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Özet 

Bu makalede Belediyelerde kaynakların etkili ve verimli kullanımı için e-Belediye ve Belediye Kablosuz 

Internet Ağları kullanımı" adlı doktora tezi için yapılan Türkiye’de Belediye web siteleri araştırması ve 

"Kdz. Ereğli" internet kullanıcıları ve Belediye başkanları anket sonuçları analiz edilip sonuçları 

tartışılmıştır. Ayrıca bu araştırma sonuçları Güler (2001), TUİK (2006), Arslan (2006) araştırma 

sonuçlarıyla karşılaştırılarak, Türkiye'deki belediyelerin web sitesi, email, webmail, BT bölümü sahipliği 

konusundaki gelişmeleri analiz edilmiştir. Kdz. Ereğli Internet kullanıcıları ve Zonguldak ilindeki 5 

belediye başkanıyla yapılan birebir görüşme sonuçları da tartışılmış ve Belediyelerin temel sorunlarına 

bakışları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: e-Belediye, Web sitesi, Webmail, Email, BT Bölümü, Belediye Bilişim Sistemi, 

Internet, Belediye Kablosuz Internet Ağı. 

Abstract 

The purpose of this paper is to reveal the finding of website, email, IT department and webmail 

ownership research of Turkish Municipalities. The result of this research was compared with Güler 

(2001), TurkStat (2006) and Arslan (2006) findings. It also gives a comparison between municipal 

governors and internet users perception of the main problems of municipal government. 

Keywords: e-Municipality, Web Site, Municipal Information System, Internet, Municipal Wireless 

Network, webmail, email, IT Department. 

Giriş 

Nüfusun yaklaşık %70’u kentlerde yaşayan Türkiye’de yerel yönetim birimlerinden birisi olan 

belediyeler 5393 sayılı Belediye Yasası’yla, kent yaşantısını ilgilendiren tüm hizmetlerde görevli, yetkili 

ve sorumlu kılınmıştır. Halkın yerel yönetimlere demokratik katılımını sağlamak tüm yerel yönetimlerin 

en önemli görevleri arasındadır. Demokratik katılımın sağlanması ancak siyasal yönetimin meşruiyetini 

halka dayandırmak ve buna da halkı inandırmaktan geçmektedir. Bu ise ancak demokratik, katılımcı, 

etkin, üretken, şeffaf ve hesap veren bir yerel yönetişimle gerçekleşebilir. 21. yy da bu 

demokratikleşme hareketinin teknolojik altyapısını e-Belediye ve Internet sağlamaktadır. 

Belediyelerimizin bu konuda nerede olduğunun belirlenmesinin göstergesi; web sitesi, email, webmail 

ve BT bölüm sahipliği olabilir. 

Bu bildiride Bilişim ve Internet Teknolojileri’nden kent kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması için 

nasıl yararlanılabileceğini irdeleyen doktora tezim için yapılan, BT sahipliği araştırması, Kdz. Ereğli’de 

Internet kullanıcı anketi ve 5 belediye başkanıyla yapılan birebir görüşme raporlarının sonuçları 

incelenecektir. 

Bu araştırmanın temelini İç İşleri Bakanlığının 2009 yerel seçimler için hazırladığı liste oluşturmaktadır 

(http://www.mahalli-idareler.gov.tr/ Mahalli/Istatistik.aspx, 15 Temmuz  2009). 

http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/Istatistik.aspx
http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/Istatistik.aspx
http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/Istatistik.aspx
http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/Istatistik.aspx


 

