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Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT’e erişerek ve bu teknolojileri yetkin 
biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e-
devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından zorunluluk arz etmektedir.
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Toplam nüfus içinde internet kullananların oranına karşılık gelen internet 
penetrasyon oranları incelendiğinde küresel sayısal bölünme daha net 
anlaşılmaktadır;
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Gelişmekte olan ülkeler erişim altyapısının yaygınlaştırılmasına, cihaz ve erişim 
fiyatlarının düşürülmesine, bireylere temel BİT becerilerinin kazandırılmasına 
odaklanırken, gelişmiş ülkeler bireylerin sayısal yetkinliklerinin geliştirilmesine, 
dezavantajlı kesimlerin BİT ile tanışmasına ve içerik ve uygulama ekosisteminin 
gelişmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir
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Çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere farklı adlar altında faaliyet 
gösteren yaklaşık 500 bin telemerkezden yılda ortalama 1 milyar insan 
faydalanmaktadır. Bu merkezler özellikle eğitim amacıyla gelişmiş ülkelerde de 
kullanılmaktadır. 
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Türkiye’de bilişim teknolojilerinin kullanım oranı  yıllar itibarıyla artmakta olsa da 
artış hızının yavaşladığı gözlenmektedir. Mevcut veriler, toplumun önemli bir kısmının 
BİT’e erişim sıkıntısı yaşadığını ortaya koymaktadır
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Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014

İnternet kullanan bireylerin oranı %53,8 oldu

Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %53,5 ve %53,8 oldu. Bu oranlar erkeklerde %62,7 ve %63,5 iken, kadınlarda %44,3 ve %44,1’dir. Bilgisayar ve internet 
kullanım oranları, 2013 yılında %49,9 ve %48,9’du.

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bilgisayar ve İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.

Düzenli internet kullanıcısı arttı

İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanan 16-74 yaş grubu düzenli internet kullanıcılarının oranı %44,9 oldu. Bu oran, 2013 yılının aynı döneminde %39,5’ti.

İnternet erişimi olan hane oranı %60,2 oldu

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2014 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı %60,2 oldu. Bu oran 2013 yılının aynı ayında 
%49,1’di.

Evden internete erişimi olmayan hanelerin %42,8’i evden internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Bunu %31,9 ile internet bağlantı ücretlerinin yüksekliği 
takip etti.

Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı %57,2 oldu. Buna göre hanelerin %37,9’u sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablo TV altyapısı üzerinden kablolu internet, fiber vb.) ile internete 
erişim sağlarken, %37’si mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Darbant bağlantı ise hanelerin %6’sında internet erişimi için kullanıldı.

Temel göstergeler, 2007-2014

İnternet en çok evde kullanıldı

İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan 16-74 yaş grubu bireylerin %79,1’i evde kullandı. Bunu %38,7 ile işyeri, %30,2 ile akraba, arkadaş evleri, %23,3 ile alışveriş merkezi, havaalanı, vb. kablosuz 
bağlantının yapılabildiği yerler ve %14,3 ile internet kafe takip etti.

Ev ve iş yeri dışında internet kullanımı için taşınabilir cihaz kullanımı arttı

İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan bireylerin %58’i ev ve işyeri dışında internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken, %28,5’i taşınabilir bilgisayar (dizüstü, 
netbook, tablet vb.) kullandı. Bu oranlar 2013 yılının aynı döneminde sırasıyla %41,1 ve %17,1’di.

İnternet kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sırada yer aldı

İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2014 yılının ilk üç ayında internet kullanan bireylerin %78,8’i sosyal paylaşım sitelerine katılım sağlarken, bunu %74,2 ile online haber, gazete ya da dergi 
okuma, %67,2 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, %58,7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, %53,9 ile e-posta gönderme-alma takip etti.

İnternet kullanan bireylerin yarıdan fazlası e-devlet hizmetleri kullandı

İnterneti 2013 yılı Nisan ayı ile 2014 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanma oranı %53,3 oldu. Bu oran 
önceki yılın aynı döneminde (2012 Nisan-2013 Mart) %41,3’tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %51,2 ile ilk sırayı aldı.

