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Giriş
Bu çalışmada öncelikle katılımcı demokrasinin gelişmesi, halkın bilgiye,
kamu hizmetlerine erişiminin artırılıp, toplum yararına sunulmasına yönelik bir
tespit amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı ve hedefleri, toplumun bilgiye ve
kamu hizmetlerine erişiminin artması ile vatandaşın müzakere, kamu politikası ve
katılımcı karar alma konularındaki kapasitesini artıran e-katılım olanaklarının
Bursa ölçeğinde profilini çıkarmak, bu uygulamalara karşı toplumun yaklaşımını
ortaya koyma ve bu konunun bugünü ve yarınına yönelik tespit ve öngörülerde
bulunmak amaçlanmıştır. Elde edilen bulgu ve öngörülerin yerel siyasete bir yol
haritası olması yanı sıra bu anlamda hizmetlerin verimliliği ve etkinliğine katkı
koyması hedeflenmiştir.
Yapılan literatür çalışmalarında e-katılım kavramsal, tanımsal ve süreç boyutunda
incelenmiş, bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetimi üzerinde
meydan getirdiği değişiklikler ele alınmıştır. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası
düzeyde yürütülen araştırmaların büyük çoğunluğunda web sitesi analizi yapılarak
mevcut durum tespiti ile buna yönelik sonuç ve öneriler getirilmiştir. Bu çalışmada
ise literatürde yaygın olarak kullanılan web sitesi analizinden ziyade literatüre katkı
yapacak şekilde bir alan araştırması yapılması uygun görülmüştür. Böylece ekatılıma destek verecek katılımcıların görüş ve önerileri açık bir şekilde ortaya
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konulma şansına sahip olunacaktır. Alan araştırması sonucunda vatandaşların ekatılım konusunda ki bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve bunun yanında e-katılım
etkinliğinin artırılması hususunda önerilerde bulunulacaktır.
Çalışma evreni Bursa ili Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 18 yaş üzeri
bireyleri içerdiğinden ulaşılabilir, gerçekçi ve somut bir evrendir. Araştırma
çerçevesinin oluşturulmasında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’ten bilgiler
alınmıştır. TUİK verilerine göre Bursa ili nüfusu 2.842.547 kişidir. Bursa
nüfusunun dağılımına bakıldığında Osmangazi ilçesinde 826.742 kişi, Yıldırım
ilçesinde 643.681 kişi, Nilüfer ilçesinde ise 397.303 kişi yaşamaktadır. Buna göre
Bursa il merkezinde yani bu üç merkez ilçede 1.867.726 kişi yaşamaktadır. Bu
aşamada araştırma örneklemi belirlenirken merkez ilçe nüfusları ve ardından
nüfusu en kalabalık olan alt mahalleler dikkate alınmıştır. Araştırma örneklemine
girecek birimlerin belirlenmesinde ilgili oranlar küme örneklemesi yöntemi ile
belirlenmiştir. Bu yöntem heterojen olan anakütlenin homojen hale getirilmesinde
kullanılır. Sonraki aşamada her bir merkez ilçede ki birimlerin belirlenmesinde
ilgili ilçenin en kalabalık 10 mahallesi seçilmiştir.
Örneklem hacminin belirlenmesinde ise evren büyüklüğü dikkate alınmıştır. Bursa
merkez nüfusunun 1.867.726 olması sebebi ile % 5 anlamlılık düzeyine göre 384
birimin alınması gerekmektedir. (Yazıcıoğlu,Y. ve Erdoğan,S. 2004) Anlamlılık
düzeyinin % 5’in altında (yaklaşık olarak % 3,5 ile % 4 arasında) bir oranda
analizlerin gerçekleştirilmesi için örneklem hacmi 800 birim olarak alınmıştır. Her
bir ilçe için örneklem hacminin belirlenmesinde ise kota örnekleme yöntemi
kullanılarak ilçenin Bursa nüfusu içerisinde ki oranı örneklem oranına eşdeğer
alınmıştır. Diğer bir ifade ile 826.742 olan Osmangazi ilçesi Bursa merkez ilçe
nüfus toplamının yaklaşık %44’üne karşılık gelmektedir. Dolayısıyla
Osmangazi’den alınacak örneklem sayısı 800 birimin %44’üne karşılık gelen 352
adettir. Benzer şekilde nüfusu 643.681 olan Yıldırım ilçesinin Bursa merkez ilçe
nüfusu toplamına oranı %35’ine tekabül ettiğinden bu ilçeden alınacak örneklem
sayısı 280 adettir. Yine nüfusu 397.303 olan Nilüfer ilçesinin Bursa merkez ilçe
nüfusu toplamına oranı %21’ine denk gelmektedir. Bu hesaba göre Nilüfer
ilçesinde 168 birim dikkate alınmıştır.
Ana hipotez, yerel yönetimlerin ve yerel siyasetin etkin ve verimli yürütülmesinin
gereklerinden biriside halkın karar alma süreçlerine katılımının artırılmasıdır. Bu
amaca hizmet edecek en işlevsel enstrüman olan “e-katılım” olanakları yapılan
çalışmalar çerçevesinde dikkate alındığında ülkemizde yeterince gelişmemiş
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. E-katılım olanaklarının geliştirilmesi Türkiye’de
yerel ve ulusal düzeyde siyasete ve yönetime katılımı daha iyi bir düzeye getireceği
beklenmektedir. Bu amaçla ana hipotezlerimiz;
E-bilgi sağlama, e-danışma mekanizmasını sağlama ve e-karar verme
göstergelerinin e-katılım üzerinde pozitif etkisi olacağı düşünülmektedir.
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Hipotezler detaylandırıldığında ise;
H01 : e-bilgi sağlama ile, e-katılım arasında ilişki yoktur.
H02 : e-danışma mekanizması sağlama ile, e-katılım arasında ilişki yoktur.
H03 : e-karar verme ile, e-katılım arasında ilişki yoktur.
Hipotezleri sınanacaktır. Her üç durum içinde “0” hipotezlerin reddedilmesi
durumunda ilgili göstergeler ile e-katılım arasında ilişki olduğu sonucuna
ulaşılacaktır. Aksine her üç durum içinde “0” hipotezi red edilemediğinde
araştırmanın motivasyonunu ortaya koyan göstergelerin e-katılımı artıracağı ön
beklentisinin sağlanmadığı sonucuna ulaşılacaktır.
1.

E-Devlet Kavramı, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

E-devlet vasıtası ile klasik devlet anlayışı çerçevesinde ve kapalı
ortamlarda yapılandevlet işlemleri, gelişen Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT’ler)
yardımıyla internet üzerinden ya da diğer iletişim teknolojileri aracılığıyla, kamu
kuruluşlarında kolay bir şekilde yürütülebilir hale gelmiştir.Bu yüzden halk dilinde
devletin yapısını temsil eden “devlet kapısı” sözcüğü fiziksel boyutunu değiştirmiş
ve gelişen BİT’lerin kullanımıyla, bilgi toplumunun yeni söylemlerinde, yeni bir
kamu yönetimi anlayışına işaret edercesine “devlet portalı” sözcüğü şekline
dönüşmüştür (Yıldız,M.2002).
“Sanal devlet” fikrini de ön plana çıkaran gelişmeler, gerçek hayatta yerini
buldukça daha gelişir duruma gelmiştir. e-devlet, devlet ile birey ilişkisinde yeni
bir durumdur. Halkın katılımcı demokratik süreçlerde daha çok görünür olmasını
sağlamaktadır (Sağsan,M.2016).
E-devletin gelişmesi incelendiğinde, internetin sosyal hayata nüfuzunun
hissedilmediği özellikle 1960’lı yıllarda bilgi teknolojilerinin sadece bilgi işlem
süreçlerinin otomasyonunda kullanıldığı görülmektedir (Çarıkçı,O.2010).
Fiber optik kabloların kullanılması, uydu ve mikro işlemcilerin icadı gibi
teknolojik yeniliklerin 1970’li yıllarla birlikte hayatımıza girmesinin ardından,
BİT’lerde de önemli yenilikler gözlenmiş, hayatın vazgeçilmezi durumuna
gelmiştir. BİT’lerin en temel unsurlarından biri olan bilgisayar, önceleri bilgiyi
tasnif etmek ve kısa zamanda işlem yapmak gibi amaçlarla kullanılırken;bu
yeniliklerle birlikte, bilginin elde edilmesi, saklanması ve dağıtılması gibi amaçlara
yönelik olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Yanı sıra geliştirilen internet ağı
teknolojisi ile bilgisayarların birbiri ile uzaktan erişimi de sağlanmıştır
(Köroğlu,Ece F.2004).
Bilgi toplumuna geçiş aşamasında, e-devletle ilgili en büyük adımın kişisel
bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte 1980’li yıllarda atıldığı söylenebilir. Bu
çerçevede, kamu yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayar kullanımının artması
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ile birlikte kamu kuruluşlarında bilgi yönetimi faaliyetlerinin yerinden yapılmaya
başlandığı görülmektedir (Yıldız,M.2007).
Teknolojik gelişmeler ile birlikte devlet ile vatandaş arasındaki ilişkiler farklı bir
boyut kazanmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren internet kullanımının dünyada
yaygınlaşması nedeniyle e-ticaret ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu değişim hem
zaman hem de maliyet tasarrufunu sağladığından e-ticaret anlayışının kamu
yönetimine uyarlanması gündeme gelmiştir. Bu nedenle, gelişmiş batılı ülkelerde
kamu hizmetlerinin elektronik ortama aktarılması hedeflenmiştir. Sonuç olarak,
devletler artık internet ile daha çok ilgili olmak durumunda kalmıştır
(Şahin,A.,Örselli,E.2003).
İnternetin 1990’lı yıllarla birlikte büyük bir hızla yaygınlaşması ve internet yoluyla
önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak kadar büyüklükte bilginin üretilmesi ve
dağıtılması; yönetim bilgi sistemleri (Management Information Systems-MIS)
kavramının ortaya çıkmasını sağlamış ve e-devlet sürecinin en önemli adımlarının
atılmasını tetiklemiştir.(OECD.2005).
1990’lı yıllarda internet ve BİT’lerin kullanımının artması sonucu değişen yönetim
anlayışı çerçevesinde, “e-devlet” kavramı ilk olarak Eylül 1993 yılında ABD’deki
“Ulusal Performans Gözden Geçirme Programı”nda kullanılmıştır (Maraş,G.2011).
Devletlerin interneti daha fazla kullanmaya başlaması ve 1990’lı yılların
sonlarında, dijital teknoloji ve uydu yayıncılığı ile yazılı veya görsel medyanın
etkin kullanımı ile dünya küçük bir köye dönüşmüştür. Bu nedenle ulus-devletlerin
sınırları en azından ekonomik anlamda yok olmaya başlamış, buna bağlı olarak edevlet kavramı ulus devletlerin kendi içinde kullanılan bir araç olmaktan çıkıp
devlet toplulukları tarafından da benimsenmeye başlanmıştır (Odabaş,Ç.2004).
2.

