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Endeksler, ne kadar 
bağımsız, tarafsız, 
tutarlı ve güvenilir?
Uluslararası/ ulusal veya sivil toplum kuruluşlarınca genellikle 
“karşılaştırma” amacıyla kullanılan endekslerin “kusursuz” 
olamayacağı, her endeksin artı ve eksileri bulunacağı belirtiliyor. 
Kullanılan yöntem ve metodoloji açısından endekslere yönelik 
tartışmalar olabileceğinin altını çizen uzmanlar, Gelişmişlik 
Göstergeleri ve E-Devlet Endeksleri’nin başka göstergeler olmadığı 
için kullanılmak durumunda olunduğuna dikkat çekiyor.
Fatma Ağaç 

Günümüzde bilgi, en önemli üretim 
faktörlerinden biri haline gelirken bilgi 
ekonomisi de küresel ekonominin temel 

dinamiği olarak öne çıkıyor. Artık verimliliği 
artırmak, nitelikli istihdam yaratmak, istikrarlı 
büyüme sağlamak, ulusal rekabet avantajı 
elde etmek ve kalkınmayı sürdürülebilir 
kılmak, bilgi ve iletişim teknolojilerini 
(BİT) kullanmaktan ve bilgi ekonomisini 
yerleştirmekten geçiyor. İş ve ticaret dünyasını 
sunduğu olanaklarla değiştirip dönüştüren 
BİT, küresel anlamda bilginin toplanması, 
depolanması, erişilmesi ve paylaşılması gibi 
ihtiyaç duyulan birçok fonksiyonu yerine 
getiriyor.  Son yıllarda, azgelişmiş ülkelerde 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada 
BİT’in yeri ve önemi, Dünya Bankası, Birleşmiş 
Milletler, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (United Nations Development 
Programme-UNDP) ile Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization -UNESCO) gibi kuruluşlar ve bu 
kuruluşlara bilgi üreten üniversite/enstitüler 
tarafından sıkça vurgulanıyor. Dünyadaki 
ülkeler incelendiğinde, bazı ülkelerin gelişmiş 
bilgi teknolojileri sayesinde vatandaşlarının 
yaşam seviyesini yükseltme yolunda emin 
adımlarla ilerlediği, bazılarının ise bu yarışta 
çok gerilerde kaldığı görülüyor. 
Gelişmişlik göstergeleri ve e-devlet endeks 
değerleri; ekonomik ve sosyal göstergeler 
arasında bir ilişki olup olmadığını yansıtıyor. 
Buradan yola çıkılarak, ülkelerin gelişme 
süreçleri ve elektronik devlet (e-devlet) 
uygulamaları arasında ilişki olup olmadığı 
sorgulanıyor. Ayrıca elektronik yapılanmanın 
ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önemi 
de araştırılıyor. 
“Belirli bir zaman diliminde fiyat, maliyet, satış 
performansı gibi verileri elde etmek amacıyla 
oluşturulan göstergeler” veya “belirli bir olaya 
ait değerlerin zaman veya mekân itibariyle 
gösterdiği oransal değişimin ölçüsü” olarak 
tanımlanan endekslerin oluşum şekli ve 

amaçları farklılık gösteriyor. 
Bilişim Dergisi’nin Mayıs 2013 sayısında 
“Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet 
Endeksleri”
konulu bir dosya hazırladık. Dosya sayfalarımız 
kapsamında “E-Devlet Endeksleri ne kadar 
doğru? Nasıl hazırlanıyorlar? Sonuçlar 
ne kadar dikkate alınmalı? Ve endekslere 
güvenmeli miyiz?” sorularının yanıtlarını 
bulmaya çalıştık.  Dosya sayfalarımız için 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol 
Aydemir, Türk İstatistik Derneği Başkanı ve 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ayşen Apaydın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer ve 
Hacettepe Üniversitesi’nden M. Kemal Öktem 
görüşlerini bildirdiler. 

