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ÖZET 

E-devlet; kamu hizmetlerinin vatandaşlara, işletmelere ve diğer devletlere bilgi ve 

iletişim teknolojilerini kullanarak ulaşmasını ve bundan yararlanılmasını sağlayan 

organizasyondur. Bu çalışmada, e-devlet‟in faydalarını ve vatandaşın e-devlet‟ten 

beklentilerini tespit etmeye yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Dünyadaki ve 

Türkiye‟deki e-devlet konulu çalışmalar, projeler, uygulamalar ve bilimsel yayınlar 

incelenmiştir. E-devlet‟in temel özellikleri, bileşenleri ve faydaları ortaya konup alan 

araştırması gerçekleştirmek üzere bir anket oluşturulmuştur.  Alan araştırması temel 

olarak planlama, anket tasarımı, veri toplama, veri düzenleme ve veri analizi 

aşamalarından oluşmaktadır. Ana kütlesi İ.T.Ü. İşletme Fakültesi olarak seçilen anket‟te 

vatandaşın teknoloji sahipliği, teknoloji kullanımı, var olan e-devlet uygulamalarının 

kullanımı, devlet hizmetlerinin Internet yolu ile sunumuna yönelik beklentiler ve e-

devlet konusundaki tutumlar ile ilgili çeşitli veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Teknoloji 

ile ilgili sorular e-devlet‟in temel iletişim platformu olan Internet üzerinde 

yoğunlaştırılmıştır. Internet erişim ortamı, sıklığı ve amacı ölçülmeye çalışılmıştır.  

Anket sonuçları istatistiksel olarak “SPSS For Windows 10.0.1” programı ile analiz 

edilmiştir. Anket verileri durum, tutum ve demografik olmak üzere üç bölüme ayrılıp 

incelenmiştir. Çeşitli istatistiksel sonuçlar elde edilip anket verileri toplanmadan önce 

belirlenmiş olan hipotezler sınanmıştır. Tutum ölçen boyutların güvenilirlik analizleri 

yapıldı. İstatistiksel özet veriler elde edildi ve çeşitli gruplamalar yapılarak bu grupların 

temel istatistiksel verileri elde edildi. Hipotezler ortaya konarak, gruplar arası eşitlik 

sınamaları da yapılmıştır.  

Araştırma sonuçları şu ve benzeri sorulara İ.T.Ü. İşletme Fakültesi bünyesinde cevap 

aramıştır: (a) E-devlet için gerekli teknoloji sahipliği ve kullanımı yeterli düzeyde mi? 

(b) Devlet hizmetlerinin Internet üzerinden yürütülmesi isteniyor mu, güvenlikle ilgili 

şüpheler var mı? (c) Faaliyete geçmiş olan e-devlet hizmetleri yeterli başarıya ulaşmış 

mı?  
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BENEFITS OF E-GOVERNMENT AND EXPECTATIONS 
OF CITIZENS: A SURVEY AT I.T.U. FACULTY OF 
MANAGEMENT 

SUMMARY 

E-government is an organization that enables citizens, employees and business partners 

to acquire government‟s services using information and communication technologies. In 

this master thesis, a survey is conducted to determine the benefits of e-government and 

expectations of citizens. Many e-government projects, applications and scientific articles 

are examined. Main properties, components and advantages of e-government are 

presented and then a survey instrument is prepared to accomplish the research. The 

research is consisted of planning, survey design, data collection, data processing and 

data analysis steps. The population is the I.T.U. Faculty of Management. In the survey, 

related to citizen‟s technology ownership, citizen‟s technology usage, and the usage of 

current e-government applications and expectations of government‟s future e-

government services are obtained. Because of the Internet‟s importance in the e-

government applications, the technology related questions in the survey are focused on 

Internet. The places that the citizens reach Internet, the frequency of Internet usage and 

main aims using Internet are measured. 

The survey results are statically analyzed using a “SPSS For Windows 10.0.1” program. 

Survey data are generally summarized into three categories such as situations, 

expectations and demographic data. Various statistical results are obtained and pre-

determined hypotheses are tested. Reliability tests are also conducted. Descriptive 

statistics, grouped statistics and mean comparison between groups are obtained. 

The research results provide answers to the questions: (a) Is the technology ownership 

and usage levels are adequate for e-government? (b) Do the citizens want the traditional 

government‟s services to be served via Internet and do they have any doubt on security 

issues? (c) Have the e-government services been successful till now? 
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GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler, elektronik iletişimin kamu kurum ve kuruluşlarında 

kullanılmasını zorunlu hale getirirken, çok hızlı bir şekilde Türkiye‟nin gündemine giren 

bu yöndeki   uygulamaların tümü elektronik devlet yani kısacası e-devlet olarak 

adlandırılmaktadır. E-devlet ile gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerinden 

faydalanılmaktadır. Vatandaşlar ve devlet arasındaki ilişkiler belirgin değişimlere 

uğramaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, devlet bilgilerine ulaşırken ve devletin 

sunduğu hizmetlerden yararlanırken gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu 

işlemlerdeki kalite ve verim standartlarını da ortaya koymaktadır. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri arasında en önemli rolü Internet oynamaktadır. Şu ana kadar dünyanın 

çeşitli ülkelerinde gerçekleşmekte olan e-devlet uygulamaları, Internet platformunu 

temel iletişim aracı olarak seçmiştir [9]. 

Bütün dünyada ortaya çıkmakta olan e-devlet uygulamaları ile birlikte devletlerin 

geleneksel  yapıdaki mekanizmalarında devrim sayılabilecek değişiklikler meydana 

gelmeye başladı. Bu gelişmelerin ortak stratejisi insanlara sunulan hizmetlerde kalitenin 

arttırılmasıdır. E-devlet anlayışı, teknolojinin sağladığı avantajları devlet bünyesine 

yerleştirerek; devletin, organizasyonlarla, bireylerle ve diğer devletlerle olan etkileşim 

şekillerini değiştirmektedir. Devlet böylece elektronik ortamda hizmetler sunan çok 

büyük bir şirket haline gelmektedir. Burada devletin bir şirkete benzetilmesi, şirketler 

arası rekabetin ve müşteri merkezli yönetimin artık bu değişim ile birlikte devlet kurum 

ve kuruluşlarında da uygulanmaya çalışılmasından dolayıdır [5]. 

Tez çalışmasının amacı Türkiye‟de geliştirilmekte olan ve geliştirilecek olan e-devlet 

projelerinin izleyecekleri stratejileri belirlemede yardımcı olabilecek, Türkiye‟deki 

vatandaşların e-devlet ile ilgili bazı durum ve tutumları sonucu elde edilen bulguları 

ortaya koymaktır. Bunu yaparken belli özelliklere sahip bir vatandaş kesimi araştırma 
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kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamındaki ana kütle İ.T.Ü. İşletme Fakültesi 

mensuplarıdır. Ana kütlenin özellikleri dikkate alınarak bu ana kütleye özgü bir 

araştırma; e-devlet konusundaki beklentiler, elektronik ortamdan sunulan e-devlet 

hizmetlerinin kullanımı için gerekli olan teknoloji sahipliği ve kullanımı ve çalışmakta 

olan e-devlet uygulamalarının kullanım ve haberdarlık düzeyi konularında veriler 

toplanmıştır.  

Tezin ilk bölümlerinde e-devlet ile ilgili literatür araştırması sonucu derlenmiş bilgiler 

bulunmaktadır. İlk olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin e-devlet için sahip olduğu 

önem ve bilgi ve haberleşme teknolojileri hakkında genel olarak bilgi verilmiştir. Bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin Türkiye‟deki durumundan, Internet‟in bilgi ve iletişim 

teknolojileri arasındaki yeri ve öneminden bahsedilmiştir. Yine birinci bölümde  e-

devletin tanımları, unsurları, amaçları, faydaları, gelişim safhaları ve güvenliği hakkında 

bilgi verilmiştir. Literatürde kullanılmış olan çeşitli e-devlet tanımları ile e-devletin tam 

olarak ne demek olduğu tespit edilmeye çalışıldı.  E-devlet dahilindeki unsurlar ve bu 

unsurların e-devlet‟teki yeri ve iletişim şekli ortaya konmuştur. E-devlet‟in gelişim 

aşamaları bir model ile birlikte anlatılmıştır. Ve tezin ilk bölümünde son olarak, 

işlemlerin elektronik ortamdan yürütülmesiyle birlikte doğacak güvenlik sorunlarına 

yönelik çözüm araçları ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.  

Tezin İkinci bölümünde Dünya‟daki e-devlet çalışmaları ve üçüncü bölümde de 

Türkiye‟deki e-devlet çalışmaları hakkında bilgi verildi. Dördüncü, beşinci ve altıncı 

bölümler, yapılmış olan alan araştırmasıyla ilgilidir. Bu bölümlerde sırasıyla ; araştırma 

planlaması, anket tasarımı, veri toplama, veri düzenleme ve veri analizi kısımlarını 

içermektedir. Araştırma planlaması bölümünde; araştırmanın amacı ve ana hatları, ana 

kütle, örneklem seçimi ve araştırma yöntemi hakkında bilgi verilmektedir. Bir sonraki 

bölümde de araştırma anketi tasarımı, veri toplama ve veri düzenleme kısımları vardır. 

Altıncı bölümde de veri analizleri bulunmaktadır. Veri analizleri içerisinde; güvenilirlik 

analizleri, özet istatistiksel veriler, gruplandırılmış veriler ve hipotez sınamaları vardır. 
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1. E-DEVLET HAKKINDA 

1.1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

Bilginin iletişim ağları üzerinden gönderilmesi, alınması ve yönetilmesi, dünyanın her 

tarafında benzer standartların kullanıldığı, karşılanabilir maliyetlerle, ayrım gözetmeyen, 

evrensel erişimin sağlandığı bir düzeyin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır [10].  

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ekonomilerde giderek daha yaşamsal bir boyut 

kazanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi, bu sektörün ülke ekonomilerine 

yaptığı yıldan yıla  artan katma değer ile de görülmektedir. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, üye ülkelerdeki bilgi ve 

iletişim teknolojileri sektörünün yarattığı katma değer yılda 1,191 Milyar ABD 

Doları‟na yükselmiştir. Aynı araştırmaya göre, bilgi ve iletişim donanımları, iletişim 

hizmetleri, yazılım gibi sektörlerdeki faaliyetleri içeren bilgi ve iletişim teknolojileri 

sektörü, OECD ülkelerindeki toplam istihdamın yüzde 3.6‟sını, Avrupa Birliği ve 

ABD‟deki toplam istihdamınsa yüzde 3.9‟unu yaratmaktadır. OECD ülkelerinde bilgi ve 

iletişim teknolojilerileri için yapılan araştırma ve geliştirme harcamalarının toplamının 

116 Milyar ABD Dolar düzeyindedir [17]. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerileri sektöründeki teknolojiler aynı zamanda sadece 

merkezini oluşturdukları sektörde değil, ekonominin ve toplumsal yaşamın tüm 

alanlarını değiştirmeye aday teknolojilerdir. Bu nedenle bilgi ve iletişim teknolojilerileri 

alanında yaşanan gelişmelerin, toplumlar açısından devrim niteliğinde etkiye sahip 

olması beklenmektedir [2].  
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Bu sektörlerde üretimde bulunamayan, yerel ekonomik katkıyı teknoloji üreterek en 

çoğa çıkartmaya çalışmayan, sadece dışarıda üretilenlerin kullanıcısı konumunda olan 

ülkelerin, diğerlerini yakalaması şöyle dursun, ayakta kalabilmesi mümkün olmayabilir 

[16]. 

Söz konusu gelişmeler ve devletlerin bilgi ve iletişim teknolojilerileri ile ilgili 

çalışmaları  incelendiğinde, stratejilerin; 

a) Bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamındaki donanım, yazılım ve hizmet 

üretiminin tüm sektörlerin lokomotifi konumunu kazanması, 

b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin oluşturduğu etkileşimli iletişim ağlarının, 

toplumsal ve ekonomik yaşamda temel ortam haline getirilmesi, 

konuları etrafında ortaya çıktığını görmekteyiz [16]. 

Türkiye, her 100 kişiye düşen bilgisayar sayısı sıralamasında OECD ülkeleri arasında en 

son sırada yer almaktadır. Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının donanım 

ağırlıklı olduğu izlenmektedir. 1990 yılına ait verilere göre % 88,5 olan payın, 2000 yılı 

rakamlarına baktığımızda % 70'e gerilediği görülmektedir. Dünyada yazılımın önemi 

giderek artarken, bu önemi kavramış ülkeler gerekli önlemleri alarak, yazılım 

sektörünün gelişmesi için orta ve uzun vadeli stratejik planlar yapmışlar, hükümetler de 

yazılım sektörünü destekleyerek geliştirmiş ve ülkeleri için önemli bir sektör haline 

getirdiler. Son 10 yıllık, 1985‟ten 1995'e kadar olan dönem içinde bilişim teknolojileri 

pazarı içinde sayısal olarak en hızlı artan alan yazılım ve hizmetleri oldu. Bu alandaki 

artış yüzde 425 oranında  görülmektedir.  Yazılım endüstrisinin, önemi giderek artan 

stratejik bir sektör olma yolunda ilerlemektedir. Bunu kavrayabilen ülkeler, kendi 

yazılım endüstrilerinin gelişmesi için ulusal boyutta stratejiler geliştirerek uzun vadeli 

uygulama planları hazırladılar. Ayrıca özel teşvikler de sunarak ve en önemlisi de bütün 

bunları kararlılıkla sürdürerek yol aldılar. Bu ülkelere örnek olarak, Hindistan, İrlanda, 

İsviçre, İsrail gösterilmektedir. Türkiye'de de yazılım pazarı gelirleri sürekli 
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büyümektedir. Son 15 yılda 52 katına çıktığı görülmektedir. Bu hiçbir ürün grubunda 

görülmeyen bir gelişmedir. Toplam pazar içindeki payı da sürekli artmaktadır. Yaklaşık 

4 katı kadar bir artış izlenmektedir. Ancak bu 12.7'lik pay, dünya ortalamasından  düşük 

kalmaktadır [10]. 

Bunun dışında e-Avrupa Eylem Planı, Avrupa ülkelerinin bilgi ve iletişim teknolojileri 

kullanımının toplumsal yaşamın hangi alanlarına kadar uzanacağını göstermesi 

açısından yol gösterici bir belgedir. Eğitimden üretime, ticaretten sanata kadar hemen 

her alanda bilgi ve iletişim teknolojileri yaşamımızın bir parçası olacaktır. Bu çerçevede 

hayata geçirilecek olan e-devlet kavramı da, devletin birçok hizmetinin ağ üzerine 

taşınması anlamına gelmektedir. Bunun sonucu olarak bilgi ve iletişim teknolojileri 

kullanımı tüm bireylere kadar yayılacaktır. Evde, iş yerinde ve yolda, hemen her yerde 

ve her an bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılacaktır. Bu belgeye ve onun 

öngördüğü toplumsal düzene bakıldığında, yazılım sektörü açısından yeni ufukların 

açılacağı görülmektedir [10]. 

1.1.1. Internet’in Bilgi ve İletişim Teknolojileri İçerisindeki Yeri 

ve Önemi 

Bilgi ve iletişim teknolojileri arasında Internet; ülkelerin kaderlerini etkileyen, onların 

birinci sınıf ya da üçüncü sınıf olmasını belirleyen stratejik bir öneme sahiptir. Internet 

dünyada küresel bilgi altyapısının omurgası olarak görülmektedir. Bilişim sektörü, 

„küresel bilgi altyapısı‟ kavramından, yüksek hızlı veri iletişimine olanak sağlayan 

yüksek performanslı bilgisayar ağlarını anlamaktadır. Internet‟i de küresel bilgi 

altyapısının başlangıcı veya bilgi otoyollarına çıkan hızlanma şeridi olarak görmektedir. 

Internet‟in geleceğini yakalayabilmenin ön koşulu, bu geleceğe uygun altyapıyı 

sağlayacak olan omurgayı hazırlamaktır  [10].  

Uluslararası firmalar Internet sayesinde 24 saat, küresel bir ortamda artan rekabete karşı 

eğitim, insan kaynakları, işletme verimliliği, bilgi yönetimi ve şirket iletişimi alanlarında 

Internet'in olanakları en çoğa çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bilgi toplumuna adım atmış 
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gelişmiş ülkelerde, altyapının oluşturulması için var olan öğelerin bilgiye ilişkin 

politikalar, ağ altyapısı, yaygın bilgisayar ve buna bağlı olarak Internet kullanımının, 

sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir. Örneğin Japonya, 2010 yılına gelindiğinde, 7 

milyon işyeri abonesi ve 54 milyon konut abonesi olacağını, her işyerinin üç abone 

bağlantısı isteyeceğini düşünerek, 75 milyon aboneye hizmet götürecek bir ulusal bilgi 

ağı altyapısı planlanmaktadır [10]. 

Internet devrimi en başta gelişmiş ülkelerde yaşanmaktadır. Ancak Internet teknolojileri 

gelişmekte olan ülkeler için de kalkınmalarını hızlandırabilecekleri fırsatlar 

yaratmaktadır. Ekonomik büyümeyi destekleyecek yönetim politikalarını alan ülkelerde 

bilişim teknolojilerinin kullanımı hızla artmakta, teknoloji kullanımının verimliliğe ve 

büyümeye etkileri de olumlu bir döngü yaratmaktadır. Büyüme, iyi politikalar, 

kentleşme, eğitim ve bilişim teknolojileri birbirlerini olumlu yönde etkilemektedirler 

[10].  

Bütün dünyadaki üniversiteler arasında daha hızlı Internet erişimi sağlamak için 

Internet-2 projesi desteklenmektedir. Kamu sektöründeki sağlık, eğitim, eğlence, e-

Ticaret vb. uygulamaları desteklemek amacıyla da Yeni Kuşak Internet (New 

Generation Internet) projesi yürürlüğe konmaktadır [10]. 

Ülkemizde ise, Milli Eğitim Bakanlığı okulları bilgisayarlaştırmak ve Internet‟e 

bağlamak için ülkemizin en büyük ağ yapısı olarak adlandırılabilecek MEBNET'i 

kurmaktadır. Üniversitelerimiz ise, yaklaşık 100 noktadan 1997'de kurulan Ulusal 

Akademik Ağa (ULAKNET) bağlanmışlardır.  
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1.2. E-devlet ve Unsurları 

Literatür‟de e-devlet ile ilgili birçok tanım önerilmiştir. Örneğin tanımlardan birinde, e-

devlet modern yönetim ve demokrasi için yol gösterici bir vizyon olarak tanımlanmıştır 

[23]. Diğer bir tanımda e-devlet, ileriki 10 yılda devletler için dönüşümü kaçınılmaz 

olan devlet ve halkın yönetimi ile ilgilidir [23]. Bir akademisyen olan Lawson ise 

makalesinde e-devlet‟i daha fazla çıktının daha az girdiyle tek durakta sağlandığı ve 

gücün halka transfer edildiği bir çalışma şekli olarak tanımlamaktadır [24]. Tapscott e-

devlet‟i Internetleştirilmiş devlet [25], Nadler ve Tushman ise teknolojinin e-devlet 

yapısındaki esas madde olduğu üzerinde durdu [26].  Milford da elektronik devleti, 

devletin vatandaşlar,  işletmeler ve diğer devletler ile arasında olan işlemleri 

basitleştirmeye ve otomatikleştirmeye yardımcı olan herhangi bir teknoloji olarak 

düşünüyor [27].  

E-devlet kavramının merkezinde gücün müşteri topluluğunda, yani halkta olması esastır. 

Bu topluluk, Internet teknolojisinin kullanıcılarına sağladığı rahatlık sayesinde istediği 

an, diledikleri noktadan devlet tarafından sağlanan bilgiye ve hizmete ulaşabilecektir 

[13]. E-devlet; vatandaşların, çalışanların ve iş ortaklarının kamu hizmetlerine bilgi 

teknolojilerini kullanarak ulaşmalarını ve bundan yararlanmalarını sağlayan 

organizasyondur. Devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev 

ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerin karşılıklı olarak 

elektronik iletişim  ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir [10]. Kısaca 

özetleyecek olursak e-devlet; devlet hizmetleri kalitesinin, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden yararlanılarak arttırılmasıdır. 

E-devlet oluşumunda, bilgisayar donanımları ve yazılımlarının etkin kullanımının yanı 

sıra, bilgi üretimi ve paylaşımı da çok önemlidir. Bu amaca uygun olarak oluşturulan 

kurumsal Internet‟ler (Intranet), e-devlet oluşumunun da temel adımıdır. Bilgi üretimini 

ve paylaşımını tamamlamış kurumların, e-devlet içindeki erişiminin en yaygın biçimde 

devlet portallarının kurulmasıyla sağlanacağı öngörülmektedir. Devlet portallarının bir 

altında ise kurumsal portalların yer alması, devletin klasik hiyerarşisini tamamlar 
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nitelikte olmaktadır. Devlet portalı oluşumundan itibaren önemli olan noktaların 

başında, ulusal ağ iletişimi, iletişim hızı ve performansı gelmektedir [10]. 

Dünyadaki e-devlet yaklaşımları öncelikli olarak yerel yönetimlerdeki uygulamalarla 

başlatılmıştır. Batı toplumlarında var olan güvene dayalı devlet ve vatandaş arasındaki 

ilişki, e-devlet‟e geçişi kolaylaştıran bir unsur olmuştur. Kurulan güvenlik sistemi 

yalnızca bilgilerin yetkili olmayanlarca kullanılmaması üzerine ya da bozulmaları 

önlemek üzerine tasarlanmıştır [10]. 

E-devlet oluşturan bileşenler arasında geleneksel devlet mekanizmasında devlet ile ilişki 

halinde olan bütün unsurlar yine yer almaktadır. Bu unsurları devletin kendisi, 

vatandaşlar, işletmeler ve diğer devletler olarak  sıralayabiliriz [5]. Buradaki en önemli 

unsur sayısal çoğunluk ve devletin hizmet ettiği topluluk olmasından dolayı vatandaşlar 

olarak görülmektedir. Alan araştırmasında seçilen ana kütle de bu kategori içerisinde yer 

alıp,  çalışan kesim ile de ara kesiti bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1.1: E-devlet‟i oluşturan unsurlar ve ilişki şekilleri [10]. 
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E-devlet'in sunacağı temel servisler; 

a) Devletten vatandaşa,  

b) Devletten devlete, 

c) Devletten iş yaşamına  

olmak üzere, üç grupta sınıflandırılabilir. 

1.2.1. Devletten Vatandaşa 

E-devlet‟in vatandaş açısından olan perspektifi devletten vatandaşa (G2C) olarak 

adlandırılmaktadır. Vatandaşın temel ihtiyacı; kolay, güvenli ve erişilebilir işlemler 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yöndeki ilk adımlar vatandaşın elektronik veri dağıtımını 

kabul etmesi ile başlamaktadır. Elektronik hizmetlere erişirken kullanılacak yöntemler 

ve teknolojiler çok çeşitlidir ve gün geçtikçe yeni yöntemler ve teknolojiler bunlara ilave 

edilmektedir [12]. Devlet ana kapısı, çoğu devletin e-devlet uygulamalarında önemli bir 

yere sahiptir. 

1.2.1.1. Devlet Ana Kapısı 

Yüzlerce kamu kurum/kuruluşu ve bir çoğunun web sayfası olduğunu düşünün. Web 

sayfalarının bazıları bilgi verme amaçlıyken, bazıları  bir takım servisler sunmaktadır. 

Birçok kuruluş, aynı içerikteki bilgileri farklı biçimlerde istemekte, bu şekilde hem 

işlemsel farklılık yaratmakta hem de vatandaşı yormaktadır. E-devlet ana kapıları, 

vatandaşa tek kapıdan giriş, kolay işlem ve arama yapma gibi olanaklar sağlamaktadır 

[28].  

Günümüzde tüm dünyada e-devlet ana kapıları, halen gelişme ve olgunlaşma sürecini 

yaşamaktadır. Özellikle gelişmiş batı ülkelerinde geniş bir yelpaze içerisinde hizmet 

sunabilmekte ve vatandaşlarına yönelik etkin çalışma ortamları sağlayabilmektedirler. 
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Buna  rağmen, teknolojinin getirilerinin ve ihtiyaçların çeşitlenerek artmasının etkisiyle, 

sürekli olarak geliştirilmekte ve yenilenmektedirler [10]. 

E-devlet ana kapısından söz edilirken, bunu kullanacak olan vatandaşların özel 

durumları mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerine yakınlık, 

yaşam biçimlerine yönelik çeşitli özellikler, alışkanlıklar, ülkenin teknolojik altyapısı ve 

vatandaşların kimi zaman hukuksal boyutu da olabilen işlemleri elektronik bir 

platformda gerçekleştirmeye yatkınlıkları en başta gelen hususlardır [10]. 

1.2.2. Devletten Devlete 

Devletten devlete (G2G) olan ilişki şekli devletin kendi kurumları arasında ve diğer 

devletlerle olan ilişkileri kapsamaktadır. Devlet, strateji geliştirmek ve topluma sunulan 

hizmeti daha etkin bir konuma getirmek için de bilgiye gereksinim duyar. Bilginin etkin 

kullanımının sağlanması için, kurumlar arası bilgi akışı ve entegrasyona ilişkin ön 

çalışmaların baştan yapılması gerekmektedir. Tekrarlı çalışmalardan ve aynı kapsamda 

olan altyapı maliyetlerinden kaçınılmalıdır [10].  

Devlet kurumlarının kendi otomasyon süreçlerini ve bilgi altyapısını tamamlayarak 

kurum içi bilgi sistemlerini iyi bir şekilde kullanabilmeleri, kurumsal hizmetleri etkin ve 

verimli bir şekilde sunabilen yapıyı oluşturmaları gerekmektedir.  Bilgi, sürekli olarak 

kaynağından izlenerek güncellenmelidir. İkinci aşama olarak bu bilgilerin ulaşımına 

yardım edecek e-devlet portalının bir mantık çerçevesinde oluşturulması gerekmektedir. 

Burada, devlet bünyesindeki insan kaynaklarının teknik ve fonksiyonel altyapısının da 

iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. E-devlet ortamında, herhangi iki kamu 

kurum/kuruluşu arasındaki ilişkinin bütünüyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

hedeflenmelidir [10].  

Günümüzde kurumlar arası veri iletişimi amacıyla kullanılan Elektronik Veri Değişimi 

(EDI) sistemleri, yerini web tabanlı uygulamalara bırakmaktadır. Bu yolla verinin 

kümesel transferi yerine, çevrimiçi  paylaşımı  yöntemi benimsenmektedir. Veri transferi 

sırasındaki uzun beklemeler kaybolmaktadır. Tüm kamu kurum ve 
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kuruluşları, saklamak ve işlemek durumunda oldukları bilgilerin yalnızca kendilerine 

özgü “gizli bilgi”, “kuruluşa özel” bilgi olduğu düşüncesinden vazgeçmelidirler. 

Rekabet yerini işbirliğine devretmelidir [10]. 

Çevrimiçi e-devlet servislerinin önündeki en büyük engel, kültürel direnç olarak 

gösterilmektedir. Bilgi teknolojileri konusunda bilgili olmayan her düzeyde çalışandan, 

elektronik servislerin kullanımına tepkiler oluşmaktadır. Özellikle bu tür tepkilerin üst 

yönetim kademeleri ve siyasilerde oluşması, e-devlet‟e ulaşmayı daha da 

zorlaştırmaktadır. Değişime karşı direnç tarih boyu var olmuştur. E-devlet, değişimi 

gerektirmektedir. Düşünce ve iş yapma tarzı, teknolojik gelişmelere paralel olarak büyük 

oranda değişmektedir. Özellikle teknolojik bilgi ve vizyon eksikliği, bazı yöneticilerde 

korkuya ve endişeye dönüşmekte ve yeniliğe karşı adeta mücadeleci bir tavır 

sergilenmektedir [10]. 

1.2.3. Devletten İş Dünyasına 

E-devlet‟in fonksiyonları arasında devletten iş dünyasına (G2B) olan ilişkiler, devletin 

işletmeler ile olan iş ilişkilerinin elektronik ortama aktarılması ve yapılan işlemlerin 

teknolojiden yararlanılarak iyileştirmeler yapılması konularını kapsamaktadır [28].  

Çevrimiçi satın alma sistemleri giderek yaygınlaşmaktadır. Öncelikle küçük alımlarla 

başlandığı gözlenmektedir. Tüm bunlar dikkate alındığında, iş dünyasının devletle olan 

işlerinin tümünün elektronik ortamda yapılması bir zorunluluk haline gelmektedir [10]. 

1.3. E-devlet’in Amaçları ve Faydaları 

E-devlet; bilgi, hizmet ve mal alışverişlerinde bilgi teknolojilerini kullanarak, 

performans ve verimlilik artışını hedefleyen devlet modeli olarak tanımlanmaktadır.  
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E-devlet ile amaçlananlar [10]: 

a) Devletin şeffaflaşması, 

b) Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması, 

c) Her düzeyde vatandaşın yönetime katılımının sağlanması, 

d) Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanarak iş ve veri yinelenmesinin 

önlenmesi, 

e) Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması, 

f) Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve 

hızlandırılması  

olarak özetlenebilir. 

Şu sıralar e-devlet ile ilgili birçok çalışma vardır. Bütün bu çalışmalar arasında e-

devlet‟in bize ne getireceği, ne gibi faydalar sağlayacağı konusunda hala belirsizlikler 

vardır.  E-devlet sadece bir devlet ofisinde bir dizi formalite gerektiren işi teknolojik 

imkanlardan yararlanarak daha kolay bir şekilde, istediğiniz yerde istediğiniz zaman 

yapmak mı demektir? Elbette e-devlet bu faydaları sağlamalı, fakat bunlardan çok daha 

fazla şeyler içermelidir. İşleri daha kolay, daha az maliyetle ve daha hızlı yapmanın 

yanında katılımcı yönetim imkanı sağlamalıdır. Oy verenlerin temsilcilerini her an takip 

edebileceği bir sahne olurken, seçen ve seçilen, yöneten ve yönetilen arasında etkin bir 

haberleşme kanalı olmalıdır [1]. 

E-devlet, devletin müşterisi konumunda olan vatandaşların ve işletmelerin ihtiyaçlarını 

daha iyi anlamak ve karşılamak için ve devletin demokratik işlemlerinde daha büyük bir 

aktif halk katılımı sağlamak için,  iyi bir odak nokta oluşturabilir [5]. Devlet, Türkiye 

ekonomisinde önemli bir role ve etkiye sahiptir. Bu yüzden e-devlet ile modern 
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teknoloji kullanılarak devlet mekanizmalarındaki verimi ve kaliteyi artırmak ekonomiye 

de  büyük katkılar sağlayacaktır. 

Elektronik devlet; teknolojiyi, birlikte çalışmayı ve yaratıcılığı bir araya getirerek 

vatandaşlara ve işletmelere Internet‟i ve diğer elektronik haberleşme araçlarını 

kullanarak devlet ile daha verimli etkileşim kurmalarını sağlamaktadır. E-devlet, 

vatandaşların ve organizasyonların devlet hizmetlerini kullanımını zorlaştıran geleneksel 

yapılardan kurtulmayı ve bunları elverişli erişim yapıları ile değiştirmeyi de amaçlar. 

Özel sektörde Internet, şirket ilişkilerini yürütmek için standart bir metot halini almıştır. 

Internet üzerinden yapılan işlemler ve bilgi erişimi gün geçtikçe artmaktadır. 

Vatandaşlar bunun yararlarını zaman, maliyet ve hız olarak görmekteler ve aynı 

seviyedeki hizmeti devletten de beklemektedirler. 