E-Devletin Aşamaları ve Modeli
E-Devletin Aşamaları
Başlangıç: Bir devletin web varlığı, birkaç bağımsız resmi site
aracılığıyla kurulur. Bilgiler sınırlı, temel ve statiktir.
Gelişmiş: İçerik ve bilgiler daha düzenli bir şekilde güncellenir.
Etkileşimli: Kullanıcılar formları indirebilir, yetkililerle irtibata
geçebilir, talepte bulunabilir ve randevu alabilir.
İşlemsel: Kullanıcılar hizmetler için ödeme yapabilir veya
çevrimiçi finansal işlemlerde bulunabilirler.
Sorunsuz: İdari ve departman sınırları boyunca işlevlerin ve
hizmetlerin toplam entegrasyonu.

Kutu 1. E-Devletin Aşamaları (UN Benchmarking e-Government, 2001)
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Bu konudaki en iyi örnek Avrupa Birliği (AB)’dir.1998’de AB’nin başlattığı eAvrupa girişimi 2000 yılında tamamlanmıştır. Bu girişimle ucuz haberleşme; daha
hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmetin sunulması; hizmet sunumunu sağlayacak insan
gücünün oluşturulması ve tüm hizmetlerin elektronik ortamda verilmesi
hedeflenmiştir. Avrupa Parlamentosunun (AP) hayata geçirdiği “e-Avrupa
2005:Herkes için Bilgi toplumu” projesiyle de internete ulaşımın
yaygınlaştırılması, dört milyon yeni iş istihdam alanının sağlanması, üretimin
artması ve kamu hizmetlerinin modernleşmesi hedeflenmiştir (Odabaş,Ç.2004).

Şekil 1. E-Devlet Modeli (UN Government Survey,2003)

Bilgi toplumunda bilinç seviyesi artan vatandaşın, bilgiye ulaştıkça aynı oranda
memnuniyet katsayısıda artmaktadır. Devletinde vatandaşına hizmet götürmek
konusunda daha bilinçli, bilgili ve çağa ayak uydurur şekilde hareket etmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, kamu yönetimi bekleneni vatandaşına vermek üzere
daha hızlı hareket etmek zorundadır. Bu zorunluluktan dolayı kamu hizmetlerinin
BİT’lere dayalı olarak şekillenmesi, bu hizmetlerin hızlı, etkin ve verimli
sunulması, devletin BİT’ler ile vatandaşına ulaşması ve sonuç olarak devletin
dijitalleşmesi, yani e-devlet kavramının oluşması kaçınılmaz olmuştur.
(Özütürker,M.2010).
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ITU Statistics (http://www.itu.int/ict/statistics)
Gelişim düzeyine göre, internet kullanan bireyler
İnternet kullanan bireyler
(in millions)

2008

2016*

Developed

753

1.023

Developing

808

2.465

1.561

3.488

Total

Individuals using the Internet, by level of development

2008

Gelişmekte

2016*

Gelişmiş

Gelişmiş
Gelişmekte

Gelişmiş / gelişmekte olan ülke sınıflandırmaları UN M49, http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx.html Not: * Tahmin
(ITU World Telecommunication/ICT indicators database)

E-Katılım Kavramı Çerçevesi ve Anahatları:
Ağ teknolojilerinin yarattığı önemli gelişmelerden birisi de kullanıcıların
birbirleriyle, kurumlarla ve devlet kuruluşlarıyla çok hızlı ve kolay bir şekilde
iletişime girebilmesidir. İletişimin hızlı ve düşük maliyetli olması nedeniyle
şimdiye kadar ortaya çıkmayan bir iletişim trafiği görülmektedir. Yoğun bir
iletişimin yaşandığı ağ ortamında geleneksel yönetimlerin aksine kullanıcıların
bütün mekanizmaları işletme konusunda önemli bir aşama kaydetmektedir. İletişim
maliyetlerinin düşük olması ve iletişimin kolay olması nedeniyle gerek kullanıcılar
arasında gerekse de kullanıcılar ile çeşitli kurumlar arasında giderek artan ve
gelişen iletişim nedeniyle görüş bildirmek, tartışmalara katılmak, ortak tavır
geliştirmek ve geri besleme sağlamak son derece kolay olmaktadır
(Kırçova,İ.2003).
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E-Katılım çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar ile gündemde yerini almış ve gelişen
bir kavramdır. Ancak ülkemiz için çok yeni, sembolik birtakım uygulamanın
ötesine geçememiş gelişiminin erken evrelerinde bir kavramdır. Bu faktörlere eKatılım kavramının birtakım farklı disiplinleri bir araya getiren multi-disipliner
yapısını eklediğimizde, bu alanda çalışma yapmanın zorlukları daha iyi
anlaşılabilecektir.
“E-Katılım, birtakım farklı disiplinleri, alanları ve araştırma alanlarını bir
araya getiren eklektik bir araştırma alanıdır. Bu ortaya çıkan araştırma alanları
için tipik olarak şunu ifade eder;
a)Bu alanın kendine ait gelişmiş teori ve yöntemleri yoktur ancak ana
disiplinlerden uyarlanan, adapte edilmeye bağımlıdır.
b)Üzerinde genel bir mutabakata varılmış uygun teori ve metotlar yerine
eklektik ve geçici karışımlar vardır.”(Sæbø,Ø. Rose,J. Flak,Skiftenes L.2008)

Şekil 2. E-Katılım Alanı Modeli(Sæbø,Ø. Rose,J. Flak,Skiftenes L.2008)
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“E-Katılım: Kavramın Anahatları:
Katılım genel anlamda “iştirak etme” olarak anlaşılır; ya bazı toplumsal
tartışmalara yada etkinliklere katılma anlamında yada karar vermede bazı roller
oynamak (yönetim, ekonomi ve siyaset teorisinde daha yaygın) olarak anlaşılabilir.
Katılımı içeren pek çok teorik tartışma olmasına rağmen (örneğin;
katılımcı yönetim, katılımcı ekonomi, katılımcı tasarım, topluluk katılımı, katılımcı
aksiyon araştırması), e-katılım genellikle politik görüş veya karar verme ile
ilişkilendirilir.
Katılım, resmi siyasi süreç içerisinde gerçekleşebilir. (örneğin, oy verme)
veya bunun dışında (örneğin siyasi aktivizm).”(Sæbø,Ø. Rose,J. Flak,Skiftenes
L.2008)
“Halkın katılımını yükseltmek sosyal kapsayıcı yönetişimin köşebaşıdır. Ekatılımın ilk hedefi, halkın bilgiye ve kamu hizmetlerine erişiminin artırılması
olmalıdır; yine gerek genel, gerek bireysel ve gerekse özelde toplumun daha iyi
olmasında etkisi olan kamu karar alma sürecine katılımın artırılması olmalıdır.
E-katılım iki şeyin toplamından meydana gelmektedir ki bunlar, vatandaş
katılımını teşvik etmek için hükümet programları ve katılım hususunda vatandaşın
isteğidir. Bu hem talep hem de arz tarafını kapsamaktadır.
E-katılım indeksi, halkın katılımını teşvik amacıyla e-devlet programlarını
kullanarak kamu politikası yapan bir ülkenin ürettiği hizmete, bilginin niteliğine ve
kalitesine göre değerlendiriyor. Bu öyle bir göstergedir ki; Sosyal Yönetişim
Programına ulaşma ile ilgili olarak, Devletin vatandaşı müzakere için
cesaretlendirme, kamu politikasında katılımcı karar alma konularında ki
kapasitesini ve isteğini gösterir. UN’in Küresel raporlarının amacı doğrultusunda
olsa da şimdi e-katılım kendini katılımın G2C bakış açısının değerlendirilmesi için
sınırlamaktadır. Hükümet e-katılım programları üzerine yapılan etki
değerlendirmeleri ayrı bir araştırma gerektirmektedir.
E-katılım, BM Küresel Raporundaki tanımıma göre, hedeflerine şu yollarla
ulaşmaya amaçlamaktadır;
a) Karar mekanizması ile ilgili vatandaşa daha fazla e-bilgi sunma,
b) Müzakere ve katılımcı süreçler için e-danışma kavramının geliştirilmesi
ve
c) E-karar kavramını desteklemek için, vatandaşların karar vermeye
katılımının artırılması.(http://unpan3.un.org/egovkb/egovernment_overview/eparticipation.htm)
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Kutu 2. E-Katılım Çerçevesi (UN Government)Survey, 2003)

