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Her endeksin 

artıları ve eksileri 

olduğuna işaret eden 

Aydemir, endekslerin 

doğruluğunu 

sorgulamak yerine 

neler ifade ettiğine 

bakmak, diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında 

ortaya çıkan durumu 

sorgulamak ve 

sorunların çözümüne 

çabalamanın daha 

önemli olduğunu 

vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, e-Devlet Endeksleri 
açısından bakıldığında bilgi toplumu alanını temel olarak bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin (BİT) kullanımı, altyapı yeterliliği ve BİT üretiminin kapsadığını 
belirterek, e-devlet uygulamalarının da bilgi toplumu alanının bir parçası 

olduğunu söyledi. 

E-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nin,  devlet yönetiminin vatandaşlarına kamu 
hizmetlerini sunmak için kullandığı BİT’in gücünü ortaya koyduğuna değinen 
Aydemir, “Güvenilir bir endeks için; mesleki bağımsızlık, kalite taahhüdü, tarafsızlık, 
gizlilik, güvenilir metodoloji, uygun istatistiki süreçler, zamanlılık, tutarlılık, 
karşılaştırılabilirlik, erişilebilirlik ve açıklık kriterleri çok önemli yapıtaşlarıdır” dedi.

Uluslararası endekslerin ülke ya da uluslar arası kuruluşlardan derlenen verilerin 
çeşitli ağırlıklarla eklenmesi ve sayısal bir değere dönüştürülmesi yoluyla 
hesaplandığını belirten Aydemir, ulusal istatistiki gösterge ve endekslerin ülkemizin 
resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olan TÜİK koordinasyonunda 
üretildiğini bildirdi.

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, “Sonuç olarak 
kusursuz bir endeksin varlığından söz etmek doğru olmaz. Elbette her endeksin 
artıları ve eksileri vardır. Endekslerin doğruluğunu sorgulamak yerine neler ifade 
ettiğine bakmak, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan durumu sorgulamak 
ve sorunların çözümüne gayret sarf etmek bence daha önemlidir” diye konuştu. 

Bilişim endekslerini “BT’nin yaygınlığı, erişilebilirliği, kullanımı ve etkinliğini ölçmek, 
zaman içerisinde meydana gelen gelişmeleri ortaya koymak ve ülkeleri mukayese 
etmek amacıyla oluşturulan gösterge setleri” şeklinde değerlendiren Aydemir, 
BİT’te meydana gelen gelişmelerin uluslararası rekabetin niteliğini de değiştirmeye 
başladığı, ulusal ekonomileri dönüşüme zorladığını vurguladı.

BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde önemli yollar kat etmesine karşın henüz tam 
arzu edilen seviyeye ulaşmadığını vurgulayan 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.
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- Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet 
Endeksleri ne anlama geliyor? Bilgi ve 
iletişim teknolojileri (BİT) alanı, bilgi toplumu 
ve e-devlet konusunda uluslararası ve ulusal 
ne gibi endeksler yayınlanıyor? 

- Öncelikle söze isterseniz endeksin tanımıyla 
başlayalım. Endeks; belirli bir olaya ait 
değerlerin zaman veya mekân itibariyle 
gösterdiği oransal değişimin ölçüsüdür. 
Ülkelerin uluslararası karşılaştırılabilirliğinin 
sağlanması amacıyla ortak tanım, sınıflama 
ve metodolojiler kullanılarak İnsani Gelişme 
Endeksi, Küresel Rekabet Endeksi gibi pek çok 
endeks hesaplanıyor. 
Esas itibariyle ülkelerin gelişmişlik düzeylerini 
birbiriyle kıyaslayan çeşitli göstergeler 
bulunmakla birlikte bunlar arasında en 
önemlilerinden biri İnsani Gelişme Endeksi’dir. 
İlk İnsani Kalkınma Raporu, yaşam beklentisi, 
eğitime erişim ve gelir göstergelerini 
birleştirerek bileşik insani gelişme endeksi 
üreterek yeni bir kalkınma ölçüm yolu 
geliştirmiş. Bu endeks kalkınmanın gelirin 