Ulusal istatistiki gösterge ve endekslerin 
ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve 
koordinatörü olan TÜİK Başkanı Aydemir, 
“kusursuz bir endeksin varlığından söz 
etmek doğru olmaz” diyerek her endeksin 
artı ve eksileri olduğuna işaret etti. Aydemir, 
endekslerin doğruluğunu sorgulamak 
yerine neler ifade ettiğine bakmak, diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan 
durumu sorgulamak ve sorunların çözümüne 
çabalamanın daha önemli olduğunu vurguladı.

Güvenilir bir endeks için “mesleki bağımsızlık, 
kalite taahhüdü, tarafsızlık, gizlilik, güvenilir 
metodoloji, uygun istatistiki süreçler, 
zamanlılık, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik, 
erişilebilirlik ve açıklık” kriterlerinin önemli 
olduğunu belirten Aydemir, uluslararası 
endekslerin ülke ya da uluslar arası 
kuruluşlardan derlenen verilerin çeşitli 
ağırlıklarla eklenmesi ve sayısal bir değere 
dönüştürülmesi yoluyla hesaplandığını bildirdi. 
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Endeksleri, “karmaşık olayların tek bir rakama 
indirgenmesini sağlayan araçlar” olarak 
tanımlayan Aydemir, bu nedenle endeksin, 
incelenmek istenen olayı doğru temsil 
etmesi gerektiğinin altını çizdi. Endekslere 
güvenilirliğin, “özü itibariyle istatistiki kalite 
değerleri ile” örtüştürüldüğünü kaydeden 
Aydemir, BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde 
önemli yollar kat etmesine karşın henüz tam 
arzu edilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.

Aydemir, Türkiye’nin 2012 yılı E-Devlet 
Gelişmişlik Endeksi’ne göre, 193 ülke arasında 
80. sırada yer aldığını söyledi. ITU’nun 
yayımladığı Bilişim Teknolojileri Gelişmişlik 
Endeksi verilerine göre ise Türkiye, 155 ülke 
arasında 69. sırada yer alıyor.

“Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş 
ülkelerin e-devlet uygulamaları arasında 
amaç farklılıkları var” diyen Türk İstatistik 
Derneği Başkanı Apaydın, E-Devlet Endeksleri 
oluşturulmasını, ülkenin BİT alanındaki en 
önemli amaçlarından olduğunu belirtti. 

Endekslerin hesaplama sürecinde kullanılan 
yöntem, metodoloji ve yöntemsel tartışmalar 
olabileceğini anımsatan Apaydın,  Gelişmişlik 
Göstergeleri ve E-Devlet Endeksleri dışında 
başka göstergeler olmadığı için bu verilerin 
“ihtiyatlı da olsa” kullanılmak durumunda 
olunduğunun altını çizdi.

“İnsan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi 

yönetimi alanlarını bir araya getiren bir 
gösterge” olarak tanımladığı bilişim 
göstergelerinin, “ülkelerin gelişmişliği ile 
doğru oranda” değiştiğini anlatan Apaydın,  
bilişimin, “yönetimden karar almaya” 
kadar kullanılmasının ülkenin gelişimini de 
etkileyeceğini vurguladı.