E-Katılım Çerçevesi
E-bilgi: Devlet web siteleri, politikalar ve programlar, bütçeler, kanunlar
ve yönetmelikler ile kamuya açık temel ilgi alanlarına ilişkin diğer bilgilere
yer verir. Web forumları, e-posta listeleri, haber grupları ve sohbet odaları
da dâhil olmak üzere kamuya açık bilgilerin zamanında erişilmesi ve
kullanılması için bilginin yaygınlaştırılması için araçlar bulunur.
E-danışmanlık: Devlet web sitesi, e-danışma mekanizmalarını ve
araçlarını açıklamaktadır. Gerçek zamanlı tartışma hatları ve kamuya açık
konferanslara ait videolara ve videolara arşiv erişimi hakkında kamu
politikası konularında seçenek sunar. Devlet, vatandaşları tartışmalara
katılmaya teşvik eder.

E-karar verme: Hükümet kararında vatandaşın girdisini dikkate alır
ve özel konuların sonuçları ile ilgili güncel geri bildirim sağlar.

“E-Katılım Düzeyi;
Bu anahtar boyut, vatandaşların ne kadar ve ne dereceye kadar hizmet
almış olduklarını göz önüne alır. OECD raporunda [5], demokratik siyasi
katılımın, bilgi sağlamak açısından, karar verme sürecine katılma mekanizmaları
politika gündemine katkıda bulunma ve etkileme becerisi gibi özellikle de aşağıdaki
terimleri yararlı bir şekilde tanımlayan araçları içermesi gerektiği
savunulmaktadır.
A.
Bilgi: Hükümetin vatandaşlar tarafından kullanılmak üzere bilgi
ürettiği ve sunduğu tek yönlü bir ilişkidir.
B.
Danışma: Vatandaşların hükümete geri bildirim sağladığı iki
yönlü bir ilişkidir. Bilginin önceden tanımlanmasına dayanır. Devlet danışılacak
konuları tanımlar, soruları belirler ve süreci yönetir bu arada vatandaşı da görüş
ve düşünceleri ile katkıda bulunmaya davet eder.
C.
Aktif Katılım: Vatandaşların hükümetle ortak bir biçimde, politika
oluşturma süreç ve içeriği tanımlamaya aktif şekilde dâhil olduğu süreçtir. Nihai
kararın sorumluluğu hükümete ait olmakla birlikte, gündemi belirleme konusunda
vatandaşlar için eşit statüye sahip olduğunu kabul ediyor.
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Yukarıda tanımı yapılan terimler basitçe kullanıldığında ve bölüm 1’de
tanımlanan “e-katılım hedefleri” göz önüne alındığında, e-demokrasi girişimlerini
karakterize etmek için kullanılabilecek üç katılım seviyesi geliştirdik.
Birinci seviye, katılımı mümkün kılmak için teknolojinin kullanılmasıdır.
E-etkinleştirme (sağlama), internete genellikle erişemeyen ve mevcut çok miktarda
bilgiden yararlanmak isteyen kişileri desteklemekle ilgilidir. İlgilendiğimiz
hedefler, vatandaşlara çeşitli teknik ve iletişimsel becerilerini karşılayacak bir dizi
teknoloji sunarak teknolojinin daha geniş kitleye ulaşmasının nasıl yapılacağı ile
ilgilidir. Teknolojinin, hem daha erişilebilir hem de daha anlaşılır bir biçimde
uygun bilgileri vermesi gerekiyor. Erişilebilirlik ve bilginin anlaşılabilirliğinin bu
iki yönü e-etkinleştirme ile ele alınmaktadır.
İkinci seviye, vatandaşlarla etkileşimde bulunmak için teknolojinin
kullanılmasıdır. E-Etkileşim, Vatandaşlarla e-etkileşim kurmak, daha derin
boyutta katılımları sağlamak, daha geniş bir kitleye danışmanlık yapmak ve politik
konularında müzakereci tartışmayı desteklemek anlamına gelir. Bu bağlamda
“etkileşimde bulunmak” teriminin kullanımı ile vatandaşa, devlet yada parlamento
tarafından yukarıdan aşağıya kadar danışmanlık verilmesine atıfta
bulunulmaktadır.
Üçüncü
seviye,
vatandaşları
güçlendirmek
için teknolojinin
kullanılmasıdır. E- yetki verme, vatandaşı aktif katılımını desteklemek ve siyasi
gündemi etkilemek için aşağıdan yukarıya fikirleri kolaylaştırmak ile ilgilidir.
Demokrasinin daha önceki yukarıdan aşağıya doğru perspektifleri, kullanıcıların
bilgi erişimine ve hükümetin liderliğindeki girişimlere reaksiyon açısından
karakterizedir. Aşağıdan yukarıya doğru bakıldığında, vatandaşlar politikayı
tüketen taraf olmaktan ziyade üreten taraf olarak ortaya çıkıyor.”(Ann
Macintosh,2004)
E-devlet anketinin bir parçası olan e-katılım soruları, anket boyutunu e-devlet'in
hali hazırdaki kalite seviyesini vurgulayarak genişletmektedir. Bu sorular;
hükümetler tarafından vatandaşlara bilgi sağlanmasını ("e-bilgi paylaşımı"),
paydaşlarla etkileşimi ("e-danışma") ve karar verme süreçlerine katılımı
kolaylaştıran internet kullanımına ("e-karar verme") odaklanmaktadır. Bir ülkenin
e-katılım indeks değeri diğer ülkelere nazaran, bu özelliklerin ne kadar kullanışlı
olduğunu ve hükümet tarafından ne oranda iyi dağıtıldığını yansıtmaktadır. Bu
ölçümün amacı, belirli bir uygulama önermemek değil, farklı ülkelerin çevrimiçi
ortamlarda nasıl kullandıklarına ilişkin fikir sunmaktır. Vatandaşlar ve hükümet
arasındaki etkileşimi teşvik edecek araçlar, hem de vatandaşlar arasında herkesin
menfaati için. (UN Government Survey,2012)
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Buraya kadar ki yerli ve yabancı farklı kaynaklarda açıklanmaya çalışılan
kavramsal tanım ve açıklamalarda görüleceği üzere e-katılım potansiyelini ölçmek
içine-bilgi sağlama, e-danışma mekanizmasını sağlama ve e-karar verme
göstergeleri kullanılmıştır. Bu göstergeler, e-katılım kavramı ile etkileşimlerinin
analiz edilmesi şeklinde kullanılmıştır. Günümüzde bu göstergelere-katılım
olgusuna ait temel ölçütler haline gelmiştir.
Literatür Tarama
PARLAK ve SOBACI 2010 “A Comparative Analysis of LocalAgenda 21
Web Sites in Turkey in Term of E-Participation” isimli çalışması incelenmiştir.
Çalışmada kullanılan ölçeğin boyutları; Bilgi Akışı Hizmetleri, İletişim Hizmetleri
ve Online Katılım Hizmetleri olmak üzere Avrupa Komisyonu’nun e-devlet
hizmetleri hakkında belirlediği 3 adet kriterdikkate alınarak belirlenmiştir.Yine bu
boyutların ölçülmesinde Uluslararası Halk Katılımı Derneği tarafından belirlenmiş
olan 16 adet gösterge kullanılmıştır.
Diğer bir çalışma olan KARKIN, N. ve ÇALHAN S. H.’nin 2011 yılında
yayınlandıkları “Vilayet ve İl Özel İdare Web Sitelerinde E-Katılım Olgusu” isimli
çalışmalarında kurguladıkları ölçütler incelenmiştir. Vilayet ve İl Özel İdare Web
Sitelerinin e-katılım olanakları açısından analiz edilmesinde KARKIN, N. ve
ÇALHAN S. H.’nin ürettiği oldukça basit düzeydeki bazı ölçütler kullanılmıştır.
Bu ölçütler, yerel düzeyde değerlendirilebilecek bazı uygulamalar yanında, BİMER
ve 4982 sayılı yasanın uygulanması örneğinde olduğu gibi bazı merkezi düzey
olanaklarına referans vermesi sebebi ile“Yerel Düzey e-Katılım Araçları” ile
“Merkezi Düzey e-Katılım Araçları” olarak ikiye ayrıldığı görülmüştür.
Ayrıca DEMİRHAN K. ve ÖKTEM, M. K.’nın 2011 yılında yayınladıkları
“Electronic Participation In The Policy Making Process: A Case Study” isimli
çalışmaları incelenmiş, bu çalışmadaMoreno&Traverso’dan kaynak göstererek
çalıştıkları 3 boyut ve 21 göstergeli e-katılım seviyesini ölçmek için göstergeler
(Indicators to measure e-participation level) ölçeği incelenmiştir.
Yine KARKIN ve ÇALHAN’ın 2010 yılında TODAİE tarafından 2010 yılında
düzenlenen Kamu Yönetimi ve Teknoloji Forumunda sundukları “İl Belediye Web
Sitelerinin e-Katılım Açısından Analizi” çalışmaları metod ve ölçek açısından
incelenmiştir. Çalışmada yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz yerli kaynakların
yanı sıra sürekliliği ve geçerliliği ile Uluslararası alanda temel raporlarda
incelenmiştir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletlerin 2001 yılındaki E-Devlet
Benchmarking raporu ile başlayarak düzenli olarak iki yılda bir tekrarlanan Küresel
ölçekte E-Devlet Araştırması incelenmiştir. Söz konusu raporda,e-Devlet Gelişim
İndeksi ile e-katılım’ın hedef ve çerçevesi olarakta kabul edilen “e-bilgi
paylaşımı”, “e-danışmanlık” ve “e-karar verme”den müteşekkil 3 boyutlu eKatılım endeksi de incelenmiştir.
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Ayrıntılı olarak incelenen ölçeklerden biride “Dünya Genelinde Yerel
Yönetimlerde Dijital Yönetişim Araştırması” e-yönetişim ölçeğidir. Daha önce
2003, 2005, 2007, 2009 ve 2011-2012 ve son olarak 2013-2014 yıllarında tekrar
edilmiş olup, Rutgers Universitesi öncülüğünde, Kent State University ve Public
Technology Institute desteği ile devam eden bir çalışmanın ürünüdür. Rutgers
Üniversitesinin 5 boyutlu e-yönetişim anketine ait ölçütler şu şekilde açıklanabilir:
Gizlilik ve Güvenlik, Kullanılabilirlik, İçerik, Hizmetler, ve son olarak Vatandaş ve
Sosyal Sorumluluk ölçütüdür. Gizlilik ve Güvenlik boyutunda gizlilik politikası,
kimlik doğrulama, şifreleme, veri yönetimi gibi göstergeler kullanılmaktadır.
Kullanılabilirlik boyutunda kısaca yerel web sitelerinin kullanıcı dostu olup
olmadıkları geleneksel web sayfaları, biçimleri ve arama araçları olarak 3 tip
özellik açısından ele alınmıştır. Üçüncü bileşen olan İçerikle ilgili iletişim
bilgilerine ulaşılabilirlik, kamusal belgeler, yetersiz erişim, multimedya
materyalleri, zamana duyarlı bilgiler kullanılmaktadır. Dördüncü olarak Hizmetler
ölçeği vatandaşları belediye ile etkileşim halinde tutan ve vatandaşların hizmetlere
veya etkinliklere çevrimiçi katılımını sağlayan bir göstergedir. Beşinci ve son
ölçekte ise Vatandaş ve Sosyal Sorumluluk’ta, vatandaşın yönetime online
katılımını içeren e-yönetişim değerlendirilmiştir.
Bu alanda önemli bir çalışma olan Ann Macintosh’un 2004 yılında 37. Hawaii
Uluslararası Sistem Bilimi Konferansı Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan “Politika
Oluşturma Sürecinde E-Katılımı Karakterize Edilmesi” çalışmasında özellikle, eKatılım Düzeyi başlığı altında OECD raporuna atıfta bulunularak yer verilen, Bilgi,
Danışmanlık ve Aktif Katılım tanımları incelenmiştir.
Bu alanda çalışmaları bulunan Øystein Sæbø vd.nin 2008 yılında Üç aylık
Hükümet Bilgilendirmesi adlı yayında yer bulan, “E-katılım yapısının karakterize
edildiği bir alan araştırması” incelenmiştir. Çalışmanın giriş kısmında ekatılım;
“Yeni teknolojik uygulamalar, deneyler, hükümet raporları ve araştırma
programları vasıtası ile ilgini gittikçe arttığı ekatılım fenomeni bu yönlerinden
ötürü üzerinde anlaşmaya varılan bir tanımı bulunmayan, araştırma disiplinleri
veya yöntemleri hakkında net bir genel bakışın olmadığı ve alanın sınırlarının
kararsız olduğu bir kavramdır.” şeklinde tarif edilmiştir. Çalışmada kavram geçmiş
alan araştırmaları ışığında ele alınarak, ekatılımın; aktörleri, aktiviteleri, ekatılım
etkileri, ekatılım değerlendirmeleri, kavramsal faktörleri ve alana katkı sunan teori
ve araştırma metodları çerçevesinde bir e-katılım modeli kurgulamıştır.
İncelenen çalışmalardan biriside Johann Höchtl, Peter Parycek ve Michael Sachs’ın
2011 yılında yayınlanan “Dönüşen Devlet; İnsanlar, Süreç ve Politika” adlı
yayında yer bulan “Avusturya Yerel Yöetimlerinin eKatılım Hazırlıkları” isimli
çalışmalarıdır. Çalışmada Avusturya Belediyelerinin e-katılım hizmetleri sunmaya
ve bunun için internet erişilebilirliği kriterleri incelemektedir. Çalışmada;
Avusturya Belediyelerinin IT altyapısı e-hizmetlerin sunumu ve süreçleri açısından
yeterli mi?, Belediye ücretsiz internet erişimi sunuyor mu?, Web sitesine engelsiz