Internet, haftanın yedi günü, günde 24 saat vatandaşların ve organizasyonların devlet 

hizmetlerine erişme imkanını vermektedir. Bu elverişli ortam, hizmetleri uzaklıktan 

bağımsız kılmakta ve ülkenin uzak yerlerindeki vatandaşlara bile aynı kalitede 

hizmetlerden yararlanma imkanı vermektedir. Dijital imzalar, elektronik ödemeler ve 

etkileşimli formlar; vatandaşlara ve işletmelere, devlet kurumları ile karşılıklı olarak 

anlık işlem yapma yeteneği sağlamaktadır.  

Elektronik devlet kapsamında hizmetlerin bir çatı altında toplanması da önemli bir 

konudur. Tek noktadan tüm hizmetlere erişim imkanı sağlanması vatandaşlar ve 

işletmeler için büyük değer sağlayacaktır. Benzer gelişme yine özel sektörde de göze 

çarpmaktadır.  

E-devlet, devletin sadece dışarısı ile etkileşim halinde bulunduğu noktalarda 

değişiklikten ibaret değildir.  Devlet iç yapısında da değişiklikler meydana 

getirmektedir. E-devlet 7 gün 24 saat daha iyi hizmet sağlamanın bir yolu olarak 

gösterilmektedir. E-devlet bu yakıştırmasını teknolojinin nimetlerinden yararlanarak 

almaktadır.  
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Halk tarafından fark edilmeyen önemli olan diğer bir şey, devletin teknoloji tarafından 

içten içe nasıl değiştirildiğidir. Teknoloji sadece şu an yaptıklarımızı otomatikleştirerek 

yapmak anlamına gelmemelidir. Teknoloji insanların  yaptıkları şeyleri tekrar 

düşünmelerini sağlamaktadır. Internet de devlete, müşterileri ile yeni yollarla etkileşim 

kurma imkanı vermekle birlikte, e-devlet‟e geçiş aşamasında bürokratik işlemlerini de 

tekrar düşünmek ve yeniden organize etmek için büyük bir fırsat sağlamaktadır. Yapılan 

bu iyileştirmeler hizmet kalitesini arttırmak anlamına gelmektedir [5]. 

Devlet üzerinde yük oluşturan harcamalar, e-devlet sisteminin benimsenmesiyle 

düşürülebilecektir. Kağıt üzerinden yapılan; oy verme, sağlık, vergi, nüfus ve gümrük 

işlemleri, belediye hizmetleri gibi her türlü işlem elektronik ortama aktarılarak analizine 

imkan tanınacaktır. Her türlü bilgiye Internet ortamından ulaşılması “şeffaf devlet” 

anlayışını da beraberinde getirecektir. Her vatandaşa Internet‟in ulaştırılmasıyla birlikte 

herkese eşit kalitede hizmet sunulabilecek. Devlet hizmetlerinden yararlanmak isteyen 

vatandaşların sayısında da artış olacaktır [5]. 

Buraya kadar açıklanmış olan e-devlet‟in faydalarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz 

[10]:  

a) Hız artışı 

b) Zaman Tasarrufu 

c) Maliyet düşüşü 

d) Erişim kolaylığı 

e) Rekabet artışı 

f) Her yerden işlem yapabilme 

g) Takip kolaylığı 

h) 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet 

i) Yönetsel saydamlık/şeffaflık 

j) Kalite artışı 

k) Ekonomik gelişimin desteklenmesi 

l) Memnuniyet artışı 

m) Verimlilik artışı 
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n) Kamuya olan güvenin artması 

o) Katılım 

p) Süreçlerin iyileştirilmesi 

1.4. E-devlet Gelişim Modeli 

Tam fonksiyonel bir e-devlet geliştirirken Karen Layne ve  Jungwoo Lee tarafından 

önerilmiş dört safhalı bir model vardır [4]. E-devlet girişimleri; teknik, organizasyonel 

ve yönetimsel açılardan bir evrim sürecinden geçtiği düşünülerek, bu süreç dört safhaya 

ayrılarak incelenmiştir. Bu modeldeki dört safha: (1) katalog, (2) işlem, (3) dikey 

entegrasyon ve (4) yatay entegrasyon olarak isimlendirilmiştir [4]. Bu modeller 

karmaşıklıları ve tamamlanma süreleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

ġekil 1.2: E-devlet Modeli Safhaları Karmaşıklıklık ve Tamamlanma Süreleri [4]. 

Şekil 1.2‟de de gösterildiği gibi safhalar ilerledikçe safhalarda gerçekleştirilecek 

işlemlerin teknoloij ve organizasyonel açılardan karmaşıklıkları da artmaktadır [4]. Bu 

model Amerika Birleşik Devletleri‟nin çok katmanlı hiyerarşik devlet yapısı dikkate 

alınarak geliştirilmiştir.  

 Zaman 

 

SAFHA 1 

Katalog 

SAFHA 2 

İşlem 

SAFHA 3 
Dikey 

Entegrasyon 

SAFHA 4 
Yatay 

Entegrasyon 

KarmaĢıklık 
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1.4.1. Safha 1: Katalog 

Bu safhada ilk olarak çoğunlukla medyadan, vatandaşlardan, teknoloji ile ilgili 

çalışanlardan gelen baskı yolu ile oluşturulmuş bir Internet web sitesini görmekteyiz. 

Özellikle vatandaşın özel sektörde uygulamalarını gördüğü Internet hizmetlerini devlette 

de olması taleb etmesiyle bu safhaya girilmektedir. Bu aşamada devletin fazla Internet 

tecrübesi yoktur ve küçük bir proje ile en az riskle işe başlamak istenir. Devlet‟in 

herhangi bir işlem gerektirmeyen bilgileri siteye konur. Katalog şeklinde sunulan bilgiler 

ile birlikte formlar da siteye konularak vatandaşların buradan indirerek kullanması 

imkanı bu safhada gerçekleşmektedir [4]. 

1.4.2. Safha 2: İşlem 

Devletin Internet siteleri geliştikçe, diğer bir hizmet kanalı olan Internet‟in önemi hem 

devlet çalışanları hem de vatandaşlar tarafından fark edilir. Böylece bilgi sunmanın 

haricinde gerçek anlamda devlet işlerinin de Internet üzerinden yürütülmesi için bir talep 

oluşur. Böylece işlemler elektronik ortamda yürütülmesi için gerekli girişimler yapılır. 

Altyapı olarak veri tabanları kullanılarak hizmetler Internet üzerinden verilmeye 

başlanır. Formlar üzerinde Internet‟te iken anında işlem yapma imkanı sağlanarak, kağıt 

belgelerin yerini elektronik formlar alır [4]. 

1.4.3. Safha 3: Dikey Entegrasyon 

Bu aşamada bilgi sistemlerinin kendinen daha üst seviyedeki sistemlere entegrasyonu 

gerçekleşmektedir. Sistemler birbirlerine elektronik iletişim platformları ile bağlanmakta 

ve daha karmaşık hizmetlerin de Internet üzerinden sunulmasına imkan verilmektedir[4].  

1.4.4. Safha 4: Yatay Entegrasyon 

Yatay entegrasyon en karmaşık e-devlet gelişim safhasıdır. Burada birbirinden bağımsız 

olarak geliştirilmiş devlet kurumlarındaki e-devlet uygulamalarının birbirine 
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bağlanması söz konusudur. Bütün e-devlet hizmetlerine böylece tek bir noktadan erişme 

imkanı doğar ve vatandaşlar e-devlet hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerine 

gerek kalmadan bir yerden bütün işlerini halledebilmektedirler [4]. 

1.5. E-devlet’te Güvenlik 

E-devlet oluşumunda bilgi güvenliği vazgeçilmez ve öncelikli uygulamalardan biridir. 

Elektronik yaşamın gelişebilmesinin ve tarafların birbirlerini sorunsuzca 

tanıyabilmelerinin en önemli şartı, elektronik ortama ve açık ağ sistemine güvenin 

sağlanmasıdır. Bu nedenle, taraflar arası iletilerde bilginin gizliliği, bütünlüğü ve 

tarafların kimliklerinin doğruluğu, kurulacak olan teknik ve yasal altyapı ile garanti 

edilebilmelidir. E-devlet oluşumunun en önemli ayaklarından birisi elektronik imza (e-

imza)‟dır. Başta elektronik satın alma işlemleri olmak üzere, belge hazırlama, onaylama 

gibi işlemlerin birçoğunda kullanılacak olan e-imza, bir anlamda elektronik noter 

oluşumunun da temelini oluşturmaktadır [6].  

E-imza şu şekilde uygulanmaktadır: 

a) Karşı tarafa yollanacak ileti (mesaj), kişinin özel anahtarı (kapalı anahtar) ile 

bazı özel algoritmalar kullanılarak şifrelenir. Bu işlem, kişiye özel sayısal imzayı 

oluşturur. Böylece, bilgi transferi sırasında, herhangi bir kırılma sonucu bilginin 

çözülebilmesi engellenir. 

b) Karşı taraf, iletiyi aldıktan sonra elindeki gönderene ilişkin açık anahtar ile 

mesajı deşifre eder. Deşifre sonucu, iletinin doğru kişiden gelip gelmediği ve 

transfer sırasında herhangi bir kırılmaya maruz kalıp kalmadığı belirlenir [10]. 

Sayısal imza da e-imza‟nın özel bir çeşidi olup, bir anahtar çifti (açık ve kapalı 

anahtarlar) ile elektronik ortamda iletilen veriye vurulan bir mühürdür. Gönderici kapalı 

anahtar ile veriyi mühürler ve alıcı bu dosyayı ancak kullanıcının açık anahtarını 

kullanarak açabilir. Sayısal imzalar doğrulanabilirler ve inkar edilemezler [10]. 
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Sayısal kimlik kartı ise bir akıllı kart uygulamasıdır. Bu akıllı kart, kişisel kimlik 

bilgilerini, vergi kimlik bilgilerini ve e-imza‟yı içermektedir. Sayısal kimlik kartının en 

belirgin avantajları; biyolojik veriler ve ölçüm sistemleri  teknolojilerinin de 

kullanımıyla başkası tarafından kullanılamaması, ve sahte kimliğin önlenmesi ile 

elektronik veri transferinde güvenliğin sağlanmasıdır [10]. 

E-devlet uygulamalarında, vatandaşların özlük bilgilerinden ve yapılan işlemlerin 

güvenli olmasından daha önemli bir unsur düşünülemez. İyi bir güvenlik, bu alanda 

meydana getirilmiş sağlam ve denenmiş bir güvenlik politikasının oluşturulması ile 

başlamalıdır. Oluşturulan  e-devlet uygulamalarındaki her nesne veya sayfa bu güvenlik 

çemberi ile korunmalıdır [10]. 

İyi bir güvenlik politikası en az şu üç özelliği taşımalıdır: 

a) Koruma: Kullanıcıların topladıkları bilgilerin, bunları kullanma şekillerinin ve 

yaptıkları tüm işlemlerin gizli kalması ve dışarı sızdırılmamasıdır.  

b) Yeterlilik: Bu unsur, kullanıcının yapmak istediği işlemle ilgili olarak yalnızca 

gerekli bilgileri girmesi, o anki işlemle ilgisi olmayan şahsi bilgileri girmek 

zorunda bırakılmamasıdır. 

c) Güvenlik: E-devlet uygulamaları üzerinden yapılan tüm işlemlerin güvenliğinin 

sağlanması ve dışarıdan oluşabilecek tüm ataklara karşı güvenlik duvarının 

oluşturulmasıdır. 

E-devlet‟in oluşturulmasında alınacak güvenlik önlemlerinin yoğunluğu ve düzeyi 

sistemin maliyetini doğrudan etkileyeceğinden, güvenlik düzeyleri uygulamanın 

özelliğine göre değişebilir. Örneğin, finansal işlemlerin güvenliğinde en yüksek güvenlik 

düzeyi uygulanırken, istatistiksel bir takım bilgilere ulaşılmasında güvenlik düzeyi 

düşürülebilir. Hangi verilerin hangi güvenlik düzeyinde olduğunu belirlemek 
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ve bunlara gereken önemi vermek için, birçok çağdaş ülkedeki gibi, hukuksal 

düzenlemelere gereksinim vardır [10]. 

Güvenliği sağlamak için en önemli anahtar; güvenliği anlamaktır. Güvenlik alanında 

mevcut seçenekleri ve önlemleri belirlemek ise sonraki adımdır. Alınacak güvenlik 

önlemleri fiziksel güvenlik, ağ güvenliği ve veri güvenliği olmak üzere üç alanda 

incelenmelidir. Fiziksel güvenlik, verinin saklandığı veri ambarları, veri tabanı 

sunucuları, donanım ve güç kaynağı gibi sistemin kesintiye uğraması muhtemel 

alanlarda alınacak önlemlerdir. Ağ güvenliği, şebeke üzerinde istenmeyen erişimlerin 

engellenmesi ve sisteme giriş ve çıkışların sürekli kontrol edildiği “ateş duvarı 

(firewall)” tipi sistemlerin oluşturulmasıdır. Ağ güvenliğinde ayrıca, sisteme yapılan 

atakların tespiti, denetleme ve istenmeyen erişimlerin kontrolü için geliştirilmiş 

sistemler kullanılmaktadır. Veri güvenliği ise verinin gerek transmisyonu esnasında, 

gerekse, veritabanı içinde iken korunmasıdır. Verinin korunmasında şifreleme sistemleri 

ve SSL  uygulamaları kullanılabilmektedir [10]. 

Internet veya Intranet'ler aracılığı ile birden çok kişinin kullanımına açılan verilerde en 

önemli, ancak oluşturulması en zor ve pahalı olan konu güvenliktir. Ancak bu yapılamaz 

veya uygulanamaz değildir. Günümüz teknolojileri ile gerek donanım gerekse yazılım 

bazlı birçok sistem güvenliği en iyi şekilde sağlanmakta ve bu sistem güvenlikleri birçok 

ülke tarafından kullanılmaktadır. Güvenlik açısından dikkate alınması gereken husus, 

güvenlik alanlarının çok iyi tespit edilerek verinin özelliğine en uygun önlemlerin 

alınmasıdır [10]. 

Öngörülen, yeni teknolojilerin, tüm e-devlet uygulamalarında kullanılabilmesidir. Bu 

nedenle, uygulama altyapılarının ve uygulama sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin yasal 

olarak geçerliliğini sağlayacak hukuksal altyapının hazır olması gerekmektedir. 

Elektronik ortamda yapılması planlanan işlemlerin ve bilgi transferinin güvenliğini 

sağlayacak olan sayısal imza kullanımı için gerekli yasal değişiklikler yapılmalıdır [10]. 
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Elektronik ortamda gönderici ve alıcıların kimliklerinin belirlenmesi için, üçüncü kişi 

veya kurumlarca “sayısal sertifika” düzenlenmesi gereklidir. Bu sertifikaları düzenleyen 

kurumlar, Sertifikasyon Otoritesi, Onay Makamı ya da Onay Kurumu olarak 

adlandırılırlar. Sertifika, Onay Kurumunca düzenlenerek başvuran kişi, kurum veya 

kuruluş için üretilen sayısal imza ile imzalanır. Elektronik noter (e-noter), e-devlet'te  

geleneksel noter sistemine benzer şekilde, belge ve yetki devri istemlerini onaylayan ve 

işleme zaman boyutunda geçerlilik kazandıran kurumdur. Zira, elektronik ortamdaki 

bilgilerin doğruluğunun kanıtlanması için belgeleme yetkililerine gereksinim vardır. E-

noter, e-devlet oluşumunun temel dayanağı olarak görülmektedir. Belge onaylama ile 

yetki devri işlemleri, e-devlet'te de yine e-noterler tarafından yürütülmek durumundadır.  

E-noter sisteminin temel dayanak noktası, sayısal kimlik kartlarının oluşturulması ve e-

imza‟nın sistemde kullanımının sağlanmasıdır [10]. 
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2. DÜNYA’DA E-DEVLET 

İngiltere ve Kanada‟da e-devlet çalışmaları doksanlı yılların ortalarında başlatılmıştır. 

Bu ülkeler e-devlet oluşumunda, bu organizasyon içinde yer alan sivil toplum 

kuruluşları ile yerel yönetimlerin BT sektöründen nasıl etkilendiklerini ve beklentilerinin 

ne olduğunu belirleyerek çalışmalarını şekillendirmişlerdir. Dünyadaki e-devlet 

çalışmalarındaki yaklaşımların şu başlıklar altında ele alındığı görülmektedir [10]:  

a) E-devlet servis önceliklerinin belirlenmesi, 

b) E-devlet servislerinin sunulmasında, sivil toplum örgütlerinin rolünün daha 

belirgin olması, 

c) Özel sektörün e-devlet‟teki hizmet rolünün yeniden tanımlanması, 

d) Sektörler arası güvenli arayüzlerin kurulması, 

e) E-devlet organizasyonu dışında kalan ya da kalmak isteyen bireylerin haklarının 

korunması. 

E-devlet uygulamasında 22 ülke arasında yapılmış bir araştırmada Singapur dünyada ilk 

sırada yer almaktadır [14]. ABD ve Avustralya'da  eyaletler bazında e-devlet 

uygulamaları bulunmaktadır.  Japonya ve ABD  2003, Kanada 2004 ve İngiltere 2005 

yılında e-devlet sistemlerini tamamlayacaklarını belirtmişlerdir.  

Öte yandan, Avrupa Komisyonu, Aralık 1999 tarihli e-Avrupa Girişimi ile, Avrupa'nın 

dünyadaki en dinamik ve rekabet gücü en yüksek pazar haline getirilmesini 

amaçlamıştır. Buna yönelik olarak, özellikle Internet alanında yeni ekonomi için altyapı 

kurulması hedeflenmiştir. Bu çerçevede üç temel amaç belirlenmiştir; daha ucuz, daha 
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hızlı ve daha güvenli Internet; insan kaynaklarına  yatırım ve Internet kullanımını 

özendirmek. 2003 tarihine kadar sürecek bir eylem planı çerçevesinde, bu hedeflere 

yönelik ölçüm kriterleri  saptanmıştır [18]. 

Bununla birlikte AB, adaylık sürecinde bulunan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de 

benzer hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla e-Avrupa+ girişimini başlatmış ve bu 

kapsamda ülkemizin de katılımını istemiştir [19]. 

Dünyadaki uygulamalara baktığımızda, e-devlet çalışmalarının, yerel yönetim 

servislerinin geliştirilmesine yönelik bilgisayar uygulama çalışmaları şeklinde ortaya 

çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte; İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fransa'daki e-

devlet oluşumu çalışmalarında, özellikle “kurumsal iletişimin sağlanması, yasal 

düzenlemeler ve kişi haklarının korunması” konularında sivil toplum örgütlerinin önemli 

katkıları alınmıştır. Bu ülkelerde sivil toplum örgütlerinin e-devlet oluşumuna katkıları 

yaklaşık beş yıldır süregelmektedir. Benzer şekilde, başta ABD'de olmak üzere, birçok 

Avrupa Birliği ülkesinde üniversiteler e-devlet çalışmalarının doğrudan içinde yer 

almaktadır. Kanada ve Singapur'da ise, e-devlet çalışmalarını bu amaçla kurulmuş olan 

enstitü ve kurumlar yönlendirmektedir [10]. 

2.1.1. Avrupa Birliği 

23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon‟da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, 15 AB 

ülkesinin Hükümet ve Devlet Başkanları, Avrupa‟nın gelecek on yılda “dünyadaki en 

rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline gelmesi hedefini koymuşlardır. Bu 

hedef, Avrupa‟nın bir an önce bilgi tabanlı ekonominin, özellikle de Internet‟in sağladığı 

fırsatlardan sonuna dek yararlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gerekliliğe 

yanıt olarak, 19-20 Haziran 2000 tarihinde Feira‟da e-Avrupa Eylem Planı kabul edilmiş 

tir [18]. 
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Avrupa Birliği 2003 eAvrupa eylem planında belirlenmiş olan üç ana amaç vardır [18]: 

1. Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli Internet. 

2. İnsana ve becerilere yatırım yapma. 

3. Internet kullanımı teşvik etmek ve tetiklemek. 

Bu plan Avrupa Birliği için yeni ekonominin gelişimini analiz etmekte ve içerisinde 

yukarıdaki amaçlara ulaşabilmek için çözüm önerileri bulunmaktadır. Neyin, ne zaman, 

kim tarafından ve nasıl yapılacağı üzerine konsantre olunmuştur [18]. 

Avrupa Komisyonu tarafından 22 Şubat 2001 tarihinde yayınlanan bir belgede e-devlet 

indikatörleri olarak iki kriterin kullanılacağı belirtilmiştir. Bunlar [22]: 

1. Devlet hizmetlerinin yüzde kaçına elektronik iletişim kanalları ile erişildiği ve 

2. Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin halk tarafından kullanım oranıdır. 

E-devlet yaklaşımında talebin olduğu tarafta yani vatandaşlar ve işletmeler üzerinde 

odaklanılmıştır. Belirlenen e-devlet indikatörlerinde başarıya ulaşabilmek için Hollanda 

devleti tarafından geliştirilmiş bir model kullanılacaktır. Bu model dört aşamadan 

oluşmaktadır [22]: 

1. Bilgi: Hizmetler ile ilgili elektronik ortamdan bilgi sağlama. 

2. EtkileĢim: Formları elektronik ortamdan temin ederek etkileşimli iletişim 

sağlama. 

3. Ġki Yönlü EtkileĢim: Formları hem temin edip hem de formlar üzerinde 

elektronik ortamda işlem yaparak iki yönlü etkileşim sağlama. 
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4. ĠĢlem: Geleneksel devlet mekanizmasındaki bir iş sürecindeki herhangi bir işi 

elektronik ortamda gerçekleştirme. 

Belirlenmiş olan model ve indikatörler ile birlikte en temel e-devlet hizmetlerinin hem 

vatandaşlara hem de işletmelere yönelik neler olacağı plan içerisinde belirlenmiştir [22]. 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Mayıs 2002 tarihinde de eAvrupa 2005 hareket 

planı yayınlanmıştır. Bu planda eAvrupa 2003 hareket planı hedeflerinin bir anlamda 

kontrolü yapılmakla birlikte 2005 için yeni hedeflere yönelik hareket planı 

oluşturulmaktadır. Bu plandaki odak noktalar elektronik devlet hizmetleri, elektronik 

sağlık hizmetleri, elektronik eğitim hizmetleri, elektronik iş, güvenli bilgi altyapısı ve 

geniş bantlı erişimin yaygınlığı konularıdır [21]. 

2.1.2. Amerika Birleşik Devletleri 

ABD'de e-devlet konusundaki en somut çalışmalar, eyalet portallarının kurulumu 

şeklinde görülmektedir. Örneğin, California Eyalet Portalı, trafik vergisi, lisans yenileme 

gibi birçok çevrimiçi hizmetlerin sunulduğu kişiselleştirilebilir bir portal yapısındadır. 

North Carolina Eyalet Portalı ise, bu hizmetlerin yanı sıra vatandaşlara, işyerlerine ve 

devlet çalışanlarına özel içerik ve çevrimiçi hizmetler sunan bir yapıda kurulmuş olup, 

2000 yılı içinde American Government Technology tarafından en iyi eyalet portalı 

seçilmiştir [10]. 

ABD'de vatandaş ve kurumların yerel idareye, eyalete ve federal devlete karşı vergi 

yükümlülükleri bulunmaktadır. Yerel idareler ve eyalet yönetimleri, web portalları 

aracılığıyla vergi tahsilatı işlemlerini çevrimiçi yapmaktadır. Vatandaşlar ve kurumlar 

siteye üye olarak, banka hesapları ve kredi kartları aracılığıyla vergi ödemelerini 

yapabilmektedir. Federal devletin vergi sitesi (http://www.irs.gov) aracılığıyla federal 

vergiler ödenebilmektedir. EFTPS (Elektronik Federal Vergi Ödeme Sistemi) ile, vergi 

hizmetleri kurumlara elektronik ortamda verilmektedir.  
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Amerika birleşik devleti başarılı bir şekilde e-devlet uygulamalarını ana kapı adresi 

firstgov.gov olan web sitesinden başlattı (Şubat 2002). Firstgov.gov web sitesi bütün 

devlet hizmetlerine kolayca erişilebilen bir noktadır. Vatandaşlar ve işletmeler için 

devlet kurumları ile etkileşim kurmak kolaylaşmıştır. Geçmişteki yavaş ve istenmeyen 

işlemler geride kalmıştır. Bu yeni uygulamanın ana teması Internet‟tir. E-devlet‟i 

yaratmanın esas amacı dünyadaki en büyük şirketi yani vatandaş merkezli devleti 

oluşturmaktır. Firstgov.gov 51 milyondan fazla web sayfası içermektedir. Erişim 

şekilleri vatandaşlar, işletmeler ve devlet kurumları arasında farklılık göstermektedir. En 

popüler Google arama sitesi (http://www.google.com) tarafından 33,900 siteden 

firstgov.gov‟a bağlantı rapor edilmiştir. Haftada 210,000 farklı kullanıcı tarafından 

ziyaret edilmektedir [5]. 

Amerika Birleşik Devletleri başkanı George Bush, 24 anahtar e-devlet projelerinden biri 

olarak gösterdiği GovBenefits.gov projesini gerçekleştirdi. Bu sitede insanlar devletin 

kendileri için sundukları imkanları kolayca öğrenmelerini sağlamaktadır. Vatandaşların 

devletten yardım alabilmek için bürokrasi yığınları içerisinde ava çıkmasına gerek 

kalmadı. Vatandaş kendisi ile ilgili temel bilgileri bu siteye girerek faydalanabileceği 

devlet yardımlarına kolayca ulaşabilmektedir. Internet‟in gücünü kullanarak birbirinden 

ayrı devlet programlarını birbirine bağladı. Bu web sitesi bilgiye erişim konusunda 

“Grace Hopper Government Technology Leadership” ödülünü aldı [3]. 

Los Angeles kenti yönetimi, satın alma işlemlerinin %85‟ini sayısal ortamda 

gerçekleştirmekte, daha etkin satın alma sayesinde yılda 30 milyon ABD Doları tasarruf 

sağlamaktadır. North Carolina Eyaleti ise, 58 milyon ABD Dolarlık elektronik satın 

alma projesini başlatmıştır. Bu projenin dört sene içerisinde kendisini finanse etmesi 

beklenmektedir. ABD Kongresinde, sayıları 1.8 milyon olan federal memurlardan her 

birine bir bilgisayar ve ücretsiz Internet erişimi verilmesi tartışılmaktadır. Yaklaşık 

maliyeti 1.4 milyar dolar olan bu iş, öncelikle pahalı görüldü, ancak yatırımın geri 

dönüşü hesaplandığında oldukça karlı olduğu  görüşü benimsenmiştir. ABD Federal 
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Hükümeti her yıl 17 milyar ABD Doları dolayındaki sarf malzemesi alımlarını web 

üzerinden yapmaktadır [10]. 

2.1.3. Singapur 

Singapur, küçük bir ülke olmasının avantajı ile, ileri teknolojiye beklenen ölçekte sahip 

ve bu teknolojiyi verimli kullanan bir devlettir. E-devlet mekanizmalarını başarıyla 

hayata geçiren  Singapur'un e-devlet doğrultusunda amacı, her tür kamu işlemini Internet 

üzerinden gerçekleştirmeyi mümkün kılmak ve bürokrasiyi ortadan kaldırmaktır.  

Süreç başlangıcı olarak devlet portalı kurulmuştur. www.ecitizen.gov.sg adresinde 

toplanmış siteye “e-vatandaş”  ismi  verilmiş  ve hizmetten  beklenen “tek-duraklı  

vatandaş  hizmet  portalınız”  şeklindeki  bir  logo  ile  ifade  edilmiştir. Ana sayfa 

görüntüsünün ortasında bulunan ve “yaşam yolculuğu” olarak ifade edilen bir yol  figürü  

ile  devletin  vatandaşlarla  yaşam  boyu  birlikte  olacağı,  yani  tüm  yaşamları boyunca  

karşılaşacakları  her soruna bu sitede çözüm bulacakları anlatılmak istenmiştir. E-devlet 

işlemlerine bakıldığında, göze çarpan ilk şey, düzenlemelerin bakanlık isimlerinin 

yerine, kullanıcıların yaşam evreleri sırasındaki yaşam  tecrübelerine göre yapılmış 

olmasıdır.  Sağlık, iş, adalet, güven, konut, eğitim ve savunmaya kadar pek çok konu 

doğumdan ölüme kadar kronolojik bir şekilde sıralanmıştır. Doğum kayıtlarını 

tutmaktan emeklilik formu doldurmaya, yabancılara çalışma izni verilmesinden medya 

mensupları için akreditasyona kadar pek çok hizmetin verildiği sitede vergi yatırma 

oranı % 40 ile dünya çapında en iyilerden biridir. Singapur'u diğer e-devlet 

uygulamalarından daha ileriye götüren etkenler şöyle sıralanabilir [10]: 

a) Singapur‟un  elektronik  devlet  sitesinde,  herhangi  bir  bakanlık  ya  da  kamu 

kurumunda, her  bir  kamu  hizmetine  ilişkin  olarak  ilgili  kamu  görevlisiyle  

doğrudan iletişime geçilebilmektedir. Bunun için arama sayfasında 

kurum/açıklama/isim/unvan gibi bilgilerden biri ya da hepsi ile sorgulama 

yapmak yeterli olmaktadır.  



 27 

 

b) Kamu  hizmetleriyle  ilgili  uygulamalara,  yukarıda açıklanan tek duraklı “e-

Citizen” sitesinden  doğrudan doğruya  ulaşmak  mümkün  olduğu gibi, Singapur 

Hükümeti sayfasından ayrı ayrı kurumlar ve işlemler bazında da ulaşmak 

mümkündür.  

c) Hükümet tarafından tasarlanan ve özel sektör idaresinde çalışan Singapur-One 

adlı iletişim ağı sayesinde, hemen hemen tüm konutlara yüksek hızda Internet 

bağlantısı sağlanmıştır. 

d) E-devlet projesi için hükümet tarafından geniş bir bütçe ayrılmıştır (Projenin 

gelişimi ve yaygınlaştırılması için ayrılan bütçe: 855 milyon Singapur Doları). 

e) Talep oluşumunu beklemektense, talebi oluşturmaya yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. 

f) Okullarda Internet eğitimi öne çıkarılmaya çalışılmış, yaşlılara, işsizlere ve 

özürlülere bedava Internet eğitimi verilmiş, yaklaşık 30,000 konuta ücretsiz 

Internet erişimi olan bilgisayarlar dağıtılmış, 5 yaşın üzerindeki her vatandaşa 

ücretsiz e-posta adresleri verilmiştir. 

Bunların yanı sıra, Singapur'un bir şehir-devlet olması, nüfusunun yalnızca 3.8 milyon 

olması ve elektronik ortamdaki düzenlemelerin tek bir kurumdan yönetilebilmesi, 

gelişimi hızlandıran faktörler arasındadır.  

2.1.4. Portekiz 

Uzun süren bir geleneksel bürokrasi dönemi sonucunda Portekiz kamu yönetimi 

aşağıdaki özellikleri ile tanımlanıyordu [10]: 
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a) İşlevsel kurumsal uzmanlaşma,  

b) İyi tanımlanmış ve yerleşmiş bir hiyerarşi,  

c) Katı kurallar ve düzenlemeler sistemi,  

d) Vatandaş taleplerine ilgisizlik.  

