ve yaptığı işin niteliğine göre değişiklik göstermektedir.
Beklenebileceği üzere, büyük ölçekli işletmelerin küçük ölçekli işletmelere göre,
teknoloji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin diğerlerine göre BİT’e
adaptasyonu daha hızlıdır.
Otomasyon teknolojilerinin gelişimi, internet üzerinden yeni iş modellerinin
ortaya çıkması ve yazılım destekli çözümlerin yaygınlaşması işletmelerde BİT’in
kullanım yoğunluğunu artırmıştır. Örneğin, 2012 yılı itibarıyla 10 ve üstü çalışana
sahip işletmelerin yüzde 92,4’ünün internet erişimine sahip olduğu görülmektedir
(Grafik 4.8). Burada dikkat çeken bir husus, 2007 yılında ölçeğine göre işletmeler
arasında belirgin bir farklılık bulunsa da, küçük ve orta ölçekli işletmelerin son yedi
yıldaki adaptasyonu ile bu eşitsizliğin giderildiğidir. İfade edilmesi gereken bir başka
husus, bilgisayar kullanılan işletmelerle internet erişimine sahip işletmelerin oranının
ölçekten bağımsız olarak hemen hemen aynı olmasıdır.
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Grafik 4.8. Türkiye’de İşletmelerin İnternet Erişimi Durumu
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Kaynak: TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmaları, 2007-2012

Ne var ki sadece bilgisayar kullanımı veya internet bağlantısı sahipliğini
işletmelerin BİT’e adaptasyonunu ifade etmek amacıyla bir gösterge olarak kabul
etmek sağlıklı bir yaklaşım değildir. İş süreçlerinde BİT’in etkin biçimde
kullanılması, entegre BİT altyapısı ve bu teknolojileri kullanabilecek yetkinlikteki
çalışanlar ile mümkündür. Örneğin, kurumsal kaynak planlaması (Enterprise
Resource Planning - ERP), tedarik zinciri yönetimi (Supply Chain Management SCM) ve müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management - CRM)
gibi modern iş uygulamalarına sahiplik ve bunları kullanarak iş süreçlerini
dönüştürme kabiliyeti özellikle belli büyüklükteki işletmeler için zaruridir. 2012 yılı
itibarıyla, 250 ve üstü çalışana sahip işletmelerin bile çoğunluğunun bu uygulamaları
kullanmıyor oluşu, BİT’in iş süreçlerinde aktif olarak kullanılamadığına işaret
etmektedir (Grafik 4.9).
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Grafik 4.9. İşletmelerde ERP, SCM ve CRM Kullanım Oranı, 2012
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10 ve daha üstü çalışana sahip işletmelerin internet sitesi sahiplik oranı ise
2005 yılında yüzde 48,2 iken, 2012 yılında yüzde 58’e yükselmiştir. Yedi yıl gibi
görece uzun bir sürede artışın marjinal düzeyde kalmasının, internet sitesi sahipliği
konusundaki yasal tedbirlerin eksikliği, e-ticaretin yeteri kadar gelişmemesi gibi
sebepleri olsa da, BİT’in işletmelere yeteri kadar nüfuz edemediği savını desteklediği
açıktır. Dikkate değer bir diğer gösterge kamu kurumları ile iletişimde interneti
kullanan işletmelerin oranıdır. 2004 yılında 10 ve daha üstü çalışana sahip işletmeler
için yüzde 50,8 olan bu oran, e-devlet hizmetlerinin yaygınlaşması ve çeşitlenmesi
ile 2012 yılında yüzde 81,5’e yükselmiştir. Bu durum, e-devlet hizmetlerinin
işletmelerin BİT’e adaptasyonu açısından kritik olduğunu ortaya koymaktadır.
4.5. Türkiye'de sayısal bölünmenin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar
Türkiye’de, 90’ların başından itibaren, bilgi toplumu olma hedefine yönelik
çalışmalar gündemde olmuştur. Ulaştırma Bakanlığı 99 tarafından 1999 yılında
hazırlanan Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı bu alandaki çabaların ilk
99

655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma Bakanlığı yerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı kurulmuştur.
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örneklerindendir. Başbakanlık direktifi ile 1997 yılında hazırlık çalışmalarına
başlanan projenin koordinatörlüğünü Ulaştırma Bakanlığı, sekretarya hizmetlerini ise
TÜBİTAK-BİLTEN yürütmüştür. Çalışma kapsamında BİT konusunda mevcut
durumun saptanması, küresel eğilimlerin analiz edilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve
bu yönde planların yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Yetenek ve Kullanım
Saptaması Araştırması yapılmış olup, BİT’in kullanım ve yaygınlığına ilişkin durum
tespit edilmeye çalışılmıştır. Saha araştırmasını takiben kamu kurumları, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile yüzyüze görüşmeler ve çalıştaylar yapılarak
Türkiye’nin bilgi teknolojisi altyapısının mevcut durumu ve geleceği hakkında farklı
kesimlerin görüş ve önerileri alınmıştır. Bu çalışma, gerçekleştirildiği zaman dilimi
göz önünde bulundurulduğunda, gerek kapsam ve içeriği gerekse katılımcılığı öne
alan yaklaşımı ile sonraki dönemlerde hayata geçirilen girişimler açısından yol
gösterici olmuştur.
Bilgi toplumu olma hedefine yönelik yapılan çalışmaların birbirinden kopuk
ve kaynak verimsizliğine yol açan bir yapıda ilerlemesi ve hedeflenen pek çok
eylemin uygulamaya sokulamaması kurumlar arasında eşgüdümü tesis edecek yeni
bir kurumsal yapının oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla, 58. Hükümet
tarafından 2003 yılında hazırlanan Acil Eylem Planı'nda e-Dönüşüm Türkiye
Projesi'ne yer verilmiş, projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve
yönlendirilmesi ile ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı100 (DPT) Müsteşarlığı
görevlendirilmiştir. e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin başlıca hedefi, vatandaşlara daha
kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş
süreçlerine sahip bir devlet yapısı oluşturulması olarak belirlenmiştir. Projenin
hedefleri arasında “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması”
zikredilerek, e-devlet hizmetlerinin başarısı ile BİT’in yaygınlığı arasındaki ilişki
vurgulanmıştır. 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye
Projesi'nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiş, e-Dönüşüm
Türkiye Projesi'nin koordinasyonunu yürütmek, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim
teknolojisi yatırımları arasında eşgüdüm sağlamak ve bilgi toplumu olma yolunda
atılması gereken adımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek üzere 2003 yılı
100
641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile Devlet Planlama Teşkilatı yerine Kalkınma Bakanlığı kurulmuştur.
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Mart ayında DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) kurulmuştur. 2003-2004
döneminde uygulanan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı,
sonrasında uygulanan e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı ve 2006-2010
döneminde uygulanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında BİT’in
yaygınlığının ve kullanımının artırılmasına yönelik öncelikler belirlenmiş, politikalar
geliştirilmiş ve bu kapsamda çeşitli tedbirler hayata geçirilmiştir.101
2006-2010 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisinde Sosyal Dönüşüm
ekseni altında, "bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını ekonomik ve sosyal
faydaya dönüştürme" amacı doğrultusunda ele alınan sayısal bölünmenin azaltılması,
Stratejinin öncelikli hedeflerinden birisi olarak belirlenmiştir.102 Stratejide bireylere
bilgisayar kullanma ve internet erişimi imkânının sağlanması amacıyla Kamu
İnternet

Erişim

Merkezlerinin

(KİEM)

kurulması,

okullardaki

bilgisayar

laboratuvarlarının halkın kullanımına açılması, hanelerde bilgisayar ve internet
erişimi sahipliğini artırma amaçlı kampanyaların desteklenmesi ile BİT ürün ve
hizmetlerine yönelik vergi indirimine gidilmesi hedeflenmiştir. Aynı kapsamda,
bireylerin BİT kullanma yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla KİEM’lerde çeşitli
seviyelerde BİT eğitimlerinin verilmesi, örgün ve yaygın eğitimin her aşamasında
altyapı, müfredat ve öğretmen kadrosunun BİT destekli eğitime hazır hale getirilmesi
ve Türkçe sayısal içeriğin zenginleştirilerek internet kullanımının cazip hale
getirilmesi amaçlanmıştır. Bu hedeflere yönelik olarak Bilgi Toplumu Stratejisi
Eylem Planında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı gibi kurumların sorumluluğunda 14 eylem ortaya
konulmuştur. Bu 14 eylem,
 Yaygın Erişim başlığı altında,
o MEB sorumluluğunda Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı,
o MEB sorumluluğunda Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM),
o MEB sorumluluğunda Bilgisayar ve İnternet Kampanyası,
 Odaklı Yetkinlik başlığı altında,
o MEB sorumluluğunda Okullarda Temel BİT Eğitimi,
101
102

Kalkınma Bakanlığı, 2013b
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o MEB sorumluluğunda Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları,
o MEB sorumluluğunda BİT Eğitimi Sertifikasyonu,
o MEB sorumluluğunda KİEM’ler için İnsan Kaynağı Geliştirilmesi,
o Genelkurmay Başkanlığı sorumluluğunda Askerlik Hizmetinde
Temel Seviye BİT Kursları,
o MEB sorumluluğunda Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT
Kursları,
 Yüksek Motivasyon ve Zengin İçerik başlığı altında,
o Adalet Bakanlığı sorumluluğunda İnternet Güvenliği,
o MEB sorumluluğunda BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim,
o MEB sorumluluğunda BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim,
o Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda Türkiye Kültür Portali,
o Türk Dil Kurumu sorumluluğunda Türkçe Çeviri Arayüzü
olarak tanımlanmıştır. Bu eylemlerin ilerleme durumu DPT Bilgi Toplumu Dairesi
tarafından izlenmiş ve ilerlemeler altı aylık dönemler itibarıyla yayımlanan
değerlendirme raporları aracılığıyla takip edilmiştir. Söz konusu 14 eylem için
tamamlanma oranı ortalaması yüzde 61,4 olarak ölçülmüştür.103
25.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu,
telefon ve temel internet hizmetlerinden, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
yaşayan herkesin, bölge ve yaşadığı yer ayırımı gözetilmeksizin yararlanması”na ve
“düşük gelirliler, özürlüler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan grupların yararlanabilmesi
için uygun fiyatlandırma ve teknoloji seçeneklerinin uygulanabilmesine yönelik
tedbirler alınması”na ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Sabit telefon, ankesörlü
telefon, temel internet hizmetlerinden alınan katkı payıyla oluşan fon ile
telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren işletmecilerin, yeterli ekonomik getirisi
olmadığı için yatırım yapmaktan kaçındığı bölgelerin BİT’e erişim imkânından
faydalanmasına yönelik tedbirler uygulamaya konmuştur. Oluşan fonla, BT sınıfları
ve KİEM’ler kurulmuş, dezavantajlı bölgelerdeki okullara internet, köylere ise
telefon hizmeti götürülmüştür.