Vatandaşların E-Katılım Potansiyelinin Araştırılması ….

19

erişebiliyor musunuz?, Hangi katılımcı e-hizmetler çevrimiçi sunuluyor gibi
sorulara cevap aranmaktadır.
İncelenen diğer bir çalışma Dr. Clelia Colombo’nun Ocak 2007 ile Haziran 2009
arası gerçekleştirdiği “Katalonya’da Yerel Yönetimler ve eKatılım Deneyimleri;
Aydınlatıcı Bir Analiz” isimli çalışmasıdır. Araştırmada şu sorulara cevap
aranmaktadır; Katalonyadaki yerel yönetimlerin teşvik etiği vatandaş katılımı
pratiklerinin ana açıklayıcı faktörleri hangileridir ? ile Katalonya’da yerel
yönetimler seviyesinde e-katılımcılık deneyimlerini spesifik olarak açıklayıcı
faktörler var mıdır ?. Çalışmanın Hipotezleri; A)Belediyeyi yöneten siyasi parti
katılımcı deneyimleri etkiler. Dolayısıyla soldaki partiler daha fazla pratiği teşvik
etmelidirler. B)Siyasal seçime katılım, katılımcı deneyimleri etkiler. Dolayısıyla
çekimser oran ne kadar yüksekse katılımcı deneyimler bulma ihtimali o kadar
yüksektir. C)Katılımcı bağlam (şartlar) katılımcı deneyimleri etkiler. Böylece,
katılımcı içerikler ne kadar güçlü olursa vatandaş katılım pratiği artar.
D)Teknolojik bağlam, e-katılım deneyimlerinin dürtüsünü (itki, uyarı, ani hareket
etkisi) etkileyecektir, dolayısıyla belediyenin teknolojik imkân ve altyapısı
güçlüyse o oranda e-katılım pratikleri yüksektir. E)Nüfus büyüklüğü arttıkça,
vatandaş katılımı pratikleri artar. Çalışmanın Bağımlı Değişkenleri; - Yerel
düzeyde kamu politikaları ve belediye bütçesine katılım tecrübesinde olduğu gibi
kamu politikalarının gelişiminde vatandaş katılım tecrübesi hem çevrimiçi hem de
çevrimdışıdır. - Katılımcı web sitelerinin işlevleri şunlardır; Posta kutuları, epostalar, şikâyet ve öneri posta kutuları, forumlar, bloglar, anketler, danışmanlık ve
belgeler. Çalışmanın Bağımsız Değişkenleri; politik, sosyolojik, ekonomik ve
teknolojik açıklayıcı değişkenler olarak bağımsız değişkenler farklı analitik
kategoriler başlığında gruplandırılmıştır;
a)
b)

c)
d)
e)

Siyasi Bağlam :Yerel yönetimlerin siyasi rengi, Çekimser oy oranı,
Katılımcı Bağlam: E-katılım platformları, Vatandaşın yasal
düzenlemesi Katılım, Vatandaş katılım bölümü ve danışma
kurulları sayısı
Sosyoekonomik Bağlam: Kişi başı gayri safi yurt içi hasıla,
Nüfusun yaş ortalaması , İspanyol vatandaşı olan nüfus
Teknolojik Bağlam: Belediyenin nüfusunun internet sunucusu bant
genişliği yüzdesi
Belediyenin Büyüklüğü: Belediyenin sınırları içinde oturan insan
sayısı