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, endeksi 
oluşturan bileşenlerin seçimi dışında verilerin 
toplanma yöntemi ve doğruluğunun sonuçları 
etkileyebildiğine dikkat çekti. Acarer, endeks 
oluşturulurken, göstergelerin endeksin 
amacına uygun olarak saptanması, verilerin 
bulunabilir olması ve Temel Bileşenler Analizi 
sonuçları ile uyumlu olması gerektiğini 
kaydetti.  
Hacettepe Üniversitesi’nden M. Kemal Öktem, 
bilgi toplumu göstergelerinin ölçülmesinin 
kamuda bilgi teknolojilerinin etkin kılınması 
sürecinin yönetilmesi açısından önemli 
görüldüğünü bildirdi. Piyasa kaynaklı 
araştırmaların hemen hemen hepsinin bilgi 
toplumunu algılamaya yönelik olduğunu 
belirten Öktem, bu araştırmaların birçoğunun 
piyasadaki yatırımcıları İnternet ya da teknoloji 
kullanımının yaygınlığına ikna etmek için 
yapıldığın söylenebileceğine işaret etti.
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E-Devlet Endeksi
Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeniden yapılanma ve kamu yönetim 
reform aşamasında, ülkelerin gelişme oranlarını hesaplamak daha öngörülebilir 
ve planlı bir gelişme sağlamak amacıyla bilgi iletişim alanındaki çeşitli altyapısal 
gelişmeler ve vatandaşların BİT’e uyumunu gösteren bir ölçme endeksine ihtiyaç 
duyulmuş. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hesaplanan bu endeks, ülkelerin 
e-devlete hazırlık bazında nerede ve dünya ülkeleri arasında hangi konumda olduğunun 
görülmesi açısından önemli. BM, bu endeksin hesaplanmasında üç temel endeksi 

“e-Devlet” kavramı
M. Sinan Başar ve Arda Bölükbaş’nın Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi’nde yayımlanan makalelerine göre, 
günümüzde bilgi teknolojilerinin çok hızlı 
gelişmesi ve yayılması (özellikle İnternet 
erişimi) geleneksel devlet yapısının daha hızlı 
ve esnek bir devlet modeline dönüşmesine ön 
ayak oldu. 

Bu yeni modele elektronik devlet (e-devlet) adı veriliyor. E-devlet, 
genel çerçeve olarak, her türlü kamu işleminin elektronik ortamda 
etkin ve hızlı yapması. Bu ise hem kamu, hem vatandaş açısından 
zaman ve paradan tasarruf anlamına geliyor. 

Ancak e-devlet kavramını bilgi teknolojisi kullanımı ile sınırlamak 
yanlış olur. E-devlet, aynı zamanda dışsal ve içsel ilişkileri sürekli 
yenilenen (innovasyon) hizmet dağılımını, vatandaşın yönetim ve 
denetleme süreçlerine etkin katılımını ve yönetişim dönüşümünü 
ifade ediyor. 

E-devlet süreci toplumların değişmesini de gerekli kılar. Toplum, 
bilgi toplumu olmanın gereklerini yerine getirerek, demokratik bir 
şekilde devletten alacağı hizmeti talep ederse e-devlet sürecine 
katkıda bulunabilir. E-devlet, pasif-vatandaş kavramından aktif 
vatandaş kavramına geçişi zorunlu kılmaktadır. Geleneksel devlet-
vatandaş ilişkilerinin dışında yeni vatandaş ve devlet yapılanması 
oluşturulmalıdır. 

baz almış. Bunlar, Ağ Endeksi (İnternet site ölçüm endeksi), 
Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi ve İnsan Kaynakları 
endeksleri. Bu indeksler de bileşik indeksler olup çeşitli 
değişkenler baz alınarak hesaplanıyor. Ağ Endeksi, başta 
sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve maliye olmak üzere ulusal 
kamu İnternet sitelerinden sunulan hizmetlerin gelişmişlik 
seviyesini ölçmek için kullanılıyor. Telekomünikasyon Altyapısı 
Endeksi, ülkedeki İnternet kullanıcıları, bilgisayar sayısı, 
telefon hatları, mobil telefon sayısı ve geniş bant abone 
sayısı olarak 5 ölçütten yararlanarak hesaplanıyor. İnsan 
Kaynakları Endeksi ise yetişkin okuryazarlığı ile ilk, orta ve 
yüksek eğitimde kayıtlı öğrenci oranı olarak iki temel ölçütten 
hesaplanan bir bileşik endeks. Bu endekslerle hesaplanan 
E-Devlet Hazırlık Endeksi ile ülkeler bu süreçte hangi aşamada 
olduklarını geçmişteki örneklere bakarak kestirebilirler. 

