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e - i n s a f
“e-Devlette Yeni Açılımlar” oturumunda konuşmacılar veri merkezlerinin öne-

minden söz ederken temel noktanın bilgi olduğunun altını çizdiler. Ver-
inin bilgiye dönüşerek hızlı ulaşılabilir olması ile sunulacak vatandaş odaklı hizmetlerin yararları 
yinelendi.

Başarılı kamu uygulamalarını üst üste koyarak e-devlete ulaşamayacağımızı anımsatan Sayın 
Rahmi Aktepe, e-devlet için talep yaratmak gerektiğini paylaşarak “hedef vatandaş olmalı” dedi. 
Teknolojinin bir araç olduğu, dönüşümün önemli olduğu vurgulandı. Vatandaş odaklı olmak 
konusu sık sık dile getirildi.

Seçimden seçime anımsanan vatandaşlar gerçekten e-vatandaş olabilecek mi? 

BTK tarafından yayımlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri 
Raporu”na göre 2011 yılı birinci çeyreği itibariyle Türkiye’deki toplam İnternet abone sayısı 9,2 mi-
lyona ulaşmıştır. Türkiye İnternet aboneliğinde 2011 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık 
döneme göre yüzde 6,1 artış gerçekleşmiş olup fiber, kablo ve özellikle mobil İnternet aboneler-
inin artmasıyla birlikte İnternet abone sayılarındaki genel artış eğilimi de devam etmiştir. Toplam 
İnternet abone sayılarının yıllık büyüme oranı ise hızlanarak yüzde 24 olarak gerçekleşmiştir.

Mart 2011 itibariyle Türkiye’de yaklaşık yüzde 84 penetrasyon oranına  karşılık gelen toplam 61,7 
milyon mobil abone bulunmaktadır. Daha önceki dönemlerde sürekli artış eğiliminde olan mobil 
abone sayısı ve penetrasyon oranının 2009 yılı başından itibaren artış eğiliminin durduğu görülme-
ktedir. Artış eğiliminin durmasının numara taşınabilirliği ile birlikte işletmeciler tarafından 
sunulan “her yöne” tarifeler nedeni ile kullanıcıların ikinci aboneliklerini iptal ettirmesi sonucu 
gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Temmuz 2009’da 3G hizmet sunumunun başlamasıyla Mart 
2011 itibariyle 3G abone sayısı 21,4 milyona ulaşmıştır. 

Cep telefonlarının genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı varsayımından hareketle, 
0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere hesaplanan mobil penetrasyon oranının yüzde 100’ün üzerine 
çıktığı görülmektedir.

Verilerden de anlaşıldığı üzere, vatandaşımızın gerek sabit hatlardan gerekse mobil hatlar 
üzerinden her türlü e-yleme hazır olduğunu anlıyoruz. 

e-Devlet, eğer etkin devlet olacaksa bu e-tkili, e-ğlendirici, e-ğitici evrenin önünde e-ngel 
olmamalıdır. Çocukların e-beveynlerin kontrolünü ele geçirmemesi amacıyla da olsa İnternet 
kısıtlanmamalıdır.

Özgür insan ve özgür İnternet için e-insaf.
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Bilişim Platformu 

sırasında “Yirmi yıl 
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gün e-Devlet oluruz” 

diyen Sayın Ünal 

Yarımağan’ın, 

belirttiği gün geldi mi? 

e-Devlet’in simgesi 

belge istenmeksizin 

yalnızca bilgi ile işini 

gören insan mı olacak? 
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