Yine literatür taraması kapsamında Dünya Ekonomik Forumuna ait 2016
tarihli “Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu” incelenmiştir. Raporda birinci
bölümde ülkeler NRI (Network Readiness Index; bir ülkenin BIT gelişimlerine
katılmasına ya da bu gelişmelerden faydalanmasına ilişkin bir endeks olan NRI;
Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Formu ve Uluslararası Telekomünikasyon
Birliği adlı uluslararası kuruluşların ortak çalışmalarıyla 2001 yılından beri
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yayınlanmaktadır) başlığı altında 139 ülke içinde 1 ile 7 arası bir değer ile
derecelendirilmiştir. İkinci bölümde ise ekonomiler NRI’i oluşturan 53 göstergenin
her birindeki performansı açısından değerlendirilmiştir. Ülkemiz bu çalışmada NRI
bazında 4,4 puan ile 48. Sırada yer almıştır. Aynı çalışmada ülkemiz e-katılım
indeksinde ise 64. sırada kendine yer bulmuştur.
Araştırma Yapısı ve Ölçeği
Bu çalışmada yerel yönetimlerin en önemli aktörü olan büyükşehir
belediyesi sınırları içinde e-katılım ve bunu ifade eden halkın yönetime katılması,
karar alma süreçlerine katılması olanaklarını destekler nitelikteki uygulamaların
mevcudiyet ve niteliğini ölçmek üzere gerçekleştirilmiştir.Literatür kaynakları
incelenerek e-katılım uygulamalarına ilişkin sorular değerlendirilmiş olup bir anket
formu oluşturulmuş böylece uygulamada e-katılım potansiyeli ölçülmesi
hedeflenmektedir.
Araştırma örneklemi belirlenirken merkez ilçe nüfusları ve ardından nüfusu en
kalabalık olan alt mahalleler dikkate alınmıştır.Araştırma örneklemine girecek
birimlerin belirlenmesinde ilgili oranlar küme örneklemesi yöntemi ile
belirlenmiştir.Sonraki aşamada her bir merkez ilçede ki birimlerin belirlenmesinde
ilgili ilçenin en kalabalık 10 mahallesi seçilmiştir.
Örneklem hacminin belirlenmesinde ise evren büyüklüğü dikkate alınmıştır. Bursa
merkez nüfusunun 1.867.726 olması sebebi ile % 5 anlamlılık düzeyine göre 384
birimin alınması gerekmektedir. (Yazıcıoğlu,Y. Erdoğan,S.2004). Çalışmamızda
ise örneklem hacmi 800 birim olarak alınmıştır. Bu sayı anlamlılık düzeyinin %
5’in altında (yaklaşık olarak % 3,5 ile % 4 arasında) bir oranda analizlerin
gerçekleştirilmesi olanağını doğurmuştur. Her bir ilçe için örneklem hacminin
belirlenmesinde ise kota örnekleme yöntemi kullanılarak ilçenin Bursa nüfusu
içerisinde ki oranı örneklem oranına eşdeğer alınmıştır. Diğer bir ifade ile 826.742
olan Osmangazi ilçesi Bursa merkez ilçe nüfus toplamının yaklaşık %44’üne
karşılık gelmektedir. Dolayısıyla Osmangazi’den alınacak örneklem sayısı 800
birimin %44’üne karşılık gelen 352 adettir. Benzer şekilde nüfusu 643.681 olan
Yıldırım ilçesinin Bursa merkez ilçe nüfusu toplamına oranı %35’ine tekabül
ettiğinden bu ilçeden alınacak örneklem sayısı 280 adettir. Yine nüfusu 397.303
olan Nilüfer ilçesinin Bursa merkez ilçe nüfusu toplamına oranı %21’ine denk
gelmektedir. Bu hesaba göre Nilüfer ilçesinde 168 birim dikkate alınacaktır.
Araştırmada her bir boyut için yer alan sorular literaüre uygun olarak 5’li likert tipi
olarak hazırlanmıştır. Buna göre sorular; 1=kesinlikle katılmıyorum,
2=katılmıyorum, 3=fikrim yok, 4=katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum
şeklindedir.
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Ampirik Bulgular
Güvenilirlik analizi
Uygulanan anket formunun içsel tutarlılığını (güvenilirliğini) belirlemek
amacıyla Cronbach’s Alpha değeri kullanılmıştır. Anket formu temelde üç
kısımdan oluşmaktadır. Bu nedenle Cronbach’s Alpha değeri öncelikle her bir
kısım için uygulanmış daha sonra ise üç kısım birleştirilerek yeniden
uygulanmıştır.

Tablo 1: Güvenilirlik Analiz Sonuçları
E-katılım
E-Bilgi Sağlama
E-Danışma Mekanizması Sağlama
E-Karar Verme
Genel Güvenirlilik Düzeyi

Cronbach’s Alpha
0,942
0,948
0,950
0,980

Cronbach’s Alpha katsayısının 0,70’den büyük olması güvenirlilik açısından kabul
edilebilir bir düzeydir. E-katılımda e-bilgi sağlama güvenirlilik düzeyi 0,942,edanışma mekanizması sağlamanın güvenirlik düzeyi 0,948,e-karar verme için
güvenirlik düzeyi ise 0,95’tir.E-katılım için güvenirlik düzeyi 0,94’ün üzerindedir.
Genel güvenirlilik düzeyi 0,98’dir.Güvenirlik düzeyi 0.80<α<1.00 ise ölçek yüksek
derecede güvenir bir ölçektir (Özdamar,K.2004).Soruların tek tek güvenirlilik
düzeyleri birbirine yakın seviyelerde olduğu için anketimizde soru ekleyip
çıkarmak güvenirlilik düzeyini önemli ölçüde etkilemeyecektir.
Burada sorulan her bir soru için madde analizi uygulandığında ise herhangi bir
sorunun silinmesi durumunda bile Cronbach Alpha değeri yükselmemekte aksine
düşmektedir.

Vatandaş Profiline İlişkin Betimsel İstatistikler
İlk olarak Vatandaş profilini ortaya koymak amacıyla, katılımcıların
demografik özelliklerini ortaya koymak gerekmektedir Tablo 2’de vatandaşlara
ilişkin bazı betimsel istatistik sonuçlarına yer verilmektedir.
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Tablo 2: Vatandaş Profillerine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları
Frekans

Yüzde

Kadın
Erkek
Bekar
Evli
Boşanmış
Eşi ölmüş
18-25
26-33
34-41
42-50
51+
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans/Doktora
İşçi
Memur
Esnaf/Serbest Meslek
İşsiz
Emekli
Diğer
0-1500
1501-2500
2501-3500
3501-4500
4501 ve üzeri

442
341
233
440
76
36
113
233
235
137
53
56
119
333
248
20
368
158
78
75
45
52
265
239
168
55
36

55,3
42,6
29,1
55,0
9,5
4,5
14,1
29,1
29,4
17,1
6,6
7
14,9
41,6
31
2,5
46
19,8
9,8
9,4
5,6
6,5
33,1
29,9
21
6,9
4,5

İkamet Ettiğiniz Merkez
İlçe

Nilüfer
Osmangazi
Yıldırım

117
388
280

14,6
48,5
35

Doğum Yeri

Bursa
Bursa dışı

399
383

51
49

Cinsiyet

Medeni Durum

Yaş Grubu

Eğitim Düzeyi

Meslek Grubu

Aylık Ortalama Gelir

Araştırmaya katılanların %55,3’ü kadın %42,6’sı ise erkektir. Yani katılımcıların
cinsiyeti yönüyle dengeli olduğu söylenebilir. Medeni durum itibariyle
katılımcıların yarısından fazlası, yani %55 oran ile evliler oluşturmaktadır.
Bekârlar %29,1 oranında iken geriye kalan kısım boşanmış ve eşi ölmüş kişilerden
oluşmaktadır. Yaş grubu itibariyle ankete katılanların %29,4 oranı34-41 yaş
aralığındaki kişilerdir ve bunlar ilgili soru için en fazla orandır. 26-33 yaş arası
kişiler de %29,1 oran ile onu takip etmektedir. Bu iki değer toplandığında 26-41
yaş arasında olanların oranı %58.5’tir. 51 yaş üstündeki kişiler ise katılımcıların
ancak %6,6’sını oluşturmaktadır. Buraya kadarki sonuçlar değerlendirildiğinde ekatılım potansiyeli en yüksek profilin 26 yaş üstündeki evli bireyler olduğu sonucu
ortaya çıkmaktadır.
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Eğitim sorusu için elde edilen sonuçlar şu şekildedir. Ankete katılan kişilerin
%41,6’sı lise mezunudur. %31’i üniversite mezunu, ancak %2,5’i yüksek lisans
veya doktora mezunu olduğu görülmektedir. O halde lise ve üstü eğitimli olanların
toplam oranı %75,1’dir. Diğer bir ifadeyle bu oran dört kişiden üç kişiye karşılık
gelmektedir. Meslek grubu çerçevesinde işçi olup ankete katılanlar %46 oran ile
diğer meslek gruplarına göre çoğunluktadır. Diğer temel meslek grupları
incelendiğinde memurların oranı %19,8 iken, geriye kalanlar yaklaşık %6 ila %10
oranında bulunmuştur. Aylık ortalama geliri 0-1500 Türk Lirası arasında olanlar
%33,1 iken, 1501-2500 TL arasında olanların oranı ise yaklaşık %30 civarında,
2501-3500 TL arasında olanlar %21 oranındadır. O halde 3500 TL ve altı
gelirlilerin oranı %83’tür.
İkamet edilen yer değişkeni incelendiğinde genelde kişiler Osmangazi ilçesinde
ikamet etmektedir(%48,5). Geriye kalan kişiler Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde
ikamet etmektedir. İlginç olan bir sonuç olarak Bursa ve Bursa dışında doğanlar
neredeyse yarı yarıyadır. Yani %51’i Bursa doğumlu iken, %49’u Bursa dışı
doğumlu olanlardır.
Vatandaşların Yönetime Katılım Özellikleri
E-katılım kavramı, katılım kavramı ile başlar. Bu amaçla çalışmada
vatandaşların yönetime katılım hususunda ne kadar bilgi ve söz sahibi olduğunu
belirlemek amacıyla, aşağıdaki sorulara yer verilmiştir. Tablo 3’te vatandaşların
yönetime katılım frekansları yer almaktadır.
Tablo 3: Vatandaşların Yönetime Katılım Özellikleri

Son Genel Seçimde Oy
Kullandınız Mı?
Son Yerel Seçimde Oy
Kullandınız Mı?

