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1. Giriş

1990’lı yıllardan buyana internetin doğuşu ve 
bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması, küresel bağ-
lantılı yeni bir altyapı oluşturmuştur. Bu altyapı, 
iş modellerinin çoğunlukla uzmanlık ve düşünsel 
kapasite ile yürütüldüğü, şebekeleşme, bağlantı 
ve birlikte çalışmaya dayalı olan yeni küresel bil-
gi ekonomisinin gelişimini ivmelendirmiştir. 

Küresel bilgi ve haberleşme teknolojileri paza-
rı hali hazırda 3 trilyon $’a ulaşmış olup; 2008 
yılı sonunda bu rakamın 4 trilyon $’a ulaşması 
beklenmektedir [1]. Yazılım ve bilgi, bilgi ve 
haberleşme teknolojileri sektörünün giderek 
önem kazanan kritik unsurlarıdır.  Her iki un-
sur bugünün teknolojisinin altyapısı olup; bu 
altyapı gün geçtikçe sayısallaşan dünyadaki 
yenilikçilik, verimlilik ve gelişimin sürdürül-
mesinde kritik öneme sahiptir

Bu bağlamda makalenin I. bölümünde Küresel 
Bilgi Ekonomisi kavramına değinilmiş, II. Bö-
lümünde Küresel Bilgi ekonomisini oluşturan 
unsurlar olan internetin gelişimi, genişbant, 
ilgili web içeriği ve kullanılan dilin etkileri 
irdelenmiştir.  

2. Bilgi Ekonomisi

Bilgi ekonomisi, unsurları verimlilik ve reka-
betçilik olan; üretim, işleme ve bilgi tabanlı 
enformasyonun etkin uygulanmasına dayalı bir 
ekonomidir. Bilgi ekonomisi terimi, bilgi alış-
verişinin istenilen kişiyle, istenilen mekanda, 
istenilen zamanda süratli bir şekilde yapılması 
vasıtasıyla yaratılan sosyal ve ekonomik değer-
leri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bilgi eko-
nomisi bilginin hem para vasıtası hem de ürün 
olduğu ekonomi olarak da tanımlanmaktadır.   

Endüstrilerin ve toplumun sayısallaşması ya-
zılım ve elektronik bilgi talebini arttırmıştır. 
Gelişen trendler iş faaliyetlerinin otomasyonu, 
işletme/müşteri ilişkilerindeki değişimler, iş-
letme ve bilimsel bilgiler pazarı için mobilite-
nin sağlanması ve sayısal formdaki ürünlerin 
üretilmesini içermektedir.   

Küresel Bilgi Ekonomisi gelişmeye devam et-
tikçe; dünya genelindeki işletmeler, hükümet-
ler, yazılım  çözümleri, sayısal bilgi içeriği ve 
servis taleplerini karşılamak için yeni alışkan-
lıklar geliştirmek zorunda kalmaktadırlar.     
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Bilgi ekonomisini oluşturan temel unsurlar sı-
rasıyla internet bağlantısı, özellikle genişbant, 
Web içeriği ve dile erişim sayılabilir. 

2.1 İnternetin Gelişimi ve                                             
Genişbant İnternetin Gelişimi
İnternet, bilgi ekonomisinin küresel bağlantı 
altyapısını oluşturmaktadır. 

Dünya genelindeki internet kullanıcı sayısı 
1995 ve 2008 yılları arasında önemli  ölçüde 
artarak 1.4 milyara ulaşmıştır. 2012 yılı itiba-
rıyla bu sayının dünya popülasyonunun  % 30 
una tekabül eden 1.9 milyara ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Aşağıdaki grafikte Aralık 1996-
Haziran 2008 arasındaki internet gelişim trendi 
görülmektedir [2].  

Grafik 1 İnternet Gelişim Trendi 

Tablo 1’te ülkeler bazında 2007 yılına ait in-
ternet kullanımı istatistikleri yer almakta olup, 
Ülkemizdeki internet kullanıcılarının popülas-
yon içindeki yüzdesi 21,1 dir [3].  