103
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Pek çok ülkede yaşanan tecrübeler, BİT ürün ve hizmetlerinin ucuzlamasının
bu teknolojilerin yaygınlaşmasına belirgin düzeyde etki ettiğini ortaya koymuştur.
Yerleşik işletmeci Türk Telekom’un 2005 yılında özelleştirilmesi ile piyasaya yeni
oyuncuların girmesi, fiber altyapısının yaygınlaşması, mobil GSM operatörleri
arasında artan rekabet ve mobil genişbant erişimin sabit genişbanta alternatif hale
gelmesi erişim fiyatlarını aşağı çekmiştir. Bu bağlamda, dolaylı da olsa ülke çapında
sayısal bölünmenin azaltılması yolunda en önemli gelişmeler, 1994 yılından itibaren
mobil işletmecilerin faaliyete geçmesi, 2000 yılında Telekomünikasyon Kurumu’nun
telekomünikasyon sektörünü düzenlemek üzere kurulması ve 2005 yılında sektördeki
yerleşik işletmecinin özelleşmesi olarak sıralanabilir. Bu gelişmeler işletmeciler
arasında her anlamda rekabeti güçlendirmiş, erişim fiyatlarını aşağı çekerken
kapsama alanlarının genişlemesini, sunulan elektronik hizmetlerin çeşitlenmesini ve
BİT cihazları sahipliğinin artmasını tetiklemiştir. Bu gelişmelerin de katkısıyla, ülke
genelinde nüfusu kapsama oranı DSL için tamamı yerleşik işletmeciye ait olmak
üzere yüzde 98’e, 3G için sadece lider mobil işletmeci açısından yüzde 88’e, fiber
için ise yüzde 12’ye ulaşmıştır.104 İşletmecilerin rekabetinin yaşandığı bir başka alan
da bilgisayar, akıllı telefon ve tablet edindirme kampanyalarıdır. Özellikle akıllı
telefon yaygınlığındaki artışta mobil işletmecilerin kampanya kapsamında dağıttığı
cihazlar etkili olmuştur.
Ekonomik ve sosyal açıdan internetin giderek günlük hayatta daha önemli bir
hale gelmesi, bu alandaki vergi politikalarını da etkilemiştir. 2009 yılında alınan bir
Bakanlar Kurulu Kararı ile internet hizmetinde alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV)
oranı yüzde 15’ten yüzde 5’e düşürülmüştür. Ne var ki internet için yüzde 5’e
düşürülen ÖİV oranının sesli çağrı ve kısa mesajlarda hala yüzde 25 olması, mobil
teknoloji ve hizmetlerin yaygınlaşmasını kısıtlamakta, mobil teknolojilerin sunduğu
imkanlar göz önüne alındığında ekonomik durumu yeterli olmayanlar için eşitsizliği
derinleştirici bir etki yapmaktadır. İnternet erişiminin yanında, BİT cihazları için de
vergi ve fiyatlar açısından Türkiye’deki durum pek parlak değildir. Öncelikle, tüm
BİT cihazlarında KDV oranı yüzde 18 olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak,
bilgisayar harici BİT cihazları (akıllı telefon, tablet bilgisayar vb.) için Özel Tüketim
104
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Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Konulan yüksek vergiler, ileriki
bölümde değinileceği üzere, BİT cihazlarının fiyatlarının benzer ülkelere nazaran
oldukça yüksek olmasına sebep olmuştur. Bu alandaki vergi uygulamalarının temel
amaçlarından biri, genelde ithal edilen BİT cihazlarına olan talebi kısarak cari açığın
azalmasına katkı sağlamak olsa da, talep beklendiği ölçüde azalmamış ve ekonomik
durumu elverişsiz bireyler için bu teknolojilere erişim oldukça zorlaşmıştır. Özel
sektörün vergi indirimine gidilmesi yönündeki yoğun talepleri neticesinde, 2009
yılında bilgisayarlara uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür.
Ne var ki, sektör temsilcileri ve tüketiciler tarafından oldukça olumlu karşılanan bu
düzenleme sadece 3 ay sürmüştür.105
KİEM’ler, özellikle dezavantajlı bireylerin BİT’e erişim imkânlarının
artırılması ve BİT kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla muhtelif kamu kurumları
(MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı) bünyesinde
kurulmuştur. KİEM’ler, BİT’e erişim imkânı bulunmayan bireylere söz konusu
teknolojilerin öğretilmesini destekleyen, bununla birlikte sunmakta olduğu diğer
hizmetler ile genel olarak toplumda sosyal ve ekonomik etki yaratmayı hedefleyen
toplum hizmetleri olarak nitelendirilmiştir.106 KİEM’lere Bilgi Toplumu Stratejisinde
(2006-2010) geniş yer ayrılmış, Eylem Planında MEB sorumluluğunda aynı adla
temel bir eylem olarak tanımlanmıştır. KİEM’lere güçlü bir vurgu yapılmasında,
Stratejinin hazırlandığı dönemde internet ve bilgisayara erişimin nispeten daha pahalı
olması ve bazı bölgelerdeki internet erişim altyapısının yetersizliği etkili olmuştur.
Kamu İnternet Erişim Merkezleri eylemi kapsamında 4.500 tam zamanlı KİEM
kurulması, okullarda bulunan BT laboratuvarlarının yarı zamanlı KİEM olarak
kullanılması, bu merkezlerde günün 2 farklı zamanında BİT derslerinin verilmesi ile
bilgisayar ve internet kullanmayı bilmeyen bireylere yardım etmesi amacıyla birer
danışman görevlendirilmesi hedeflenmiştir.
KİEM’ler adına ortaya konan hedefler büyük ölçüde hayata geçirilememiş, bu
durum KİEM'lerin altyapı anlamında altlık teşkil ettiği pek çok eylemin de başarıya
ulaşmasını engellemiştir. KİEM'lerden etkin biçimde faydalanamamanın nedenleri
105
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arasında etkin bir yönetim ve finansman modelinin oluşturulamaması, merkezlerde
istihdam edilmek üzere yeterli insan kaynağının temin edilememesi, kişisel
bilgisayar fiyatlarının düşmesi ve genişbant erişim altyapısının yaygınlaşması ile
KİEM’lere olan ihtiyaç ve talebin azalması gösterilebilir. Yapılan çalışmalarda,
KİEM’lerin

daha

etkin

bir

şekilde

kullanılması

adına,

ilgili

mevzuatın

oluşturulmasının, bu merkezlerde danışmanlık ve sertifikalı eğitim hizmetlerinin
verilmesinin ve uygun bölgelerde bu merkezlerin yerel yönetimlere devredilmesinin
verimliliği artıracağı ifade edilmiştir.107 KİEM’lerin yanı sıra, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı ile Türk Telekom ortaklığında hayata geçirilen İnternet
Evleri, gerek ölçeği gerekse işlerliği bakımından özellikle az gelişmiş bölgeler için
BİT’e erişim konusunda fırsat eşitliğinin sağlanması hususunda oldukça önemli bir
yer tutmaktadır. Devam eden proje kapsamında 81 ilin tüm ilçelerine dağılan 967
İnternet Evinde, ortalama 20 adet tam donanımlı ve genişbant internet erişimine
sahip bilgisayar bulunmaktadır.108
Eğitimde BİT kullanımı, Türkiye’de mevcut sayısal bölünmenin azaltılmasına
yönelik uygulanan politikalarda önemli bir yer tutmaktadır. Başta TÜİK anketleri
olmak üzere yapılan pek çok araştırma, öğrencilerin BİT’i en yaygın kullanan zümre
olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle son on yıl içinde BİT destekli eğitime
yapılan yatırımlar öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım oranını ve
yoğunluğunu oldukça artırmış, 2012 yılı itibarıyla öğrencilerin yüzde 89,9’unun
internet kullanıyor olmasına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Türkiye’de hanelerin
çoğunun,

bilgisayar

ve

internet

erişimine

sahip

olmadığı

göz

önünde

bulundurulduğunda, özellikle örgün eğitimin BİT kullanımının yaygınlaşmasına
katkısı daha belirgin hale gelmektedir.
Türkiye’de, eğitim sisteminin BİT destekli hale getirilmesi çabaları uzun
süreden beri devam etmektedir. Okullara bilgisayar temin edilmesi ile başlayan
çalışmaları, BT sınıflarının kurulması, okullara genişbant erişimin sağlanması, ders
materyallerinin ve içeriklerinin elektronik ortama taşınması takip etmiştir. Bu alanda
kamu tarafından hayata geçirilen en kapsamlı çalışmalardan biri, Bilgi Toplumu
107
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Stratejisinde (2006-2010) çerçevesi çizilen, okullarda BT sınıflarının kurulmasına
ilişkin eylemdir. Eylem kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde önemli bir mesafe
kaydedilmiş ve 2010 yılı itibarıyla en az 8 dersliği ve 150 öğrencisi bulunan tüm
okullarda BT sınıfı kurulmuş, bu sınıfların sayısı Türkiye genelinde 28.939’a
ulaşmıştır. Ayrıca bu nitelikleri taşımayan yaklaşık 17 bin okulda 15 öğrenciye bir
bilgisayar düşecek şekilde bilgisayar alımı yapılmış, bu okullara birer projeksiyon
cihazı, yazıcı ve tarayıcı temin edilmiştir. Derslerde internetin etkin kullanımı bu
okullarda

internet

erişim

altyapısının

kurulması

çalışmalarını

hızlandırmış,

ilköğretim ve ortaöğretimdeki okulların tamamına yakınına internet hizmeti
sunulmuştur. BİT konusundaki farkındalığın artması bu süreçte pek çok özel sektör
ve sivil toplum kuruluşunun sorumluluk almasını tetiklemiştir. Örneğin, MEB ve
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği koordinasyonunda 2005 yılında hayata
geçirilen Bilgisayarlı Eğitime Destek kampanyası ile kamu kaynakları kullanılmadan
pek çok okula BİT ekipmanı temin edilmiştir.
2012 yılında pilot uygulaması başlatılan ve 2013 yılından itibaren
yaygınlaştırılması planlanan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi) Projesi ise BİT destekli eğitim alanında bir paradigma değişimine işaret
etmektedir. Proje, donanım ve yazılım altyapısının sağlanması, eğitsel e-içeriğin
sunulması ve yönetilmesi, öğretim programlarında etkin BT kullanımının temin
edilmesi, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi ile bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve
ölçülebilir

BT

kullanımının

sağlanması

bileşenlerinden oluşmaktadır.

Proje

kapsamında, ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 600 bin dersliğe etkileşimli tahta temin
edilmesi, ortaöğretimdeki tüm öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılması, sayısal ders
materyali

üretilmesi

hedeflenmektedir.

109

ve

müfredatın

bu

teknolojilere

uyumlaştırılması

Proje kapsamında dikkat çeken bir husus, donanım ve yazılım

altyapısının sağlanması konusunun projenin ana bileşenlerinden sadece biriyken
oldukça ön plana çıkması ve ilgili kesimlerde ve kamuoyunda FATİH Projesinin
donanım temininden ibaret olduğu algısının oluşmasıdır. Uluslararası tecrübelerden
hareketle yapılan eleştirilerin odağını, bu tür geniş çaplı eğitim projelerinin
başarısında donanım altyapısından ziyade içerik kalitesi ve öğretmenlerin yetkinlik
109
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seviyesinin etkili olduğu ve bu konuya gerekli önemin verilmediği iddiası
oluşturmaktadır.110
Örgün eğitim bağlamında kamuoyunda en yaygın dile getirilen eleştirilerden
biri, eğitimde BİT kullanımının artmasına rağmen müfredatta BT derslerinin
ağırlığının azaltılması olmuştur. 1998

yılından itibaren ilköğretimin farklı

kademelerinde zorunlu olarak yer alan BT dersleri, 2012 yılı itibarıyla ilkokul
müfredatından tamamen çıkarılmış, ortaokullarda ise bir saatlik seçmeli ders olarak
yer bulabilmiştir. Özellikle, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü mezunu
öğretmenler tarafından dile getirilen temel eleştiri, BİT destekli eğitimin
yaygınlaşmasına rağmen BT derslerinin müfredattaki ağırlığının azaltılmasının
öğrencilerin BİT yetkinliklerinin yetersiz kalmasına neden olacağına olmuştur.
Kamuoyundan gelen tepkilerin de etkisiyle bu ders, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Dersi adı altında, 2013-2014 öğretim yılından itibaren haftada iki saat olmak üzere 5.
ve 6. sınıflar için zorunlu, 7. ve 8. sınıflar içinse seçmeli olarak yeniden
düzenlenmiştir.
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sine karşılık gelen engellilerin BİT’e
erişiminin sağlanması sayısal bölünmenin azaltılması bağlamında önemle üzerinde
durulması gereken hususlardandır. Engellilere uygun içeriğin teşvik edilmesi, uygun
fiyatta cihaz ve internet erişimi desteğinin sağlanması ve kullanım yeteneklerinin
kazandırılması bu kesimlere yönelik uygulanabilecek eylem alanları arasındadır.
Kamu kanadında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İş-Kur Genel
Müdürlüğü’nün yerel düzeyde valilikler, belediyeler, sanayi ve ticaret odaları ve
çeşitli STK’lar vasıtasıyla yürüttüğü beceri kazandırma odaklı projeler engellilerin
sosyal hayata entegrasyonunu kolaylaştırmıştır. Engelli bireylerin toplumsal yaşama
katılımlarının artırılması ve daha kaliteli hayat standartlarına kavuşması için
engellilerin BİT kullanımının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen
Engelsiz Bilişim Platformu, ilgili kamu kurumları, engellileri ve bilişim sektörünü
temsil eden STK’lar, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı geniş bir
platformdur. 2011 yılında kurulan Platform, engellilerin BİT’e erişimi konusunda
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kurumlar arası işbirliği ve farkındalığın artırılması amacıyla geniş katılımlı
faaliyetler yürütmektedir.111
İnternetteki içeriklerin engellilerin kullanımına uygun olmaması temel sorun
alanlarından birini oluşturmaktadır. Kamu kurumları, bu eksikliğin giderilmesi için
çalışmalara başlamış, kamu internet sitelerinin engellilerin de kullanabileceği şekilde
uluslararası standartlara kavuşturulması için, W3C Web İçeriği Erişilebilirlik
Kılavuzu’ndaki

algılanabilirlik,

kullanılabilirlik,

anlaşılabilirlik

ve

sağlamlık

ilkelerine uygun olması yönünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın girişimleri
olmuştur. Engellilere yönelik içeriğin geliştirilmesine hizmet eden bir başka çalışma
da Türk Telekom ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Telefon
Kütüphanesi projesidir. Proje ile Bogaziçi Üniversitesi bünyesindeki Görme
Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı’ndaki 10.000’in üzerinde sesli kitap
ülke çapındaki görme engellilerin hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştur.112
Engellilerin BİT erişiminin temini yolunda en kapsamlı ve etkili girişimlerden biri,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 21.12.2011 tarihli kararıyla yüzde
40 ve üzeri özür grubunda yer alan bireylerin yüzde 25 indirimli internet
kullanabilmesine imkân tanıyan düzenleme olmuştur. BTK’nın koordinatörlüğünde
kamu, işletmeciler ve STK’ların temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan Engelsiz
Erişim Çalışma Grubu Aralık 2011’de faaliyete geçmiştir. Grubun hazırladığı Bilgi
ve İletişim ve Teknolojilerinde Engelsiz Erişim Raporunda yer alan öneriler,
15.05.2012 itibarıyla BTK Kurul Kararı olarak resmileşmiştir. Söz konusu Kurul
Kararı kapsamında, mobil işletmeciler tarafından,
 Tarifelerde ve hizmetin sunum koşullarında meydana gelen tüm
değişikliklerin SMS ile tüketicilere bildirilmesi durumunda talep eden
abonelere sesli mesaj olarak gönderilmesi,
 Talep eden abonelere sesli konum bilgisi verilmesinin sağlanması,
 Talep eden abonelere fatura ve kota dolum bilgilerinin sesli mesaj olarak
gönderilmesi,

