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Türk İstatistik Derneği Başkanı Apaydın: 
Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş 
ülkelerin e-devlet uygulamaları 
arasında amaç farklılıkları var

E-Devlet Endeksleri 
oluşturulmasını, ülkenin 
BİT alanındaki en önemli 
amaçlarından olduğunu 
belirten Apaydın, bilişim 
göstergelerinin, “ülkelerin 
gelişmişliği ile doğru 
oranda” değiştiğini 
vurguladı.

Dosya sayfalarımız kapsamında Türk 
İstatistik Derneği Başkanı ve Ankara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Ayşen Apaydın, sorularımızı yanıtladı. 
“Gelişmişlik göstergeleri, bir ülkenin 
gelişmişlik düzeyini bilimsel olarak gösteren 
parametrelerdir” diyen Apaydın, gelişmiş 
ülkelerin yanında gelişmekte olan ülkelerde 
de e-devlet uygulamalarına büyük önem 
verildiğini ancak gelişmekte olan ülkelerle 
gelişmiş ülkelerin e-devlet uygulamaları 
arasında amaç farklılıkları olduğunu söyledi. 

kullanılan yöntem, metodoloji ve yöntemsel 
tartışmalar olabileceğini ancak Gelişmişlik 
Göstergeleri ve E-Devlet Endeksleri dışında 
başka göstergeler olmadığı için bu verilerin 
“ihtiyatlı da olsa” kullanılmak durumunda 
olunduğunun altını çizdi.
Bilişim endekslerini, “insan, teknoloji, sistem 
teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya 
getiren bir gösterge” olarak tanımlayan 
Apaydın, “Yöneticilerin karar vermesini 
kolaylaştırmak için, değişik yerlerdeki 
bilgilerin toparlanarak, bütün halinde sunmak, 
bilişim sistemlerinin en önemli görevlerinden 
biridir” dedi. 
Bilginin günümüzde “stratejik bir kaynak” 

Apaydın, bir Afrika ülkesinde başlatılan 
e-devlet girişiminde amacın “yolsuzluğu 
önleme” olduğunu, batılı ülkelerin ise 
“devletler/eyaletlerarası rekabette öne 
çıkma, halka daha iyi bir hizmet vererek 
devlet kurumlarına daha çağdaş bir yapı 
kazandırmak” amacıyla e-devlet girişimlerine 
yöneldiklerini anlattı. 
Karar alma süreçlerinde E-Devlet Endeksleri 
oluşturulmasını, ülkenin BİT alanındaki en 
önemli amaçlarından olduğuna işaret eden 
Apaydın, endekslerin hesaplama sürecinde 

haline geldiğini belirten Apaydın, “Bu 
açıdan düşünüldüğünde bilginin yönetilmesi 
gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda yönetim 
bilişim sistemleri; bilginin sürekli üretilmesi, 
yenilenmesini gerektiriyor” diye konuştu.
Bilişim göstergelerinin, “ülkelerin gelişmişliği 
ile doğru oranda” değiştiğine değinen 
Apaydın, bilişimin, “yönetimden karar almaya” 
kadar kullanılmasının ülkenin gelişimini de 
etkileyeceğini vurguladı.
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-Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet 
Endeksleri ne anlamageliyor? Bilgi ve 
iletişim teknolojileri (BİT) alanı, bilgi 
toplumuve e-devlet konusunda uluslararası 
ve ulusal ne gibi endeksler yayınlanıyor?

-Gelişmişlik Göstergeleri, bir ülkenin 
gelişmişlik düzeyini bilimsel olarak gösteren 
parametrelerdir. Gelişmişlik göstergeleri 
olarak yayınlanan göstergeleri; İnsani Gelişme 
Endeksi, Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme 
Endeksi, Cinsiyet Eşitsiziliği Endeksi, Çok 
Boyutlu Yoksulluk Endeksi, Daha İyi Yaşam 
Endeksi, Yeşil Büyüme Endeksi, e-Devlet 
Kalkınma Endeksi ve Küresel Rekabet Endeksi 
şeklinde sıralayabiliriz. Bunların dışında da 
birçok kalkınma göstergeleri bulunuyor.

