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Bilgi iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı günümüz 

dünyasında toplumlarda yer alan bireyler, firmalar ve devletler bu teknolojilerden 
en verimli şekilde yararlanmaya çalışmaktadırlar. Son dönemlerde geleneksel 
yöntemlerden ziyade daha sıklıkla yapılmaya başlanan internet tabanlı işlemlerin 
artması devletlerin de bu alandaki yatırımlarının artmasına yol açmıştır. Kamu 
kurumları açısından önemli maliyetlerin azalmasına yol açan bu yatırımlar, 
vatandaşlara daha fazla hizmeti sunabilmek için rekabetin artmasına neden 
olmuştur. Kamu kurumları Elektronik Devlet (e-devlet) olarak adlandırılan bu 
hizmetlere ilişkin yeni ve farklı uygulamaları sürekli olarak vatandaşların 
hizmetine sunarken aynı zamanda bu süreçlerle ilgili çalışanlarının eğitimine de 
gereken önemi vermek zorundadır. Bu açıdan ele alınan çalışma kamu 
kurumlarındaki çalışanların e-devlet uygulamalarına ilişkin benimseme 
düzeylerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Gaziantep Vergi Dairesinde çalışan 
kamu personeli üzerinde yapılan anket çalışması sonucu elde edilen verilerle 
çalışanların benimseme düzeyleri ortaya çıkarılmıştır.    
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 In today’s world where information communication technologies are used 

extensively, individuals, corportaions and governments in society are tryting to 
benefit from sharing these technologies. In recent years, due to  internet based 
transactions increased rather than the more traditional methods often were 
initiated, governments have also let to an increase in investment in this area. These 
investments lead to significant cost reduction in terms of public institutions, has led 
to increased competition for citizens to be able to offer more services. While Public 
institutions are permanently submitting new and different applications to citizens 
related with these services which called Electronic Government(E-government), 
must give importance to the training of employees related to this process. The 
study considered in this respect aims to reveal the adoption level in related to e-
government applications for public institutions employees. The data collected 
according to survey result conducted on Gaziantep Tax Office employees, has 
revealed the adaption level of employees. 
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ÖNSÖZ 

Küreselleşmeyle birlikte bilişim teknolojilerinin önemi artmış bulunmakta ve 
devletler vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmek için teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmekte ve uygulamaya çalışmaktadır. Bu süreçte Türkiye’de e-devlet konusunda 
önemli adımlar atmıştır ve hergeçen gün daha da iyiye giden e-devlet uygulamarını 
vatandaşına sunmaktadır. e-devlet uygulamalarının kamu personeli tarafından 
benimsenmesi üzerine yaptığım bu çalışmamda öncelikle saygıdeğer tez danışmanım  
Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN’a tüm katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım. Ayrıca bu süreçte her zaman yanımda olan aileme ve desteğinden ötürü sevgili 
eşim Kadriye DEMİR’e ve değerli arkadaşım Osman SESLİOKUYUCU’ya  sonsuz 
teşekkürü bir boç bilirim. 
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1. GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, küreselleşmenin etkileri, kurumsal ve 
toplumsal boyutta, kaçınılmaz bir dönüşüme yol açmıştır. Küreselleşme süreciyle 
birlikte bilginin önemi giderek artmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi 
bilginin küresel rekabette önemli bir güç unsuru olmasını sağlamıştır. Bilgi toplumu, 
ulus devletini bilimsel gelişmelere karşı duyarlı hale getirmiştir. Kamu yönetiminde 
teknolojik yenilik ve değişimi teşvik etmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
desteğiyle ve bilişim alanındaki gelişmelerle ulus devletler e-devlete dönüşmüşlerdir. 

Günümüz toplumu bilgi toplumu, günümüz devleti ise bilgi devleti olarak 
adlandırılmaktadır. Bilgi çağı içerisinde anılmak isteyen devletler, bugünün ve 
geleceğin idari yönetiminin özellikle “elektronik devlet” anlayış ve uygulamalarından 
geçtiğini bilmektedirler. Devletler vatandaşlarına verdikleri hizmetleri geliştirmek için 
sürekli çaba göstermekte, politikalarını anlatabilmek ve etkili olabilmek için internet 
yoluyla onlara ulaşmaya çalışmaktadır. 

E-devlet elektronik bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla kamu hizmetlerinin 
daha hızlı etkin şeffaf bir biçimde vatandaşlara, özel kuruluşlarına ve diğer kamu 
kurumlarına düşük maliyetle sunulmasını ifade etmektedir. Bu açıdan bilgi toplumu ve 
e-devlet olgusunu; kamusal hizmetin sunumunda etkinliği sağlamaktan, küresel 
dünyanın tüm değerleri ile entegre olmaya ve yönetsel açılımları sağlamaya kadar pek 
çok amaca hizmet etmeye yönelik bir araç olarak algılamaya başlamıştır. E-devlet, 
günümüz toplumlarında devlet ve birey ilişkilerindeki devletin vatandaşa karşı yerine 
getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan 
görev ve sorumluluklarınn karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında 
kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesini sağlamaktadır.  

Teknolojik yenilikler kamu yönetiminde değişimi teşvik etmiştir. Böylece, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin desteğiyle ve bilişim alanındaki gelişmelerle ulus devletler e-
devlete dönüşmüşlerdir. Bu anlamda, e-devlet uygulamalarının gelişimine katkı 
sağlayacak tanımlayıcı araştırmaların önemi büyüktür.  

Bu çalışma, ‘bazı sorunlarla karşılaşmalarına rağmen kamu kurumlarının e-
devlet uygulamalarnı benimsedikleri’ temel varsayımını doğrulamak amacıyla, 
Gaziantep Vergi Dairesi örneğinde yapılmıştır. 

Tez çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm araştırmanın 
“GİRİŞ” kısmını oluşturmaktadır. İkinci bölümde konu ile ilgili önceki araştırmalara 
yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, e-devlet tanımı, amacı, faydaları ve sakıncaları ile 
dünyadaki bazı ülkelerin e-devlet uygulamaları ve Türkiye’de e-devlet uygulamalarında 
karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise; e-devlet uygulamalarının 
Gaziantep Vergi Dairesi’ndeki personel tarafından benimsenmesi araştırılmıştır. 
Çalışmanın beşinci bölümünü ise sonuç kısmı oluşturmaktadır. 
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2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

ÇELİKKOL, (2008) ‘‘Kamu Yönetimide E-devlet Yapılanması ve Türkiye İçin 
E-devlet Model Önerileri’’ adlı yüksek lisans tezinde, Türkiye’deki e-devlet 
uygulamalarında karşılaşılan sorunları araştırmış ve bu sorunlar için çözüm önerileri 
üzerinde çalışmıştır. 

UNITED NATIONS, UN E-Government Survey (2016), ‘‘E-Government In 
Support Of Sustaınable Development’’ adlı Birleşmiş Milletlerin anketinde dünya 
ülkeleri kıtalar ve kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilerek, e-devlet Gelişmişlik 
İndeksi, e-devlet Kullanım Oranları araştırılımış ve bu bölümlerde lider ülkeler ve diğer 
ülkerin e-devlet üzerinde yaptığı çalışmalar rapor halinde sunulmuştur. 

NARALAN, (2008) ‘‘E-devlet’e Etki Eden Faktörler’’ adlı makalede e-devlet’e 
etki eden faktörleri incelemiş ve bunlara yönelik açıklamarda bulunmuştur. 

JOSEPH, R.S., 2015. "Advantages And Dısadvantages Of E-Government 
Implementatıon’ adlı makalesinde e-devlet ile ilgilenen devlet kurumlarının kurallarını 
ve uygulamalarını anlamaya çalışanlar için bir çalışmada bulunmuştur. 

ÖZBEK, M., 2007. ‘‘E-devlet Ve Türkiye Uygulamaları Kapsamında Vedop 
Projesi’’, adlı  Yüksek Lisans tezi’nde Türkiye’deki e-devlet uygulamarından bahsetmiş 
ve Vergi Daireleri Otomasyon Projesi(VEDOP) uygulamasının örnek alınarak geniş bir 
şekilde incelenmiştir. 

UÇKAN, Ö., 2003. "Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve 
Politakalar-1’’ adlı kitabında, e-devlet, e-demokrasi ve e-yönetişim kavramları üzerinde 
durmuş ve  Türkiye için e-yönetişim stratejeleri üzerinde açıklamalarda bulunmuştur. 

SEVİNÇ ve ŞAHİN, 2013, Kamu çalışanlarının e-devlet uygulamalarında 
karşılaştıkları sorunları belirlemeye çalışan bir araştırmada ise e-devlet kültürünün 
Türkiye’de henüz yaygınlaşmadığını vurgulamakta bunun temelinde de uzman eleman 
eksikliği, teknoloji yetersizliği,  eğitim sorunu vatandaş ve kamu çalışanı ve büyük 
oranda da bireysel faktörlerin olduğu ifade edilmektedir. 

ZHAO ve KHAN, 2013. ‘‘An Empiricial Study of E-Government Service 
Adoption: Culture and Behavioral Intention’’ adlı makalede, vatandaşların e-devlet 
hizmet kullanımını etkileyen faktörleri araştırmış ve üzerinde çalışmışlardır.
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3. GENEL OLARAK E-DEVLET 

Bu bölümde e-devlet’in anlamı önemi ve tarihçesi ile kamu yönetimindeki 
kullanım alanları incelenmiştir. 

3.1. E-Devlet 

Günümüzde bilgi teknolojilerinin çok hızlı ilerlemesi ve yayılması geleneksel 
devlet yapısının daha hızlı ve esnek bir devlet modeline geçmesine sebep olmuştur. Bu 
yeni model elektronik devlet (e-devlet) olarak adlandırılmaktadır (Başar ve Bölükbaş, 
2010: 157). 

Devlet işleyişi ve hizmet verme anlayışının değişmesi, teknolojik çağrıştıran bir 
ifadeyle ‘‘Elektronik Devlet’’ olarak ifade edilmeye başlamıştır (Naralan, 2014:1). 

 E-devlet yönetiminde bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı sayesinde, bilgi 
toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, vatandaşı ve kurumları (özel ve/veya 
kamu) ile elektronik ortamda iletişimde bulunarak verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı 
sağlayacak yeni bir yapılanma modelidir (Kuran, 2005:1). 

3.1.1. E-Devlet Anlam ve Önemi 

E-devlet, kamu kuruluşları, vatandaşlar ve ticari kurumlar arasındaki bilgi, 
hizmet ve mal alışverişlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılarak performans ve 
verimlilik artışını hedefleyen, günümüz toplumlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında 
kullanılan bir kamu yönetimi modeli olduğu ifade edilmektedir (Aydın, 2012:255). 

Gerçek anlamıyla e-devlet, kısa vadeli, basit ve dar kapsamlı bir girişimi değil; 
geniş bir zamana yayılmış, karmaşık, geniş kapsamlı ve zahmetli bir yaklaşımı içerir 
(Yıldırım, 2011:14). Diğer kaynaklara göre bazı e-devlet tanımları aşağıdaki gibidir. 

E-devlet, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak kamu yönetiminin yerine 
getirilmesine yardımcı olan bir bilgi sistemidir (Tung ve Rieck, 2005:418). 

E-devlet, kamu politikalarını, devlet işlerini geliştirmek ve desteklemek, 
vatandaşları yönlendirmek ve onların devlet hizmetlerini zamanında alabilmesini 
sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaktır (CTG, 2007:1). 

E-devlet; e-ticaret araçlarının ve tekniklerinin vatandaşlara hizmet sağlanması 
amacıyla devlet tarafından kullanılması olarak ifade edilebilir (Affisco ve Soliman, 
2006:13). 

Kamu yönetiminde paradigma değişimi olarak da adlandırılan yeni kamu 
yönetimi yaklaşımı modeli, yurttaşları “müşteri”, kamu yönetimi faaliyetlerini de 
“hizmet” olarak görmektedir. Geleneksel sistemde, vatandaş hizmeti beklerken e-devlet 
uygulamalarında hizmetler vatandaşı beklemektedir. Kamuda modern yönetim 
anlayışının benimsenmesi ile e-devlet, kalite-fiyat performansı ölçütlerinin uygulandığı, 
en az maliyet ve emekle en kaliteli hizmetin üretilmesini hedefleyen bir verimlilik 
yönetim sistemi şekline dönüşmüştür (Çelik, 2005:42; Seher, 2010:22). 