2008 yılında 1.4 milyara ulaşan dünya gene-
lindeki internet kullanıcı sayısının artmasına 
parelel olarak web alanlarının sayısı da art-
maktadır. Ağustos 2008 itibarıyla 104 milyon 
web alanı ayda birkaç milyon site eklenerek 
aktif olarak kullanılmaktadır (Domaintools.
com). Buna ek olarak sitelerin birçoğu birkaç 
yüze varan  çoklu sayfalardan oluştuğundan 

tahmini web sayfası sayısı 30 milyar civarın-
dadır (Netcraft). 

Tablo 1 Ülkelerin İnternet Kullanım İstatistikleri 

Genişbant İnternet

İnternet bağlantılarının hızının artması ile in-
ternet ekonomisi gelişmeye başlamıştır. İnter-
net bağlantısının kalitesi, hızı ve maliyeti bilgi 
ekonomisini oldukça etkilemektedir. 

Bant genişliğini yeni küresel ekonominin “pet-
rolü” olarak değerlendirmek yalnış olmaz. 
Bant genişliği kısaca ses ve verinin bir yerden 
diğerine taşınmasını sağlamaktadır. Ucuz ulus-
lararası bant genişliği gelişmekte olan ülkele-
rin değişen dünyada rekabetçi kalması için ge-
reklidir. Genişbant  bilgi ekonomisin en temel 
unsurudur.   

Genişbant her türlü hızlı internet erişimi için 
kullanılan bir terim olup; bilgi ekonomisinin 
gelişiminde hayati bir öneme sahiptir. Te-
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mel genişbandın tanımı 256 Kbit/s a eşdeğer 
ya da daha büyük hız değerine sahip internet 
bağlantısı olarak tanımlandığı halde çoğu ülke 
minimum hız olarak 512 Kbit/s sunmaktadır-
lar. Fransa, Japonya ve İsveç DSL hizmetini 
10 Mbit/s olarak sunmaktadır [4]. Genişbant 
bağlantısı genel olarak çevirmeli modem bağ-
lantısından 10 kat hızlıdır. Hız konusunda bir 
fikir vermek gerekirse; 3.5 dakika süreye sahip 
bir MP3 müzik dosyasınının yüklenme süre-
si 28.8 kbit/s hızlı bir çevirmeli modemde 18 
dakika alırken 1.5 Mbit/s  genişbant bağlantısı 
ile bu süre 21 saniyeye düşmektedir. Genişbant 
internet  geniş büyüklükteki metin ya da grafik 
dosyalarının hızlı transferini, web sayfalarına 
anında erişimi sağlamaktadır [5]. 

2007 yılı itibariyle OECD Ülkelerinde 10 kişi ve 
üzeri çalışandan oluşan her 5 işletmeden 4’ü ge-
nişbant erişimine sahiptir. Kore, İzlanda, Kana-
da ve Finlandiya’da 10 kişi ve üzeri çalışandan 
oluşan işletmelerin %90’ı genişbant erişimine 
sahiptir. Bu oran İspanya, Avusturalya, İsveç, 
Belçika, Fransa ve Norveç’te % 85’tir [3]. 

Grafik 2’de genişbant abone sayısı kapsamında 
2007 yılı son çeyregi ve 2008 yılı birinci çere-
ği arasında dünya genelinde ilk 10’da yer alan 
ülkeler ve abone sayıları görülmekte olup başı 
ABD, Çin  ve Japonya çekmektedir [6].

Grafik 2 Ülkeler ve Genişbant abone sayıları

Grafik 3’te OECD ülkelerinin Ekim 2007 yılı 
itibarıyla ilan ettikleri genişbant abone sayısı  
görülmektedir. Grafiğe göre Ekim 2007 itiba-
riyle ülkemizdeki genişbant abone sayısı 3.8 

milyon iken [7]; 2008 yılının ilk çeyreği itiba-
riyle Türkiye’deki genişbant abonelerinin sayı-
sı 4.986 milyona ulaşmıştır [6].   