Gelişmişlik göstergelerinden , İnsani Gelişme 
Göstergesi (Human Development Index), 1993 
yılından beri Birleşmiş Milletler Gelişme 
Programı tarafından yıllık Gelişme Raporu’nda 
sunulur. Yaşam uzunluğu, Yetişkin okur 
yazar oranı: Okullara kayıtlı öğrenci sayısı 
yüzdesi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla dağılımı 
gibi göstergelerden oluşur ve bir ülkenin 
gelişmişlik düzeyini ve ülke ekonomisindeki 
etkinin yaşam niteliğini ne düzeyde etkilediğini 
gösterir.

Ülkemizde Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan illerin sosyo ekonomik gelişmişlik 
endeksi ise; demografik değişkenler, 
istihdam, eğitim, sağlık, altyapı ve diğer refah 
değişkenleri ile ekonomik değişkenler olmak 
üzere 58 gösterge üzerinden hesaplanır.

“Elektronik Devlet” veya kısaca “e-devlet”, 
verimliliği artırmak amacıyla bürokratik 
işlemlerin azaltılması ve daha hızlı 
yürütülebilmesi için devlet ile halk arasındaki 
her türlü işlemlerin ve görevlerin dijital 
ortamda sürekli ve güvenli bir biçimde 
gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Diğer 
bir ifadeyle, kamu kurumlarının vatandaşlara, 
iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına 
elektronik ortamda hizmet vermesi ve bilgi 
aktarmasıdır. 
Bir tanıma göre de, e-devlet; kullanıcıların 
elektronik ortamda sunulacak kamu 
hizmetlerine farklı platformlardan, güvenilir 
şekilde ve tek noktadan erişebilecekleri, 
vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına 
odaklanmış, birlikte işler ve bütünleşik 
hizmetlerin sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve 
hesap verebilir bir devlet yapısını ifade ediyor. 

Bu yapısı ile e-devlet, daha etkin ve etkili kamu 
yönetimine ulaşma konusunda en önemli 
araçtır. Bununla birlikte şeffaflık ve hesap 

verebilirlik sağlaması, mükerrerlikleri önleyip 
kaynak israfını azaltmasını e-devletin tanımsal 
özelliklerinden ziyade sonuçları olarak görmek 
daha doğru olacaktır. 

E-devlet, hükümetler ile vatandaşlar arasında, 
hükümet ve iş / ticaret arasında, hükümet ve 
çalışanlar arasındaki dijital etkileşimin olduğu, 
ayrıca hükümet ve / kurumlar arasında “bilgi 
teknolojisi (BT)  kullanımı, bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) ve diğer web tabanlı 
telekomünikasyon veri ve BT’nin verimliliğini 
ve kamu sektöründe hizmet sunumunun 
etkinliği geliştirmek olarak özetlenebilir.

E-devletin 4 ana vurgusu; “Bilişim 
teknolojilerinin stratejik kullanımı”, 
“Vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda 
iletişimde bulunmak”, “Verimliliği, şeffaflığı 
ve kalkınmayı sağlamak” ile “Yeniden 
yapılanmak” olarak verilir.

E-Devlet Endeksi ise, teknolojik gelişme 
sürecinde, ülkelerin gelişme düzeylerinin 
belirlenmesinde, bilgi iletişim alanındaki 
çeşitli altyapısal gelişmelerin ve vatandaşların 
BİT’e uyumunu veren ve ülke yönetimin kamu 
hizmetlerinin BT ile sunumunda kapasitesini 
ve istekliliğini ölçen bir göstergedir.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
İlişkiler Departmanı (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs-
UNDESA), 2003 yılından bu yana yaklaşık 
iki yılda bir, üyesi olan 193 ülkeyi kapsayan 
e-Devlet Kalkınma Endeksi’ni yayınlamaktadır. 
BM Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı, 
e-devlet endeksi yanında bu endeksi oluşturan 
on-line hizmetler, telekom altyapı ve insani 
sermaye endekslerini, bilgi toplumuna 
yönelik olarak e-katılım endeksini ve çevre 
konularındaki çevrim içi çabaları ölçen çevre 
endeksini de yayınlıyor. 

