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Öz 

Yüzy llard r tart lan konular n ba nda gelen demokrasi, bili im ve ileti im tek-
nolojilerinin geli mesiyle birlikte, tart malar farkl bir boyuta ta m t r. Özellikle 21. 
yy n ba nda ülkemizde sivil toplum örgütlerinin geli im tablolar n n yak ndan izlenir 
olmas sonucunda verilere daha sa l kl ula labilmesi için teknolojinin ça da bir biçimde 
kullan lmas gerekmektedir.  

Demokrasi içerisinde yer alan siyasal faaliyetler, özellikle de siyasal kat l m aç -
s ndan seçimlere ve sonras ndaki döneme de k tutmaktad r. Ülkemizde de kat l mc de-
mokrasinin artt r labilmesi için k s r döngü haline dönü en demokrasi tart malar ndan çok 
e-demokrasinin gündeme getirilmesi ve çözüm önerilerinin bu tür bili im teknolojisi ile 
birle tirilerek tekrar dü ünülmesi, kalk nm ülkelerdeki olu umlar n birço unu ülkemize 
ta mam z sa layabilecektir.  

Çal ma, Türkiye de e-demokrasinin nerede oldu unu, e-demokrasi kültürünün 
nas l olu turabilece ini aç klayabilecektir. Çal man n uygulama bölümünde zmir de Bü-
yük ehir, Kar yaka, Konak, Balçova, Gaziemir ve Narl dere ilçe belediyeleri çal anlar ile 
anket çal mas yap lm t r.  

Anahtar Kelimeler: demokrasi, siyasal kültür, e demokrasi, e kültür, yerel yöne-
timler 

WIEWS OF MUNICIPALITES ON E-DEMOCRACY

 

Abstract 

Democracy, which has been discussed for centuries, has resulted in new discus-
sions, as a result of development in the information and communication technologies. In 
order to get reliable data, technology should be used more frequently, especially after the 
traceability of the NGO s activities in the beginnings of the 21st century. 

Political activities in democracy are useful for during and after election periods, 
especially for political participation. In Turkey, in order to increase the level of participa-
tory democracy, attention should be paid to e-democracy applications. Also, the solutions 
for the problems of democracy, information technology should be taken into account; thus 
e-democracy applications of developed countries could be adapted.  
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This study will define the situation of e-democracy in Turkey and comparisons be-

tween Turkey and countries in terns of e-democracy. The possibility of e-democracy will be 
discussed. Also, a questionnaire for the study was sent to the employees in Konak, Kar -
yaka, Büyük ehir, Balçova, Gaziemir and Narl dere municipalities to get their opinions 
about e-democracy. 

Keywords: democracy, political culture, e democracy, e culture, local govern-
ments  

Giri

 

Yönetimde kat l m, ça da anlay içerisinde olu mas istenen bir durum-
dur. Demokrasi, kat l mc l n ya anabilece i yönetim biçimidir. Toplumsal kat -
l m, sadece demokrasi içeri i ile de il, ayn zamanda toplumun benimsemesi ile 
olu abilir. nsan, yap s gere i de erli k l nmak ister. Özellikle, yönetimin birey ve 
toplum olarak kendisine de er verdi ini hissetmelidir. Günümüz toplumlar nda 
yönetime kat lmak kolay de ildir. Yönetime kat lmada ya anan olumsuzluklar 
üzerine, e-demokrasi kavram n n bireyler ad na olumlu sonuçlar içerebilece i tart -

lmaya ba lanm t r.  

Kamu ve özel kurumlarda olu turulan ileti im teknolojileri ile halka hizmet 
vermenin, e-demokrasi sürecine katk lar konu içinde incelenmeye çal lacakt r. 
Kat l mc demokrasi anlay n n geli tirilebilmesi için nas l bir siyasal kültür ve 
nas l e-demokrasi kültürü olmal d r? Bu sorulara çal ma içerisinde yan t aranacak-
t r.  

Çal man n uygulama bölümünde, yerel demokrasinin vazgeçilmez ö ele-
rinden olan belediyelerin özellikle de çal anlar n n bu konuya bak aç lar ortaya 
konulmaya çal lm t r. zmir Büyük ehir Belediyesi, Kar yaka Belediyesi, Ko-
nak Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Balçova Belediyesi, Narl dere Belediyesi, 
Bornova Belediyesi çal anlar n n e-demokrasi hakk ndaki görü lerinin ortaya ko-
nulmas için yap lan anket çal mas ve sonuçlar çal ma içerisinde de erlendirile-
cektir.  

1. Demokrasi 

Demokrasi, ki i-toplum ili kilerinin belirlenme sürecine halk n tümüyle 
kat ld , az nl k haklar na sayg l bir ço unluk yönetiminin sa land , ki iye ait 
hak ve özgürlüklerin korundu u, toplumda tüm bireylere f rsat e itli i sa layan 
yönetimdir (Çam, 1987, s.153). Ayn zamanda demokrasi halk iktidar , iktidar n 
halka ait olmas d r. Demokrasinin fonksiyonlar

 

ise, insan n dü ünmesi ve dü ün-
dü ünü ifade etmede özgür olmas , insanlar n sevgi, sayg ve güvene dayanan ili -
kileri, e itlik gibi kavramlar olarak say labilir.  

