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Öz: Bilgi ve ileti im teknolojilerindeki geli melere
paralel olarak Devlet kurulu larının i leyi inin
yeniden yapılanması gündeme gelmi  ve e-devlet 
kavramı ortaya çıkmı tır. Bu ara tırmada amaç, e-
devlet uygulamalarının önemli bir parçası olan 
web sayfalarını de erlendirerek genel ve teknik 
özellikler açısından mevcut durumu ortaya 
koymak, eksiklikleri ve hataları belirleyerek bu 
sayfaların e-devlet sisteminde daha verimli 
kullanılabilmesi konusunda önerilerde 
bulunmaktır. Bu amaç do rultusunda, e-devlet 
hizmetlerinin geli tirilmesi yönünde bir grup 
de erlendirme kriteri belirlenmi tir. Söz konusu 
kriterler literatür incelemesi ile olu turulmu ,
World Wide Web Konsorsiyumunun “Web çeri i
Eri ilebilirlik Rehberi Kontrol Listesi” ve Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Ara tırma Kurumu-
Marmara Ara tırma Merkezi (TÜB TAK-MAM)
tarafından yayımlanan Kamu Kurumları nternet
Sitesi Kılavuzu da kriterler olu turulurken dikkate 
alınmı tır. Ara tırmamızda 24 Kamu Kurumunun 
web sitesinin ana sayfası (16 Bakanlık ve sekiz 
Genel Müdürlük/Ba kanlık) sekiz kategori altında
toplam 30 kriter açısından de erlendirilmi tir.
Ara tırma bulgularına göre kamu web sayfaları
genel özellikler açısından ço unlukla belirlenen 
kriterleri kar ılarken, hizmet sunumu, teknik 
özellikler ve etkile imli hizmetler konusunda 
kayda de er oranda eksiklikler göstermektedirler. 
Sonuç olarak kamu web sayfalarının
iyile tirilmeye gereksinim duyulan özellikleri 
ortaya konularak önerilerde bulunulmu tur.

Anahtar sözcükler: E-devlet, web de erlendirme,
W3C, Webxact Watchfire, Türkiye-Kamu Web 
Sayfaları

Abstract: The functions and procedures of the 
government institutions have had to be reformed 
in line with the development in information and 
communication technologies.  As a result, the e-
government concept was developed. This paper 
firstly aims to identify the technical flaws and 
insufficiencies of the web pages, which is an 
important part of the e-government, by a thorough 
analysis of the current situation of the related web 
sites; secondly, to offer some suggestions in 
order to make use of these sites more effectively 
within the e-government system.  For this 
purpose a list of evaluation criteria were 
developed in accordance with the data collected 
from the literature as well as that from the Web 
Content Accessibility Guidelines of W3C and 
Government Internet Sites Guide of TÜB TAK
Marmara Research Center.  The web site of 24 
public institutions (16 ministry and 8 general 
directorates) were assessed against a total of 30 
criteria grouped under 8 categories.  The results 
showed that most of the public institutions’ web 
sites meet the requirements of the listed criteria 
in terms of their general features, although some 
do not meet the criteria grouped under technical 
issues, service presentation and interactive 
services. In conclusion, some suggestions were 
presented in order to improve the public web 
sites.



Keywords: E-government, web assessment, W3C, 
Webxact Watchfire, Turkey-Public Web Pages 