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi 
Başkanlığı da, kamu kurumlarının e-devlet 
uygulamaları ile ilgili olarakBilgi Toplumu 
İstatistikleri raporu yayımlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) devletin manyetik 
ortamdaki uygulamalarını geliştirmek, 
verimliliği, etkinliği, saydamlığı hesap 
verebilirliği ve kamu hizmetlerine erişimi 
arttırıcı yöntemlerle; 193 üye devletlerde 
vatandaş katılımı ile kamu sektörünün 
elektronik ortama dönüşümü için BİT’in 
kullanımı ve potansiyel sistematik bir 
değerlendirmesini izlemek amacıyla her yıl 
BM E-Devlet Araştırması (UN E-Government 
Survey) yaparak bir veri tabanında tüm 
üye devletlerin kullanımına açmıştır. BM 
tarafından hesaplanan endeks, ülkelerin 
e-devlete hazırlık bazında nerede ve 
dünya ülkeleri arasında hangi konumda 
olduğunun görülmesi açısından önemlidir. 
BM, bu endeksin hesaplanmasında üç temel 
endeksi baz alınmıştır. Bunlar, Çevrimiçi 
servis (Web Ölçüm) endeksi (online service 
index); Telekomünikasyon altyapısı endeksi 
(telecommunication infrastructure index) ile 
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İnsan Sermayesi (İnsan kaynakları) endeksidir 
(human capital index).

- Belirli bir zaman diliminde bir takım 
verileri elde etmek amacıyla oluşturulan bu 
göstergeler, hangiamaçlarla oluşturuluyor? 
Nasıl hazırlanıyor, hangi hesaplama metodu/
metodolojiler kullanılıyor?

-Dünyadaki e-devlet uygulamalarının öncelikli 
olarak yerel yönetimlerdeki uygulamalarla 
başladığı görülüyor. Gelişmiş ülkelerin yanı 
sıra gelişmekte olan ülkelerde de e-devlet 
uygulamalarına büyük önem veriliyor. 
Fakat gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş 
ülkelerin e-devlet uygulamaları arasında 

amaç farklılıkları vardır.Örneğin bir Afrika 
ülkesinde başlatılan e-devlet girişiminde 
amaç, yolsuzluğu önleme iken; batılı ülkeler 
ise devletler/eyaletler arası rekabette öne 
çıkmak, halka daha iyi bir hizmet vererek 
devlet kurumlarına daha çağdaş bir yapı 
kazandırmak amacıyla e-devlet girişimlerine 
yöneliyorlar. 

Bilindiği üzere günümüzde her geçen gün 
bilgi ve teknoloji alanında yeni gelişmeler 
oluyor. Gelişen veri depolama cihazları, 
İnternet sunucuları ve İnternet hızında 
meydana gelen gelişmeler bireyler, şirketler 
ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarınca 
üretilen daha fazla bilgiye kaynağında hızlı bir 

şekilde erişerek bilgisayar ağları vasıtasıyla 
bilgiyi merkezileştirme olanağı sağlanıyor. 
Böylelikle kullanıcılar erişim yetkileri (parola, 
şifre) çerçevesinde aynı kaynaktan doğru ve 
eksiksiz bilgiye erişebiliyor, veri bütünlüğü 
sağlanıyor ve karar alma süreçlerinde doğru 
bilgi kullanımıyla daha hızlı ve doğru kararlar 
alınabiliyor. 

Bununla birlikte kamu kurumlarının gelişen 
teknoloji sayesinde değişen bilişim ve 
erişim sistemlerini yenileyerek kurum içi ve 
kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanması 
esasına göre iş süreçlerini ve bilgisayar 
sistemlerini yeniden yapılandırma yoluna 
gitme zorunluluğu doğmuştur. Bu yüzden BT 
projelerinin gerçekleştirilmesi hem kapsamlı 
bir planlama süreci hem de yüksek maliyetler 
gerektiriyor.

