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Özet: Teknolojiyle beraber ortaya çıkan bilgi toplumunun beraberinde getirdiği ekonomik ve
sosyal eğilimlerin değerlendirilip ülkelerin politikalarının bu teknolojik değişime alıştırılması
gerekmektedir. Bilgi çağı ve dijital ekonominin etkileri çerçevesinde kamu hizmetlerinin
halka, vatandaşlara, çalışmalara ve iş ortaklarına ulaşmaları ve bundan yararlanmalarını
sağlayan e-belediye uygulamaları, bilgi teknolojileri aracılığıyla sistematize edilmektedir. Bu
çalışmada, sosyal ve ekonomik değişime kullanıcıların nasıl uyum sağlayıp bilim, teknoloji ve
yenilikçilik döngüsünde nasıl davranış geliştirdikleri değerlendirilecektir. Çünkü bilgisayar
okuryazarlığından başlayarak hayatın her alanına yerleşen bilgi teknolojileri bilinmez,
güvenilmez, sürekli yenilenen ve takip edilemez olduğu için kişilerde korku ve endişeye
dönüşür, bu nedenle e-belediye uygulamalarının algılanmasında da etkilidir. Çalışmamızın
amacı, son dönem ortaya çıkmış bu literatürdeki çalışmalar ışığında kuramsal bir çerçeve
oluşturmak ve bu kurama yönelik temel bazı varsayımları ampirik olarak sorgulamaktır.
Bulgularımız, e-belediyecilik algısı üzerinde özellikle yönetime karşı duyulan güvensizlik ve
sinizm duygusunun önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu çalışma, yeni toplumsal
modeli oluşturan ve hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelen internet ve bilgisayar
uygulamalarının davranışsal sonuçları üzerine de bütüncül bir tablo sunmaktadır. E-
belediyecilik hizmetlerinin nasıl algılandığını ve hangi hizmetlerin kullanıldığını tespit
edebilmek için 261 katılımcı ile bir anket düzenlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: internet güvenliği algısı, bilgisayar öz yeterliliği, bilgisayar endişesi,
yönetime karşı sinizm

Abstract: Information society brought about by the technological opportunities and the
economic and social trends in the country with the view of evaluating them used to these
technological changes. Public services to the public within the framework of the information
age and the effects of the digital economy, citizens, and partners work to provide access to and
benefit from e-municipality applications, through information technologies. In this study, how
science and technology provide social and economic change and how users remember the
behavior developed innovation cycle will be evaluated. Since information technology is
constantly renewed, it creates fear and anxiety in people who feel themselves estranged to this
new technology. The purpose of this study is to create a theoretical framework for this theory
to question empirically some of the basic assumptions. In order to investigate the perception of
e-municipality services, how frequently these services are used, a survey is organized with 261
participants.
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1. Giriş

Çağımızın gerek yerel veya genel yönetim
gerekse ev ve iş yaşamının inkâr edilemez
gerçeği haline dönüşen dijitalleşme ve
küreselleşme birey davranışlarını da
etkilemektedir [1, 2]. Bu süreçte, bilgi
teknolojilerinin yönettiği yaşamda bireyler de
bu elektronikleşmeye adapte olmak
zorundadır. Değişim sürecinde
alışkanlıkların, geçmişten gelen öğretilerin ve
duyguların rolü de çok önemlidir. Bu etkenler
kendilerini bazen kolaylaştırıcı faktör olarak
gösterseler de, bazen de direnç olarak
karşımıza çıkarmaktadır [3].

Bilgisayar okuryazarlığından başlayarak
hayatın her alanına yerleşen bilgi teknolojileri
bilinmez, güvenilmez, sürekli yenilenen ve
takip edilemez olduğu için kişilerde korku ve
endişelere dönüşür [4]. Wiki gibi arayüzler
[5] sayesinde, kişiler için özel, gizli ve
önemli sayılan bilgilerin bilinmeyen, sadece
güvenli olduğu savunulan sanal ortamlarda
paylaşılması kişilerde, düzeyleri farklı da
olsa, endişeye [6], korkuya ve dirence yol
açar [7]. Bu nedenle bireylerin bu tür
uygulamalara yaklaşımı da önyargılı ve
tedirgin olabilir. Ancak diğer taraftan, e-
belediye hizmetlerinde olduğu gibi kamu
hizmetleri de hızla elektronikleşmektedir.

Yerel yönetimlerin elektronikleşmesi ve e-
belediyecilik anlayışına geçişi beş aşamada
sırlanabilir [8].
1) Bilgisayar kullanımı
2) Otomasyon sisteminin kurulması
3) İnternet ve intranet kullanımı
4) Web portalı düzenleme
5) Yönetimin sanallaşması

Elektronik belediye kavramı, yerel
yönetimlerin servis ve faaliyetlerinde
enformasyon ve bilişim teknolojilerinin
sunduğu imkanlardan faydalanarak bir altyapı
değişikliğine gitmesi, kurum içi ve kurumlar
arası bilgi iletişiminin ağ üzerinden
sağlanması ve hizmetin internet, multimedya

ve mobil teknolojiler aracılığıyla sağlanması
işlemlerini içerir [9]. Eldeki teknolojik ve
elektronik olanaklar, kontrolsüz ve doğal bir
şekilde büyüyen coğrafi bölgelerle şehirlerin
hizmet ihtiyaçlarını sağlamak için yerel
yönetimlerin en önemli ve kritik aracı haline
gelmektedir [10].

