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Türk Cumhuriyetleri’nde Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri kullanımı

İnternet kullanımı hakkındaki sayısal verilere bakıldığında 
özellikle “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişmişlik Endeksi - ICT 
Development Index” değerlerinde Kazakistan öne çıkıyor. Türkiye 
ve Azerbaycan ise Kazakistan ile yakın değerlere sahip… 

Dünya üzerinde bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT), İnternet kullanımı 
her geçen gün artan bir grafik 

gösterirken 2011 sonunda elde edilen verilere 
göre, dünya nüfusunun üçte biri İnternet ile 
bağlantılı halde. Bu 2,3 milyar kişinin İnternet’i 
aktif olarak kullanmakta olduğunu ortaya 
koyuyor.
 
On-line bir kimliğe bürünen dünyamız, son 
11 yılda 360 milyon olan bilgisayar kullanıcı 
sayısını müthiş bir artış göstererek 6 katına 
çıkardı. Kıtalar bazında en fazla nüfusa sahip olan Asya, 922 milyon kullanıcı ile birinci sırada 
bulunuyor. Avrupa’da aktif kullanıcı sayısı 476 milyon, Kuzey Amerika’da ise 271 milyon oldu. 
Ülkelerin kullanıcı penetrasyon oranına bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
ülkelerinde bu oran yüzde 100 doğru ilerliyor… 

Türk Cumhuriyetleri İnternet kullanım değerleri
Türkiye hariç diğer Türk Cumhuriyetleri’nin hepsi Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 
bağımsızlığını kazandılar. Bugün Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve 
Türkmenistan bağımsız birer devletler. Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri’ni ilk tanıyan ülke oldu. Din, dil,  ırk ve kültürel 
bağlar ilişkilerin gelişmesi için uygun bir zemindir. Zaten Türkiye de, bağımsızlıklarını ilan 
ettikleri günden bu yana kardeş devletlerle yakından ilişki kurup onların batıya açılan penceresi 
konumunu kazandı.

Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, Kübra Çalış
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Tüm dünyada olduğu gibi Türk Cumhuriyetleri de yaşanan global krizin getirdiği durgunluktan 
kurtulmak için BİT’i anahtar bir unsur olarak görüyor. Yapılan araştırmalar, bu alanda yapılan 
yatırımların gayri safi yurtiçi hasılaya doğrudan etki ettiğini ortaya koyuyor. Tabii ki tersi 
bir şekilde ülkelerin ekonomik refah düzeyi ile İnternet kullanıcı sayısı, bağlantı sahipliği, 
hanelerde bilgisayar sahipliği gibi etmenler doğrudan orantılıdır. Şöyle ki; en temel ihtiyaçlar 
kategorisinde olmayan BİT kullanımın artması için bireylerin alım gücünün bu ihtiyaca yanıt 
verebilecek düzeyde olması gerekir. Yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler içinde bulunan bu 
ülkelerin bilişim sektöründeki kullanım durumuna bakıldığında; dünya üzerindeki ekonomiye 
bağlı kullanım dağılımı bu ülkeler için de geçerli. Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik gelişmişlik 
düzeyi ile bilgi ve iletişim alanındaki kullanım eğrisi genellikle paralel bir seyir izliyor.

Kişilerin İnternet kullanımlarındaki başlıca nedenleri arasında bilgi edinme, sosyal ağları 
kullanma ve iletişim (elektronik posta, on-line sohbet) kurma isteği yatıyor.  Özellikle 
sosyal paylaşım siteleri İnternet kullanımın artmasında büyük bir rol oynuyor. Son yıllarda 
Facebook, Twitter ve YouTube çok sayıda üye sayısına ulaştı. Küresel olarak tüm bireyleri etkisi 
altına alan sosyal paylaşım siteleri, Türk Cumhuriyetleri üzerinde de etkili oldu. Bu alanda 
liderliği 31.483.200 kullanıcı ile Türkiye çekerken, en az kullanıcıya sahip ülke ise  10.120 ile 
Türkmenistan. İnternet kullanıcılarının sayısını nüfus ile oranladığımızda ise değerler %30-%40 
arasında değişmektedir. Sadece Türkmenistan % 5 oranı ile çok dikkat çekmektedir. Sonuçta 
tüm bu ülkelerin penetrasyon oranlarını ciddi bir şekilde yükseltmesi gerekmektedir.