Giri
Bilgi ve ileti im teknolojilerindeki hızlı geli meler, 

ülkeleri küreselle meye do ru götürmektedir. Bu 
teknolojilere sahip olan ve söz konusu teknolojileri 
ekonomik ve toplumsal geli me için kullanan ülkeler her 
geçen gün bir adım daha ileriye gitmektedir. Bu durum, 
ülkelerin, di er ülkelerle arasındaki farklılıkları
kapatabilmek, onlarla paralel ve birlikte çalı abilmek, daha 
da önemlisi onlarla rekabet edebilmek için yeniden 
yapılanmaları gere ini ortaya çıkarmı tır. Bilgi ve ileti im 
teknolojilerinin etkin ekilde kullanımı bu yeniden 
yapılanmanın temelini olu turmaktadır. Bilginin daha 
etkin, hızlı ve ekonomik olarak iletilmesi ticaret, e itim, 
yönetim gibi alanlarla birlikte devlet kurulu larının
i leyi inin de gözden geçirilmesini gerektirmi  ve 
elektronik devlet (e-devlet) kavramı ortaya çıkmı tır.
Gelece in devleti olarak nitelenen e-devlet; vatanda ,
devlet ve i  dünyası arasında elektronik bilgi yönetimine 
dayalı bütünle ik bir yapı olu turulmasını; hizmetlerin daha 
effaf, hızlı ve daha az maliyetle yürütülebilmesini; ve 

teknoloji kullanımının vatanda a daha yakın hale 
getirilerek hayatın kolayla tırılmasını amaçlamaktadır.
Tanımlarda e-devlet her ne kadar “devlet kurumlarının tüm 
i lemlerinin . . . bilgi ve ileti im teknolojileri kullanarak 
yapılabilmesi” (Silcock, 2001, s. 88) eklinde tanımlansa 
da, bu de i im sadece teknolojik çerçevede 
görülmemelidir. Bu, kamu, i  dünyası, sivil toplum 
örgütleri ve vatanda  arasında bütünle ik olarak 
gerçekle tirilmesi gereken, dijital güvenlikten bili im 
suçlarına, e itimden ahlaki sorunlara kadar bireylerin 
ya amsal anlayı  ve kültürünün de etkilendi i toplumsal bir 
de i imdir. E-devlet, elektronik ortamda verilen 
hizmetlerin daha etkili bir süreçte gerçekle mesini ve 
çe itlenmesini sa lar. Böylece, mevcut hantal ve pahalı
kamu hizmetlerinin terk edilerek e-devlete geçilmesiyle 
birlikte sa lanacak fayda, bu geçi te harcanacak 
maliyetlerden daha fazla olacaktır (Grant ve Chau, 2005, s. 
2; nce, 2001, s. 13; Çetin, Aydo an ve Ertu rul, 2001).

nce (2001, s. 22-24), çalı masında geli mi lik düzeyi ile 
bilgi payla ımı arasındaki ili kiye de inmektedir. Geli mi
ülkelerde kamu bilgisi, geli tirilmesi ve korunması gereken 
ulusal bir kaynaktır. Çalı mada, demokrasinin gere i
olarak katılımcı, payla ımcı ve effaf bir yapı
olu turulmasında kamu bilgilerinin payla ımının
öneminden bahsedilmektedir. Kamu bilgilerinin vatanda a
sunulmasında e-devlet, geleneksel devletin aksine, 
vatanda ı kamu kurumları ile kar ı kar ıya bırakmaz. 
Vatanda , sistem ile ileti ime geçer, sistemin ardında
çalı an kurulu lar gerekli i lemi yaparak vatanda a tekrar 
sistem aracılı ı ile hizmet verir (Erdal, 2004, s. 2). 

E-devlet yapılanması, dört temel alanda ili kilerin 
yeniden düzenlenmesini gerektirir:  

1. Devlet ve vatanda  arasında (government to citizen-
G2C);

2. Devlet ve i  dünyası arasında (government to business-
G2B);

3. Kamu kurumları/birimleri arasında (government to 
government-G2G); ve

4. Devlet ve çalı anlar arasında (government to employee- 
G2E) (Erdal, 2004, s. 4-7). 

E-devlet yapısı devlet hizmetleri ve teknolojinin bilgi 
ortak paydasında bulu ması olarak de erlendirilebilir. Bu 
payda, toplumsal geli menin ve ülkeler arası rekabetin öne 
çıktı ı 21. yüzyılda, etkin ve hızlı kullanılıp de ere
dönü türüldü ü oranda ülkelere rekabet ansı vermektedir. 