Grafik 3 OECD Ülkelerinin Ekim 2007 
itibariyle ilan ettikleri genişbant abone sayısı

Grafik 4 OECD Ülkelerinin Ekim 2007 
itibariyle ilan ettikleri genişbant yükleme hızı

Grafik 4’de OECD ülkelerinin Ekim 2007 yılı 
itibarıyla ilan ettikleri genişbant bağlantı hızla-
rı görülmektedir. Japonya, ilan ettiği yükleme 
hızı, 93,7 Mbit/s ile birinci olurken Ülkemiz-
deki hız yaklaşık olarak 1,4 Mbit/s’dir [7].  

2.2 Web İçeriği
Küresel sayısal içeriğin gelişimi kişisel bilgi-
sayarla birlikte 1980’de başlamış olup internet 
ile ivme kazanmaya devam etmektedir.

Sayısal içerik yıllarca fiziksel ortamlarda yer 
almış olup, sözkonusu içeriğe çevrimiçi olarak 
erişilebilmesi gerçek bir değişimi temsil et-
mektedir. Sayısal içeriği destekleyen genişban-
dın yaygınlaştırılması ve çevrimiçi dağıtım ve 
satış olmak üzere iki önemli unsur bulunmakta-
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dır. Sözkonusu unsurlar diğerleriyle birleşerek 
sayısal ekonominin gelişimini ivmelendirmek-
tedir. Buna örnek olarak geleneksel ortamlarla 
kıyaslandığında limitsiz içeriğe erişim  sağla-
yabilen arama motorları verilebilir. Yükselen 
pazar, ülkeler arası endüstri yakınsaması, sayı-
sal içerik üreticileri, televizyon, sinema, müzik 
endüstrisi, internet portalleri, bilgi teknolojileri 
yayıncıları ve elektronik üreticilerinin ürünle-
rini satın alan, kullanan tüketiciler arasındaki 
ittifakla nitelendirilmektedir. Sayısal içerikle 
ilgili karşılaşılabilecek zorluklar sosyal ve kül-
türel olabilmektedir. Bir diğer sorunlu olabile-
cek alan telif hakları konusudur [8].     

Endüstrilerin ve toplumun sayısallaşması ya-
zılım ve elektronik bilgi talebini arttırmıştır. 
Gelişen trendler iş faaliyetlerinin otomasyonu, 
işletme/müşteri ilişkilerindeki değişimler, iş-
letme ve bilimsel bilgiler pazarı için mobilite-
nin sağlanması ve sayısal formdaki ürünlerin 
üretilmesini içermektedir.   

Geçen beş yıllık süre içinde geniş bir ürün 
yelpazesi için sayısal içerik, mobil ve sayısal 
formdaki dağıtımlara yönelik harcamalar art-
mıştır.  PriceWater hauseCoopers (PWC) şir-
ketinin verilerine göre 2006 yılındaki 58 mil-
yar $ olan  dünya genelindeki sayısal ve mobil 
gelirlerin 2011 yılında 153 milyar $ olması 
beklenmektedir. 

Grafik 5 İşletmeler  İçin Bilgi Pazarının Gelişimi 

PWC Şirketinin verilerilerine göre, işletmeler 
için küresel bilgi pazarının değeri 2011 yılında 
Grafik 5’te görülebileceği üzere 111 Milyar $ 
‘a ulaşacaktır. 

Grafik 6’dan işletmelerin bölgelere göre küresel 
bilgi  pazarı paylarına ulaşmak mümkündür. 