Yönetimsel Dönüşüm Projesi olarak e-Belediye 

Gelişmiş demokratik ülkelerde kent halkının, sivil kuruluşların ve şirketlerin Bilişim Teknolojileri ve 

internet sayesinde yerel yönetişime daha fazla katılımının sağlandığı görülmektedir. Belediyelerin 

görevlerini yerine getirirken internet teknolojileri yardımıyla yaptığı hizmetleri halkın ayağına 

götürmesine e-Belediye hizmeti denmektedir. E-Belediye belediyenin aldığı tüm kararlarda, 

planlamalarda, kontrollerde, bu faaliyetlerin halkla paylaşılmasında ve kamu kuruluşları tarafından 

denetlenmesinde internet teknolojileri kullanılarak yapılmasıdır. E-Belediye klasik yönetim biçiminin 

mekâna hapsedilmiş hizmet tarzının, mekân dışına çıkarak 7 gün 24 saat istenilen bilgiye en kısa ve 

de hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayan bir araçtır. Bu hizmetin altyapısını Belediye Bilişim Sistemi 

(BBS) ve e-Belediye hizmetleri oluşturmaktadır (Çoruh, 2008:154). 

Kısaca e-Belediye’yi Belediye Bilişim Sisteminin (BBS) Internet’e taşınmış hali olarak tanımlayabiliriz. 

Aslında BBS’leriyle belediyelerde internete taşınacak unsur belediye hizmetleri değil,  belediyenin 

yönetim felsefesi ve işlem süreçleridir. Bu açıdan internete taşınmanın sonuçları, asıl olarak yönetim 

süreçlerinin iyileştirilmesi, hızlandırılması, maliyetlerin düşürülmesidir. Ancak, "internete taşınma"nın 

hizmetleri değil yönetimi taşımak anlamına geldiğini açıkça ortaya koymak, belediyeler de BBS’nin 

doğru biçimde algılanmasını, tasarlanmasını ve beklentilerin buna uygun formüle edilmesini 

sağlayacağı için büyük önem taşımaktadır (Güler, 2001). Belediyelerimizin e-Belediye sahipliği 

demokratik, etkin ve verimli bir belediye yönetimi için önemlidir ve bu konuda ki gelişmelerin 

raporlanması da önem arz etmektedir.  

Türkiye’de Belediye web siteleri incelendiğinde, özellikle nüfusu az olan şehir belediyelerinde genel 

olarak bir tür "tanıtım broşürü" niteliği taşıdığı ve "e-bülten" görüntüsünün ağır bastığı görülmektedir. 

Web sitelerin bir başka özelliği, “insansız” olmasıdır. Sitelerde ne kentliler ne personel ne de 

seçilmişlerle ilgili bilgi vardır. İnsan figürü olarak görülen tek unsur, belediye başkanlarının 

konuşmalarıdır. Web siteleri, belediyelerin internete tek yanlı açılmış yüzleri durumundadır (Güler, 

2001), 2009 yılına geldiğimiz şu günlerde bile bu durum birçok belediye web sitesi için değişmemiştir.  

Türkiye’de Belediyelerin Web sitesi, e-Belediye servisi, BT bölümü, email, webmail 

sahipliği araştırması 

Bu araştırmanın ham verilerine www.mustafacoruh.com/PDFs/ PhD-Dissertation_Appendix_C.xls 

adresinden ulaşılabilir. Bu ham veriler Tablo-2 ve Tablo-3’te özetlenmiştir. Bu tablolarda Tablo-1’deki 

listeden 1975 adet olan belde belediyeleri yoktur, çünkü araştırmaya alınmamışlardır. 



Tablo-2: Belediye Tiplerine Göre BT Sahiplenme Faktörleri 

Tipi Kaç 

Adet 

Web Sahipliği e-Mail 
Sahipliği 

e-Belediye 
Sahipliği 

BT Bölüm 
Sahipliği 

Webmail 
Sahipliği 

    # (*) % # % # % # % # % 

Büyükşehir 16 16 0 100% 16 100% 16 100% 16 100% 16 100% 

Büyükşehir İlçe 143 142 7 99% 121 89% 95 70% 97 71% 133 98% 

İl Belediyesi 65 63 3 97% 55 89% 43 69% 46 74% 58 94% 

İlçe 749 661 85 88% 374 56% 34 5% 52 8% 553 83% 

Toplam 973 882 95 91% 566 64% 188 21% 211 24% 760 87% 

(*): Aktif olmayan (Durdurulmuş, açılmayan, tasarım aşamasında ve kırılmış) web siteleri toplamı 
  (%): Durdurulmuş, açılmayan, tasarım aşamasında ve kırılmış web siteleri hariç, fakat web sahipliği dâhil. 