111
112

UNDP, 2013: 75
a.g.e.: 42

79

79

 Abonenin talebi doğrultusunda “Aradığınız kişi işitme engellidir”
bilgisinin ücretsiz olarak sunulması,
 Ses hizmetinden bağımsız olarak sadece SMS paketi hizmeti sunulmasının
sağlanması hususları karara bağlanmıştır.113
Sayısal bölünmenin azaltılması amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları tarafından hayata geçirilen proje ve girişimler son yıllarda oldukça
yaygınlaşmıştır. Bu projeler engelliler, kadınlar ve kırsalda yaşayanlar başta olmak
üzere çeşitli açılardan BİT’e erişim imkânı olmayan bireylerin sosyal açıdan
içerilmesinde oldukça etkili olmuştur. Özellikle yerel yönetimlerin açmış oldukları
merkezlerde bilgisayar ve internet imkânı olmayan bireylere dönük programlar
oldukça rağbet görmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi
Kursları (İSMEK), Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları
(BELMEK), İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Beceri Kursları
(İZMEB) ve daha pek çok il ve ilçe belediyesi tarafından açılan kurslar, aralarında
temel bilgisayar eğitimi, ofis programları eğitimi, programlama teknikleri, web
programlama ile web tasarımının bulunduğu bilişimle ilgili pek çok alanda bireylere
ücretsiz hizmet sunmaktadır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile yürütülen
Dijital Dünyana Beni Dahil Et, Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor,
Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak, Bilişimde Genç Hareket, Bilişimde Kadın
Hareketi gibi projeler toplumun geniş kesimlerine temas etmektedir. Edinilen
tecrübeler, STK’ların yaygın ağları, politik liderlik ve sürdürülebilir bir finansman
modelinin bu tür proje ve girişimlerin başarı durumlarında oldukça etkili olduğunu
göstermiştir. Örneğin, Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,
Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ile Microsoft Türkiye ortaklığında halen
yürütülmekte olan Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi bu alandaki
projeler için başarılı bir örnektir. Türkiye’de sayısal okuryazar sayısının artırılması
ve özellikle sosyal imkânları kısıtlı genç, kadın, çocuk ve engelli bireylerin bilişim
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hayata geçirilen proje kapsamında tamamen
gönüllü eğitmenler vasıtasıyla 2005 yılından bu yana yaklaşık 130 bin kişiye eğitim
verilmiştir. BM tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterilen proje, 2008 yılında
113
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Viyana’da Avrupa Komisyonu tarafından verilen Avrupa e-Katılım Ödülü’nü almış,
2009 yılında ise Meksika’da Dünya Gençlik Ödülleri kapsamında BM tarafından
ödüle layık görülmüştür.
BİT alanında yürütülmekte olan sosyal içermeyi hedefleyen projelerin
sürdürülmesinde ve yeni projelerin hayata geçme aşamasında karşılaşılan en ciddi
sıkıntılar altyapı yetersizliği ve finansman eksikliğidir. Beşeri ve finansal açıdan
özellikle mevcut kamu kaynakların etkin kullanılamaması, yerel yönetimlerin altyapı
anlamında

katkısının

yöneticilerin

insiyatifine

bağlı

kalması,

KİEM

gibi

merkezlerden yeterince faydalanılamaması başlıca somut problemler arasındadır. Bu
problemleri aşmak için yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
öncülüğünde çeşitli çözümler ortaya çıkmıştır. Habitat Kalkınma ve Yönetişim
Derneği öncülüğünde kurulan ve benzer projelerin hayata geçirilmesine imkân
tanıyan Habitat Bilişim Akademileri bu çözümlere bir örnektir. Mekansal problem,
genel

anlamda

mevcut

altyapının

istenen

ölçüde

kullanılamamasından

kaynaklanmakta, bu durum verimsizlikle ilişkilendirilebilecek daha genel bir
probleme işaret etmektedir. Edinilen tecrübeler, çeşitli aktörler vasıtasıyla sayısal
okuryazar oranını yükseltmek, BİT ile ilişkili istihdamı artırmak, internet, e-devlet ve
çeşitli e-hizmetlerin kullanımını yaygınlaştırmak gibi amaçlarla birbirinden bağımsız
yürütülen projelerin etkin ve verimli yürütülemediğini, projeler arasındaki
koordinasyon

sıkıntısından

dolayı

ihtiyaç

olan

alanlara

ve

odak

kitleye

ulaşılamadığını ortaya koymaktadır. Kalkınma Bakanlığı ile UNDP ortaklığında
hazırlanan Bilişimle Desteklenen Sosyal Dönüşüm Proje, Program ve İnisiyatiflerin
Envanter Tespit Çalışması bu alanda gerçekleştirilen 87 projenin paydaşlarını,
amacını, kapsamını, ulaştığı kesimi ve başarı durumunu ortaya koyarak sağlıklı bir
mevcut durum analizine olanak tanımıştır.114 Daha kapsamlı bir programın ilk
basamağı olarak tasarlanan çalışmanın, bu alanda ileride hayata geçirilecek benzer
nitelikteki projelerden daha etkin sonuç alınmasına ve farkındalığın artmasına olanak
tanıyacağı değerlendirilmektedir.
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5. SAYISAL BÖLÜNMENİN NEDENLERİNİN ANALİZİ
Sayısal bölünmeye yol açan psikolojik, sosyal, ekonomik, kültürel pek çok
faktör bulunmaktadır. Bu faktörler bir ülkedeki sayısal bölünmenin bölgeler, kırkent, cinsiyet, eğitim durumu, gelir düzeyi gibi demografik değişkenlere bağlı her bir
türüne farklı düzeylerde etki edebilmektedir. Bu bölümde, öncelikle çeşitli istatistikî
analizler yardımıyla küresel sayısal bölünmeye yol açan faktörlere değinilecek,
ardından Türkiye özelinde yapılmış saha araştırmaları kullanılarak ülke içindeki
sayısal bölünmenin nedenleri ele alınacaktır.
5.1. Küresel Sayısal Bölünmenin Nedenlerinin Analizi
Önceki bölümlerde değinildiği üzere, BİT’in yaygınlığı konusunda küresel
ölçekte derin bir eşitsizlik mevcuttur. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmişlik seviyeleriyle yakından alakalı olan bu durumun özellikle az gelişmiş
ülkelerde bazı karakteristik nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında fiziksel
erişim sorunu gelmektedir. Su, gıda, ilaç gibi temel gereksinimlerin yetersiz olduğu
ülkelerde, devletler açısından BİT altyapısına yatırım lüks halini almaktadır. Bu
durum, özel sektörün gelişmediği ve altyapı yatırımlarının ekonomik açıdan kârlı
olmadığı ülkelerde, BİT altyapısının tesis edilememesine neden olmaktadır. Altyapı
sorunları bazen BİT ve e-hizmetlerinin ötesine geçmektedir. Elektriğe erişim sorunu
bu imkânsızlıkların başlıcalarındandır. Dünya üzerinde 1,3 milyar insanın elektriğe
erişiminin olmadığı, kalanlar içinden de yaklaşık 1 milyar insanın sürekli elektrik
erişimine sahip olmadığı göz önünde bulundurulduğunda problemin boyutları daha
iyi anlaşılabilecektir.115 Finansal imkânsızlıklar da eşitsizliğin derinleşmesinde etkili
olmaktadır. Pek çok bölgede, ekonomik durumu elverişsiz bireyler için BİT ürün ve
hizmetlerini edinme bir lüks haline gelmekte, yeterli erişim altyapısı bulunsa bile
erişim maliyetleri bireylerin büyük kısmınca karşılanamamaktadır. 116
Eğitim düzeyi, okuma-yazma ve dil becerileri gibi beşeri faktörler de
özellikle kullanım ve yetenekler açısından var olan eşitsizliği derinleştirici etki
yapmaktadır. Yapılan çalışmalar, özellikle az gelişmiş ülkelerde sayısal bölünmenin
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azaltılması yolunda en önemli adımların okuma-yazma ve dil becerilerinin
geliştirilmesi olduğunu ortaya koymuştur.117 2011 yılı itibarıyla, dünya genelinde 15
yaş ve üstü nüfusun yüzde 16,3’ünün okuma-yazma becerisi bulunmamaktadır. 2012
yılı itibarıyla ise İngilizce’nin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 7’sinin anadili
olmasına rağmen internet sitelerinin yüzde 54,8’i İngilizce içeriğe sahiptir. Bu veriler
göz önüne alındığında okuma-yazma ve dil becerilerinin önemi bir kez daha ortaya
çıkmaktadır.118
Küresel sayısal uçurumun idari ve politik bir yönü de bulunmaktadır. Otoriter
yönetimler çeşitli nedenlerle internet başta olmak üzere BİT kullanımını kısıtlamakta
veya yasaklamaktadır. Bu durumun birkaç nedeni vardır. Otoriter yönetimler,
özellikle internetin sunduğu imkânlar sayesinde halkın kolayca haberleşip
örgütlenmesini engellemek istemektedir. Arap Baharı ve sonrası yaşanan gelişmeler
bu tür yönetimlerin kitle iletişim araçları ve özellikle internet konusundaki
hassasiyetlerini artmıştır. Halkın haber alma ve diğer kültürlerle etkileşime girme
imkânını kısıtlamak bir diğer nedendir. Aralarında İran, Kuzey Kore, Çin gibi
ülkelerin de bulunduğu devletler, bu duruma ahlaki ve milli hassasiyetleri veya
güvenlik kaygılarını gerekçe göstermektedir. Küresel sayısal bölünmenin politik
nedenlerine ilişkin yapılan akademik çalışmalar, demokratik ve şeffaf yönetimler
altında BİT’in yaygınlaşmasının otoriter yönetimlere göre çok daha hızlı olduğunu
ortaya koymaktadır.119
Küresel sayısal bölünmenin dinamiklerini anlamak için deneysel yöntemleri
kullanmak akademik çevrelerde yaygındır. 90’lardan bu yana BİT’in yaygınlığı ve
kullanımı açısından ülkeler arasındaki farklılığı inceleyen pek çok çalışma
yapılmıştır. 1985-2001 dönemi için 40 ülkeyi kapsayan bir çalışmada panel veri
metodu kullanılarak ülkeler arası sayısal eşitsizliğin sebepleri anlaşılmaya
çalışılmıştır. Modele konu olan bağımsız değişkenlerden gelir ve erişim maliyetleri
ekonomik; şehirleşme ve ortalama eğitim süresi demografik; haberleşme altyapısı ve
ticaret hacmi ise çevresel faktörlere ilişkin göstergeler olarak kullanılmıştır.120 Kişi
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başına düşen anaçatı bilgisayar (mainframe) ve kişisel bilgisayar sayısı ile internet
kullanım oranının bağımlı değişkenler olarak kullanıldığı çalışmada kişi başına düşen
GSYH, ortalama eğitim süresi, telefon altyapısı ve ticaret hacmi beklendiği üzere
BİT yaygınlığı ile pozitif ilişkili çıkarken BİT’e erişim maliyetleri ve şehirleşme
oranı negatif ilişkili çıkmıştır. Aynı zaman diliminde yapılan benzer çalışmalara
paralel biçimde BİT yaygınlığı ile negatif bir ilişki gösteren şehirleşme oranı,
haberleşme zorlukları yaşayan kırsaldaki bireyler açısından BİT cihazlarının
haberleşmeyi kolaylaştırdığı görüşünü destekler mahiyettedir. 121 1999-2001 dönemi
için 161 ülkeyi kapsayan benzer bir başka çalışmada ekonomik, demografik,
kurumsal ve altyapıya ilişkin göstergeler üzerinden küresel sayısal bölünme daha
kısa bir zaman dilimi ve daha geniş bir ülke kümesi açısından incelenmiştir.
Çalışmada yer verilen pek çok model için gelir etkisi en belirleyici bağımsız
değişken iken, haberleşme altyapısı ve düzenleme kalitesi diğer etkili faktörlerdir. 122
Her biri farklı dönem ve ülke kümelerini kapsasa da yapılan çalışmalar benzer
bağımlı ve bağımsız değişkenleri kullanmıştır. 2000 öncesi yapılan çalışmalarda
sayısal bölünmenin ölçümüne ilişkin gösterge olarak genelde bilgisayar sayısı
kullanılırken, 2000 sonrası dönemde internet kullanım oranları dikkate alınmıştır.
Çalışmaya konu olan dönem ve ülkelere göre açıklayıcı (bağımsız) değişkenler
büyük çeşitlilik göstermiştir. Bir önceki paragrafta bahsedilenlere ek olarak
demokrasi, dışa açıklık, sivil özgürlükler, girişimcilik kültürü, okuma-yazma
becerileri, mülkiyet hakları gibi daha soyut kavramlara ilişkin göstergeler bu
deneysel çalışmalarda kullanılmıştır.
Şekil 5.1’de BİT Gelişme Endeksi’nin bağımlı, kişi başına GSYH’nin
bağımsız değişken seçildiği 2011 yılı için yapılan bir regresyon analizi
görülmektedir. Örneklem 132 ülkeyi kapsamakta olup, kişi başına GSYH tutarı
60.000 ABD Doları üzerinde olan ülkeler analize dâhil edilmemiştir. Literatürde
yapılan çalışmalara paralel olarak gelir ile BİT yaygınlığı arasında yakın bir ilişki
çıkmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı çıkan katsayılar, kişi başına GSYH tutarında her
107 ABD Doları düzeyindeki artışa karşılık IDI değerinin 1 puan artacağını ortaya
121
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a.g.e.: 505
Chinn ve Fairlie, 2004: 35-37