3.1.2. E-Devlet Tarihsel Süreci 

1990’larda internetin kullanılmaya başlaması ile beraber dünya ülkelerinin bilgi 
toplumunu ve bilgiye dayalı ekonomiyi tanımlamaya yönelik çalışmaları hızlanmaya 
başlamıştır. Önce özel sektör internetin sağlayacağı faydaları fark etmiş ve internet 
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siteleri yapmaya başlamışlarıdır (Naralan, 2010:5). 1990’lı yılların başlarından 1998 
yılına kadar olan dönemde, internet daha çok tek taraflı bilgi sunumu için kullanılmaya 
başlanmıştır (Odabaş, 2009:18). 1990’ların sonlarından itibaren bazı ülkeler, verimliliği 
arttırma ve müşteriye karşı daha duyarlı olma amaçlarını birleştirerek, yurttaşlara ve iş 
çevrelerine bilgi ve hizmetleri elektronik sunmak için bilgi teknolojisini kullanmak 
üzerine özel bir vurgu e-devlet çalışmalarını başlatmıştır (Yıldırım, 2011:6). 

2001 yılından sonra web sitelerinde sunulan kamusal hizmetlerin tek çatı altında 
koordine edilmesi görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu yıllardan sonra web siteleri 
aracılığıyla sunulan bütün devlet hizmetlerinin tek bir nitelikli işin daha az personelle 
yapılması sağlanmaya başlamıştır (Odabaş, 2009:18). 

1990’lu  yıllardan 2000’li yıllara kadar olan e-devlet gelişimini aşağıdaki şekilde 
sınıflandırabiliriz; 

Aşama 1: Bilgi Paylaşımı Amacıyla İnternet Kullanımı (1993-1998) 
Kamu kurumlarına ait web siteleri, Internet’in ilk ortaya çıkışından 1990’lı 

yılların sonuna kadar pasif kalmıştır. Bugün bile websitelerin en büyük özelliklerinden 
bir tanesi kullancılara bilgi sağlamaktır. 

Aşama 2: Çevrimiçi (online) İşlem ve Hizmet Sunumu (1998-2001) 
Artan sayıda Kamu web sitelerinde 1990’lı yılların sonundan itibaren bilgi 

sağlayıcı modelden işlemsel modele doğru geçiş yapmaya başlamıştır. Başlangıçta, bu 
biçim kullanıcılara yazdırılabilir ve mail yoluyla kurumlara sunulacak formları 
indirmeye izin vermiştir. 

Aşama 3: Entegrasyon (2001-...) 
Hükümetin katmanları arasında ve hatta kamu ve özel sektör arasındaki 

kurumlar arasındaki eski bölünmeler, dijital çağda giderek ilgisiz haline gelmiştir. Akıllı 
e-devlet tek bir temel amaç üzerine yoğunlaşmalıdır. Bu temel amaç vatandaşların 
problemlerinin çözümlenmesidir (Leigh, Atkinson, 2001: 6-7). 

3.1.2. E-Devlet Amaçları 

E-devlet uygulamalarının uygulamaya konulması, kamu yönetimi açısından 
önemli bir adımı ve değişimi ifade etmektedir. Bu değişim, kamu hizmetlerine yaklaşım 
ve sunumu açısından dikkate alınması gereken bir değişimdir. Bu şekilde önemli ve 
maliyetli değişimi sağlamak için bu projenin önemli amaçları ve dolayısıyla yarar 
sağlıyor olması gerekmektedir (Meydanlı:2010:31). E-devlet uygulaması kamu 
yönetimi açısından şeffaflık, rasyonellik, bürokrasinin azalması, işlerin daha hızlı 
yapılması, üretkenlik ve verimlilik, kesintisiz hizmet, etkin ve hızlı denetim, kamusal 
hizmetlerin yaygın ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlarını güderken vatandaş 
açısından ise yönetime etkin katılımı, herkese eşit hizmeti, hizmet üretim ve yönetim 
sürecinde istek ve eğilimlerin belirtilmesini hedeflemektedir (Büke, 2002:3; Çelikkol, 
2008:27). 

3.1.3.1. Sürekli Hizmet 

Kamu hizmetlerinde süreklilik, düzenlilik ve istikrarlılık aslında kamu 
hizmetlerinin hem amacı hem de sonucu olarak değerlendirilebilir. Ayrıca kamu 
hizmetlerinin değişiminde e-devlet uygulaması bu açıdan oldukça önemlidir ve klasik 
kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktadır (Çelikkol, 2008:33). Klasik kamu 
hizmetlerinde şikâyet edilen en önemli noktalarından birisi, hizmetlerin geç yürümesi 
iken, e-devlet uygulamalarında, vatandaşlarının talepleri günün her saatinde ve hızlı bir 
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şekilde karşılanabilecektir. Bu durumun ortaya çıkaracagı güven duygusu ve psikolojik 
rahatlık ile, sistemin siyasal ve ekonomik anlamda rahatlamasına yol açarak bireylerin 
devletleriyle ve yönetimleriyle barışık bir hayat sürmesini sağlayacaktır (Karkın, 
2003:62). 

3.1.3.2. Üretkenlik ve Verimlilik 

E-devlet aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar ve ticari 
kurumların aralarındaki bilgi, hizmet ve mal alışverişlerinde bilgi teknolojilerini 
kullanarak daha fazla performans ve verimlilik hedeflemektedir (Özbek, 2007:22). 
Verimlilik kavramı, işletmecilikteki teknik anlam olan, çıktıların girdilere oranıdır ve 
işletme teorisinde verimlilik kâr kavramı ile bağlantılıdır, çünkü kâr işletmelerin 
maliyetler ve gelir arasındaki pozitif farkına eşittir (Müftüoğlu, 2003:224). Ama kamu 
yönetiminin hedeflerinde kârlılık bulunmamaktadır ve bunun yerine verimli hizmet yer 
alır ve verimlilikten kastedilen kamu hizmetlerinin daha düşük maliyetle daha nitelikli 
olarak sunulmasıdır (Uçkan, 2003:19). Yönetimde, kırtasiyeciliğin  ve personel 
ihtiyacının büyük ölçüde azalıyor olması,  çıktı alma, posta maliyeti ve arşivciliğin 
büyük oranda ortadan kalkması gibi tasarruf kalemleri ve genel maliyetlerin 
azalmasında büyük katkılar sağlamıştır ve sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere 
yönelik verimliliğin arttırılması yerel bilgi uçurumunda azalmayı sağlarken kalkınmaya 
da büyük ölçüde yarar sağlamaktadır (Kuran, 2005:22). 

3.1.3.3. Şeffaf Yönetim 

E-devletin temel amaçlarından birisi şeffaf yönetimi sağlamaktır. E-devlet’ten 
beklenen şeffaf yönetim anlayışı, e-devlet’in en büyük getirilerinden birisi olarak 
değerlendirilir ve yapılan işlerle ve hizmetlerle ilgili olarak gizlilik sınırlamalarının 
mümkün olan en alt düzeye indirilmesi, bilgi edinme hak ve özgürlüğünün önünün 
açılmasıdır (Nacar, 2008:6; Kösecik ve Karkın, 2004: 99). Bilgi güvenliğinin ve doğru 
bilgiye ulaşılırlığın e-devlet uygulamaları ile sağlanması, kamu hizmetlerinin karar alma 
mekanizmalarından sunulmalarına kadar geçen sürecin her aşamasının denetiminin 
kolaylaşması ve böylece kamuda hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını 
sağlamaktadır (Uçar, 2010:19). Gelecekte kamu hizmetlerinin artan bir şekilde sanal 
ortama taşınmasıyla hem kamu hizmetlerinin etkinliğinin artacağı, hem de devlet 
işleyişinin daha da şeffaf olacağı beklenmektedir. Böylece, halk ile yönetim arasındaki 
gittikçe artan güven bunalımının da aşılması kolaylaşacaktır (Koyun, 2003:67). 

3.1.3.4. Bürokrasinin Azalması 

E-devlet sayesinde devletin işlevlerini devam ettirerek küçülmesi yani 
masraflarını kısması büyük kazançlar getirebilecek, bürokrasinin yavaşlattığı ve 
hantallaştırdığı devlet yapısı özel sektörün önünü açacak esnek yapıya kavuşarak, 
üretim ve yatırımlara daha çabuk uyum sağlacak ve destekleyecektir (Cantekinler, 
2002:12). E-devlet uygulaması öncesinde vatandaşlar bilgi sistemine kamu görevlileri 
aracılığıyla ulaşırken, e-devlet sayesinde direk bir şekilde bilgi sistemine giriş yapmaya 
başlamışlardır (İnce, 2001:24). 

Vatandaş veya kurumların, ilgili kamu birimleriyle birebir görüşerek işlem 
yaptırmaları, bürokrasi temelli devlet anlayışının temelinde bulunmaktadır. Devlet 
kurumlarının giderek bürokratikleşmesi sonucu üzerindeki yükü taşıyamaz duruma 
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gelmektedirler. Görevlerin ve sunulan hizmetlerin düzgün bir şekilde yürütülmesi için 
işlemlerin kağıda dayalı yapılması hem işlemlerin süresini uzatmakta hem de kamu cari 
harcalamarını arttırmaktadır (Meydanlı, 2010:35; İnce, 2001:102). E-devlet’in 
kullanılmaya başlamasıyla bürokrasinin azalması ve daha az maliyetli bir kamu 
yönetimi hedeflenmektedir. 

3.1.3.5. Vatandaşın Yönetime Daha Etkin Katılımı 

E-devlet günümüzde artık birer müşteri olarak görülen vatandaşlara etkili, 
verimli ve düşük maliyetli süreçlerle kaliteli hizmet sunmayı sağlamak olarak 
algılanmanın ötesinde, etkin bir yönetişim süreci olarak görülmektedir ve kullanıcılara 
sağlanan kolaylıkların vatandaşlar ile devlet arasında etkileşimli bir ilişki 
oluşturabileceği ve bu sayede e-devlet’in, demokratik katılım süreçlerine olumlu katkı 
yapabileceği düşünülmektedir (Uçkan, 2003:74; Maraş, 2011:129). Klasik yönetim 
anlayışında tek taraflı olan iletişim yerine iki taraflı olan iletişim anlayışı gelmekte 
böylece hem vatandaşlarda hem de kurum içinde memnuniyet sağlanmaktadır. Bu 
şekilde vatandaşlar devletin, isteklerine duyarlı olduğunu ve dikkate alındığını 
hissedecektir ve böylece vatandaşın memnuniyetini artıracak ve vatandaş ile devlet 
sürekli etkileşim halinde olacaktır (Aydın, 2014:16). 

3.1.4. E-Devlet’in Faydaları 

Başarılı bir e-devlet modelinin ülkenin kalkınmasından sosyo-kültürel 
gelişmesine, yaşam kalitesinin artmasına ve katılım demokrasinin güçlenmesine kadar 
birçok yararları vardır (Kırçova, 2003:23). Kamu hizmeti kalitesini arttırmak, 
maliyetleri indirgemek, güven sağlamak ve demokrasiyi tabana yayması açısından e-
devlet uygulamaları oldukça önemlidir. Çünkü e-devlet uygulamaları bu faydaları 
maksimize edebilecek niteliğe sahiptir. Hızla gelişen teknoloji sayesinde e-devlet 
kapısı; bilgi ve hizmetleri tek bir yerden verdiği ve devlet kurumlarının entegrasyonunu 
sağladığı için vatandaşın hayatını tek bir tuş ile kolaylaşabilecek, zaman tasarrufu 
sağlayacak, hizmetleri daha kısa sürede almasını temin edecek böylece hayat kalitesini 
yükseltecek, ayrıca toplumun verimlilik düzeyini artıracak ve kamu hizmetlerini dünya 
standartlarının üzerine çıkaracak olan çok önemli olan bir girişimdir (Çelikkol, 
2008:75). 

E-devlet sayesinde, devletin işlevlerini devam ettirerek masraflarını kısıp daha 
büyük kazançlar getirerek, bürokrasinin yavaşlattığı ve hantallaştırdığı devlet yapısı, 
özel sektörün önünü açacak esnek yapıya kavuşarak, üretim ve yatırımlara daha kolay 
entegre sağlayabilecek ve destek verebilecektir (Cantekinler, 2002:12). 

E-devlet kaynaklı faydaların genellikle iki gruba ayrılmaktadır. İlk olarak; bilgi 
iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla elde edilen verimliliğin artması, ikincisi 
ise kullanıcıların yani vatandaşların ve iş dünyasının elde edeceği faydalarıdır (Foley, 
2005:5). 

Aşağıda e-devlet’in diğer faydalarını da görebiliriz, 
 Tam Kapsamlı Devlet; e-devlet vatandaşlar ve devlet arasında güven 

kurmaya yardımcı olur, iyi bir devletin temel faktörü vatandaşlarını internete dayalı 
stratejilerini kullanarak siyasi adımlarına dahil ederek, devlet hesap verilebilirliğini ve 
açıklığını gösterir. 
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 Kolay ve Çabuk Uygulama; e-devlet tüm vatandaşlara bilgiye kolay ulaşım 
sağladığından dolayı, devlet kararları ve politikaları vatandaşların karşısında daha kolay 
anlaşılır olmaktadır. 