  

Tablo-3: Belediye Nüfus Grubuna Göre BT Sahiplenme Faktörleri 

Nüfusa Göre 

Grubu 

Kaç 

Adet 

Web Sahipliği e-Mail 
Sahipliği 

e-Belediye 
Sahipliği 

BT Bölüm 
Sahipliği 

Webmail 
Sahipliği 

    # (*) % # % # % # % # % 

500,001+ 31 31 0 100% 30 97% 30 97% 30 97% 31 100% 

250,001-500,000 52 51 0 98% 46 88% 47 90% 48 92% 51 98% 

100,001-250,000 65 65 2 100% 59 94% 58 92% 55 87% 63 100% 

50,001-100,000 93 90 8 97% 70 82% 31 36% 43 51% 79 93% 

20,001-50,000 130 128 14 98% 92 79% 14 12% 26 22% 111 96% 

10,001-20,000 155 144 20 93% 80 59% 2 1% 6 4% 112 83% 

1-10,000 447 373 51 83% 189 48% 6 2% 3 1% 313 79% 

Total 973 882 95 91% 566 64% 188 21% 211 24% 760 87% 

(*): Aktif olmayan (Durdurulmuş, açılmayan, tasarım aşamasında ve kırılmış) web siteleri toplamı 
  (%): Durdurulmuş, açılmayan, tasarım aşamasında ve kırılmış web siteleri hariç, fakat web sahipliği dâhil. 

  

Doktora tezi için yapılan bu araştırmanın, zaman içindeki gelişmeleri göstermesi ve durum tespiti için 

Güler (2001), TUİK (2006) ve Arslan (2006) ile karşılaştırılmasında fayda vardır. 

Yukarıda verilen iki tablodan gelen değerler ve bunların daha önceki araştırmalarla karşılaştırılması 

Tablo-4’te ve Şekil-1’de görülmektedir. Önceki araştırmalardan en kapsamlı olanı e-Türkiye projesi için 

TUİK tarafından 2005 yılında yapılanıdır. Güler (2001) YerelNet projesi kapsamında DPT desteğiyle 

yapılmış en eski araştırmadır. Arslan (2006) bir doktora tezi olarak e-Avrupa KEeLAN projesinin 

Türkiye uygulamasıdır. 

Tablo-4: e-Belediye Sahipliğindeki Gelişim (Güler, 2001; TUİK, 2006; Arslan, 
2006:97)  

Web Faktörleri 2001 
(*) 

2005 
(**) 

2006 
(***) 

2009 
(****) 

Değişim 2001-
2009 (%)  

BT Bölüm Sahipliği 256 325 419 211 -82% 

Web Sitesi Sahipliği 227 424 969 881 388% 

e-Belediye Sahipliği 1 41 104 188 18800% 

      



(*): 758 il, ilçe belediyesini kapsıyor (Belde belediyeleri hariç) 
  (**): TUİK 2005 (Arslan, 2006:97)’dan uyarlandı. 

   (***): 3228 Belediyeyi kapsıyor (Belde belediyeleri dâhil) 
  (****): 973 Belediyeyi kapsıyor (Belde belediyeleri hariç) 
  

 

Şekil-1’den de görülebileceği gibi, 2001-2009 arasında yapılan karşılaştırma göstermektedir ki web 

sitesi sahipliğinde %388, e-Belediye sahipliğinde %18800 gibi bir artış oranı görülmektedir. BT bölüm 

sahipliğinde ki - %82 verilerin farklı bir şekilde toplanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak e-Belediye 

ve BT Bölüm sahipliği kentlerin nüfuslarına bağlı bir değişkenlik göstermektedir ki Avrupa’daki 

bulgularla bir zıtlık vardır. Arslan (2006)’da rapor edildiğine göre Avrupa’da bu faktörler nüfusa bağımlı 

değildir. 