84

84

koymaktadır. Ülkeleri kendi liglerinde kıyaslamaya imkân tanıma amacıyla gelir
düzeyine göre bir ayrıma gidilmiştir. Kişi başına GSYH tutarı 3.000 ABD Doları
altında olan ülkelere düşük gelir grubunda yer verilirken, 3.000-13.000 ABD Doları
arası kişi başı GSYH’si olan ülkelere orta gelir grubunda, kalanlara ise yüksek gelir
grubunda yer verilmiştir. Bu sınıflandırmadan iki sonuç çıkarmak mümkündür. İlki,
gelir düzeyi arttıkça BİT yaygınlığındaki artış hızının azaldığıdır. Belli bir düzeyden
sonra BİT konusundaki erişim, kullanım ve yetenek seviyelerinin doygunluğa
ulaşacağı ve gelir artışının marjinal etkisi azalacağından dolayı bu sonuç gayet
tabiidir. İkincisi ise gelir düzeyindeki artışla beraber aynı gruptaki ülkeler arası
varyasyonun arttığıdır. Bu durum gelir düzeyi düşük olan ülkelerde kamunun ve
bireylerin yapabilecekleri oldukça sınırlıyken, gelir düzeyi yüksek olan ülkelerde
BİT konusunda atılacak olan adımların ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına
göre oldukça değişken olduğunu ifade etmektedir. Şekil 5.1’den de görülebileceği
üzere Uzakdoğu ve Kuzey Avrupa’da yer alan bilgi ekonomileri gelirlerinin ötesinde
bir BİT gelişmişliğine sahipken, eğilim çizgilerinin altında yer alan kaynak
ekonomileri için durum tam tersidir.
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Şekil 5.1. Gelir Düzeyi - BİT İlişkisi, 2011
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Kaynak: ITU123 ve Dünya Bankası124 verileri kullanılarak yazar tarafından yapılan regresyon analizine
göre oluşturulmuştur.
Not: Eğilim çizgileri aynı analizde farklı gelir grupları için verilmiştir.
* t-stat = 17,9 & p < 0.001
† t-stat = 22,4 & p < 0.001

Aynı analiz aynı ülkeler için 2002 yılı değerleri ile yapıldığında her iki
katsayı için yüzde 0,1 önem aralığında y = 0,125x + 1,685 denklemi elde
edilmektedir (R2 = 0,7206). Analizden, aynı ülkeler için 9 yıllık süre zarfında, sabit
terimin yüzde 68 artttığı gelirin katsayısının ise yüzde 14 düştüğü görülmektedir. Bu
sonuçlar, BİT erişim ve kullanımında dünya genelinde bir baz artışı olurken, gelirin
etkisinin görece azaldığını ortaya koymaktadır. Baz artışı, BİT’in bireyler, şirketler
ve devletler için öneminin artması neticesinde bir öncelik halini alması ve dünya
genelinde yaygınlığının artmasıyla; gelir artışının marjinal etkisinin azalışı ise,
123
124

ITU, 2012b: 21
World Bank, 2012
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oluşan ölçek ve artan rekabet sayesinde BİT ürün ve hizmetlerinin ucuzlaması ile
ilişkilendirilebilir.
Gelir düzeyi yüksek olan ülkelerdeki yüksek yaygınlık değerlerinin bir diğer
sebebi de BİT ürün ve hizmetleri fiyatlarının görece ucuz olmasıdır. Sabit telefon,
cep telefonu ve genişbant internet hizmetleri fiyatlarının satın alma gücüne göre kişi
başı gelire oranlanmasıyla hesaplanan BİT Fiyat Sepeti değerleri bu iddiayı
desteklemektedir. Örneğin, 2011 yılı itibarıyla Norveç için endeks değeri 0,4 iken,
Türkiye için 2,5, Nijer için ise 64’tür. Şekil 5.2’de gelir düzeyi ile BİT hizmetlerinin
fiyatları arasında ilişkinin incelendiği bir regresyon analizi verilmektedir. Analizden,
gelir düzeyi ile BİT hizmetlerinin fiyatları arasında güçlü bir negatif ilişki olduğu
görülmektedir.125 Gelir seviyelerine göre BİT kullanımının ve üretiminin (Örn: Hong
Kong, Singapur, Hindistan, Bahreyn) görece yaygın olduğu veya bu teknolojiler için
belirgin ölçüde kamu desteğinin olduğu (Örn: Azerbaycan, Kazakistan) ülkelerde
BİT ürünlerinin fiyatları dünyadaki genel eğilime göre daha az çıkmaktadır.
Analizden, BİT fiyatlarının görece daha pahalı olduğu ülkelerin getirdiği ek
maliyetten dolayı belirgin coğrafi kısıtları olan ülkeler (Örn: Avustralya, Yeni
Zelanda, Brezilya) veya otokratik yönetimlerden ötürü bu teknolojilere erişimin
bilinçli biçimde kısıtlandığı ülkeler (Örn: Laos, Özbekistan) olduğu anlaşılmaktadır.

125

BİT Fiyat Sepeti endeksinin paydasında kişi başı gelirin yer almaktadır.
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Şekil 5.2. Gelir Düzeyi - BİT Fiyatları İlişkisi, 2011
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Kaynak: ITU126 verileri kullanılarak
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* t-stat = -29,46 & p < 0.001
† t-stat = 34,0 & p < 0.001
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5.2. Türkiye’de Sayısal Bölünmenin Nedenlerinin Analizi
Türkiye’de sayısal bölünmenin nedenleri konusunda fikir verebilecek
araştırmaların başında TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
yer almaktadır. Araştırmada her yıl hanelerde internet bağlantısının olmamasının
nedenleri sorulmakta ve BİT’in yaygınlaşmasına engel olan faktörler takip edilmeye
çalışılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, 2012 yılında BİT cihazına sahip
olmama, yüzde 29,1 ile hanelerde internet bağlantısı olmamasının nedenleri arasında
ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla internet kullanmaya gerek duymama, internet
hakkında hiçbir fikri bulunmama, bağlantı ücretlerini yüksek bulma, internet
kullanmayı yeterince bilmeme ve interneti başka yerde kullandığından dolayı ihtiyaç
duymama takip etmiştir (Grafik 5.1). Bulunulan bölgede genişbant erişim imkânı

126

ITU, 2012b: 21, 76
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bulunmaması, gizlilik ve güvenlik kaygıları ile fiziksel engeli öne sürenlerin oranı
diğer nedenlere nispeten belirgin ölçüde küçüktür.
Grafik 5.1. Türkiye’de İnternet Erişimi Olmayan Hanelerde Bağlantı
Olmamasının Nedenleri, 2012
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Kaynak: TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012

Türk Telekom’un Ipsos KMG’ye yaptırmış olduğu Ev Telefonu, Hat, İnternet
ve Bilgisayar Sahipliği Araştırmasında127 da deneklere internet bağlantısı sahipliğini
engelleyen nedenler sorulmuştur (Grafik 5.2). Her ne kadar sorulan sorular TÜİK
araştırması ile farklılık gösterse de çıkan sonuçlar benzerdir. Hanelerde internet
bağlantısı olmamasına sebep olarak, internete bağlanacak bir cihaza sahip
olunmaması ve internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaması TÜİK araştırmasına benzer
biçimde ilk iki sırada yer almıştır. Ipsos KMG araştırmasında ekonomik durumun
müsait olmaması (yüzde 35) üçüncü sırada, internet bağlantı ücretinin yüksek
bulunması (yüzde 25) dördüncü sırada yer almıştır. TÜİK araştırmasında da internet
bağlantı ücretinin yüksek bulunması yüzde 19,4 ile dördüncü sırada yer almıştır.
Ipsos KMG araştırmasında evde bilgisayar kullanmayı bilen olmaması (yüzde 9) ve
127

Türk Telekom & Ipsos KMG, 2012
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internet kullanmayı bilen olmaması (yüzde 5) olarak ayrı ayrı incelenen durumlar
TÜİK araştırmasında ayrı ele alınmamış, kullanmayı yeterince bilmeyenleri temsilen
ikisinin toplamına yakın bir değer (yüzde 18,5) çıkmıştır. Gizlilik ve güvenlik
kaygıları ise TÜİK araştırmasında oldukça düşük (yüzde 1,2) çıkmasına rağmen
Ipsos KMG araştırmasında görece yüksektir (yüzde 7). Bu durumun sebebi olarak
ikinci araştırmada çocukların da soruya dâhil edilmesi gösterilebilir.
Grafik 5.2. Türkiye’de Hanelerde İnternet Bağlantısı Olmamasının Nedenleri,
2012
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Kaynak: Türk Telekom & Ipsos KMG, 2012
Not: “Bugüne kadar neden internet bağlantısı yaptırmadığınızı öğrenebilir miyim?” sorusuna verilen
cevapları içermektedir. Birden fazla cevap verilebilmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye’de internet bağlantısına sahip olamama nedenlerini
belli başlıklar altında toplamak gerekirse, bunlar, ekonomik imkânsızlıklar, ihtiyaç
duymama, yetkinlik eksikliği ile gizlilik veya ailevi kaygılar olarak sıralanabilir.
Eğer internet erişimi eksikliğini bir gösterge niteliğinde kabul edersek128,
Türkiye’deki sayısal bölünmenin derinleşmesinde ekonomik nedenler önemli yer
tutmaktadır. Bu nedenler, kabaca ikiye ayrılabilir. İlk olarak, erişim fiyatlarının
128

Bu durum Bölüm 1.3’te açıklanmıştır.
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görece yüksek olması, bireylerin yeterli hızlarda internet erişimine sahip
olamamasına neden olmaktadır. İkinci olarak ise, BİT cihazlarının ülke şartlarına
göre yüksek fiyatlı olması, cihaz sahipliği oranının düşük düzeyde seyretmesine
neden olmaktadır. Bu durum, var olan BİT cihazlarının internet bağlantısına sahip
olmadığı için nispeten işlevsiz kalmasına neden olurken, bu cihazlara sahip olmayan
bireylerin erişim motivasyonlarını da düşürmektedir. Dolayısıyla, internetin var olan
BİT cihazlarını tamamlayıcı bir konuma gelmesi nedeniyle, özellikle gelir düzeyi
düşük bireyler açısından cihaz ile internet fiyatlarının etkisini ayrı düşünmek yanlış
olacaktır.
İletişim hizmetleri fiyatları konusunda yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri
ITU tarafından 2008 yılından itibaren hesaplanan BİT Fiyat Sepeti (IPB) endeksidir.
Bir ülkenin endeks değeri, Şekil 5.3’te verildiği gibi, sabit telefon, cep telefonu ve
sabit genişbant hizmetleri fiyatlarının oluşturduğu bir sepetin o ülkedeki kişi başına
milli gelire bölünmesiyle bulunmaktadır.
Şekil 5.3. BİT Fiyat Sepeti Metodolojisi
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Kaynak: ITU, 2012b: 65-67
Not: Yazar tarafından sadeleştirilerek Türkçe’ye çevrilmiştir.