 Yüksek Operasyonel Verimlilik; e-devlet aracılığıyla kurulan merkezleşmiş 
iletişim noktası sayesinde, devletler daha yüksek verimlilik sağlayabilir. 

 Devlete Duyulan Yüksek Güven; şeffaflık, doğruluk ve kolay bilginin 
geliştirimesi ile vatandaşlar ve devler arasında dönüşüm başarılı olmaktadır. 

 Devlet İşleyişinin Maliyetinin Düşmesi; e-devlet uygulaması sadece 
kaynakları, çabayı ve parayı biriktirmek değil, aynı zaman yüksek düzeyde servis kalite 
seviyesini arttırmak ve devlet daireleri için zaman tasarrufu sağlamaktadır 
(eMunicipality, 2016). 

3.1.5. E-Devlet’in Sakıncaları 

E-devlet’in birçok faydasının yanısıra aynı zamanda birden fazla da sakıncıları 
vardır. Bunları özetle aşağıdaki şekilde görebiliriz; 

 Halkın interete erişim eşitliğinin eksikliği; Kullanıcıların okur yazarlığı ve 
bilgisayar kullanım kabilyetlerinin eşit olmamasından dolayı kaynaklanan eksiklikler, 
özellikle yaşlı insanların okur yazar durumlarının düşük olması (Joseph, 2015:29)  

 Güven eksikliği ve siber suçlar; Devlet web sitelerinin yüksek güvelikte 
olduğu iddia edilmesine rağmen, vatandaşlar, spam gelen mailler, devlet sitelerinde 
yapılan işlemler ya da geçmiş dökümü hakkında hala endişeliler (Ngulube, 2007:3). 

 Aşırı Gözetim; Devlet ve vatandaş arasındaki artan iletişim çift yönlü olarak 
işlemektedir. Hükümet e-devlet’i geliştirmeye başladığında ve daha karmaşık bir yapıya 
dönüştüğü zaman, vatandaşlar büyük ölçüde hükümetle elektronik etkileşim zorunda 
kalacaktır ve bu durumda devletin vatandaşlarından daha fazla bilgi istediğinden dolayı 
gizlilik eksikliğine yol açacaktır (Jay, 2006; Joseph, 2015:30). 

E-devlet uygulamalarındaki riskler aşağıdaki tablo.1 deki gibi sınıflandırılabilir 
(Ashaye ve Irani, 2013;94). 

Tablo 3.1. E-devlet Uygulamasındaki Riskler 

Unsur E-devlet Uygulaması Riski 
 
Teknoloji 

Başka birimler tarafından bilgiye erişim. Yeni teknolojiler – 
Risk kaybı, yabancı tekenoloji know-how servis fragmasyonuna 
bağlı  

 
Süreç 

Fazla bilginin kontolünü sağlayamama, kalitesiz servis kalitesi, 
geciken servis gibi. Daha fazla yolsuzluk, eğer ofis fonksiyonları 
aracılılarla sağlanırsa. İstikrarsiz güç üretimi 

 
İnsan 

Gizlilik İlişkisi, örenek arka plan kontrolleri 
Daha az İnsangücü  
İşsizlikte artış 

 
Organizasyonel 

E-devlet hizmetlerinin yanlış yorumlanması ve kötüye 
kullanılması;Diğer kurumlar ve vatandaşlar tarafından 
eleştirilerin artması 

Finansal Sınırlı ya da yetersiz fon, özellikle uygulama sırasında.  
Güvenlik ve Gizlilik Çevresel bilgi güvenliği, örnek kimlik hırsızlığı 
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3.1.6. Dünyada E-Devlet Uygulama Örnekleri 

Bu bölümde dünyadaki bazı ülkerin e-devlet kalkınma endeksleri ve sistemleri 
incelenecektir. E-Devlet Kalkınma Endeksi (EDGI), 193 Birleşmiş Milletler Üye 
Devletlerin e-devlet politikalarının ve stratejelerinin temel hizmetlerinin sunulması için 
belirli sektörlerde genel olarak nasıl uygulandığını gösteren geniş kapsamlı bir ankettir. 
Matematiksel olarak e-devlet’in en önemli 3 alanındaki normalleştirilmiş ağırlıklı 
ortalamalarından oluşmaktadır (Zhao ve Khan, 2013); 

 Online hizmetlerin kapsamı ve kalitesi (Online Servis Endeksi, OSI) 
 Telekomünikasyon altyapısının gelişme durumu (Telekominakasyon 

Altyapı Endeksi, TII) 
 İnsan kaynakları (İnsan Kaynakları İndeksi) 
 
Hesaplama yöntemi: 
Endeks 3 alt endeksin normalleştirilmiş ağırlıklı ortalamasından oluşur: 
 
 
 
 
Her iki yılda bir yapılan Birleşmiş Milletler e-devlet anketi, Ekonomik ve Sosyal  
 
İlişkiler Bölümleri tarafından yürütülmektedir. 193 Birleşmiş Milletler Üye 

Ülkeleri’nin e-devlet gelişim statüsünü gösteren dünyadaki tek rapordur. Bu anket karar 
vericilerin kendi alanlarındaki  e-devlet gücü ve zorluklarını ve e-devlet politikalarını 
yönledirmek için araç görevi görmektedir (United Nations E-Government 
Survey,2014:3). 

3.1.6.1. Kore Cumhuriyeti 

Kore, geniş tabanlı internet (Bilgi Teknolojileri) dahil olmak üzere, hükümetini 
daha rekabetçi olarak takip edilmesini sağlamak için dünyanın en iyi bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak e-devleti önemli bir araç olarak kullanmıştır. Güney Kore 
Cumhuriyetinin ulusal portalı sayesinde vatandaşlar online bilgi sağlayabiliyor, 
şikayetlerini iletebiliyor, sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor ve ödemelerini 
yapabilmektedirler ve bütün bu işlemler için elektronik imza kullanılmaktadır (NIA, 
2011:1-20). 

Birleşmiş Milletlerin 2014 yılındaki e-devlet kalkınma endeksine göre, Kore 
Cumhuriyeti liderliğini en yüksek puan 0,9462 ile lider olmuştur ve e-devlet 
yeniliklerine odaklanmaktadır (United Nations E-Government Survey, 2014:15).  

3.1.6.2. Hollanda 

Hollanda, bilgi çağının önde gelen modern ülkelerinden birisi haline gelebilmek 
için çok fazla çaba harcamaktadır. İlk bakışta Hollanda elektronik hizmetlerin gelişimi 
için mükemmel koşullar sağlamaktadır. Çünkü bu ülkede, nüfus eğitimlidir, vatandaşın 
hükümete güveni fazladır, iyi bir teknik alt yapı, vatandaşlar arasında yüksek düzeyde 
internet kullanımı alışkanlığı ve iyi örgütlenmiş merkezi kayıtlar mevcuttur. Bu yüzden 
kamu hizmetlerinin elektronik ortamda dağıtımında Hollanda’nın önde gelen ülkelerden 

EGDI: (1/3*online hizmetler endeksi)+ (1/3*telekomünikasyon altyapı) 

endeksi)+ (1/3*insan sermaye endeksi) 
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birisi olması şaşırtıcı değildir (Leenes ve Svensson, 2004:496). Hollanda şuan da iddalı 
olan hedefiyle ulaşmış durumda ve 2004 yılında belirlediği ülkenin genel idari 
maliyetlerini etkin bir e-devlet yaklaşımıyla yüzde 25 oranında düşürüp ve 2018 yılına 
kadar 1.8 milyar dolar daha genel hükümet tasarrufu hedeflemektedir. Online olarak 
vatandaşlara ve işletmelere birçok hizmet taşımak için dijital dizayn edilmiş standart 
stratejisi Hollanda’nın en önemli e-devlet elementidir (United Nations E-Government 
Survey, 2014:32). 

3.1.6.3. İngiltere 

İngiltere hükümeti, “www.direct.gov.uk” web adresinden vatandaşlarına hem 
pek çok bilgi aktarmakta hem de etkileşimli olarak kamu hizmeti sunmaktadır ve diğer 
bir portal ise Devlet Giriş Kapısı (Government Gateway) olarak ifade edilen ve 
“www.gateway.gov.uk “ adresinden giriş yapılan portal ile vatandaşlar kamu 
hizmetlerinden elektronik ortamda yararlanmak suretiyle merkezi olarak kayıt 
yapabilmektedirler (United Nations E-Government Survey, 2008:32; Meydanlı, 
2010:72). Bu site 2012 yılında kullanılmaya başlanmıştır, ve bireysel siteler ve yüzlerce 
devlet departmanları tek bir link olarak toplanmıştır. Bütün 24 bakanlık birimleri ve 
diğer 28 organizayonu 1 Mayıs 2013’te  ‘‘gov.uk’’ sitesinde geçmiştir 
(eGovernmentfactsheet, 2014:23). 

İngiltere‟deki e-devlet çalışmalarını diğer ülke örneklerinden ayıran en belirgin 
uygulama, e-devlet’in oluşturulmasında demokrasinin toplumun tüm kesimlerince 
kullanımının gözetilmesidir. İngiltere hükümeti, e-devlet çalışmalarını yürütürken, 
elektronik iletişim ve işlemlerde demokrasinin en iyi nasıl uygulanabileceğini de 
toplumun bütün kesimleri ile tartışmıştır (Meydanlı, 2010:73). Örnek olarak, Birleşik 
Kırallık ‘‘legislation.gov.uk’’ adresini kurmuştur ve bu online portal açık standartlara 
göre dizayn edilmiş mevzuaat dökümanlarına erşimi sağlamaktadır ve aynı zamanda 
online dilekçe hizmetleriyle birlikte vatandaşlar online olarak dilekçe oluşuturup, 
imzalayabilmekte ve izleyebilmektedirler (Open Standart Principles, 2012:1). Birleşmiş 
Milletlerin 2014 yılındaki e-devlet kalkınma endeksine göre 0.8695 puan ile 8’nci 
sırada bulunan İngiltere 2016 yılında en yüksek puan 0.9143 ile hem avrupada hem de 
dünya genelinde lider konuma gelmiştir (United Nations E-Government Survey, 
2014:15; United Nations E-Government Survey, 2016:111). 

3.1.6.4. Danimarka 

 Danimarka daha verimli ve etkin bir kamu sektörü canlandırmak için, çevrimiçi 
hizmetleri kullanarak dünyadaki  ülkelerin liderlik çabalarında ön planda yer almaktadır 
(OECD, 2016). Danimarka vatandaşları bilgisayarlarını, cep telefonlarını ve interneti 
hergün kullanmaktadır. Yeni dijital fırsatların değeri, çoğu vatandaş ve firmalar için 
çabuk bir şekilde günlük yaşam haline dönüşmüştür. Danimarka kamu sektörü bilgi ve 
yeni teknolojilere adapte olmakta dünya lideridir ve refah seviyesini geliştirmeyi 
amaçlamıştır. Danimarka ilk e-devlet stratejilerini 2001 yılında başlatmıştır ve o 
zamandan beri, merkezi hükümet, bölgeler ve belediyeler e-devlet çözümlerini 
geliştirmek ve genişletmek için yakın bir şekilde çalışmışlardır (Digitaliseringsstyrelsen, 
2016). 

Danimarka’da kullanılan ‘‘borger.dk’’ isimli portalın özelliği olan ulusal 
müzakere ve oy kullanma platformu farklı grupların müzakerelere ve oy kullanmalarına 
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katılımını sağlamaktadır. Dahası bu servis yabancılara Danimarka’daki halk yaşantısına 
katılım fırsatı sağlamaktadır (United Nations E-Government Survey, 2016:60). 

  3.1.6.5. Amerika 

1990’larında başında internetin doğuşu ve Dünya Web Ağı (web) Birleşik 
Devletler Hükümetleri, toplumsal ve ekonomik sistemler ve beklentileri hükümetlerle 
aynı hizaya getirmek için web tabanlı hükümet bilgi ve kamu hizmetlerinin 
geliştirilmesini başlatma izni verildi. Hükümet kurumları artan bir şekilde, emeklilik, 
sakatlık, sağlık eğitimi, ev kurma, tarım, taşıma ve çevre ile ilgili vatandaşlar için 
politikalar ve pratik kuralların yanı sıra hukuk, kuralları ve yaptırımlar ile ilgili online 
bilgi sistemini kurmuşlardır. Ayrıca, interaktif kamu servisi artarak bireyler ve 
işyerelerinin vergi doldurmadan, lisans alma ve kayıt işlemlerine kadar kullanılabilir 
hale gelmiştir (Fountain, 2007:6). 