Bu  özellikler çerçevesinde,  Portekiz'de  kamu  yönetimi,  öncelikle kendi sorunlarıyla 

ve  kendi  ihtiyaçlarını  karşılamakla  uğraşmaktaydı.  1960'lı  yıllarda başlatılan “İdari 

Reform” hareketi, idari yapılanmayı öne çıkarmış, buna karşın vatandaşların haklarına 

ve ihtiyaçlarına daha az önem vererek yürütülmüştür. Ancak, 1980'lerin ortalarından  

itibaren  başlatılan “İdari Yenilenme” hareketi ile birlikte, kamu yönetimi anlayışında 

aşağıdaki eğilimler hakim olmaya başlamıştır: 

a) Hizmet ve müşterinin uyumlu hale getirilmesi,  

b) Şirket yönetimine benzer ve sonuç almaya dönük yönetim anlayışı, 

c) Katılımcılık, 

d) Vatandaşa daha çok ve nitelikli bilgi sunumu, 

e) Deregülasyon ve toplum üzerinde daha az kontrol, 

f) Kolay uygulanabilir, anlaşılabilir süreçler, 

g) BT kullanımının yaygınlaştırılması.  

Bu dönemde başlatılan  yenilenme  hareketi,  1986  yılında  kurulan  İdari Yenilenme  

Sekreteryası tarafından  yürütülmüştür.  Sekreterya  halen,  doğrudan  Kamu  

Yönetiminden  Sorumlu Devlet Bakanı'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.  
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Sekreterya‟nın üstlendiği görevlerin öncelikleri 7 başlık altında toplanmıştır:  

1. Vatandaşa götürülen hizmetlerin kalitesini iyileştirmek,  

2. Erişimi ve katılımı iyileştirmek,  

3. Vatandaşın bilgilenmesini sağlamak ve kamu yönetimini vatandaşa 

yakınlaştırmak,  

4. Kamu görevlilerini eğitmek,  

5. Bürokrasiyi azaltmak ve kuralları basitleştirmek,  

6. Yerinden  yönetime  öncelik  vermek,  idari  yapıyı  ve  bürokratik  süreçleri 

mümkün olduğunca      birleştirmek,  

7. Kamu yönetimini yenilemek ve yeniden inşa etmek.  

Bu  ilkeler ışığında, INFOCID adı verilen bir sistemin uygulanmasına girişilmiştir. 

INFOCID,  “Portekiz  Kamu  Yönetimini  Yeni  Baştan  Düzenleme  Sürecinde  Bilgi  

ve İletişim Teknolojilerinin Pratik Uygulaması” olarak ifade edilmektedir. Bir başka 

deyişle INFOCID, bu yönde yapılacak düzenlemeler için bir araç olarak düşünülmüştür. 

Yapılan  çalışmada, birçok ülkede olduğu gibi karmaşık  ve  çok  çeşitli düzenlemeler  

içeren  Portekiz  kamu yönetiminin  vatandaşla 18,000 ayrı işlemde kamu ilişkisi olduğu 

ve kamu kurumları tarafından 1,500 değişik form düzenlendiği  belirlenmiştir. 

Portekiz'de bilgi kaynakları bakımından  halen  merkezi  bir  yapı  hüküm sürmekle 

birlikte, INFOCID'in yarattığı katma değer  sayesinde,  hem  yurt  içinde  hem  de  yurt 

dışında  yaşayan Portekiz vatandaşları,  herkese  açık  bir  bilgi  penceresinden 
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yararlanma imkanına kavuşmuşlardır. İdari  Yenilenme  Sekreteryası tarafından 

desteklenen entegre bir veri tabanı olan INFOCID, bir “Yürütme  Komitesi” tarafından 

koordine edilmektedir. INFOCID sisteminde her bakanlık temsil edilmektedir. 

INFOCID'in temel içeriği 15 değişik bilgi alanından oluşmaktadır. Söz  konusu  bilgi  

alanları, bakanlıkların görev alanlarına göre tasarlanmamıştır. Dolayısıyla, hükümet 

yapısından bağımsızdır.  INFOCID  sisteminde  erişilebilecek  bilgi alanları şunlardır 

[10]:  

a) Vatandaşlık ve aile    

1. Eğitim   

2. Seçimler    

3. İstihdam    

4. Vergiler    

5. Konut  

b) Tüketicinin korunması    

1. Belgeler ve izinler  

2. Sağlık  

3. Askeri ve sivil hizmetler    

4. Çalışma hayatı  

5. Sosyal güvenlik  

6. Yasalar ve adliye  

7. Ekonomik faaliyetler  

8. Çevre 
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Böylece, INFOCID'in kamu  yönetiminin  yenilenmesi  projesi  kapsamına  dahil 

edilerek, vatandaş ve kamu  hizmetleri arasındaki  ilişkilerin  yakınlaştırılması ve 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. INFOCID çerçevesinde vatandaşlarla olan finansal ilişkiler 

(vergiler, cezalar vb.),  hazır,  kurulu ve çalışır durumda bulunan bankalar arası 

elektronik sisteme benzer bir sistem kullanılarak yürütülmektedir. 

INFOCID sitesinden (www.infocid.pt) aşağıdaki bilgiler yanında yararlı olabilecek diğer 

adres ve bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır: 

a) Portekiz kamu yönetiminin her kademesindeki isim, adres ve telefonlara,  

b) Avrupa Birliği ile ilgili her türlü bilgiye, 

c) Portekiz Parlamentosu yasama bilgilerine, 

d) Bakanlar Kurulu'nun resmi belgelerine, 

e) Yürürlükte olan tüm Portekiz mevzuatına, 

f) Yargı ile ilgili bilgilere, 

g) Yıllık bütçeye ilişkin bilgilere, 

h) Vergiler ile ilgili bilgilere, 

i) Sosyal güvenlik ile ilgili bilgilere, 

j) Şirket kuruluşu ile ilgili bilgilere,  

k) Şirketlerle ilgili bilgilere, 

l) Ülke coğrafyasına ilişkin bilgilere, 
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INFOCID, 1991  yılında  videoteks  teknolojisi  ile  başlatılmıştır. Ancak,  videoteks 

teknolojisinin  kullanılmasında ülke çapında karşılaşılan sıkıntılar yüzünden,  sistem 

popüler olamamıştır. Kullanılan arayüzlerin kalitesinin uygun olmamasının yanı sıra, 

iletişim maliyetinin doğrudan  kullanıcı  için  yüksek  oluşu da sorun yaratan unsurlar 

olmuştur. İdari  Yenilenme  Sekreteryası, 1993  yılında  sistemin  teknoloji  stratejisini  

yeniden değerlendirmiş ve çoklu ortam gelişmeleri de dikkate alınarak, projede 

kullanılan teknoloji önemli ölçüde yenilenmiştir.  Halen  kullanılmakta olan teknoloji, 

bireylerin doğrudan ulaşabilecekleri mekanlardaki terminallerle, kullanımı kolay, basit, 

dokunularak  çalışan  interaktif  ekranlarla  24  saat  hizmet  vermektedir.  Söz  konusu 

terminallerin kullanımında esas olarak bir bedel talep edilmemekle birlikte doğrudan 

kullanıcıları  ilgilendiren  özel  amaçlı  hizmet sunumlarında  kullanıcılardan ücret talep 

edilmektedir. Terminallerin yanı sıra, sistemin Internet üzerinden kullanımı da 

sağlanmıştır.  

INFOCID ekranlarında,  kullanımla  ve  kullanıcılarla  ilgili  bilgilerin  derlenmesi 

amacıyla, küçük anket soruları da yer almaktadır. Söz konusu ankete göre INFOCID 

kullanımının özellikle gençler arasında yaygın olduğunu görmek sürpriz olmamıştır. 

Adres arama, turizm bilgilerine erişim  ve  vergi  simulasyonları en çok zaman ayrılan 

faaliyetler olmuştur. INFOCID'in görünen bir yararı da, kullanıcıların genel olarak kamu  

yönetiminden  beklentilerinin ve kullanıma  ilişkin  ayrıntıların anlaşılabilmesine imkan 

vermesidir. 
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3. TÜRKİYE’DE E-DEVLET 

Türkiye, günümüz itibariyle, e-devlet süreçleri açısından sadece bilgilendirme ve basit 

bazı elektronik hizmetleri sunmaktadır. Halen, yüzden fazla kamu kurum/kuruluşunun 

web sayfası bulunmaktadır. Kurumların hazırladıkları web sayfaları, çoğunlukla statik 

bilgiler içermekte ve kurumsal bazda bilgilendirme yapmaktadır. Bu bağlamda, 

ülkemizin bilgilendirme aşamasını tamamlamak üzere olduğu söylenebilir. Ancak 

bunun, yeterli olduğu söylenemez. Çok az örneği olan, elektronik hizmetler alanında ise 

başlangıç aşaması yaşanmaktadır [10]. 

Aşağıda bazı elektronik ortamdan sunulan hizmet örnekleri verilmektedir [10]. 

a) Emekli Sandığı, Internet/Intranet aracılığı ile yaklaşık 17,000 eczaneyi sisteme 

entegre etmiş ve anında denetim yapabilmektedir. 

b) Maliye Bakanlığı, 16 il ve 17 vergi dairesinde gerçekleştirdiği MOTOP projesi 

ile, nakil vasıtaları bilgileriyle, mükellef bilgilerini ilişkilendirme ve vergi/trafik 

cezaları oluşumlarını anında izleyebilmektedir, 

c) Maliye Bakanlığı, 21 il ve 153 vergi dairesinde uygulamaya başlattığı VEDOP 

projesi ile, vergileri toplamakta ve ödemeyenleri anında takibe alabilmektedir. 

Şimdilik, toplam vergilerin % 80'i  bu proje ile toplanmaktadır, 

d) Maliye Bakanlığı, Web Tabanlı Saymanlık Projesi ile ülke çapında 6,000 

kullanıcıya hizmet verme noktasındadır,   

e) İçişleri Bakanlığı MERNİS (Merkezi Nüfus Bilgileri Kayıt Sistemi) projesi ile, 

Internet/Intranet aracılığıyla kimlik numarası vermeye başlamıştır, 
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f) Devlet Malzeme Ofisi Internet/Intranet aracılığıyla  elektronik satış uygulaması 

başlatmıştır. 

Pazar araştırma şirketlerinden biri olan Taylor Nelson Sofres tarafından 27 ülkede 

gerçekleştirilen e-devlet Araştırmasına göre, Türkiye Internet üzerinden kamusal 

hizmetlerin kullanımında % 3 ile Endonezya ve Rusya ile birlikte sonuncu sırada yer 

almaktadır. Araştırmaya alınan ülkeler genelinde yetişkin nüfusun %26‟sı  Internet 

üzerinden kamusal hizmetlerden faydalanırken, Türkiye‟de  nüfusun % 3‟ü bilgi almak 

veya kamusal hizmetlerden yaralanmak amacıyla Internet üzerinden devlete ait siteleri 

ziyaret etmektedir [19]. 

E-devlet kapsamında bulunan bazı projeler aşağıda belirtilmektedir [10]: 

a) Tarım Bakanlığı  

1. MIS Projesi 

2. TAP (Tarımsal Araştırma Projesi) 

3. TUYAP (Tarımsal Uygulama, Araştırma ve Yayım Projesi) 

b) Milli Eğitim Bakanlığı 

1. MEB-NET (MEB Yönetim Bilgi Sistemi) 

2. MEB-SİS (İLSİS, OKULSİS, PERSİS Projeleri) 

3. BİLDEMER (Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği Projesi) 

4. DÖNERSİS Projesi 

5. Etkileşimli Uzaktan Eğitim Kablo Yayıncılığı Uygulamaları Projesi 

6. Açık Öğretim Lisesi Projesi 

7. EMP (Eğitimde Modernizasyon Projesi) 
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c) Çalışma Bakanlığı 

1. SSK Projesi 

2. Bağ-Kur Projesi 

d) Orman Bakanlığı 

1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi 

e) Maliye Bakanlığı 

1. GELNET Projesi (Gelirler Projesi) 

2. VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon)Projesi  

3. Saymanlık Projesi 

4. Emekli Sandığı Projesi 

5. Hukuk Bilişim Sistemi Projesi 

6. TAKBİS (Tapu Kadastro Bilişim Sistemi) Projesi  

7. Milli Emlak Projesi 

f) Dış Ticaret Müsteşarlığı 

1. İHRACAT-NET Projesi (Dış Ticaretin İzlenmesi) 

g) Hazine Müsteşarlığı 

1. HAZİNE-NET Projesi 

2. TÜBİTAK-BİLTEN 

3. ETSOP (E-Ticaret Stratejik Odak Noktası Projesi)  

h) Gümrük Müsteşarlığı 
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1. BİLGE-EDİ Projesi 

2. GİBOS Projesi 

i) T.C. Merkez Bankası 

1. EFT-I Projesi 

2. EFT-II Projesi 

3. EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Sistemi Projesi) 

4. Ulusal Veri Tabanları Projesi 

j) TOBB 

1. Borsalar arası Bilgi Ağı Projesi 

2. Odalar arası Bilgi Ağı Projesi 

3. İGEME 

4. GTP-NET Projesi (Küresel Ticaret Noktası Projesi) 

k) Sağlık Bakanlığı 

1. TSİM Projesi 

2. ÇKYM Projesi 

3. HBS Projesi  

l) İçişleri Bakanlığı 

1. İLEMOD Projesi (İl Envanterinin Modernizasyonu) 

2. MERNİS Projesi  

m) Emniyet Genel Müdürlüğü 
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1. POL-NET 2000 Projesi 

2. Mobil Bilgisayar Projesi 

n) Adli Sicil Genel Müdürlüğü 

1. Adli Sicil Projesi 

o) Sanayi Bakanlığı 

1. E-Ticaret Projesi 

2. KOSBİLTOP (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Bilgi Toplama Projesi)  

3. KOSGEB 

4. KOBİ-NET 

p) Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü 

1. Havale Çek Tahsilat Gişeciliği Projesi 

2. OCR Projesi (Optik karakter Tanıma) 

3. Elektronik Tartı ve Bilgisayar Projesi 

4. Internet Projesi 

q) Karayolları Genel Müdürlüğü 

1. Yol Bilgi Ağı Projesi 

2. Otomatik Geçiş Sistemi Projesi (OGS) 

3. Trafik Yönetim Sistemi Projesi (TYS) 

4. Acil Haberleşme Sistemi Projesi 

5. Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi  
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r) TCDD Genel Müdürlüğü 

1. Rezervasyon ve OMIS (Operasyonel Yönetim Bilişim Sistemi) Projesi 

2. CTC (Merkezi Trafik Kontrol Projesi) 

s) THY Genel Müdürlüğü 

1. Elektronik Bilet Projesi  

t) Turizm Bakanlığı 

1. TURİZM-NET Projesi 

2. TURSAB Projesi 

3. Yurtdışı Bürolara Otomasyon Projesi 

u) Devlet Malzeme Ofisi 

1. Elektronik Satış Merkezi 

v) Özürlüler İdaresi Başkanlığı 

1. Özürlülere Yönelik Bilgi Erişim Sistemi 

w) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 

1. Sağlık Projesi 

 

3.1.1. E-Avrupa+ Eylem Planının Türkiye’nin E-devlet 

Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi 

11-12 Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova‟da yapılan Avrupa Bakanlar Konferansı‟nda, 

Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, 15 AB ülkesi tarafından Lizbon‟da ortaya konulan 

stratejik hedefi benimsemiş; 15 AB ülkesinin eAvrupa ile ortaya koyduğu girişimin bir 
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parçası olma konusunda uzlaşmış ve AB‟nin politik kararlılığına destek olarak, belirtilen 

bu iddialı hedefe ulaşmayı denemek ve bunda yararlanılacak zemini genişletmek 

amacıyla, aday ülkeler olarak kendileri için “eAvrupa-benzeri bir Eylem Planı”nı 

hazırlamaya karar vermişlerdir. Avrupa Komisyonu, Şubat 2001‟de Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi, Malta ve Türkiye‟ye, bu ortak eylem planının oluşturulmasında diğer aday 

ülkelere katılmaları için davette bulunmuştur [7]. 

eAvrupa+ adı verdilen girişimi, eAvrupa‟nın öncelikli amaçlarını ve hedeflerini 

yansıtmakta ve aday ülkelerin özel durumlarına yönelik eylemler sunmaktadır. eAvrupa 

gibi, eAvrupa+ Eylem Planı da, aday ülkelerin ekonomilerinin yenilenmesinin ve 

modernizasyonunun hızlandırılmasını, kurumsallıklarının ve yeteneklerinin 

artırılmasının desteklenmesini, genel rekabet güçlerini geliştirmeyi amaçlamakta, bu 

yönde aday ülkelerin özel durumlarını göz  önüne alan eylemler sunmaktadır [7]. 

E-Avrupa+’nın amaçlarının liste halindeki özeti aĢağıdadır [19]: 

1. Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli Internet 

a) Daha ucuz ve daha hızlı Internet erişimi 

b) Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı Internet 

c) Güvenli ağlar ve akıllı kartlar 

2. İnsan kaynağına yatırım 

a) Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması 

b) Bilgi tabanlı ekonomide iş gücü 

c) Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı 
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3. Internet kullanımının canlandırılması 

a) e-ticaretin hızlandırılması 

b) Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim 

c) Çevrimiçi sağlık 

d) Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği 

e) Akıllı ulaşım sistemleri 

f) Çevrimiçi çevre 

E-Avrupa+ Eylem Planı‟nın amaçlarına baktığımız zaman, e-devlet uygulamalarının 

temel iletişim platformu olan Internet‟e çok fazla önem verildiği ve Internet erişiminin 

tüm ülke genelinde arttırılması amaçlandığını görmekteyiz. Internet kullanımının 

canlanması için elektronik devletin yani kamu hizmetlerine elektronik erişimin bir hedef 

olarak konmaktadır [11]. 

Avrupa Birliği‟ne (AB) uyum çerçevesinde “e-devlet”, “e-Avrupa” projesinin Türkiye 

ayağı için çalışmalar başladı. Yalova pilot bölge olarak seçildi. 2003 yılı sonuna kadar 

pilot bölgedeki çalışmalar tamamlanacak [11]. 

 Proje sonuçlandığında aşağıdaki sonuçlar elde edilecek [11]: 

a) Devletle ilgili her türlü resmi evrak alışverişi, her türlü yazışma bilgisayar 

ortamında yapılacak.  

b) Tek bir tuşla tapu bilgilerine, güvenlik soruşturması için gerekli verilere ya da 

nüfus bilgilerine ulaşılabilecek.  

c) AB‟ye üye ve aday ülkelerdeki mevzuat değişiklikleri anında Internet ortamında 

görülebilecek. Türkiye‟deki tüm okullar Internet ortamında eğitime geçilecek.  

d) Vatandaşlar gizlilik gerektirmeyen kamuyla ilgili her türlü bilgiye 
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elektronik ortamda ucuz ve kolay ulaşabilecek. 

e) Kamu bilgisayar ağları oluşturularak bireylerin bu ağ üzerinden hizmet almaları 

sağlanacak. 

Sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla proje için 12 çalışma grubu oluşturuldu. Bu 

çalışma gruplarının bir kısmı hakkında aşağıda bilgi verilmiştir [11]: 

a) Güvenlik çalışma grubu: Genelkurmay Başkanlığı‟nın koordinasyonunda 

çalışmalar başladı. Amaç bilginin işlenmesi, depolanması, transferi ve 

arşivlenmesi sırasında ulusal bilgi güvenliğinin sağlanması. 

b) E-ticaret çalışma grubu: Dış Ticaret Müsteşarlığı‟nın çalışmalarını yürüttüğü 

grup sanal ortamda Türkiye‟nin dünya ile entegre olmasını sağlayacak alt yapıyı 

hazırlıyor. 

c) Eğitim ve insan kaynakları çalışma grubu: Koordinatörlüğünü Milli Eğitim 

Bakanlığı‟nın yaptığı bu çalışma grubu Türkiye‟nin ihtiyaç duyduğu bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanında yeterli insan gücünün eğitilmesi için çalışmalara 

başladı. 

d) Hukuki altyapı çalışma grubu: Çalışmaları Adalet Bakanlığı koordine ediyor. 

Internet ortamında iletişim için gerekli yasal değişiklikleri hazırlanacak. 

e) Standart çalışma grubu: Bu çalışmaları yöneten kuruluş Türk Standartları 

Enstitüsü. Bilginin tanımı, işlenmesi, depolanması gibi konularda ulusal 

standartlar belirlenmesi için çalışmalar yapıyor. 
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4. ARAŞTIRMA PLANLAMASI  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Ana Hatları 

Araştırmanın temel amacı vatandaşın e-devlet‟ten olan beklentilerini, e-devlet‟e karşı 

olan tutumunu belirlemektir. Bunun yanında şu ana kadarki e-devlet uygulamalarının 

vatandaşlar tarafından kullanım düzeyini, e-devlet‟in faydaları konusundaki düşünceleri 

ve e-devlet uygulamaları kullanımı için gerekli teknolojik altyapı sahipliği ve 

kullanabilirliliği de araştırma kapsamına dahil edilmiştir. 

Araştırmanın ana hatlarını vatandaşın e-devlet ve ilgili teknolojileri konularındaki 

durum, tutum ve beklentileri olarak özetleyebiliriz. E-devlet teknolojilerinden 

kastedilen, e-devlet uygulamalarının kullanımı için gerekli olan teknolojik altyapıdır. E-

devlet uygulamaları Internet platformu üzerinde yoğunlaşılmıştır. Internet‟in yanında 

alternatif olarak WAP ve yine Internet erişimi sağlayan GPRS teknolojileri ile ilgili de 

bilgi toplanmaya çalışıldı.  Bu teknolojilerin sahipliği, kullanım miktarı, kullanım 

ortamı, kullanım amacı ile ilgili durum araştırması, Internet‟in kullanım arttırıcı 

faaliyetlerine karşı olan tutum araştırması anketin teknoloji ile ilgili kısmını 

oluşturmaktadır. E-devlet ile ilgili olarak da şu ana kadarki uygulamalar ile ilgili tutum, 

devlet hizmetlerinin hangilerini ne kadar önem taşıdığı, çeşitli devlet hizmetlerinin 

Internet üzerinden sunulması konusundaki istek, e-devlet‟in faydası olarak gösterilen 

kriterlerin önemi,  özel sektör ile devlet‟in Internet‟ten sunduğu hizmetlerin 

karşılaştırılması ve Internet üzerinden devlet hizmetlerinin sunumu ile ilgili istek ve 

güvenlik tutumu anket içerisinde yer almaktadır. 

GPRS hakkında kısaca bilgi verecek olursak; GPRS  (General Packet Radio Service) 

GSM radyo temelli bir paket radyo erişim teknolojisidir. GPRS ile IP ilk kez bir GSM 

şebekesinin omurgasıyla gerçekten bütünleşmektedir. 
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Anket içerisindeki tutum ölçen değişkenlerde 5‟li Likert tipi ölçek ve Evet/Hayır (1/0) 

seçenekli iki değerli ölçek kullanılmıştır. Bilgi ölçen değişkenlerin tümünde de 

Evet/Hayır (1/0)  ölçeği kullanılmıştır.  Bazı soruların özelliğinden ötürü açık uçlu 

değişkenler de bulunmaktadır. Demografik veri ölçen tüm değişkenlerde de açık uçlu 

veri giriş imkanı sağlanmıştır. 

Veri giriş ve analiz işlemlerinde yazılımlardan faydalanmıştır. Kullanılan yazılımlar; 

“Microsoft Excell 2002” ve “SPSS For Windows 10.0.1” programlarıdır.  

4.2. Ana Kütle ve Örneklem Seçimi 

Anket harcamaları herhangi bir sponsor tarafından karşılanmadığından dolayı bütçe 

tamamen sınırlı olup mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutulmaya çalışılmıştır. 

Türkiye‟de bilgisayar ve Internet kullanan vatandaşa ulaşmanın zorluğu göz önüne 

alınarak ana kütle İ.T.Ü. İşletme Fakültesi olarak seçilmiştir. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi 

toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı 1200 civarındadır. Bu ana kütle içerisinde elde 

edilecek örneklem büyüklüğü aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.  

Örneklem büyüklüğünün hesaplanması [29]: 

Örneklem büyüklüğü aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır. Güven aralığı %95 olarak 

seçilmiştir. Formül içerisindeki p ve q oranları (ana kütlenin e-devlet ile ilgili bilgi 

sahibi olma ve olmama olasılığı) eşit yani %50 olarak alınmıştır. Kabul edilebilir hata 

payı üst sınırı ise %8 olarak kabul edilmiştir. 
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         (4.2a) 

n: Örneklem  büyüklüğü. 

: 1 - güven aralığı. 

p: Ana kütlenin e-devlet ile bilgi sahibi olma olasılığı. 
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q: Ana kütlenin e-devlet ile bilgi sahibi olmama olasılığı. 

L: Kabul edilebilir en fazla hata payı. 

05,095,01   

96,1
025,02/

 zz


  [30] 

L = %8 = 0,08 
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Belirlenmiş olan güven aralığı ve hata payı sınırları içerisinde elde edilen örneklem 

büyüklüğü dikkate alınarak geçerli anket sayısının 150‟den büyük olmasına dikkat 

gösterildi ve 162 anket geçerli kabul edilerek değerlendirilmeye alındı. 

4.3. Analizler 

Tutum ile ilgili boyutların güvenilirlik analizleri yapıldı. Anket değişkenlerini 

tanımlayıcı temel istatistiksel değerler elde edilmiştir. Değişkenler arası gruplandırma 

yapılarak  karşılaştırma testleri yapılmıştır. Değişkenlerin tanımlayıcı istatistiksel özet 

verileri olarak frekansları, yüzde frekansları, ortalama ve standart sapma değerleri elde 

edilmiştir. Bazı değişkenler diğer bir değişkenin aldığı değerlere göre gruplandırılarak 

tanımlayıcı istatistiksel özet verileri elde edilmiştir. Yapılan bazı gruplamalardaki 

gruplar arası ortalama farklılığı sınamaları da yapılmıştır.  İki grup içeren değişken 

ortalaması karşılaştırmalarında t testi, ikiden fazla grup ortalaması karşılaştırmalarında 

ANOVA testi uygulanmıştır. T ve ANOVA testleri için gerekli olan varyans eşitliği ve 

homojenliği sınamaları Levene yöntemi kullanılarak yapılmıştır. ANOVA testi sonucu 

elde edilen farklılıkların kaynağını belirlemek için LSD testi uygulanmıştır. 
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4.3.1. Güvenilirlik analizi 

Tutum ölçen sorularda her boyut için güvenilirlik analizi uygulandı. Güvenilirlik analizi 

Cronbach Alfa yöntemi uygulanarak yapıldı. Elde edilen ölçeğin alfa değeri 0,7‟den 

büyük olduğu durumlarda değişkenler arası tutarlılık olduğu ve ölçeğin güvenilir olduğu 

kabul edildi. Alfa seviyesinin istenen seviyede elde edilememesi durumlarda değişken 

silinerek elde edilen alfa değerlerine bakıldı ve herhangi bir değişken silinerek 

güvenilirlik sağlanıyorsa, ilgili değişken silinerek analiz yapıldı. Güvenilirliği olmayan 

boyutların istatistiksel analizi yapılmadı. 

4.3.2. Özet istatistiksel veriler 

Değişkenler ve gruplandırılmış değişkenlerin özet istatistiksel verileri elde edildi. Genel 

olarak frekans, frekans yüzdesi, ortalama ve standart sapma değerleri elde edildi. 

4.3.3. Gruplandırma 

Bazı değişkenlerin verileri, diğer değişken verilerine göre gruplandırılarak analiz edildi. 

Gruplar ile ilgili yine özet istatistiksel veriler elde edildi. Ayrıca gruplar arası ortalama 

eşitliği sınamaları yapıldı.  

4.3.4. Karşılaştırma için t testinin uygulanışı 

Gruplar arası ortalama eşitliğinin sınanması için önce test değişkeni, gruplama değişkeni 

ve güven aralığı belirlenir. T testleri uygulanırken, Levene testi uygulanarak t testinin 

eşit varyans varsayımı altında yapılıp yapılmama gereksinimi tespit edilir. Levene testi 

anlamlılığı (anlamlılık düzeyi) 0,05‟ten büyük olduğu durumlardaki eşit varyans 

varsayımı altındaki t testi sonuçlarını dikkate alınmıştır. Daha sonra t testi çift yönlü 

anlamlılığına bakılır. 0,05‟ten küçük ise grup ortalamaları eşitliği hipotezi reddedilir.  

0,05‟ten büyük olduğu durumlarda grupların ortalamaları arasında henüz bir farkın 

olduğu iddia edilemez. Bundan sonra güven aralığı değerlerine bakarız. Güven aralığı 

sıfır noktasını içeriyorsa yani biri negatif diğeri pozitif bir değere sahip ise yine 
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grupların ortalamaları arasında belirgin bir farkın olduğu iddia edilmez. Güven aralığı 

sıfır değerini içermiyorsa grup ortalamaları arasında belirgin bir fark olduğunu 

söyleyebiliriz [8, 15]. 

4.3.5. Karşılaştırma için ANOVA testinin uygulanışı 

Birden fazla grubun ortalamaları arasında belirgin bir fark olup olmadığını sınamak için 

tek faktörlü ANOVA testi uygulandı. Grupları içeren faktör değişkeni ve test değişkeni 

belirlenir. ANOVA testi ile birlikte varyans homojenliğini sınamak ve test sonucu 

ortalamalar arası belirgin farklılık görülüyorsa, bu farklılığın hangi grup ve gruplar arası 

olduğunu için testler de uygulanmıştır. Varyans homojenliği Levene testi ile sınandı. 

Levene testi sonucu anlamlılık 0,05‟ten büyük çıkarsa ilgili grupların varyansları eşit 

olduğu varsayımı doğrulanır ve teste devam edilir [8, 15]. 

ANOVA testi uygulanırken grup ortalamalarının belli bir lineer trendi izlediği 

düşünülüyorsa bu da test edilebilir. Yine grup büyüklerinin farklı olmaları durumunda 

lineer trend analizinde  ağırlıklı sonuçlara bakılır. Sonuç olarak bakılan F testi anlamlılık 

düzeyi 0,05‟ten küçük ise grup ortalamaları arasında belirgin bir fark olduğunu 

söyleyebiliriz [8, 15]. 

Eğer ANOVA testi sonucu grup ortalamaları arasında belirgin bir fark olduğu sonucu 

ortaya çıkıyor ise bu farklılıkların kaynağı olan grup veya grupları bulmak için LSD testi 

sonuçlarına bakarız. Bu testte her grup ortalamasının diğer grup ortalamaları ile 

karşılaştırılması yapılır. Her karşılaştırmanın anlamlılık düzeyi ve güven aralığına 

bakılarak farklı olan gruplar belirlenir [8, 15]. 
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5. ANKET TASARIMI, VERİ TOPLAMA VE VERİ 

DÜZENLEME 

5.1. Araştırma Anketinin Tasarımı 

Anketin amacı belirlendikten sonra anket sorularını hazırlamak üzere e-devlet konulu 

makaleler, araştırmalar, gerek dünyadaki gerekse Türkiye‟deki e-devlet konulu 

çalışmalar, uygulamalar ve projeler incelendi ve gerekli teorik altyapı oluşturuldu.  

Anketin amacını biraz daha detaylandıracak olursak, teknolojik sahiplik ve  kullanım ile 

ilgili konuda odak nokta Internet‟tir. Internet ile ilgili birçok konuda veri toplamak 

anketin hedefleri arasındadır. Bunun sebebi şimdiye kadar tüm dünyada aktif olarak 

faaliyete geçmiş olan e-devlet uygulamalarının iletişim ortamı olarak Internet 

platformunu kullanmasıdır. Internet ve Internet‟e erişmek için kullanılabilecek diğer 

bilgisayar, cep telefonu, WAP ve GPRS gibi teknolojilerin sahipliği, kullanımı ve yakın 

zamanda planlanan bir alım düşüncesi sorgulanmıştır. Bunun yanında Internet 

kullanımını arttırıcı faaliyetlerin önemi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anket durum/bilgi ve  tutum ölçme amaçlı olmak üzere iki yönde sorular içermektedir. 

Bunların yanında bir de demografik bilgileri edinmeye yönelik açık alan soruları vardır. 