Bu bağlamda karar alma süreçlerinde 
E-Devlet Endeksleri’nin oluşturulması, ülkenin 
BİT alanındaki en önemli amaçlarındandır. 
E-Devlet Endeksi, 3 alt endeksin ortalaması 
olarak hesaplanır. Alt endeksler çeşitli 
değişkenler baz alınarak hesaplanıyor. Bunlar; 
Çevrimiçi Servis Endeksi, üye devletlerin 
vatandaşlara çevrimiçi hizmet dağıtma 
isteklerini sıralıyor. Üye devletlerin çevrimiçi 
varlığının ilerlemesini ölçen 5 basamak modeli 
üzerine kurulmuş. Her basamak ilerlemesi, 
ülkenin sıralamada yukarılara çıktığının 
göstergesidir. Çevrimiçi Servis Endeksi, başta 
sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve maliye 
olmak üzere ulusal kamu İnternet sitelerinden 
sunulan hizmetlerin gelişmişlik seviyesini 
ölçmek için kullanılır.

Çevrimiçi Servis Endeksi, e-devletin 4 
aşamasını ölçmeye çalışan bir anketin BM 
tarafından doldurulup değerlendirmesi 
sonucunda ham değer elde edildikten sonra 
istatistikteki normal dağılımın z-değerlerine 
aktarılıp, en düşüğü 0 en büyüğü 1 olacak 
şekilde ölçekleniyor.

Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi, ülkedeki 
İnternet kullanıcıları, bilgisayar sayısı, telefon 

hatları, mobil telefon sayısı ve geniş bant 
abone sayısı olarak 5 ölçütten yararlanılarak 
hesaplanır. Bu endeks, BM’nin bir alt kuruluşu 
olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(ITU-International Telecommunication 
Union) tarafından yayınlanan BİT yaygınlığı 
ile ilgili verileri baz alarak oluşturuluyor. 
ITU’dan sağlanan her (yüz) kişiye düşen 
İnternet kullanıcısı, sabit telefon, GSM 
abonesi, sabit hat İnternet abonesi ve sabit 
geniş bant sayısı gibi 5 göstergeye dayanıyor. 
Endeks, z-değerlerinin bulunması, her 
ülke ortalamasının bulunması ve ülke 
ortalamalarının 0-1 aralığına aktarılması ile 
elde ediliyor.

İnsan Sermayesi endeksi İse, yetişkin 
okuryazarlığı ile ilk, orta ve yüksek eğitimde 
kayıtlı öğrenci oranı olarak iki temel ölçütten 
hesaplanan bir bileşik endekstir. 
-Açıklanan Gelişmişlik Göstergeleri ve 
E-Devlet Endeksleri ne kadar doğru?

-Endekslerin hesaplama sürecinde kullanılan 
değişkenlerin dışında başka değişkenlerin de 
seçilerek etkilerinin görülmesi ve kullanılacak 
yöntemlerin buna göre belirlenmesi gibi 
metodolojik ve yöntemsel tartışmalar olabilir. 
Ancak elimizde, açıklanan Gelişmişlik 
Göstergeleri ve E-Devlet Endeksleri’nin 
dışında başka göstergeler olmadığı için bu 
verilere şu an için ihtiyatlı da olsa kullanmak 
durumuyla karşı karşıya olduğumuz bir 
gerçektir.

Endekslerin elde edilmesinde ortaya 
çıkabilecek bazı durumlar, göstergelerin 
doğruluğunun dışında eksikliği ve olumsuz 
etkilemesi konusunda önemli olguları 
kapsıyor.  Bilindiği gibi e-Devlet Kalkınma 
Endeksi çalışması çok sayıda ülkeyi 

http://www.bilisimdergisi.org/s154

http://www.bilisimdergisi.org/s154


Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet EndeksleriDosya: Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet Endeksleri
2013 MAYIS50 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 51

kapsamakta (193) ülke sayısı arttıkça ortak 
paydayı oluşturan endekse konu olan gösterge 
sayısı mecburen kısıtlı kalıyor. 