ötesinde daha basit ama daha güçlü olan bir 
gelişme olduğu düşüncesini ortaya çıkarmış. 
İnsani Gelişme Endeksi’ndeki ilerleme hem 
sosyal hem ekonomik kalkınma için referans 
olan tek bir istatistiğin yaratılmasıdır.  Sağlık, 
eğitim ve yaşam standardı gibi üç ana tema 
ve bunlara bağlı doğumda yaşam beklentisi, 
ortalama okullaşma yılı, kişi başına gayri 
safi gelir, beklenen okullaşma yılı gibi 
dört göstergeden oluşan İnsani Gelişme 
Endeksi’nin çok yönlülüğünü artırabilmesi 
ülkelerin kendi öncelik ve problemlerini 
yansıtacak ya da kalkınma düzeylerine hassas 
olan bileşenlerini ortaya koyacak göstergelerin 
seçilmesinden geçiyor. 

E-Devlet Endeksleri açısından bakacak 
olursak bilgi toplumu alanı temel olarak 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) 
kullanımı, altyapı yeterliliği, BİT üretimini 
kapsıyor. e-Devlet uygulamaları da bilgi 
toplumu alanının bir parçasıdır. Birleşmiş 
Milletler (BM) tarafından yayımlanan 
E-Devlet Gelişmişlik Endeksi ise çok temel 

olarak ulusal yönetimlerin kamu 
hizmetlerini sunmak için kullandığı 
BİT’in gücü ve kapasitesini ölçen 
kompozit bir gösterge. 

E-Devlet Gelişmişlik Endeksi, 
Online Hizmetler Endeksi, 
Telekomünikasyon Endeksi ve Beşeri 
Sermaye Endeksi olmak üzere üç 
endeksin hesaplanması ile ortaya 
çıkıyor.

E-Devlet Gelişmişlik Endeksi, 
matematiksel olarak sözünü 
ettiğim en önemli üç alandaki 
derecelerin normalleştirilmiş ağırlıklı 
ortalamasından oluşmaktadır. 
Endeksi oluşturan üç bileşenin 
normalleştirilmesinden önce her bir 
bileşene “Z-Değeri” standardizasyon 
prosedürü uygulanıyor. Her bileşenin 
değeri 0 ile 1 arasında bir değere 

indirilmek suretiyle standardize ediliyor, genel 
E-Devlet Gelişmişlik Endeksi üç parçanın 
aritmetik ortalaması alınarak oluşturuluyor. 

Bu üç alt endeksten ilki Online Hizmetler 
Endeksidir. Online Hizmetler Endeksi, 
değerlerini elde etmek için araştırmacılar her 
ülkenin ulusal web sitesini, ulusal merkezi 
portalı, e-hizmet ve e-katılım portallarını, 
ayrıca eğitim, istihdam, sosyal hizmetler, 
sağlık, maliye ve çevreyle ilgili bakanlıkların 
web sitelerini değerlendiriyorlar. İkincisi 
endeks olan telekomünikasyon altyapı endeksi 
ise 100 kişi başına düşen tahmini İnternet 
kullanıcısı sayısı, sabit telefon hattı sayısı, 
mobil abonelik sayısı, sabit İnternet aboneliği 
sayısı, sabit genişbant İnternet erişim imkânı 
sayısı şeklindeki 5 göstergenin aritmetik 
ortalamasından oluşuyor. Yetişkin okur-yazar 
oranı ve ilk, orta ve yüksekokul brüt okullaşma 
(okula kayıt olma) oranı üzerinden ise E-Devlet 
Gelişmişlik Endeksi’nin son bileşeni olan 
Beşeri Sermaye Endeksi elde ediliyor.