E-devlet ve Türkiye 
E-devlet hedefinin gerçekle tirilebilmesi amacıyla ulusal 

ve uluslararası düzeyde çalı malar yapılmı , giri imler 
olu turulmu tur. Bunlardan biri de Avrupa Birli i (AB) 
çerçevesinde gerçekle tirilen eAvrupa (eEurope) 
giri imidir. Bu giri im çerçevesinde gerçekle tirilen 
eAvrupa Eylem Planında, Avrupa’yı dünyanın bilgi 
ekonomisine dayalı en dinamik ve rekabetçi yapısı haline 
getirmek hedeflenmektedir. Türkiye de bu planı kendi 
inisiyatifi do rultusunda benimseyerek, “eAvrupa+” 
(eEurope+) adı verilen eylem planını uygulamaya koymayı
kabul etmi tir. eAvrupa gibi eAvrupa+’da da aday 
ülkelerin ekonomisinde reform ve modernle me çalı maları
yapılarak irketlerin veriminin artırılması, yeni irketlerin 
kurulu unun desteklenmesi, rekabetin artırılması ve aday 
ülkeler için belirlenmi  özel bazı uygulamaların
gerçekle tirilmesi hedeflenmekte ve bununla ilgili kriterler 
ve takvim sunulmaktadır. Bu sayede aday ülkelerin bilgi 
toplumu olma yolunda potansiyelinin ortaya çıkarılması ve 
dijital uçurumun ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. 
Ayrıca, aday ülkelere AB üyesi ülkelerle birlikte çalı ma 
ve deneyimlerini payla ma imkânı verilerek, Avrupa’ya 
entegrasyonda kolaylık sa lanması beklenmektedir (State 
Planning Organization, 2003, s. 2-3). 

eAvrupa+ çerçevesinde hedeflerin gerçekle tirilmesi 
konusunda Türkiye de AB’ye taahhütlerde bulunmu ; bu 
amaçla takvim ve kriterler saptanmı tır. Bu hedeflerin 
yerine getirilmesi için, özellikle e-devlet yapısının sa lam 
temellere oturtulabilmesi açısından tek bir ana kapıdan
(portal) i leyen; teknik ve hukuki yapısı olu turulmu  ve 
standartlara uygun bir yapının geli tirilmesi konusunda 
görü  birli i sa lanmı tır. Bu amaçla hedefler belirlenmi ,
devlet kurumları, kurulu lar ve bakanlıkların
sorumlulu unda projeler ba latılmı tır.

Elli sekizinci hükûmet tarafından hazırlanan Acil Eylem 
Planında eDönü üm Türkiye Projesine yer verilmi  ve 
eTürkiye koordinasyon sorumlulu u 2003 Mart ayında
Devlet Planlama Te kilatı (DPT) Müste arlı ına
bırakılmı tır. Bu amaçla DPT bünyesinde Bilgi Toplumu 
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Dairesi Ba kanlı ı kurulmu tur.  2003-2004 tarihlerini 
kapsayan “E-Dönü üm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem 
Planı (KDEP)” (DPT, 2005b) çerçevesinde, 
gerçekle tirilecek eylemler, sorumlu kurulu lar, ilgili 
kurulu lar, uygulama aracı, hedeflenen tarihler, finansman 
ihtiyacı ve bu eylemlerle ilgili öncül ve ardıl eylemler 
sunulmu tur. Söz konusu planın 31 no'lu eyleminde “Kamu 
kurumlarının web sayfalarında asgari ölçüde sunulması 
gereken bilginin ve sunum esaslarının tespit edilmesi, 
uygulamanın sa lanması” konusunda koordinasyon görevi 
DPT’ye verilmi tir. E-Dönü üm Projesi 2005 Eylem Planı 
30 no’lu kararında da “Kamu Kurumları Internet Sitesi 
Kılavuzunun hazırlanması” eylemi belirlenmi  ve A ustos 
2006 tarihinde söz konusu rapor kamuoyuna sunulmu tur. 