E-belediyecilik kavramının temelinde bilgi
teknolojileri ile yerel yönetim ile elektronik
etkileşim bulunmaktadır. Bu aracılıkla yerel
yönetimlerin vatandaşlara, vatandaşların yerel
yönetimlere karşı yükümlülüklerini kesintisiz,
hızlı ve güvenli gerçekleştirme sürecidir. Bu
nedenle e-belediyecilik, sadece belediye ve
yerel yönetimlerin bir web portalına sahip
olmasından öte, e-yönetişim kavramının
algılanması ve uygulanabilmesinden
geçmektedir [11]. Bu yaklaşım, yerel ahaliye
bilgi ve iletişim teknolojilerinin aracılık ettiği
yakın bir hizmet ve şeffaf yeni bir yerel
yönetim anlayışını da beraberinde
getirmektedir [12]. Ancak bu yapının
anlaşılabilmesi, hayata geçirilebilmesi ve
geliştirilebilmesi açısından yerel yönetimler
arasında ciddi farklar görülmektedir, bu
farklar bilgi ve farkındalık düzeyi kadar
belediyenin büyüklüğü ve bütçesi ile de
doğru orantılıdır [13]. Farklı coğrafi
bölgelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının
imkan, öncelik ve kaynakları önemli ölçüde
farklılık gösterebilir [14].

Web teknolojilerinin belediyelerin hizmet
sunumunda sağladığı avantajlar aşağıdaki
şekilde özetlenebilir [15].
 Kesintisiz çevrimiçi (online) hizmet

sunabilme
 Bilgi ve belgeye kolay ulaşım imkanı

sağlama
 Belediye hizmetlerinden kaynaklanan

vergi ve borçların ödemesini anında ve
beklemeden alabilme

 Yerel yöneticiler, memurlar, vatandaşlar
ve diğer taraflarla karşılıklı iletişim ve
etkileşime girebilme

Diğer taraftan, vatandaşlarımızın e-
belediyecilik hizmetlerinden düşük düzeyde



haberdar olduğu sunulan servisleri pek
kullanmadıkları, ayrıca gelir ve eğitim düzeyi
ile e-belediyecilik farkındalığı arasında
pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir [15].
Bilgisayar ve internet kullanma düzeyi ile
belediye web sitesini ziyaret etme arasında
pozitif korelasyon olduğu da tespit edilmiştir
[16].

Bireylerin e-belediyecilik uygulamalarını
algılamaları ve tutumları, bilgi teknolojileri
kullanıcıları arasındaki farklılıkları ve sayısal
bölünmeyi de beraberinde getirir [17]. Ayrıca
“güvensizlik”, “endişe”, “kuşkuculuk”,
“şüphecilik”, “inançsızlık”, “kötümserlik”,
“olumsuzluk” kavramları e-belediye
kavramının güvenlik ve gizlilik alt yapısıyla
tamamen çelişen, e-belediye sistemini
uygulama sırasında çürüten bir yaklaşımdır.
Diğer taraftan kullanıcıların; vatandaş veya
kamu personelinin e-belediyecilik
uygulamalarına gösterdiği tepki bilgi,
tecrübe, kültür ve eğitim sonucu geliştirdiği
ilişkide bilgi teknolojileri uygulamalarının
verimliliğinin etkinliğinin de göstergesi
olmaktadır.

2. Yönetime Karşı Duyulan Sinizm

Sinizm, kişinin çalıştığı çevresine karşı
duyduğu güvensizlik, şüphe ve öfke gibi
olumsuz duygular sonucu takındığı negatif
tutumdur. Sadece otoriteye değil aynı
zamanda otoritenin temsil edildiği kurumlara
ve ilişki içinde bulunulan bireylere karşı
gösterilen bir tavırdır. Kişinin, küçümseyici
ve inançsız bir tutum takınarak tüm olayların
çıkar sağlamak üzerine geliştiğine; diğer
kişilerin ve yönetimlerin de çıkarlarını
korumak üzere davrandıklarına inanması
durumudur.

Bu bakış sonucunda, kusur bulan, eleştiren ve
zor ikna olan bir davranış yapısı ortaya çıkar
ve kişi tutum ve tepkilerini bu bakış açısından
yansıtır. Yönetime karşı sinizm ise, otoritenin
ahlaktan yoksun ve haksızlığa ortam sağlayan
bir yapıya sahip olduğu algısının oluştuğu
durumlarda ortaya çıkar. Ayrıca sinizmin

tecrübeler sonucu gelişen bir “öğrenilmiş
düşünceyi” temsil ettiği düşünülmektedir
[19]. Bu düşüncenin kişilik özelliklerine
dayanan temelleri olduğu gibi öğrenilmiş
olduğuna göre, aynı zamanda bir güven
ortamı oluşturularak değiştirilebilir bir
tutumdur olduğu da düşünülebilir.

