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e-devlet hizmeti sunan 
İnternet sitelerine çevrimiçi 
erişilebilirlikte Türkiye, yüzde 
81 oranı ile yüzde 74 olan 
AB ortalamasının üzerinde 
yer aldı. Ancak Türklerin 
yüzde 61’i kamu hizmeti için 
birebir temasa geçmeyi tercih 
ederken yüzde 30’u e-devlet 
hizmetine ilişkin web sitesi 
ve çevrimiçi hizmetlerden 
haberdar değil.

Avrupa Komisyonu adına CapGemini 
firması tarafından hazırlanan 2012 yılı 
e-Devlet Kıyaslama Raporu açıklandı. 

2012 yılı raporunda 32 ülke incelendi. 
2001 yılından bu yana Avrupa Komisyonu, 
Avrupa’daki e-devlet hizmetlerinin gelişimi 
konusunda yaptığı yıllık çalışmalarla 
kıyaslamalı değerlendirmelerde bulunuyor. 
Avrupa 2020 Stratejisi ve onun en önemli 
bileşenlerinden biri olan Avrupa için 
Sayısal Gündem (Digital Agenda for 
Europe) Girişimi, Avrupa Komisyonu 
tarafından büyük önem verilerek izleniyor. 
Bu kapsamda 2012 yılı için incelenen 
ülkeler arasında; Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, İsviçre, GKRY, Çek Cumhuriyeti, 
Almanya, Danimarka, Estonya, Yunanistan, 
İspanya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, 
Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Litvanya, 
Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, 
Slovenya, Slovakya, Türkiye ve İngiltere yer 
aldı.

A B  e - D e v l e t  2 0 1 2  R a p o r u : 
Türklerin yüzde 61’i kamu hizmeti 
için birebir teması tercih ediyor
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Araştırmaya göre, elektronik kimlik kullanımının e-devlet hizmetlerinin 
kullanımına etki oranı AB’de yüzde 60 civarında iken Türkiye’de bu oran 
yüzde 92’lere varıyor. Elektronik belge kullanımının e-devlet hizmetlerinin 
kullanımına etki oranı AB’de yüzde 60 civarında iken Türkiye’de bu oran yüzde 
90. Resmi kaynakların kullanımının e-devlet hizmetlerinin kullanımına etki 
oranı AB’de yüzde 50 civarında iken Türkiye’de bu oran yüzde 36 oldu. 

Elektronik güvenliğin etkisi konusunda ise AB ortalaması yüzde 39 iken 
Türkiye’de bu kilit destekleyicinin e-devlet hizmet kullanıcıları açısından 
e-devlet hizmetlerinin kullanımında herhangi bir etkisinin olmadığı görülüyor. 
Tek oturum açarak (Single Sign On) kamu hizmetlerinden faydalanma 
konusundaki kullanıcı değerlendirmesinde ise AB’de bu faktörün etkisi yüzde 
62 civarında iken Türkiye’de bu oran yüzde 100 olarak belirlendi.

Raporda, e-Devlet hizmetlerinin sunumunda kamu kurumlarının, kişisel 
verilerin ve hizmet sunumunun şeffaflığı üzerinde de duruldu. Araştırma 
bulgularına göre AB’de kullanıcıların yüzde 66’lık bölümü kamu kurumlarının 
şeffaf olduğunu düşünürken ülkemizde bu oran yüzde 69. Kamu hizmetlerinin 
sunumunda ise AB kullanıcılarının yüzde 41 hizmet sunumunun şeffaf 
gerçekleştiğini düşünürken Türkiye’deki kullanıcılar açısından bu oran yüzde 
42 oldu. 

Rapor kapsamında yer alan ülkelerde e-devlet hizmeti sunan İnternet sitelerine 
çevrimiçi erişilebilirlik genel oranları bakımından Türkiye yüzde 81 oranı ile 
yüzde 74 olan AB ortalamasının üzerinde yer aldı. Benzer şekilde, incelenen 
ülkelerde e-devlet hizmeti sunan İnternet sitelerinin çevrimiçi kullanılabilirlik 
genel oranları bakımından da Türkiye yüzde 75 ile yüzde 70 olan AB ortalaması 
geçti.

Rapora göre; ekonomik ilişkiler (işletmelerin işe başlama işlemleri) konusunda 
AB’de e-devlet hizmetlerinden yararlanma oranı yüzde 50 civarında iken 
Türkiye’de söz konusu oran yüzde 38 seviyesinde kalıyor. Eğitim-öğretime 
yönelik e-devlet hizmetleri konusunda AB ortalaması oranı ile Türkiye’deki 
kullanım oranları (yüzde 50) paralellik gösteriyor. İstihdam (işten çıkma/
çıkarılma ve iş bulma) konusunda ise AB ortalaması yüzde 49 iken Türkiye’de bu 
oran, yüzde 51 oldu. 

Raporda,  e-devlet hizmetlerinin sunumu konusunda AB’de belirlenen dört 
temel öncelik (kullanıcıların desteklenmesi, etkinlik ve etkililik, ortak pazar ve 
ön şartlar) ışığında oluşturulan bir sentez kullanıldı. AB ortalamasında hizmet 
kullanıcılarına göre, e-devlet hizmetlerinin kullanıcı odaklılığı oranı yüzde 57 
civarında iken Türkiye’de bu oran yüzde 59. 
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• Söz konusu hizmetin yine de evrak teslimi veya birebir temas gerektirmesi 
(yüzde 26).
• Kişisel verilerin güvenliği ve korunması konusundaki endişeler (yüzde 25). 
• Kullanıcıların teknik aksaklıklar yüzünden hizmetten faydalanmaktan 
vazgeçmesi (yüzde 21).
• Vatandaşın söz konusu kamu hizmetine ilişkin bilgiye veya hizmete 
erişememesi (yüzde 18).
• Vatandaşların söz konusu hizmeti internet aracılığı ile alabilmesi için 
gereken ve beklenen bilgi/beceri düzeyine sahip bulunmaması (yüzde 16).
•  Kullanıcıların İnternet kanallarını kullanarak zamandan tasarruf etmeyi 
beklememesi (yüzde 14).
• Hizmetten faydalanmanın çok zor gelmesi dolayısı ile kullanıcının 
vazgeçmesi (yüzde 11).
• Diğer sebepler (yüzde 16).

AB’deki kullanıcıların yüzde 43’ü söz konusu verilerinin şeffaf ve kendileri 
tarafından değiştirilebilir olduğunu düşünürken Türkiye’de bu oran yalnızca 
yüzde 8 olarak saptandı.

AB e-Devlet Kıyaslama Raporu’nun Türkiye’ye ayrılan kısmında ülkemize 
ilişkin son değerlendirmede ise Türkiye’de e-devlet hizmetlerinden niçin 
yararlanılmadığına ilişkin elde edilen bulgular yer aldı. Buna göre Türkiye’de 
vatandaşların e-devlet hizmetlerini kullanmamalarının başlıca nedenleri şu 
şekilde sıralanıyor:

• Vatandaşların ilgili kamu hizmeti için birebir temasa geçmeyi tercih etmesi 
(yüzde 61).
• Vatandaşların söz konusu e-devlet hizmetine ilişkin web sitelerinden ve 
çevrimiçi hizmetlerden haberdar olmaması (yüzde 30).
• Diğer kanallar yoluyla kamu hizmetine erişebilmenin daha kolay olacağı 
beklentisi (yüzde 28). 
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