E-Devlet Gelişmişlik Endeksi, e-devlet 
hizmetlerini “arz” tarafından ölçen bir 
endekstir. Bunun yanında söz konusu 
hizmetleri “kullanım” tarafından ölçen 
göstergeler de üretiliyor. Örneğin TÜİK 
tarafından AB İstatistik Ofisi metodolojisine 
uygun olarak gerçekleştirilen Bilişim 
Teknolojileri Kullanımı Araştırmaları ile hem 
girişimlerin hem de hanehalklarının e-devlet 
kullanımları ölçülüyor ve sonuçlar ulusal ve 
uluslar arası düzeyde yayımlanıyor. Hanehalkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 
hanelerde ve bireylerde sahip olunan BİT ile 
bunların kullanımları hakkında bilgi derlemek 
amacıyla 2004’ten itibaren yıllık olarak 
uygulanmakta olup, söz konusu teknolojilerin 
kullanımı hakkında bilgi veren temel veri 
kaynağı. 

Bu araştırma ile hanelerde bulunan BİT, 
bireylerin bilgisayar kullanımı, sıklığı, 
hanelerde İnternet erişimi sahipliği, bağlantı 
tipleri, bağlı araçlar, bireylerin İnternet 
kullanım sıklığı, kullanım amaçları, e-ticaret, 
e-devlet uygulamaları ve bilişim güvenliği 
gibi alanlarda veri derleniyor. Hizmetler 
Endeksi, Telekomünikasyon Endeksi ve Beşeri 
Sermaye Endeksi olmak üzere üç endeksin 
hesaplanması ile ortaya çıkıyor.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırması ise girişimlerin bilgisayar, İnternet 
ve diğer bilişim teknolojileri kullanımları, 
teknolojik yeterlilik ve entegrasyonları 
hakkında bilgi derlemek amacıyla 2005 
yılından itibaren yine Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması gibi yıllık 
olarak uygulanmakta olup, girişimlerde söz 
konusu teknolojilerin kullanımı hakkında 
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bilgi veren temel veri kaynağıdır. Bilişim 
teknolojileri ve bunların girişimlerde 
kullanımı, kullanımın önündeki engeller, 
İnternet kullanımı, genişbant bağlantı, Web 
siteler, e-Ticaret, e-İş, e-Devlet uygulamaları 
ve bu alandaki gelişmeler, girişimlerin bilişim 
teknolojilerine entegrasyonları ve bunun 
etkileri, bilişim güvenliği konuları araştırma 
kapsamında veri derlenen alanlardır. 

Bu konuda Uluslararası 
Telekomünikasyon 
Birliği (International 
Telecommunications Union-
ITU) tarafından yayımlanan 
Bilişim Teknolojileri Gelişmişlik 
Endeksi de örnek olarak 
verilebilir. Erişim, kullanım 
ve yetenek olmak üzere yine 
üç alt endeksten oluşuyor. 
Birlik, endeks hesaplamalarını 
yaparken altlık olarak 
Kurumumuzca gerçekleştirilen 
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması’nın 
bilgisayar kullanılan hane oranı, 
İnternet erişimi olan hane oranı 
ve İnternet kullanan birey oranı 
verilerini kullanıyor.

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

-Bir ülkede milli gelir artışının yüksek 
oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak 
adlandırılabilmesi için yeterli değildir. 
Ekonomik açıdan kalkınmış birçok ülkede 
sosyal sorunların çözülemediğinin görülmesi 
üzerine ekonomik ve sosyal büyüme 
arasında daha iyi bir göstergenin ortaya 
konulması ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle 
ülkelerarası sosyo-ekonomik gelişmişlik 

düzeylerinin karşılaştırılabildiği İnsani 
Gelişmişlik Endeksi (HDI) geliştirilmiş ve ilk 
kez 1990 yılında yayımlanmış. İfade ettiğim 
üzere üç ana temadan meydana gelen 
endekste refah standardı kişi başına düşen 
milli gelirin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) 
ile hesaplanması ile elde ediliyor. Eğitim 
standardı ise Ortalama Eğitim Görülen Yıl 
Sayısı (Mean years of schooling index) ve 

Beklenen Eğitim Süresi dikkate alınarak 
hesaplanıyor. Son bileşen olan sağlık 
standardı ise endekste uzun ömür sağlık 
standardını belirlemekte ve yaşam süresi 
beklentisi ile ölçülüyor. 