Talep, Öneri ve
Şikâyetlerinizi Hangi İletişim
Kanalları Yardımıyla
Belediyeye İletirsiniz.

Frekans

Yüzde

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Dilekçe Yoluyla

734
38
722
52
169

91,8
4,9
90,3
6,5
21,1

Telefon-Fax Yoluyla

238
116
116
29

29,8
14,5
14,5
3,6

34

4,3

51

6,4

12

1,5

103

12,9

Muhatap Bulunmama

323

40,4

Sonuç Alınabileceğine İnanmama

330

41,3

Diğer

19

2,4

E-Mail İle
Muhtarlık Aracılığıyla
Kent Konseyi Aracılığıyla
Sivil Toplum Örgütleri Aracılığıyla
Belediyenin İnternet Sitesindeki Şikâyet,
Öneri, Katkı Bölümü Vasıtasıyla
Diğer
Başka Bir Siyasi Görüşe Sahip Olma

Sizce Talep, Öneri ve
Şikâyetlerin Belediyeye
İletilmemesinin Nedenleri
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Son genel seçimlerde oy kullananların oranı %91,8, son yerel seçimlerde oy
kullananların oranı ise %90,3’tür. Hem genel hem de yerel seçimde oy kullandığını
söyleyenlerin oranı %90’ların üstünde olduğundan vatandaşların bu iki hususu
önemsedikleri anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar yönetime
katılımın önemli bir göstergesi olan yerel ve genel seçimlere önem vermekte ve
sandık başına giderek fikirlerini beyan etmektedirler.
Vatandaşların talep,öneri ve şikâyetlerini hangi kanallarla belediyelere
bildirdiklerini belirlemek amacıyla sorulan soruya; telefon-fax yoluyla diyenlerin
oranı %29,8 iken,dilekçe yoluyla diyenlerin oranı %21,1’dir. İlginç olan bir husus
mail yolunu kullananların oranı üçüncü sırada %14,5 oranındadır. Bir diğer önemli
bulgu belediyelerin internet siteleri üzerinden dilek, öneri ve şikâyetlerini
bildirenlerin oranı ancak %6,4 oranındadır. Bu sonuç belediyelerin internet
sitelerinin etkin çalışmadıkları izlenimi vermektedir.
Bir diğer önemli soru Belediye’ye talep,öneri ve şikâyetlerin iletilememesinin
nedeni sorusudur. Bu soruya vatandaşların sonuç alabileceklerine inanmaması ve
muhatap bulamayacaklarını düşünmeleri toplamda %81,7 oranla açık bir sonuç
olarak kendini göstermektedir. Bu durum vatandaşların yönetime katılma
hususunda inanç düzeylerinin düşük olduğunu ortaya koymakta, aslında bu
inançları arttığında talep, öneri ve şikâyetlerini daha sık oranda belediyeye
iletebileceklerini ortaya koymaktadır.
Vatandaşların Yönetime E-Katılım Özellikleri
Yerel yönetimlerin en önemli aktörü olan büyükşehir belediyelerinin ekatılım ve bunu ifade eden halkın yönetime katılması, karar alma süreçlerine
katılması olanaklarını destekler nitelikteki uygulamaların mevcudiyet ve niteliğini
ölçmek üzere gerçekleştirilmiştir. Bu hedef doğrultusunda e-bilgi sağlama, edanışma mekanizmasını sağlama ve e-karar verme göstergelerinin e-katılım
kavramı ile etkileşiminin analiz edilmesinde e-katılım olgusuna ait ölçütler temel
alınmıştır (Moreno&Traverso,2010. UN,2008. UN,2010. Macintosh,A.2004).
E-Bilgi Sağlama
Tablo 4’te vatandaşların e-bilgi sağlama özelliklerine ilişkin frekans
dağılımları gösterilmektedir.
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26

90

11,3

219

27,4

194

24,3

88

11

183

22,9

95

11,9

184

23

243

30,4

94

11,8

192

24,1

95

11,9

219

27,5

211

26,5

80

10

220

27,6

145

18,2

224

28,1

146

18,3

63

7,9

206

25,9

110

13,9

210

26,4

191

24,1

77

9,7

194

24,4

81

10,2

173

21,7

255

32

93

11,7

197

24,8

109

13,7

202

25,4

204

25,7

82

10,3

225

28,3

87

10,9

238

29,9

169

21,3

76

9,6

Yüzde

Yüzde

Kesinlikle
Katılıyorum

Frekans

Frekans

Katılıyorum
Yüzde

Fikrim Yok
Frekans

208

Yüzde

Yüzde

Gündem, yıllık raporlar,
sonuçlar
ve
dokümanlara
belediyenin
internet
sitesi
üzerinden
ulaşılabilir.
Duyurular belediyenin
internet sitesi üzerinden
ulaşılabilir.
İstatistiklere
belediyenin
internet
sitesi
üzerinden
ulaşılabilir.
Belediye
toplantıları
internet
üzerinden
ulaşılabilir.

Frekans

Kesinlikle
katılmıyorum
Frekans

E-BİLGİ SAĞLAMA

Belediyenin e-katılım
politikaları,program ve
işleyiş
sürecine
belediyenin
internet
sitesi
üzerinden
ulaşılabilir
Belediye
yöneticileri,belediye
yapısı ve hizmetler
hakkında
bilgilere
belediyenin
internet
sitesi
üzerinden
ulaşılabilir
Kanun
ve
yönetmeliklere
belediyenin
internet
sitesi
üzerinden
ulaşılabilir
Belediyenin
finansal
durumunu internet sitesi
üzerinden
takip
edilebilir.

Katılmıyorum

Tablo 4: Vatandaşların E-Bilgi Sağlama Özelliklerine İlişkin Frekans
Dağılımları

Belediyenin e-katılım politikaları, program ve işleyiş sürecine; finansal durumuna;
gündem, yıllık raporlar, sonuçlar ve dokümanlara; istatistiklere; belediye
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toplantılarına, çoğunlukla internet sitesi üzerinden erişilemediği düşüncesinin
vatandaşlarda hakim olduğu yukarıdaki oranlarda görülmektedir.
Ayrıca belediyenin yöneticileri, belediye yapısı ve hizmetler hakkında bilgilere;
kanun ve yönetmeliklere; duyurulara ise vatandaşların genel olarak internet sitesi
üzerinden ulaşabildiği kanaatine varılmıştır. Özellikle “Belediyenin finansal
durumu internet sitesi üzerinden takip edilebilir” sorusuna diğer sorulardan daha
yüksek bir oranda katılmama durumu içerdiği gözlenmiştir.
E-bilgi sağlama ile ilgili olarak ikinci önemli husus, ortalama ve standart sapma
bilgileri Tablo 5’te gösterilmektedir.
Tablo 5: Vatandaşların E-Bilgi Sağlama Özelliklerinin Betimsel İstatistikleri
E-BİLGİ SAĞLAMA

Ortalama

Belediyenin e-katılım politikaları,program
ve işleyiş sürecine belediyenin internet
sitesi üzerinden ulaşılabilir

2,8298

Standart
Sapma

Varyans

1,34558

1,811

Belediye yöneticileri,belediye yapısı ve
hizmetler hakkında bilgilere belediyenin
internet sitesi üzerinden ulaşılabilir

2,9975

1,67062

2,791

Kanun ve yönetmeliklere belediyenin
internet sitesi üzerinden ulaşılabilir

2,8645

1,31639

1,733

Belediyenin finansal durumunu internet
sitesi üzerinden takip edilebilir.

2,6078

1,27727

1,631

Gündem, yıllık raporlar, sonuçlar ve
dokümanlara belediyenin internet sitesi
üzerinden ulaşılabilir.

2,7771

1,32563

1,757

Duyurular belediyenin
üzerinden ulaşılabilir.

2,9648

1,36581

1,865

İstatistiklere belediyenin internet sitesi
üzerinden ulaşılabilir.

2,8300

1,33157

1,773

Belediye toplantıları internet üzerinden
ulaşılabilir.