Demokrasilerde de erlerin birey üzerindeki etkileri ise unlard r 
(Büyükkaragöz ve Kesici, 1998, s.4-5): 
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Fikir çat mas n n bar ç yollarla çözümlenmesi, de i en toplumda ba-
r ç bir de i imin sa lanmas , yöneticilerin alternatiflerini demokratik 
kurallara uygun olarak kullanmas , karar verme sürecinde zorlanman n 
en az olmas , hukukun üstünlü ünü kabul etme, ö retimin demokratik-
le mesidir.  

 

Bar ç , de i ime aç k, kurallar tan yan, karar verme sürecine kat lan, 
hukukun üstünlü ünü kabul eden bireyler demokratik davranabilirler. 
Demokrasi, süreklili i olan bir kavramd r. Ailede, sosyal çevrede, e i-
tim kurumlar nda ve i ya am nda bir bütün olarak kar m za ç kmak-
tad r. 

 

Demokrasi bir birikimi gerektirmektedir. Demokrasiyi do ru anlaya-
bilmek ve uygulayabilmek için, e itiminin çe itli a amalarda verilmesi 
gerekmektedir. Demokrasi e itiminin, bireylere katk sa layabilece i 
kaç n lmaz bir süreçtir.  

Demokrasilerde en önemli konular n ba nda insan haklar gelmektedir. 
Ça da ve ço ulcu demokrasinin, insan n kendi varl na, onuruna, mutlulu una 
verdi i de er ve kendisine gösterdi i sayg art k bar , huzur ve güven içinde ya a-
yan bir dünya olu turulmas istek ve özlemini yayg nla t rmaktad r. Bunun sonucu 
olarak, insan n de eri ve yüceli i daha çok önem kazanmaktad r. nsan daha iyi ve 
sa l kl yeti tirmek ve insana sayg y geli tirmek için e itime ve özellikle insan 
haklar alan nda e itime daha fazla önem verilmektedir (Kepenekçi, 2000, s.5). 
Öncelikle kendisine ve çevresiyle birlikte mal ve hizmet üretti i hedef kitleye de-

er veren bireyler, demokrasinin geli imine katk sa layabilecektir. 

Schmidt e göre özerk olarak me rula m , ço ulcu olarak örgütlenmi 
hukuk devleti ideal demokrasi tipidir. Ço ulcu demokrasi ideal tipinin kar t 
diktatörlüktür. Diktatörlük ideal tipi, özerk olmayan me ruluk, tek tip yap lanma, 
tekçi (monist) düzen ve siyasal olan n müdahalesine tabi hukukla karakterize edil-
mi tir (Schmidt, 2001, s.146-149). Ancak, demokrasinin i lerlik kazanabilmesi 
için, kat l mc yönetim anlay n n toplumda hakim olmas gerekmektedir. 

2. Kat l mc Demokrasi 

Kat l mc demokrasi, sosyal içerik ta maktad r. Bireyin hâkimiyetinin ye-
rine, toplumsal hâkimiyetin baz al nd bir olu umdur. Ayn zamanda bu kavram 
bir ya am biçimidir. Siyasal mekanizman n demokratik i leyi i d nda ya ay 
biçimine dayanan sosyal demokrasi a a daki unsurlar içermektedir (Çam, 1987, 
s.175-176). 

 

Kararlar ki ilerin dolays z kat l m ile de il, elitler aras etkile im süre-
ci sonucunda olu maktad r. 

 

Siyasal aktörler art k tek tek ki iler de il, belirli kurumun ve örgütlerin 
lideridir. 
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Güç sahipleri aras nda siyasal etki aç s ndan bir e itsizlik söz konusu-
dur. 

 

Güç, hükümeti ile hükümet d kurumlar n yönetici kadrolar aras nda 
bölü ülmü tür. 

 

Kurumlar aras güç da l m rekabet konusudur, ancak bu siyasal e it-
li in sa lanabilece i anlam na gelmez. Sosyal demokrasi, statü farkl -
l klar dikkate al nmadan toplumun her üyesine e it hizmet, e it hak ve 
sayg olgusunu aç klamada kullan lan sosyal demokrasi kavram , bu 
e itli in demokrasilerde sa lanamad , bu nedenle sosyal demokrasi-
ye ihtiyaç duyuldu u fikrini yaratmaktad r  

Sosyal demokrasi kavram n n bir uzant s olarak geli en siyasal davran ç -
l k, insanlar aras nda iktidar ve etki ile ilgili olarak ortaya ç kan bütün davran lar, 
kuvvetler, dinamikler davran ç siyasal bilimin çal ma alan içerisine girmektedir; 
bask gruplar , siyasal partiler, propagandalar, kamuoyu, tüm sivil toplum örgütleri 
gibi (Daver, 1993, s.198-202). Siyasal davran lar n eylemsel boyuta haz rlayan 
siyasal kat lma, bireylerin siyasal sistem kar s ndaki durumunu, tutumunu ve dav-
ran lar n gösteren bir kavramd r. Siyasal kat lmada merkez noktas olan birey 
siyasal davran a dayanak te kil eden kararlar n nas l al r? Bireyin siyasal bir dav-
ran ta bulunmas

 

için genellikle iki karara ihtiyaç vard r (Daver, 1993, 205): 

 

Harekete geçmeye karar vermek, 

 

Hareketin yönünü belirtmektir. 