 
E-devlet Web De erlendirme Çalı maları 

Eschenfelder, Beachboard, McClure ve Wyman (1997) 
tarafından yapılan çalı mada,  federal kurumların web 
teknolojilerini ne kadar iyi kullandıkları sorusundan yola 
çıkılarak Birle ik Devletler’deki federal hükûmetlerin web 
sitelerini de erlendirebilmek amacıyla kullanılacak 
kriterler belirlenmi tir. Bunun için öncelikle kütüphane ve 
bilgibilim, i letme, e itim ve bilgisayar bilimleri 
alanlarında yapılmı  web sitesi de erlendirme çalı maları 
incelenmi , daha sonra web sitesi tasarımcıları ve 
deneyimli kullanıcılarla görü ülerek bu kriterler rafine 
edilmi  ve düzenlenmi tir. Sonuç olarak içerik, güncellik, 
gizlilik, do ruluk gibi de erlendirme ba lıklarının 
bulundu u “bilginin içeri i” kriteri ile eri im, tasarım, 
dola ılabilirlik gibi de erlendirme ba lıklarının bulundu u 
“kullanım kolaylı ı” kriteri ortaya çıkmı tır. Bu kriterler 
2001 yılında yapılan bir çalı mada (Smith, 2001) Yeni 
Zelanda’ya ait kamu web sitelerinin de erlendirilmesi 
amacıyla kullanılmı tır. Çalı mada söz konusu kriterlerin 
uygulanabilirli inin test edilebilmesi için be  devlet sitesi 
belirlenmi  ve bu sitelerin kriterlere uygunlu u 
incelenmi tir. Çalı manın sonucunda sitelerin söz konusu  
kriterleri genel olarak yerine getirmedikleri belirlenmi tir. 
Ayrıca, kurum amaç ve hedeflerinin sitelerde açıkça 
belirtilmesi; gizlilik ve telif hakkı gibi bildirimlerin, 
güncelleme, gözden geçirme tarihlerinin ve ileti im 
bilgilerinin uygun yerlerde bulundurulması; sitelerin ilgili 
arama motorları ve web rehberlerine kaydettirilmesi, genel 
eri ilebilirlik ve engelliler için eri ilebilirlik kuralları 
dikkate alınarak tasarlanması gibi bir dizi öneri 
getirilmi tir. 

Potter (2002), Alabama Eyaletine ait e-devlet web 
sitelerinin World Wide Web Konsorsiyumu (World Wide 
Web Consortium [W3C], 1999) kriterlerine uygunlu unu 
test eden çalı masında Watchfire Bobby 4.0.1 aracını 
kullanarak eyalete ait e-devlet web sitelerini eri ilebilirlik 
açısından de erlendirmi tir. Bölüm (Section) 508 olarak 
anılan de erlendirme kriterleri kullanılarak engelli 
vatanda ların web sitelerine eri im olanaklarının 

standartlara uygunlu u test edilmi ; %63 oranında kriterleri 
kar ıladı ı bulunmu tur. Ayrıca, web sitelerinin Web 
Eri ilebilirlik Giri imi (Web Accessibility Initiative, WAI) 
birincil uygunluk düzeyi (conformance level A) kriterlerini 
%77 oranında kar ıladı ı saptanmı tır.  

West, 2000 yılında hazırladı ı raporda, Internet, 
demokrasi ve hizmet sunumu üçgeni içerisinde Birle ik 
Devletler’deki eyalet hükûmetleri ve federal hükûmetlerin 
web sitelerini de erlendirmi tir. Çalı ma kapsamında 1813 
site çevrimiçi bilgi, güvenlik, gizlilik, engellilerin eri imi, 
yabancı dilde eri im, sunulan hizmetler, reklâm kullanımı 
ve demokratik eri im ba lıkları altında de erlendirilmi tir 
(West, 2000). Bu çalı ma 2004 yılında tekrarlanmı , ilk 
yapılan çalı maya göre sitelerin çevrimiçi bilgi ve 
dola ılabilirlik konularında ilerleme kaydettikleri 
belirlenmi tir. Ayrıca federal hükûmetlerin %42’si, eyalet 
hükûmetlerinin de %37’sinin sitelerinin W3C tarafından 
hazırlanan engelli eri imi rehberine uygun oldu u, eyalet 
hükûmetlerinin %56’sının çevrimiçi hizmet verdi i 
belirlenmi tir (West, 2004). 