Bunlardan birincisi olan durum kategorisine giren sorular anket dolduran kişinin durumu 

hakkında veriler toplamamızı sağlıyor. Durum kapsamına teknoloji kullanımı 

(çoğunlukla Internet kullanımı) ve devlet ile olan ilişkiler girmektedir.  

E-devlet hizmetleri elektronik ortamda var olduğundan dolayı, bu hizmetlerden 

yararlanabilmek için teknoloji kullanımı ve de sahipliği gerekmektedir. Günümüze kadar 

bütün dünyada çeşitli ülkelerde gerçekleşmekte olan e-devlet uygulamalarının büyük bir 

çoğunlu platform olarak Internet'i kullanmaktadır. Bu yüzden e-devlet uygulamalarından 
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faydalanabilmenin tek yolu da bir şekilde Internet'e erişmek ve Internet'i 

kullanabilmektir. 

Anketi dolduran kişinin e-devlet hizmetlerine erişebilmesi için gerekli olan bilgisayar, 

Internet, cep telefonu gibi teknolojilerden hangilerine sahip olduğu, kullandığı ve kısa 

zamanda sahip olmayı düşündüğüne yönelik sorular var. Yine Internet erişmek için 

kullanılan WAP ve GPRS teknolojileri de sorgulanmıştır. Odak noktası Internet 

kullanımı olmakla birlikte Internet'e erişmek için gerekli teknolojik altyapı sahipliği 

veya kullanımı sorgulanmıştır. Bilgisayar çok fazla kullanılmaması durumunda Internet 

erişimi için imkan sağlayabilecek GPRS‟li cep telefonu  ve yine WAP sayfalarına 

erişmek için gerekli olan WAP‟lı cep telefonu hakkında bilgi edinmeye yönelik sorular, 

Internet erişimi için olan gerekli teknoloji potansiyelini ölçmek amaçlıdır.  

Tabii ki bir kişinin kendi bilgisayarı ve Internet erişimi olmasa da Internet'e başka 

ortamlarda başka yollarla erişmesi mümkündür. Bu yüzden ankette Internet'e erişilen 

mekanları tespit etmeye yönelik de soru vardır. Internet‟e erişim sıklığı ve Internet 

kullanım amaçları da sorgulanmıştır. 

Kişilerin devlet kurum ve kuruluşları ile olan ilişkililerini hangi ortamlarda 

gerçekleştirdiklerine yönelik sorular vardır. Ayrıca memnuniyet seviyesi de sorulmuştur. 

Bu sorularda ilişki ortamı seçeneği olarak devlet ofisi, telefon ve Internet verilmiştir.  

2002 yılı ortasına kadar e-devlet kapsamına dahil edilebilecek bazı uygulamaların anketi 

dolduranlar tarafından haberdar olma ve kullanımına yönelik sorular vardır. Buradaki 

amaç bir anlamda şu ana kadar yapılan çalışmaların başarısını ölçmektir. Yine özel 

kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılıp kullanılmadığı 

sorgulanmıştır. 

Buraya kadar hakkında bilgi verilen sorular durum tespitine yöneliktir. İkinci soru 

kategorisi de tutum ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Internet kullanımını 

teşvik edecek ve arttıracak çalışmalardan hangilerinin ne kadar faydalı olabileceği 
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sorgulandı. Ayrıca devlet işlerinin Internet üzerinden yapılması konusunda istek, 

Internet üzerinden  yürütülen işler ile ilgili güvenlik düşüncesi ve otuzun üzerinde örnek 

devlet hizmetlerinin anketi dolduran kişi için ne kadar çok önem teşkil ettiği ve ne kadar 

çok Internet‟ten sunulmasını istediği sorgulandı. Örnek devlet hizmetleri arasında, bilgi 

sağlama/verme amacıyla sunulan hizmetler, sorgulama ve yanıt alma şeklinde sunulan 

hizmetler ve çevrimiçi işlemler olarak sunulan hizmetler bulunmaktadır. Bu sorudan 

elde edilecek cevaplar neticesindeki amaç e-devlet uygulamalarının eğiliminin hangi tip 

devlet hizmetleri yönünde olduğunu belirlemek, hangi devlet hizmetlerinin vatandaş için 

daha önemli olduğunu ortaya koymak ve yine bu devlet hizmetlerinin Internet üzerinden 

sunulmasının ne kadar çok istendiği belirlemektir. 

E-devlet uygulamalarının sağlayacağı çeşitli faydaların önemi sorulmaktadır. Tutum 

ölçen sorular arasında  devlet ve özel sektörün elektronik ortamdaki hizmetlerinin 

kıyaslanması ile ilgili sorular vardır. 

Diğer bir soru kategorisi olan demografik sorular kısmında, anketi dolduran kişinin adı, 

soyadı, fakültesi, bölümü ve unvanı sorulmuştur. Diğer soruların sonuçları unvan ve 

bölüm bilgilerine  göre gruplandırılarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

5.2. Veri Toplama 

Veri toplama işlemi,  anket formlarının anketi dolduracak kişilere elle dağıtılması ve 

formların tekrar toplanması veya anketi dolduran kişinin belirtilen adrese anket formunu 

getirmesi yolu ile gerçekleştirildi. Anket formlarının geri dönüşündeki kayıplarda göze 

alınarak 400‟e yakın anket formu hazırlandı. İşletme ve endüstri bölümleri ana bilim dalı 

sekreterlikleri yardımı ile öğretim üyelerinin posta kutularına anketler dağıtıldı. 

Öğrencilere de derslerden önce sınıflarda ve teneffüs zamanlarında kantinlerde  anket 

doldurmak isteyen öğrencilere anketler dağıtıldı. Anketin cevaplanmama veya 

okumadan cevaplanma olasılıkları göze alınarak toplam 170 civarı anket elde edinceye 

kadar veri toplama işlemi devam etti. 
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5.3. Veri Düzenleme 

Boş olarak iade edilen anketler ayıklandıktan sonra 163 adet anketin verileri düzenlemek 

ve analiz etmek üzere elektronik ortama aktarıldı. Verilerin anket kağıtlarından analiz 

edilecek elektronik ortama aktarılmadan önce anket değişkenlerinin aldıkları değerlere 

sayısal kodlar verildi. Evet/Hayır seçenekli veya Dolu/Boş tipi değer alan değişkenlere 

Dolu ve Evet için 1 kodu, Hayır ve Boş için 0 kodu değişkene atandı. Likert ölçeğindeki 

değişkenlerde de  değişken değeri olarak 1, 2, 3, 4, 5 kodları atandı. Açık uçlu bilgi 

içeren değişkenlere de gruplandırılabilmeleri için 1‟den itibaren değerler verildi. Bölüm 

bilgisini içeren değişkene işletme bölümü için 1, endüstri bölümü için 0 kodları verildi. 

Benzer şekilde unvan değişkeninin alabileceği değerler olan lisans öğrencisi için 1, 

yüksek lisans öğrencisi için 2, araştırma görevlisi için 3 ve öğretim üyesi için 4 kodları 

atandı. Böylece sayısal değerli değişkenlerle birçok analize de imkan tanımış olduk.  

Anketler kağıt ortamından elektronik ortama aktarılması “Microsoft Excell 2002” 

programı kullanılarak gerçekleştirildi. Bu işlem yapılırken bir adet tutarsız  doldurulmuş 

(okunmadan doldurulmuş) anket tespit edildi ve örneklem veri tabanından çıkarıldı. Veri 

girişi sırasında eksik bazı veriler, tahmini değerlerle doldurulmuştur. Örneğin fakültesini 

yazmamış olanlarda, anketin İ.T.Ü. İşletme Fakülte‟sinde gerçekleştirilmesinden dolayı, 

bu değişkene İşletme değerine karşılık gelen kod verilmiştir. Benzer şekilde unvanını 

yazmamış olanlar öğrenci olarak kabul edildi. Ayrıca her ankete bir numara verilerek bu 

numara hem anket üzerine yazıldı hem de veri tabanına girildi. Bunun amacı daha sonra 

tespit edilecek bulgularda istenilen anket bilgilerinin yeniden gözden geçirilebilmesidir. 

Bütün veriler Excell programı ile elektronik ortama girildikten sonra buradan SPSS 

programına aktarıldı.  
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6. VERİ ANALİZİ 

6.1. Güvenilirlik Analizleri 

Veri analizine başlamadan önce tutum ölçen sorular ile ilgili olarak ölçek güvenilirlik 

testleri yapılmıştır. Güvenilirlik analizleri Cronbach Alfa yöntemi kullanılarak yapıldı.  

6.1.1. E-devlet’in faydalarının önemi 

Tablo 6.1: E-devlet‟in faydalarına verilen önem ile ilgili değişkenlerin ortalama ve standart sapma  

bilgileri. 

Fayda DeğiĢkeni Ortalama Standart Sapma 

Zaman tasarrufu 4,8497 0,3936 

7 gün 24 saat hizmet 4,8497 0,4698 

Yerden bağımsızlık 4,7516 0,5292 

Hız artışı 4,7255 0,5986 

Erişim Kolaylığı 4,6797 0,6032 

Verimlilik artışı 4,6732 0,6159 

Takip kolaylığı 4,6536 0,6104 

Memnuniyet artışı 4,6078 0,6613 

Maliyet düşüşü 4,5098 0,7444 

Kalite artışı 4,4052 0,7817 

Yönetsel saydamlık 4,3595 0,8241 

Ekonomik gelişimin desteklenmesi 4,2026 0,9058 

Kamuya olan güvenin artması 4,2026 0,9622 

Rekabet Artışı 3,6797 1,08 
 

Tablo 6.1‟de e-devlet faydalarına verilen önem sırasına göre yukarıdan aşağıya 

sıralanmıştır. Ortalama değerler 5‟li Likert ölçeği değerlerinin ortalamasıdır. Ortalama 

olarak en önemli e-devlet faydası olarak „zaman tasarrufu‟ ve „7 gün 24 saat hizmet‟ 

olarak elde edilmiştir. Bunların arkasından da sırasıya „yerden bağımsızlık‟, „hız artışı‟, 

„erişim kolaylığı‟, „verimlilik artışı‟, „takip kolaylığı‟, „memnuniyet artışı‟, „maliyet 

düşüşü‟, „kalite artışı‟, „yönetsel saydamlık‟, „ekonomik gelişimin desteklenmesi‟ ve 

„kamuya olan güvenin artması‟ gelmektedir. Açık bir farkla „rekabet artışı‟ e-devlet‟in 
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diğer faydalarına kıyasla en düşük öneme sahip değişken olarak elde edilmiştir. E-devlet 

ile birlikte rekabette önemli bir artış sağlanamayacağı düşünülmekte veya rekabet artışı 

sağlasa bile e-devlet‟in bu faydasının diğer önemli olmadığı düşünülmektedir. 

Tablo 6.2: E-devlet‟in faydalarına verilen önem ile ilgili değişkenlerin boyuttan çıkarılması yani silinmesi 

durumundaki  Cronbach Alfa test sonuçları. 

Fayda DeğiĢkeni DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek ortalaması 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek varyansı 

DüzeltilmiĢ 

Korelasyon 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

alfa  

Hız artışı 58,4248 32,8117         0,4698            0,8533 

Zaman tasarrufu 58,3007 34,0932         0,4664            0,8555 

Maliyet düşüşü 58,6405         31,7976         0,4812            0,8527 

Erişim Kolaylığı 58,4706         32,3955         0,5290            0,8506 

Rekabet Artışı 58,4706         30,4613         0,3996            0,8643 

Yerden bağımsızlık 58,3987         33,5439         0,4189            0,8558 

Takip kolaylığı 58,4967         32,3569         0,5273            0,8506 

7 gün 24 saat hizmet 58,3007         33,5932         0,4734            0,8543 

Yönetsel saydamlık 58,7908         30,6270         0,5575            0,8483 

Kalite artışı 58,7451         29,9543         0,6809            0,8405 

Ekonomik gelişimin 

desteklenmesi 

58,9477         29,5104         0,6158            0,8446 

Memnuniyet artışı 58,5425         31,1972         0,6440            0,8442 

Verimlilik artışı 58,4771         31,4090         0,6668            0,8438 

Kamuya olan 

güvenin artması 

58,9477         30,2736         0,4904            0,8544 

 

„E-devlet‟in faydalarına verilen önem‟ boyutuna ait değişkenler için yapılan Cronbach 

Alfa testi sonucu ölçek alfa değeri 0,8602 olarak elde edildi. Tipik olarak alfa değerinin 

0,7‟den büyük olması güvenilirlik açısından yeterliliği sağlar. Bu ölçek de güvenilir 

çıkmıştır. Tablo 6.2‟de de değişkenlerin silinmesi durumlarındaki ölçek alfa değerleri 

gösterilmiştir. Değişkenlerin silinmesi durumundaki alfa değerlerine bakacak olursak bir 

tek “rekabet artışı” değişkeninin silinmesi alfa değerinde artış sağlayacaktır. Fakat alfa 

değerinde çok fazla bir artış olmamasından dolayı bu değişkenin silinmemesi uygun 

görülmüştür. Düzeltilmiş korelasyon değerleri de uygun seviyededir. Bu değerlerin tipik 

olarak 0,3 ve üzerinde olması beklenir. 
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6.1.2. Devlet hizmetlerinin önemi 

Tablo 6.3: Devlet hizmetlerinin önemi boyutundaki tüm değişkenlerin boyuttan çıkarılması yani silinmesi 

durumundaki  Cronbach Alfa test sonuçları. 

DeğiĢken DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek ortalaması 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek varyansı 

DüzeltilmiĢ 

Korelasyon 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

alfa  

Haberler 126,8207 395,8565 0,3458 0,9345 

Hava Durumu  127,3517 393,0490 0,3036 0,9350 

Döviz Kurları  127,2414 385,9066 0,4977 0,9332 

Sanatsal ve kültürel 

etkinlikler  

127,1034 390,9128 0,4296 0,9338 

Otopark Bilgileri 129,0552 381,6497 0,4544 0,9338 

Harita Bilgileri 127,8966 380,7045 0,4871 0,9334 

İstatistiksel Raporlar 127,2483 384,9935 0,4881 0,9332 

Mevzuat ve kanunlar 127,4966 382,4878 0,4775 0,9334 

Başvuru Formları 126,8966 387,2601 0,5465 0,9329 

Kurumlara dilekçe 

vermek 

126,9931 384,3958 0,5714 0,9325 

İş veya eleman 

arama 

126,9448 384,8025 0,5536 0,9327 

Askerlik bilgilerini 

sorgulama 

127,6207 378,9315 0,4020 0,9353 

Yargı ile ilgili 

bilgileri sorgulama 

127,4897 381,2794 0,5415 0,9327 

Sigorta bilgilerini 

sorgulama 

127,3931 377,7819 0,5830 0,9322 

Vergi beyannamesi 127,6621 371,6975 0,6409 0,9315 

Vergi ödeme 127,5655 371,9280 0,6467 0,9314 

Bankacılık işlemleri 127,0276 386,9298 0,5144 0,9331 

Sigorta işlemleri 127,5241 370,5567 0,7143 0,9306 

Kamu alımları 128,1724 369,6576 0,6495 0,9314 

Hastane randevu 

işlemleri 

126,9724 380,0965 0,6448 0,9317 

Dispanser ve sağlık 

ocakları 

127,2621 375,4308 0,6702 0,9312 

İtfaiye, ve ambulans 

hizmetleri 

127,1172 380,1737 0,5627 0,9325 

Bono ve devlet 

tahvili işlemleri 

127,5379 370,0281 0,7020 0,9307 

Standart, marka, 

patent başvurusu 

128,0276 367,7076 0,6363 0,9316 

Bilimsel araştırma 

formu başvurusu 

127,3862 376,9887 0,5625 0,9325 

Öğrenci kredi 

başvurusu 

127,1517 373,3935 0,6401 0,9315 
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Tablo 6.3 (devam) 

Okullara başvuru ve 

kayıt 

126,8483 380,4768 0,6477 0,9317 

Seçim (oy 

kullanmak) 

126,7310 393,0591 0,3967 0,9341 

Şirket Kaydı 127,7172 366,4542 0,6800 0,9310 

Rezervasyon, bilet 

alımı 

126,8759 392,6373 0,4062 0,9340 

Ehliyet, pasaport vb. 

talepler 

126,8069 390,7125 0,4773 0,9335 

Telefon başvurusu, 

nakil ve kapatma 

126,7448 394,9136 0,3678 0,9343 

 

„Devlet hizmetlerinin önemi‟ boyutu için Cronbach Alfa ölçek değeri 0,9347 olarak elde 

edildi. Bu değer 0,7‟den fazla çıktığından dolayı boyutun güvenilirliğini sağlamaktadır. 

Tablo 6.‟te de değişkenlerin boyuttan çıkarılarak Cronbach Alfa testi sonucu elde edilen 

ölçek alfa değerleri görülmektedir. Değişkenlerin silinmesi durumundaki alfa 

değerlerine bakacak olursak „Askerlik bilgilerini sorgulama’ değişkeninin silinmesi alfa 

değerinde artış sağlayacaktır. Fakat alfa değerinde çok fazla bir artış olmamasından 

dolayı bu değişkenin silinmemesi uygun görülmüştür. Düzeltilmiş korelasyon değerleri 

de uygun seviyededir. 

6.1.3. Devlet hizmetlerinin Internet üzerinden sunulması isteği 

Tablo 6.4: Devlet hizmetlerinin Internet üzerinden sunulması isteği boyutundaki tüm değişkenlerin 

boyuttan çıkarılması yani silinmesi durumundaki  Cronbach Alfa test sonuçları. 

DeğiĢken DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek ortalaması 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek varyansı 

DüzeltilmiĢ 

Korelasyon 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

alfa  

Haberler 134,0368 365,7097 0,3698 0,8875 

Hava Durumu  134,3750 362,0880 0,3529 0,8874 

Döviz Kurları  134,3309 360,2230 0,4462 0,8861 

Sanatsal ve kültürel 

etkinlikler  

134,2132 361,2357 0,4578 0,8862 

Otopark Bilgileri 135,6912 346,1706 0,5431 0,8836 

Harita Bilgileri 134,7426 351,2592 0,5321 0,8841 

İstatistiksel Raporlar 134,2794 355,5658 0,5497 0,8845 

Mevzuat ve kanunlar 134,5000 353,8667 0,5195 0,8846 

Başvuru Formları 134,0221 359,1773 0,5885 0,8849 
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Tablo 6.4 (devam) 
Kurumlara dilekçe 

vermek 

134,0441 357,5832 0,5867 0,8846 

İş veya eleman 

arama 

134,0368 363,0283 0,4420 0,8866 

Askerlik bilgilerini 

sorgulama 

134,3750 359,1694 0,3554 0,8873 

Yargı ile ilgili 

bilgileri sorgulama 

134,4412 357,4039 0,4569 0,8857 

Sigorta bilgilerini 

sorgulama 

134,3676 355,9824 0,5054 0,8850 

Vergi beyannamesi 134,5368 351,2875 0,5638 0,8837 

Vergi ödeme 134,6176 346,2824 0,6162 0,8824 

Bankacılık işlemleri 134,1471 358,4967 0,5291 0,8852 

Sigorta işlemleri 134,5221 346,2365 0,6983 0,8814 

Kamu alımları 135,0000 344,7111 0,6341 0,8819 

Hastane randevu 

işlemleri 

134,0221 362,0069 0,4552 0,8863 

Dispanser ve sağlık 

ocakları 

134,3750 353,5694 0,5709 0,8840 

İtfaiye, ve ambulans 

hizmetleri 

134,4044 351,6204 0,5525 0,8839 

Bono ve devlet 

tahvili işlemleri 

134,1250 315,4583 0,2555 0,9287 

Standart, marka, 

patent başvurusu 

135,0147 344,4590 0,5819 0,8827 

Bilimsel araştırma 

formu başvurusu 

134,3750 352,3398 0,5537 0,8840 

Öğrenci kredisi 

başvurusu 

134,1471 355,3856 0,5584 0,8844 

Okullara başvuru ve 

kayıt 

134,0074 359,0148 0,5659 0,8850 

Seçim (oy 

kullanmak) 

134,2059 358,3129 0,4266 0,8862 

Şirket Kaydı 134,6765 345,1094 0,6281 0,8821 

Rezervasyon, bilet 

alımı 

134,0294 362,6954 0,5332 0,8860 

Ehliyet, pasaport vb. 

talepler 

134,0441 363,9092 0,4724 0,8866 

Telefon başvurusu, 

nakil ve kapatma 

133,9485 366,2566 0,4240 0,8873 

„Devlet hizmetlerinin Internet üzerinden sunulması isteği‟ boyutunun Cronbach Alfa 

testi sonucu ölçek alfa değeri 0,8893 olarak elde edildi. Bu değer 0,7‟den fazla 

çıktığından dolayı boyutun güvenilirliğini sağlamaktadır. Tablo 6.4‟te de boyut  

içerisindeki değişkenlerden her birinin boyuttan çıkarılarak Croonbach Alfa testi 
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uygulanması sonucu elde edilen ölçek alfa değerleri gösterilmektedir. Değişkenlerin 

silinmesi durumundaki alfa değerlerine bakacak olursak bir tane değişkenin (bono ve 

devlet tahvili işlemleri) silinmesi alfa değerinde artış sağlayacaktır. Fakat alfa değeri 

yeterli düzeyde bulunduğundan silinmemesi uygun görülmüştür. Düzeltilmiş korelasyon 

değerleri de uygun seviyededir. 

6.1.4. Internet kullanımını arttırıcı uygulamaların önemi 

Tablo 6.5: Internet kullanımını arttırıcı uygulamaların önemi boyutundaki tüm değişkenlerin boyuttan 

çıkarılması yani silinmesi durumundaki  Cronbach Alfa test sonuçları. 

DeğiĢken DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek ortalaması 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek varyansı 

DüzeltilmiĢ 

Korelasyon 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

alfa  

Internet kullanımı 

eğitimi 

17,4737 4,3743 0,4660 0,1373 

Bilgisayar kullanımı 

eğitimi 

16,9474 5,0526 0,5347 0,1111 

Evde Internet 

erişiminin olması 

16,5789 6,4795 0,3656 0,2936 

Halka açık yerlerde 

ücretsiz Internet 

16,6842 9,5614 -0,2033 0,6540 

„Internet kullanımını arttırıcı uygulamaların önemi‟ boyutunun Cronbach Alfa testi 

sonucu ölçek alfa değeri 0,4408 olarak elde edildi. Bu değer 0,7‟den küçük olduğundan 

bu boyutun güvenirliliği sağlanmamıştır. Tablo 6.5‟te bu boyut içerisindeki 

değişkenlerin boyut dışına alınması durumundaki Cronbach Alfa testi sonucu elde edilen 

ölçek değerleri verilşmiştir. Değişkenleri silerek elde edilen alfa değerlerinin hepsi 

0,7‟den küçük çıkmıştır. Değişkenler arası tutarlılık sağlanamadığından, bu boyut analiz 

edilmeyecektir. 
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6.1.5. Devlet kurum ilişkileri memnuniyeti 

Tablo 6.6: Devlet kurum ilişkileri memnuniyeti boyutundaki tüm değişkenlerin boyuttan çıkarılması yani 

silinmesi durumundaki  Cronbach Alfa test sonuçları. 

DeğiĢken DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek ortalaması 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

ölçek varyansı 

DüzeltilmiĢ 

Korelasyon 

DeğiĢkenin 

silinmesi 

durumundaki 

alfa  

Devlet ofisi 5,5588 2,4668 0,5142 0,3548 

Telefon  5,2255 2,1170 0,4563 0,3885 

Internet  4,5098 2,3514 0,2627 0,7109 

„Devlet kurum ilişkileri memnuniyeti„ boyutunun Cronbach Alfa testi sonucu ölçek alfa 

değeri 0,5863 olarak elde edildi. Bu değer 0,7‟den küçük olduğundan bu boyutun 

güvenirliliği sağlanmamıştır. Tablo 6.6‟ta da boyut içerisindeki değişkenlerin her birinin 

boyut dışında tutulduğu zaman yapılan Cronbach Alfa testleri sonucu elde edilen ölçek 

alfa değerleri verilmiştir. „Internet‟ değişkenini boyut dışına çıkardığımız zaman 0,701 

alfa değerini elde ediyoruz. Fakat esas olarak karşılaşma yapmak istediğimiz değişken 

„Internet‟ değişkeni olmadan yapılan analizler hiçbir işimize yaramaz Bu boyutun 

analizlerini gerçekleştirmeyeceğiz. 

6.2. Demografik Veriler 

6.2.1. Fakülte 

Anketi dolduran kişinin öğrenci veya öğretim üyesi olarak fakülte içerisindeki faaliyetini 

sürdürdüğü ana bilim dalıdır. Ana kütlenin İ.T.Ü. İşletme Fakültesi olması bütün 

anketlerde beklendiği gibi tek bir değer olan İşletme Fakültesi‟nin elde edilmesine neden 

olmuştur. 

Tablo 6.7: Anket dolduranların fakültelerine göre gruplandırılmış kategorilerin frekans ve frekans 

yüzdeleri dağılımları. 

Fakülte Frekans Frekans (%) 

İşletme 162 100,0 
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Tablo 6.7‟de anket dolduranların fakültesi, frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Ana 

kütle İ.T.Ü. İşletme Fakültesi olduğundan fakülte olarak tek kategori işletmedir. 

6.2.2. Bölüm 

Anketi dolduran kişinin öğrenci veya öğretim üyesi olarak fakülte içerisindeki faaliyetini 

sürdürdüğü ana bilim dalıdır. İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri 

kısaca İşletme ve Endüstri olarak ifade edilmiştir. 

Tablo 6.8: Anket dolduranların bölümlerine göre gruplandırılmış kategorilerin frekans ve frekans 

yüzdeleri dağılımları. 

Bölüm  Frekans Frekans (%) 

Endüstri 53 32,7 

İşletme 109 67,3 

Toplam 162 100,0 

Tablo 6.8‟de anket dolduranları bölümlerine göre sınıflandırılmış olarak görmekteyiz. 

Her bölüme ait frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. İ.T.Ü. İşletme fakültesinde 

bulunan İşletme ve Endüstri olmak üzere toplam iki bölümden örnekler alınmıştır.  

6.2.3. Unvan 

Unvanlar, lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi, araştırma 

görevlisi, öğretim görevlisi ve memur olarak gruplanmaktadır. 

Tablo 6.9: Anket dolduranların unvanlarına göre gruplandırılmış kategorilerin frekans ve frekans 

yüzdeleri dağılımları. 

Unvan  Frekans Frekans (%) 

Araştırma Görevlisi 18 11,1 

Doktora Öğrencisi 1 0,6 

Memur 1 0,6 

Lisans Öğrencisi 96 59,3 

Öğretim Üyesi 23 14,2 

Yüksek Lisans Öğrenci 23 14,2 

Toplam 162 100,0 

Tablo 6.9‟da anket dolduranları unvanlarına göre sınıflandırılmış olarak görmekteyiz. 

Her kategorinin frekansları ve frekans yüzdeleri elde edilmiştir. Çoğunluğunu lisans 
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öğrencilerinin oluşturduğu örneklemede, araştırma görevlisi, yüksek lisans öğrencisi ve 

öğretim üyeleri frekansları birbirine yakın değerdedir. Doktora öğrencisi ve memur 

frekansları bir olarak elde edildiğinden, bazı analizlerde bu iki anket örneklem dışında 

tutulacaktır. 

6.3. Durum / Bilgi Verileri 

6.3.1. Teknoloji sahipliği 

Ana kütlenin bilgisayar, Internet, cep telefonu, WAP ve GPRS teknolojilerine sahipliği 

analiz edildi. 

Tablo 6.10: Bilgisayar, Internet, cep telefonu, WAP ve GPRS teknolojilerinin sahiplik frekansları ve 

frekans yüzdeleri. 

Teknoloji Frekans Frekans (%) 

Bilgisayar 148 91,4 

Internet Erişimi 134 82,7 

Cep Telefonu        158 97,5 

WAP 34 21,0 

GPRS 17  10,5 

Tablo 6.10‟da anketin „teknoloji sahipliği‟ boyutunda teknolojiler ve bu teknolojilerin 

sahipliğini gösteren frekans değerleri gösterilmiştir. Teknoloji sahipliği ile ilgili frekans 

yüzdelerine baktığımız zaman anket dolduranların %91,4‟inin bilgisayarı var ve 

%82,7‟inin de Internet erişimi var. Türkiye genelinde %20 civarında tahmin edilen 

Internet erişiminin bu kadar yüksek çıkması ana kütlenin özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Cep telefonu sahipliği beklenildiği gibi %100‟e yakın (%97,5) 

olarak çıkmıştır. WAP Internet‟e alternatif olarak düşünülebilirdi fakat Internet erişimi 

ile karşılaştırıldığı zaman çok daha az sayıda kişide olduğu görülüyor. Cep telefonu ve 

GPRS ikilisi de bir bakıma kablosuz Internet erişimi olarak düşünülerek, Internet 

erişimine ne kadar katkı sağlayabildiği ölçülmeye çalışıldı. Örneklemin %10,5‟i GPRS‟e 

sahip fakat, önemli olan kullanılıp kullanılmadığıdır. İleriki kısımlarda GPRS kullanımı 

ile ilgili analiz sonuçlarında bu konuya değinilecek. 
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6.3.1.1. Bilgisayar sahipliği 

Tablo 6.11: Bilgisayar sahibi olanların ve olmayanların frekans ve frekans yüzdesi dağılımı. 

 Frekans Frekans (%) 

Sahip değil 14 8,6 

Sahip  148 91,4 

Toplam  162 100,0 

Tablo 6.11‟de bilgisayar sahibi olanları ve olmayanları sınıflandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tabloda frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, 

anket dolduranların %91,4‟ü (148 kişi) bilgisayar sahibidir. 

Tablo 6.12: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „bilgisayar sahipliği‟ frekansları. 

  
  

BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam 

Sahip değil 4 10 14 

Sahip  49 99 148 

Toplam  53 109 162 

Tablo 6.12‟de bilgisayar sahipliği ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış olarak 

görmekteyiz. İki bölüm arasındaki bilgisayar sahipliğini kabaca karşılaştırmak için her 

kategorinin kendi içerisinde yüzde frekansı değerleri elde edilmelidir. Tablo 6.13‟te bu 

değerler elde edilmiştir. 

Tablo 6.13: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış ortalama ve standart sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 0,92 53 0,27 

İşletme 0,91 109 0,29 

Toplam 0,91 162 0,28 

Yukarıdaki tabloda bilgisayar sahipliği ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış 

olarak görmekteyiz. Görüldüğü üzere ortalama değerler birbirine çok yakın çıkmıştır. Bu 

karşılaştırma T testi kullanılarak daha hassas yapılacaktır fakat yukardıdaki tablodaki 

ortalama sahiplik yüzdelerine bakarak da iki bölümün bilgisayar sahipliğinin yaklaşık 

olarak eşit olduğunu söyleyebilmekteyiz. 
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Tablo 6.14: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış frekanslar. 

  

  
UNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

Öğrenci Öğretim 

Üyesi 

Toplam 

Sahip değil 2 1 10 1 14 

Sahip  16 22 86 22 146 

Toplam  18 23 96 23 160 

Tablo 6.14‟te bilgisayar sahipliği ile ilgili frekansları unvana göre gruplandırılmış olarak 

görmekteyiz. Yapılmış olan gruplandırma bize anket dolduran kişilerin unvanlarının 

bilgisayar sahipliği üzerindeki etkisi hakkında bilgi vermektedri. Bu değerlendirmeyi 

daha net yapabilmek için Tablo 6.15‟te verilmiş olan ortalama sahiplik yüzdeleri elde 

edilmiştir. Grupların sahiplik ortalamaları %89 ve %96 arasında değişmektedir. Bu 

farklılığın belirgin olup olmadığı ileriki aşamalarda test edilecektir. 