2,7283

1,32849

1,765

internet

sitesi

E-bilgi sağlama değişkenini içeren soruların her birinin ortalamalarına bakıldığında
2,61 ila 2,99 aralığında olduğu görülmektedir. Yani vatandaşların e-bilgi sağlama
hususunda “katılmıyorum” ya da “fikrim yok” seçeneklerinin ağırlıklı olarak
seçildiğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle e-bilgi sağlamanın vatandaşlar
nezdinde olumlu bir yargıya sahip değildir.
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E-Danışma Mekanizması Sağlama
E-katılımın ölçülmesinde kullanılan ikinci gösterge e-danışma
mekanizmasıdır. Tablo 6’da e-danışma mekanizması sağlama ölçeğini oluşturan
değişkenlerin frekans dağılımları gösterilmektedir.

Frekans

Frekans

Yüzde

Frekans

Frekans

Yüzde

190

23,8

122

15,3

214

26,8

215

26,9

58

7,3

185

23,1

92

11,5

200

25

253

31,6

69

8,6

185

23,1

76

9,5

206

25,8

228

28,4

102

12,8

195

24,4

154

19,3

217

27,1

172

21,5

58

7,3

211

26,4

121

15,1

200

25

192

24

74

9,3

199

24,9

89

11,1

154

19,3

262

32,8

90

11,3

189

23,6

84

10,5

199

24,9

230

28,8

93

11,6

Yüzde

Frekans

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Yüzde

Fikrim Yok

Kesinlikle
katılmıyorum
Frekans

E-DANIŞMA
MEKANİZMASI
SAĞLAMA

Belediyenin
yaptığı
anket
ve
bunlar
hakkındaki
bilgilere
belediyenin
internet
sitesi
üzerinden
ulaşılabilir.
Belediyenin
yaptığı
araştırmalar, projeler
ve bunlar hakkındaki
bilgilere belediyenin
internet
sitesi
üzerinden ulaşılabilir.
Dilek
öneri
ve
şikâyetler belediyenin
internet
sitesi
üzerinden yapılabilir.
Sohbet odası veya
online
mesajlaşma
hizmeti
belediyenin
internet
sitesi
üzerinden yapılabilir.
Yöneticilerin
veya
sorumlu kişilerin email ve dahili telefon
bilgileri
belediyenin
internet
sitesi
üzerinden ulaşabilir.
Belediyenin sunduğu
hizmetler internet sitesi
üzerinden ulaşılabilir.
Belediyenin kurumsal
bilgileri internet sitesi
üzerinden ulaşılabilir.

Katılmıyorum

Tablo 6: Vatandaşların E-Danışma Mekanizması Sağlama Özelliklerine
İlişkin Frekans Dağılımları

E-danışma mekanizması sağlama kısmında; belediyenin yaptığı anket ve bunlar
hakkındaki bilgilere, yöneticilerin veya sorumlu kişilerin e-mail ve dahili
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telefonlarına internet sitesinden ulaşılamadığı; sohbet odası veya online
mesajlaşma hizmetinin de site üzerinden yapılamadığı düşüncesi vatandaşlarda
hakim olduğu görülmektedir. Bu sonuç her bir değişken için Tablo 7’de sunulan
ortalama ve standart sapma değerlerine bakılarak da yorumlanabilir.
Tablo 7: Vatandaşların E-Danışma Mekanizması Sağlama Özelliklerinin
Betimsel İstatistikleri
E-DANIŞMA MEKANİZMASI
SAĞLAMA
Belediyenin yaptığı anket ve bunlar
hakkındaki bilgilere belediyenin
internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.
Belediyenin yaptığı araştırmalar,
projeler ve bunlar hakkındaki
bilgilere belediyenin internet sitesi
üzerinden ulaşılabilir.
Dilek öneri ve şikâyetler belediyenin
internet sitesi üzerinden yapılabilir.
Sohbet odası veya online mesajlaşma
hizmeti belediyenin internet sitesi
üzerinden yapılabilir.
Yöneticilerin veya sorumlu kişilerin
e-mail ve dahili telefon bilgileri
belediyenin internet sitesi üzerinden
ulaşabilir.
Belediyenin
sunduğu
hizmetler
internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.
Belediyenin
kurumsal
bilgileri
internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Ortalama

Standart
Sapma

Varyans

2,7860

1,27262

1,620

2,9111

1,30292

1,698

2,9812

1,35085

1,825

2,6784

1,25676

1,579

2,7456

1,32601

1,758

2,9433

1,37738

1,897

2,9421

1,34639

1,813

E-danışma mekanizması sağlama değişkenini içeren soruların her birinin
ortalamalarına bakıldığında 2,68 ila 2,98 aralığında olduğu görülmektedir. Yani
vatandaşların e-danışma mekanizması sağlama hususunda “katılmıyorum” ya da
“fikrim yok” seçeneklerinin ağırlıklı olarak seçildiğini göstermektedir.

E-Katılım Mekanizması Sağlama
Üçüncü olarak e-katılım göstergelerinden e-karar verme mekanizmasıdır.
Tablo 8’de e-karar verme mekanizması sağlama ölçeğini oluşturan değişkenlerin
frekans dağılımları gösterilmektedir.
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Yüzde

Frekans

Frekans

194

24,3

95

11,9

225

28,1

200

25

75

9,4

Kente ilişkin daha önce
alınan kararların bilgileri
belediyenin internet sitesi
üzerinden ulaşılabilir.

200

25

120

15

232

29

190

23,8

54

6,8

Vatandaş belirli bir konu
hakkında ihbarda
bulunmak istediğinde
belediyenin internet
sitesini kullanabilir.

184

23

89

11,1

231

28,9

229

28,6

64

8

Yapılan ihbarlar ve
sonuçları belediyenin
internet sitesi üzerinden
takip edebilir.

192

24

114

14,3

220

27,5

209

26,1

62

7,8

Belediyede alınan
kararların oylama
sonuçları hizmetler
internet sitesi üzerinden
ulaşabilir.

208

26

110

13,8

221

27,6

194

24,3

58

7,3

201

25,1

139

17,4

211

26,4

172

21,5

73

9,1

170

21,3

64

8

177

22,1

200

25

187

23,4

203

25,4

128

16

170

21,3

189

23,6

109

13,6

210

26,3

134

16,8

218

27,3

170

21,3

61

7,6

214

26,8

112

14

199

24,9

213

26,6

56

7

229

28,6

140

17,5

219

27,4

165

20,6

42

5,3

237

29,6

154

19,3

213

26,6

149

18,6

42

5,3

211

26,4

123

15,4

180

22,5

153

19,1

132

16,5

Yüzde

Frekans

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Yüzde

Kente ilişkin kararların
alınmasında belediyenin
internet sitesi üzerinden
forumlara herkes
tarafından ulaşılabilir.

Aradığım tüm bilgileri
belediyenin internet
sitesinden
ulaşabiliyorum.
Halkın yerel yönetime
katılması
demokratikleşme
düzeyini artırır.
Kent için alınacak bir
kararda fikrimi beyan
ederim.
Yerel yöneticilere
ilettiğim kentin sorunları
ile ilgili konular dikkate
alınır.
Büyükşehir belediyesinin
uygulamalarından
memnunum.
Yerel yöneticilere
ilettiğim şikâyetler
dikkate alınır.
Yerel yöneticilere
ilettiğim taleplerim
değerlendirmeye alınır.
Belediye meclis
toplantıları TV'den canlı
yayınlanırsa katılırım.

Frekans

Yüzde

Fikrim Yok

Frekans

E-KARAR VERME

Frekans

Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Tablo 8: Vatandaşların E-Katılım Mekanizması Sağlama Özelliklerine İlişkin
Frekans Dağılımları
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E-karar verme kısmında ‘halkın yerel yönetime katılması demokratikleşme
düzeyini artırır’ sorusunda olumlu düşüncelere sahip olduğu görülmektedir. Kente
ilişkin kararların alınmasında ve daha önceki alınan kararlar hakkında bilgilere;
yapılan ihbarlara, alınan kararların oylama sonuçlarına ve diğer tüm bilgilere,
belediyenin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir gibi değişkenlerde ise
vatandaşlarda olumsuz düşünceler hakim olduğu açıkça görülmektedir.
Bu sonuç her bir değişken için Tablo 9’da sunulan ortalama ve standart sapma
değerlerine bakılarak da yorumlanabilir.
Tablo 9: Vatandaşların E-Karar Verme Özelliklerinin Betimsel İstatistikleri

Dikkat edilirse vatandaşların yerel yöneticilere ilettikleri şikâyetlerin dikkate
alınmadığını ve ilettiği ya da ileteceği taleplerin değerlendirmeye dahi
alınmayacağını düşünmektedirler.
Yapısal Eşitlik Model Sonuçları
Bu kısımda vatandaşların e-katılım potansiyelini ortaya koymak amacıyla,
yapısal eşitlik modeli sonuçlarına yer verilecektir. Burada çalışmada kullanılacak
hipotezler grafik yardımıyla gösterilebilir:
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Şekil 1: E-katılımı İle İlişkili Değişkenler

Şekil 1 incelendiğinde yapısal eşitlik modeli çerçevesinde yedi hipotezin test
edileceği görülmektedir. Burada tanımlanan e-bilgi sağlama, e-danışma ve e-karar
verme gibi boyutları içeren değişkenlerin toplam skorları kullanılmıştır. Buna göre
sınanacak hipotezler şu şekilde yazılabilir:

Tablo 10: Uyum İyiliği Değerleri
C
MIN/DF
Uyum
İçin
Kritik
Değerler
Test İstatistik Değerleri

≤3

NF
I
≥
0,90

2,3
44

CF
I
≥
0,90

0,9
92

R
MSEA
≤
0,08

0,9
95

0,0
41

Tablo 10 incelendiğinde dört uyumun iyiliği ölçüsüne yer verildiği görülmektedir.
Kritik değerler ile hesaplanan test istatistik değerleri karşılaştırıldığında CMIN/DF
ve RMSEA ölçüleri daha küçük, NFI ve CFI ölçüleri ise daha büyük bulunmuştur.
Dolayısıyla modelin uyumun iyiliği çerçevesinde iyi sonuçlar verdiği açıktır. O
halde tahmin sonuçları incelenebilir.