West 2001 yılından itibaren her yıl küresel düzeyde e-
devlet de erlendirme çalı maları da yapmı tır. 2006 yılı 
raporunda, 198 ülkeden 1782 kamu kurumu web sitesini 
çevrimiçi bilgi, elektronik hizmetler, gizlilik ve güvenlik, 
engelli eri imi, reklâmlar, kullanıcı üyelik ücretleri ve 
kamu eri imi kriterleri açısından de erlendirmi  ve en 
dü ük performansı Orta Amerika (%25) ve Afrika 
ülkelerinin (%24), en yüksek performansı ise Kuzey 
Amerika (%43), Asya (%36) ve Batı Avrupa ülkelerinin 
(%35) sergilediklerini belirlemi tir. Kuzey Kore’nin ilk 
sırada (%60) yer aldı ı bu de erlendirmede Türkiye 27. 
sırada (%34) yer almı tır. Çalı mada, sitelerin 
dola ılabilirlik, yüklenme ve görüntülenme hızı, kullanıcı 
hizmetleri gibi özelliklerinin geli tirilmesi ve 
iyile tirilmesi, ülkelere ait e-devlet web sitelerinin tekbiçim 
bir düzene sahip olması, tasarımda dikkat çekici ve rahatsız 
edici renklerden uzak durulması ve hatta tek bir 
tasarımcının elinden çıkması önerilmi tir (West, 2006). 

Avrupa Birli i ülkeleri için Capgemini ara tırma irketi 
tarafından yapılan kapsamlı bir çalı mada, Avrupa Birli i 
ülkelerinde e-devlet çevrimiçi hizmetlerinin geli mi lik 
düzeyinin %65’lere ula tı ı belirlenmi tir (Capgemini, 
2005, s. 45). 

E-devlet çalı maları, siteleri hem içerik ve kullanı lılık 
açısından hem de sunulan hizmetlerin türü ve düzeyi 
açısından ele almaktadır. Avrupa Birli i’nin belirledi i ve 
DPT raporlarında (2005a, s. 5-6) da yer verilen 20 temel 
hizmetin (Tablo 1) varlı ı ve düzeyi çe itli çalı malarda 
incelenmi tir (T.C. Sayı tay Ba kanlı ı, 2006; Graafland-
Essers ve Ettedgui, 2003; UN, 2005; Capgemini 2005). 

E-devlet sürecinde hizmet düzeyleri u ekilde 
gruplanmaktadır (Layne ve Lee, 2001, s. 123-126; Uçkan, 
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2003, s. 49-57; T.C. Sayı tay Ba kanlı ı, 2006; Graafland-
Essers ve Ettedgui 2003; UN, 2005; Capgemini, 2005):1

1. Düzey: Basit bir Internet sitesi eklinde görünen bu 
sitelerde kurum hakkında temel bilgiler ve halkın
kullanımına sunulan belli ba lı basılı dokümanların
elektronik sürümleri yer alır, çevrimiçi herhangi bir i lem 
yapılmaz. 

2. Düzey: Elektronik yayıncılık olarak tanımlanan bu düzey, 
kurum ileti im stratejisinin önemli bir parçası olarak 
görülür ve web sitesinin kapsamı kurum bilgilerinin 
önemli bir bölümü eklenerek geni letilir. Bu a amada 
basit e-posta ba lantısı sa lanır; ayrıca kullanıcı bazı
formları indirip doldurarak geri postalayabilir, ancak 
çevrimiçi olarak gönderemez. 