Verilerin Analizi 

Tablo-2 ve Tablo-3’te ki Web sitesi ve e-Belediye sahipliği bilgileri Şekil-2’de belediye tipine ve Şekil-

3’te de nüfus grubuna bağlı olarak gösterilmiştir. Burada 973 belediyenin web sitesi sahipliği 

ortalamasının %91 gibi yüksek bir oranda olduğu görülmektedir. Yakın bir zamanda web sitesiz bir 

belediyemizin kalmayacağı söylenebilir. Özellikle Şekil-3’ten kolayca görülebileceği gibi e-Belediye 

sahipliğinin kent nüfus gruplarına bağlı olduğu görülmektedir. Bu oranlar 500 bin ve üzeri nüfusta %97, 

250-500 bin arası %90, 100-250 bin arası %92, 50-100 bin arası %36, 20-50 bin arası %12, 10-20 bin 

arası %1 ve 1-10 bin arası %2 dir. Büyükşehir ilçe belediyelerinin (Şekil-2) %70 gibi düşük bir e-

Belediye sahipliği oranı daha çok yeni kurulan ve nüfusu az olan bazı belediyelerden dolayıdır. 

   



 

Diğer taraftan Şekil-4’ten görüleceği gibi BT bölüm sahipliği de nüfus grubuna bağlıdır. 

 

Şekil-5 ve Şekil-6’da Email ve Webmail sahiplik verileri ayrı ayrı görülmektedir. Email sahipliği alt 

nüfus gruplarında düşmesine rağmen Webmail sahipliği Web sitesi sahipliği oranları ile paralellik 

göstermektedir. Birçok belediyenin email adresi olmamasına rağmen web sitelerinde belediye başkanı 

veya belediye bölümleriyle irtibat sağlanacak Webmail formları mevcuttur. 

  



  

Burada Web sitesi sahipliği oranı ile e-Belediye, BT Bölüm, Email ve Webmail sahipliği oranları 

arasında hesaplama yönteminin farklılığının belirtilmesinde fayda vardır. Web sitesi haricindeki 

hesaplamalarda nüfus grubunun rakamlarından aktif olmayan web sitesi rakamları (Şekil-7) 

çıkartılarak hesaplanmıştır.  Örneğin 100-250 bin nüfus grubu için Email sahipliği 59/(63-2) = 0,94 

olarak hesaplanmıştır. Aktif olmayan web sitesi tasarım aşamasında, açılmayan, kırılmış, duraklatılmış 

web sitelerinden oluşmaktadır ve nüfusa bağlı olduğu görülmektedir. Web sitesinin aktif olmadığı 

sitede Email, Webmail, e-Belediye ve BT bölüm sahipliği bilgilerine ulaşılamayacağı için bu şekilde 

hesaplamanın daha gerçekçi olacağı düşünülmüştür. 

 

Burada detaylarına girilmemesine rağmen Kdz. Ereğli’de aktif Internet kullanıcıları üzerinde yapılan e-

Belediye ve Belediye sorunlarıyla ilgili Anket (http://www.mustafacoruh.com/Anket.aspx) sonuçlarının, 

Zonguldak ilindeki 5 belediye başkanıyla yapılan görüşme sonuçları karşılaştırıldığında, aynı olaya 

halkın ve belediye başkanlarının bakış açısının farklılığı görülmüştür. Bunlardan en önemlisi, 

“Belediyelerin temel sorun nedir?” sorusuna, belediye başkanları (5 belediyeden 4’ü) “kaynak 

yetersizliği” derken, Kdz. Ereğli’li Internet kullanıcıları (Halk) Şekil-8’den görülebileceği gibi (%46 gibi 

önemli bir çoğunluk) “Kaynakların Verimsiz Kullanımı” demiştir.  