Türk Cumhuriyetleri BİT gelişmişlik endeksi değerleri
BİT artan bir hızla gelişiyor ve tüm dünyada daha fazla kullanım alanı buluyor. Özellikle BİT 
artan bir hızla gelişiyor ve tüm dünyada daha fazla kullanım alanı buluyor. Özellikle son yıllarda 
mobil uygulamalar ve sosyal medyada yaşanan büyük gelişim, ülke, kurum ve kişilerin yaşam 
biçimlerini ciddi anlamda değiştiriyor. BİT’in başta finans olmak üzere sağlık, enerji, eğitim 
gibi diğer sektörlere sağladığı kaldıraç etkisi de hesaba katıldığında, aslında bu sektörün ülke 
gelişmişliğine yarattığı etkinin çok büyük olduğu görülür. Bu anlamda BİT insanların sadece 
hizmet aldığı bir sektör olmaktan çıkıp, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve ülkelerin mukayese 

edilmesinde kullanılan bir parametre halini aldı ve bu teknolojilere ilişkin uluslararası kabul 
edilen endeksler yayınlanmaya başlandı. Türkiye için hazırlanan raporlarda görülüyor ki, BİT 
tarafından yapılan 1 birimlik yatırım ülke ekonomisine yaklaşık 1,8 birimlik bir etki yaratıyor.
Bilgi ve iletişim teknolojileri gelişmişlik endeksi (ICT Development Index- IDI), ülkelerin BİT 
alanındaki gelişimlerini izlemekte kullanılan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 
tarafından hazırlanan bir endeks. Bu endeks, ülkeler çapında BİT’in evrimini görmek, gelişmişlik 
düzeyini analiz etmek ve sayısal uçurumu ortaya koymayı amaçlıyor. Endeks incelendiğinde 
Güney Kore’nin en üst sırada olduğu, takiben de İskandinav ülkelerinin geldiği görülmektedir. 
Günay Kore BİT alanındaki bu büyük çıkışını diğer sektörlere de yansıtarak birçok ülkeye örnek 
başarı hikayesi olmaktadır.

2008 yılında oluşturulan ve ilk olarak 2009 yılında kullanılan endeks, 3 ana konudan girdi alıyor. 
Bunlar BİT’e erişim, BİT kullanımı ve son olarak BİT yetenek alt endeksleridir.
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BİT Gelişmişlik Erişim Alt Endeksi, ülkelerin BİT açısından 5 konusunu dikkate alıyor. Bunlar 
ise, 100 kişiye düşen sabit telefon hattı sayısı; 100 kişiye düşen mobil telefon abonesi; İnternet 
kullanıcısı bazında İnternet erişim hızı; bilgisayara sahip hane halkı sayısı ve İnternet erişimi 
olan hane halkı sayısıdır. Bu endekste en önde Kazakistan geliyor, onu sırasıyla Türkiye, 
Azerbaycan izliyor. Bu arada en üstte yer alan Kazakistan bile dünya sıralamasında birinci olan 
Kore’nin çok altında bulunuyor.

BİT Gelişmişlik Kullanım Alt Endeksi ise, İnternet kullanıcısı, 100 kişiye düşen sabit geniş bant 
abonesi ve 100 kişiye düşen aktif mobil abone sayısını içeriyor. Bu endekste Türk Cumhuriyetleri 
arasında Türkiye üçüncü sırada bulunuyor. İlk iki sırayı ise Kazakistan ve Azerbaycan alıyor. 
Yetişkin okuryazarlığı ve okul durumlarının ele alındığı BİT Gelişmişlik Yetenek Alt Endeksinde, 
yine en üstte Kazakistan yer alırken, Azerbaycan ilginç bir şekilde bu endekste Türk 
Cumhuriyetleri arasında en sonda bulunuyor.

Özetle; Türk Cumhuriyetleri’nde İnternet kullanımı hakkındaki sayısal verilere bakıldığında 
özellikle IDI değerlerinde Kazakistan’ın öne çıktığı görülüyor. Bununla birlikte; Türkiye ve 
Azerbaycan da Kazakistan ile yakın değerlere sahip. Türkmenistan ve Özbekistan ise bu 
ülkelerin gerisinde. 
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