Bireyin harekete geçmeye karar vermesi ve hareketinin yönünü belirlemesi 
için siyasal anlamda bilgi sahibi olmas gerekmektedir. Bilgi sahibi olma, konularla 
ilgilenmeyi, ilgi konuyu önemsemeyi ve önemsenen olaylar ise eylemi gerektire-
cektir (Kapani, 2003, s.131). 

Siyasal kat l m sonuçlar parlamentolarda temsilciler ile yerini al r. Parla-
mentolara yans yan toplumsal güç dengeleri zaman zaman sistemin uygulanmas n 
zorla t rmaktad r. Politik rejime olan ba l l k, üretimi ayakta tutan kurumlara olan 
ba l l kla bütünle ir. Bu ise, rejime me ruiyetini sa layacak kaynakt r (Durgun, 
1999, s.307). Siyasal kat l m n yo un oldu u ülkelerde me ruiyet sorununun çö-
zümlenmesi kolayla maktad r. 

Geçmi te kat l mc demokrasi teorisi iki yönden ele tirilmekteydi. Birinci-
si, liberal demokrasiyi yeniden olu turacak belli modellerin türetilemeyece i, ikin-
cisi ise, kat l mc demokrasinin, uygulanabilirli i konusunda do rudan demokrasi-
nin ölçütleri ile s n rl kald d r (Zittel, 2003; 5). Vatanda lar n pasif olmas duru-
mu, kat l m için gerekli imkanlar n olmamas na ba lanmaktad r. Kat l m n e itimli 
ve ilgili vatanda lar yaratt cumhuriyetçi ideal, tercih edilmektedir. Kat l mc 
demokrasi için, kat l m n kendisi, siyasal sonuçlar ndan daha önemlidir 
(www.ourtanzania.com). 

http://www.ourtanzania.com
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Kat l mc demokrasinin avantajlar u ekilde s ralanabilir: Liberal toplu-

mun desteklenmesi, liberal dü ünceli ki iliklerin desteklenmesi, adaletin de erli 
k l nmas , toplumun ahlak düzeyi ve vatanda l n ahlaki geli imi, kat l mc de-
mokrasi yönetimdeki profesyonel organlar n kat l m n sa lamaktad r (Adebayo & 
Ogunleye, 2008: 3).  

Kat l mc l k, bir kültür olarak kar m za ç kmaktad r. Halk n kat l m n n 
olmad bir alanda demokrasinin olmas ya da geli iminden söz etmek oldukça 
zordur. Yönetimlerin desteklenmesi ve ça da yönetim anlay n n olu abilmesi 
için kat l mc l k artt r. Günümüzde, demografik özellikler içerisinde özellikle nü-
fusun artt bir ortamda yönetime kat lmak söylendi i kadar kolay de ildir. leti-
im teknolojilerinin, ça da yönetim anlay na yard mc oldu u kaç n lmaz bir 

gerçekliktir. leti im teknolojileri ile e-demokrasi olu umuna alt yap haz rlamak 
olanakl d r. 

3. E 

 

Demokrasi ve Kat l mc l k 

E-demokrasi, devlet ve yönetilenler, temsilciler ve temsil edilenler aras n-
daki demokratik ili kinin süreçlerini geli tirmek için yeni dijital teknolojinin kulla-
n lmas olarak tan mlanabilir. (www.parliament.uk). 

Devletin ve demokrasinin ba na elektronik anlam n ifade eden bir e- 
ön eki getirilerek önerilen model, teknik bir icat de ildir. Bu model, siyasal ve 
sosyo-ekonomik bir ba lam n sürecinde geli tirilmi tir. Modelin önceli i, devletin 
ekonomik verimlili inden çok, yurtta lar n kat l m ve denetim taleplerinin belir-

lenmesidir. Do rudan demokrasinin tam anlam yla uygulama alan bulamamas , 
baz aray lar beraberinde getirmi tir.  Ki iler politika hakk nda uzman görü lerine 
ula arak oy kullanabileceklerdir. Buradan e-demokrasi ; ideal, do rudan de-
mokrasinin teknoloji arac l ile gerçekle tirilmesi olarak tan mlanabilir (www.e-
akademi.org,). Halk n kararlara, teknoloji arac l ile kat labilece ini dü ünmesi 
olumlu sonuçlar do urabilecektir. Yönetimlerin kararlar n bilmek ve etkin olarak 
takip edebilmek, yönetime ilgi duymay beraberinde getirebilecektir. Yönetimlere 
duyulan güvensizliklerin ba nda bilgi eksikli i ya da ileti im sorunu gösterilebilir. 

E-demokrasinin var olmas n sa layan temel nedenler, Bilgi ve leti im 
Teknolojisindeki (B T) teknik geli melerden sa lanan f rsatlardan faydalanma ve 
birçok demokratik ülkedeki seçimlerde seçmenlerin kat l m düzeylerindeki dü ü e 
ba l olarak demokratik süreç içerisinde vatanda kat l m düzeyinin artt r lmas na 
yönelik ihtiyaçt r. (Backhouse, 2007; 110). 21. yüzy l teknolojisi yönetime kat l m-
da h z sa layabilecektir. 