2002 yılında çıkan e-devlet yasası uyarınca, Dışişleri Bakanlığı çeşitli website 
özelliklerini müşteri hizmetlerini geliştirmek ve iyileştirmek için çalışmalarına devam 
etmektedir (U.S. Department of State, 2016). E-devlet ve Bilgi Teknoloji Ofisi, Federal 
Devletler Bilişim Daire Başkanlığı (CIO) tarafından yürütülmektedir, internet tabanlı 
teknolojileri, geliştriciler ve sağlayıcıların yönlendirmesi ile vatandaşların ve 
işletmelerin kullanımını Federal Devlet ile birlikte kolaylaştırmakta, mükelleflerin 
dolarlarını tasarruf etmekte ve vatandaşların katılımını hızlandırmaktadır (Office of 
Management and Budget, 2016).  

2012 yılından beri, Amerika Birleşik Devletleri, eğitimi ve yeniliği destekleyen  
teknolojiyi kullanabilen politikalar yoluyla sürdürülebilir ve kaliteli işlerle birlikte çok 
önemli adımlar atmıştır (United Nations E-Government Survey, 2014:24). İklim, hava 
durumu, arazi ve diğer doğal kaynakların büyük veri analizleriyle kombine edilmiş olan 
açık hükümet verileme sistemi ile, daha etkin bir şekilde çevre sorunlarını ele alarak 
gezegeni korumaya çalışmaktadır. Örnek  olarak Birleşik Devletlerdeki Beyaz Saray, 
son zamanlarda ülke çapında iklim verileri kullanımı yaygınlaştırmak için 
‘‘climate.data.gov’’ sayfasında ‘‘Data.gov’’ tarafından girilen bir girişim başlattı ve 
hedef ise toplulukların küresel ısınmanın etkileri ile başa çıkabilmeleridir. Data veri 
analizi daha geniş stratejilere çözüm olabilir, sel felaketi gibi ve uzun vadede hükümetin 
önemli tasarruflar yapmasına sebep olabilir (United Nations E-Government Survey, 
2016:33). 

3.1.6.6. Fransa 

Fransada ‘‘Service-Public.fr’’ olarak kamu servis kullancılarının günlük 
yaşantılarına odaklanan pratik bilgilere erişen nokta olarak Ekim 2000’de kurulan 
portal, oryantasyon dokümantasyon, çevrimiçi formlar ve çevrimiçi kamu servislerine 
linkleri sağlamaktadır. Ocak 2008 itibariyle idari prosedürlerin %75 lik kısımları online 
olarak aktifti. Şubat 2008’de portal ‘‘Administration 24h/24’’ websitesi ile, 
vatandaşların ve kurumların idari formalitelerini yerlerine getirmeleri için bir tek-durma 
satış olarak zenginleştirilmiştir. Nisan 2014’te başlatılan ‘‘Basitleştirilmiş Halk Pazarı’’ 
şu anda uygulanmaktadır. Bu portal, firmaların devlet kontratları için ihalelere 
davetlerine sadece firmanın sokak ismi ve destekleyici belgeler yerine onur belgesi ile 
cevap vermektedir. Aynı şekilde, Temmuz 2014’ten bu yana deneyleştirilmiş 
‘‘Basitleştirilmiş Devlet Yardımı’’ yaygınlaşmıştır (E-Government Factsheets, 
2016:28). 
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IBM Fransada e-devlet girişimleri analizi, Fransanın girişimlerden sadece bir 
noktaya kadar yararlanabildiğini ancak sonuna kadar yararlanamadığını gösteriyor. 
Girişimler, karşı-uç olarak odaklanılmıştır örnek olarak, başlangıç olan müşteriye 
bağlantı sağlamak. Ama son kısıma ulaşmak ve e-devletin faydalarının etkisini talep 
etmek için, Fransa Hükümeti vatandaş odaklı ve geri-uç (örnek iç yapı ve süreç) 
sürecine uygun bir şekilde kendi işlevleri, fonksiyonları, kurumları ve yargısı arasında 
çalışmayı yapmak zorunda kalacaktır (IBM Business and Conlsuting Service, 2003:17). 

Birleşmiş Milletler’in 2014 yılındaki e-devlet kalkınma endeksine göre 0.8938 
puan ile 4.ncü sırada bulunan Fransa 2016 yılında 0.8456 puana düşerek 10.ncu sıraya 
gerilemiştir (United Nations E-Government Survey, 2014:15; United Nations E-
Government Survey, 2016:111). 

3.1.6.7. İsveç 

İsveç, milletine yüksek derecede açık olan ve verimli bir olgun e-devlet ağına 
sahiptir. İsveç vatandaşlarının %60’ı E-Servisleri kullanmaktadır. 3800’in üzerinde 
eServis bulunmaktadır (1000 taneden fazlası makinaden insana) ve devlet kurumlarının 
%40’ı aktif bir şekilde açık veri ile çalışmaktadır (Government Office of Sweeden, 
2014:3). 

İsveç Hükümeti, eLink(GeL) projesini 1997’de başlattı. Bu proje devlet 
kurumları ve kurumlarının müşterileri aralarındaki güvenli bilgi değişimi konsepti ve 
standartıdır. Bu ikili anlaşmaların temelinde bilgi değişimi sunucularının birlikte 
çalışabilirliğini geliştirmek için kullanılabilecek genel hizmetleri tanımlayan bir dizi 
özellikler yer almaktadır (E-Government Factsheets, 2015:17). 

2012 yılından itibaren daha önceki İsveç Açık Devlet Milli Planında, İsveç açık 
ve akıllı devlet hükümet için yeni nesil stratejisini tanımlama sürecinde verdiği tahattütü 
genişletmeye kararlıdır. Aralık 2012’de, Hükümet ‘‘vatandaşı Merkeze koyan’’ devlet 
idaresinde işbirliği ile artan dijitalleşme ve gelişmiş dijital yeni e-devlet stratejisini, 
başlattı. Strateji İsveç Hükümeti Devlet Daireleri içinde Hükümetin dijitalleştirilmesi ve 
artan koordinasyon vasıtasıyla kendi Açık Devlet Planı taahhütlerini genişletmek 
niyetinde olduğunu belirtmektedir (Government Office of Sweeden, 2014:4). 

3.1.6.8. Norveç 

Norveç, uzun zamandan beri aktif bir şekilde devlet verimliliğinde amaçlarını 
başarmak için, devlete modernizasyonu için kamu servislerinin kalitesini arttıran, 
önemli aracını sağlayan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaktadır. Norveç 
Hükümeti’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde lider duruma gelme çabaları yüksek 
seviyede internet nüfuzu ve Norveç’teki gelişen bilgi toplumu tarafından 
desteklenmiştir (OECD, 2016). Norveç kamu sektörü bilgi teknolojilerini bugünün 
bilinen e-devlet’inden çok daha önce kullanmaya başlamıştır. Çalışma Bakanlığı ve 
Devlet İdaresi ilk milli bilgi teknolojilerini hükmünü 1982 yılında geliştirdi ve Norveç 
Parlementosuna (Meclis) şu başlık altında sundu: ‘‘Kamu Yönetiminde Yerinden 
Yönetim ve Elektronik Yönetim Süreçinde Verimlilik’’(Rapor No.12, 1982-1983). 2000 
yılında ise Bilgi Teknolojileri için ilk versiyon olan eNorveç plan (version 1.0) Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayına açıldı. Planlamalar birbirini takip ederek Aralık 
2000’de ‘‘eNorveç 2.0’’ sunuldu ve ‘‘eNorveç 3.0’’ bir sonraki yıl diğer planları izledi 
(eGovernment in Norway, 2006:6). 
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Hükümet, Norveç halkının iyi bir gelişimi için güçlü ve verimli bir kamu 
sektöründen emin olmak istemektedir. Kamu sektöründeki devam eden kalkınmalar, 
yeni ihtiyaçların karşılanması açısından önemli, yeni fırsatlar için avantaj sağlamakta ve 
vatandaşlar tarafından kamu çözümlerini desteklemeleri konusunda yeterince güvende 
hissetmelerinde emin olmaktadır (Norway Ministiry, 2012). 

3.1.6.9. Finlandiya 

1990’lardan bu yana Finlandiya, ekonomisini yeniden kalkındırmak ve kamu 
yönetiminde reform yapmak için  bilgi ve iletişim teknolojilerinde yararlanan bir lider 
olmuştur. Hükümet, toplumunun temel değerlerini ve gizliliğini koruyarak, açık devlet, 
veri paylaşımı, proaktif hizmetlere dayalı kendi başarılı e-devlet yolunu yaratmıştır. 
Aynı zamanda, e-devlet’i kullanarak kamu servislerinin sağlanmasında kalite ve 
verimlilik arttışlarında reform yapmayı garanti altına alıyor (OECD, 2016). 

Aralık 2001’de, toplum danışma kurulu tarafından ‘Yeni Milenyumda Kamu 
Servisleri- 2002-2003 için Online Devleti Geliştirme Eylem Programı’ yayınlandı. 
Programın amacı online devletin önündeki engelleri kaldırmak ve hükümet organlarının 
yönetim becerilerini geliştirirken stratejik planları güçlendirmektir. Aynı ay içinde 
İçişleri Bakanlığı, 2002-2005 dönemi için Bakanlık yönetim sektöründe elektronik 
servisler için kalkınma programı yayınladı. Kamu ihaleleri için veritabanı Ekim 2001’de 
başlatıldı. İhale çağrıları için eşik değerinde, özellikle belediye sektöründe 
‘‘www.hansel.fi’’ portalı sayesinde, hükümet kamu satınalma kuruluşuna sahip oldu ve 
bu portal aynı zamanda elektronik olarak ihale satınalma sistemlerini yönetti (E-
Government Factsheets, 2015:15). 

Finlandiya e Devlet uygulamasıyla vatandaşların yararlanacağı hizmetler; 
- Gelir Vergisi; Bildirim, değerlendirme uyarısı 
- Çalışma Ofisi aracılığıyla İş arama 
- Sosyal Güvenlik Ayrılacılığı 
- Kişisel belgeler; Pasaport ve ehliyet 
- Araç Kayıt; Yeni, ikinci el ve ithal araçlar 
- Konut Mülkiyeti 
- Sicil Kaydı 
- Halk Kütüphaneleri 
- Evlilik ve doğum belgesi 
- Yüksek eğitim için kayıt 
- Adres değişiklik bildirisi 
- Sağlık servisleri; Hastaneden randevu alma (eGovernment in Finland, 

2015:33). 

3.1.6.10. Singapur 

Singapur e-devlet ile tek-durma devlet bilgi ve e-servisiyle; 
 Hangi devlet kurumunun ziyaret edileceğinin bilinmesine gerek yok 
 Bir vatandaşın bütün bilgilere ve e-Servislere kolay erişimi 
 Daha fazla bilgi için kurum vebsitelerine linkler mevcuttur (E-Government 

in Singapore, 2013:10).  
Ulusal çevre ajansı, kamuoyu, halk ve özel topluluklar ile Singapur’da daha 

fazla   çevre sahipliğini desteklemek için ortaklığa girmiştir. Ajansın amaçlarından 
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birisi, çevresel verileri hükümet kurumları ve halk ile paylaşmak için akıllı teknolojileri 
kullanmaktır. Ulusal çevre ajansı 86 gelişmiş ve 17 uzaysal veri kümesini Singapur 
Devlet veri deposunu uluslararası kurumlarla paylaşmak için dağıtmıştır. Bu veri 
kümeleri, havanın kalitesi gibi hava durumunu, hava durumu tahmini, ağır yağış uyarısı, 
hava değişimi ve geri döüşüm kutusunun yerleri bilgilerini içermektedir (United 
Nations E-Government Survey,2014:87). 

3.1.7. Türkiye de E-Devlet Uygulama Örnekleri 

3.1.7.1.  Nüfus ve Vatandaşlık Bilgi Sistemi (MERNİS)  

Vatandaşların kayıtlarının alınması İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Genel müdürlük yetki alanındaki konularda teknolojiyi 
kullanarak daha etkin kurum ve devlet anlayışını esas alarak MERNİS çalışmalarını 
başlatmıştır. Proje ile kamu kurumlarının vatandaşı tanımlamakta ve kimliğini teyit 
etmekte yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası”nın verilmesini planlamıştır (Eroğlu, 2006:84-85). 