Grafik 6 İşletmelerin Bölgelere Göre  
Küresel Bilgi  Pazarı Payları

Grafik 7  OECD Ülkelerindeki Bazı Sektörlerin 
Pazar Büyüklüğü ve Gelişimi, 2007

Grafik 7’de ise OECD ülkelerinde reklam, bil-
gisayar ve video oyunları, müzik, film ve vi-
deo gibi pazarlardaki sayısal içeriğin payı ve  
değerleri görülmektedir. Buna gore bilgisayar 
ve video oyunları pazarında çevrimçi gelir payı  
% 17 olup; bu oran  fim ve video pazarı için % 
1’den azdır.     
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2.3 Dil’e Erişim 
Web gelişiminin ilk yıllarında içerik İngilizce 
dilinde yazılmıştır. Çoğu içerik endüstrileşmiş 
ülkelerde geliştirildiğinden batı kültür ve de-
ğerlerine eğilim bulunmaktaydı. Sonuç olarak 
web çevresi gelişmiş dünyadaki iyi eğitim gör-
müş İngilizce konuşan kullanıcıların lehine yo-
ğunlaşmıştır. İngilizce 2008 yılı itibatıyla web 
içeriğinin % 31’ini oluşturmaktadır (internet-
worldstats.com, Bknz Grafik 8).  

Grafik 8 Web’de kullanılan diller

İngilizce’nin web’de diğer dillere oranla bas-
kın oluşu  küresel kullanıcıların önünde bir 
engel oluşturarak onları bilgi ağının dışında bı-
rakmakta ve küresel bilgi ekonomisini negatif 
yönde etkilemektedir.

Grafik 9 Web’de Dil Kullanımı Gelişimi, 2008

Öte yandan, 2000-2008 yılları arasında  bazı 
dillerin web’de kullanımının artmakta olduğu 
gözlenmektedir. 2000 ve 2008 yılları arasında 

Arapça’nın web’de kullanımı % 2064 artmış 
olup; Arapçayı  % 755 ile Çince, % 668 ile Por-
tekizce izlemektedir. İngilizce için bu artış ise 
% 204 olmuştur. Bu ise internette çok dilliğe 
gidişin bir göstergesi sayılabilir. 

Tablo 2’den 2005 yılı için dillerin Dünyada 
konuşulma yüzdesi ve Web içeriği yüzdesine 
ulaşmak mümkündür. 

Tablo 2  Dillerin Dünyada Konuşulma 
Yüzdesi ve Web İçeriği Yüzdesi

5. Sonuçlar

Küresel bilgi ekonomisinin gelişimini geniş-
bant internet bağlantısı, Web içeriği ve dile 
erişim doğrudan etkilemektedir. Küresel Bilgi 
ekonomisinin petrolü konumundaki bant ge-
nişliğinin arttırılarak, genişbant internetin yay-
gınlaştırılması, hızı ve kalitesinin arttırılması, 
fiyatının ucuzlaması ülkelerin değişen dünya-
da rekabetçi kalması için gereklidir.

Genişbant internet kullanımının yaygınlaştırıl-
ması için hükümetler gerekli altyapı ve  reka-
beti sağlayıcı tedbirleri almalıdırlar.

Günümüzün teknolojiye dayalı çevresinde dil 
yalnızca bir iletişim aracı olmayı aşarak fırsat 
ve yetkilendirme aracı olmaya başlamıştır. İn-
ternet gibi küresel bilgi ağlarında kişilerin ana 
dilini kullanma şansı yükselen bilgi toplumuna 
kimlerin katılabileceğini belirlemektedir. 
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2005 yılı rakamlarına göre Dünya popülas-
yonunun    % 1’i Türkçe konuşmakta olup,  
Dünyada’ki Türkçe web içeriğine sahip site 
sayısı % 1’in altındadır.          2008 Yılının 
ilk çeyreği itibariyle Türkiye’deki genişbant 
abone sayısının 4.986 milyona ulaşmış olması 
olumlu bir gelişme olmakla birlikte, bu sayı-
nın arttırılması, internet kullanıcılarının yararlı 
web içerikleri oluşturmasına yönelik, eğitim ve 
farkındalık yaratma çalışmalarının arttırılması 
e-ticaretin yaygınlaştırılmasını sağlayacak hu-
kuki ve yasal tedbirlerin alınması gereklidir.  

Bu sayede bilginin hem para vasıtası hem de 
ürün olduğu küresel ekonomide hakkettiğimiz 
yeri almamız mümkün olacaktır. 
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