E-demokraside, siyasal ileti imde yeni bir araç olan internet birçok farkl 
ekilde kullan lmaktad r. Avrupa da parlamentolar, siyasal partiler ve artan say da-

ki bireysel siyasetçiler internet devriminden fazlas ile faydalanmaktad r (Dai, 
2007; 370). Bu ba lamda e-demokrasi geli en teknolojiye paralel olarak ilerleme 
göstermektedir. 

http://www.parliament.uk
http://www.e-
akademi.org,
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E-demokrasinin taktiksel ve stratejik yönleri vard r. Taktiksel yönünde, 

bilgi teknolojisinin bilinen arac lardan daha ileri düzeyde ileti im sa lad ve bil-
giye eri im konusunda daha ileri oldu udur. Demokrasinin alt nda yatan temel ilke, 
bilgilendirilmi ve donat lm vatanda l kt r. Birçok devlet vatanda lar n dijital 
ileti im ile bilgilendirmek konusunda ba ar l d r. Ancak büyük ço unlu un, va-
tanda lar n aktif olarak donatma konusunda yapmas gereken birçok eylem var-
d r. Bunlar da e-demokrasinin ço unlukla önem verilmeyen stratejik boyutunu 
olu turmaktad r (Caldow, 2003; 1). Ülkeler, e-demokrasi süreci için, stratejik yöne-
timleri içerisinde bu kavram ayr ca ele almalar gerekmektedir. 

OECD, e-demokrasi etkile iminin üç türünü belirtmi tir. Bunlar; tek yönlü 
bilgi sa lama, iki yönlü bilgi sa lama (vatanda lar n konular hakk nda geri bildirim 
sa lamas ) ve vatanda ve yasa yap c lar aras nda aktif bir ortakl n olmas durum-
lar d r (Caldow, 2003; 3). Günümüzde dünyan n birçok bölgesinde, özellikle refe-
randuma s kl kla ba vurulan sviçre demokrasisinde uygulanmakta olan süreç e-
demokrasidir. Seçilenler, seçmenlerden ald klar yetkiyle bir sonraki kararlar al-
makta ve uygulamaktad rlar. Bu sürece e-demokrasi denilmektedir 
(www.vsdergi.com). 20.yüzy lda, do rudan demokrasi nas l uygulanabilir? Sorula-
r tart lm ve 21. yüzy ldan itibaren e-demokrasi buna alternatif olarak gösteril-
mi tir. 

E-devlet, genellikle, e-yöneti im , e-demokrasi , e-oylama , e-
yay nc l k gibi bir dizi kavramla birlikte konumlanmaktad r. Demokrasi krizleri, 
siyasal sisteme duyulan güvenin azalmas ile ortaya ç kan me ruiyet krizinin ve 
bunun sonucu olarak seçimlere ve siyasal faaliyetlere kat l mda ya anan azalma, 
internetin demokrasiyi zenginle tirici imkanlar sundu u gerçe i ile ba lant l d r. 

nternetin belki de en demokratikle tirici yönü, insanlar n gruplar halinde örgüt-
lenme ve ileti imde bulunma yeteneklerini art rmas d r. (www.bilisim2023.org). E-
demokrasi, ekonomik geli me ve kalk nmadan ba ms z olarak dü ünülemez. Ül-
kelerin e-demokrasiye geçebilmesinin h zlanmas için, halka sa lad klar olanaklar 
ve bu olanaklar n kullan m aç s ndan e itimini vermeleri ile do ru orant l d r. 

Halk n elektronik bilgi ve kültürlerinin art r lmas ve öngörülen sistemin 
i leyi i hakk nda yeterli e itim ve kültüre sahip olmas gerekmektedir. Teknoloji 
konusunda en ileri düzeyde olan ülkeler ve kurumlar n bile elektronik güvenlikleri-
nin tam olarak korunamad bir ortamda e-demokrasinin i lemesi sorun olabile-
cektir. E-demokrasinin öngörülebilen temel sorunlar ndan biri de bu sistemde tar-
t ma düzlemini kimin olu turaca veya çözülmesi gereken soru ve sorunlar n 
tan m n n kimin taraf ndan yap laca d r. Cevap bulmas gereken temel sorunlar-
dan biri de e-demokrasinin istenip istenmedi idir (www.e-akademi.org). Bunlar n 
yap labilmesi için, demokrasi kültürünün olmas ve bunun elektronik ortama aktar -
lacak hale getirilmesi gerekmektedir.   

http://www.vsdergi.com
http://www.bilisim2023.org
http://www.e-akademi.org


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :26 Y l:2009/1 (69-92 s.)  

75

 
4. E  Demokrasi Kültürü 

Demokrasi kültürü, siyasal kültürün geli mesi ile olabilecektir. Siyasal kül-
türün temelini olu turan unsurlar n ba nda siyasal partiler gelmektedir. Siyasal 
partilerin kurumsalla amamas siyasal kültür aç s ndan bir olumsuzluktur. Kurum-
salla ma kurumlar n ve uygulamalar n zamanla de er ve istikrar kazanma süreci-
dir . Partilerin kurumsalla mas

 

(Mainwaring, S., 1998, s.80-81); istikrar, partilerin 
toplum içindeki gücü, partilerin me ruiyeti, parti örgütleri olarak s raland r lm t r. 
Kurumsalla ma, demokrasi kültürünün yerle ebilmesi için önem ta maktad r. 

E-demokrasi kültürünün olu umunda, siyasal modernle mesinin sa lanma-
s gerekmektedir. Siyasal modernle me için be boyut bulunmaktad r 
(www.genbilim.com): Sistemin farkl la mas , sistemin geni lemesi, siyasal kültür, 
siyasal süreç, sistemin hakimiyetidir.  