Çevrimiçi Servis Endeksi, BM tarafında 
özel bir şirkete yaptırılmakta olup bu 
kısma ait veri/bilgi net değildir. İlgili 
uzmanlar ülkelerin eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, çalışma ve maliye bakanlıkları 
gibi kurum ya da kuruluşların Web 
sayfalarından değerlendirmeler yapmaktadır. 
Değerlendirmeye alınan esas veri ve 
bilgilerin Kurum sayfalarında olmaması ve 
ulaşılamaması göstergeyi etkileyen olumsuz 
bir durumdur.

Telekomünikasyon Endeksi’nde ise ulusal 
veri kaynağı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Kurumu’dur (BTK). Endekste kullanılan 
verilerde ITU’nun her yıl yayınladığı istatistik 
raporları kullanılıyor. Bu kapsamda endeksin 
doğruluğu için kullanılacak verinin güncel ve 
doğru olması gerekiyor. 

-Endekslere ne kadar güvenmeliyiz?

-Bu zaman diliminde güven düzeyini belirtmek 
zordur. Ancak, ülke olarak, karşılaştırılabilir 
olma koşuluyla BM’nin yaptığına benzer 
ya da alternatif endeks hesaplamaları 
yapılabildiğinde ve ulusal modeller ortaya 
konulduğunda, güven düzeyini, yanılma 
olasılıklarını verebiliriz. Ayrıca, endeks 
hesabında kullanılan ülke ham verilerinin 
güncelliği, idari kayıtların doğruluğu ve 
güvenilirliği de, yansız tahminleri ve güven 
düzeyini etkileyen en önemli faktörlerdir.

-Endeks sonuçları ne kadar dikkate alınmalı?

-Endeks sonuçlarının mutlak bir anlamı 
olmadığı, sadece göreceli konumu ölçmeyi 
hedeflediği bilindiği ve Türkiye ile dünya 
devletlerini e-devlet uygulamaları açısından 
karşılaştıran başka göstergeler olmadığı için 
karar süreçlerinde durum tespiti anlamında 
kullanılabilir.

-e-Devlet endeks değerleri ile ekonomik ve 
sosyal göstergeler arasında nasıl birilişki 
var?

-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.

BM ve OECD’nin e-devlet tanımlarında ise 
devlet işlemlerinde teknoloji kullanımı ile 
dönüşüm, etkileşim ve hizmet dağılımını 
değiştirip geliştiren bir yapıdan bahsedilir. 
e-Devlet Endeksi ile ekonomik ve sosyal 
göstergeler arasındaki fonksiyonel bağıntıyı 
ortaya koyan çok fazla çalışma bulunmuyor. 

Şehir nüfus oranı ile e-devlet arasında 
doğrusal ve anlamlı bir ilişki olması beklenen 
bir sonuçtur. Teknolojin kullanımı, tarımsal 
veya kırsal alandan çok şehirlerde olup buna 
bağlı olarak da e-devletle ilişkisi anlamlı 
olmalıdır. Her ne kadar sosyal ve ekonomik 
gelişmeler, e-devlet uygulamalarına geçiş için 
gerekli görülse de toplumun kültürüyle de 
doğrudan ilşkilidir.

-Bilişim endeksleri nedir? Bu endeksler 
bir ülkenin gelişmişliğini ne yönde ve nasıl 
etkilerler?

-Bilişim endeksleri, insan, teknoloji, sistem 
teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya 
getiren bir göstergedir. Yöneticilerin karar 
vermesini kolaylaştırmak için, değişik 
yerlerdeki bilgilerin toparlanarak, bütün 
halinde sunmak, bilişim sistemlerinin en 
önemli görevlerinden biridir. Bilgi, günümüz 
toplumlarında stratejik bir kaynak haline 
gelmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde bilginin 
yönetilmesi gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda 
yönetim bilişim sistemleri; bilginin sürekli 
üretilmesi, yenilenmesini gerektiriyor.