Genel sistemler arasında yer alan MERNİS Projesi kamunun e-devlet adına 
birçok projesine öncülük edebilecek bir projedir. Hayata geçirilen büyük bilgi 
sistemlerinin Mernis projesi’nin altyapısına bağlantılı olması gerekmektedir. Mernis 
projesi’nin amaçları, nüfus ve vatandaşlık işlerinin modernize edilmesi ve bir elektronik 
veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, 
vatandaşlık hizmetlerinin optimizasyonu, kalıcı kimlik numaralarının verilmesi, 
istatistik üretiminin otomasyonu ve diğer kuruluşlara verilen bilgi hizmetlerinin 
geliştirilmesi şeklinde sıralanabilir (Arı, 2014:89). Mernis projesi, tüm yurttaşların 
kimlik bilgilerinin ortak bir veri tabanında toplanarak, her bir yurttaşa verilecek kimlik 
numarası ile bu bilgilere erişimin yetkili kurumlarca sağlanması mantığına 
dayanmaktadır (Uçkan, 2003:395). Mernis projesi, tüm bireylerin kişisel bilgilerini 
elektronik ortama aktaran ve bu bilgilerde meydana gelen herhangi bir değişikliğin 
ülkenin her tarafına dağılmış 923 merkezden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden 
güvenli bir şekilde paylaşımını sağlayan bir projedir. Proje ile bilgilerin güvenli 
paylaşımı, bilgilerin hızlı güncellenmesi ve vatandaşa verilen hizmetteki hızın ve daha 
fazla verimli olması amaçlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizde kurumların 
vatandaşlarımız için kullandığı farklı numaralar da tekleştirilmiş ve vatandaşlarımızın 
her kurum için kullanılan farklı numara ve işaretler de sona erdirilmiştir (Eroğlu, 
2006:86). 

2010 yılı itibariyle yeni şirket kaydı ve ticaret sicili işlemlerini elektronik ortama 
taşıyan Mernis’ in pilot uygulama olarak Mersin’de başlamıştır. 2013 Ocak itibariyle 
Mernis bütün yurt genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Kurumlar arası yazışmaların 
elektronik ortamda uygulanması konusundaki e-yazışma projesinin teknolojik altyapısı 
2011 Eylül ayı itibariyle tamamlanmıştır (Eroğlu, 2013:32). 

3.1.7.2. Maliye Bakanlığı Bilgi Sistemi 

Maliye Bakanlığı Bilgi Sistemine birden fazla e-devlet uygulamaları vardır,  
bunlardan bazılarını aşağıda görebiliriz; 

 Milli Emlak Otomosyon Projesi; Maliye Bakanlığı devlet’in özel 
mülkiyetinde ya da hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar konusundaki 
karışıklığın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, iller bazında Tapu Sicil 
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Müdürlükler’inde Hazine’ye ait taşınmaz mal kayıtlarının taranması, bu şekilde Milli 
Emlak Genel Müdürlügü yönetimindeki tüm taşınmaz mallara ait Taşınmaz Mal Bilgi 
Bankasını oluşturmak amacıyla Milli Emlak Otomasyon Projesini yürürlüğe girdirmiştir 
(Çelikkol, 2008:82). 

 Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP); Maliye Bakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğü altında yürütülen, 22 il ve 10 ilçe merkezinde bulunan 153 vergi 
dairesinin  merkeze ortak bir ağ ile bağlandığı ve bu vergi dairelerinde sunulan 
hizmetlerin kurum içindeki elektronik ortamdan yürütülmesini sağlayan, Vergi Daireleri 
Otomasyon Projesi (VEDOP)’dir (Uçkan, 2003:398). 

1995 yılında vergi dairelerinin otomosyanı amacıyla pilot proje olarak başlatılan 
VEDOP’un temel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Ülkede toplanan verginin arttırılması 
 Vegi Mükelleflerine sunulan hizmet kalitesinin arttırılması 
 Maliye Bakanlığı ile iletişimde olan Bankalarn ve Gümrük Müsteşarlığının 

etkin çalışması 
 Vergi politikalarının denetim ve stratejilerinin belirlenmesinde karar 

organlarının daha fazla bilgi sahibi olması (Özbek, 2007:50). 

3.1.7.3 Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemi 

E-devlet anlayışının bir alt başlığı olan ve yargı alanındaki tüm hizmetlerin ve 
işlemlerin elektronik ortama aktarılarak gereksiz iş yükünden kurtarmak ve bu yapının 
kendisini güncelleyerek geliştirmesi şeklinde açıklanan elektronik sisteme e-adalet 
denilmektedir (Arı, 2014:84). Her türlü dava, usul işlemlerinin, icra ve iflas işlemlerinin, 
idari davalar ve vergi davaları ile ilgili her türlü işlemin ve ceza muhakemesi hukukunun 
konusu olan işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla elektronik 
ortamda yapılabilmesi hedeflenmektedir (Meydanlı, 2010:105). 

Aycı’nın dediğine göre, ‘‘UYAP ile birlikte Cumhuriyet başsavcılığı, mahkeme 
ve infaz işlemleri bilgisayar aracılığıyla yapılacak, hakimler bir konuda karar verirken 
geliştirilen karar destek sistemini ve kurulan bilgi bankasını kullanacak, böylece basit 
usul hatalarının önüne geçilebilecektir. Ayrıca benzer davalarda benzer kararlar 
alınması sağlanarak, uygulamada birlik için zemin oluşturulacak, pilot bölge olarak 
seçilen bazı adliyelerde uygulanmasına başlanan proje çerçevesinde, dava mahkemeye 
intikal ettikten sonra zabıt katipi tarafından dava türü belirlenerek sisteme kaydedilecek, 
sistem dava türüne göre önceden tanımlanmış tensip zaptını oluşturarak hâkime 
sunacak, hâkim işlemi onayladıktan sonra ilgili müzekkereler program tarafından 
otomatik olarak üretilerek elektronik ortamda ilgili yerlere gönderilecektir’’ (Aycı, 
2005:108). Bu kapsamda, yargı sistemindeki tıkanmanın önemli ölçüde veya büyük oranda 
aşılması amacıyla yargıda, karar verme sürecinin hızlanması, verilen kararların daha doğru 
ve daha çabuk olmasının sağlanması, devletin gücüne olan inancın güçlendirilmesi ve 
itibarının artırılması ile personel, haberleşme ve kırtasiye giderlerinden ve zamandan 
tasarruf sağlanması projeden temel beklentiler olarak belirtilmektedir (Meydanlı, 
2010:144). 

3.1.7.4. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (TAKBİS) 

TAKBİS projesinin temel amacı; günümüzde doğru, güvenilir, kolay ve hızlı 
erişilir tapu ve kadastro bilgilerine (mülkiyet bilgileri) duyulan ihtiyacı karşılayarak, 
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konumsal harita bilgilerine dayalı olarak tapu sicilindeki mülkiyet ve kadastro 
bilgilerini oluşturmayı amaçlarken aşağıdaki bazı somut faydalar beklenmektedir; 

 Taşınmaz mallar üzerinde meydana gelen mülkiyet değişiklikleri, imar 
uygulaması vb. işlemlerin kadastro haritaları ve tapu sicil kayıtları üzerinden kontorl 
edilmesi ve bu suretle güncel olarak tutulması, kurum içi entegrasyon ve verilerin çoklu 
kullanıma açılması sağlanacaktır. 

 Taşınmaz envanteri doğru ve güvenilir olarak oluşturulacak, veritabanında 
tutulacak ve araziye yönelik her türlü kamu projelerinin güncel olarak sunulacak. 

 Tapu ve kadastro hizmetlerinden sağlanan harçlar bilgisayar ortamına 
aktarılacak ve hareketleri kontrol altına alınacaktır. 

  Mevzuat değişiklikleri yapılması halinde Tapu Sicil Müdürlüklerinden, 
ülkenin başka yerlerindeki taşınmazlar ile ilgili işlemlerin yapılması olanağı 
sağlanacaktır (DPT, 2005:88). 

3.1.7.5. Sağlık Bilgi Sistemi 

Profesyonel anlamda Türkiye Sağlık Bakanlığı Tarafından yürütülen e-sağlık  
Türk Sağlık Bilgi Sistemi Uygulama planı çalışmalarına bağlı olan e-sağlık 
çalışmalarına 2003 yılında başlanmış ve Ocak 2014’te tamamlanmıştır. Bu plan ile çok 
yoğun çalışmaların sonucunda devlet kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri 
de dahil olmak üzere 10 ayrı çalışma gruplarıyla hazırlandı. Hala devam etmekte olan e-
Sağlık çalışmaları bu dökümanların çerçevesinde olduğu söylenebilir (YURT, 2008:8). 

Kurumun internet sitesinde Bakanlık teşkilatı, görevleri, sağlık mevzuatı, Hasta 
Hakları Uygulaması ve Sağlıkta Dönüşüm Programı ve e-sağlık ile ilgili bilgilere, sağlık 
istatistiklerine ve Bakanlık ihalelerine ilişkin bilgilere, Bakanlık tarafından yayınlanan 
dokümanlar, elektronik telefon rehberi ve sıkça sorulan sorulara yer verilmekte, 
vatandaşların şikayetlerini e-posta ile iletme, bilgi edinme talebinde bulunma ve 
şikayetlerine ilişkin süreci internetten takip etme imkanı bulunmaktadır.(DPT, 2005:91). 

3.1.7.6. Eğitim Bilgi Sistemleri 

Milli Eğitim Bakanlığı, yürüttüğü iş ve işlemleri, e-dönüşüm uygulamarıyla 
internet ortamına hızla taşımayı başaran kurumlardan biri olmuştur. Bakanlığın merkez 
ve taşra birimlerine ve personeline ait bilgilerin tümü, “Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (MEBBİS)” altında toplanarak yönetimi tek noktadan 
yapılmaktadır (Topbaş, 2012:25). 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış 
olan bir okul yönetim bilgi sistemine bağlı olan  e-okul uygulaması, elektronik ortamda 
kayıt (e-kayıt) ile başlar, mezuniyetine kadar olan tüm süreçleri içermektedir. 2006-
2007 öğretim yılı kayıt döneminde 5 ilde (Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmir) 
pilot uygulaması yapılan e-kayıt sisteminin 2007-2008 öğretim yılında e-okul sistemi 
içerisinde ülke genelinde uygulanmaya koyulması kararlaştırılmıştır (Topbaş, 2012:30). 

3.1.8. E-Devlet Uygulamarında Karşılaşılan Sorunlar 

E-devlet uygulamalarının süreçlerinin gecikmesine sebep olan birçok engel ve 
zorlukları vardır. E-devlet girişimlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı, uygulamaların ve 
yönetimin önündeki geniş yelpazede engel ve sorunlarıda yaratmaktadır (Alsheheri ve 
Drew, 2010:82). E-devlet modeline ilişkin sorunlardan bir kısmı kamu yönetim 
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kademelerinden, bir kısmı kullanıcılardan, bir kısmı her ikisinden birden ve bir kısmı da 
teknik ve yasal altyapının kurulması ve sürdürülmesindeki zorluklardan dolayı ortaya 
çıkmaktadır (İnce, 2001:40). Sorunlar farklı kaynaklarda çeşitli şekillerde tanımlanmış 
olsalar da temel olarak; hukuki, idari, teknik, bilgi güvenliği ve ekonomik altyapı 
alanlarında yoğunlaşmaktadır. 

3.1.5.1. Hukuki Sorunlar 

Devlet yapılanması için gereken yasal düzenlemeleri hazırlamak, e-devlet 
uygulamalarından kaynaklanan hukuki sorunları çözümü ve kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki e-devlet uygulamalarının denetlemek Bilişim Hukuku Genel 
Müdürlüğünün yetkileri altındadır (Polat, 2011:69). E-devlet’in yaygınlaşması ile 
öngörülen hukuksal sorunlar şu şekilde sıralanabilir; 

 Sanal kurum kimliğinin tanımlanması, 
 Kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanması, 
 Elektronik imzanın kabulü, 
 İnternet ortamında işlenen suçlar, 
 Tüketicinin korunması, 
 Sözleşme hukuku ve devlet ihale mevzuatı, 
 Kurumlar arası bilgi paylaşımında yeni  kuralların ortaya çıkartılması (TBD, 

2001:47). 

3.1.5.2. İdari Sorunlar 

E-devlet uygulamalarının daha verimli bir şekilde hayata geçirilebilmesi için 
genel bir politika ve strateji oluşturulmalı ve bunlar Mernis projesi ile uygulanmalı, bir 
bütçe ayrılmalı ve kurumlar kendi sunacakları uygulamaları bildirmelidirler. Türkiye’de 
internet altyapısının yetersiz oluşu  ve internet kullanan kişilerin yeterli düzeyde 
olmaması en önemli sorunlardan birisidir (Sevinç ve Şahin, 2013:202). İdari 
sorunlardan bazıları ise; 

 Alışkanlıklar, 
 Kalifiye personele olan ihtiyaç, 
 Bilgi işlem merkezlerinin aktif çalışmaması, 
 Bir koordinasyon kurulunun olmaması (Kösecik ve Karkın, 2004:159). 

3.1.5.3. Teknik Sorunlar 

Mevcut bilgilerin depolanması, kullanılması ve başka yerlere iletilmesi ve 
gerektiği zaman erişimlerine imkan sağlayan teknojiler, kurallar ve politikalar altyapı 
tarafından sağlanmaktadır (T.C. Başbakanlık, 2002:25). Çevrimiçi hizmetlere geçiş 
yapılırken, uygulama planları hızlı bir şekilde hazırlanmalı ve altyapı tasarımları 
gerçekleştirilmelidir Kullanıcılara en çok verim aralcakları teknolojiler belirlenmeli ve 
gereken teknik altyapı oluşturulmalıdır (Demirel, 2006:100). 