3. Çalışmanın Yöntemi

Araştırmamızdaki hipotezlere yönelik veri
toplamak amacıyla, soru formu ve
ölçeklerden oluşan bir envanter oluşturulmuş,
2012 ila 2013 yılları arasında kolayda
örneklem yöntemiyle 18 ila 65 yaş aralığında
300 kişiye dağıtılmıştır. Kullandığımız
ölçekler için Uslu ve diğerleri [20] tarafından
kullanılan envanterlerden yararlanılmış, “e-
belediyecilik güvenliği algısı” için ise iki
ifadeden oluşan bir ölçek oluşturulmuştur.

Cevaplayanlara, her bir maddeye ilişkin
değerlendirme yapabilmelerine olanak
sağlayacak 5’li bir ölçek sunulmuştur (1=
Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Tamamen
Katılıyorum). Regresyon analizi SPSS 17
istatistik paket programı ile yapılmıştır.
Çalışmanın hipotezleri aşağıda verilmiştir.

H1. E-belediyecilik güvenliği algısı üzerinde
bilgisayar öz yeterliliklerinin olumlu etkisi
vardır.
H2. E-belediyecilik güvenliği algısı üzerinde
yönetime karşı duyulan sinizmin olumsuz
etkisi vardır.
Araştırma sorularıyla ilgili verilerin
toplanması için 260’ın üzerinde ankete
ulaşılmıştır.

4. Çalışmanın Bulguları

Araştırmaya katılan 261 kişinin yaş
ortalaması 33 olup, 93’ü kadın, 168’i
erkektir. %83’ü lisans ve lisansüstü eğitim
almıştır. Tüm örneklemin yarısından fazlası
10-19 yıldır, %34’ü 20 yıldan fazla, %11’i ise
10 yıldan az süredir bilgisayar
kullanmaktadır. Katılımcılardan %84’ü
kurumların internet sitesine sahip olma



zorunluluğu bulunduğunu belirtmiştir. Ancak
örneklemin %32’si sunulan e-belediye
hizmetlerinden haberdar değildir, diğer
taraftan %22’si bu hizmetlerden sıklıkla
faydalanmaktadır. Tüm katılımcıların %37’si
e-belediye sisteminin tamamen güvenli
olduğunu düşünmekte, geri kalan ise
güvenliğinden şüphe ettiğini söylemektedir.
50 yaşın üzerindeki kullanıcılar, daha genç
kullanıcılara göre e-belediyecilik
hizmetlerinden yararlanmayı anlamlı bir
şekilde daha az güvenli bulmaktadır.
Kullanıcıların sisteme kayıtlı şifrelerini
değiştirme sıklığı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Kullanıcıların Şifre Değiştirme Sıklığı

Kullanıcıların belediyelerden beklentileri
Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Katılımcıların Belediyelerden Beklentileri

Kullanıcıların e-belediyecilik hizmetlerinden
faydalanma biçimleri Şekil 3’te aktarılmıştır.

Şekil 3. Kullanıcıların E-belediyecilik Hizmetlerinden
Faydalanma Biçimleri

E-belediyecilik güvenliği algısı üzerinde en
fazla sinizm duygusunun, daha sonra
bilgisayar kullanma ve çalışma öz yeterliliği
ile bilgisayar teknolojileri endişesinin etkili
olduğu Tablo 1’de görünmektedir, birinci ve
ikinci hipotezimiz desteklenmiştir.

Bağımsız
Değişkenler Beta SE T

B. Kullanma
Öz Yeterliliği ,187 ,070 3,717(**)

B. Çalışma Öz
Yeterliliği ,169 ,059 3,703(**)

B. Teknoloji
Endişeleri ,125 ,068 2,578(*)

Yönetime
Karşı Sinizm -,260 ,060 -6,560(**)

Bağımlı değişken: E-Belediyecilik Güvenliği
Algısı (**) 0.001 seviyesinde, (*) 0.01 seviyesinde
manidar

Tablo 1. E-Belediyecilik Güvenliği Algısını Etkileyen
Değişkenlere İlişkin Regresyon Sonuçları

5. Sonuç ve Tartışma

Bireyler kurumların internet sayfasına sahip
olması gerektiğini düşünürken, diğer taraftan
e-belediyecilik uygulamalarının ülkemizde
henüz yeni yeni kullanılmaya başlanması,
bilgisayar yeterlilikleri ve teknolojiye karşı
duyulan endişeler nedeniyle, bazı engelleri de
beraberinde getirmektedir. Ancak bunun



dışında özellikle yönetime duyulan
güvensizlik duygusu da e-belediyecilik
uygulamalarına yaklaşım üzerinde olumsuz
etki yaratmaktadır.
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