E-Devlet Gelişmişlik Endeksi ise daha 
önce sözünü ettiğim gibi aslında ülkelerin 
bu alandaki rekabetçi gücünü saptamayı 
amaçlıyor. Diğer bir ifadeyle devlet yönetiminin 
vatandaşlarına kamu hizmetlerini sunmak için 
kullandığı BİT’in gücünü ortaya koyuyor. 

Ulusal istatistiki göstergeler ve endeksler, 
TÜİK tarafından veya Resmi İstatistik 
Programı kapsamında diğer kurumlar 
tarafından TÜİK koordinasyonunda üretiliyor. 
Üretim sürecindeki en önemli husus, üretilen 
verinin uluslar arası karşılaştırılabilirliğinin 
sağlanmasıdır. Bunun için ortak tanım, 
sınıflama ve ortak metodoloji kullanımı ve 
kalite kriterlerine (uygunluk, doğruluk ve 

güvenilirlilik, zamanlılık 
ve dakiklik, tutarlılık 
ve karşılaştırılabilirlik, 
erişilebilirlik ve açıklık) 
uygunluk gerektiriyor. Bu 
açıdan TÜİK ülkemizin resmi 
istatistiklerinin üreticisi ve 
koordinatörü olarak, ulusal 
ve uluslararası kullanıcıların 
ihtiyaç ve önceliklerini 
dikkate alarak, kaliteli, 
güncel, güvenilir, tarafsız 
ve uluslararası standartlara 
uygun istatistikleri üretmek ve 
kullanıma sunmak misyonu ile 
hareket ediyor. 

Uluslararası endeksler ise 
ülkelerden ya da diğer uluslar 
arası kuruluşlardan derlenen 
verilerin çeşitli ağırlıklarla 
eklenmesi ve sayısal bir 
değere dönüştürülmesi 
yoluyla hesaplanıyor. 

Örneğin E-Devlet Gelişmişlik Endeksi üç 
alt endeksin ağırlıklı ortalamasıdır. Alt 
endekslerin içerisinde ise farklı bileşenler 
yer alıyor. Örneğin telekomünikasyon altyapı 
endeksi hesaplanırken, endekse dâhil olan 
beş bileşenin (100 kişi başına düşen tahmini 
İnternet kullanıcısı sayısı, sabit telefon hattı 
sayısı, mobil abonelik sayısı, sabit İnternet 
aboneliği sayısı, sabit genişbant İnternet 
erişim imkânı sayısı) aritmetik ortalaması 
alınmakta ve değer normalleştirilmektedir. 
Bunun için hesaplanan değerden tüm ülkeler 
içerisindeki en küçük değer çıkarılarak ve 

en büyük değere bölünerek endeks değeri 
hesaplanıyor.  

- Açıklanan gelişmişlik göstergeleri 
ve e-devlet endeksleri doğruluğu ve 
güvenilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

-Endeksler, karmaşık olayların tek bir rakama 
indirgenmesini sağlayan araçlardır. Bu 
açıdan doğruluk ölçütüne karar verebilmek 
için kapsam, temsil yeteneği, hesaplama 
yöntemi ve sıklığı, avantajları, dezavantajları 
ve endeks üzerine yansımayan özelliklerin 
neler olduğu iyi bilinmelidir. Zaman içinde bir 
süreklilik ve dolayısıyla karşılaştırılabilme 
imkânı sağlamaları endekslerin en önemli 
özelliklerinden biridir. Böylece endekse 
konu olan değişken veya değişkenlerin yönü, 
değişimi veya gidişi belirlenebilir. Söz konusu 
kritik yapısından dolayı endeksin, incelenmek 
istenen olayı doğru temsil etmesi gerekiyor.