Tablo 6.15: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış ortalama ve standart sapma değerleri. 

ÜNVAN Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Araştırma Görevlisi 0,89 18 0,32 

Öğretim Üyesi 0,96 23 0,21 

Öğrenci 0,90 96 0,31 

Yüksek Lisans Öğrencisi 0,96 24 0,20 

Toplam 0,91 161 0,28 

6.3.1.1.1. Bölümler arası bilgisayar sahipliği ortalamalarının eşitliği 

sınaması: 

Hipotez: Endüstri ve işletme bölümündekilerin bilgisayar sahipliği ortalamaları eşittir. 

Karşı hipotez: Endüstri ve işletme bölümündekilerin bilgisayar sahipliği ortalamaları eşit 

değildir. İki tane grup olduğundan t testi ile sınama yapabiliriz. 
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Tablo 6.16: Bölümler arası bilgisayar sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması için Levene ve T testi 

sonuçları. 

  Levene Testi t-testi 

  F Anlamlılık T df Anlamlılık 
(2-yönlü) 

95% Güven Aralığı 
  

            Alt Üst 

Eşit varyans 
varsayımı 

0,481 0,489 -0,344 160 0,731 -0,11 7,72E-02 

Eşit varyans 
varsayımı yok 

    -0,354 111,277 0,724 -0,11 7,48E-02 

Tablo 6.16‟da bölümler arası bilgisayar sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması için 

Levene ve T testi sonuçları elde edilmiştir. Levent test sonucu anlamlılık (0,489) > 0,05 

olduğundan eşit varyans varsayımı altındaki t testi sonuçlarına bakıyoruz. Eşit varyans 

varsayımı altında t testi sonucu çıkan anlamlılık (0,731) > 0,05 ve güven aralığı sıfır 

değerini içerdiğinden grup ortalamaları arasında belirgin bir fark olduğunu iddia 

edemiyoruz. Hipotezi reddedemeyiz. Bölüme göre bilgisayar sahipliği değişmemektedir. 

6.3.1.1.2. Unvana göre bilgisayar sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması: 

Unvana göre sınama yapılırken 1 adet memur ve 1 adet doktora öğrencisinin bulunduğu 

anket sonuçları çıkartılarak lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi 

ve öğretim üyesi ortalamaları arasında eşitlik sınaması yapıldı. 

Hipotez: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim 

üyelerinin bilgisayar sahipliği ortalamaları eşittir. Karşı hipotez: Bu grupların bilgisayar 

sahipliği ortalamaları eşit değildir. İkiden fazla grup olduğundan ANOVA testi ile 

sınama yapıldı. 
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Tablo 6.17: Unvana göre bilgisayar sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması için tanımlayıcı 
istatistikler. 

  Frekans Ortalama Standart  

Sapma 

Standart  

Hata 

95% Güven 

Aralığı  

          Alt Üst 

Lisans Öğrencisi 97 0,90 0,31 3,10E-02 0,84 0,96 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

24 0,96 0,20 4,17E-02 0,87 1,04 

AraĢtırma 

Görevlisi 

18 0,89 0,32 7,62E-02 0,73 1,05 

Öğretim Üyesi 23 0,96 0,21 4,35E-02 0,87 1,05 

Toplam 162 0,91 0,28 2,21E-02 0,87 0,96 

Tablo 6.17‟de gruplandırılan değişkenin özet istatistik verileri (frekans, ortalama, 

standart sapma, standart hata, güven aralığı) elde edilmiştir. Ortalama değerler 0,89 ve 

0,96 değerleri arasında değişmektedir. Bu farklılığın %95 güven aralığında belirgin olup 

olmadığı ANOVA testi ile sınanacak. ANOVA testi öncesi Tablo 6.18‟de Levene 

varyansların homojenliği testi sonuçları elde edilmiştir. 

Tablo 6.18: Unvana göre bilgisayar sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması için grup varyanslarının 

eşitliği testi (Levene). 

Levene  Df1 df2 Anlamlılık 

2,360 3 158 0,074 

Tablo 6.18‟de elde edilen sonuçlara baktığımız zaman, Levene testi sonucu anlamlılık 

(0,074) > 0,05 olduğundan grup varyanslarının eşit olduğu varsayımı doğru oluyor ve 

teste ANOVA ile devam ediliyor. ANOVA analizi sonuçları Tablo 6.19‟da 

gösterilmektedir. 

Tablo 6.19: Unvana göre bilgisayar sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması için ANOVA analizi 

sonuçları. 

  Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Kare 

F Anlamlılık 

Gruplar arası 0,128 3 4,281E-02 0,534 0,660 

Gruplar içi 12,662 158 8,014E-02   

Toplam 12,790 161    
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ANOVA testi sonucu anlamlılık (0,660) > 0,05 olduğundan grup ortalamaları arasında 

belirgin bir fark olduğunu iddia edemeyiz. Hipotezi reddedemeyiz. Bu test sonucuna 

göre lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyelerinin 

bilgisayar sahipliği ortalamaları eşit olduğu kabul edilmiştir. 

6.3.1.2. Internet eriĢimi sahipliği 

Internet erişimine sahip olanların ve olmayanların frekansları ve yüzde frekansları Tablo 

6.20‟de gösterilmiştir. 

Tablo 6.20: Internet erişimi sahipliği frekans ve frekans yüzdeleri dağılımı: 

  Frekans Frekans (%) 

Sahip değil 28 17,3 

Sahip  134 82,7 

Toplam 162 100,0 

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi, anket dolduranların %82,7‟si (134 kişi) Internet 

erişimi sahibidir. Tablo 6.21‟de de Internet sahibi olanların Endüstri ve İşletme 

bölümündekilere göre gruplandırılmış olarak elde edilmiştir. 

Tablo 6.21: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „Internet erişimi sahipliği‟ frekansları. 

   
  

BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam  

Sahip değil 9 19 28 

Sahip 44 90 134 

Toplam  53 109 162 

Yukarıdaki tabloda Internet erişimi sahipliği ile ilgili verileri bölüme göre 

gruplandırılmış olarak görmekteyiz. İki grup arasında daha iyi karşılaştırma yapabilmek 

için Tablo 6.22‟de iki grubun ortalama sahiplik yüzdeleri elde edilmiştir. Tablodan da 

görüldüğü üzere iki bölümün Internet erişimi sahipliği ortalaması (%83) eşit çıkmıştır. 
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Tablo 6.22: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „Internet erişimi sahipliği‟ ortalama ve 

standart sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 0,83 53 0,38 

İşletme 0,83 109 0,38 

Toplam 0,83 162 0,38 

Internet erişimi sahipliğinin unvanlar arasında gruplandırarak Tablo 6.23‟te gösterilen 

frekans değerleri elde edildi. Unvana göre sınıflandırılmış bu gruplar arasında farklılık 

olup olmadığı daha iyi anlaşılması için Tablo 6.24‟te gösterilen ortalama sahiplik 

yüzdeleri elde edilmiştir. Ortalama değerler %78 ile %96 arasında değişmektedir. 

Gruplar arası farkların seçilmiş olan güven aralığında belirgin olup olmadığı ileriki 

aşamalarda sınanacaktır. 

Tablo 6.23: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „Internet erişimi sahipliği‟ frekansları. 

  

  
UNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

Öğrenci Öğretim 

Üyesi 

Toplam 

Sahip değil 2 4 21 1 28 

Sahip  16 19 75 22 134 

Toplam  18 23 96 23 162 

Tablo 6.24: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „Internet erişimi sahipliği‟ ortalama, frekans ve standart sapma değerleri. 

ÜNVAN Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Araştırma Görevlisi 0,89 18 0,32 

Öğretim Üyesi 0,96 23 0,21 

Öğrenci 0,78 96 0,42 

Yüksek Lisans Öğrencisi 0,83 24 0,38 

Toplam 0,83 161 0,38 

6.3.1.2.1. Bölümler arası Internet erişimi sahipliği ortalamalarının eşitliği 

sınaması: 

Hipotez: Endüstri ve işletme bölümündekilerin sahiplik ortalamaları eşittir. Karşı 

hipotez: Endüstri ve işletme bölümündekilerin sahiplik ortalamaları eşit değildir. İki tane 

grup olduğundan t testi ile sınama yapabiliriz. 
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Tablo 6.25: Bölümler arası Internet erişimi sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması için iki bağımsız 

örnek arasında ortalama sınaması testi (Levene ve T Testi) sonuçları. 

  Levene Testi t-testi 

  F Anlamlılık t df Anlamlılık 
(2-yönlü) 

95% Güven Aralığı 
  

            Alt Üst 

Eşit varyans 
varsayımı 

0,020 0,888 -0,071 160 0,731 -0,13 0,12 

Eşit varyans 
varsayımı yok 

    -0,071 103,631 0,724 -0,13 0,12 

Tablo 6.25‟de bölümler arası Internet sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması için 

Levene ve T testi sonuçları elde edilmiştir. Levent test sonucu anlamlılık (0,888) > 0,05 

olduğundan eşit varyans varsayımı altındaki t testi sonuçlarına bakıyoruz. Eşit varyans 

varsayımı altında t testi sonucu çıkan anlamlılık (0,731) > 0,05 ve güven aralığı sıfır 

değerini içerdiğinden grup ortalamaları arasında belirgin bir fark olduğunu iddia 

edemiyoruz. Hipotezi reddedemeyiz. Bölüme göre Internet sahipliği değişmemektedir. 

6.3.1.2.2. Unvana göre bilgisayar sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması: 

Unvana göre sınama yapılırken 1 adet memur ve 1 adet doktora öğrencisinin bulunduğu 

anket sonuçları çıkartılarak lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi 

ve öğretim üyesi ortalamaları arasında eşitlik sınaması yapıldı. 

Hipotez: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim 

üyelerinin Internet sahipliği ortalamaları eşittir. Karşı hipotez: Bu grupların Internet 

sahipliği ortalamaları eşit değildir. İkiden fazla grup olduğundan ANOVA testi ile 

sınama yapıldı. 
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Tablo 6.26: Unvana göre Internet sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması için tanımlayıcı istatistikler 

(frekans, ortalama, standart sapma). 

  Frekans Ortalama Standart  

Sapma 

Standart  

Hata 

95% Güven 

Aralığı  

          Alt Üst 

Lisans Öğrencisi 97 0,78 0,41 4,20E-02 0,70 0,87 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

24 0,83 0,38 7,77E-02 0,67 0,99 

AraĢtırma 

Görevlisi 

18 0,89 0,32 7,62E-02 0,73 1,05 

Öğretim Üyesi 23 0,96 0,21 4,35E-02 0,87 1,05 

Toplam 162 0,83 0,38 2,98E-02 0,77 0,89 

Tablo 6.26‟da unvana göre gruplandırılan değişkenin özet istatistik verileri elde 

edilmiştir. Ortalama değerler arasında farklılıklar vardır. Bu farkların belirgin olup 

olmadığını sınamak için ANOVA testi uygulanacaktır. ANOVA testi öncesi grupların 

varyans eşitliği Levene testi ile tablo 6.27‟de gösterildiği gibi elde edilmiştir. 

Tablo 6.27: Unvana göre Internet sahipliği ortalamalarının eşitliği sınaması için grup varyanslarının 

eşitliği testi (Levene). 

Levene  Df1 df2 Anlamlılık 

8,246 3 158 0,00 

Tablo 6.27‟de Levene testi sonucu anlamlılık (0,00) < 0,05 olduğundan grup 

varyanslarının eşit olduğu varsayımı doğru olmuyor ve ANOVA testine devam 

edemiyoruz. LSD testi ile gruplar arası farklılıkları ikişerli olarak inceleyebiliriz. 
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Tablo 6.28: Unvana göre Internet sahipliği ortalamalarının eşitliği sınamasında LSD testi ile farklılık olan 

grupların testi. 

Unvan Unvan Anlamlılık 

Lisans Öğrencisi 

Yüksek Lisans Öğrencisi 0,563 

Araştırma Görevlisi 0,278 

Öğretim Üyesi 0,050 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Lisans Öğrencisi 0,563 

Araştırma Görevlisi 0,638 

Öğretim Üyesi 0,265 

Araştırma Görevlisi 

Lisans Öğrencisi 0,278 

Yüksek Lisans Öğrencisi 0,638 

Öğretim Üyesi 0,570 

Öğretim Üyesi 

Lisans Öğrencisi 0,050 

Yüksek Lisans Öğrencisi 0,265 

Araştırma Görevlisi 0,570 

Tablo 6.28‟de birinci sütundaki ve ikinci sütundaki gruplara giren veriler 

karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak her grup diğer gruplar ile karşılaştırılmış oldu. 

Anlamlılık değeri 0,05 ve altında olan Lisans Öğrencisi – Öğretim Üyesi grupları 

arasında Internet sahipliği ortalamaları arasında belirgin bir farklılık olduğu elde 

ediliyor. 

6.3.1.3. Cep telefonu sahipliği 

Tablo 6.29: Cep telefonu sahipliği frekans ve frekans yüzdeleri dağılımı. 

  Frekans Frekans (%) 

Sahip değil 4 2,5 

Sahip  158 97,5 

Toplam 162 100,0 

Tablo 6.29‟da cep telefonu sahibi olanları ve olmayanları sınıflandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tabloda frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, 

anket dolduranların %97,5‟i (162 kişi) cep telefonu sahibidir. 
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Tablo 6.30: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış cep telefonu sahipliği frekansları. 

  

  
BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam 

Sahip değil 1 3 4 

Sahip 52 106 158 

Toplam  53 109 162 

Tablo 6.30‟da cep telefonu sahipliği ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tablo 6.31‟de de bu verileri daha iyi yorumlayabileceğimiz şekliyle 

görmekteyiz. Endüstri bölümündekilerin %98‟i ve İşletme bölümündekilerin %97‟si cep 

telefonu sahibidir. 

Tablo 6.31: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „cep telefonu sahipliği‟ ortalama ve 

standart sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 0,98 53 0,14 

İşletme 0,97 109 0,16 

Toplam 0,98 162 0,16 

Cep telefonu sahip olanları bölüme göre gruplandırıp inceledikten sonra, bir de anket 

dolduranların unvanlarına göre sınıflandırıp inceleyeceğiz. Tablo 6.32‟de unvana göre 

gruplandırılmış cep telefonu sahiplerinin adetlerini görmekteyiz. 

Tablo 6.32: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „cep telefonu sahipliği‟ frekansları. 

  

  
UNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Doktora 

Öğrencisi 

Memur Yüksek 

Lisans 

Öğrencisi 

Öğrenci Öğretim 

Üyesi 

 Toplam 

Sahip değil 1  1  1 1 4 

Sahip  17 1  23 95 22 158 

Toplam  18 1 1 23 96 23 162 

Tablo 6.33‟de de ortalama değerler hesaplanarak gruplar arası kıyaslama yapılması 

sağlanmıştır. Ortalama değerler %94 ile %100 arasında değişmektedir. İleriki kısımlarda 

bu farklılıkların belirlenmiş güven aralığında belirgin olup olmadığı sınanacaktır. 
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Tablo 6.33: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „cep telefonu sahipliği‟ ortalama ve standart sapma değerleri. 

ÜNVAN Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Araştırma Görevlisi 0,94 18 0,24 

Öğretim Üyesi 0,96 23 0,21 

Öğrenci 0,99 96 0,10 

Yüksek Lisans Öğrencisi 1,00 24 ,00 

Toplam 0,98 161 0,14 

6.3.1.4. WAP sahipliği 

Tablo 6.34: WAP teknolojisi sahipliği frekans ve frekans yüzdeleri dağılımı. 

  Frekans Frekans (%) 

Sahip değil 128 79,0 

Sahip  34 21,0 

Toplam 162 100,0 

Tablo 6.34‟de WAP sahibi olanları ve olmayanları sınıflandırılmış olarak görmekteyiz. 

Tabloda frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, anket 

dolduranların %21‟i (34 kişi) WAP sahibidir. 

Tablo 6.35: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „WAP sahipliği‟ frekansları. 

   
  

BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam 

Sahip değil 45 83 128 

Sahip 8 26 34 

Toplam  53 109 162 

Tablo 6.35‟da WAP sahipliği ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tablo 6.36‟de de bu verileri daha iyi yorumlayabileceğimiz şekliyle 

görmekteyiz. Endüstri bölümündekilerin %15‟i ve İşletme bölümündekilerin %24‟si 

WAP sahibidir. 

Tablo 6.36: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „WAP sahipliği‟ ortalama ve standart 

sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 0,15 53 0,36 

İşletme 0,24 109 0,43 

Toplam 0,21 162 0,41 
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WAP sahibi olanları bölüme göre gruplandırıp inceledikten sonra, bir de anket 

dolduranların unvanlarına göre sınıflandırıp inceleyeceğiz. Tablo 6.37‟de unvana göre 

gruplandırılmış WAP sahiplerinin adetlerini görmekteyiz. 

Tablo 6.37: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış frekanslar: 

  

  
ÜNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Doktora 

Öğrencisi 

Memur Yüksek 

Lisans 

Öğrencisi 

Öğrenci Öğretim 

Üyesi 

Toplam 

Sahip değil 14 1 1 19 73 20 128 

Sahip  4   4 23 3 34 

Toplam  18 1 1 23 96 23 162 

Tablo 6.38‟de de ortalama değerler hesaplanarak gruplar arası kıyaslama yapılması 

sağlanmıştır. Ortalama değerler %13 ile %24 arasında değişmektedir.  

Tablo 6.38: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış ortalama ve standart sapma değerleri: 

ÜNVAN Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Araştırma Görevlisi 0,22 18 0,43 

Öğretim Üyesi 0,13 23 0,34 

Öğrenci 0,24 96 0,43 

Yüksek Lisans Öğrencisi 0,17 24 0,38 

Toplam 0,21 161 0,41 

6.3.1.5. GPRS sahipliği 

Tablo 6.39: GPRS teknolojisi sahipliği frekans ve frekans yüzdeleri dağılımı. 

  Frekans Frekans (%) 

Sahip değil 145 89,5 

Sahip  17 10,5 

Toplam 162 100,0 

Tablo 6.39‟de GPRS sahibi olanları ve olmayanları sınıflandırılmış olarak görmekteyiz. 

Tabloda frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, anket 

dolduranların %10,5‟i (17 kişi) WAP sahibidir. 
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Tablo 6.40: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „GPRS sahipliği‟ frekansları. 

   
  

BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam 

Sahip değil 49 96 145 

Sahip 4 13 17 

Toplam  53 109 162 

Tablo 6.40‟da GPRS sahipliği ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tablo 6.41‟de de bu verileri daha iyi yorumlayabileceğimiz şekliyle 

görmekteyiz. Endüstri bölümündekilerin %07‟si ve İşletme bölümündekilerin %12‟si 

GPRS sahibidir. 

Tablo 6.41: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „GPRS sahipliği‟ ortalama ve standart 

sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 7,55E-02 53 0,27 

İşletme 0,12 109 0,33 

Toplam 0,10 162 0,31 

GPRS sahip olanları bölüme göre gruplandırıp inceledikten sonra, bir de anket 

dolduranların unvanlarına göre sınıflandırıp inceleyeceğiz. Tablo 6.42‟de unvana göre 

gruplandırılmış GPRS sahiplerinin adetlerini görmekteyiz. 

Tablo 6.42: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „GPRS sahipliği‟ frekansları. 

  

  

UNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Doktora 

Öğrencisi 

Memur Yüksek 

Lisans 

Öğrencisi 

Öğrenci Öğretim 

Üyesi 

Toplam 

Sahip değil 15 1 1 22 84 22 145 

Sahip  3   1 12 1 17 

Toplam  18 1 1 23 96 23 162 

Tablo 6.42‟de de ortalama değerler hesaplanarak gruplar arası kıyaslama yapılması 

sağlanmıştır. Ortalama değerler %04 ile %17 arasında değişmektedir.  
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Tablo 6.43: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış ortalama ve standart sapma değerleri: 

ÜNVAN Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Araştırma Görevlisi 0,17 18 0,38 

Öğretim Üyesi 4,35E-02 23 0,21 

Öğrenci 0,12 96 0,33 

Yüksek Lisans Öğrencisi 4,17E-02 24 0,20 

Toplam 0,11 161 0,31 

6.3.2. Teknoloji kullanımı 

Ana kütlenin bilgisayar, Internet, cep telefonu, WAP ve GPRS teknolojilerini kullanımı 

analiz edildi. 

Tablo 6.44: Bilgisayar, Internet, cep telefonu, WAP ve GPRS teknolojilerinin kullanım frekansları ve 

frekans yüzdeleri. 

Teknoloji Frekans Frekans (%) 

Bilgisayar 160 99,4 

Internet Erişimi 156 96,9 

Cep Telefonu 158 98,1 

WAP 11 6,8 

GPRS 5 3,1 

Tablo 6.44‟de kullanılan teknolojilerin hangi oranlarda kullanıldığını  görmekteyiz. 

Teknoloji sahipliğinde olduğu gibi bilgisayar, Internet ve cep telefonu kullanım oranları 

%100‟e yakın çıkmıştır. %99,4 ile örneklemin tamamına yakını bilgisayar 

kullanmaktadır. Internet erişimi oranı %96,9 ve cep telefonu kullanımı % 96,9‟dur. 

WAP ve GPRS kullanımları sırasıyla %6,8 ve %3,1 çıkmıştır.  

6.3.2.1. Bilgisayar Kullanımı 

Tablo 6.45: Bilgisayar kullananların ve kullanmayanların frekans ve frekans yüzdesi dağılımı. 

 Frekans Frekans (%) 

Kullanmıyor 2 1,2 

Kullanıyor  160 98,8 

Toplam  162 100,0 
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Tablo 6.45‟de bilgisayar kullananları ve kullanmayanları sınıflandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tabloda frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, 

anket dolduranların %98,8‟i (160 kişi) bilgisayar kullanmaktadır. 

Tablo 6.46: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „bilgisayar kullanımı‟ frekansları. 

  
  

BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam 

Kullanmıyor 1 1 2 

Kullanıyor  52 108 160 

Toplam  53 109 162 

Tablo 6.46‟da bilgisayar kullanımı ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tablo 6.47‟de de bu verileri daha iyi yorumlayabileceğimiz şekliyle 

görmekteyiz. Endüstri bölümündekilerin %98‟i ve İşletme bölümündekilerin %99‟u 

bilgisayar kullanmaktadır. 

Tablo 6.47: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „bilgisayar kullanımı‟ ortalama ve 

standart sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Kullanım (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 0,98 53 0,14 

ĠĢletme 0,99 109 9,58E-02 

Toplam 0,99 162 0,11 

Bilgisayar kullananları bölüme göre gruplandırıp inceledikten sonra, bir de anket 

dolduranların bilgisayar kullanımını unvanlarına göre sınıflandırıp inceleyeceğiz. Tablo 

6.48‟de unvana göre gruplandırılmış bilgisayar kullananların adetlerini görmekteyiz. 

Tablo 6.48: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „bilgisayar kullanımı‟ frekansları. 

  

  
ÜNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Doktora 

Öğrencisi 

Memur Yüksek 

Lisans 

Öğrencisi 

Öğrenci Öğretim 

Üyesi 

Toplam 

Kullanmıyor 1    1  2 

Kullanıyor  17 1 1 23 95 23 160 

Toplam  18 1 1 23 96 23 162 
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Tablo 6.49‟da da ortalama değerler hesaplanarak gruplar arası kıyaslama yapılması 

sağlanmıştır. Unvanlrına göre sınıflandırılmış bilgisayar kullananların ortalama değerleri 

%94 ile %100 arasında değişmektedir.  

Tablo 6.49: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „bilgisayar kullanımı‟ ortalama ve standart sapma değerleri. 

ÜNVAN Ortalama Kullanım (%) Frekans Standart Sapma 

Araştırma Görevlisi 0,94 18 0,24 

Öğretim Üyesi 1,00 23 0,00 

Öğrenci 0,99 96 0,10 

Yüksek Lisans Öğrencisi 1,00 24 0,00 

Toplam 0,99 161 0,11 

6.3.2.1.1. Bölümler arası bilgisayar kullanımı ortalamalarının eşitliği 

sınaması: 

Hipotez: Endüstri ve işletme bölümündekilerin bilgisayar kullanımı ortalamaları eşittir. 

Karşı hipotez: Endüstri ve işletme bölümündekilerin bilgisayar kullanımı ortalamaları 

eşit değildir. İki tane grup olduğundan t testi ile sınama yapabiliriz. 

Tablo 6.50: Bölümler arası bilgisayar kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması için Levene ve T testi 

sonuçları. 

  Levene Testi t-testi 

  F Anlamlılık t df Anlamlılık 
(2-yönlü) 

95% Güven Aralığı 
  

            Alt Üst 

Eşit varyans 
varsayımı 

1,087 0,299 0,521 160 0,731 -2,70E-02 4,64E-
02 

Eşit varyans 
varsayımı yok 

    0,462 77,412 0,724 -3,21E-02 5,15E-
02 

Tablo 6.50‟de bölümler arası bilgisayar kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması için 

Levene ve T testi sonuçlarını görmekteyiz. Levent test sonucu anlamlılık (0,299) > 0,05 

olduğundan eşit varyans varsayımı altındaki t testi sonuçlarına bakıyoruz. Eşit varyans 

varsayımı altında t testi sonucu çıkan anlamlılık (0,731) > 0,05 ve güven aralığı sıfır 

değerini içerdiğinden grup ortalamaları arasında belirgin bir fark olduğunu iddia 

edemiyoruz. Hipotezi reddedemeyiz. Bölüme göre bilgisayar sahipliği değişmemektedir. 
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6.3.2.1.2. Unvana göre bilgisayar kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması: 

Unvana göre sınama yapılırken 1 adet memur ve 1 adet doktora öğrencisinin bulunduğu 

anket sonuçları çıkartılarak lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi 

ve öğretim üyesi ortalamaları arasında eşitlik sınaması yapıldı. 

Hipotez: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim 

üyelerinin bilgisayar kullanımı ortalamaları eşittir. Karşı hipotez: Bu grupların bilgisayar 

kullanımı ortalamaları eşit değildir. İkiden fazla grup olduğundan ANOVA testi ile 

sınama yapıldı.  

Tablo 6.51: Unvana göre bilgisayar kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması için tanımlayıcı 
istatistikler. 

  Frekans Ortalama Standart  

Sapma 

Standart  

Hata 

95% Güven 

Aralığı  

          Alt Üst 

Lisans Öğrencisi 97 0,99 0,10 1,03E-02 ,97 1,01 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

24 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

AraĢtırma 

Görevlisi 

18 0,94 0,24 5,56E-02 0,83 1,06 

Öğretim Üyesi 23 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Toplam 162 0,99 0,11 8,70E-03 0,97 1,00 

Tablo 6.51‟de gruplandırılan değişkenin özet istatistik verileri (frekans, ortalama, 

standart sapma, standart hata, güven aralığı) elde edilmiştir. Ortalama değerler 0,94 ve 

1,00 değerleri arasında değişmektedir. Bu farklılığın %95 güven aralığında belirgin olup 

olmadığı ANOVA testi ile sınanacak. ANOVA testi öncesi Tablo 6.52‟de Levene 

varyansların homojenliği testi sonuçları elde edilmiştir. 

Tablo 6.52: Unvana göre bilgisayar kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması için grup varyanslarının 

eşitliği testi (Levene). 

Levene  df1 df2 Anlamlılık 

4,543 3 158 0,004 
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Tablo 6.52‟de gösterilen Levene testi sonucu anlamlılık (0,004) < 0,05 çıktı. ANOVA 

testi varsayımı olan grupların varyanslarının eşitliği sağlanmıyor. ANOVA testini 

uygulayamayız.  

6.3.2.2. Internet Kullanımı 

Tablo 6.53: Internet kullananların ve kullanmayanların frekans ve frekans yüzdesi dağılımı. 

 Frekans Frekans (%) 

Kullanmıyor 5 3,1 

Kullanıyor  156 96,3 

Toplam  161 99,4 

Tablo 6.53‟de Internet kullananları ve kullanmayanları sınıflandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tabloda frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, 

anket dolduranların %96,3‟ü (156 kişi) Internet kullanmaktadır. 

Tablo 6.54: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „Internet kullanım‟ frekansları. 

  
  

BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam 

Kullanmıyor 3 2 5 

Kullanıyor  50 106 156 

Toplam  53 108 161 

Tablo 6.54‟de Internet kullanımı ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tablo 6.55‟de de bu verileri daha iyi yorumlayabileceğimiz şekliyle 

görmekteyiz. Endüstri bölümündekilerin %94‟ü ve İşletme bölümündekilerin %98‟i 

Internet kullanmaktadır. 

Tablo 6.55: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış ortalama ve standart sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Kullanım (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 0,94 53 0,23 

İşletme 0,98 108 0,14 

Toplam 0,97 161 0,17 

 



 78 

 

Internet kullananları bölüme göre gruplandırıp inceledikten sonra, bir de anket 

dolduranların Internet kullanımını unvanlarına göre sınıflandırıp inceleyeceğiz. Tablo 

6.56‟da unvana göre gruplandırılmış Internet kullananların adetlerini görmekteyiz. 

Tablo 6.56: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „Internet kullanımı‟ frekansları. 

  

  
ÜNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Doktora 

Öğrencisi 

Memur Yüksek 

Lisans 

Öğrencisi 

Öğrenci Öğretim 

Üyesi 

Toplam 

Kullanmıyor 1    4  5 

Kullanıyor  17 1 1 22 92 23 156 

Toplam  18 1 1 22 96 23 161 

Tablo 6.57‟de de ortalama değerler hesaplanarak gruplar arası kıyaslama yapılması 

sağlanmıştır. Unvanlarına göre sınıflandırılmış Internet kullananların ortalama değerleri 

%94 ile %100 arasında değişmektedir.  

Tablo 6.57: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „Internet kullanımı‟ ortalama ve standart sapma değerleri. 

ÜNVAN Ortalama Kullanım (%) Frekans Standart Sapma 

Araştırma Görevlisi 0,94 18 0,24 

Öğretim Üyesi 1,00 23 0,00 

Öğrenci 0,96 96 0,20 

Yüksek Lisans Öğrencisi 1,00 23 0,00 

Toplam 0,97 160 0,17 

6.3.2.2.1. Bölümler arası Internet kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması: 

Hipotez: Endüstri ve işletme bölümündekilerin Internet kullanımı ortalamaları eşittir. 

Karşı hipotez: Endüstri ve işletme bölümündekilerin Internet kullanımı ortalamaları eşit 

değildir. İki tane grup olduğundan t testi ile sınama yapabiliriz. 
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Tablo 6.58: Bölümler arası Internet kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması için Levene ve T testi 

sonuçları. 

  Levene Testi t-testi 

  F Anlamlılık t df Anlamlılık 
(2-yönlü) 

95% Güven Aralığı 
  

            Alt Üst 

Eşit varyans 
varsayımı 

6,934 0,009 1,308 159 0,193 -1,94E-02 9,56E-
02 

Eşit varyans 
varsayımı yok 

    1,101 69,699 0,275 -3,09E-02 0,11 

Tablo 6.58‟de bölümler arası Internet kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması için 

Levene ve T testi sonuçları elde edilmiştir. Levent testi sonucu anlamlılık (0,009) < 0,05 

olduğundan eşit varyans varsayımı olmadığı durumdaki t testi sonuçlarına bakıyoruz. 

Eşit varyans varsayımı olmadığında t testi sonucu çıkan anlamlılık (0,275) > 0,05 ve 

güven aralığı sıfır değerini içerdiğinden grup ortalamaları arasında belirgin bir fark 

olduğunu iddia edemiyoruz. Hipotezi reddedemeyiz. Bölüme göre Internet kullanımı 

değişmemektedir. 