Bilişim endeksleri, bilişim sektöründeki 
ve insanların kullanımındaki bilişim 

programları ile araçlarındaki gelişimi ölçen 
bir gösterge olarak değerlendirilebilir. 
Bu göstergeler, ülkelerin gelişmişliği ile 
doğru oranda değişiyor. Bir ülke bilişimi, 
yönetimden karar almaya kadar devletin 
bürokratik işlemlerinden, vatandaşın devletin 
sunduğu hizmetlere eşit ve hızlı ulaşması 
olarak kullanıyorsa ülkenin gelişimini de 
etkileyecektir.

-Endekslerin hesaplanma ilkeleri ne olmalı?

-Tarafsız, objektif hesaplama yöntemleri ile bu 
endeksleri hesaplayan kurum ve kuruluşların 
bağımsız bilimsel kuruluşlar olması ve 
kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda 
değil, gerçekten vatandaş işlemlerinin 
e-uygulamalar üzerinden yürütebilmesi, bunu 
ölçen gösterge ya da değişkenlerin çok iyi 
tespit edilebilmesi durumunda bu endekslerin 
doğru hesaplandığından, bu seçilen gösterge 
ve toplanan verilerin tarafsız ve tutarlılığından 
söz edilebilir.
İnternet kullanım oranı, sadece İnternet’i oyun 
ve arkadaşlık sitelerine erişim olarak alınırsa, 
bu hesaplamalar yanlı olacaktır. İnternet 
kullanımını arttırmak için eğitim verilmeden 
İnternet hizmeti sağlandığında, İnternet, 
bilgi edinme, öğrenme ve devlet işlemleri 
gibi yararlı işlemler dışında bilinsizce ya da 
suç işlemek için kullanıldığında durumlarda 
bu endekslerin doğru göstergelerden 
hesaplanıldığı düşünülemez.

Endeksler hesaplanırken dikkat edilmesi 
gereken önemli noktalar; endeksin amacı, 
yani tam olarak temsil etmesi hedeflenen 
değişkenler iyi tanımlanmalıdır. Endekslerden 
zaman içinde süreklilik imkânı sağlaması 
beklendiğinden, hesaplamada kullanılacak 
verilerin sürekliliği ve karşılaştırılabilirliğine 
özen gösterilmelidir.

Endeksi oluşturan değerlere verilmesi 
gereken ağırlıkların seçimi ve zaman içinde 
değiştirilmesi veya sabitliği de önemlidir. 
Endeksin hesaplanma yöntemi, değişimleri 

doğru göstermesi bakımından endeksin 
başarısını etkileyecektir.

-Sektörel endekslerin sağladığı avantajlar 
nelerdir? Endekslerden sağlanan bilgilerle 
neler yapılır/ yapılmalı?

Sektörel gelişmişlik endeksleri, topluma 
birçok göstergenin bir arada hesaplanmasıyla 
tek bir rakam üzerinden gelişmişliği 
göstermesi açısından olumludur. Bu 
endeksler, ülkedeki üretim, yatırım, tüketim 
gibi ekonomik verilerdeki gelişmişliği 
göstermesinin yanı sıra eğitim, sağlık, kültür 
gibi toplumun sosyal düzeyindeki gelişmişliğin 
de tek bir göstergeye göre yorumlanabilmesi 
açısından önemlidir.  Ancak bu durum 
özellikle entelektüel düzeyde bazı alt düzey 
gelişmişliklerin görülmesini engelleyebilir. 
Çünkü endekslerin temelinde bazı göstergeler 
olumlu yönde gelişirken bazıları olumsuz 
yönde gelişebilir. Ancak tüm bu göstergelerin 
ağırlıklı ya da katsayılı ortalamaları açısından 
genel bilgi düzeyi olumlu olduğundan mikro 
düzeydeki olumsuzlukların da görülmesini 
engelleyebilir.