Türkiye’de e-devlet’in uygulamaya girmesiyle ortaya çıkan altyapı sorunlarının 
bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Şehirler, Bölgeler ve Mahallerin farklılık göstermesinden dolayı 
hizmetlerden eşit düzeyde yararlanma olanağı bulunmamaktadır, 

 Başlangıç yatırımlarının yüksekliği, 
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 İletişimdeki teknik altyapının yetersiz oluşu, 
 Ar-Ge çalışmalarının desteklenmemesi 
 Bilgi işlem merkezlerinin etkin bir şekilde çaılşmaması 
 Yetişmiş personel eksikliği (Çetin ve arkadaşları, 2002:6). 

3.1.5.4. Bilgi Güvenliği Sorunu 

Gizlilik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde e-devlet’in uygulanmasında krtik 
sorunlardan birisidir ve bir bireye atfedilen koruma ile ilgili bilgilerin uygun bir 
seviyede garanti altına alınması anlamına gelir (Alsheheri ve Drew, 2010:83). E-devlet 
projelerinin çoğunun merkezinde büyük sayıda vatandaşların isimleri, adresleri, telefon 
numaraları, iş geçmişleri, sağlık kayıtları ve tapu kayıtlarının toplamı ve yönetimi 
bulunmaktadır. Önemle bilinmelidir ki gizlilik farklı ülkelerde farklı yasal ve kültürel 
anlaşılmalar teşkil etmektedir (Seifert ve Bonham, 2003: 21). Güvenlik sorunu e-devlet 
gelişimi için en büyük sorunlardan olabilir. Bu yüzde, güvenlik kuralları ve standartları 
vatandaşların beklentileriyle uyuşması bu anlamda önemli bir adımdır (Sharma ve 
Gupta, 2003:10).  

Başbakanlık Araştırma Komisyonu’na göre,  bilgi güvenliği sorunlarından 
bazıları ve çözüm önerileri aşağıdaki gibidir; 

 Günümüzde yaşanan savaşlarda herhangi bir fiziki saldırıdan önce tüm e‐ 
devlet/bilişim sistemleri hedef alınmaktadır.  

 Bu konuda yapılan siber saldırı tatbikatlarında pek çok sayıda Bakanlığın 
(çeşitli tarihlerde neredeyse hepsinin) ve kurumun sistemlerine girilebilmiş ve uyarı 
olarak da web sayfaları değiştirilmiştir. 

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eksikliği 
  Sistem Tasarımı Aşamasında Güvenliğin Göz Ardı Edilmesi  
 Saldırı Tespit Sistem ve Süreçlerinin Yetersizliği 
Öneriler ise; Bakanlıklarüstü koordinatör ve yetkili bir birim tarafından; 
 Mevzuat düzenlemelerinin yapılması  
 Ulusal bilgi güvenliği stratejisinin hazırlanması  
 Ulusal kritik bilgi ve iletişim sistem altyapılarının güvenliğine ilişkin 

standartların, düzenlemelerin ve izlemelerin yapılmasıdır (Altınok, 2012:11-12). 

3.1.5.5. Ekonomik Altyapı Sorunları 

E-devlet uygulamaları ile ilgili en önemli sorunlardan bir tanesi de ekonomik 
altyapı sorunudur. İnce’ye göre kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınması ve daha 
öncele kağıt üzerinde yapılan işlemlerin büyük bir kısmının uzaktan erişimli 
bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaya başlanması, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin 
ve usullerinin yoğun olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Bu, aynı zamanda 
bilgisayar ve ağ teknolojileri ile çeşitli konularda uzmanlaşmış olan işgücünün istihdamı 
ve sayısız form ve evrakın bilgisayar ortamına aktarılması anlamına gelmektedir (İnce, 
2001:40). 
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4. GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ’NDE E-DEVLET UYGULAMASININ 
BENİMSENMESİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA 

4.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Teknolojinin artan gelişimi özellikle bilgi ve iletişim ile iteknolojileri (BİT) ve 
kullanıcıların özel ve profesyonel hayata entegrasyonu, kararın kabulü veya reddine 
ilişkin hala açık bir sorudur. Son birkaç on yıl içinde, araştırma birliğinin ilgisi bu 
sorunun değişik teknoloji modelleri ve teorilerinin kabulü ve etkin kullanımı bir dizi 
gelişme ile sonuçlanmıştır. Fred Davis tarafından çeyrek asırdan daha öncesinde 
tanıtılan, teknoloji kabul modeli (TAM), algılanan kullanım kolaylığı ve algılanabilir 
kullanım diye adlandırılan sisitem karakterler (dış değişkenler) ve potansiyel sistem 
kullanımı arasında karmaşık bir ilişki içinde iki değişkenli bir arabuluculuk rolünü 
varsaymaktadır. Psikolojiye dayalı türetilen uygun eylem (TRA) ve planlı davranış 
(TPB) teorilerinde teknoloji kabul modeli (TAM) teknolojiye karşı kullanıcların 
davranışlarını açıklayan rolde liderlik yapmıştır. Modelin sınırlamaları ile birlikte 
kökenlerini, gelişimin, ve değişikliklerini anlamadan, alanda kapsamlı ve sistemli bir 
araştırma olamaz. E-devlet’in gelişmesi ve kullanılması, toplum tarafından doğru 
algılanması ile mümkün olabilmektir. 

Ülkeler e-devlet uygulamaları geliştirirken vatandaşların isteklerini 
doğrultusunda çalışma yaptıkları takdirde başarılı olacaklardır. Bu bağlamda yapılacak 
anketler ve kullanıcı forumları yol gösterici niteliktedir. Dünya ülkelerinde ve 
Türkiye’de e-devlet uygulamaları ile ilgili olarak çeşitli araşıtırmalar ve incelemeler 
yoğun olarak yapılmaktadır (Naralan, 2010:93). E-devlet adaptasyonu üzerine yapılan 
dünyadaki bazı araştırlamalar ve bu araştırmalarda kullanılan modeller Teknoloji Kabul 
Modeli (TAM) (Davis, 1989), Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 
(Venkatesh, Morris ve Davis, 2003; Carter ve Weerakkody, 2008) ve Yenilik Yayılımı 
Teorisidir (Rogers, 2003). Bu çalışmalara örnek olarak, vatandaşların e-devlet hizmet 
kullanımını etkeleyen ve daha önce Amerika’da test edilen bir modeli Birleşik Arap 
Emirliklerinde uygulamışlardır (Zhao ve Khan, 2013). Bu model teknoloji kabul modeli 
temelinde, güven ve bilgisayar özyeterlilik gibi üç ayrı bileşenden oluşmuştur. 
Araştırma sonucuna göre iki ülkenin vatandaşlarının davranışsal eğilimin kültürel 
yapısından etkilendikleri gözlemlenmiştir. Aynı zamanda vatandaşların e-devlet 
adaptasyonunu etkileyen ve davranışsal eğilimlerini etkileyen faktörleri belirli bir 
kültürel bakış açısından açıklamaya çalışmışlardır. Araştırma bulguları devletlerin, 
vatandaşların e-devlet hizmetlerini anlama düzeylerini geliştirmek için etkin stratejiler 
geliştirmelerine yardımcı olmakla beraber aynı zamanda da e-devlet’in kültürler arası 
adaptasyonunu geliştirmek için başka araştırmalara yardımcı olma imkanı sunmaktadır. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Kamu kurumlarında çalışan personelin internet kullanım düzeyleri, hangi e-
devlet hizmetlerini ne sıklıkla kullandıkları ile algılanan hizmet kalitesi ve değişkenleri 
etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla 101 kişi üzerinden anket çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçiminde zaman kısıtlılığı ve maddi eksiklikler 
nedeniyle ulaşabilirlik kriteri kullanılarak kolaydan örnekleme yapılmıştır. Bu sebepten 
dolayı araştırma sadece Gaziantep Vergi Dairesi çalışanlarına uygulanmıştır. 
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Anketin hazırlanmasında uluslararası alanda daha önce test edilmiş ölçeklerden 
oluşturulmuş ifadeler ve demografik özelliklerin bulunduğu ölçekler kullanılmıştır. 
Anketin ilk kısmında demografik bilgilere yer verilmiştir, bireylerin cinsiyetleri, eğitim 
ve gelir durumları, internet kullanım sıklığı, mobil internet ve mobil e-devlet 
kullanımları, e-devlet üzerinden kullanılan uygulamalar, e-devlet kullanımı sırasında 
karşılaşılan sorunlar ve e-devlet kullanım sıklıkları sorulmuştur. Araştırmanın ikinci 
kısmında ise Dastan ve Kurt (2016) tarafından hazırlanan ölçek kullanılarak, 
katılımcıların düşüncelerini e-devlet adaptasyonunu etkileyen faktörleri belirlemek 
üzere verilen ifadeler hakkında (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) 
kararsızım, (4) katılıyorum, (5) tamamen katılıyorum şeklinde derecelendirmeleri 
istenmiştir. Bu ölçek üç alt boyut ve oniki sorudan oluşmaktadır. İlk beş soru 
katılımcıların Algılanan Fonksiyonel Fayda’sını, altıncı-dokuzuncu sorular Algılanan 
Hizmet Yanıtını ve son üç soru E-devlet Adaptasyonu’nu ölçmek amacıyla 
oluşturulmuştur (EK1). 

Araştırmaya ilişkin hipotezler aşağıda verilmiştir: 
H1: E-devlet adaptasyonu ile algılanan fonksiyonel fayda arasında pozitif yönlü bir 
ilişki vardır.  
H2: E-devlet adaptasyonu ile algılanan hizmet yanıtı arasında pozitif yönlü bir ilişki 
vardır.  

4.3. Araştırma Sonuçları 

4.3.1. Demografik İstatistikler 

4.3.1.1. Katılımcıların Cinsiyetlerine İlişkin Frekans Dağılımları 

 
Çalışmaya katılım gösteren bireylerin cinsiyet dağılımlarına bakıldığında 

%46’sının bayan, %54’ünün ise erkek katılımcılardan oluştuğu görülmektedir (Tablo 
4.1., Şekil 4.1.). 

Tablo 4.1. Katılımcıların Cinsiyetlerine İlişkin Frekans Dağılımları 

Cinsiyet FREKANS GEÇERLİ YÜZDE 
Bay 55 54 

Bayan 46 46 
TOPLAM 101 100 
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Şekil 4.1. Katılımcıların Cinsiyetlerine İlişkin Frekans Dağılımları 

4.3.1.2. Katılımcıların Yaş Gruplarına İlişkin Frekans Dağılımları 

Katılımcıların yaş gruplarına ilişkin dağılımlarına bakıldığında; %12’sinin 25 
yaş ve altı , %52’sinin 26-35 yaş aralığında, %15’inin 36-45 yaş aralığında ve %21’inin 
46  yaş üstü  oldukları görülmektedir (Tablo 4.2., Şekil 4.2.). 

Tablo 4.2. Katılımcıların Yaş Gruplarına İlişkin Frekans Dağılımları 

YAŞ ARALIĞI FREKANS GEÇERLİ YÜZDE 
25 Yaş Altı 12 12 
26-35 Yaş 53 52 
36-45 Yaş 15 15 
46 Yaş ve Üzeri 21 21 

TOPLAM 101 100 
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Şekil 4.2. Katılımcıların Yaş Gruplarına İlişkin Frekans Dağılımları 

4.3.1.3. Katılımcıların Gelir Durumlarına İlişkin Frekans Dağılımları 

Katılımcıların gelir durumlarına ilişkin dağılımlarına bakıldığında; %54’ünün 
gelirinin 1000-3000 TL aralığında, %37’sinin 3001-4000 TL aralığında ve çok az bir 
kısmının yani %9’unun 4001 TL ve üzeri olduğu görülmektedir (Tablo 4.3., Şekil 4.3.).  

Tablo 4.3. Katılımcıların Gelir Durumuna İlişkin Referans Dağılımları 

GELİR DURUMU (TL) FREKANS GEÇERLİ YÜZDE 
1000-3000  55 54 
3001-4000 37 37 
4001 ve üzeri 8 9 

TOPLAM 665 101 
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Şekil 4.3. Katılımcıların Gelir Durumuna İlişkin Referans Dağılımları 

4.3.1.4. Katılımcıların Eğitim Durumlarına İlişkin Frekans Dağılımları 

Çalışmaya katılım gösteren kişilerin eğitim durumlarına göre dağılımları; 
%4’ünün ortaöğretim ve aynı zamanda diğer %4’ünün de lisansüstü olduğu ve büyük 
çoğınluğun %92’sinin lisans mezunu olduğu görülmektedir (Tablo 4.4., Şekil 4.4.). 