6.3.2.2.2. Unvana göre Internet kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması: 

Unvana göre sınama yapılırken 1 adet memur ve 1 adet doktora öğrencisinin bulunduğu 

anket sonuçları çıkartılarak lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi 

ve öğretim üyesi ortalamaları arasında eşitlik sınaması yapıldı. 

Hipotez: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim 

üyelerinin Internet kullanımı ortalamaları eşittir. Karşı hipotez: Bu grupların Internet 

kullanımı ortalamaları eşit değildir. İkiden fazla grup olduğundan ANOVA testi ile 

sınama yapıldı. 
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Tablo 6.59: Unvana göre Internet kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması için tanımlayıcı istatistikler. 

  Frekans Ortalama Standart  

Sapma 

Standart  

Hata 

95% Güven 

Aralığı  

          Alt Üst 

Lisans Öğrencisi 97 0,96 0,20 2,03E-02 0,92 1,00 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

23 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

AraĢtırma 

Görevlisi 

18 0,94 0,24 5,56E-02 0,83 1,06 

Öğretim Üyesi 23 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Toplam 161 0,97 0,17 1,37E-02 0,94 1,00 

Tablo 6.59‟da gruplandırılan değişkenin özet istatistik verileri (frekans, ortalama, 

standart sapma, standart hata, güven aralığı) elde edilmiştir. Ortalama değerler 0,94 ve 

1,00 değerleri arasında değişmektedir. Bu farklılığın %95 güven aralığında belirgin olup 

olmadığı ANOVA testi ile sınanacak. ANOVA testi öncesi Tablo 6.60‟da Levene 

varyansların homojenliği testi sonuçları elde edilmiştir. 

Tablo 6.60: Unvana göre Internet kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması için grup varyanslarının 

eşitliği testi (Levene). 

Levene  df1 df2 Anlamlılık 

2,360 3 157 0,028 

Tablo 6.60 da gösterilen Levene testi sonucu anlamlılık (0,028) < 0,05 çıktı. Fakat 

anlamlılığın 0,05‟ten çok fazla küçük olmadığından dolayı ve tanımlayıcı istatistikler 

tablosundaki ortalama değerlerin birbirine olan yakınlığından dolayı teste devam 

ediyoruz.  

Tablo 6.61: Unvana göre Internet kullanımı ortalamalarının eşitliği sınaması için ANOVA analizi 

sonuçları. 

  Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Kare 

F Anlamlılık 

Gruplar arası 6,522E-02 3 2,174E-02 0,714 0,545 

Gruplar içi 4,779 157 3,044E-02     

Toplam 4,845 160       

Tablo 6.61‟de gösterilen ANOVA testi sonucu anlamlılık (0,545) > 0,05 olduğundan 

grup ortalamaları arasında belirgin bir fark olduğunu iddia edemeyiz. Hipotezi 

reddedemeyiz. Bu test sonucuna göre lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma 
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görevlisi ve öğretim üyelerinin bilgisayar kullanımı ortalamaları eşit olduğu kabul 

edilmiştir. 

6.3.2.3. Cep Telefonu Kullanımı 

Tablo 6.62: Cep telefonu kullananların ve kullanmayanların frekans ve frekans yüzdesi dağılımı. 

 Frekans Frekans (%) 

Kullanmıyor 4 2,5 

Kullanıyor  158 97,5 

Toplam  162 100,0 

Tablo 6.62‟de cep telefonu kullananları ve kullanmayanları sınıflandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tabloda frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, 

anket dolduranların %97,5‟i (156 kişi) cep telefonu kullanmaktadır. 

Tablo 6.63: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „cep telefonu kullanım‟ frekansları. 

  
  

BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam 

Kullanmıyor 1 3 4 

Kullanıyor  52 106 158 

Toplam  53 109 162 

Tablo 6.63‟de cep telefonu kullanımı ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış 

olarak görmekteyiz. Tablo 6.64‟te de bu verileri daha iyi yorumlayabileceğimiz şekliyle 

görmekteyiz. Endüstri bölümündekilerin %98‟i ve İşletme bölümündekilerin %97‟si cep 

telefonu kullanmaktadır. 

Tablo 6.64: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „cep telefonu kullanımı‟ ortalama ve 

standart sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 0,98 53 0,14 

İşletme 0,97 109 0,16 

Toplam 0,98 162 0,16 
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Cep telefonu kullananları bölüme göre gruplandırıp inceledikten sonra, bir de anket 

dolduranların cep telefonu kullanımını unvanlarına göre sınıflandırıp inceleyeceğiz. 

Tablo 6.65‟de unvana göre gruplandırılmış cep telefonu kullananların adetlerini 

görmekteyiz. 

Tablo 6.65: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „cep telefonu kullanımı‟ frekansları. 

  

  
ÜNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Doktora 

Öğrencisi 

Memur Yüksek 

Lisans 

Öğrencisi 

Öğrenci Öğretim 

Üyesi 

Toplam 

Kullanmıyor 1    2 1 4 

Kullanıyor  17 1 1 23 94 22 158 

Toplam  18 1 1 23 96 23 162 

Tablo 6.66‟da da ortalama değerler hesaplanarak gruplar arası kıyaslama yapılması 

sağlanmıştır. Unvanlarına göre sınıflandırılmış cep telefonu kullananların ortalama 

değerleri %94 ile %100 arasında değişmektedir.  

Tablo 6.66: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış ortalama ve standart sapma değerleri. 

ÜNVAN Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Araştırma Görevlisi 0,94 18 0,24 

Öğretim Üyesi 0,96 23 0,21 

Öğrenci 0,98 96 0,14 

Yüksek Lisans Öğrencisi 1,00 24 0,00 

Toplam 0,98 161 0,16 

6.3.2.4. WAP Kullanımı 

Tablo 6.67: WAP kullananların ve kullanmayanların frekans ve frekans yüzdesi dağılımları. 

 Frekans Frekans (%) 

Kullanmıyor 151 93,2 

Kullanıyor  11 6,8 

Toplam  162 100,0 

Tablo 6.67‟de WAP kullananları ve kullanmayanları sınıflandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tabloda frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, 

anket dolduranların %6,8‟i (11 kişi) WAP kullanmaktadır. 
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Tablo 6.68: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „WAP kullanımı‟ frekansları. 

  
  

BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam 

Kullanmıyor 51 100 151 

Kullanıyor  2 9 11 

Toplam  53 109 162 

Tablo 6.68‟de WAP kullanımı ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tablo 6.69‟da da bu verileri daha iyi yorumlayabileceğimiz şekliyle 

görmekteyiz. Endüstri bölümündekilerin %3‟ü ve İşletme bölümündekilerin %8‟i WAP 

kullanmaktadır. 

Tablo 6.69: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „WAP kullanımı‟ ortalama ve standart 

sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 3,77E02 53 19 

ĠĢletme 8,26E02 109 28 

Toplam 6,79E02 162 25 

WAP kullananları bölüme göre gruplandırıp inceledikten sonra, bir de anket 

dolduranların cep telefonu kullanımını unvanlarına göre sınıflandırıp inceleyeceğiz. 

Tablo 6.70‟de unvana göre gruplandırılmış WAP kullananların adetlerini görmekteyiz. 

Tablo 6.70: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „WAP kullanımı‟ frekansları. 

  

  
ÜNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Doktora 

Öğrencisi 

Memur Yüksek 

Lisans 

Öğrencisi 

Öğrenci Öğretim 

Üyesi 

Toplam 

Kullanmıyor 16 1 1 22 89 22 151 

Kullanıyor  2   1 7 1 11 

Toplam  18 1 1 23 96 23 162 

Tablo 6.71‟de de ortalama değerler hesaplanarak gruplar arası kıyaslama yapılması 

sağlanmıştır. Unvanlarına göre sınıflandırılmış WAP kullananların ortalama değerleri 

%1,1 ile %7,29 arasında değişmektedir.  
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Tablo 6.71: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış ortalama ve standart sapma değerleri. 

ÜNVAN Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Araştırma Görevlisi 0,11 18 0,32 

Öğretim Üyesi 4,35E-02 23 0,21 

Öğrenci 7,29E-02 96 0,26 

Yüksek Lisans Öğrencisi 4,17E-02 24 0,20 

Toplam 6,83E-02 161 0,25 

6.3.2.5. GPRS Kullanımı 

Tablo 6.72: GPRS kullananların ve kullanmayanların frekans ve frekans yüzdesi dağılımı. 

 Frekans Frekans (%) 

Kullanmıyor 157 96,9 

Kullanıyor  5 3,1 

Toplam  162 100,0 

Tablo 6.72‟de GPRS kullananları ve kullanmayanları sınıflandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tabloda frekans ve frekans yüzdeleri verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, 

anket dolduranların %3,1‟i (5 kişi) GPRS kullanmaktadır. 

Tablo 6.73: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „GPRS kullanımı‟ frekansları. 

  

  

BÖLÜM 

Endüstri ĠĢletme Toplam 

Kullanmıyor 53 104 157 

Kullanıyor  0 5 5 

Toplam  53 109 162 

Tablo 6.73‟de GPRS kullanımı ile ilgili verileri bölüme göre gruplandırılmış olarak 

görmekteyiz. Tablo 6.74‟de de bu verileri daha iyi yorumlayabileceğimiz şekliyle 

görmekteyiz. Endüstri bölümündekilerin %0‟ı ve İşletme bölümündekilerin %4,59‟u 

GPRS kullanmaktadır. 
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Tablo 6.74: İşletme ve endüstri bölümlerine göre gruplandırılmış „GPRS kullanımı‟ ortalama ve standart 

sapma değerleri. 

BÖLÜM Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

Endüstri 0 53 0,00 

İşletme 4,59E-02 109 0,21 

Toplam 3,09E-02 162 0,17 

GPRS kullananları bölüme göre gruplandırıp inceledikten sonra, bir de anket 

dolduranların cep telefonu kullanımını unvanlarına göre sınıflandırıp inceleyeceğiz. 

Tablo 6.75‟de unvana göre gruplandırılmış GPRS kullananların adetlerini görmekteyiz. 

Tablo 6.75: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „GPRS kullanımı‟ frekansları. 

  

  
ÜNVAN 

AraĢtırma 

Görevlisi 

Doktora 

Öğrencisi 

Memur Yüksek 

Lisans 

Öğrencisi 

Lisans 

Öğrenci 

Öğretim 

Üyesi 

Toplam 

Kullanmıyor 16 1 1 23 93 23 157 

Kullanıyor  2    3  5 

Toplam  18 1 1 23 96 23 162 

Tablo 6.76‟da da ortalama değerler hesaplanarak gruplar arası kıyaslama yapılması 

sağlanmıştır. Unvanlarına göre sınıflandırılmış GPRS kullananların ortalama değerleri 

%0 ile %3,1 arasında değişmektedir.  

Tablo 6.76: Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi unvanlarına 

göre gruplandırılmış „GPRS kullanımı‟ ortalama ve standart sapma değerleri. 

ÜNVAN Ortalama Sahiplik (%) Frekans Standart Sapma 

AraĢtırma Görevlisi 0,11 18 0,32 

Öğretim Üyesi 0,00 23 0,00 

Öğrenci 3,12E-02 96 0,17 

Yüksek Lisans Öğrencisi 0,00 24 0,00 

Toplam 3,11E-02 161 0,17 

6.3.3. Bir yıl içerisinde sahip olunması düşünülen teknolojiler 

Tablo 6.77‟de bir yıl içerisinde sahip olunması düşünülen teknolojilerin frekans 

dağılımlarını görmekteyiz. 
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Tablo 6.77: Bir yıl içerisinde sahip olunması düşünülen teknolojilerin frekans dağılımları. 

 Frekans Frekans (%) 

Bilgisayar 25      20,8 

Internet EriĢimi 33      27,5 

Cep Telefonu 19      15,8 

WAP 19      15,8 

GPRS 24      20,0 

Bir yıl içerisinde sahip olmayı düşünülen teknolojiler içinde verilen cevaplar arasında  

%27,5 oran ile birinci sırada Internet‟i görmekteyiz. Daha önce elde etmiş olduğumuz 

%82,7‟lik Internet sahipliği oranını da düşündüğümüz zaman, ana kütle üyelerinin tümü 

1 yıl içerisinde Internet erişimi sahibi olacaktır. Tablo 6.77‟deki dağılımı Internet erişimi 

olmayanların 1 yıl içerisindeki Internet erişimi sahipliği düşüncesine bakarak yeniden 

oluşturduğumuz zaman Tablo 6.78‟i elde ederiz. 

Tablo 6.78: Bir yıl içerisindeki Internet sahipliği düşüncesinin Internet erişimi olmayanlar arasındaki 

dağılımı.  

 1 yıl içerisinde Internet erişimi sahipliği düşüncesi Toplam 

Yok Var  
Internet erişimi 

olmayanlar 
10 18 28 

Tablo 6.78‟de görüldüğü gibi toplam örneklem içerisindeki toplam 28 kişinin 18‟i 1 yıl 

içerisinde Internet erişimi sahibi olmayı düşünüyor. 1 yıl sonra %93 (152/162 = 0,93) 

oranında Internet sahipliği beklenmektedir. 

6.3.4. Internet’e erişilen mekanlar 

Tablo 6.79‟da Internet‟e erişilen mekanların kategoriler halinde frekanslarını ve frekans 

yüzdelerini görmekteyiz. 

Tablo 6.79: Internet‟e erişilen mekanların frekans dağılımları. 

 Frekans Frekans (%) 

Ev 119    79,3 

Okul 126      84,0 

ĠĢ 54      36,0 

Internet Cafe 59      39,3 

Diğer 12       8,0 
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Ana kütlenin bir üniversite fakültesi olmasından dolayı tahmin edildiği şekilde Internet‟e 

en çok erişilen mekan %84 ile okuldur. Okulun ardından %79,3 oranla ev gelmektedir. 

Örneklem içerisindeki öğrenciler için okulun gelip geçici bir mekan olduğunu göz 

önünde bulundurursak e-devlet hizmetlerinin kullanımı için esas alınan evden Internet 

erişimi oranı da tatmin edici oranda çıkmıştır.  

6.3.5. Internet kullanım sıklığı 

Tablo 6.80‟de Internet kullanımı ile ilgili anket dolduranların seçmiş oldukları sıklık 

seviyelerinin frekanslarını ve frekans yüzdelerini görmekteyiz.  

Tablo 6.80: Internet kullanım sıklığı frekans dağılımları. 

 Frekans Frekans (%) 

Günde birçok kez 83     55,7 

Günde bir kez 37     24,8 

Haftada birkaç kez 25      16,8 

Haftada bir kez 3      2,0 

Ayda birkaç kez 1        0,7 

 

Örneklemin %55,7‟si günde birçok kez Internet‟e erişmektedir. %24,8‟i günde bir kez 

ve %16,8‟i haftada birkaç kez Internet‟e erişmektedir. Daha az sıklıkta erişenlerin oranı 

çok az sayıda çıkmıştır. Ölçeğin eş aralık ölçeği varsayımını yaptığımız zaman ortalama 

4,33 değeri Internet erişiminin ortalama günde birden fazla olduğu sonucunu 

vermektedir. 

6.3.6. Internet kullanım amaçları 

Tablo 6.81‟de Internet kullanım amacına verilen cevaplar gruplandırılmıştır. Her grubun 

frekansı hesaplanmıştır. Frekanstan ayrı olarak da ilgili amaç için kullanım seviyelerinin 

de en küçük, en büyük, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 
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Tablo 6.81: Internet‟in kullanım amaçlarının özet verileri. 

 Frekans En Küçük 

Değer 

En Büyük 

Değer 

Ortalama Standart 

Sapma 

Bilgi Bulma 151 2 5 4,62 0,61 

Hizmet Talep Erme 147 1 5 2,57 1,19 

Satın Alma 149 1 5 1,41 0,71 

Bankacılık ĠĢlemleri 150 1 5 2,20 1,30 

ĠletiĢim ve Eğlence 42 4 5 4,71 0,46 

Yukarıdaki değişkenler 5‟li Likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Kullanım derecesi  

olarak en fazla iletişim ve eğlence, ardından da bilgi bulma gelmektedir. Hizmet talep 

etme ve bankacılık işlemleri orta derecede kullanılmaktadır. Internet, en az satın amaçlı 

olarak kullanılmaktadır.  Her değişken ile ilgili ayrıntılı frekans bilgileri aşağıda 

verilmiştir. E-devlet Internet uygulamalarının çoğunu hizmet talebi amaçlı Internet 

kullanımı kategorisine koyabiliriz. Bu amaçlı kullanımın orta derecede çıkması, Internet 

yolu ile talep edilecek hizmetlerinin de çok kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. E-

devlet projeleri faaliyete geçtikçe hizmet talebi amaçlı Internet kullanımının artacağı 

düşünülmektedir.  

Internet kullanım amaçlarını her amaç için ayrı olarak değerlendirip, kullanım dereceleri 

hakkında daha ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

6.3.6.1. Bilgi Bulma 

Tablo 6.82‟de Internet‟i bilgi bulma amacı ile kullananların seçtikleri kullanım 

seviyelerini gruplandırarak, her birinin frekansı ve frekans yüzdeleri hesaplanmıştır. 

Tablodan da görüldüğü üzere „Çok‟ seviyesini seçmiş olanların yüzdesi %63‟tür. 

Ardından da %25,3 ile „Oldukça‟ seviyesi gelmektedir. 

Tablo 6.82: Internet‟in bilgi bulma amacıyla kullanımının miktarına göre sınıflandırılmış frekans 

dağılımları. 

Kullanım derecesi Frekans Frekans (%) 

Az 1 0,6 

Orta 7 4,3 

Oldukça 41 25,3 

Çok 102 63,0 

Toplam 151 93,2 
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6.3.6.2. Hizmet Talep Etme 

Tablo 6.83‟de Internet‟i hizmet talep etme amacı ile kullananların seçtikleri kullanım 

seviyelerini gruplandırarak, her birinin frekansı ve frekans yüzdeleri hesaplanmıştır. 

Tablodan da görüldüğü üzere „Orta‟ seviyesini seçmiş olanların yüzdesi %24,7‟dir. 

Ardından da %23,5 ile „Az‟ ve %21 ile „Hiç‟ seviyeleri gelmektedir. Internet üzerinden 

hizmet talep etmenin bilgi bulma kadar fazla olmadığını bu veriler sonucunda 

görmekteyiz. 

Tablo 6.83: Internet‟in hizmet talep etme amacıyla kullanımının miktarına göre sınıflandırılmış frekans 

dağılımları. 

Kullanım derecesi Frekans Frekans (%) 

Hiç 34 21,0 

Az 38 23,5 

Orta 40 24,7 

Oldukça 27 16,7 

Çok 8 4,9 

Toplam 147 90,7 

6.3.6.3. Satın Alma 

Tablo 6.84‟de Internet‟i satın alma amacı ile kullananların seçtikleri kullanım 

seviyelerini gruplandırarak, her birinin frekansı ve frekans yüzdeleri hesaplanmıştır. 

Tablodan da görüldüğü üzere „Hiç‟ seviyesini seçmiş olanların yüzdesi %63‟tür. 

Ardından da %22,8 ile „Az‟ ve seviyesi gelmektedir. Internet satın alma amaçlı olarak 

çok az kullanılmaktadır. Bu sonuç bir nevi Internet üzerinden alışveriş yapma 

konusunda bir güvensizliğin olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tablo 6.84: Internet‟in satın alma amacıyla kullanımının miktarına göre sınıflandırılmış frekans 

dağılımları. 

 Kullanım derecesi Frekans Frekans (%) 

Hiç 102 63,0 

Az 37 22,8 

Orta 7 4,3 

Oldukça 2 1,2 

Çok 1 ,6 

Toplam 149 92,0 
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6.3.6.4. Bankacılık ĠĢlemleri 

Tablo 6.85‟te Internet‟i bankacılık işlemleri yapma amacı ile kullananların seçtikleri 

kullanım seviyelerini gruplandırarak, her birinin frekansı ve frekans yüzdeleri 

hesaplanmıştır. Tablodan da görüldüğü üzere „Hiç‟ seviyesini seçmiş olanların yüzdesi 

%37,7‟dir. Ardından da %24,7 ile „Az‟ seviyesi gelmektedir. Internet üzerinden 

bankacılık işlemleri de düşük seviyelerde yapılmaktadır. 

Tablo 6.85: Internet‟in banka işlemlerini yapma amacıyla kullanımının miktarına göre sınıflandırılmış 

frekans dağılımları. 

Kullanım derecesi Frekans Frekans (%) 

Hiç 61 37,7 

Az 40 24,7 

Orta 17 10,5 

Oldukça 22 13,6 

Çok 10 6,2 

Toplam 150 92,6 

6.3.6.5. ĠletiĢim ve eğlence 

Tablo 6.86‟da Internet‟i iletişim ve eğlence amacı ile kullananların seçtikleri kullanım 

seviyelerini gruplandırarak, her birinin frekansı ve frekans yüzdeleri hesaplanmıştır.  

Tablo 6.86: Internet‟in iletişim ve eğlence amacıyla kullanımının miktarına göre sınıflandırılmış frekans 

dağılımları. 

Kullanım derecesi Frekans Frekans (%) 

Oldukça 12 7,4 

Çok 30 18,5 

Toplam 42 25,9 

6.3.7. Devlet ilişkilerinin gerçekleştiği ortamlar ve sıklığı 

Analiz sonuçlarına bakmadan önce devlet ilişkilerinin çoğunun devlet ofisinden 

gerçekleştiği tahmin edilmiştir. İkinci sırada telefon ve en az da Internet üzerinden 

devlet işlerinin gerçekleştiği tahminleri yapıldı. Memnuniyet ile ilgili olarak da 

tahminler yapıldı. Telefon memnuniyeti en fazla, Internet uygulamalarının belli kalite 

standartlarına ulaşmadığı düşünüldüğünden dolayı daha az memnuniyet sağladığı ve 

devlet ofislerinin en az memnuniyet sağladığı tahmin edildi. Tablo 6.87‟de 
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devlet ilişkilerinin gerçekleştiği ortamların sıklığı ile ilgili özet istatistik veriler (frekans, 

en küçük gerçekleşme sıklığı seviyesi, en büyük gerçekleşme sıklığı seviyesi, ortalama 

ve standart sapma) gösterilmiştir. 

Tablo 6.87: Devlet ilişkilerinin gerçekleştiği ortamların sıklığı ile ilgili özet istatistik veriler. 

 Frekans En Küçük 

Değer 

En Büyük 

Değer 

Ortalama Standart Sapma 

Devlet Ofisi 158 1 5 3,18 1,10 

Telefon 158 1 5 2,59 1,18 

Internet 158 1 5 2,43 1,29 

Devlet ilişkilerinin gerçekleştiği ortamların sıklık ortalamaları tahminlerimizi 

doğruluyor. Devlet işleri en fazla devlet ofislerinde, daha sonra telefon yolu ile ve en az 

da Internet yolu ile gerçekleştiriliyor. Her değişken ile ilgili elde edilen Likert ölçeği 

değerleri frekansları aşağıda verilmiştir.  

Devlet ofisi, telefon ve Internet ortamlarında gerçekleştirilen ilişkilerin sıklığı ayrı 

olarak aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

6.3.7.1. Devlet ofisi 

Tablo 6.88: Devlet işlerini devlet ofisinde gerçekleşme sıklığının kategorilere göre frekans dağılımı. 

SIKLIK Frekans Frekans (%) 

Hiç 10 6,2 

Az 34 21,0 

Orta 51 31,5 

Oldukça 43 26,5 

Çok 20 12,3 

Toplam 158 97,5 

Tablo 6.88‟de devlet ilişkilerinin devlet ofisinde geçtiği anket cevaplarının 5‟li Likert 

ölçeğine göre toplanmış olan verilerinin frekans dağılımları verilmektedir. Devlet 

ofisinde gerçekleşen ilişkilerin sıklık seviyesi en fazla „Orta‟ ve ardından „Oldukça‟ 

seviyelerinde meydana gelmektedir.  
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6.3.7.2. Telefon 

Tablo 6.89: Devlet işlerini telefon ile gerçekleşme sıklığının kategorilere göre frekans dağılımı. 

SIKLIK Frekans Frekans (%) 

Hiç 30 18,5 

Az 52 32,1 

Orta 41 25,3 

Oldukça 22 13,6 

Çok 13 8,0 

Toplam 158 97,5 

Tablo 6.89‟da devlet ilişkilerinin telefon ile gerçekleştiği anket cevaplarının 5‟li Likert 

ölçeğine göre toplanmış olan verilerin frekans dağılımları verilmektedir. Telefon ile 

gerçekleşen devlet ilişkilerini devlet ofisindekinden daha az olduğunu tablodaki 

sonuçların „Az‟ seviyesi etrafında yoğunlaşmasından anlamaktayız. 

6.3.7.3. Internet 

Tablo 6.90: Devlet işlerini Internet ile gerçekleşme sıklığının kategorilere göre frekans dağılımı. 

SIKLIK Frekans Frekans (%) 

Hiç 45 27,8 

Az 50 30,9 

Orta 29 17,9 

Oldukça 18 11,1 

Çok 16 9,9 

Toplam 158 97,5 

Tablo 6.90‟da devlet ilişkilerinin Internet üzerinden gerçekleştiği anket cevaplarının 5‟li 

Likert ölçeğine göre toplanmış olan verilerin frekans dağılımları verilmektedir. Internet 

üzerinden gerçekleştirilen devlet ilişkilerinin devlet ofisindekinden ve telefondan daha 

az olduğunu tablodaki sonuçların Hiç ve „Az‟ seviyeleri etrafında yoğunlaşmasından 

anlamaktayız.  
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6.3.8. E-devlet uygulamalarının kullanım sıklığı 

Anketin bu bölümünde güncel bazı e-devlet uygulamalarının kullanımı ve haberdarlık 

seviyeleri ile ilgili bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Tablo 6.91‟de E-devlet 

uygulamalarının kullanımı seviyelerinin frekansları ve frekans yüzdeleri verilmiştir.. 

Tablo 6.91: E-devlet uygulamalarının kullanımı seviyelerinin frekansları ve frekans yüzdeleri. 

Kullanım Seviyesi Frekans Frekans (%) 

Hiç fikrim yok 504 46,5 

Az fikrim var 174 16,0 

Kullanmayı düşünüyorum 132 12,2 

Kullandım 195 18,0 

Sürekli kullanıyorum 80 7,4 

Toplam 1085 100,0 

Elde edilen sonuçlar arasında göze çarpan en önemli şey  %46,5 oranında bu hizmetler 

hakkında hiçbir fikir sahibi olunmamasıdır. Daha önce elde edilmiş olan yüksek Internet 

kullanımı oranlarına rağmen böyle bir sonucun elde edilmiş olması şu ana kadarki e-

devlet uygulamalarının hedeflenen başarıya ulaşmadığı sonucunu ortaya çıkarır. 

Anket‟te sorgulanan hizmetler ve ölçek frekansları aşağıda verilmiştir. 

6.3.8.1. Vergi numarasını Internet’ten öğrenme 

Tablo 6.92: Vergi numarasını Internet‟ten sunulması hizmetinin kullanım frekansı dağılımı. 

  Frekans Frekans (%) 

Hiç fikrim yok 34 21,0 

Az fikrim var 21 13,0 

Kullanmayı düĢünüyorum 13 8,0 

Kullandım 61 37,7 

Sürekli kullanıyorum 28 17,3 

Toplam 157 96,9 

Tablo 6.92‟de vergi numarasını Internet‟ten öğrenme ile ilgili haberdarlık veya kullanım 

şeklinin frekans dağılımı verilmektedir. Örneklemin %55‟i (%37,7 + %17,3) vergi 

numarasını Internet‟ten öğrendi. 
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6.3.8.2. SSK sigorta bilgilerine Internet’ten ulaĢma 

Tablo 6.93: SSK bilgilerine Internet üzerinden ulaşılması ile ilgili frekans dağılımları. 

  Frekans Frekans (%) 

Hiç fikrim yok 87 53,7 

Az fikrim var 22 13,6 

Kullanmayı düĢünüyorum 18 11,1 

Kullandım 14 8,6 

Sürekli kullanıyorum 8 4,9 

Toplam 149 92,0 

Tablo 6.93‟te SSK sigorta bilgilerine Internet‟ten ulaşma ile ilgili haberdarlık veya 

kullanım şeklinin frekans dağılımı verilmektedir. Anket dolduranların %53‟7‟sinin bu 

hizmetin Internet‟ten sunulması konusunda hiçbir fikri yok. %13,6‟sının fikri var fakat 

kullanmadı. Kullananların oranı ise % 13,5 (%8,6 + %4,9)‟dur. 

6.3.8.3. Posta kodunu Internet’ten öğrenme 

Tablo 6.94: Posta kodunun Internet‟ten öğrenilmesi hizmetinin kullanım frekansı. 

  Frekans Frekans (%) 

Hiç fikrim yok 51 31,5 

Az fikrim var 17 10,5 

Kullanmayı düĢünüyorum 17 10,5 

Kullandım 54 33,3 

Tablo 6.94 (devam) 

Sürekli kullanıyorum 17 10,5 

Toplam 156 96,3 

Tablo 6.94‟te posta kodunu Internet‟ten öğrenme ile ilgili haberdarlık veya kullanım 

şeklinin frekans dağılımı verilmektedir. Örneklemin %31,5‟inin bu hizmetin Internet‟ten 

sunulması konusunda hiçbir fikri yok. %10,5‟in az fikri var, %10,5 kullanmayı 

düşünüyor ve %43,8 (%33,3 + %10,5) bu hizmeti kullandı. 
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6.3.8.4. Resmi gazeteyi Internet’ten okuma 

Tablo 6.95: Resmi gazetenin Internet üzerinden okunması ile ilgili frekans dağılımları. 

  Frekans Frekans (%) 

Hiç fikrim yok 74 45,7 

Az fikrim var 32 19,8 

Kullanmayı düĢünüyorum 23 14,2 

Kullandım 18 11,1 

Sürekli kullanıyorum 8 4,9 

Toplam 155 95,7 

Tablo 6.95‟te resmi gazeteyi Internet‟ten okuma ile ilgili haberdarlık veya kullanım 

şeklinin frekans dağılımı verilmektedir. Anket dolduranların %45,7‟sinin bu hizmetin 

Internet üzerinden sunulması konusunda hiçbir fikri yoktur. Kullananların oranı ise 

sürekli kullananlar (%4,9) ve bir kez kullananların (%11,1) toplamı olarak %16‟dır. 

6.3.8.5. Internet’ten fay hattı hareketlerinin takibi 

Tablo 6.96: Internet üzerinden fay hatlarının takibi hizmetinin kullanım frekansları 

  Frekans Frekans (%) 

Hiç fikrim yok 91 56,2 

Az fikrim var 29 17,9 

Kullanmayı düĢünüyorum 15 9,3 

Kullandım 16 9,9 

Sürekli kullanıyorum 6 3,7 

Toplam 157 96,9 

Tablo 6.96‟da Internet üzerinden fay hattı hareketlerinin takibi  ile ilgili haberdarlık veya 

kullanım şeklinin frekans dağılımı verilmektedir. Bu hizmetin Internet üzerinden 

sunulması konusunda örneklemin %56,2‟sinin hiçbir fikri yoktur. %17,9‟unun ise az bir 

fikri vardır. Bu hizmetten yararlananların oranı ise %13,6 (%9,9 + %3,7)‟dır.  
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6.3.8.6. Devlet opera ve bale gösterileri için Internet’ten bilet satın alımı 

Tablo 6.97: Devlet opera ve bale gösteri biletlerinin Internet‟ten satın alım frekansları. 