Internet Site Ölçüm İndeksi (Web 
Measurement Index) 
Web Ölçüm Endeksi, üye devletlerin vatandaşlara çevrimiçi 
hizmet dağıtma isteklerini sıralıyor. Üye devletlerin çevrimiçi 
varlığının ilerlemesini ölçen 5 basamak (Bağlı, Etkileşimli, 
Interaktif, Aşama Kaydetmiş, Ortaya Çıkan) modeli üzerine 
kurulmuş. Her basamak ilerlemesi, ülkenin sıralamada 
yukarılara çıktığının göstergesi. 

Telekomünikasyon Altyapı Endeksi 
Telekomünikasyon Altyapı Endeksi (2008), ülkenin e-devlet 
hizmetlerinin dağılımıyla ilişkili 5 bileşik endeksin birleşimidir. 
Bunlar;
1. İnternet kullanıcı sayıları /100 (her 100 kişiye düşen İnternet 
kullanıcı sayıları)
2. Bilgisayarlar /100 (her yüz kişiye düşen bilgisayar sayıları)
3. Ana telefon bağlantıları /100 (her yüz kişiye düşen telefon 
hatları)
4. Cep telefonları ( her 100 kişiye düşen cep telefonu sayıları)
5. Broad banding yüksek hızlı İnternet (her yüz kişiye düşen 
yüksek hızlı İnternet)

Bu endekslerin her biri bütün telekomünikasyon altyapı 
endeksinin yüzde 20’sini temsil eder.
Telekomünikasyon altyapı veri kaynağı BM Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği’nden (International 
Telecommunication Union- ITU) elde edilir. 
İnsani Sermaye Endeksi (Human Capital Endex
İnsani Sermaye Endeksi, yetişkin okur-yazarlık oranı ile ilk 
orta ve daha yüksek eğitime kayıt oranlarının birleşimidir. 
Okur-yazarlık oranının 2/3’ü ve kayıt oranının 1/3’ ü alınarak 

elde edilir. Okur-yazarlık ve 
kayıt oranı, BM eğitim bilim 
ve kültür organizasyonu 
(UNESCO) verilerinden 
alınır. UNDP insani 
kalkınma raporu verileri 
ile karşılaştırılarak veri 
eksikleri giderilir.
Dünyadaki e-devlet 
uygulamalarının öncelikli 
olarak yerel yönetimlerdeki 
uygulamalarla başladığı 
görülüyor. Gelişmiş 
ülkelerin yanı sıra 
gelişmekte olan ülkeler de 
e-devlet uygulamalarına 
büyük önem veriyor.  Farklı 
kurumlar, ülkelerin bilgi 
toplumuna hazırlıklarını 
ölçen farklı e-hazırlık 
endeksleri kullanıyorlar. 
Bu endeksler çeşitli 
istatistikleri baz alan farklı 
göstergelerden oluşuyor. 
Endeksin her bir parçasının 
ağırlığı ve seçilmiş 
istatistikler, endeksler 
arasında farklılık gösteriyor. 
Bu endeksler sonucunda 
ülkelerin bilgi toplumuna 
hazırlık dereceleri 
sıralanıyor. Bu endekslerin 
birçoğu 2001–2003 yılları 
arasında oluşturulmuş ve 
3, 4 yılı kapsayan sıralama 
ve mukayese imkânı veren 
zaman serileri meydana 
getirilmiş.  
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BTK: Endekslerin değerleri, 
kullanılan göstergelerin seçimine 
bağlı olarak değişebiliyor