E-demokrasi kültürünün geli imi, siyasal kültürün geli mi li i ile paralel-
lik göstermektedir. Siyasal kültür, siyasal sistemi olu turan ö elere yönelik de er, 
inanç, tutum, duygu ve becerilerin bütünüdür. Siyasal süreç ise, bir dizi de erin 
olu um ve bölü ümünü ifade eder (www.genbilim.com). 

Siyasal kültürün boyutlar , bilme, alg lama inanma boyutu , duygusal 
boyut ve de erlendirme boyutu

 

olarak üçe ayr lmaktad r. Birey, içinde ya ad 
toplumun siyasal kurumlar hakk nda asgari bilgiye sahiptir. Herhangi bir olay 
kar s nda heyecan, ho nutluk ya da korku duyabilmektedir. Birey bir politikac dan 
nefret edebildi i gibi ayn zamanda onu sevip ba lanabilmektedir. Bireyin siyasal 
yap ya ve siyasal aktörlere kar gösterdi i bu alg lama siyasal kültürün duygusal 
boyutunu olu turmaktad r. Siyasal kültürün de erlendirme boyutunu ise bireyin 
siyasal olgular hakk nda, daha önceden de sahip oldu u de erlere at fta bulunula-
rak bir yarg ya varmas n olu turur. Demokrasi kültürünün geli mesi için uygun bir 
siyasal kültür ortam n n bulunmas gerekmektedir (www.siyasaliletisim.org). Siya-
sal kültürün olu tu u bir ortamda, demokrasinin de i ik biçimlerinin görülmesi 
olas d r. Demokratik kültür ise, e-demokrasinin geli imine yard mc olabilecektir. 

E-demokrasinin kar la abilece i sorunlar (www.lichfielddc.gov.uk):  

 

Yerel demokrasinin kavramsal anlay ndaki s n rlay c unsurlar ve bu 
kapsamdaki e-demokrasinin potansiyel rolü, yerel kurumlarda e-
demokrasinin geli imini ve rolünü olumsuz etkilemektedir.  

 

E-demokrasinin etkin geli imini etkileyen yerel otoriteler içerisinde 
var olan finansal, teknik ve insan kaynaklar sorunlar

 

ile ili kilidir.  

 

Yerel otoriteden kaynaklanan demokratik miras n etkisi, politika ve 
stratejiler.  

 

Vatanda a dayal s n rlay c etkenler ise, toplumda nas l bir e-
demokrasi olmas gerekti ine yönelik talep, vatanda lar n hangi e-
demokrasi biçimini istedi i, e-demokrasi kullan m na yönelik haz rl k-
lar ve isteklerini kapsamaktad r.  

http://www.genbilim.com
http://www.genbilim.com
http://www.siyasaliletisim.org
http://www.lichfielddc.gov.uk
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ekil 1: E-demokrasinin Gelece i ve Kar la aca Sorunlar 

 

Kaynak: Anttiroiko, Ari-Veikko, (2003).  

E- demokrasi kültürü için; toplumun farkl la mas , toplumun çe itli dü ün-
celer kar s nda ho görülü olmas , toplumsalla maya önem verilmesi, bireyin dev-
lete, devletin de bireye katk lar n n olmas , toplumun yönetim sürecine örgütlü bir 
ekilde kat lmas , uzla ma kültürünün olu mas , siyasal seçkincilik, yönetimde 

güven, bili im hukukunun geli mesidir. 

E-demokrasi, mobil demokrasi olarak da adland r lmaktad r. E- demokra-
sinin uygulanmas için e-devlet yap lanmas n n gerekli alt yap çal malar ile ta-
mamlanm olmas gerekmektedir. Örne in, yerel yönetimlerde seçilmi lerin e-
demokrasiye duyars z kalmalar olanakl de ildir. Yerel hizmet vermeyi hedefleyen 
belediyeler, bu hizmetlerin belirlenmesinde, hizmetlerin etkisi ve alg lan biçimin-
de de geri beslemeye ihtiyaç duyarlar. E-demokrasi, bilgi ak n h zland rabilecek-
tir (www.bolvadin.bel.tr). E-demokrasi merkezi yönetim ile yerel yönetimler ara-
s ndaki ili kilerin yo unlu u içerisinde çözüm üretebilecek bir olu um olarak de-

erlendirilebilir. Merkezi yönetim, yerel yönetim ili kileri, siyasal, ekonomik ve 
yönetsel aç dan ele al nd nda, belediye yönetimi; belediye ba kan , belediye mec-
lisi, belediye encümeni, ilçe genel yönetimi, kaymakam, ilçe müdürlükleri, köy 
yönetimi muhtar ve ihtiyar heyetidir (Öztekin, 2002, s.313). Yerel yönetimlerdeki, 
üst düzey yönetim ile halk aras ndaki  ileti imin sa lanmas nda e-demokrasinin 

http://www.bolvadin.bel.tr
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yayg nla mas katk sa layabilecektir. Buna ba l olarak, demokratikle menin te-
mel unsuru olarak görülen yerel yönetimlerin e-demokrasi çal malar na h z ver-
mesi gerekmektedir. 