  Frekans Frekans (%) 

Hiç fikrim yok 71 43,8 

Az fikrim var 23 14,2 

Kullanmayı düĢünüyorum 35 21,6 

Kullandım 17 10,5 

Sürekli kullanıyorum 10 6,2 

Toplam 156 96,3 

Tablo 6.97‟de devlet opera ve bale gösterileri için Internet üzerinden bilet satışı ile ilgili 

haberdarlık veya kullanım şeklinin frekans dağılımı verilmektedir. Anket dolduranların 

%43,8‟inin bu hizmetin Internet‟ten sunulması konusunda  hiçbir fikri yoktur. %21,6‟sı 

ise bu hizmetten faydalanmayı planlamaktadır. Internet üzerinden devlet opera ve bale 

gösterileri için bilet alımı yapanların oranı ise %16,7 (%10,5 + %6,2)‟dır. 

6.3.8.7. Güncellenen kanunlar ve yeni mevzuatların Internet’ten takibi 

Tablo 6.98: Güncellenen kanunlar ve yeni mevzuatların Internet kullanım frekansları. 

  Frekans Frekans (%) 

Hiç fikrim yok 96 59,3 

Az fikrim var 30 18,5 

Kullanmayı düĢünüyorum 11 6,8 

Kullandım 15 9,3 

Sürekli kullanıyorum 3 1,9 

Toplam 155 95,7 

Tablo 6.98‟de güncellenen kanunlar ve yeni mevzuatların Internet‟ten takibi ile ilgili 

haberdarlık veya kullanım şeklinin frekans dağılımı verilmektedir. Örneklemin 

%59.3‟ünün bu hizmetin Internet üzerinden sunulması konusunda hiçbir fikri yoktur. 

%18,5‟inin ise az bir fikri vardır. Bu hizmetten faydalananların oranı ise %11,2‟dir. 
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6.3.9. Özel kurum ve kuruluşların Internet üzerinden sunduğu 

hizmetlerden yararlanılması 

Tablo 6.99‟da anket içerisindeki „Özel kurum ve kuruluşların Internet üzerinden 

sunduğu hizmetlerden yararlanıyor musunuz?‟ sorusuna verilen „Evet‟ ve „Hayır‟ 

cevaplarının frekans ve yüzdelerini görmekteyiz. 

Tablo 6.99: Özel kurum ve kuruluşların Internet üzerinden sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve 

yararlanmayanların frekans ve frekans yüzdeleri. 

  Frekans Frekans (%) 

Hayır 9 5,6 

Evet 153 94,4 

Toplam 162 100,0 

Örneklem içerisindeki kişiler %94,4 oranında özel sektörde Internet üzerinden sunulan 

hizmetlerden yararlanıyorlar. Bir önceki kısımda ise e-devlet hizmetleri ile ilgili %46,5 

oranında hiçbir fikir sahibi olunmadığı sonucunu elde etmiştik. Bu veriler özel sektörün 

bu alanda devletten önde olduğunun bir göstergesidir. Bu varsayımımız ileriki 

analizlerde anket dolduranların tutumu şeklinde de ölçülecektir. 

6.4. Tutum Verileri 

6.4.1. Internet kullanımını arttırıcı ve teşvik edici uygulamaların 

önem ve fayda seviyeleri 

Güvenilirlik analizi sonucu elde edilen olumsuz neticeden dolayı anketin bu boyutu 

analiz edilemiyor.  

6.4.2. Devlet ilişkilerinin gerçekleştiği ortamların memnuniyeti 

Güvenilirlik analizi sonucu elde edilen olumsuz neticeden dolayı anketin bu boyutu 

analiz edilemiyor. Memnuniyet ve kullanım sıklığı arasında karşılaştırma yapılması 

planlanıyordu. 
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6.4.3. Örnek olarak verilen devlet hizmetlerinin önemi 

E-devlet hizmeti olarak sunulabilecek 32 adet devlet hizmetinin anketi dolduran kişi için 

ne kadar önemli olduğu ve Internet‟te sunulmasını ne kadar çok istediği anket içerisinde 

sorgulanmıştır. Bu hizmetler üç grupta  sınıflandırabiliriz: Bilgi sağlama/verme amacıyla 

sunulan hizmetler, sorgulama ve yanıt alma şeklinde sunulan hizmetler ve çevrimiçi 

işlemler olarak sunulan hizmetler. Tablo 6.100‟de anketin bu sorusunda  32 adet karma 

devlet hizmetinin önem dereceleri toplanarak frekans ve frekans yüzdeleri  

hesaplanmıştır. 

Tablo 6.100: Anket içerisinde 32 adet karma devlet hizmetinin toplu önem derecesi tutumu frekans 

yüzdeleri. 

ÖNEM Frekans (%) 

Hiç 5,7 

Az 6,0 

Orta 12,1 

Oldukça 22,9 

Çok 53,4 

Toplam 100,0 

Ortalama 5 üzerinden 4,12 önem derecesi elde edildi. Bu da devlet hizmetlerinin 

ortalama olarak oldukça önemli olduğu sonucunu verir. Her hizmetin ayrıntılı önem 

frekansı ve ortalama önem değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 6.101: Anket içerisinde 32 adet karma devlet hizmeti önemlerinin frekans ortalama ve standart 

sapma değerleri. 

Devlet Hizmeti Frekans Ortalama Standart Sapma 

Seçim (oy kullanmak) 158 4,72 0,73 

Telefon başvurusu, nakil ve kapatma 159 4,7 0,67 

Ehliyet, pasaport vb. talepler 159 4,64 0,74 

Okullara başvuru ve kayıt 159 4,63 0,92 

Haberler 161 4,62 0,65 

Başvuru Formları 162 4,57 0,8 

Rezervasyon, bilet alimi 159 4,57 0,75 

Hastane randevu işlemleri 158 4,5 0,95 

Is veya eleman arama 158 4,49 0,9 

Kurumlara dilekçe vermek 158 4,46 0,88 

Bankacılık işlemleri 159 4,43 0,86 

İtfaiye, ve ambulans hizmetleri 158 4,37 1,07 
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Tablo 6.101 (devam) 

Sanatsal ve kültürel etkinlikler  161 4,35 0,79 

Öğrenci kredisi başvurusu 158 4,25 1,26 

Döviz Kurları  161 4,21 0,94 

İstatistiksel Raporlar 160 4,19 1 

Dispanser ve sağlık ocakları 158 4,18 1,09 

Hava Durumu  161 4,11 0,94 

Bilimsel araştırma formu başvurusu 158 4,1 1,21 

Sigorta bilgilerini sorgulama 156 4,07 1,14 

Yargı ile ilgili bilgileri sorgulama 158 3,96 1,07 

Sigorta işlemleri 155 3,95 1,19 

Vergi ödeme 156 3,93 1,26 

Mevzuat ve kanunlar 159 3,91 1,15 

Bono ve devlet tahvili işlemleri 158 3,91 1,23 

Vergi beyannamesi 156 3,82 1,28 

Askerlik bilgilerini sorgulama 154 3,8 1,56 

Şirket Kaydı 155 3,74 1,4 

Harita Bilgileri 161 3,58 1,21 

Standart, marka, patent başvurusu 157 3,41 1,45 

Kamu alımları 154 3,3 1,35 

Otopark Bilgileri 159 2,38 1,24 
 

Tablo 6.101‟de devlet hizmetleri ortalama değerlerine göre azalan şeklinde sıralanmıştır. 

Burada ana kütle için devlet belirtilen devlet hizmetleri arasındaki önem dereceleri 

arasındaki farklılık ortalamalarına bakılarak söylenebilir. Seçim (oy kullanmak), telefon 

başvurusu, nakil ve kapatma, ehliyet, pasaport vb. talepler, okullara başvuru ve kayıt 

önem derecesi en fazla olan devlet hizmetleri olarak ortaya çıkıştır. En az öneme sahip 

devlet hizmetleri arasında da harita bilgileri, standart, marka, patent başvurusu, kamu 

alımları ve otopark bilgileri görülmektedir.. 

6.4.4. Örnek olarak verilen devlet hizmetlerinin Internet’ten 

sunulması isteği 

Tablo 6.102: Anket içerisinde 32 adet karma devlet hizmetinin Internet‟ten sunulma isteği frekans 

yüzdeleri. 

ĠSTEK Frekans (%) 

Hiç 3,5 

Az 4,2 

Orta 11,6 

Oldukça 17,2 

Çok 63,4 



 100 

Tablo 6.102‟de 32 adet karma devlet hizmetinin Internet üzerinden sunulması isteği 

dereceleri toplanarak frekans ve frekans yüzdeleri  hesaplanmıştır.Ortalama 5 üzerinden 

4,32 önem derecesi elde edildi. Bu da devlet hizmetlerinin ortalama olarak Internet‟ten 

sunulma isteğinin oldukça fazla olduğu sonucunu verir. Her hizmetin ayrıntılı frekansı 

ve ortalama istek değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 6.103: Anket içerisinde 32 adet karma devlet hizmeti Internet‟ten sunulma isteği frekans ortalama 

ve standart sapma değerleri. 

Devlet Hizmeti Frekans Ortalama Standart Sapma 

Telefon başvurusu, nakil ve kapatma 158 4,75 0,58 

Okullara başvuru ve kayıt 158 4,71 0,75 

Başvuru Formları 160 4,69 0,71 

Hastane randevu işlemleri 157 4,69 0,76 

Haberler 159 4,68 0,7 

Kurumlara dilekçe vermek 157 4,67 0,78 

Ehliyet, pasaport vb. talepler 158 4,67 0,64 

Rezervasyon, bilet alımı 159 4,66 0,65 

İş veya eleman arama 158 4,65 0,76 

Bankacılık işlemleri 158 4,56 0,82 

Bono ve devlet tahvili işlemleri 157 4,54 4,19 

Öğrenci kredisi başvurusu 157 4,54 0,98 

Sanatsal ve kültürel etkinlikler  159 4,52 0,79 

Seçim (oy kullanmak) 157 4,48 1,08 

İstatistiksel Raporlar 158 4,42 0,93 

Döviz Kurları  160 4,39 0,88 

Hava Durumu  157 4,35 0,96 

Bilimsel araştırma formu başvurusu 158 4,35 1,09 

Sigorta bilgilerini sorgulama 157 4,32 1,01 

Askerlik bilgilerini sorgulama 154 4,3 1,2 

Dispanser ve sağlık ocakları 158 4,3 1,02 

İtfaiye, ve ambulans hizmetleri 158 4,28 1,18 

Yargı ile ilgili bilgileri sorgulama 158 4,23 1,02 

Mevzuat ve kanunlar 159 4,21 1,05 

Sigorta işlemleri 153 4,18 1,1 

Vergi beyannamesi 154 4,16 1,13 
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Tablo 6.103 (devam) 

Vergi ödeme 154 4,1 1,23 

Şirket Kaydı 153 4,01 1,26 

Harita Bilgileri 156 3,97 1,14 

Kamu alımları 152 3,7 1,27 

Standart, marka, patent başvurusu 156 3,7 1,37 

Otopark Bilgileri 157 2,97 1,37 

Tablo 6.103‟te devlet hizmetlerinin Internet üzerinden sunulması istekleri ortalaması 

hesaplanarak, ortalama değerlerine göre azalan şeklinde sıralanmıştır. Ortalama istek 

derecesi ortalaması en az 2,97 ile otopark bilgileridir. Bu ortalama değeri diğerlerine 

göre en düşük olmasına rağmen, Likert ölçeğinde orta seviyeye denk gelmektedir. 4 tane 

devlet hizmeti hariç bütün hizmetlerin Internet üzerinden sunulması isteği ortalaması 

4‟ün üzerindedir. Yani oldukça ve çok seviyelerinde devlet hizmetleri Internet‟ten 

sunulması istenmektedir. 

6.4.5. Devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülmesi isteği 

Tablo 6.104: Devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülmesi isteği seviye frekans ve frekans yüzdeleri. 

 Frekans Frekans (%) 

Hiç 0 0 

Az 4 2,5 

Orta 13 8,1 

Oldukça 50 31,1 

Çok 94 58,4 

Toplam 161 100,0 

Tablo 6.104‟te 5‟li Likert ölçeği ile toplanan verilerin en az, an, fazla, ortalama ve 

standart sapma değerleri görülmektedir. Devlet işlerinin Internet üzerinden 

yürütülmesini istemeyen kimse çıkmamıştır. Ortalama değer, en yüksek Likert ölçeği 

değeri olan 5‟e yakın çıkmıştır. Bu da devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülmesi 

isteğinin oldukça çok olduğunu göstermektedir. 

Hipotez testi: Internet kullanan ve kullanmayanlar arasında devlet işlerinin Internet 

üzerinden yürütülme isteği arasında belirgin bir fark var mı? 
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Hipotez: Internet kullanan ve kullanmayanlar arasında devlet işlerinin Internet üzerinden 

yürütülme isteği arasında belirgin bir fark yoktur. Karşı hipotez: Internet kullanan ve 

kullanmayanlar arasında devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülme isteği arasında 

belirgin bir fark vardır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak seçilmiştir. Uygulanan yöntem, 

bağımsız iki grubun ortalamalarının t testi ile sınanmasıdır. SPSS programında yapılan 

testin sonuçları Tablo 6.105 ve 6.106‟da gösterilmiştir. 

Tablo 6.105: Devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülme güvenliği tutumunun Internet kullananlar ve 

kullanmayanlar arasında gruplandırılmış istatistikleri. 

ĠSTEK Frekans Ortalama Standart 

Sapma 

Standart Hata  

Ortalaması 

Internet kullanmayanlar 5 4,40 0,89 0,40 

Internet kullananlar 155 4,46 0,75 6,02E-02 

Tablo 6.106: Internet kullanan ve kullanmayanlar arasında devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülme 

güvenliği tutumu arasında ortalama farkı sınaması (bağımsız iki grup arası çift yönlü t testi): 

  

Levene testi T testi 

 

F Anlamlılık t df Anlamlılık  

(2-yönlü) 

Ortalama 

farkı 

Standart 

Hata Fakı 

Farkın 95% 

güven aralığı 

              Alt Üst 

EĢit 

varyans 

varsayımı 

0,220 0,640 -0,17 158 0,866 -5,81E-02 0,34 -0,73 0,62 

EĢit 

varyans 

varsayımı 

yok 

    -0,14 4,1 0,893 -5,81E-02 0,40 -1,16 1,05 

Levene testi anlamlılığı (0,640) 0,05‟ten büyük olduğundan, eşit varyans varsayımı 

altındaki t testi sonuçlarını dikkate alacağız. T testi çift yönlü anlamlılığı (0,866) 

0,05‟ten büyük olduğundan grupların ortalamaları arasında henüz bir farkın olduğunu 

iddia edemiyoruz. Güven aralığı sıfır noktasını içerdiğinden yine grupların ortalamaları 

arasında belirgin bir farkın olduğunu iddia edemiyoruz.  
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Sonuç olarak hipotez reddedilemez. Internet kullanımının devlet işlerinin Internet 

üzerinden yürütülmesindeki istek konusundaki tutumu etkilemediği görülüyor. Buradan 

bu tutumun yaşanmış tecrübelere bağlı olmadığı anlaşılıyor. 

6.4.6. Devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülme güvenliği 

Devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülmesine ne kadar güvenildiğini ölçmek amacı 

ile 5‟li Likert ölçeğine göre hazırlanmış soruda, güven seviyesinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Tablo 6.107‟de bu soruda her güven seviyesi için alınmış cevapların 

toplam frekansları ve yüzdeleri verilmiştir. Tablo 6.108‟de en düşük, en yüksek, 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Tablo 6.107: Devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülme güvenliğine olan tutumun seviye frekans ve 

frekans yüzdeleri. 

 Frekans Frekans (%) 

Hiç 6 3,8 

Az 21 13,1 

Orta 70 43,8 

Oldukça 51 31,9 

Çok 12 7,5 

Toplam 160 100,0 

Tablo 6.108: Devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülme güvenliği tutumunun tanımlayıcı istatistikleri. 

Adet En Az En Fazla Ortalama Standart Sapma 

160 1 5 3,26 0,91 

 

Ortalama değere baktığımız zaman devlet işlerinin Internet üzeriden yürütülme 

güvenliği tutumu 3,26 ile ortanın üstünde çıkmıştır fakat devlet işlerinin Internet 

üzerinden yürütülmesi isteği kadar fazla çıkmamıştır. Bu bize devlet işlerinin Internet 

üzerinden yürütülmesinde tam bir güven duyulmadığını ve  güvenlik konusunda bazı 

şüphelerin olduğunu göstermektedir. 

Hipotez testi: Internet kullanan ve kullanmayanlar arasında devlet işlerinin Internet 

üzerinden yürütülme güvenliği tutumu arasında belirgin bir fark var mı? 
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Hipotez: Internet kullanan ve kullanmayanlar arasında devlet işlerinin Internet üzerinden 

yürütülme güvenliği tutumu arasında belirgin bir fark yoktur. Karşı hipotez: Internet 

kullanan ve kullanmayanlar arasında devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülme 

güvenliği tutumu arasında belirgin bir fark vardır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak 

seçilmiştir. Uygulanan yöntem, bağımsız iki grubun ortalamalarının t testi ile 

sınanmasıdır. SPSS programında yapılan testin sonuçları Tablo 6.109‟da ve Tablo 

6.110‟da gösterilmiştir. 

Tablo 6.109: Devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülme güvenliği tutumunun Internet kullananlar ve 

kullanmayanlar arasında gruplandırılmış istatistikleri. 

GÜVENLĠK TUTUMU Frekans Ortalama 
Standart 

Sapma 

Standart Hata 

Ortalaması 

Internet kullanmayanlar 5 3,20 0,84 0,37 

Internet kullananlar 154 3,27 0,92 7,43E-02 

Tablo 6.110: Internet kullanan ve kullanmayanlar arasında devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülme 

güvenliği tutumu arasında ortalama farkı sınaması (bağımsız iki grup arası çift yönlü t testi): 

  

Levene testi t testi 

 

F Anlamlılık T df Anlamlılık  

(2-yönlü) 

Ortalama 

farkı 

Standart 

Hata Fakı 

Farkın 95% 

güven aralığı 

              Alt Üst 

EĢit 

varyans 

varsayımı 

0,152 0,697 -0,15 157 0,874 -6,62E-02 0,42 -0,89 0,76 

EĢit 

varyans 

varsayımı 

yok 

    -0,17 4,32 0,870 -6,62E-02 0,38 -1,10 0,96 

Levene testi anlamlılığı (0,697) 0,05‟ten büyük olduğundan, eşit varyans varsayımı 

altındaki t testi sonuçlarını dikkate alacağız. T testi çift yönlü anlamlılığı (0,874) 

0,05‟ten büyük olduğundan grupların ortalamaları arasında henüz bir farkın olduğunu 

iddia edemiyoruz. Güven aralığı sıfır noktasını içerdiğinden yine grupların ortalamaları 

arasında belirgin bir farkın olduğunu iddia edemiyoruz. Sonuç olarak hipotez 

reddedilemez. Internet kullanımının devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülmesindeki 
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güven konusundaki tutumu etkilemediği görülüyor. Buradan bu tutumun yaşanmış 

tecrübelere bağlı olmadığı anlaşılıyor.  

6.4.7. Teknoloji sahipliği ve Internet güvenliği tutumu ilişkisi 

Tablo 6.111: Teknoloji sahipliği ve Internet‟ten hizmet sunulmasına duyulan güven arasındaki ilişki. 

Güven 
Teknoloji Sahipliği 

Bilgisayar Internet EriĢimi Cep Telefonu WAP GPRS 

Hiç 6 6 6 0 0 

Az 18 16 21 5 3 

Orta 63 59 67 16 7 

Oldukça 47 41 50 10 6 

Çok 12 11 12 2 1 

Tablo 6.111‟de sahip olunan teknolojilere göre devlet hizmetlerinin Internet üzerinden 

yürütülmesi konusundaki tutum frekansları verilmiştir. Güven ve teknoloji sahipliği 

arasındaki bu ilişkiye baktığımız zaman güvenin teknoloji sahipliğine bağlı olmadığını 

görüyoruz. Frekans yoğunlukları yine orta güvende yoğunlaşmış durumda.  

6.4.8. Devlet hizmetlerinin Internet üzerinden sunulmasının 

avantajlarının önemi 

E-devlet‟in getireceği yararlar konusunda örneklemin fikirlerini almak ve bugüne kadar 

öne sürülen ve çeşitli uygulaması yapılarak görülen faydaların anket dolduranlar 

açısından öneminin tespiti için temel e-devlet avantajları sorgulanmıştır. Tablo 6.112‟de 

önem derecelerinin ortalamaları ve standart sapma bilgileri gösterilmiştir. 

Tablo 6.112: Devlet hizmetlerinin Internet üzerinden sunulmasının avantajlarının önem ortalama ve 

standart sapmaları. 

E-devlet Avantajı Ortalama Standart Sapma 

Zaman Tasarrufu 4,85 0,39 

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet 4,85 0,47 

Yerden bağımsız olarak her yerden işlem yapabilme 4,76 0,52 

Hız artışı 4,73 0,59 

Erişim kolaylığı 4,68 0,60 

Takip kolaylığı 4,67 0,60 

Verimlilik artışı 4,67 0,61 

Memnuniyet artışı 4,61 0,65 
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Tablo 6.112 (devam) 

Maliyet düşüşü 4,52 0,73 

Kalite artışı 4,42 0,77 

Yönetsel saydamlık/şeffaflık 4,38 0,82 

Ekonomik gelişimin desteklenmesi 4,19 0,90 

Rekabet artışı 3,68 1,07 

Ortalama değerlere bakılacak olursa, çoğunun 5‟e yakın değerlerde olduğu ve rekabet 

artışı hariç hepsinin 4‟ün üzerinde olduğunu görürüz. Ankette e-devlet‟in düşünülen 

faydalarının önemi hakkında tutum seviyeleri bu faydaların hepsinin oldukça önemli 

olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet ve zaman tasarrufu 

en önemli iki fayda olarak elde edilmiştir. Rekabet artışı ise en az öneme sahip fayda 

olarak elde edilmiştir. E-devlet‟in her faydası için ayrıntılı incelemeler aşağıdaki 

kısımlarda yapılmıştır. 

6.4.8.1. Hız artıĢı 

E-devlet‟in sağlayacağı hız artışının ne kadar önemli olduğunu tespit etmeye yönelik 

soruda, önem derecelerine verilen cevaplarla oluşan frekanslar ve yüzdeler aşağıdaki 

tabloda (Tablo 6.113) gösterilmiştir.  Anket dolduranların %78,4‟ü hız artışını çok 

önemli bir fayda olarak ve %18,5‟i oldukça önemli bir fayda olarak değerlendirdi. 

Tablo 6.113: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı hız artışının önemi. 

ÖNEM Frekans Frekans (%) 

Hiç 1 0,6 

Az 1 0,6 

Orta 3 1,9 

Oldukça 30 18,5 

Çok 127 78,4 

Toplam 162 100,0 

6.4.8.2. Zaman Tasarrufu 

Zaman tasarrufunun e-devlet‟in getireceği faydalar açısından ne kadar önemli olduğunu 

tespit etmeye yönelik soruda alınan yanıtlar önem seviyelerine göre gruplandırılarak 

Tablo 6.114‟te gösterilmiştir. Frekans ve yüzdeler şeklinde verilen değerler baktığımız 

zaman, örneklemin %86,4‟ü zaman tasarrufunu e-devlet‟in sağlayacağı çok 
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önemli bir fayda olarak görmektedir. %12,3 oranında ise zaman tasarrufu oldukça 

önemli olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 6.114: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı zaman tasarrufunun önemi. 

ÖNEM Frekans Frekans (%) 

Hiç 0 0 

Az 0 0 

Orta 2 1,2 

Oldukça 20 12,3 

Çok 140 86,4 

Toplam 162 100,0 

6.4.8.3. Maliyet düĢüĢü 

E-devlet‟in sağlayacağı maliyet düşüşünün ne kadar önemli olduğunu tespit etmeye 

yönelik soruda, önem derecelerine verilen cevaplarla oluşan frekanslar ve yüzdeler 

aşağıdaki tabloda (Tablo 6.115) gösterilmiştir.  Anket dolduranların %63,6‟sı maliyet 

düşüşünü çok önemli bir fayda olarak ve %25,3‟ü oldukça önemli bir fayda olarak 

değerlendirdi. 

Tablo 6.115: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı maliyet düşüşünün önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 0 0 

Az 3 1,9 

Orta 14 8,6 

Oldukça 41 25,3 

Çok 103 63,6 

Toplam 161 99,4 

6.4.8.4. EriĢim kolaylığı 

Erişim kolaylığının e-devlet‟in getireceği faydalar açısından ne kadar önemli olduğunu 

tespit etmeye yönelik soruda alınan yanıtlar önem seviyelerine göre gruplandırılarak 

Tablo 6.116‟da gösterilmiştir. Frekans ve yüzdeler şeklinde verilen değerler baktığımız 

zaman, örneklemin %73,5‟ü zaman tasarrufunu e-devlet‟in sağlayacağı çok önemli bir 

fayda olarak görmektedir. %19,8 oranında ise erişim kolaylığı oldukça önemli olarak 

değerlendirilmiştir. 
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Tablo 6.116: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı erişim kolaylığının önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 0 0 

Az 1 0,6 

Orta 8 4,9 

Oldukça 32 19,8 

Çok 119 73,5 

Toplam 160 98,8 

6.4.8.5. Rekabet artıĢı 

E-devlet‟in sağlayacağı rekabet artışının ne kadar önemli olduğunu tespit etmeye 

yönelik soruda, önem derecelerine verilen cevaplarla oluşan frekanslar ve yüzdeler 

aşağıdaki tabloda (Tablo 6.117) gösterilmiştir.  Anket dolduranların %26,5‟i rekabet 

artışını çok önemli bir fayda olarak, %27,8‟i oldukça önemli bir fayda olarak ve %31,5‟i 

de orta öneme sahip bir fayda olarak değerlendirdi. 

Tablo 6.117: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı rekabet artışının önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 6 3,7 

Az 12 7,4 

Orta 51 31,5 

Oldukça 45 27,8 

Çok 43 26,5 

Toplam 157 96,9 

6.4.8.6. Yerden bağımsız olarak her yerden iĢlem yapabilme 

Yerden bağımsız olarak işlem yapabilmenin e-devlet‟in getireceği faydalar açısından ne 

kadar önemli olduğunu tespit etmeye yönelik soruda alınan yanıtlar önem seviyelerine 

göre gruplandırılarak Tablo 6.118‟de gösterilmiştir. Frekans ve yüzdeler şeklinde verilen 

değerler baktığımız zaman, örneklemin %79‟u yerden bağımsız olarak işlem 

yapabilmenin e-devlet‟in sağlayacağı çok önemli bir fayda olarak görmektedir. %16,7 

oranında ise erişim kolaylığı oldukça önemli olarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 6.118: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı yerden bağımsız işlem yapabilmenin önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 0 0 

Az 1 0,6 

Orta 4 2,5 

Oldukça 27 16,7 

Çok 128 79,0 

Toplam 160 98,8 

6.4.8.7. Takip kolaylığı 

E-devlet‟in sağlayacağı takip kolaylığının ne kadar önemli olduğunu tespit etmeye 

yönelik soruda, önem derecelerine verilen cevaplarla oluşan frekanslar ve yüzdeler 

aşağıdaki tabloda (Tablo 6.119) gösterilmiştir.  Anket dolduranların %71,6‟sı takip 

kolaylığını çok önemli bir fayda olarak ve %21‟i oldukça önemli bir fayda değerlendirdi. 

Tablo 6.119: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı takip kolaylığının önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 0 0 

Az 1 0,6 

Orta 8 4,9 

Oldukça 34 21,0 

Çok 116 71,6 

Toplam 159 98,1 

6.4.8.8. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet 

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet almanın e-devlet‟in getireceği faydalar açısından ne 

kadar önemli olduğunu tespit etmeye yönelik soruda alınan yanıtlar önem seviyelerine 

göre gruplandırılarak Tablo 6.120‟de gösterilmiştir. Frekans ve yüzdeler şeklinde verilen 

değerler baktığımız zaman, örneklemin %87‟si 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet almanın 

e-devlet‟in sağlayacağı çok önemli bir fayda olarak görmektedir. %9,9 oranında ise 

erişim kolaylığı oldukça önemli olarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 6.120: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı 7 gün 24 saat kesintisiz hizmetin önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 0 0 

Az 2 1,2 

Orta 1 ,6 

Oldukça 16 9,9 

Çok 141 87,0 

Toplam 160 98,8 

6.4.8.9. Yönetsel saydamlık/Ģeffaflık 

E-devlet‟in sağlayacağı yönetsel saydamlık veya şeffaflığın ne kadar önemli olduğunu 

tespit etmeye yönelik soruda, önem derecelerine verilen cevaplarla oluşan frekanslar ve 

yüzdeler aşağıdaki tabloda (Tablo 6.121) gösterilmiştir.  Anket dolduranların %55,6‟sı 

yönetsel saydamlık veya şeffaflığı çok önemli bir fayda olarak,  %26,5‟i oldukça önemli 

bir fayda olarak ve %13,6 orta öneme sahip bir fayda olarak değerlendirdi. 

Tablo 6.121: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı yönetsel saydamlığın önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 0 0 

Az 4 2,5 

Orta 22 13,6 

Oldukça 43 26,5 

Çok 90 55,6 

Toplam 159 98,1 

6.4.8.10. Kalite artıĢı 

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet almanın e-devlet‟in getireceği faydalar açısından ne 

kadar önemli olduğunu tespit etmeye yönelik soruda alınan yanıtlar önem seviyelerine 

göre gruplandırılarak Tablo 6.120‟de gösterilmiştir. Frekans ve yüzdeler şeklinde verilen 

değerler baktığımız zaman, örneklemin %87‟si 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet almanın 

e-devlet‟in sağlayacağı çok önemli bir fayda olarak görmektedir. %9,9 oranında ise 

erişim kolaylığı oldukça önemli olarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 6.122: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı kalite artışının önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 1 0,6 

Az 2 1,2 

Orta 16 9,9 

Oldukça 52 32,1 

Çok 90 55,6 

Toplam 161 99,4 

6.4.8.11. Ekonomik geliĢimin desteklenmesi 

E-devlet‟in sağlayacağı ekonomik gelişimin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu 

tespit etmeye yönelik soruda, önem derecelerine verilen cevaplarla oluşan frekanslar ve 

yüzdeler aşağıdaki tabloda (Tablo 6.123) gösterilmiştir.  Anket dolduranların %44,4‟ü 

ekonomik gelişimin desteklenmesinin çok önemli bir fayda olarak,  %34,6‟sı oldukça 

önemli bir fayda olarak ve %15,4 orta öneme sahip bir fayda olarak değerlendirdi. 

Tablo 6.123: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı ekonomik gelişimin desteklenmesinin önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 2 1,2 

Az 5 3,1 

Orta 25 15,4 

Oldukça 56 34,6 

Çok 72 44,4 

Toplam 160 98,8 

6.4.8.12. Memnuniyet artıĢı 

Memnuniyet artışının e-devlet‟in getireceği faydalar açısından ne kadar önemli 

olduğunu tespit etmeye yönelik soruda alınan yanıtlar önem seviyelerine göre 

gruplandırılarak Tablo 6.124‟de gösterilmiştir. Frekans ve yüzdeler şeklinde verilen 

değerler baktığımız zaman, örneklemin %63,7‟si memnuniyet artışının e-devlet‟in 

sağlayacağı çok önemli bir fayda olarak görmektedir. %26,5 oranında ise memnuniyet 

artışı oldukça önemli olarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 6.124: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı memnuniyet artışının önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 1 ,6 

Az 1 ,6 

Orta 6 3,7 

Oldukça 43 26,5 

Çok 109 67,3 

Toplam 160 98,8 

6.4.8.13. Verimlilik artıĢı 

E-devlet‟in sağlayacağı verimlilik artışının ne kadar önemli olduğunu tespit etmeye 

yönelik soruda, önem derecelerine verilen cevaplarla oluşan frekanslar ve yüzdeler 

aşağıdaki tabloda (Tablo 6.125) gösterilmiştir.  Anket dolduranların %72,2‟si verimlilik 

artışının çok önemli bir fayda olarak,  %21,6‟sı oldukça önemli bir fayda olarak ve 

%3,7‟si orta öneme sahip bir fayda olarak değerlendirdi. 