İnternet üzerinden alışveriş arttı

İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %30,8 oldu. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise 
%24,1’di.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin 2013 yılı Nisan ile 2014 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde %51,9’u giyim ve spor malzemesi, %27’si ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb), 
%26,8’i seyahat bileti, araç kiralama vb., %24,9’u elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.), %15,9’u kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) aldı.
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İmkanları kısıtlı olan vatandaşların İnternete erişimini sağlamak üzere oluşturulacak 
kamu İnternet erişim merkezleri (KİEM), vatandaşlara bilgisayar ve İnternet kullanımı 
konusunda rehberlik ve eğitim hizmetlerinin de verileceği mekanlar olacaktır.
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Proje kapsamında yer alan halk kütüphanelerinin e-devlete açılan birer “kapı” olması, 
BİT imkanlarına ve okur-yazarlığına sahip olmayan vatandaşlara halk kütüphaneleri 
aracılığıyla uzaktan ve yerinde ücretsiz BİT eğitimlerinin verilmesi, kütüphane 
çalışanlarının birer BİT eğiticisi haline getirilmesi ve bu çabaların sürdürülmesi 
konusunda proje savunucusu olarak yetiştirilmesi projenin temel hedefleridir.
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Boğaziçi Üniversitesi (GETEM)-Türk Telekom işbirliği “Telefon Kütüphanesi Projesi” 
: 2006 yılından itibaren internette sesli kütüphane hizmeti sunan Boğaziçi 
Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim laboratuarı (GETEM), Türk 
Telekom’un da desteğiyle görme özürlülerin telefon üzerinden birçok sesli kitaba 
erişmesini sağlamaktadır. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı “Gören Göz” Projesi:            
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından geliştirilen bu proje ile 
görme özürlüler, yön tarifi yapan navigasyon sistemine dayalı bir cihaz ve bu cihazın 
üzerindeki GPS alıcısına gelen koordinat bilgileriyle yardım almaksızın istediği yere 
ulaşabileceklerdir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi “Görme Engelliler için Sesli Kent Rehberi” Projesi:   
Proje kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri’yle konumları belirlenen, aralarında kamu 
kuruluşları, hastaneler, eczaneler, dinî mekânlar, eczaneler, otobüs durakları, okullar 
ve restoranların da yer aldı!ı 15 bin adet önemli yer bilgisi, cep telefonlarına 
yüklenebilmektedir.
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E-Devlet kapısında sunulan hizmetlerinin kullanımında cinsiyet açısından önemli bir 
bölünme olduğunu göstermektedir.
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TURKSAT 10.05.2015 verileri
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TURKSAT 10.05.2015 verileri
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Türkiye genelinde 20.298.483 e-devlet kullanıcısı bulunmakta bunun 5.639.674
kadın 14.658.809 erkek kullanıcıdır. Bu oran kadınların neden dezavantajlı gruplarda 
yer aldığının sayısal göstergesi olarak düşünülebilir.
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Yaş gruplarına bakıldığında 25-50 yaş aralığındaki erkek kullanıcılarının kadınlara 
oranla çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz.
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İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla ücretsiz ve kotalı internet erişim 
paketlerinin kamu tarafından yoksul ailelere sağlanmasına yönelik bir çalışma 
yapılması gerekmektedir
FATİH Projesi kapsamında yaklaşık 10,6 milyon öğrenciye dağıtılacak tablet bilgisayar 
ile internet erişimi olmayan yoksul ailelerdeki eğitim gören çocukların internet 
erişiminin sağlanması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkacaktır. 
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Sosyal yardımlar genel müdürlüğü engelliler, yaşlılar, kadınlar ve yoksul kesimler 
üzerindeki yaptığı çalışmaları ve yenilikleri e-devlet kapısı üzerinden duyurmaktadır.
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2018 hedeflerinde bireylerin BİT erişim ve kullanım durumları ile becerileri daha 
sağlıklı ölçülecektir. Dezavantajlı olarak nitelendirilecek orta yaş ve üstü, gelir düzeyi 
düşük, kadın, engelli, kırsal kesimde veya az gelişmiş bölgelerde yaşayan bireylerin 
BİT erişim ve kullanım durumları ile becerileri ölçülerek her gruba yönelik odaklı 
politikalar geliştirilmesini mümkün kılacak bir sayısal bölünme endeksi 
geliştirilecektir.
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2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı - Aralık 2014 projelerin politika, 
açıklama, gerekçe , uygulama adımları , sorumlu ve işbirliği yapılacak kuruluşlar 
detaylı olarak yer almakta.
Rapor Sayfa : 125- 133 aralığı 
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