Tablo 4.4. Katılımcıların Eğitim Durumlarına İlişkin Frekans Dağılımları 

EĞİTİM DURUMU FREKANS GEÇERLİ YÜZDE 
Ortaöğretim 4 4 

Lisans 93 92 
Lisansüstü 4 4 
TOPLAM 100 100 
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Şekil 4.4. Katılımcıların Eğitim Durumlarına İlişkin Frekans Dağılımları 

4.3.1.5. Katılımcıların İnternet Kullanım Sıklıkları 

Çalışmaya katılım gösteren kişilerin internet kullanım sıklıklarına göre 
dağılımlarına bakıldığında; %8’i Haftada 5 saat ve üzeri, %16’sı Haftada 1-3 arası 
internet kullanımı, 10’u Günde 5 saat ve üzeri ve geri kalan %66’lık kısımın ise günde 
1-3 saat arası internet kullandığı gözükmektektedir (Tablo4.5., Şekil 4.5.).  

Tablo 4.5. Katılımcıların İnternet Kullanım Sıklıkları 

İnternet Kullanımı FREKANS GEÇERLİ YÜZDE 
Günde 1-3 Saat         67 66 
Günde 5 saat ve üzeri         10 10 
Haftada 1-3 Saat         16 16 
Haftada 5 saat ve üzeri          8 8 

TOPLAM        101 100 
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Şekil 4.5. Katılımcıların İnternet Kullanım Sıklıkları 

4.1.1.6. Katılımcıların Mobil İnternet  Kullanım Oranları 

Çalışmaya katılım gösteren kişilerin %84’ü Mobil İnternet kullanırkan %16’lık 
kısmı Mobil İnternet uygulaması kullanmamaktadır(Tablo 4.6., Şekil 4.6.).  

Tablo 4.6. Katılımcıların Mobil İnternet  Kullanım Oranları 

M-devlet kullanımı FREKANS GEÇERLİ YÜZDE 
Evet        85 16 
Hayır        16 84 

TOPLAM 101 100 
 

 

Şekil 4.6. Katılımcıların Mobil İnternet  Kullanım Oranları 
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4.1.1.7. Katılımcıların E-devlet  Kullanım Oranları 

Çalışmaya katılım gösteren kişilerin %61’i e-devlet uygulamarını kullanırken 
%39’luk kısmı e-devlet uygulamalarını kullanmamaktadır (Tablo 4.7., Şekil 4.7.). 

Tablo 4.7. Katılımcıların E-devlet  Kullanım Oranları 

E-devlet kullanımı FREKANS GEÇERLİ YÜZDE 
EVET 62              61 
HAYIR 39              39 

TOPLAM 101 100 
 

 

Şekil 4.7. Katılımcıların E-devlet Kullanım Oranları 

4.2.1.1. Katılımcıların E-devlet Kullanım Sıklıkları 

Çalışmaya katılım gösteren kişilerin %3’ü E-devlet uygulamarını Her zaman 
kullanırkan, %7’si genellikle, %20’lik kısmı Ara sıra, %55’lik kısım nadiren ve %15’lik 
kısmı hiçbir zaman  e-devlet uygulamalarını kullanmamaktadır(Tablo 4.8., Şekil 4.8.). 

Tablo 4.8. Katılımcıların E-devlet Kullanım Sıklıkları 

E-DEVLET KULLANIM SIKLIĞI FREKANS GEÇERLİ YÜZDE 
HER ZAMAN 3     3 
GENELLİKLE 7     7 
ARA SIRA 20     20 
NADİREN 56     55 
HİÇBİR ZAMAN 15     15 

TOPLAM 101 100 
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Şekil 4.8. Katılımcıların e-devlet Kullanım Sıklıkları 

4.2.1.2. Katılımcıların Kullandıkları E-devlet Uygulamarı 

Çalışmaya katılım gösteren kişilerin  büyük çoğunluğu %27’lik kısmı Gelir 
İdaresi e-Devlet uygulamarını kullanırken, %24’lük kısmı Maliye Bakanlığının 
uygulamarını kullanmaktadır. %12’lik kısmı Adalet Bakanlığını, %9’luk kısmı Sosyal 
Güvenlik Kurumunun uygulamalarını, %8’i Çalışma ve Sosyal ÇSGB’nın 
uygulamarını, %6’sı PTT uygulamalarını, %4 Nüfus Hizmetlerinin uygulamarını, %3 
Sağlık Hizmetleri ve diğer %3’lük kısımda Emniyet Müdürlüğü uygulamalarının 
kullandığı görülmektedir geriye kalan %2’lik kısım ise Milli Savunma Bakanlığı’nın ve 
diğer %2’lik kısım ise Başbakanlık  e-devlet uygulamalarını kullanmaktadır(Tablo 4.9., 
Şekil4.9.). 

Tablo 4.9. Katılımcıların Kullandıkları E-devlet Uygulamarı 

Kullanılan e-devlet uyglamalarının oranları FREKANS GEÇERLİ YÜZDE 
Gelir İdaresi       48     27 
Maliye Bakanlığı       44     24 
Adalet Bakanlığı       21     12 
Sosyal Güvenlik Kurumu       16      9 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı       15      8 
PTT       11      6 
Nüfus Müdürlüğü        8      4 
Emniyet Müdürlüğü        6      3 
Sağlık Bakanlığı        5      3 
Başbakanlık       4      2 
Milli Savunma Bakanlığı       3      2 

TOPLAM     101                100 
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Şekil 4.9. Katılımcıların Kullandıkları e-Devlet Uygulamarı 

4.2.1.3. Katılımcıların E-devlet Uygulamarında Sorunlarla Karşılaşma Oranı ve 
Karşılaşılan Sorunlar 

Çalışmaya katılım gösteren kişilerin %51’u E-devlet uygulamarını kullanırken 
sorunlarla karşılaşırken %49’luk kısmı herhangi bir sorunla karşılaşmamaktadır (Şekil 
4.10.). 

 

        Şekil 4.10. Katılımcıların E-devlet Uygulamarında Sorunlarla Karşılaşma Oranı 
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Şekil  4.11. Katılamcıların E-devlet Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunların Oranı 

Şekil 4.11’de görüldüğü üzere çalışmaya katılım gösteren kişilerin büyük 
çoğunluğu %34’lük kısımla Kurumsal Altyapı sorunuyla karşılarken, %21’lik kısmı 
İnternet Kullanımı ile ilgili sorun, %16’luk kısım Bilgi Teknolojileri ile ilgili sorun,  
%12’lik kısmı Yönetimsel sorunlar, %7’luk kısmı Güvenlik, %7’lik kısım Gizlilikle ve 
geriye kalan %3’lük kısım Deneyim ile ilgili sorunlar yaşamaktadır (Şekil 4.11.). 

4.2.2. Değişkenlere İlişkin Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 

4.2.2.1. E-devlet Adaptasyonu Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
Sonuçları 

E-devlet adaptasyonu değişkenine ait ölçek toplam 3 sorudan ve bir alt boyuttan 
meydana gelmektedir. Ölçeğe ilişkin soruların faktör yüklenmeleri ve güvenilirlik 
katsayıları Tablo 4.10’da verilmiştir. 
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Tablo 4.10. E-devlet Adaptasyonu Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
Sonuçları 

Boyut Soru İfadesi Faktör 
Ağırlığı 

Faktörün 
Açıklayıcılığı 

(%) 
Güvenilirlik 

E-devlet 
Adaptasyonu 

E-devlet web sitelerini 
bilgi edinmek ve form 
indirmek için 
kullanıyorum 

,863 

75,197 ,835 

Bilgi edinmek ve form 
indirmek için gelecekte de 
E-devlet web sitelerini 
kullanmak isterim. 

,832 

Bilgi edinmek ve form 
indirmek için E-devlet 
web sitelerini kullanmayı 
akrabalarıma ve 
arkadaşlarıma öneririm. 

,905 

KMO Değeri: ,692            Bartlett Test Değeri: ,000 
 
E-devlet adaptasyonu değişkenine ilişkin faktör analizi sonuçlarına bakıldığında 

ankette yer alan maddelerin faktör yüklenmelerinin 0,83’ün üzerinde olduğu 
görülmüştür. Faktöre ilişkin soruların toplam açıkladıkları varyans değeri ise %75,197 
olarak bulunmuştur. Faktöre ilişkin güvenilirlik değeri 0,835 çıkmıştır. Bu değerler 
ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, ölçekteki E-
devlet Adaptasyonu alt boyutuna ait üç madde, araştırmaya katılanların e-devlet 
uygulamasını benimseme durumlarını güvenilir bir şekilde ölçebilmektedir. Ek olarak 
araştırmaya dahil olan katılımcıların sayısı bu analizin geçerliliği açısından yeterli 
bulunmuştur (KMO = 0,692).   

4.2.2.2. Algılanan Fonksiyonel Fayda Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
Sonuçları 

Algılanan fonksiyonel fayda değişkenine ait ölçek toplam 5 sorudan ve bir alt 
boyuttan meydana gelmektedir. Ölçeğe ilişkin soruların faktör yüklenmeleri ve 
güvenilirlik katsayıları Tablo 4.11.’de verilmiştir. 
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Tablo 4.11. Algılanan Fonksiyonel Fayda Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
Sonuçları 

        Boyut Soru İfadesi Faktör 
Ağırlığı 

Faktörün 
Açıklayıcılığı 

(%) 
Güvenilirlik 

Algılanan 
Fonksiyonel 
Fayda 

E-devlet web sitelerini 
ihtiyacım olan her yerde 
kullanabilmek önemlidir. 

       ,921 

        86,259       ,959 

E-devlet web siteleri 
işlemleri daha hızlı yerine 
getirmede yardımcı olur. 

       ,928 

E-devlet web sitelerini 
kullanmak genel 
verimliliği arttırır 

      ,936 

E-devlet web siteleri 
kullanılarak işlemler daha 
kolay gerçekleştirilebilir 

      ,940 

E-devlet web siteleri daha 
doğru kararlar verilmesine 
yardımcı olur 

     ,919 

KMO Değeri: ,876            Bartlett Test Değeri: ,000 

 
Algılanan fonksiyonel fayda değişkenine ilişkin faktör analizi sonuçlarına 

bakıldığında ankette yer alan maddelerin faktör yüklenmelerinin 0,92’nin üzerinde 
olduğu görülmüştür. Faktöre ilişkin soruların toplam açıkladıkları varyans değeri ise 
%86,259 olarak bulunmuştur. Faktöre ilişkin güvenirlik değeri 0,959 çıkmıştır. Bu 
değerler ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.  Diğer bir deyişle, 
ölçekteki Algılanan Fonksiyonel Fayda alt boyutuna ait beş madde, araştırmaya 
katılanların, e-devlet uygulaması için kolay kullanılabilen, doğru ve hızlı hizmet veren, 
verimli bir web sitesi olduğunu düşünme durumlarını güvenilir bir şekilde 
ölçebilmektedir. Ek olarak araştırmaya dahil olan katılımcıların sayısı bu analizin 
geçerliliği açısından yeterli bulunmuştur (KMO = 0,876).   

4.2.3. Algılanan Hizmet Yanıtı Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
Sonuçları 

Algılanan hizmet yanıtı değişkenine ait ölçek toplam 3 sorudan ve bir alt 
boyuttan meydana gelmektedir. Ölçeğe ilişkin soruların faktör yüklenmeleri ve 
güvenilirlik katsayıları Tablo 4.12.’de verilmiştir. 
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Tablo 4.12. Algılanan Hizmet Yanıtı Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
Sonuçları 

   Boyut           Soru İfadesi Faktör 
Ağırlığı 

Faktörün 
Açıklayıcılığı 
(%) 

Güvenilirlik 

Algılanan 
Hizmet 
Yanıtı 

E-devlet web siteleri beni değerli bir 
müşteri olarak hatırlar ve tanır.    ,889 

     75,875       ,840 

E-devlet web sitelerinin müşteri 
hizmetleri benim özel ihtiyaçlarımı 
giderir. 

   ,894 

Herhangi bir sorunla karşılaştığımda E-
devlet web siteleri hızlıca düzeltici 
aksiyon alır 

   ,829 

KMO Değeri: ,709            Bartlett Test Değeri: ,000 

 
Algılanan hizmet yanıtı değişkenine ilişkin faktör analizi sonuçlarına 

bakıldığında ankette yer alan maddelerin faktör yüklenmelerinin 0,82’nin üzerinde 
olduğu görülmüştür. Faktöre ilişkin soruların toplam açıkladıkları varyans değeri ise 
%75,875 olarak bulunmuştur. Faktöre ilişkin güvenirlik değeri 0,840 çıkmıştır. Bu 
değerler ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, ölçekteki 
Algılanan Hizmet Yanıtı alt boyutuna ait üç madde, katılımcıların e-devlet 
uygulamasını, bireysel ihtiyaçlara hızlıca cevap veren bir web sitesi olarak görme 
durumlarını güvenilir bir şekilde ölçebilmektedir. Ek olarak araştırmaya dahil olan 
katılımcıların sayısı bu analizin geçerliliği açısından yeterli bulunmuştur (KMO = 
0,709). Ayrıca Algılanan Hizmet Yanıtı boyutundaki “E-devlet Online Müşteri 
Hizmetlerine 24 Saat Ulaşabilirim.’’ maddesi faktör yüklenmesinin düşük çıkması 
nedeniyle analize dahil edilmemiştir.  