3. Düzey: Etkile imli e-yayıncılık olarak tanımlanan bu 
düzeyde, kullanıcı hizmetle ilgili ba vurularını
Internet’ten gönderilebilir ve sorgulama yapabilir. 
Örne in, kullanıcı adres veya posta kodu belirterek, 
kurumun veri tabanındaki bazı bilgilere ula abilir, tüm 
formlar indirilebilir ve bazıları çevrimiçi olarak geri 
gönderilebilir. Kurum kısmi intranete sahiptir. 

4. Düzey: lem yapılabilen Internet sitesi olarak tanımlanan 
bu düzeyde kullanıcı kurum ile çevrimiçi ba lantı
kurarak, güvenilir bir ekilde kimli ini belgeleyip 
onaylatarak, özel i lemlerini Internet üzerinden 
gerçekle tirebilir. Örne in, vergi ve ceza ödeme gibi 
i lemlerini yapabilir. Kurumun kendi personeli için 
Internet sitesi ile ba lantılı tam bir intranet a ı ve yakın
ili kide bulundu u di er kurumlarla ba lantısını sa layan 
bir ekstranet a ı bulunur. 

5. Düzey: “Katılımcı e-yöneti im” (participative e-
governance) olarak adlandırılan bu düzeyde kullanıcı,
kamu kurumlarının Internet sitelerinde verilen hizmetlere 
çevrimiçi olarak ve bir hizmetin tüm süreçlerinin entegre 
edildi i bir yapıda tek bir noktadan ula abilir. Bu sitelere 
eri im sadece kullanıcının ba landı ı noktayı de il, bir 
bütün olarak merkezi kamu kurumlarını kapsar. Bunun 
yanı sıra, gerekti i zaman di er alanlar veya yönetim 
kademeleriyle, özellikle de bölgesel ve yerel yönetimlerle 
ba lantı kurulmasına olanak verir ve i lemler bir insanın
aktif aracılı ı olmadan gerçekle tirilebilir. Kurumlar 
kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkatle inceleyip analiz 
ederek tahminler yapar.  

Birle mi  Milletler tarafından 2005 yılında yayımlanan 
rapora göre Türkiye’de çevrimiçi e-devlet hizmetlerinin 
%50 oranında sunuldu u bildirilmi tir. Bu rakamla 
Türkiye, 191 ülke içerisinde 46. sırada yer almı tır. Türkiye 
ile ilgili sayılara bakıldı ında dördüncü düzeydeki hizmet 
oranının %0, be inci düzeydeki hizmet oranının ise %26 
oldu u görülmektedir (UN, 2005, s. 236). Buna kar ılık,

                                                          
1 Capgemini (2005), Graafland-Essers ve Ettedgui (2003), Uçkan 

(2003), Layne ve Lee’ye (2001) ait çalı malarda ikinci düzey 
olarak gösterilen “etkile im”, BM ve Sayı tay raporlarında iki 
ayrı a amada ele alınmı tır. Burada yer verilen liste Sayı tay 
Raporundan alınmı tır (T.C. Sayı tay Ba kanlı ı, 2006, s. 12). 

be inci düzeyden bahseden T.C. Sayı tay Ba kanlı ı
raporunda da (2006, s. 12) bu düzey; katılımcı e-yöneti im,
yani “kullanıcının, kamu kurumlarının Internet sitelerinde 
verilen hizmetlere çevrimiçi olarak ve bir hizmetin tüm 
süreçlerinin entegre edildi i bir yapıda tek bir noktadan 
ula abilmesi” olarak tanımlanmakta, ancak raporda 
incelenen 32 kamu kurum ve kurulu u arasında bu düzeyde 
hizmet veren kurum bulunmadı ı belirtilmektedir. Raporda 
hizmetlerin a ırlıklı olarak 1. ve 2. düzeyde verildi i
(toplam %71) vurgulanmı tır. Sayı tay ve DPT 
raporlarında hizmet sunumu ve yapısal olarak standartlara 
uygunluk açısından ülkemizde henüz e-devlet kavramının
yerle medi i, mevcut durumun daha çok e-kurum 
düzeyinde bulundu u ifade edilmektedir (T.C. Sayı tay
Ba kanlı ı, 2006, s. 85, 89; DPT, 2005a, s. 3) 2.