Endekslere güvenilirlik özü itibariyle istatistiki 
kalite değerleri ile örtüştürülebilir. Bu 
bağlamda birtakım kurumsal, süreç ve çıktı 
bazlı kalite ilkelerine uyum önem kazanıyor. 
Güvenilir bir endeks için mesleki bağımsızlık, 
kalite taahhüdü, tarafsızlık, gizlilik, güvenilir 
metodoloji, uygun istatistiki süreçler, 
zamanlılık, tutarlılık, karşılaştırılabilirlik, 
erişilebilirlik ve açıklık kriterleri gibi temel 
ilkeler çok önemli yapıtaşları. Endeks 
çalışmaları eğer bir ülkenin öncelikli temel 
sorunlarını, sosyo-ekonomik hassasiyetlerini 
gözler önüne seren bir yapıyla ve 
istatistiksel kalite ilkelerine bağlı kalınarak 
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gerçekleştiriliyorsa gerek karar alıcılar 
gerekse araştırmacılar açısından oldukça 
dikkate değer bir kimliğe sahiptirler. 

Sonuç olarak kusursuz bir endeksin 
varlığından söz etmek doğru olmaz. Elbette 
her endeksin artıları ve eksileri vardır. 
Ancak burada önemli olan husus esas 
itibariyle endekse nasıl bakıldığı, onun 
nasıl okunduğuyla ilişkilidir. Endekslerin 
doğruluğunu sorgulamak yerine neler 
ifade ettiğine bakmak, diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında ortaya çıkan durumu 
sorgulamak ve sorunların çözümüne gayret 
sarf etmek bence daha önemlidir. 

- E-Devlet endeks değerleri ile ekonomik 
ve sosyal göstergeler arasında nasıl 
bir ilişki vardır, sektörel endekslerin 
sağladığı avantajlar nelerdir ve bir ülkenin 
gelişmişliğini ne yönde ve nasıl etkilerler? 

-Söz konusu endeks 
daha önce belirttiğim 
gibi üç farklı 
endeksin aritmetik 
ortalamasından 
oluşmaktadır ve 
bu üç endeksin 
yalnızca bir tanesi, 
Online Hizmetler 
Endeksi tekniktir. 
Diğer iki endeksten 
Telekomünikasyon 
Altyapı Endeksi, 
ülkelerin iletişim 
altyapılarının 
yaygınlığı ve 
kalitesini ölçerken, 
Beşeri Sermaye 
Endeksi ise 
tamamen sosyal bir 

göstergedir. Bu açıdan, E-Devlet Gelişmişlik 
Endeksi’nde üst sıralarda yer almak için 
yalnızca devletin e-devlet uygulamalarını 
geliştirmesi ve Online Hizmetler Endeksinde 
yükselmesi yetmemekte, iletişim altyapısı 
ile eğitim göstergelerinin de iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse 
devletler kendilerini söz konusu alanlarda 
geliştirdikçe ilgili endekslerdeki konumları da 
gelişecektir.
 
Benzer biçimde Bilişim Teknolojileri 
Gelişmişlik Endeksi’nde de BİT’e yönelik 
altyapının hazır edilmesi yeterli olmamakta, 
bu teknolojilerin kullanımı ve kullanım 
kapasitesinin eğitim yoluyla artırılması da 
endekste üst sıralarda yer alma koşulu olarak 
görülmektedir. Bilişim endeksleri, bilişim 
teknolojilerinin yaygınlığı, erişilebilirliği, 
kullanımı ve etkinliğini ölçmek, zaman 
içerisinde meydana gelen gelişmeleri ortaya 
koymak ve ülkeleri mukayese etmek amacıyla 
oluşturulan gösterge setleridir. 