4.2.4. Korelasyon Analizi Sonuçları 

İki değişken arasındaki birbiriyle ilişkisinin veya bağımlılığın derecesini 
belirlemek için yapılan korelasyon analizi; değişkenler arasında var olan ilişkinin 
doğrusal kısmı ile ilişkilidir (Altunışık vd., 2010: 226). Tablo 4.13.’de  Çalışmada ele 
alınan değişkenlere uygulanan korelasyon analizinin sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 4.13. Değişkenlerin Kolerasyon Alanizi Sonuçları 

             Değişkenler 
E-devlet 
Kullanım 
Sıklığı 

Algılanan 
Fonksiyonel 
Fayda 

Algılanan 
Hizmet Yanıtı 

E-devlet 
Adaptasyonu 

E-devlet Kullanım 
Sıklığı 1    

Algılanan Fonksiyonel 
Fayda ,249 1   

Algılanan Hizmet 
Yanıtı ,149 ,625** 1  

E-devlet Adaptasyonu ,225 ,780** ,669** 1 

**0,01 düzeyinde anlamlı, *0,05 düzeyinde anlamlı 
 
Elde edilen değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla uygulanan 

korelasyon analizi sonuçları Tablo 14’de verilmiştir. Korelasyon analizi sonucu e-devlet 
adaptasyonu değişkeni ile Algılanan fonksiyonel fayda arasında pozitif yönde ve 
istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu durum 
algılanan fonksiyonel faydadaki bir birimlik artışın e-devlet adaptasyonunu 0,78 birim 
bir artışa yol açtığını göstermektedir. Diğer bir ifade ile, e-devlet’in hızlı ve her yerden 
ulaşılabilen, verimli, doğru hizmet veren bir web sitesi olduğunu düşünen katılımcıların 
düşünmeyen katılımcılara göre e-devlet uygulamasını daha hızlı benimsedikleri 
anlaşılmaktadır.  

E-devlet adaptasyonu değişkeni ile algılanan hizmet yanıtı değişkeni arasında 
pozitif yönde ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 
Bu durum algılanan hizmet yanıtındaki bir birimlik artışın e-devlet adaptasyonunda 
0,669 birimlik bir artışa yol açtığını göstermektedir. Bu sonuçtan yola çıkarak, e-devlet 
uygulamasını kullanarak bireysel ihtiyaçlarına hızlıca cevap alabilen ve özgün bir 
kullanıcı olduğunu hisseden katılımcıların diğer katılımcılara göre e-devlet adaptasyonu 
daha hızlı olmaktadır. 

Son olarak, Algılanan Fonksiyonel Fayda ve Algılanan Hizmet Yanıtı 
değişkenleri arasındaki ilişki %1 düzeyinde pozitif yönde anlamlı çıkmıştır. Bu durum 
Algılanan Fonksiyonel Fayda’daki bir birimlik artışın Algılanan Hizmet Yanıtı’nda 
0,625 birimlik bir artışa yol açtığını göstermektedir.  

4.2.5. Regresyon Analizi Sonuçları 

Çoklu regresyon analizi, birinci nesil çok değişkenli bir yöntemdir, değişkenler 
arasındaki ilişkileri tahmin etmek için kullanılır. Birden fazla bağımsız değişken ve 
bağımlı değişken arasındaki ilişikye odaklanırken, birkaç değişkeni analiz ederken ve 
modelleme için birçok tekniği içermektedir. Daha spesifik olarak, çoklu regresyon 
analizi diğer bağımsız değişkenler sabit kalırken, bağımlı değişkenin tipik değerinin 
bağımsız değişkenlerden herhangi biri değiştiğinde nasıl değiştiğini anlamaya yardımcı 
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olmaktadır (Ekizler, 2015:56). Çalışmada ele alınan regresyon analizinin ortaya çıkan 
sonuçları  Tablo 4.14‘de belirtilmiştir. 

Tablo 4.1. Değişkenlerin Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler  β t 2 F 

Sabit Terim (E-devlet 
Adaptasyonu) 304 1,348 685 109,613*** 

Algılanan Fonksiyonal 
Fayda 519 ,587 8,225***  

Algılanan Hizmet Yanıtı 364 ,329 4,616***  

***: 0,01 düzeyinde anlamlı; **: 0,05 düzeyinde anlamlı; *: 0,10 düzeyinde 
anlamlı 

 
E-devlet adaptasyonu bağımlı değişkeni üzerinde etkili olduğu düşünülen 

Algılanan Fonksiyonel Fayda ve Algılanan Hizmet Yanıtı değişkenlerinin etkisini 
ortaya çıkarmak üzere yapılan doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 4.14.’te 
verilmiştir. İstatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülen modelde (F=109,613; p<0,01); 
Algılanan Fonksiyonel Fayda (β=,587; p<0,01) ve Algılanan Hizmet Yanıtı (β=,329; 
p<0,01) değişkenlerinin E-devlet Adaptasyonu üzerinde olumlu yönde etkili oldukları 
ortaya çıkmıştır. Algılanan Fonksiyonel Fayda ve Algılanan Hizmet Yanıtı arttıkça E-
devlet Adaptasyonu da artmaktadır. Algılanan Fonksiyonel Fayda’nın E-devlet 
Adaptasyonu üzerine olan olumlu etkisinin Algılanan Hizmet Yanıtı’nın olumlu 
etkisinden daha güçlü olduğu saptanmıştır (β=,587 > β=,329). Bu sonuçlar 
doğrultusunda H1 (E-devlet adaptasyonu ile algılanan fonksiyonel fayda arasında 
pozitif yönlü bir ilişki vardır.) ve H2 (E-devlet adaptasyonu ile algılanan hizmet yanıtı 
arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.) hipotezleri desteklenmiştir.   
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5. SONUÇ  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan hizmet 
anlayışındaki farklılıklar devletlerin de vatandaşlarla olan ilişkisini etkilemektedir. 
Özellikle vatandaşların yeni teknolojik ürünleri daha yoğun kullanmaya başladığı 
günümüz dünyasında devletler elektronik ortamdan sundukları hizmetlerin sayısını ve 
kalitesini gün geçtikçe arttırmaya çalışmaktadırlar. Bu açıdan ele alındığında önemli bir 
hale gelmeye başlayan e-devlet uygulama ve hizmetlerinin kamu kurumlarında çalışan 
kişiler tarafından benimsenmesi ve kullanılması üzerinde etkili olan faktörler ve bu 
kişilerin karşılaştıkları sorunların ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır.  

Çalışmaya dahil olan katılımcıların yaş aralığı çoğunlukla 26-35, cinsiyet olarak 
karmadır ve eğitim durumu lisans mezunudur. Katılımcıların çoğunluğu e-devlet 
uygulamasını kullanmaktadır. Katılımcılar %27 oranla en fazla gelir idaresi hizmetini 
kullanmaktadır. Katılımcıların %51’i e-devlet uygulamasını kullanırken bir sorunla 
karşılaştıklarını bildirmişlerdir. Çalışmaya katılım gösteren çalışanların karşılaştıkları 
sorunlara bakıldığında en yoğun olarak kurumsal altyapı eksikliği ile ilgili sorunların 
yaşandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra internetle ve bilgi iletişim teknolojileri ile 
ilgili sorunların da çalışanlar tarafından sıklıkla karşılaşıldığı görülmektedir.  E-devlet 
Adaptasyonu üzerinde Algılanan Fonksiyonel Fayda ve Algılanan Hizmet Yanıtı 
değişkenlerinin yapılan kolerasyon analizi sonucu etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda Algılanan Fonksiyonel Fayda’nın 
Algılanan Hizmet Yanıtı’na göre E-devlet Adaptasyonu üzerinde istatistiksel olarak 
daha anlamlı ve pozitif bir yönde etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Sonuç olarak bazı sorunlarla karşılaşmalarına rağmen kamu kurumlarının e-
devlet uygulamalarnı benimsedikleri söylenebilir. Bu doğrultuda kamu kurumlarında 
çalışan kişilerin e-devlet uygulamalarını benimsemeleri üzerinde hizmet geri dönüşleri, 
verimliliği arttırma gibi durumların etkili olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın zayıf yönleri zaman kısıtlaması ve uygulamanın sadece Gaziantep’te 
yapılmış olmasıdır. Bu durumlar çalışmanın genele yayılmasının önündeki önemli 
engellerdir. İlerde yapılacak çalışmalarda örneklemin genişletilmesi ve çalışmaya yeni 
değişkenlerin eklenmesi politika yapıcılar açısından daha net sonuçların ortaya 
çıkarılmasına yol açacaktır.     
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                  7.1     ⃝    Evet                             7.2     ⃝ Hayır 

8. 
E-devlet üzerinde en sık kullandığınız hizmet nedir? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz) 

 Adalet Bakanlığı (8.1) 
 Başbakanlık (8.2) 
 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

(8.3) 
 Cumhurbaşkanlığı (8.4) 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (8.5) 
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü (8.6) 
 Dışişleri Bakanlığı (8.7) 
 Emniyet Genel Müdürlüğü (8.8) 
 Gelir İdaresi Başkanlığı (8.9) 

 İçişleri Bakanlığı (8.10) 
 İŞKUR (8.11) 
 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

(8.12) 
 KOSGEB (8.13) 
 Maliye Bakanlığı (8.14) 
 Milli Savunma Bakanlığı (8.15) 
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(8.17) Müdürlüğü (8.18) 
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 Sağlık Bakanlığı (8.20) 
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(8.22) 
 Sosyal Güvenlik Kurumu (8.23) 
 Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü (8.24) 
 TBMM Başkanlığı (8.25) 
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 Ulaştırma Bakanlığı (8.27) 
 Denizcilik Müsteşarlığı (8.28) 
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 İnternet kullanımı ile ilgili sorunlar (9.1) 
 Kurumsal altyapının eksikliği ile ilgili sorunlar (9.2) 
 Yönetim ile ilgili sorunlar (9.3) 
 Bilgi teknolojilerindeki yatırımların eksikliği ile ilgili 

sorunlar (9.4) 

 Gizlilikle ilgili sorunlar (9.4) 
 Finansman sorunu (9.5) 
 Deneyimli personel ile ilgili sorunlar (9.6) 
 Güvenlikle ilgili sorunlar (9.7) 

10. Lütfen E-Devlet kullanım sıklığınızı belirtiniz 

 Hiçbir Zaman (10.1)  Nadiren 
(10.2)  Ara Sıra (10.3)  Genellikle 

(10.4)  Her Zaman (10.5) 

 

 

 

 



 

 

Aşağıda “E-DEVLET KULLANIMINIZA“ ilişkin çeşitli ifadelere yer verilmiştir. 
Lütfen, her bir ifadeye ilişkin katılım düzeyinizi belirtiniz. 
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1. E-Devlet web sitelerini ihtiyacım olan her yerde kullanabilmek önemlidir.     
2. E-Devlet web siteleri işlemleri daha hızlı yerine getirmede yardımcı olur.      
3. E-Devlet web sitelerini kullanmak genel verimliliği arttırır.     
4. E-Devlet web siteleri kullanılarak işlemler daha kolay gerçekleştirilebilir.     
5. E-Devlet web siteleri daha doğru kararlar verilmesine yardımcı olur.      
6. E-Devlet beni değerli bir müşteri olarak hatırlar ve tanır.      
7. E-Devlet müşteri hizmetleri benim özel ihtiyaçlarımı giderir.      
8. Herhangi bir sorunla karşılaştığımda E-Devlet siteleri hızlıca düzeltici aksiyon alır.     
9. E-devlet online müşteri hizmetlerine 24 saat ulaşabilirim.      
10. E-Devlet web sitelerini bilgi edinmek ve form indirmek için kullanıyorum.      
11. Bilgi edinmek ve form indirmek için gelecekte de E-Devlet web sitelerini kullanmak isterim.      
12. Bilgi edinmek ve form indirmek için E-Devlet web sitelerini kullanmayı akrabalarıma ve 

arkadaşlarıma öneririm.      

Değerli katılımcı, 

Bu anket çalışması “E-Devlet Uygulamalarının Benimsenmesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler” 

üzerine yapılan bilimsel çalışma için düzenlenmiştir. Bu anket ile toplayacağımız veriler sadece bilimsel amaç 

için kullanılacak olup çalışmanın başarıya ulaşabilmesi sizlerin düşüncelerinizi doğru olarak aktarabilmesine 

bağlıdır. Katılımınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.  

 

 