Tablo 1. 20 temel kamu hizmeti 

Vatanda a yönelik hizmetler  dünyasına yönelik hizmetler 

Gelir vergileri 
 arama 

Sosyal güvenlik katkısı
Ki isel belgeler (pasaport, 
sürücü belgesi) 
Araç ruhsatı
n aat ruhsatı

Polise ihbarda bulunma 
Halk kütüphaneleri  
Do um ve evlilik belgeleri 
Yüksek ö renime kayıt
Ta ınma bildirimi 
Sa lıkla ilgili hizmetler 

Çalı anlar için sigorta primleri  
Kurumlar vergisi 
Katma de er vergisi 
Yeni irket kaydı
statistik birimine veri iletimi  

Gümrük bildirimleri  
Çevre ile ili kili izinler
Kamu alımları

Amaç ve Yöntem 
Ara tırmanın amacı, e-devlet uygulamalarının bir parçası

olan web sayfalarını de erlendirmek, web sayfalarının
genel özellikler ve teknik özellikler açısından mevcut 
durumunu ortaya koymak, eksiklikleri ve hataları
belirleyerek e-devlet sisteminde web sayfalarının daha 
verimli kullanılabilmesi konusunda önerilerde bulunmaktır.
Bu amaç do rultusunda, e-devlet hizmetlerinin 
geli tirilmesi yönünde 30 sorudan olu an kriterler 
belirlenmi tir.

E-devlet hizmetlerinin ilk a aması, kurumların web 
sayfalarının olu turularak vatanda ın kullanımına
sunulmasıdır. Ancak standartlara uygun, do ru içerikte ve 
kullanıcı gereksinim ve algılarına uygun yapılandırılmamı
web sayfaları amaçladıkları hizmetleri 
gerçekle tirememektedir. Çalı mamızda, bakanlıkların ve 
bazı genel müdürlüklerin ana sayfaları de erlendirilmi  ve 

                                                          
2 Avrupa Birli i tarafından belirlenmi  hizmetler arasında yer 

almamakla birlikte trafik ceza puanı ö renme ve trafik para 
cezası ödeme hizmetleri DPT tarafından Türkiye için önemli 
hizmetler olarak görülmü  ve e-devlet sisteminde bu 
hizmetlerin de yer almasının uygun olaca ı belirtilmi tir.
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bu sayfaların belirlenen kriterlere uygunlu u ara tırılmı tır.
Ancak bu hizmetlerin niteli i ve niceli i incelenmemi ,
sadece verilip verilmedikleri belirlenmi tir.

Ara tırmada öncelikle web sayfalarının de erlendirilmesi 
ile ilgili kriterlerin ortaya konulması amacıyla literatür 
incelenmi tir. W3C tarafından hazırlanan “Web çeri i
Eri ilebilirlik lkeleri Denetleme Listesi” (W3C, 1999) ve 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara tırma Kurumu-
Marmara Ara tırma Merkezi (TÜB TAK-MAM) 
tarafından yayımlanan Kamu Kurumları Internet Sitesi 
Kılavuzu (TÜB TAK, 2006) incelenerek e-devlet 
hizmetlerinin gerçekle tirildi i web sayfalarında bulunması
gereken web sayfası de erlendirme kriterleri ortaya 
konulmu tur. Sekiz ana ba lık (çevrimiçi bilgi, elektronik 
hizmetler, gizlilik ve güvenlik, engelli eri imi, yabancı dil 
eri imi, kamu eri imi üst veri ve teknik özellikler) altında
toplanan 30 kriter incelenmi tir.3 Ara tırmada teknik 
özellikler ve üst veri özellikleri WebXact programı
kullanılarak tespit edilmi tir (Potter, 2002; West, 2004). Bu 
programın  e-devlet web sitelerinin de erlendirilmesinde 
kullanımı TÜB TAK (2006, s. 33) tarafından da 
önerilmi tir.