Türkiye, IPB değerinde, 2010 yılında 165 ülke içerisinde 80. sırada iken,
2011 yılında 65. sıraya yükselmiştir. Alt endeksler açısından bakıldığında ise,
Türkiye, sabit telefon alt endeksinde 89. sıradan 81. sıraya, cep telefonu alt
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endeksinde 112. sıradan 97. sıraya, sabit genişbant endeksinde ise 58. sıradan 40.
sıraya yükselmiştir. Her ne kadar bir yıl gibi kısa bir sürede kaydedilen gelişme
dikkate değer olsa da 2011 yılı itibarıyla sıralamada Umman, Kazakistan, Meksika,
Lübnan gibi ülkelerin gerisinde 65. sırada kalınması düşündürücüdür. Uluslararası
otoriteler, Türkiye’de özellikle mobil hizmetlerin fiyatlarında bir yılda kaydedilen
yüzde 23’lük iyileşmeyi telekomünikasyon sektöründeki rekabetin artması, ara
bağlantı ücretlerinin düşmesi ve numara taşınabilirliği uygulamasının yaygınlaşması
ile ilişkilendirmektedir. Mobil iletişim pazarının yarıdan fazlasına bir işletmecinin
hâkim olması ve yüzde 43 ile dünya genelindeki en yüksek vergilerin uygulanması
ise olumsuzluklar olarak tespit edilmiştir.129
OECD verileri de Türkiye’deki erişim fiyatlarının bireylerin alım gücüne göre
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye, alım gücüne göre Mbit/saniye başına
medyan internet paketi fiyatında 34 OECD ülkesi arasında en yüksek 5. sırada yer
almaktadır (Grafik 5.3). Özellikle genişbant hizmetlerinin fiyatlarının yüksek olması,
DSL altyapısının sadece bir işletmecinin tekelinde olması, kablo altyapısının bir
kamu şirketi olan Türksat tarafından işletilmesinden dolayı etkin rekabetin
gelişememesi, fiber altyapısının henüz geniş kitleleri kapsamaması ve yeni nesil
erişim altyapılarının bir kısım hukuki ve teknik nedenlerden dolayı hayata
geçirilememesi ile ilişkilendirilebilir.

129

ITU, 2012b: 86, 108

92

92

Grafik 5.3. OECD Ülkeleri Arası Alım Gücüne Göre Mbit/saniye Başına
Medyan İnternet Paketi Fiyatı, 2011
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Diğer ekonomik faktör ise daha önce değinildiği üzere, fiyatların
yüksekliğine bağlı olarak BİT cihaz sahipliğinin düşük kalmasıdır. TÜİK
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araştırmasına göre, 2012 yılı itibarıyla, hanelerde masaüstü bilgisayar bulunma oranı
yüzde 31,8, taşınabilir bilgisayar (dizüstü, tablet) bulunma oranı yüzde 27,1, cep
telefonu bulunma oranı ise yüzde 93,2’dir. Aynı oranlar 2007 itibarıyla masaüstü
bilgisayarlar için yüzde 24, taşınabilir bilgisayarlar için yüzde 5,6, cep telefonları
için yüzde 87,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilerden ortaya çıkan sonuç, masaüstü
bilgisayar sahipliği oranı yıllar içinde yatay bir seyir izlerken, mobil hizmetlerdeki
gelişmelere paralel olarak taşınabilir bilgisayarların oranının belirgin biçimde arttığı,
cep telefonu sahipliği oranının ise doygunluğa ulaştığıdır. Ipsos KMG araştırmasında
ise hanelerde kişisel bilgisayar bulunma oranı yüzde 52 olarak ölçülmüştür.130
Benzer gelişmişlikteki diğer ülkelere göre düşük olan bilgisayar sahipliği oranının
başlıca sebepleri genelde ithal olan bu cihazların halkın alım gücünün üstünde olması
ve bu cihazlara uygulanan yüzde 18 dolayındaki KDV’dir.
Türkiye’de tablet ve akıllı telefonların sahiplik oranı benzer diğer ülkeler ile
kıyaslandığında belirgin ölçüde geri kalmaktadır. Örneğin, 2012 yılı itibarıyla, akıllı
telefon sahiplik oranı Türkiye’de yüzde 10 iken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde
14,5, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 56,3 olarak gerçekleşmiştir. Benzer biçimde, tablet
bilgisayar sahiplik oranı Türkiye’de yüzde 1,7 iken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde
2,5, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 9,6’dır.131 Türkiye’deki oranların gelişmekte olan
ülkeler ortalamasından bile düşük çıkması cihaz fiyatları ile, cihaz fiyatları ise
uygulanan dolaylı vergi oranları ile yakından ilişkilidir. Grafik 5.4’te görüldüğü
üzere Türkiye, 2012 yılı itibarıyla, 359 ABD Doları ortalama akıllı telefon satış fiyatı
ile kendisine yakın kişi başı milli gelire sahip olan Rusya, Meksika, Brezilya gibi
ülkelerden belirgin ölçüde daha pahalıdır. Türkiye’deki fiyatların Almanya, İspanya,
Japonya, Birleşik Krallık gibi kendisinden çok daha fazla kişi başı milli gelire sahip
ülkelerden bile fazla olması, akıllı telefonlar başta olmak üzere BİT cihazlarının
fiyatlarındaki anormal durumu açık biçimde göstermektedir.
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Türk Telekom & Ipsos KMG, 2012
McKinsey&Company, 2013b: 33-34
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Grafik 5.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Ortalama Akıllı Telefon Fiyatları, 2012
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Kaynak: McKinsey&Company, 2013b: 55

Araştırmalarda internet erişimine sahip olmamaya gerekçe gösterilen bir başka neden
ise internet kullanımına ihtiyaç duyulmamasıdır. İnternet kullanımına ihtiyaç
duymamanın arz ve talep yönlü nedenleri olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Arz
yönlü nedenlerin başında internet üzerinden toplumun geneline hitap edecek içerik
ve hizmetlerin sunulmaması gösterilebilir. Türkçe sayısal içeriğin yetersizliği bu
engellerin başında gelmektedir. Sayısal içerik sorunu, telif hakları, reklam başta
olmak üzere internet üzerinden oluşan gelir modelleri, kamu bilgisinin paylaşımı, edevlet hizmetleri, bireylerin internet kullanım oranları ve sıklığı gibi pek çok konu ile
yakından

ilişkili

olup

çözümü

için

kapsamlı

politikaların

uygulanması

gerekmektedir. Kamu tarafından gerekli hukuki, idari, finansal ve teknik tedbirlerin
alınmamış olması da, bireyler açısından sayısal içerik üretmenin ve hizmet
geliştirmenin yeterince cazip hale gelmemesine neden olmaktadır. Bu alanda geniş
kapsamlı bir araştırma olmamakla beraber nispeten dar kapsamlı araştırmalardan
fikir verici sonuçlar çıkarılabilir. 2011 yılında TÜBİTAK desteğiyle yapılan İnternet
Mecraları, Kanaat Oluşumu ve Dolaşımı: Kamusal ile Mahrem Arasında adlı
araştırmada internet kullanım tarzına göre bireyler kategorilendirilmiştir. Yapılan
kategorilendirmeye

göre,

internet

kullanıcıları

95

95

içinde

seyirciler

yüzde

83,

sosyalleşiciler

yüzde

58,

işlemciler

(e-hizmetleri

kullananlar)

yüzde

55,

araştırıcılar/arayıcılar yüzde 45, faydalanıcı/toplayıcılar yüzde 41 oranlarında yer
alırken, üreticiler (blog ve internet sitesi oluşturanlar, diğer sitelere içerik
sağlayanlar) sadece yüzde 34’te kalmıştır.132
İllerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen
Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) demografi, eğitim, sağlık, istihdam,
rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak
üzere 8 alt kategoride 61 gösterge üzerinden hesaplanmaktadır. 133 Şekil 5.4’te illere
göre ADSL yaygınlık oranlarıyla SEGE sıralamaları verilmiştir. Genişbant erişim
oranları, iller arasında oldukça farklılık göstermekte ve beklendiği üzere illerin
gelişmişlik seviyesi ile paralellik izlemektedir.
Şekil 5.4. Türkiye'de İllere Göre ADSL Yaygınlığı ve Sosyo-ekonomik
Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2011

Kaynak: McKinsey&Company, 2013a: 66
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Arslan ve Binark, 2011
Kalkınma Bakanlığı, 2012
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Anketler ve saha araştırmalarına ek olarak istatistiki analizler de sayısal
bölünmeye yol açan faktörleri incelemede etkin bir yöntemdir. Ne var ki, veri
toplamada yaşanan sıkıntılar ve özellikle yıllar itibarıyla karşılaştırılabilir verilerin
olmayışı Türkiye özelinde istatistikî analizler yapmayı zorlaştırmaktadır. 2011 yılı
için güncellenen SEGE’de BİT ile ilgili göstergeler erişilebilirlik kategorisi altında
yer alan hane başına genişbant abone sayısı ile kişi başına düşen GSM abone
sayısıdır.