Endekslemenin, araştırmacı veya 
politika yapıcılar açısından oldukça 
yararlı olabildiğine dikkat çeken 
BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer,  
endekslerin, ulusal/uluslararası 
kuruluşlar veya STK’lar tarafından 
ilgilenilen konuda nesnel 
niceliksel bir ölçüt olmadığı 
durumlarda karşılaştırma amacıyla 
kullanıldığını bildirdi.
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Birleşmiş 
Milletler’in telekomünikasyon alanındaki 
uzmanlık kuruluşu olan Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği’nin (International 
Telecommunication Union- ITU), bilgi ve 
iletişim teknolojileri (BİT) alanında üretmiş 
olduğu endekslerden birisinin  IDI (ICT 
Development Index, BİT Gelişmişlik Endeksi) 
olduğunu söyledi. Söz konusu endeks 
ile ülkelerin, BİT alanındaki gelişmişlik 
(kalkınma) seviyelerinin karşılaştırıldığını 
belirten Acarer, “Endeks oluşturulurken, 
göstergelerin (indikatörlerin) endeksin 
amacına uygun olarak saptanması, verilerin 
bulunabilir olması ve büyük boyutlu veri 
kümesinden anlamlı verileri elde etme 
yöntemlerinden birisi olan Temel Bileşenler 
Analizi (Principal Component Analysis- PCA) 
sonuçları ile uyumlu olması gibi unsurlar 
göz önünde bulundurulmuştur” dedi. Endeks 
kesin olarak belirlenmeden önce, sonuçlarının 
güvenilirliğine ilişkin duyarlılık analizlerinin 
de gerçekleştirildiğini kaydeden Acarer, 
dergimize yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü: 
“Endeks oluşturma yöntemi, ulusal/
uluslararası kuruluşlar veya sivil toplum 
örgütleri tarafından genellikle ilgilenilen 
konuya bağlı olarak, nesnel niceliksel bir 
ölçüt olmadığı durumlarda karşılaştırma 
amacıyla kullanılmaktadır. Endekslerin 
değerleri, endeks oluşturulurken kullanılan 
göstergelerin seçimine bağlı olarak 
değişebilmektedir. Aynı zamanda, endeksleme 

yönteminin seçimine bağlı olarak sonuçlar 
farklılaşabilmektedir. 
Endeksi oluşturan bileşenlerin seçimi 
haricinde verilerin toplanma yöntemi ve 
doğruluğu da sonuçları etkileyebilmektedir. 
Oluşturulan endekslerin amaca ne kadar 
hizmet ettiği, tüm bu süreçlerin ne kadar 
sağlıklı yapıldığıyla ilişkilidir. Bu hususların 
farkında olmak kaydıyla, endeksleme yöntemi, 
araştırmacılar veya politika yapıcılar açısından 
oldukça yararlı olabilir.
ITU tarafından oluşturulan IDI içerisine; 
erişim, kullanım ve beceri olmak üzere 3 
farklı alt endeks dahil edilmiştir. Erişim 
alt endeksinde; BİT altyapı ve erişim 
göstergelerinden, sabit ve mobil telefon 
penetrasyonları, kullanıcı başına bantgenişliği, 
hanelerdeki bilgisayar sahipliği oranı ve 
İnternet erişimine sahip hanelerin oranı 
kullanılmıştır. Kullanım alt endeksinde; 
İnternet kullanım penetrasyonu, sabit 
genişbant penetrasyonu ve mobil genişbant 
penetrasyonu göstergeleri esas alınmıştır. 
Beceriler alt endeksinde ise okuryazarlık 
ve okullaşma oranları hesaplamalara 
katılmaktadır.
IDI için ülkelere ilişkin veriler işlenmekte, 
eksik kalan ülkelerin verileri ise bulundukları, 
komşu oldukları bölge ülkelerinde benzer milli 
gelire sahip ülkeler arasından tahminleme 
yapılmak suretiyle oluşturulmaktadır. Söz 
konusu işlemin ardından normalizasyon 
işlemine geçilmektedir. Sonrasında alt 
endeksler, kendileri için belirlenmiş 
ırlıklandırma katsayıları ile çarpılarak ilgili 
ülkenin IDI endeks değeri bulunmaktadır. 
IDI’da, her bir ülkenin endeks büyüklüğü, 1 ile 
10 arasında bir değer alabilmektedir.”
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Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr.  M. Kemal Öktem, kamu sektöründe bilgi 
teknolojileri kullanımının teşvikine yönelik düzenlemelerin bilginin 
güçlü, erdemli söylemine dayanarak gelişmeye ve ilerlemeye işaret 
ettiğini belirtti. 