Tablo 6.125: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı verimlilik artışının önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 0 0 

Az 2 1,2 

Orta 6 3,7 

Oldukça 35 21,6 

Çok 117 72,2 

Toplam 160 98,8 

6.4.8.14. Kamuya olan güvenin artması 

Kamuya olan güvenin artmasının e-devlet‟in getireceği faydalar açısından ne kadar 

önemli olduğunu tespit etmeye yönelik soruda alınan yanıtlar önem seviyelerine göre 

gruplandırılarak Tablo 6.126‟de gösterilmiştir. Frekans ve yüzdeler şeklinde verilen 

değerler baktığımız zaman, örneklemin %48,8‟i kamuya olan güvenin artmasının e-

devlet‟in sağlayacağı çok önemli bir fayda olarak görmektedir. %25,9 oranında ise 

kamuya olan güvenin artması oldukça önemli olarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 6.126: E-devlet uygulamalarının sağlayacağı kamu güveni artışının önemi. 

ÖNEM  Frekans Frekans (%) 

Hiç 1 ,6 

Az 10 6,2 

Orta 26 16,0 

Oldukça 42 25,9 

Çok 79 48,8 

Toplam 158 97,5 

6.4.9. Devlet kurumlarının hizmetlerini Internet ortamında 

sunma konusunda  özel sektörden geride kaldığı 

düşünülüyor mu? 

Tablo 6.127: Devlet Internet hizmetlerinin özel sektör hizmetlerinden geride kaldığı düşüncesi frekans 

dağılımı. 

  Frekans Frekans (%) 

Hayır 7 4,3 

Evet 139 85,8 

Toplam 146 90,1 

Tablo 6.127‟de gösterildiği gibi, „Devlet kurumlarının hizmetlerini Internet ortamında 

sunma konusunda özel sektörden geride mi?‟ sorusuna verilen 146 cevap arasında 

%85,8 oranında devlet hizmetlerinin özel sektöre göre Internet üzerinden sunulan 

hizmetler konusunda geri kaldığı düşüncesi vardır. 

6.4.10. Özel sektör tarafından Internet üzerinden sunulan 

hizmetlerin benzer şekilde devlet kurum ve kuruluşları 

tarafından da yapılması  isteniyor mu? 

Tablo 6.128: Devlet hizmetlerinin Internet üzerinden sunulan özel sektör hizmetleri gibi Internet 

platformuna taşınması isteği frekans dağılımı. 

  Frekans Frekans (%) 

Hayır 3 1,9 

Evet 146 90,1 

Toplam 149 92,0 
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Tablo 6.128‟de „Özel sektör tarafından Internet üzerinden sunulan hizmetlerin benzer 

şekilde devlet kurum ve kuruluşları tarafından da yapılması  isteniyor mu?‟ sorusuna 

verilen cevaplar arasında %92 oranındaki ortak düşünce, devlet hizmetlerinin Internet 

üzerinden sunulan özel sektör hizmetleri gibi Internet platformuna taşınmasıdır. 
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7. SONUÇ 

E-devlet, modern yönetim ve demokrasi için yol gösterici bir vizyon olarak 

tanımlanırken ileriki 10 yılda devletler için kaçınılmaz bir dönüşümdür. Dünya‟nın önde 

gelen devletlerinde başlayan bu dönüşüm zamanla diğer ülkelerde de devlet işlerinin  

Internet üzerinden gerçekleşmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Türkiye‟de de bu yönde 

çalışmalar başlatıldı ve bir çok  proje de başarıyla tamamlandı. E-devlet süreçleri 

açısından Türkiye devleti kurum ve kuruluşlarının sadece bilgilendirme ve basit bazı 

elektronik hizmetleri sunmaktadır. Bu nedenle Türkiye‟nin henüz yolun başında 

olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği aday ülkelerinin AB‟ye giriş sürecinde e-devlet 

olma yolunda belli standartlara ulaşılması için hazırlanmış ‟e-Avrupa+ eylem planı‟na 

Türkiye‟nin de dahil edilmesi, e-devlet çalışmalarının hızının artmasına yardımcı 

olmuştur. 

E-devlet dönüşümü gerçekleşirken, yeni platformlarda yeni metotlarla yapılan devlet 

işlerinin yürütülmesi sırasında vatandaş için gerekli olan teknoloji sahipliği ve 

kullanımının hangi seviyelerde olduğu ölçüldü. Bilgisayar, Internet erişimi, cep telefonu, 

WAP ve GPRS sahipliği ayrı olarak incelenerek e-devlet uygulamalarının kullanımı için 

gerekli teknolojilere yüksek oranlarda sahip olunduğu gözlendi. Teknoloji sahipliği ile 

ilgili frekans yüzdelerine baktığımız zaman anket dolduranların %91,4‟inin bilgisayarı 

var ve %82,7‟inin de Internet erişimi var. Geçmiş yıllarda Türkiye genelinde yapılmış 

olan araştırmalar sonucu elde edilmiş verilerden [20] yola çıkarak %20 civarında tahmin 

edilen Internet erişiminin beklenenden bu kadar yüksek çıkması ana kütlenin 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Cep telefonu sahipliği beklenildiği gibi %100‟e 

yakın (%97,5) olarak çıkmıştır. Internet‟in mobil alternatifi olarak kullanabilen WAP ve 

Internet‟e hareketli olarak erişim için kullanılabilen GPRS sahiplikleri sırasıyla %21,0 

ve %10,5 olarak elde edildi.  
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Teknoloji sahipliğinin yanında, sahip olunan teknolojilerin ne oranda kullanıldıkları, 

sunulan e-devlet uygulamalarının vatandaşların kaçta kaçına hitap ettiğini bilmek 

açısından çok  önemlidir. 

E-devlet hizmetleri için gerekli teknolojilerin kullanımına baktığımız zaman %96,3 

Internet kullanımı, ortalama günde birçok kez Internet erişimi ve %79,3‟ün evinde 

Internet erişimi olması e-devlet hizmetlerinin en önemli iletişim platformu olan Internet 

için yeterliliğin fazlasıyla sağlandığı görülüyor. Bu değerler tahmin edilen Türkiye 

ortalamalarından çok yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni araştırma ana kütlesinin 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Türkiye genelinde tahmin edilen %20 

Internet kullanımının %96,3 çıkması, hem İ.T.Ü. İşletme Fakültesi‟nin teknik 

imkanlarına hem de bu fakültenin Türkiye‟nin teknolojiyi en yakından takip eden şehri 

olan İstanbul‟da bulunmasına bağlayabiliriz. 

Internet‟i kullanım amaçları arasında iletişim ve eğlence en önde geliyor. Daha sonra 

sırasıyla bilgi bulma, hizmet talep etme, bankacılık işlemleri ve satın alma geliyor. 

Internet kullanımının %96,3 olduğu bir örneklemde, Internet üzerinden yapılan satın 

alma işlemlerinin çok az olmasını sanal ortamdaki mağazaların yetersizliğine ve sanal 

mağazalardaki güvenlik uygulamaları konusundaki şüphelere bağlayabiliriz. Internet 

üzerinden yapılan işlemlerdeki güvenlik tutumu sonuçlarına baktığımız zaman da bu 

düşüncenin desteklendiğini görmekteyiz. Örneklemin %43,8‟i Internet üzerinden yapılan 

işlemlerin güvenliğinin orta seviyede olduğunu düşünmektedir. Ortalama güvenlik 

seviyesi tutumu da yaklaşık olarak orta seviyede çıkmıştır. 

Internet üzerinden yürütülen işlemlerde gizlilik (transfer edilen bilgiler yetkisiz kişilerin 

eline geçmesi), bütünlük (bilginin formatı ve içeriğinin değiştirilmesi) ve yetkilendirme 

(vatandaşlar ve devlet kurumları kiminle haberleştiklerinden emin olunması) 

konularında güvenlik sorunları ile karşılaşılmaktadır. E-devlet‟in ana iletişim platformu 

olan Internet‟te yukarıdaki konularda şu ana kadar %100 güvence verilememektedir. Bu 

konuda hukuksal açıdan düzenlemelere de gerek vardır. Bu kapsamda sayısal imza ile 

ilgili kanun tasarısı Türkiye‟nin gündemindendir. Teknolojik açıdan ise farklı sistem 
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yaklaşımları ile güvenlik açığı büyük ölçüde kapatılabilmektedir. Bunun en büyük 

örneği de Internet üzerinden yürütülen bankacılık işlemlerinde görülmektedir. Kamu 

kuruluşlarının kurumsal iletişimlerinin yoğun olması ve de e-devlet kapsamında 

vatandaş devlet ilişkisinin düzenlenmesi aşamasında birtakım işlerin Internet üzerinden 

gerçekleştirilmesi açısından e-imza ve dolayısıyla PKI (Açık Anahtar Altyapısı) 

kullanılması kaçınılmaz olarak görülmektedir. Internet üzerinden gerçekleştirilen 

bankacılık uygulamaları ile kullanımı yaygınlaşan SSL sertifikaları, e-devlet ile birlikte 

kurumlardan son kullanıcıya doğru yaygınlaşacak ve bu güvenlik altyapısına vatandaşlar 

da kendi sertifikaları ile dahil olacaklardır. 

E-devlet çalışmaları belirli bir seviyeye gelince ve projeler yürütülmeye başlayınca; 

vatandaş, e-devlet uygulamalarını kullanırken devlet ile en çok hizmet talep etme 

şeklinde etkileşime girecektir. Hizmet talep etmenin Internet üzerinden yürütülmesinin 

hem vatandaşa hem de devlete katma değeri yüksek olacaktır. Internet‟in hizmet talep 

amaçlı olarak fazla kullanılmamasının sebebini bu konudaki devletten vatandaşa olan 

arzın da yetersizliğine bağlayabiliriz. Özel sektördeki kuruluşlar, Internet üzerinden 

hizmet sunma konusunda devlet kurum ve kuruluşlarından daha ileridedir. Ankete 

verilen cevaplar sonucunda da vatandaşın tutumunun aynı yönde olduğu elde edilmiştir. 

„Devlet kurumlarının hizmetlerini Internet ortamında sunma konusunda özel sektörden 

geride mi?‟ sorusuna verilen 146 cevap arasında %85,8 oranında devlet hizmetlerinin 

özel sektöre göre Internet üzerinden sunulan hizmetler konusunda geri kaldığı düşüncesi 

vardır. Bu sonuç vatandaşın özel sektördeki kurum ve kurulaşlardan elektronik ortamda 

hizmet aldığının ve bunların devletin kurum ve kuruluşlarına oranla daha fazla olduğunu 

göstermektedir. 

„Özel sektör tarafından Internet üzerinden sunulan hizmetlerin benzer şekilde devlet 

kurum ve kuruluşları tarafından da yapılması  isteniyor mu?‟ sorusuna verilen cevaplar 

arasında %92 oranındaki ortak düşünce, devlet hizmetlerinin Internet üzerinden sunulan 

özel sektör hizmetleri gibi Internet platformuna taşınmasıdır. Büyük bir çoğunluğun hem 

fikir olduğu konu olan Internet‟ten sunulan devlet hizmetlerinin özel sektöre kıyasla 

geride kaldığı ve bunun önüne geçilmesi gerekliliğidir. Tabii ki bütün bunların bir anda 
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gerçekleşmesi kolay değil. Geriye dönüp iş dünyasının elektronik çağa ayak uydurma 

dönemine bakılıp yapılmış pahalı hatalar yaparak tekrarlanmamalıdır. Devlet, 

işletmelerin yaşamış olduğu bu tecrübelerden öğrenerek tekrar aynı evrelerden 

geçmemeli ve en az hasarla bu aşamaları atlatmalıdır [5]. 

Devlet ile olan ilişkilerin sıklığına baktığımız zaman devlet işleri en çok devlet 

ofislerinde ve en az da Internet üzerinden gerçekleşiyor. Fakat devlet hizmetlerinin 

Internet üzerinden sunulması isteği devlet ofisine nazaran oldukça fazla çıktı. Devlet 

kurum ve kuruluşlarındaki iş süreçleri elektronik ortama aktarılırken, doğal olarak 

gözden geçirilmekte ve gerekli görülen noktalarda düzeltmeler yapılmaktadır. E-devlet 

dönüşümü sırasında yapılan bu iyileştirmeler çok iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat 

olarak görülmelidir. Internet platformunun sağlayacağı  çeşitli faydaların haricinde 

süreçlerde yapılacak düzenlemelerin katkısı da kaçınılmazdır. Bunun yanında Internet‟i 

kullanan ve yararlarının farkında olan vatandaş da devlet ile olan ilişkilerini devlet 

ofisindeki bürokrasi ile uğraşmadan, yerden ve zamandan bağımsız olarak Internet 

üzerinden gerçekleştirmeyi arzulamaktadır. 

Bilişim teknolojilerinin, e-devlet ile birlikte süreçlerin altyapısı ve iletişim aracı 

olmasının birçok fayda sağlayacağı öngörülmüştür. Araştırma kapsamında bu konudaki 

tutum sonuçları incelendiği zaman, vatandaşın da e-devlet‟in faydalarını benimsediği ve 

çok önemli bulduğu görülmüştür. E-devlet‟in faydaları arasında da 7 gün 24 saat hizmet, 

zaman tasarrufu, yerden bağımsız olarak işlem yapabilme, hız artışı, erişim kolaylığı, 

takip kolaylığı, verimlilik artışı, memnuniyet artışı ve maliyet düşüşü  en önemlileri 

olarak ortaya çıktı. E-devlet‟in rekabeti arttırıcı özelliği en önemsiz faydası olarak 

görüldü. Devlet‟in e-devlet ile birlikte küçüleceği ve daha rekabetçi bir yapıya 

bürüneceği konusu diğer faydaların yanında vatandaş açısından çok önemli 

bulunmamaktadır. 

Şu ana kadarki e-devlet uygulamalarının kullanımı ve haberdarlık seviyeleri ile ilgili 

olarak %46,5 oranında bu hizmetler hakkında hiçbir fikir sahibi olunmadığı sonucu elde 

edildi. Yüksek Internet kullanımı oranlarına rağmen böyle bir sonucun elde edilmiş 
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olması şu ana kadarki e-devlet uygulamalarının hedeflenen başarıya ulaşmadığı 

sonucunu ortaya çıkarır. Buna rağmen devlet hizmetlerinin Internet‟ten sunulmasına 

yönelik büyük miktarda bir talep vardır. Vatandaşın devletin Internet üzerinden sunduğu 

hizmetlerden yeterince haberdar olamaması bu hizmetlerin henüz merkezi bir yerden 

erişim imkanına sahip olmamasından kaynaklanabilir. Bilgi üretimini ve paylaşımını 

tamamlamış kurumların, e-devlet içindeki erişiminin en yaygın biçimde devlet 

portallarının kurulmasıyla sağlanacağı öngörülmektedir. Devlet portallarının bir altında 

ise kurumsal portalların yer alması, devletin klasik hiyerarşisini tamamlar nitelikte 

olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada e-devlet portalları halen gelişme ve olgunlaşma 

sürecini yaşamaktadır.  

Bilişim uygulamalarından beklenen yararları elde edebilmek adına, Türkiye devletinin 

yeniden yapılanması gerekmektedir. Vatandaşının güvenini kazanmış, demokrasinin tüm 

gereklerini yerine getirebilen, şeffaf, üretken, oluşan bilgiye anında erişebilen, iş 

süreçlerinde hız ve doğruluk kazanmış, olası olumsuzlukları kaynağında engelleyebilen, 

hak edene hak ettiği gibi davranabilen ve dünya genelinde her şeyiyle saygınlık 

kazanmış bir devlet olabilmenin yolu  e-devlet olmaktan geçmektedir.  
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EK 1: ANKET FORMU 
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Sayın Yanıtlayıcı; 

 

 

Teknolojik gelişmeler Türkiye‟de elektronik iletişimin kamu kurum ve kuruluşlarında da 

kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Çok hızlı bir şekilde Türkiye‟nin gündemine giren bu 

yeni sistem kavramı elektronik devlet (E-Devlet) olarak anılmaktadır. E-Devlet ile devletin 

vatandaşlarına karşı yükümlü olduğu hizmetleri ve vatandaşın devlete karşı olan görevleri 

elektronik iletişim ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi hedefleniyor.  

 

Yüksek lisans tezi kapsamında İ.T.Ü. İşletme Fakültesinde E-Devlet beklentilerini ve faydalarını 

tespit etmeye yönelik bir araştırma yapmaya karar verdik. Anketimize vereceğiniz cevaplar ve 

ayıracağınız süre ile bu çalışmaya katkıda bulunmanızı diliyoruz. Sizinle ilgili bilgilerin 

kesinlikle gizli tutulacağını, elde edilen bilgilerin istatistiksel çerçeve içinde değerlendirileceğini 

ve toplu olarak yayımlanacağını belirtmek istiyoruz. Anketimizi yanıtladıktan sonra lütfen 

aşağıdaki kişilerden birine iade ediniz. 

 

İlginiz ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

Prof. Dr. Sıtkı GÖZLÜ       Ali TÜZEL  

  

 

 

 

Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ 

Ali TÜZEL 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi 

ĠĢletme Fakültesi 

Maçka 80680-Ġstanbul 
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1. Aşağıdaki cihazlardan veya teknoloji hizmetlerinden sahip olduklarınızı işaretleyiniz. 

Bilgisayar  Internet Erişimi  Cep Telefonu  WAP  GPRS 

(Birden fazla seçim yapabilirsiniz) 

 

2. Aşağıdaki cihazlardan veya teknoloji hizmetlerinden kullandıklarınızı işaretleyiniz. 

Bilgisayar  Internet Erişimi  Cep Telefonu  WAP  GPRS 

(Birden fazla seçim yapabilirsiniz) 

 

3. Aşağıdaki cihazlardan veya teknoloji hizmetlerinden 1 yıl içerisinde sahip olmayı 

düşündüklerinizi işaretleyiniz. 

Bilgisayar  Internet Erişimi  Cep Telefonu  WAP  GPRS 

(Birden fazla seçim yapabilirsiniz) 

 

4. Internet kullanımını artırıcı ve teşvik edici aşağıdaki uygulamaların sizin için olan önem ve 

fayda seviyesini seçiniz: 

 Önem veya Fayda 

 

h
iç

  

 az
  

 o
rt

a 

 o
ld

u
k
ça

  

 ço
k
 

Internet kullanımı eğitimi  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Bilgisayar kullanımı eğitimi  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Evde Internet erişiminin olması  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Halka açık yerlerde ücretsiz Internet erişiminin olması  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Diğer […………………………………………………………….]  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

 

Internet erişiminiz yok ise beşinci, altıncı ve yedinci soruları cevaplamayınız. 

5. Internet‟e eriştiğiniz mekanları işaretleyiniz 

Ev   Okul   İş   

Internet Cafe   Diğer […………………………………………….…..] 

(Birden fazla seçim yapabilirsiniz) 

 

6. Internet‟e hangi sıklıkta giriyorsunuz? 

(  ) Günde birçok kez 

(  ) Günde bir kez 

(  ) Haftada birkaç kez 

(  ) Haftada bir kez 

(  ) Ayda birkaç kez 
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7. Internet‟i hangi amaçla ne miktarda kullanıyorsunuz? 

 

 Kullanım Derecesi 

 

h
iç

  

 az
  

 o
rt

a 

 o
ld

u
k

ça
  

 ço
k
 

Bilgi bulma  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Hizmet talep etme  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Satın alma  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Bankacılık işlemleri  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Diğer [………….………...........................................................….]  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

 

8. Devlet kurum ve kuruluşları ile olan ilişkileriniz hangi ortamda hangi sıklıkta gerçekleştiği ve 

memnuniyetinizi işaretleyiniz. 

 

 Sıklık Memnuniyet 

 

h
iç

  

 az
  

 o
rt

a 

 o
ld

u
k
ça

  

 ço
k
 

h
iç

  

 az
  

 o
rt

a 

 o
ld

u
k
ça

  

 ço
k
 

Devlet ofisi  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Telefon  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Internet  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Diğer [..………………….………….]  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

 

 

9. Devlet işlerinin Internet üzerinden yürütülmesini istiyor musunuz? 

(  ) Hiç (  ) Az  (  ) Orta  (  ) Oldukça (  ) Çok 

 

10. Devlet işlerinin Internet üzerinden yapılması güvenli mi? 

(  ) Hiç (  ) Az  (  ) Orta  (  ) Oldukça (  ) Çok 
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11. Aşağıdaki e-devlet hizmetlerinin hangilerini kullandınız? 

 

 Haberdar Olma Seviyesi 

 

h
iç

 f
ik

ri
m

 y
o
k
 

 az
 f

ik
ri

m
 v

ar
  

 k
u
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an

m
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ı 
d

ü
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n
ü

y
o
ru

m
 

 k
u
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an

d
ım

 

 sü
re

k
li

 k
u

ll
an

ıy
o
ru

m
 

Vergi numaranızı Internet‟ten öğrenme  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

SSK Sigorta bilgilerinize Internet‟ten ulaşma  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Posta Kodunuzu Internet‟ten öğrenme  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Resmi gazeteyi Internetten okuma  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Internetten fay hattı hareketlerinin takibi  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Devlet Opera ve Bale gösterileri için Internette bilet alımı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Bir yerin afet geçmişini Internetten öğrenme  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Güncellenen kanunlar ve yeni mevzuatların Internet‟ten takibi  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Diğer [..………………………………………………………..….]  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 
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12. Aşağıdaki hizmetlerden sizin için önem derecesini Internet üzerinden sunulmasını ne kadar 

çok istediğinizi işaretleyiniz.  

 

 Önem Derecesi Internet’ten Sunulmasını 

Ġstiyorum 

 

h
iç

  

 az
  

 o
rt

a 

 o
ld

u
k

ça
  

 ço
k
 

h
iç

  

 az
  

 o
rt

a 

 o
ld

u
k

ça
  

 ço
k
 

Bilgi sağlama/verme amacıyla sunulan hizmetler: 

Haberler  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Hava Durumu   (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Döviz Kurları   (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Sanatsal ve kültürel etkinlikler   (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Otopark Bilgileri  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Harita Bilgileri  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

İstatistiksel Raporlar  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Mevzuat ve kanunlar  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Başvuru Formları  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Sorgulama ve yanıt alma Ģeklinde sunulan hizmetler: 

Kurumlara dilekçe vermek  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

İş veya eleman arama  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Askerlik bilgilerini sorgulama  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Yargı ile ilgili bilgileri sorgulama  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Sigorta bilgilerini sorgulama  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Çevrimiçi iĢlemler olarak sunulan hizmetler: 

Vergi beyannamesi  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Vergi ödeme  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Bankacılık işlemleri  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Sigorta işlemleri  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Kamu alımları  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Hastane randevu işlemleri  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Dispanser ve sağlık ocakları  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

İtfaiye, ve ambulans hizmetleri  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Bono ve devlet tahvili işlemleri  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Standart, marka, patent başvurusu  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Bilimsel araştırma formu başvurusu  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Öğrenci kredisi başvurusu  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Okullara başvuru ve kayıt  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Seçim (oy kullanmak)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Şirket Kaydı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Rezervasyon, bilet alımı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Ehliyet, pasaport vb. talepler  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Telefon başvurusu, nakil ve kapatma  (1)     (2)     (3)    (4)     (5)  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 
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13. Devlet hizmetlerinin Internet üzerinden sunulmasının avantajlarının size göre olan 

önemini işaretleyiniz. 

 

 Önem Derecesi 

 

h
iç

  

 az
  

 o
rt

a 

 o
ld

u
k

ça
  

 ço
k
 

Hız artışı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Zaman Tasarrufu  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Maliyet düşüşü  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Erişim kolaylığı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Rekabet artışı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Yerden bağımsız olarak her yerden işlem yapabilme  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Takip kolaylığı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Yönetsel saydamlık/şeffaflık  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Kalite artışı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Ekonomik gelişimin desteklenmesi  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Memnuniyet artışı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Verimlilik artışı  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Kamuya olan güvenin artması  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

Diğer […………………………………………………………….]  (1)     (2)     (3)    (4)     (5) 

 

 

14. Özel kurum ve kuruluşların Internet üzerinden sunduğu hizmetlerden yararlanıyor 

musunuz? 

(  ) Evet  (  ) Hayır 

 

Yukarıdaki soruya hayır olarak cevap verdiyseniz aşağıdaki iki soruyu cevaplamadan 

geçiniz. 

15. Devlet kurumlarının hizmetlerini Internet ortamında sunma konusunda  özel 

sektörden geride kaldığını düşünüyor musunuz? 

(  ) Evet  (  ) Hayır 

 

16. Özel sektör tarafından Internet üzerinden sunulan hizmetlerin (örnek: Internet 

bankacılığı hizmetleri) benzer şekilde devlet kurum ve kuruluşları tarafından da 

yapılmasını istiyor musunuz? 

(  ) Evet  (  ) Hayır 
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ADINIZ VE SOYADINIZ: 

 

BÖLÜMÜNÜZ:  

 

FAKÜLTENĠZ: 

 

ÜNVANINIZ: 
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EK 2: INTERNET SİTESİ ADRESLERİ 

Türkiye’deki E-devlet Çalışmaları İle İlgili Devlet Kurumları 

Internet Siteleri 

 http://www.adalet.gov.tr, TC Adalet Bakanlığı 

 http://www.deprem.gov.tr, TC Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

 http://www.bybs.gov.tr, TC Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi 

 http://www.basbakanlik.gov.tr, TC Başbakanlık 

 http://www.dmo.gov.tr, TC Devlet Malzeme Ofisi 

 http://www.dpt.gov.tr, TC Devlet Planlama Teşkilatı 

 http://www.mfa.gov.tr, TC Dışişleri Bakanlığı 

 http://www.dask.gov.tr, TC Doğal Afetler Sigortalar Kurumu 

 http://www.egm.gov.tr, TC Emniyet Genel Müdürlüğü 

 http://www.gelirler.gov.tr, TC Gelirler Genel Müdürlügü 

 http://www.gumruk.gov.tr, TC Gümrük Müsteşarlığı 

 http://www.milliemlak.gov.tr, TC Hazine 

 http://www.iskur.gov.tr, TC İş Bulma Kurumu 

 http://www.kultur.gov.tr, TC Kültür Bakanlığı 

 http://www.mta.gov.tr, TC Maden  Tetkik Arama 

 http://www.muhasebat.gov.tr, TC Maliye Bakanlığı 

 http://www.muhasebat.gov.tr, TC Maliye Bakanlığı 

 http://www.bahum.gov.tr, TC Maliye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 

 http://www.tcmb.gov.tr, TC Merkez Bankası 

 http://www.meb.gov.tr, TC Milli Egitim Bakanlığı 

 http://www.ptt.gov.tr, TC PTT 

 http://www.ssk.gov.tr, TC Sosyal Sigortalar Kurumu Baskanligi 

 http://www.tapu.gov.tr, TC Tapu Kadastro Bilgi İşlem Sistemi 

http://www.adalet.gov.tr/
http://www.deprem.gov.tr/
http://www.bybs.gov.tr/
http://www.basbakanlik.gov.tr/
http://www.dmo.gov.tr/
http://www.dpt.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.dask.gov.tr/
http://www.egm.gov.tr/
http://www.gelirler.gov.tr/
http://www.gumruk.gov.tr/
http://www.milliemlak.gov.tr/
http://www.iskur.gov.tr/
http://www.kultur.gov.tr/
http://www.mta.gov.tr/
http://www.muhasebat.gov.tr/
http://www.muhasebat.gov.tr/
http://www.bahum.gov.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.ptt.gov.tr/
http://www.ssk.gov.tr/
http://www.tapu.gov.tr/
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 http://www.tarim.gov.tr, TC Tarım Bakanlığı 

 http://www.tk.gov.tr, TC Telekominikasyon Kurumu 

 http://www.tubitak.gov.tr, TC TÜBİTAK 

 http://www.yalova-bld.gov.tr, TC Yalova Belediyesi 

 http://www.yargitay.gov.tr, TC Yargıtay 

Dünya’daki  E-devlet Çalışmalarının Bulunduğu Devlet Internet 

Siteleri 

 http://www.firstgov.gov, ABD 

 http://govbenefits.gov, ABD 

 http://www.flvs.net, ABD - Florida Sanal Okulu 

 http://factfinder.census.gov, ABD - Nüfus İdaresi Bilgilendirme Portalı 

 http://www.doc.gov, ABD - Ticaret Bakanlığı 

 http://www.nt.gov.au/dtw, Avustralya - Kuzey Bölgesi Ulaştırma Bakanlığı 

 http://www.maxi.com.au, Avustralya (Victoria Eyaleti) 

 http://www.mibz.fgov.be, Belçika - İçişleri Bakanlığı 

 http://www.government.bg, Bulgaristan 

 http://www.vlada.cz, Çek Cumhuriyeti 

 http://www.gov.ee/en, Estonya 

 http://www.opas.vn.fi, Finlandiya 

 www.pio.gov.cy, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti 

 http://www.gov.uk, İngiltere 

 http://www.aeat.es, İspanya - Maliye Bakanlığı 

 http://www.paforum.net, İtalya 

 http://www.sam.gov.lv, Letonya 

 http://www.ivpk.lt, Litvanya 

 http://www.meh.hu, Macaristan 

 http://www.gov.mt, Malta 

 http://www.kbn.gov.pl, Polonya 

 http://www.infocid.pt, Portekiz 

http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tk.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.yalova-bld.gov.tr/
http://www.yargitay.gov.tr/
http://www.firstgov.gov/
http://govbenefits.gov/
http://www.flvs.net/
http://factfinder.census.gov/
http://www.doc.gov/
http://www.nt.gov.au/dtw
http://www.maxi.com.au/
http://www.mibz.fgov.be/
http://www.government.bg/
http://www.vlada.cz/
http://www.gov.ee/en
http://www.opas.vn.fi/
http://www.pio.gov.cy/
http://www.gov.uk/
http://www.aeat.es/
http://www.paforum.net/
http://www.sam.gov.lv/
http://www.ivpk.lt/
http://www.meh.hu/
http://www.gov.mt/
http://www.kbn.gov.pl/
http://www.infocid.pt/
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 http://www.guv.ro, Romanya 

 http://www.ecitizen.gov.sg, Singapur 

 http://www.government.gov.sk, Slovak Cumhuriyeti 

 http://www.gov.si, Slovenya 

http://www.guv.ro/
http://www.ecitizen.gov.sg/
http://www.government.gov.sk/
http://www.gov.si/
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ÖZGEÇMİŞ 

28 Kasım 1979 tarihinde Gazimağusa‟da (KKTC) doğdu. İlk öğretimini Vadili 

İlkokulu‟nda tamamladıktan sonra 1990 yılında orta eğitimime başladı. Orta okul ve 

liseyi Lefkoşa Türk Maarif Koleji‟nde okudu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik 

Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde aldı. 2000 yılında 

üniversiteden mezun olduktan sonra İnfronic Bilgisayar Sistemlerinde (Acer Türkiye) 

çalışmaya başladı. Aynı zamanda İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans 

programına başladı. 2000 – 2001 eğitim yılında bu programın bilimsel hazırlığını 

tamamladı. Halen yüksek lisans eğitimi devam etmekte ve aynı işyerinde çalışmaktadır. 