Şekil 5.5’te hane başına genişbant abone sayısının bağımlı değişken,

SEGE’nin bağımsız değişken olarak kullanıldığı regresyon analizinin çıktıları
verilmektedir. Analizden elde edilen sonuçlar Şekil 5.4’ü destekler mahiyettedir.
Gelişmişlik seviyesi ile BİT yaygınlığı arasında bir ilişki bulunmakta olup, bu ilişki
gelişmişlik seviyesi arttıkça güçlenmektedir. Tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde yer alan belli bir gelişmişlik seviyesinin altındaki iller için ise,
gelişmişlik düzeyi ile genişbant yaygınlığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
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Şekil 5.5. Türkiye’de Sosyo-ekonomik Gelişmişlik - BİT İlişkisi, 2011
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Kaynak: SEGE verileri kullanılarak yazar tarafından yapılan iki ayrı regresyon analizine göre
oluşturulmuştur.
Not: İllerin sınıflandırması yazar tarafından yapılmış olup SEGE değerlerine göre son 17 il az
gelişmiş iller olarak sınıflandırılmıştır.
* t-stat = 15,26 & p < 0.001
† t-stat = 43,64 & p < 0.001
‡ t-stat = 12,43 & p < 0.001
Φ t-stat = 44,95 & p < 0.001
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
BİT’in hayatın her alanında yaygın kullanımı ve gün geçtikçe artan önemi, bu
teknolojilere erişim imkânı olmayan bireyler açısından fırsat eşitsizliği tehdidini de
beraberinde getirmektedir. Bireyler, şirketler veya ülkeler açısından BİT’e erişim ve
kullanım farklarını ifade eden sayısal bölünme, bireyler arasında yaş, cinsiyet, eğitim
düzeyi, gelir seviyesi gibi demografik değişkenlere bağlı olarak gözlenirken, şirketler
açısından ölçeğe, bulunulan sektöre ve üretim biçimine bağlı olarak ortaya
çıkmaktadır. Ülkeler açısından ise küresel sayısal bölünme şeklinde ifade edilen
kavram, ülkedeki birey ve şirketlerin BİT’e erişim ve kullanım yetenekleri açısından
diğer ülkelerle kıyaslanması sonucu tanımlanmaktadır.
Günümüzde ekonominin genel işleyişi, işgücü piyasası, sosyal ve kültürel
yaşam, birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkiler ve daha pek çok alanda köklü
değişikliklere yol açan BİT, her ne kadar belirli riskleri barındırıyor olsa da varlığı
zorunluluk halini almıştır. Bu zorunluluk birkaç açıdan ele alınabilir. Öncelikle,
internetin bu kadar yaygın olduğu ve internete erişimin büyük ölçüde bilgiye erişime
karşılık geldiği günümüzde BİT’i etkin kullanmaktan mahrum olan bireylerin bilgi
yoksulluğuna maruz kalması kaçınılmazdır. Ayrıca, yapılan akademik çalışmalar
yaygın BİT kullanımının belirli koşullar altında verimliliği ve ekonomik büyümeyi
tetiklediğini ortaya koymaktadır. BİT başlı başına bir sektör olarak ortaya koyduğu
ürün ve hizmetlerle ekonomik büyümeye katkı yaptığı gibi internetin de katkısıyla iş
süreçlerini dönüştürerek genel amaçlı bir teknoloji olarak verimliliği artırıcı bir etki
de yapmaktadır. BİT’in iş dünyasına nüfuzu sayısal becerilerin edinilmesi hususunda
bireyleri motive ederken, yeni iş ve meslek gruplarının ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Şirketlerde otomasyonun yaygınlaşması pek çok iş ve meslek grubunun
piyasadan silinmesine yol açarken, özellikle KOBİ’ler açısından önemli oranda iş
kayıplarına neden olmaktadır. İş süreçlerini dönüştürmeyen şirketler rekabet
güçlerini yitirirken, diğerleri BİT’in yol açtığı verimlilik artışı ile bulut bilişim ve eticaret gibi internet tabanlı hizmetler ile karlılıklarını ve pazar paylarını artırmaktadır.
Genel kabul gören görüş, olumlu ve olumsuz tüm bu gelişmelere rağmen BİT’in ve
özelde internetin yaygınlaşmasının toplam istihdamı artırdığını ortaya koymaktadır.
Aynı zamanda, BİT, e-devlet, e-eğitim, e-sağlık, e-bankacılık gibi hizmetler ile
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yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlamakta, bu katkı pek çok birey için
sayısal okuryazar olmayı gerekli kılmaktadır. BİT, ifade özgürlüğünün gelişmesine,
kültürel etkileşimin artmasına, çok sesliliğin sağlanmasına ve demokratik ortamın
tesisine belirgin ölçüde katkı yapmaktadır. Özellikle sosyal medya uygulamalarının
ve internetin yaygın kullanımı bireylerin örgütlenmesini ve hak aramasını, kamu
otoritelerinin denetimini kolaylaştırmakta, internetten haber okuma alışkanlıklarının
gelişmesi ise haber alma özgürlüğünü artırmaktadır.
Küresel sayısal bölünme belirli göstergeler açısından azalsa da mevcut
durumda hala oldukça derindir. Örneğin, 2012 yılı itibarıyla internet kullanım
oranları Kuzey Amerika’da yüzde 78,6 iken Asya’da yüzde 27,5, Afrika’da ise
sadece yüzde 15,6’dır. Ülkeler kendi aralarında incelendiğinde ise eşitsizliğin daha
derin olduğu görülmektedir. 2011 yılı itibarıyla, 188 ülke içinden 64 ülkede internet
kullanım oranı yüzde 20’nin altında iken, 41 ülkede bu oran yüzde 10’un da
altındadır. BİT’e adaptasyonda son 15 yıldaki eğilimler incelendiğinde erişim ve
kullanım konusunda gelişmekte olan ülkelerin aradaki farkı azalttıkları fakat
ülkelerin insan kaynağı ile yakından ilişkili olan ikinci düzey sayısal bölünmenin
artma eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
BİT’in ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan artan önemi sayısal
bölünmenin azaltılmasını uluslararası kuruluşlar, devletler, şirketler ve sivil toplum
kuruluşları açısından temel bir öncelik haline getirmiştir. Uluslararası örgütler ve
sivil toplum kuruluşları, devletler ve şirketlerle işbirliği halinde, özellikle az gelişmiş
bölgelerde erişim altyapısının kurulması, BİT cihazlarının temini, temel BİT
becerilerinin kazandırılması ve yerli sayısal içeriğin geliştirilmesi gibi alanlarda
çalışmalar yürütmektedir. Devletler ise hem ülkenin küresel ölçekteki konumunun
iyileştirilmesi hem de BİT’e erişim hususunda ülke içindeki eşitsizliğin giderilmesi
amacıyla ulusal düzeyde politikalar geliştirmektedir. Küresel eğilimlere de bağlı
olarak pek çok ülkede devlet kontrolünde olan telekomünikasyon şirketleri
özelleştirilmiş, yeni şirketlerin pazara girişine izin verilmiş ve rekabet ortamı
sağlanarak haberleşme altyapısının gelişmesi ve erişim fiyatlarının düşmesi
sağlanmıştır. Ayrıca pek çok devlet sayısal beceriler ile ilgili dersleri temel eğitimin
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bir parçası haline getirmekte, yaygın BİT eğitimleri ile orta yaş ve üstü bireylerde
sayısal okuryazarlık oranını artırmayı hedeflemektedir.
Sayısal bölünmenin azaltılması hususunda geliştirilecek politikaların başarısı
doğru gösterge ve endekslerle yapılmış etkin bir ölçüm sistemini gerekli kılmaktadır.
BİT’in dinamik yapısı ile ülkeler ve bölgeler arası farklılıklar mutlak gösterge ve
endekslerin oluşturulmasını zorlaştırsa da uluslararası kuruluşların çalışmaları
sonucunda bu alanda belli standartlar oluşmuştur. Özellikle 90’lı yıllarda ve
öncesinde BİT cihazlarının sahipliği üzerinden ölçümler yapılsa da günümüzdeki
ölçümler kullanıma ve kullanım becerilerine odaklanmaktadır. Akıllı telefon
sahipliği, internet kullanımı, internet bağlantısı sahipliği günümüzde sayısal
bölünmeyi ölçmek için yapılan araştırmalarda tercih edilen göstergelerin bazılarıdır.
Tek bir göstergenin erişim, kullanım ve yeteneklere dair var olan dinamiklerin
hepsini açıklayamıyor oluşu, özellikle uluslararası kuruluşları bu alanda endeksler
oluşturmaya itmiştir.
Türkiye, BİT Gelişme Endeksi değerlerine göre 2011 yılında 155 ülke
arasında 69. sırada yer almaktadır. 2012 yılı itibarıyla Ağa Hazırlık Endeksi
değerlerine göre 142 ülke arasında 52. sırada yer alan Türkiye, Bilgi Endeksi ve Bilgi
Ekonomisi Endeksi değerlerine göre dünya genelinde sırasıyla 69. ve 79. sırada
bulunmaktadır. Bu değerlerden çıkarılabilecek sonuç, BİT yaygınlığında Türkiye’nin
dünya genelinde ortalama bir yerde bulunduğudur. 2012 yılı TÜİK Hanehalkı
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarından 15-74 yaş arası nüfustaki
bireylerin sırasıyla yüzde 51,3 ve 52,6’sının hayatları boyunca hiç bilgisayar ve
internet kullanmamış olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, bilgisayar ve internet
kullanım oranlarının son yıllarda yatay bir seyir izlemesi bu alanda ciddi politika ve
tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kullanım oranlarındaki
düşüklük yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, işgücü durumu, yaşanılan bölge gibi
demografik değişkenlere bağlı olarak BİT’e erişim açısından ülke içinde belirgin bir
eşitsizlik olduğunu göstermektedir.
Türkiye’de BİT’in yaygınlaşması ve bilgi toplumu olma hedefine yönelik
kapsamlı çalışmalar 90’ların başına dayanmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı tarafından
1999 yılında BİT konusunda mevcut durumun saptanması, küresel eğilimlerin analiz
101

101

edilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve bu yönde planların yapılması amacıyla
hazırlanan Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı bu çabaların ilk
örneklerindendir. 2003 yılında ortaya konan e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile bu
çabalar hızlandırılmış, 2003-2004 döneminde uygulanan e-Dönüşüm Türkiye Projesi
Kısa Dönem Eylem Planı, sonrasında faaliyete sokulan e-Dönüşüm Türkiye Projesi
2005 Eylem Planı ve 2006-2010 döneminde uygulanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve
Eylem Planında BİT’in yaygınlığının ve kullanımının artırılmasına yönelik
politikalar geliştirilmiş ve daha önce değinilen 14 eylem hayata geçirilmiştir. 2005
yılında yürürlüğe giren Evrensel Hizmet Kanunu ise, tüm bireylerin telefon ve temel
internet hizmetlerinden yararlanmasına, düşük gelirliler, engelliler ve sosyal desteğe
ihtiyacı olan grupların BİT’ten adil biçimde faydalanmasına yönelik düzenlemeleri
(Örn: az gelişmiş bölgelerde KİEM ve baz istasyonu kurulumu) içermektedir. Kamu
otoritesi bu yasal düzenlemelere ek olarak BİT hizmetlerinin ucuzlamasına yönelik
yerleşik işletmeci Türk Telekom’un özelleştirilmesini, telekomüniksayon sektörünü
düzenleyici kurumun kurulmasını, internet hizmetinde alınan ÖİV oranının yüzde
15’ten yüzde 5’e düşürülmesini de içeren bir dizi tedbir almıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisinde (2006-2010) geniş yer ayrılan KİEM’ler, imkanı
olmayan bireylerin BİT’e erişim olanaklarının artırılması ve BİT kullanımının
yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuştur. 90’ların başından beri devam eden okullara
bilgisayar temin edilmesi, BT sınıflarının kurulması, okullara genişbant erişimin
sağlanması, ders materyallerinin ve içeriklerinin elektronik ortama taşınması gibi
çalışmalar öğrencilerin BİT’e erişim imkânlarını belirgin ölçüde artırmıştır. BİT
destekli eğitim çabalarının son halkası olan FATİH Projesi kapsamında dağıtılacak
tabletlerin, cihaz sahipliği oranlarını belirgin ölçüde artırması ve düşük gelir
grubundaki haneler aleyhine olan eşitsizliği bir nebze de olsa gidermesi
beklenmektedir. Ayrıca, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından
sayısal bölünmenin azaltılması amacıyla hayata geçirilen projeler, engelliler, kadınlar
ve kırsal kesimde yaşayanlar başta olmak üzere BİT’e erişim imkânı sınırlı olan
bireylerin bu imkânlarının artırılmasında oldukça etkili olmaktadır.
Takip eden kısımda, Türkiye’de BİT’in dezavantajlı grupları da içine alacak
şekilde yaygınlaşması başka bir ifadeyle sayısal bölünmenin azaltılması adına kamu
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tarafından atılabilecek adımlara ilişkin öneriler sunulacaktır. Konularına göre
ayrılmış bu önerilerden bazıları doğrudan sayısal bölünmenin azaltılması amacına
yöneliktir. Diğer bir kısım öneriler ise daha geniş bir amaç kümesine yönelik olup,
dışsal fayda olarak sayısal bölünmenin azaltılmasına hizmet etmektedir. Ayrıca, bu
önerilerden bazıları kısa vadede hayata geçirilebilecek öneriler iken, bir kısmının
hayata geçirilmesi için daha uzun bir zaman dilimi ve bazı yapısal reformlar
gerekmektedir.
Tespit ve Öneriler
(i) Erişim Fiyatları
Tespit:

Küresel

ölçekte

yapılan

analizlerden,

Türkiye

özelindeki

saha

araştırmalarından ve bu alandaki literatür taramasından çıkan ortak sonuç, ekonomik
faktörlerin sayısal bölünmenin derecesinde belirleyici olduğudur. Ekonomik
faktörlerin bir yönünü gelir düzeyi oluştururken, diğer yönünü BİT cihazı ve internet
erişim fiyatları oluşturmaktadır. Gelir düzeyinin artırılmasına ilişkin öneriler doğal
olarak bu tezin kapsamının dışındadır. BİT cihazlarının fiyatlarına ilişkin önerilere
ise ilerde yer verilecektir. Erişim fiyatlarının yüksekliği, Türkiye özelinde yapılan iki
saha araştırmasında da hanede internet bağlantısı olmamasının nedenleri arasında ilk
sıralarda yer almıştır. Bu durumu destekler mahiyette, Türkiye’deki ortalama tarife
ücretleri, satın alma gücü paritesine göre OECD ülkelerine göre oldukça pahalı
çıkmaktadır. BİT Fiyat Endeksi değerlerine göre ise, Türkiye kendisiyle benzer
gelişmişlik seviyesindeki ülkelerden bile sıralamada geri durumda kalmaktadır. Ek
olarak FATİH Projesi ile kırsal bölgeler başta olmak üzere pek çok haneye ilk defa
BİT cihazı girecek olması internet bağlantısı sahipliğini yaygınlaştırmak için önemli
bir fırsat ortaya koymaktadır.
Öneri 1: İletişim hizmetlerinin vergilendirilmesi gözden geçirilmelidir. Bu
kapsamda, makro dengeler göz önünde bulundurularak, internet hizmetlerinde yüzde
5, mobil iletişim hizmetlerinde yüzde 25 oranındaki ÖİV kaldırılmalı veya
düşürülmelidir.
Öneri 2: Yeni nesil erişim teknolojileri kamu tarafından teşvik edilerek genişbant
internet hizmetlerinde etkin rekabet tesis edilmelidir. Teknolojik değişimlerin hızı
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dikkate

alındığında,

yeni

nesil

erişim

şebekelerine

ilişkin

mevzuatın

düzenlenmesinde hızlı hareket edilmelidir.
Öneri 3: Mobil işletmecilerin 3G erişiminin getireceği ek maliyetin kendileri
tarafından

karşılanacağı

beyanından

hareketle,

FATİH

Projesi

kapsamında

önümüzdeki yıllarda alınacak tablet bilgisayarlarda 3G erişimine imkân tanınarak
mobil genişbant pazarının büyümesi ve genişbant internet hizmetlerindeki rekabetin
artması sağlanmalıdır. Bu kapsamda dağıtılan tabletlerle beraber sunulacak kotalı
(örneğin 1 GB) ve ücretsiz internet paketleri, bireylerin internetle tanışmasına ve
internet