Bilgi kirliliğine yol açmadan yapılan detaylı 
ve karşılaştırılıbilir çalışmalar her zaman 
faydalıdır. Örneğin, sadece Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) verisi yayınlanırsa çok genel 
olarak ülkenin yarattığı katma değer ve 
büyümesi görülebilir. Ancak bu büyümenin 
hangi sektörlerden kaynaklandığını görmek 
için alt sektörler itibariyle de hesaplanıp 
yayınlanmasında fayda vardır. Bazı 
göstergeleri tek başına yorumlamak yerine 
farklı göstergeleri de kullanarak yorumlamak 
daha doğru olur.
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-Bilgi toplumu ve e-devlet konusunda yayınlanan hangi endeks, sektörel ve genel 
olarak hangi performansları ölçüyor?

-E- Devlet Endeksi, altında İnternet Site Ölçüm endeksi; İnternet kullanım 
oranlarını, Telekomünikasyon Altyapı Endeksi; haberleşme ve İnternet altyapısının 
ülkedeki kişi başına düşen donanım ve erişim hızlarını ölçerken,  İnsani Sermaye 
İndeksi; yetişkin okur-yazarlık oranı ile ilk orta ve daha yüksek eğitime kayıt 
oranlarının bir göstergesidir.

Teknolojik Yeterlilik, Dijital Erişim İndeksi, Dijital Fırsat İndeksi, E-hazırlık 
sıralaması, Bilgi Toplumları İndeksi, Bilgi Ekonomisi İndeksi, Ağ Hazırlık İndeksi, 
Teknoloji Başarım İndeksi, BİT Benimseme İndeksi, E-devlet Hazırlık İndeksi, BİT 
Endeksi gibi bu konuda BM’den Uluslararası İletişim Kurumu’na, Dünya Bankası’na 
kadar birçok kuruluş bilişim konusunda endeks hesaplıyor ve kamuoyuna 
duyuruyor.

-Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet Endekslerinde Türkiye, nerede? Son 
yıllarda düzenli olarak açıklanan e-devlet hazırlık endeksi ile bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) endekslerinde Türkiye hangi sıralarda yer aldı?

-Türkiye’de e-Devlet, e-Dönüşüm Projesi’nin bir parçasıdır. TÜRKSAT işbirliğiyle 
18 Aralık 2008 tarihi itibariyle hizmete girmiştir. e-Devlet Kapısı’ndan sunulan 
hizmetlerin sayısı açılışı itibariyle 22 iken, 2009 yılında 139’a, 2010 yılında 246’ya 
çıkmıştır.

Endeksin mutlak bir anlamı olmadığı, sadece göreceli konumu ölçmeyi hedeflediğini 
belirtmek gerekir. Ülkemiz genelde dünya ortalamasının biraz üstünde kalmaktadır. 
2003-2012 arasında endeksimiz: 0.506, 0.4892, 0.496, 0.4834, 0.478, 0.5281. 
değerlerini almıştır. Endeksi oluşturan parametreler ve ağırlıklar da değişimler 
oluyor. Son 4 raporda 56, 76, 69 ve 80. sırada yer aldık. 2010’da 0.478 olan endeks 
değeri, 0.5281’e çıktı ama biz 69’dan 80’e düştük. Bu diğer ülkelerin bizden daha 
hızlı geliştiğini gösteriyor.

Dünya ortalaması da 0.441’den 0.4882’ye çıkmıştır. BM Raporu, Türkiye’yi Batı Asya 
ülkeleri arasına koymuştur. Ülkeler ve sıralamaları şöyle:
İsrail, BAE, Bahreyn, Saudi A., G. Kıbrıs, Katar, Umman, Gürcistan, Türkiye, Lübnan, 
Ermenistan, Azerbaycan, Ürdün, Suriye, Irak ve Yemen.

Listenin ilk onu ise: Güney Kore, Hollanda, İngiltere, Danimarka, ABD, Fransa, İsveç, 
Norveç, Finlandiya ve Singapur’dur.
Türkiye’nin 0.5281 olan endeksi çevrim içi (0.4641), telekom altyapısı (0.3478) ve 
beşeri sermaye (0.7726) endeksinin ağırlıklı ortalamasıdır.
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