Serkan İNAM

32

Tablo 11: Yapısal İlişkiler ve Hipotez Testi Sonuçları
Sınanan Hipotezler

Standart
Katsayılar

H01: E-bilgi sağlama ile e-katılım arasında
pozitif ilişki yoktur.

0,918*

Sıfır hipotezi red
edilir.

0,948*

Sıfır hipotezi red
edilir.

0,915*

Sıfır hipotezi red
edilir.

-0,161*

Sıfır hipotezi red
edilir.

0,300*

Sıfır hipotezi red
edilir.

-0,169*

Sıfır hipotezi red
edilir.

H02: E-danışma ile e-katılım arasında pozitif
ilişki yoktur.
H03: E-karar verme ile e-katılım arasında
pozitif ilişki yoktur.
H04: Cinsiyet ile e-katılım arasında pozitif
ilişki yoktur.
H05: İkamet edilen ilçe ile e-katılım arasında
pozitif ilişki yoktur.
H06: Medeni durum ile e-katılım arasında
pozitif ilişki yoktur.

Sonuç

Tablo 11’de tahmin edilen parametrelerin tamamı istatistiksel olarak %1 düzeyinde
anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla hipotezlerin tamamında sıfır hipotezi red
edilmektedir. O halde tahmin edilen katsayılar incelendiğinde e-katılım ile e-bilgi
sağlama arasında beklendiği üzere pozitif bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle
e-bilgi sağlama artarsa, e-katılım artar. Benzer durum hem e-katılım ile e-danışma
arasında hem de e-katılım ile e-karar verme arasında da elde edilmiştir. E-katılımın
üç boyutu olan; e-bilgi sağlama, e-danışma mekanizması ve e-karar verme
boyutları bir arada değerlendirildiğinde vatandaşların e-katılımı üzerinde edanışma boyutunun daha etkili olduğu görülmektedir. Aslında belediyelerin edanışma mekanizması için ele aldığı değişkenler, vatandaşların e-katılımının
artırılmasına yardımcı olmaktadır.
Tahmin sonuçlarında vatandaşların anlamlı olan bazı demografik özelliklerine yer
verilmektedir. Bu özelliklerden birisi cinsiyet değişkenidir. Tahmin edilen
parametrenin negatif olması erkeklerin kadınlara nazaran e-katılımının daha düşük
olduğu anlamına gelmektedir. İkinci olarak ikamet edilen merkez ilçe için tahmin
edilen parametre pozitif olması Nilüferden Yıldırıma doğru gidildikçe e-katılımın
arttığı gözlenmektedir. Son olarak ise medeni durum değişkenidir. Tahmin
sonuçlarına göre bekârların evli veya boşanmışlara nazaran e-katılım düzeyinin
daha fazla olduğu görülmektedir.
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Sonuç
Çalışmayı genel sonuçları açısından ele aldığımızda, yerel yönetimlerin;
akıllı şehir kavramı ve yenilikçi kentsel sistemler ışığında, yönetsel açıdan ve
ürettikleri hizmetler açısından değerlendirilme ve yenilenme ihtiyacı gündeme
getirilmiştir. Yerel yönetimler, yenilikçi yönetsel sistemlere bağlı olarak, değişen
hizmet üretimi ve sunumu boyutuyla, yeniden ele alınmalıdır. Bu alanda yapılacak
yeni saha çalışmalarına bağlı, model çalışmalarında, “moderatör değişken” tespiti
ile hedef kitlenin ya da olgunun belirlenmesi amaçlanmalıdır. Böylelikle tespit
edilen hedef kitle veya olguya yönelik olarak iyileştirme, geliştirme ve yenileme
çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
Çalışmayı özel sonuçları itibariyle ele aldığımızda; vatandaşların e-katılım
potansiyelini belirlemek amacıyla e-katılımı oluşturan boyutlar arasındaki ilişkiler
ve vatandaşların bazı demografik özelliklerine yer verilmektedir. Buna göre
beklendiği gibi e-katılımın üç boyutu olan; e-bilgi sağlama, e-danışma
mekanizması ve e-karar verme boyutları arasında pozitif ilişki bulunmuştur.
Vatandaşlar çerçevesinde e-katılımı etkileyen bu üç boyuttan e-danışma boyutunun
daha etkili olduğu görülmektedir. Benzer şekilde demografik özellikler itibariyle
ise cinsiyet, medeni durum ve ikamet edilen merkez ilçe değişkenlerinin e-katılım
üzerinde anlamlı ilişki bulunmuştur.
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SUMMARY

Investigation of E-Participation Potential of Citizens:
Sample of Bursa province
Serkan İNAM
Uludag University, Bursa, Turkey

This work aims to survey e-participation notion at the local level which is
supporting individual participation and decision-making also one of the basic
concepts and practices of e-government and e-governance. Participation concept
characterized at this level represents a more solution-oriented communication with
the dimensions of accessibility, openness and transparency between the rulers and
the ruled. This model of political participation brings a novel point of view to
democratic participation and traditional political behavior.E-participation is
accepted as a novel concept and remained and remaining in the agenda of
developed country’s governance processes. In this context, it’s aimed to revealing
the community's approach to e-participation opportunities which is increasing
access to society, knowledge and public services, increasing citizen’s capacity for
negotiation, public policy and participatory decision making in addition, to
determine the present and future of the subject and to make predictions. In this
context, it’s aimed that revealing the community's approach to e-participation
opportunities which is increasing access to society, knowledge and public services,
increasing citizen’s capacity for negotiation, public policy and participatory
decision making in addition, to determine the present and future of the subject and
to make predictions. In addition to findings and predictions obtained that will be a
road map of local politics they also contributes to the efficiency of the services.
Within the scope of the study, 5 of Likert type questionnaire were applied
in Bursa. In the study in order to determine the e-participation potential of the
citizens, relations among the dimensions of e-participation and demographic
characteristics of citizens were examined. As a results, as expected, a positive
correlation was found among the three dimensions of e-participation including einformation provision, e-consultation mechanism and e-decision making
dimensions. It is seen that the e-consultation dimension to be more effective than
other two dimensions. Similarly, as far as the demographic characteristics are
concerned, gender, marital status, and resident center district variables have a
significant relationship on e-participation.
Key words: E-participation, providing E-information, E-decision making, Econsultation, E-government, E-governance, Smart City, Urban Systems
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РЕЗЮМЕ
Исследование возможностей электронного участия граждан:
Пример провинции Бурса

Серкан ИНАМ
Университет Улудаг, Бурса, Турция

Этот документ направлен на измерение Закона об электронном участии,
который является ключевой концепцией и применением электронного
управления и электронного государства, принятого в развитых странах, для
поддержки принятия индивидуальных решений и принятия решений на
местном уровне. Атрибут, характеризуемый этим уровнем, указывает на
более целенаправленную, интерактивную связь с аспектами доступности,
открытости и прозрачности среди тех, кто управляется, а при необходимости
между теми, кто управляет и кто управляется. Эта модель принесла новый
взгляд на политическое участие, демократическое участие и традиционное
политическое поведение. Электронное участие является новой концепцией и
продолжает оставаться в повестке дня в качестве важной модели в процессах
управления в развитых странах. В этом контексте он направлен на то, чтобы
определить подход сообщества к информационной и государственной службе
путем повышения способности гражданина участвовать в дискуссиях,
государственной политике и принятии решений на основе широкого участия,
чтобы общество подходило к этим практикам и делало прогнозы и
презентации на сегодняшний день и завтра.
Результаты и прогнозы являются дорожной картой местной политики и, в
этом смысле, помогают повысить эффективность и результативность услуг.В
провинции Бурса была применена 5 бальная анкета, идентичная по типу
анкете Ликерта. В этом исследовании, есть связь между электронным
участием и демографическими характеристиками граждан, для определения
потенциала электронного участия граждан. Поэтому, как и ожидалось,
существует положительная связь между тремя измерения электронного
участия - электронной передачей данных, механизмом электронных
консультаций и измерениями электронного решения. Как видно, среди этих
трех мер, влияющих на электронное участие граждан, измерение
электронных консультаций является более эффективным.
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Несмотря на демографические характеристики, существовала значительная
связь между полом, семейным положением и электронным участием жителей
в перемещении в центральные регионы.
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решение,
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