erişimi

konusundaki

farkındalığın

artmasına

katkı

sağlayacağı

değerlendirilmektedir.
Öneri 4: Orta vadede, TÜRKSAT tarafından yürütülen kablo hizmetleri
özelleştirilerek genişbant erişim hizmetlerindeki rekabet ortamı güçlendirilmelidir.
(ii) Cihaz Sahipliği
Tespit: Bilgisayara sahip olmama Türkiye özelinde yapılan iki saha araştırmasında
da hanede internet bağlantısı olmamasının nedenleri arasında ilk sırada yer almıştır.
Bilgisayar sahibi olmamaya neden olarak ise bilgisayar vb. cihazların fiyatlarının
yüksek olduğu belirtilmiştir. 2012 yılı itibarıyla hanelerin yüzde 52’sinde bilgisayar
bulunmaktadır. Bilgisayar işlevi gören tablet ve akıllı telefon gibi cihazların sahiplik
oranı da benzer gelişmişlikteki ülkelere göre oldukça düşük kalmıştır. Aynı yıl
itibarıyla, bireylerde akıllı telefon sahiplik oranı yüzde 10 iken, tablet sahiplik oranı
sadece yüzde 1,7’dir. Yapılan fiyat analizleri, BİT cihazlarının ve özellikle akıllı
telefon ve tabletlerin fiyatlarının diğer ülkelere oranla belirgin biçimde daha pahalı
olduğunu ortaya koymaktadır.
Öneri 1: Türkiye'de BİT kullanım amaçları, BİT'in beşeri sermaye gelişimini
artırmada ve iş süreçlerini dönüştürmedeki rolü göz önünde bulundurularak BİT
cihazlarına uygulanan vergi ve harçlarda indirime gidilmesi durumunda elde edilecek
ekonomik ve sosyal etkiye ilişkin bir fayda-maliyet analizi yapılmalıdır. Bu analizin
sonuçlarına göre BİT cihazlarının vergilendirilmesi gözden geçirilmelidir. Bu
kapsamda, makro dengeler göz önünde bulundurularak, bilgisayar harici BİT
cihazlarına uygulanan yüzde 25 oranındaki ÖTV kaldırılmalı veya düşürülmeli; BİT
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cihazlarına uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV ise düşürülmelidir. Benzer biçimde,
bazı BİT cihazları için geçerli olan TRT Bandrolü uygulaması kaldırılmalıdır.
Öneri 2: FATİH Projesi kapsamında dağıtılacak olan tablet bilgisayarlar, çocuklar
için gerekli güvenlik önlemleri gözetilerek, erişkinlere yönelik hizmetlerin
yürütülmesine imkân tanımalı, hanelerden internet erişimine açık olmalıdır.
(iii) Telemerkezler
Tespit: Bilgi Toplumu Stratejisi’nin önemli bileşenlerinden biri olan KİEM’lerden
arz ve talep yönlü bazı eksiklikler sebebiyle istenen verim alınamamıştır. Altyapının
yaygınlaşması ile cihaz ve internet bağlantı fiyatlarının görece ucuzlaması, geçen
zaman zarfında, KİEM’ler başta olmak üzere değişik adlar altında (İnternet Evleri,
internet kafeler vs.) faaliyet gösteren telemerkezlere olan ihtiyacı bir miktar
azaltmıştır. Buna rağmen, dezavantajlı bireylerin erişim imkânlarının artırılması ve
yaygın eğitim hizmetlerinin kolaylaştırılması açısından telemerkezler hala kritik
önemdedir.
Öneri 1: KİEM’lerin daha etkin hizmet vermesi için personel, finansman ve altyapı
ayakları olan bir yönetim modeli kurulmalıdır. Bu kapsamda, mevcut merkezlerin
yerel

yönetimlere veya

akredite edilmiş

sivil

toplum

kuruluşlarına devri

değerlendirilmelidir. Kamu kesiminin, bu alanda denetleyici ve düzenleyici bir rol
üstlenmesi değerlendirilebilir.
Öneri 2: 2012 yılı TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
sonuçlarına göre kadınların (yüzde 6,1) internet kafeleri kullanma oranının erkeklere
(yüzde 22,2) göre oldukça düşük kaldığı gerçeğinden hareketle, internet kafelerin
şartlarının, kadınlar başta olmak üzere isteyen bireylerin kullanımını kolaylaştırıcı
biçimde iyileştirilmesine yönelik idari tedbirler artırılmalıdır. Bu kapsamda, internet
kafelere turistik otellerdeki uygulamalara benzer bir yıldız sınıflandırması sisteminin
getirilmesi değerlendirilmelidir.
(iv) Sayısal Okuryazarlık ve Sayısal Beceriler
Tespit: Kısıtlı sayısal beceriler BİT’in yaygınlaşmasının önündeki en büyük
engellerden biridir. Yapılan saha araştırmalarında bilgisayar ve internet kullanmayı
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bilmemek olarak da ortaya çıkan bu engel, örgün eğitimde BİT’in yoğun biçimde
kullanıldığı göz önüne alındığında, özellikle orta yaş ve üstü bireylerde
görülmektedir. Geçmiş dönemde edinilen tecrübelerden hareketle, kamunun sayısal
becerileri

geliştirme

amacıyla

yaygın

eğitim

kapsamında

gerçekleştirdiği

uygulamalardan çeşitli nedenlerle istenen düzeyde verim elde edilememiştir.
Öneri: Sayısal okuryazarlığı artırma ve sayısal becerileri geliştirme amacıyla hayata
geçirilen uygulamaları, yaygın ağları ve saha tecrübeleri nedeniyle, STK’lar
yürütmelidir. Kamu bu uygulamalar için mekân (Örn: KİEM’ler) temin etmeli,
finansman

sağlamalı,

eğitimlerin

sertifikalandırılmasına

destek

olmalı

ve

uygulamaların denetimini yapmalıdır. Finansmanın, kamu tarafından bu kapsamdaki
çalışmalar için oluşturulacak bir fon marifetiyle (örn: Evrensel Hizmet Fonu)
sağlanması ve akredite edilmiş STK’lara aktarılması değerlendirilmelidir.
(v) e-Hizmetler
Tespit: Sayısal yerliler için BİT kullanımı küçük yaşlarda edinilen bir pratik olsa da
sayısal göçmen olarak değerlendirilebilecek orta yaş ve üstü bireylerin BİT
kullanımına teşviki ekstra tedbirler gerektirmektedir. Finlandiya ve Güney Kore
örneklerinde görüldüğü üzere yaygın e-devlet hizmetleri, sayısal bölünmenin
azaltılması hususunda kaldıraç görevi görebilmektedir.
Öneri: Özellikle orta yaş ve üstü bireylerin BİT kullanımını teşvik amacıyla kamu
tarafından verilen e-devlet, e-sağlık, e-eğitim gibi hizmetler yaygınlaştırılmalı,
zaman içinde sadece internet üzerinden yapılabilir hale getirilmelidir.
(vi) Engelliler
Tespit: Toplumun yüzde 12’sini oluşturan engellilerin yüzde 60,6’sının cep telefonu,
bilgisayar ve internetten hiçbirini kullanmaması, engellilerin eşitsizlikten etkilenen
kesimlerin başında geldiğini ortaya koymaktadır. Özellikle görme ve ortopedik
engelliler bu grupta belirgin bir ağırlığa sahiptir. Engellilerin satın aldığı BİT
donanım ve yazılım ürünlerinde, diğer pek çok üründe olduğu gibi KDV ve ÖTV
alınmamaktadır. Ancak, saha araştırmalarından çıkan sonuç, engellilere yönelik ürün
ve hizmetlerde (örneğin; metinden konuşmaya çeviri yazılımı, sesli komut yazılımı,
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kabartma bilgisayar üniteleri, konuşma destekli telefon, ellerini kullanamayanlar için
dijital fare gibi) var olan KDV ve ÖTV muafiyetinin bu ürün ve hizmetlerin
yaygınlaşmasında yeteri kadar etkili olmadığına işaret etmektedir. Bu nedenle,
engellilere yönelik geliştirilen BİT yazılım ve donanımlarının vergi indirimlerine
rağmen görece yüksek maliyetleri, engellilerin bu ürün ve hizmetlere erişiminin
artırılması için ilave bazı ekonomik teşviklerin uygulanmasını gerektirmektedir.
Öneri 1: Engelli bireylere yönelik tasarlanmış BİT cihazları, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı veya belediyeler aracılığıyla, uygun fiyatlarla veya belli
durumlarda bedava olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Bu uygulama için
Evrensel Hizmet Fonu’ndan yararlanılması değerlendirilmelidir.
Öneri 2: Engelli bireylere yönelik telemerkezler (Örn: Ankara Büyükşehir
Belediyesi Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi) yaygınlaştırılmalıdır.
Öneri 3: Görme ve ortopedik engelli bireylere yönelik görece pahalı lisanslı yazılım
ve hizmetlerin (Örn: Jaws, Mobile Speak) ihtiyaç sahiplerine uygun maliyetlerde
sunumuna imkân tanınmalıdır.
(vii) Farkındalık
Tespit: Yapılan saha araştırmalarında, ihtiyaç duymama, BİT kullanımının önündeki
başlıca engeller arasında yer almıştır. İhtiyaç duymamanın bir boyutunu bireylerin
BİT yoluyla ilgi çekici içerik ve hizmetlere erişememesi oluştururken, diğer bir
boyutunu bireylerin BİT konusundaki farkındalığının yetersizliği oluşturmaktadır.
Öneri: Çeşitli kampanyalar, etkinlikler ve reklamlar (Örn: Kamu spotu) yoluyla
BİT’in sunduğu olanaklar konusunda vatandaşlar bilgilendirilmelidir. Ülkemizde pek
yaygın bir uygulama olmayan başarı hikâyeleri bireyleri BİT kullanımına teşvik
konusunda etkili olabilir.
(viii) Ölçme
Tespit: TÜİK tarafından her yıl yapılmakta olan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması bazı eksiklikler barındırmaktadır. Öncelikle, gelir düzeyine
ilişkin değişkenlerin araştırmada yer almaması küresel anlamda bölünmenin en
önemli nedenleri arasında yer alan ekonomik kısıtlara ilişkin dinamiklerin Türkiye
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özelinde değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bir diğer eksiklik sayısal becerileri 134
ölçen soruların araştırmada yer almamasıdır. Ayrıca Bölüm 4.2’de değinildiği gibi,
TÜİK anketlerinden elde edilen verilerden yararlanarak, dezavantajlı grupların BİT'e
erişim imkanlarının ve kullanım yeteneklerinin toplumun geri kalanından farkını
ortaya koyacak bir endeksin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.
Öneri 1: Eşitsizliklerin doğru bir biçimde ölçümüne imkân tanımak amacıyla, gelir
düzeyi bilgisini içerecek ve sayısal becerilerin ölçümüne imkân tanıyacak biçimde
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması güncellenmelidir.
Öneri 2: Erişim, sahiplik, kullanım, fayda gibi alt endekslere ait göstergeler
üzerinden (i) düşük gelir grubundaki, (ii) orta yaş ve üstü, (iii) engelli, (iv) kadın, (v)
kırsal kesimde yaşayan, (vi) az gelişmiş bölgelerde yaşayan bireylerin ortalama
nüfustan sapmasını ölçecek bir sayısal bölünme endeksi geliştirilmelidir. Endekste,
internet kullanımı, cihaz sahipliği, internet bağlantısı sahipliği standart erişim ve
kullanım göstergelerine ek olarak, BİT'in nitelikli kullanımına ve oluşturduğu
faydaya ilişkin göstergeler de yer almalıdır. Tespit edilen göstergeler, eğer mevcut
durumda ölçülmüyorsa, TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim
Teknolojileri Kullanım Araştırmasına eklenmelidir.

134

Bu becerilere s. 22’de değinilmiştir.
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EKLER
EK-1: Ülkelerin 2011 Yılı BİT Gelişme Endeksi Değerleri
1

Ülke
Güney Kore

IDI
8,56

79

Ülke
Meksika

IDI
3,79

2

İsveç

8,34

80

Arnavutluk

3,78

3

Danimarka

8,29

81

Vietnam

3,68

4

İzlanda

8,17

82

Ekvador

3,68

5

Finlandiya

8,04

83

Mısır

3,66

6

Hollanda

7,82

84

Moğolistan

3,63

7

Lüksemburg

7,76

85

Tunus

3,58

8

Japonya

7,76

86

Peru

3,57

9

Birleşik Krallık

7,75

87

İran

3,53

10

İsviçre

7,68

88

Fiji

3,5

11

Hong Kong

7,68

89

Jamaika

3,49

12

Singapur

7,66

90

Fas

3,46

13

Norveç

7,52

91

Güner Afrika

3,42

14

Makao

7,51

92

Tayland

3,41

15

ABD

7,48

93

Dominik Cumhuriyeti

3,34

16

Almanya

7,39

94

Filipinler

3,19

17

Yeni Zelanda

7,34

95

Endonezya

3,19

18

Fransa

7,3

96

Suriye

3,15

19

Avusturya

7,1

97

Paraguay

3,14

20

İrlanda

7,09

98

Bolivya

3,13

21

Avustralya

7,05

99

Guyana

3,12

22

Kanada

7,04

100

Tonga

3,12

23

Belçika

6,89

101

Yeşil Burun Adaları

3,08

24

Estonya

6,81

102

Özbekistan

3,05

25

Slovenya

6,7

103

El Salvador

2,99

26

Malta

6,69

104

Cezayir

2,98

27

İsrail

6,62

105

Sri Lanka

2,88

28

İspanya

6,62

106

Küba

2,77

29

İtalya

6,28

107

Honduras

2,72

30

Katar

6,24

108

Botsvana

2,67

31

Polonya

6,19

109

Namibya

2,51

32

Çek Cumhuriyeti

6,17

110

Türkmenistan

2,49

33

Yunanistan

6,14

111

Gabon

2,47

34

Barbados

6,07

112

Tuvalu

2,46

35

Litvanya

6,06

113

Nikaragua

2,44

36

Letonya

6,06

114

Kenya

2,32

37

Portekiz

6,05

115

Zimbabve

2,24

38

Rusya

6

116

Svaziland

2,24

39

Slovakya

5,86

117

Gana

2,23

109

109

40

Ülke
Bahreyn

IDI
5,85

118

Ülke
Bhutan

IDI
2,13

41

Macaristan

5,77

119

Hindistan

2,1

42

Hırvatistan

5,75

120

Laos

1,99

43

Antigua & Barbuda

5,74

121

Kamboçya

1,96

44

GKRY

5,73

122

Nijerya

1,93

45

BAE

5,64

123

Solomon Adaları

1,85

46

Beyaz Rusya

5,57

124

Senegal

1,85

47

Suudi Arabistan

5,43

125

Gambiya

1,84

48

Sırbistan

5,4

126

Yemen

1,76

49

Kazakistan

5,27

127

Pakistan

1,75

50

Uruguay

5,24

128

Cibuti

1,74

51

Bulgaristan

5,2

129

Fildişi Sahilleri

1,69

52

Romanya

5,13

130

Komorlar

1,68

53

Umman

5,1

131

Myanmar

1,67

54

Makedonya

5,05

132

Uganda

1,67

55
56

Şili
Arjantin

5,01
5,0

133
134

Ruanda
Togo

1,66
1,65

57

Brunei

4,95

135

Zambiya

1,65

58

Malezya

4,82

136

Moritanya

1,64

59

St. Vincent & Gren.