5. zmir Büyük ehir Belediyesi ve lçe Belediyelerinde E-Demokrasi 
le lgili Gerçekle tirilen Anket Çal mas  

Konu incelenirken, belediyelerin e-demokrasiye bak

 

aç lar ele al nm  ve 
e-demokrasi uygulamalar na belediye çal anlar n n yakla mlar ortaya konulmaya 
çal lm t r. Haz rlanan anketlerde üç adet demografik sorunun yan s ra, 15 adet 
ileti im teknolojilerinin e 

 

demokrasiye etkilerini saptamaya yönelik ifade yer 
alm t r. Kat l mc lardan bu ifadelere kat lma düzeylerini belirtmeleri istenmi tir. 
zmir Büyük ehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Kar yaka Belediyesi, Balçova 

Belediyesi, Narl dere Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi çal -
anlar na bu kapsamda anket uygulanm t r. Belediyelerde ortalama 50 çal ana 

anket uygulanm , toplamda 288 anket elde edilmi tir. Elde edilen anketler SPSS 
paket program nda de erlendirilmi ve zmir in çe itli semtlerine yerel hizmet 
veren belediyelere uygulanan anket çal mas

 

ile zmir deki yerel yönetimlerin e-
demokrasi süreci ortaya konulmaya çal lm t r.  

5.1. Demografik Özellikler 

Ya

 

yas

50 ve uzeri40-4930-3918-29
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Çal maya kat lanlar n %26 s 18 

 

29 ya aral ndan, %36 s 30 

 

39 ya 
aral ndan, %27 si 40 

 

49 ya aral ndan ve %11 i 50 ya ve üzerindedir. Anke-
te kat lanlar n ya aral klar n n farkl l , anket sonuçlar aç s ndan olumludur. 
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Ankete kat lanlar n %50 si kad n, %50 si erkektir. Anket sonuçlar aç s n-
dan olumlu bir da l m olarak kar m za ç kmaktad r.  
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Ankete kat lanlar n %51 i üniversite, %40 lise ve dengi okullardan, %5 i 

ilkö retim ve yine %5 i lisansüstü kurumlardan mezundur. E itim düzeyinin yük-
sek olmas , teknolojiye yabanc olmayan bireylerle anket çal mas n n yap ld n 
göstermektedir.  

Semt 

belediye

bornova

karsiyaka

buyuksehir

konak

narlidere

gaziemir

balcova

Y
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de
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Kat l mc lar n %17 si  Bornova Belediyesi nden, %16 s Balçova, Gazie-
mir, Konak Belediyelerinden, %15 Kar yaka, %10 Narl dere ve %9Büyük ehir 
Belediyesi ndendir. Yap lan anket çal mas zmir in çe itli semtlerinde çal an 
bireylerin görü lerini ortaya koymas bak m ndan olumludur. 

5.2.  leti im Teknolojileri ( T) ve Yerel Yönetimlerin E  Demokrasi 
Süreçleri 

Çal mada belediye çal anlar na yerel yönetimlerin e 

 

demokrasi süreçle-
rinde ileti im teknolojilerinin kullan lmas n n yarataca etkilere yönelik 15 ifade 
de fikirleri sorulmu tur. Bu sorular ve yan tlar a a daki grafikler arac l ile de-

erlendirilmi tir.    
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Soru 1: leti im teknolojileri ile halk bilgilendirilebilir. 

IT ile halk bilgilendirilebilir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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Çal maya kat lanlar n %85 i ileti im teknolojileri ile halk n bilgilendirile-
bilece ini dü ünmekte, %10 ise bu konuda karars z kalmaktad r. Kat l mc lar n 
%2 si bu dü ünceye kat lmamakta, % 3 ise fikri olmad n belirtmi tir.   

Soru 2: leti im teknolojileri ile halk oy vermeye te vik edilebilir.  

IT ile halk oy vermeye tesvik edilebilir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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Çal maya kat lanlar n %64 ü ileti im teknolojileri ile halk n oy vermeye 

te vik edilebilece ini dü ünmekte, %22 si ise bu konuda karars z kalmaktad r. 
Kat l mc lar n %2 si halk n te vik edilemeyece ini dü ünürken, %6 ise fikri olma-
d n belirtmi tir.    

Soru 3: leti im teknolojileri ile halka dan manl k yap labilir.  

IT ile halka danismanlik yapilabilir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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Kat l mc lar n %70 i ileti im teknolojileri ile halka dan manl k yap labile-
ce ine inanmakta, %17 ise buna inanmamaktad r. %7 si bu dü ünceyi destekle-
memekte, %6 ise fikri olmad n belirtmi tir.           
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Soru 4: leti im teknolojileri ile halk n yönetime kat l m artt r labilir.  

IT ile haklin yonetime katilimi arttirilabilir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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Çal maya kat lanlar n %61 i ileti im teknolojileri ile halk n yönetime kat -
labilece ini, %12 ise kat lamayaca n dü ünmektedir. Kat l mc lar n %21 i bu 
dü ünce kar s nda karars z iken, %5 ise fikri olmad n belirtmi tir.   

Soru 5: leti im teknolojileri ile halk n ihtiyaçlar n s n flamak kolayla abilir.  

IT ile halkin ihtiyaclarini siniflamak kolaylasabili

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum

Y
üz

de

70

60

50

40

30

20

10

0 3

12

20

65

 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :26 Y l:2009/1 (69-92 s.)  