Diğer bir önemli soruda Kablosuz Belediye Internet Ağının kurulmasında ise Halk ve Belediye 

başkanları aynı görüşü paylaşmaktadırlar ve bunu merkezi devletin yapması gerektiğini 

söylemektedirler. İngilizce literatürde Municipal Wireless Network (MWN) olarak geçen bu teknolojinin 

ülkemizde kanuni olup olmadığı bence tartışmalı bir konu. Türk Telekom yetkilileriyle yaptığım 

konuşma ve kanunlardaki belirsizlik ve hiçbir uygulamanın olmaması bende bu teknolojinin 

kurulmasının ülkemizde kanuni olmadığı yönünde bir kanaat uyandırmıştır. 

http://www.mustafacoruh.com/Anket.aspx


 

Sonuç 

Teknolojik uygulamalar geliştikçe, modası geçmiş yöntemler daha etkin süreçlere dönüştürülmekte ve 

hizmetlerin düşük maliyette, daha verimli ve daha hızlı olarak sunulması sağlanmaktadır. E-Belediye 

girişimleri, kullanımı kolay, tek noktadan hizmet veren sitelere destek vermektedir. Eskiden yazılı 

belge, faks ve posta yöntemlerini kullanarak sunulan kamu ve belediye hizmetlerini elektronik ortamda 

sağlamak yönetsel verimlik, şeffaflık ve önemli oranda parasal tasarruf sağlamaktadır. Vatandaşlar, e-

Belediye sayesinde belediye ile daha hızlı etkileşim sağlayarak talep ettikleri hizmetleri 

kişiselleştirebilmekte, yönetimin çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilmekte, belediyelerin 

tedarik yöntemlerini izleyebilmekte, mevzuat ve yasalar hakkında bilgi edinebilmekte ve seçimle gelen 

yöneticilerin davranışlarını izleyerek onlara doğrudan geri bildirim sağlayabilmektedirler. 

İnternet, endüstriyel, ticari, finansal alanlar, üretim, eğitim sektörleri ve kamuda çok önemli bir bilgi 

iletişim aracı haline gelmiştir. Yerel ve kentsel yönetimlerin bilgi verme ve alma fonksiyonları idari 

açıdan çok önemli olduğundan, Internet'in bu kurumların yönetim ve hizmet uygulamalarında yer 

alması kaçınılmazdır. E-Belediye Sistemi, yalnızca belediyenin içinde, birimler ve yetkililer tarafından 

kullanılması düşünülen bir sistem değildir. Yönetim, belediye birimleri ve bilgi alışverişine gereksinim 

duyan her vatandaşın kullanımına açık, şeffaf bir bilgi iletişim sistemidir. Böylece gerçek ve katılımcı 

demokrasinin yerel yönetimlerce temsil edilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Kısaca e-Belediye ile gelişen yeni yerel yönetim anlayışı Dünya’da gerçekleşen dijital devrime ve 

küreselleşmeye uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni temsil etmektedir. Belediye 

hizmetleriyle ilgili kararların elektronik ortamda hızla paylaşımı Internet vasıtasıyla kolayca yerine 

getirilebilmektedir. Bir yönetimsel Dönüşüm projesi olan BBS ve e-Belediye sayesinde belediye 

hizmetlerinin 24 saat devam etmesi ve mekân sınırlamasının ortadan kalkması sağlanmaktadır. 

Böylece belediye hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği artırılabilmektedir.  

Bilişim çağı olan 21. yy da Internet, kentlerimiz için aynı su, elektrik, çöp, kanalizasyon, doğalgaz ve 

yol gibi bir altyapı hizmeti haline gelmiştir ve bu anlayışla yönetilmeli ve sunulmalıdır. Belediyelerimizin 

Internet ve web sitesi kullanımı ve bu teknolojilerden yararlanılması için yatırım yaptığı ve bunun 

önemsendiği görülmektedir. Bu durumda zaten istatistik rakamlarına yansımaktadır. 

Rakamlara yansıyan bu durumun zamanla kaliteye de yansımaya başlayacağı ve daha kullanışlı, daha 

çok hizmet sunan ve daha şeffaf bir yapıya doğru ilerleyeceği BT kendi gelişim dinamiği içinde rahatça 

söylenebilir. 
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