4,74

137

Nepal

1,63

60

Brezilya

4,72

138

Kamerun

1,6

61

Trinidad & Tobago

4,57

139

Tanzanya

1,6

62

Moldovya

4,55

140

Kongo Cumhuriyeti

1,6

63

Bosna Hersek

4,53

141

Benin

1,55

64

Saint Lucia

4,49

142

Papua & Yeni Gine

1,44

65

Lübnan

4,48

143

Madagaskar

1,44

66

Panama

4,41

144

Malavi

1,42

67

Ukrayna

4,4

145

Mali

1,38

68

Azerbaycan

4,39

146

Kongo Dem. Cumh.

1,3

69

Türkiye

4,38

147

Mozambik

1,28

70

Seyşeller

4,37

148

Gine

1,28

71

Kosta Rika

4,37

149

Liberya

1,26

72

Maldivler

4,3

150

Etiyopya

1,15

73

Gürcistan

4,2

151

Burkina Faso

151

74

Mauritius

4,18

152

Eritre

1,09

75

Ürdün

3,95

153

Orta Afrika Cumh.

0,97

76

Kolombiya

3,93

154

Çad

0,94

77

Venezuella

3,92

155

Nijer

0,88

78

Çin

3,88

Kaynak: ITU, 2012b: 21
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EK-2: Ülkelerin 2011 yılı BİT Fiyat Sepeti ve Alt-Sepeti Değerleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ülke

BİT
Fiyat
Sepeti
(IPB)

Sabit Telefon
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)

Cep Telefonu
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)

Sabit
Genişbant
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)

Makao
Norveç
Singapur
Katar
Lüksemburg
BAE
Danimarka
Hong Kong
İsveç
ABD
İsviçre
Finlandiya
Avusturya
GKRY
Bahreyn
İzlanda
Hollanda
Belçika
İsrail
Almanya
İrlanda
Kanada
İtalya
Birleşik Krallık
Japonya
Brunei
Fransa
Malta
Avustralya
Umman
Rusya
Güney Kore
Litvanya
Yunanistan
Trinidad & Tob.
Letonya
Bahamalar
Slovenya
Mauritius
Kosta Rika
Suudi Arabistan
Portekiz

0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1
1
1
1
1
1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4

0,3
0,3
0,2
0,2
0,4
0,1
0,6
0,5
0,6
0,3
0,5
0,6
0,6
1
0,2
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
1
0,8
0,4
0,8
0,7
0,8
0,9
0,8
0,4
1,4
1,1
1,5
1
0,9
0,9
0,8
0,8
1
1,3

0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,3
0,2
0,4
0,3
0,9
0,8
0,3
0,3
0,3
0,7
0,7
0,8
1
1,5
0,9
1,1
1,2
1,1
1,2
1,4
0,7
1,4
1,3
0,8
0,6
1,1
1,3
1
1,6
1,1
1,3
1
1,2
1
0,6
1
1,3

0,3
0,7
0,8
0,9
0,6
1,2
0,9
0,8
0,8
0,5
0,5
0,9
1
0,8
1,3
1
0,8
0,7
0,4
1,1
1
0,8
0,9
0,6
0,7
1,8
0,9
1,1
1,5
1,7
1,2
1,6
1,1
0,9
1
1,3
1,7
1,7
2
2,5
2
1,5

111

111

Kişi Başı
Milli Gelir
(ABD
Doları)
34.880
84.290
40.070
71.008
77.160
41.930
59.050
32.780
50.110
47.390
71.530
47.720
47.060
29.430
25.420
32.710
49.050
45.910
27.170
43.110
41.000
43.270
35.150
38.370
41.850
31.800
42.390
19.270
43.590
18.260
9.900
19.890
11.390
26.940
15.380
11.620
20.610
23.860
7.750
6.810
16.190
21.880

Ülke

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

İspanya
Maldivler
Venezuella
Hırvatistan
Estonya
Yeni Zelanda
Polonya
Sri Lanka
Malezya
Azerbaycan
Beyaz Rusya
Slovakya
Uruguay
Çek Cumhuriyeti
Kazakistan
Panama
St Kitts ve Nv.
Macaristan
Romanya
Ukrayna
Meksika
Lübnan
Türkiye
Tunus
Çin
Kosova
Sırbistan
Barbados
Şili
Seyşeller
Bosna Hersek
Antigua & Barb.
Mısır
Gürcistan
Arjantin
Tayland
Cezayir
Granada
Botsvana
Dominika
Bulgaristan
Saint Lucia
Hindistan
Bhutan
Kolombiya

BİT
Fiyat
Sepeti
(IPB)

Sabit Telefon
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)

Cep Telefonu
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)

1,4
1,4
1,4
1,5
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
1,9
2
2
2
2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,8
2,8
2,8
2,8
2,9
3,1
3,2
3,4
3,4
3,5
3,5
3,6
3,7
3,8
3,8
3,8
3,8

1,2
0,8
0,2
1,5
1
1,4
2
1,8
0,8
0,6
0,3
1,3
1,5
1,8
0,4
2,2
1,3
2,1
1,9
1,2
2,6
1,6
1,8
1,7
1,1
1,4
1,4
2
3,2
1,2
2,5
1,2
1,6
1
0,6
1,7
1,7
2,3
3
1,9
2,2
2,1
2,7
2,2
1,5

1,8
1,4
2,5
1,3
1,9
2
1,2
0,6
1,4
2
1,8
2,7
2,4
2,2
1,9
1,6
1,5
2,6
3,4
2,6
2,3
3,4
4,1
2,9
1,5
2,9
2,1
2
2,8
2,1
4
2,3
3,3
4,6
5,7
2,5
3,7
3
2,3
3,1
6,3
3,9
3,2
2,3
4,8

112

112

Sabit
Genişbant
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)
1,2
1,9
1,6
1,6
1,7
1,7
1,9
2,9
3,2
2,8
3,6
1,9
2,2
2,1
3,8
2,5
3,7
2
1,4
3
2,5
2,4
1,7
3
5
3,3
4,2
3,8
2,3
5,1
2
5
4
3,8
3,4
5,8
4,8
5,1
5,2
5,9
2,6
5,4
5,5
7
5,2

Kişi Başı
Milli Gelir
(ABD
Doları)
31.750
5.750
11.590
13.870
14.460
28.770
12.440
2.240
7.760
5.330
5.950
16.830
10.590
17.890
7.590
6.970
11.740
12.850
7.840
3.000
8.890
8.880
9.890
4.160
4.270
6.750
5.630
12.660
10.120
9.760
4.770
13.170
2.420
2.690
8.620
4.150
4.450
6.930
6.790
6.760
6.270
6.560
1.330
1.870
5.510

Ülke

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Makedonya
Dominik Cumh.
St Vincent & Gr.
Ürdün
Surinam
Brezilya
El Salvador
Ermenistan
Arnavutluk
Jamaika
Güney Afrika
Ekvador
Fas
Guyana
Fiji
Paraguay
Endonezya
Moldova
Vietnam
Guatemala
Yeşil Burun Ad.
Suriye
Bangladeş
Peru
Pakistan
Filipinler
Honduras
Angola
Tonga
Mikronezya
Belize
Yemen
Samoa
Sudan
Namibya
Bolivya
Gana
Nikaragua
Cibuti
Moritanya
Senegal
Doğu Timor
Kamboçya
Fildişi Sahilleri
Nepal

BİT
Fiyat
Sepeti
(IPB)

Sabit Telefon
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)

Cep Telefonu
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)

3,8
3,8
3,9
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,6
4,6
4,8
4,8
5,1
5,1
5,2
5,3
5,5
5,9
6
6,1
6,3
6,4
6,5
7,2
8,2
9
9
9,4
9,7
10,1
10,5
10,8
12,1
12,9
13,2
13,4
14,3
14,9
19,8
21,7
22
23,9
24,3
27,1
27,2

3,1
3
2,1
2,6
0,5
2,9
2,4
1,6
2,3
3,2
4,6
2,2
0,9
1,3
2,8
3
2,2
1,3
2,3
2,4
3,1
0,5
2,6
3,1
4,7
8,4
4,1
5,3
2,3
4,4
6,2
1,1
4,8
5,7
3,8
15,7
5,4
5,6
7,6
20,9
11,3
9,3
12,6
20,3
9,3

5
4
3,2
2,9
2,9
7,3
4,7
3,3
7,8
3,2
4,4
5,3
9,4
3,5
6,5
4,3
3,9
8,4
4,9
3,9
11,6
9,3
2,7
11
3,8
5,9
10,9
6,3
4
4
9,8
12,6
7,1
5,7
4,3
7,5
6,9
18,1
12,3
16,8
15,1
9
12,1
19,7
8,7

113

113

Sabit
Genişbant
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)
3,4
4,5
6,4
6,2
8,5
2,2
5,6
7,9
3,5
7,3
5,4
7
4,9
10,4
6,2
8,5
10,4
8,1
10,8
12
4,3
9,4
14,3
7,6
16,2
12,9
12,2
16,5
22,8
22
15,6
18,7
24,3
27,4
31,6
16,9
30,8
21,1
39,5
27,4
39,7
53,5
48
41,5
63,4

Kişi Başı
Milli Gelir
(ABD
Doları)
4.570
5.030
6.300
4.340
5.920
9.390
3.380
3.200
3.960
4.800
6.090
3.850
2.850
2.870
3.630
2.710
2.500
1.810
1.160
2.740
3.270
2.750
700
4.700
1.050
2.060
1.870
3.940
3.280
2.730
3.810
1.070
3.000
1.270
4.500
1.810
1.230
1.110
1.270
1.030
1.090
2.220
750
1.160
440

Ülke

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Kenya
Uganda
Nijerya
Zambiya
Kamerun
Etiyopya
Lesotho
Özbekistan
Irak
Küba
Vanuatu
Laos
Svaziland
Tacikistan
Benin
Kiribati
Tanzanya
Sao Tome
Gambiya
Komorlar
Mali
Ruanda
Eritre
Burkina Faso
Zimbabve
Mozambik
Togo
Nijer
Madagaskar

BİT
Fiyat
Sepeti
(IPB)

Sabit Telefon
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)

Cep Telefonu
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)

28,6
29,9
31,1
32
32,2
33,8
33,9
34,7
35,5
36
36
37,4
37,8
38
38,3
39,4
39,7
40,3
41,8
45,9
46,6
51,6
51,8
51,8
52,8
57,8
60,5
64
64,6

21,5
25,7
16,4
8,4
18,2
3,4
15
0,8
0,2
0,1
18,6
5,2
2,3
1,4
13,9
6,9
25,5
8,3
9,3
16
15,7
20,8
12,7
30,3
26,3
31,4
33,5
37,9
50,9

6,8
25,1
16,1
22,4
19,1
13
25,4
3,2
6,4
7,8
11,6
7
11,1
12,7
23,9
11,2
22,9
12,7
16
21,6
29,3
34
42,8
25,2
53,7
41,9
48
54
43,1

Kaynak: ITU, 2012b: 76-77
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Sabit
Genişbant
Alt-Sepeti
/
Kişi Başı
Milli Gelir
(%)
57,4
39
60,7
65
59,1
85
61,2
187,5
108,3
379
77,7
111
399,1
543,7
77,1
228,7
70,8
221,3
747,4
128,3
94,6
257,8
720
113,5
78,3
135,5
405,5
193,4
106,9

Kişi Başı
Milli Gelir
(ABD
Doları)
790
500
1.180
1.070
1.180
390
1.040
1.280
2.340
5.550
2.640
1.050
2.630
800
780
2.010
530
1.200
450
750
600
520
340
550
460
440
490
370
430
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