BİT’te meydana gelen gelişmeler uluslararası 
rekabetin niteliğini de değiştirmeye başlamış 
ve ulusal ekonomileri dönüşüme zorlamıştır. 
Örneğin Avrupa Birliği’nin Lizbon Stratejisi, 
bilgi tabanlı ekonomiye dönerek dinamik ve 
rekabet gücü yüksek bir ekonomi haline gelme 
stratejisinin en kapsamlı örneklerinden biridir. 

Diğer yandan, ortaya konulan stratejilerin ve 
planların başarıya ulaşması, bu süreçlerin 
doğru ölçütlerle izlenmesi ve uygulamaların 
yakından takibi ile mümkün olabilir. 
Stratejinin uygulanmasını ve hedeflere 
ne ölçüde yaklaşıldığını izlemek amacıyla 
geliştirilen ölçümleme kriterleri, uygulayıcılar 
ve karar alıcıların dönüşüm sürecindeki 
ilerlemeleri değerlendirebilmeleri için temel 
araçlardan birisidir. Bu açıdan göstergelerin 
hesaplanarak, varsa gecikme ve hedeften 
sapmaların ve nedenlerinin anlaşılarak gerekli 
önlemlerin alınabilmesi stratejinin başarıya 
ulaşmasında kritik öneme sahiptir.

- Endekslerin hesaplanma ilkeleri ne olmalı? 

Endeksin ilk etapta amacı, başka bir ifadeyle 
tam olarak temsil etmesi hedeflenen 
değişkenler iyi tanımlanmalıdır. Endekslerden 
zaman içinde süreklilik imkânı sağlaması 
beklendiğinden, hesaplamada kullanılacak 
verilerin sürekliliği ve karşılaştırılabilirliğine 
özen gösterilmelidir. 
Serideki değişimleri doğru göstermesi 
bakımından kullanılacak olan hesaplanma 
yöntemi, endeksin başarısını etkiler. 
Unutulmaması gereken diğer bir husus 
ise endeksi oluşturan değerlere verilmesi 
gereken ağırlıkların seçiminin ve zaman içinde 
değiştirilmesinin veya sabitliğinin de önemli 
olduğudur. 

-Bilgi toplumu ve e-devlet konusunda 
yayınlanan hangi endeks, sektörel ve genel 
olarak hangi performansları ölçüyor? 

-E-Devlet Gelişmişlik Endeksi, temel olarak 
İnternet ve telekomünikasyon altyapısıyla 
eğitim sektörünün okullaşma ve eğitim 
seviyesi açısından konumunu gözler önüne 
sermektedir. ITU tarafından yayımlanan 
Bilişim Teknolojileri Gelişmişlik Endeksi ise 
özetle, bir ülkedeki mobil telefon abonelik 
sayısını ve penetrasyon oranını, İnternet 
erişimi olan hane sayısını, İnternet’i kullanan 
nüfus yüzdesini, sabit telefon abonesi sayısını 
ve penetrasyon oranını, aktif mobil geniş band 
kullanıcı sayısını ve aktif sabit geniş bant 
kullanıcı sayısını değerlendirmeye aldığından 
yine E-Devlet Gelişmişlik Endeksi’ndeki 
sektörlere benzer bir altyapıyı ölçüyor. 

- Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet 
Endeksleri’nde Türkiye, nerede? Son yıllarda 
düzenli olarak açıklanan E-Devlet Hazırlık 
Endeksi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 
Endekslerinde Türkiye hangi sırada yer aldı? 

-BM İnsani Gelişme Endeksi 2012 verilerine 
göre Türkiye, endekse dahil olan 186 ülke 
arasında 90. sıradadır. 
Ülkemiz, BM e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde 
önemli yollar katetmesine karşın henüz tam 
arzu edilen seviyeye ulaşmamıştır. 2012 yılı 
E-Devlet Gelişmişlik Endeksi verilerine göre, 
endeksin tatbik edildiği 193 ülke arasında 
80. sırada yer almaktadır. ITU tarafından 
yayımlanan Bilişim Teknolojileri Gelişmişlik 
Endeksi verilerine göre ise Türkiye, 155 ülke 
arasında 69. sırada yer alıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s154
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