Bilgi toplumu kavramı ortaya çıktığından beri toplumların gelişmesi, refahı, istihdamı ve 
kalkınması ile birlikte anılıyor ve bu kavramlar ayrı düşünülmüyor. 
Sosyal araştırmaların yönleri, teknoloji kullanıcılarına doğru çevirdi. Teknolojik 
determinizm, teknolojik yeniliğin; gelişim ve değişim süreçlerine hâkim olduğu görüşünü 
vurgulamaktadır.
Bu bakış açısı, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde bilgi teknolojileri kullanmayı; 
kalkınma, etkinlik, istihdam gibi kavramlarla birlikte düşünmeyi tetiklemiştir. Böylelikle 
bilgi toplumu olmak, gelişmiş, kalkınmış bir toplum olmakla eş anlamlı olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. 
Bilgi toplumu olmanın iyi bir şey olduğu söylemleri bir yana, “Bilgi toplumu nasıl olunur?, 
Bilgi toplumu olmanın göstergeleri nelerdir? Bilgi toplumu olmak ölçülebilir mi? Ölçülürse 
nasıl ölçülür? Bilgi toplumu olduğumuzu nasıl anlarız?” gibi sorular bu çalışmanın çıkış 
noktasını oluşturmaktadır. 
Kamu sektörü açısından, bilgi toplumu göstergelerinin ölçülmesi, adı refah, kalkınma, 
istihdam, etkinlik ve etkililikle birlikte anılan; kamuda bilgi teknolojilerinin etkin kılınması 
sürecinin yönetilmesi açısından önemli görülmektedir. 
Piyasa kaynaklı araştırmaların hemen hepsi bilgi toplumunu; İnternet, bilgisayar ya 
da yazılım sahipliği şeklinde algılamaya yöneliktir. Birçok örnekte; bu araştırmaların 
birçoğunun piyasadaki yatırımcıları İnternet ya da teknoloji kullanımının yaygınlığına ikna 
etmek için yapıldığı söylenebilir. 
Bu araştırmalar genellikle de; giderek artan teknoloji kullanımının daha da artacağı ve 
herkesin bir gün kendi özel teknolojisine sahip olacağı sonucunu elde etmektedir. Ancak 
kamu sektöründe bilgi teknolojisi sahipliğinin anlamı, piyasadakinden farklı göstergelere 
işaret edebilir. Literatürde tartışmalar, “Bilgi Toplumu’”nun ilerlemesinin çeşitli toplumsal 
problemlerin çözümü için sorgulanamaz, kaçınılmaz ve gerekli olduğu yönündedir. Bu 
yüzden bilgi ve iletişim teknolojilerini yükselişe geçiren herhangi bir şey, meşru ya da 
öncelikli kabul edilmektedir. 
Bu anlayışa göre bilgi teknolojisi kullanıcısı olmayanlar toplumun dışında ve yardıma 
gereksinimi olan kişilerdir. Teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki boşluk; 
sayısal uçurum, dijital bölünme (digital divide) gibi kavramlarla ifade edilmektedir ve 
sanayileşmiş ülkelerin siyasal gündemlerinde işsizlik, yoksulluk gibi sorunların yanında 
sayısal uçurum sorunu da eklenmiştir. 
Yapılacak araştırmalarla, kamu yönetimi açısından bilgi toplumu olmak neyi ifade ediyor? 
Bilgi toplumu ölçümleri neye göre, nasıl yapılıyor? Kamu yönetimi açısından bir ölçüm 
sorunu var mı? gibi soruların yanıtları aranmalıdır.

Kamu yönetimi açısından bilgi 
toplumu tanımı ve ölçüm sorunları
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