83

 
Kat l mc lar n %65 i ileti im teknolojileri sayesinde halk n ihtiyaçlar n n 

s n flanabilece ine inanmakta, %12 ise buna kar ç kmaktad r. Kat l mc lar n 
%20 si karars z kal rken, %3 ise fikri olmad n belirtmi tir.  

Soru 6: leti im teknolojileri ile halka verilecek hizmetler h zlanabilir.  

IT ile halka verilecek hizmetler hizlanabilir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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Kat l mc lar n %76 s ileti im teknolojilerinin halka verilecek hizmetlerin 
h zlanmas nda etkili olabilece ini, %6 bunun gerçekle emeyece ini belirtmi tir. 
Kat l mc lar n %12 si karars z iken, %6 ise fikri olmad n belirtmi tir.            
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Soru 7: leti im teknolojileri halk ortak karar almaya yönlendirebilir.  

IT halki ortak karar almaya yonlendirilebilir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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leti im teknolojilerinin halk ortak karar almaya yönlendirebilece ini dü-
ünenlerin oran %51, bu dü ünceye kat lmayanlar n oran %17 dir. Bu konuda 

karars z olanlar %26, fikri olmayanlar ise %6 d r.   

Soru 8:  leti im teknolojileri ile sivil toplum kurulu lar n n faaliyetleri halka etkin olarak  

 

anlat labilir. 

IT ile STKlarin faaliyetleri halka etin olarak anlat

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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leti im teknolojileri ile sivil toplum kurulu lar n n faaliyetlerinin halka et-

kin olarak anlat labilece ine kat lanlar %75, kat lmayanlar ise %5 tir. Bu ifadede 
karars z kalanlar n oran %15, fikri olmayanlar %6 d r.    

Soru 9: leti im teknolojileri ile kamu kurumlar ile halk aras nda ileti imi geli tirilebilir.  

IT, kamu kurumlari ile halk arasinda iletisimi gelistirebilir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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leti im teknolojilerinin kamu kurumlar ile halk aras ndaki ileti imi geli -
tirebilece i dü ünenler %78, dü ünmeyenler %5 tir. Karars z kalanlar %13, fikri 
olmayanlar %4 tür.            
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Soru 10: leti im teknolojileri ile yerel halk n, üretilen mal ve hizmetler hakk nda  

 
bilgilendirilmesi sa lanabilir.  

IT ile mal ve hizmetler hakkinda bilgilendirilebilir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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Kat l mc lar n %77 sine göre ileti im teknolojileri ile yerel halk n üretilen 
mal ve hizmetler hakk nda bilgilendirilmesi sa lanabilir, %7 sine göre ise bu 
mümkün de ildir. Kat l mc lar n %13 ü karars z kal rken, %3 ise fikri olmad n 
belirtmi tir.             
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Soru 11: leti im teknolojileri kamu çal anlar n n i lemlerini h zland r r. 

IT kamu calisanlarinin islemlerini hizlandirir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum

Y
üz

de

100

80

60

40

20

0 6

13

80

 

leti im teknolojilerinin kamu çal anlar n n i lemlerini h zland raca dü-
üncesine kat lanlar %80, kat lmayanlar ise %6 oran ndad r. Karars z kalanlar %13, 

fikri olmayanlar %1 dir.   

Soru 12: leti im teknolojileri kamu politikalar n n halka tan t m n kolayla t r r.  

IT kamu politikalarini halka tanitimini kolaylastiri

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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Kat l mc lar n %72 sine göre ileti im teknolojileri kamu politikalar n n 

halka tan t m n kolayla t racak, %6 s na göre ise ileti im teknolojileri bu konuda 
etkin olmayacakt r. %18 karars z kald n , %5 ise bir fikrinin olmad n belirt-
mi tir.   

Soru 13: leti im teknolojileri halk n kamusal kararlar üzerinde etkinli ini artt rabilir.  

IT halkin kamusal kararlar uzerinde etkinligi arttir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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Halk n kamusal kararlar üzerinde etkinli inin ileti im teknolojileri ile artt -
r labilece ini dü ünenler  %65, karars z kalanlar %20, bu dü ünceye kat lmayanlar 
%10 ve fikri olmayanlar %6 d r.            
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Soru 14: leti im teknolojileri ile yerel demokrasinin geli imi sa lanabilir.  

IT ile yerel demokrasinin gelisimi saglanabilir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum
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Çal maya kat lanlar n %65 i ileti im teknolojileri ile yerel demokrasinin 
geli iminin sa lanabilece ine inanmakta, %9 ise buna inanmamaktad r. Kat l mc -
lar n %21 inin karars z kald bu ifadede, %6 fikri olmad n belirtmi tir.   

Soru 15: leti im teknolojileri ile halk n yönetime kat l m olanaks zd r.  

IT ile halkin yonetime katilimi olanaksizdir

fikrim yokkatilmiyorumkararsizimkatiliyorum

Y
üz

de

60

50

40

30

20

10

0

8

50

24

17

 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :26 Y l:2009/1 (69-92 s.)  

90

 
Genel olarak ileti im teknolojileri ile halk n yönetime kat l m n n sa lana-

mayaca na inananlar %17 düzeyinde iken, %50 si bu dü ünceye kat lmam ve 
ileti im teknolojilerinin yönetim kat l m konusunda ileti im teknolojilerinin etkin 
olabilece ini dü ünmektedir. Karars z kalanlar %24 iken, fikri olmayanlar %8 
düzeyindedir.  

SONUÇ ve ÖNER LER  

E-demokrasinin uygulanabilmesi, e-devlet anlay n n kabul edilmesine 
ba l d r. E-devletin alt yap haz rl klar ve uygulama alan bulmas ile kamu ku-
rumlar hizmet verdikleri halka kendilerini daha çabuk, etkin, do ru ve güvenilir 
biçimde anlatabileceklerdir. Hizmetleri üreten kamu görevlilerinin kurumlar nda e-
devlet kavram n hayata geçirebilmeleri, beraberinde e-demokrasi kavram n n geli-
imini sa layabilecektir.  Yap lan anket çal mas ortaya konulan bu tezi destekle-

mektedir.  

E-devlet anlay içinde ileti im teknolojilerini kullanan yerel yönetimlerde 
çal an personel e-demokrasisinin de olabilece i inanc ndad r. Yerel yönetimlerin 
etkin kurumlar ndan biri olan belediye personeli ile yap lan anketlerde, ileti im 
teknolojileri ile halk bilgilendirmenin etkinli ine inananlar n oran %85 tir. Halk n 
bu teknoloji ile oy vermeye te vik edilebilece ini ve demokratik kat l mc l n 
artt r labilece ini dü ünenlerin oran %64 tür. Bu konuda %22 oran nda karars z 
personel bulunmaktad r. E-demokrasi ile oy verme oran n n artabilece ini dü ü-
nenlerin oran karars zlarla birlikte 86% olmaktad r.   

Halk n ileti im teknolojileri ile dan manl k hizmeti alabilece ini dü ünen-
ler %70, halk n bu yöntemle yönetime kat l m n n artt r labilece ini söyleyenlerin 
oran ise %61 dir. Halk n i lemlerinin h zl bir biçimde ve sa l kl olarak gerçek-
le mesini destekler diyenlerin oran ise %76 d r. Halk n ortak de erler üzerinde 
birle mesi mal ve hizmet kalitesi aç s ndan önem ta maktad r. leti im teknolojile-
ri ile bu durum desteklenir diyenlerin oran %51 dir.  

Sivil toplum örgütleri, kamu ve özel örgütlerin d nda üçüncül sektör ola-
rak kar m za ç kmaktad r. Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini etkinle tirece ini 
dü ünenlerin oran %75 tir. Kamu kurumlar ile halk aras ndaki kaliteli ileti im 
memnuniyet oran n n halk aç s ndan artt racakt r. leti im teknolojileri bunu sa la-
yabilir diyenlerin oran %78 dir. Yerel halk, kaliteli, güvenilir, h zl ve anla labilir 
mal ve hizmetler beklemektedir. leti im teknolojileri buna yard mc olabilir diye 
dü ünenlerin oran %77 dir.  

Yerel kamu personeli, yine yerel halk n i lemlerini ne denli h zl gerçekle -
tirebilir ise halk n deste i o derece yüksek olacakt r. leti im teknolojileri bu duru-
mu olumlu hale getirebilir diyenlerin oran ise %80 dir. Yerel yönetimlerin olu -
turduklar , kamu politikalar çerçevesinde birçok mal ve hizmet üretilmektedir. 
Önemli olan yerel halk n bu politikalardan haberdar olmas d r. leti im teknolojileri 
bu politikalar n yayg n bir biçimde duyurulmas n sa lar diyenlerin oran %72 dir. 
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Kamu politikalar nda halk n söz sahibi olmas n beraberinde getirir diyenlerin oran 
%65 tir. Yap lan çal mada saptanan önemli bir veri de yerel demokrasinin geli i-
minde katk sa layabilece ine kat lanlar n oran %65 tir. Bu konuda belediye per-
sonelinin %21 i karars z oldu unu söylemektedir. leti im teknolojilerinin yöneti-
me kat l mda etkin oldu unu dü ünenlerin oran ise %50 dir.  

Yukar daki veriler de erlendirildi inde, ülkemizde h zla yayg nla an ileti-
im teknolojilerinin kullan lmas n n, e-demokrasi kültürü olu turabilmesi için per-

sonelin bu konuda e itiminin yeterli düzeyde verilmesi gerekmektedir. E-
demokrasi için personel e itimi birinci ko ul olarak kar m za ç kmaktad r. kinci 
ko ul, ileti im teknolojilerinin halk aras nda yayg nla t r lmas d r. Özellikle, genç-
lerin e-demokrasi kavram n bilmeleri ve siyasal kültürle birle tirerek e-demokrasi 
kültürünü edinmeleri gerekmektedir. Ayr ca, bili imin en önemli açmazlar ndan 
olan hukuki sorunlar n ortadan kald r lmas için çal malar biran önce bitirilmelidir. 
Kamu politikalar n n olu umundan, oy vermeye kadar olan geni yelpazede yöne-
time kat l m olanakl d r. E-demokrasi anlay n n bir kültür oldu u unutulmamal -
d r. Bu kültürün olu mas için toplumda öne ç kabilecek projeler olu turulmal d r. 
Bu konuda, devletin bireye, bireyin de devlete katk s olmal d r. Uzla ma kültürü, 
e-demokrasiyi destekleyecektir. E-demokrasinin geli imi için, yönetim ve halk 
kar l kl olarak aralar nda güven ortam olu turmal d r.  
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