Bulgular ve Yorum 
1998 yılında eAvrupa+ Eylem Planı ile ba layan 

eTürkiye sürecinin önemli bir aya ını da e-devlet 
olu turmaktadır. E-devlet sürecinin ilk a aması olarak “e-
Dönü üm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı”nın
(2003-2004) 31. maddesinde de belirtildi i gibi kamu Web 
sayfalarının WAI Kılavuzu da dikkate alınarak, içerik ve 
tasarım uyumu sa lanması amaçlanmı tır. Ara tırmamızda
16 bakanlık ve 8 genel müdürlük/ba kanlıktan olu an 24 
kamu kurumu (Ek 1) 30 kritere göre de erlendirilmi tir
(Tablo 2 ve Tablo 3).  

Ara tırmamızda, belirlenen asgari hedefler çerçevesinde 
Türkiye’deki kamu Web sayfalarının bakanlıklar ve bazı
genel müdürlükler çerçevesinde incelenerek siteler 
arasındaki tutarlılık ve gerekleri kar ılama oranı
belirlenmi tir.

Kurumlar öncelikle çevrimiçi bilgi içeri i açısından
incelenmi tir. Buna göre kamu web sayfalarında; kurumun 
logosu ve açık adı, ba lık, adres bilgisi, ba lantılar,
yayınları ve veri tabanı bilgilerinin büyük ço unlu unun
yer aldı ı belirlenmi tir. Buna kar ılık kurumların web 
sayfalarının genelde (%79) sorumluluk bilgisi içermedi i,
sayfaların hiçbirinde sitenin amacının belirtilmedi i
saptanmı tır.

Sayfalarda kullanıcı yardımı ile ilgili özelliklerin de zayıf
oldu u anla ılmaktadır. Sayfaların %91’inde yardım
mönüsü, %62,5’inde sık sorulan sorular seçene i
bulunmamaktadır. Ayrıca ses dosyası, video dosyası gibi 

                                                          
3 Sekiz ba lık altındaki kriterlerin tam listesi için bkz. Tablo 2 ve 

Tablo 3. 

kullanıcılara yardımcı olabilecek araçlara sayfalarda çok 
fazla yer verilmedi i görülmektedir. Kurumların %95’inin 
ses dosyası, %83’ünün de video dosyası içermedi i tespit 
edilmi tir. Sitelerde vatanda lara kullanım kolaylı ı
sa layan yardım, sıkça sorulan sorular, ses ve video 
görüntüleriyle desteklenmi  sayfalar gibi bazı özelliklerin 
eksik ya da zayıf olması ve sitelerin amacının
açıklanmamasından kaynaklanan bilgi eksikliklerinin 
bulunması, kullanıcıların sitenin kullanımı ve siteden bilgi 
edinme konularında kabul edilmi  standartlara uygun bir 
hizmet alamadı ını göstermektedir. 

Tablo 2. Temel kriterler açısından kamu web sayfalarının
durumu (N= 24) 

Var Yok 
N % N % 

Çevrimiçi Bilgi     
1- Logo ve açık ad 21 87,5 3 12,5 
2- Ba lık 20 83,3 4 16,7 
3- Telefon-ileti im 14 58,3 10 42,7 
4- Adres bilgisi 16 66,7 8 33,3 
5- Ba lantılar 21 87,5 3 12,5 
6- Sitenin amacı 0 0,0 24 100,0 
7- Yayınlar 22 91,7 2 8,3 
8- Veri tabanları 20 83,3 4 16,7 
9- Yardım 2 8,3 22 91,7 
10- Sık sorulan sorular 9 37,5 15 62,5 
11- Ses dosyaları 1 4,2 23 95,8 
12- Video dosyaları 4 16,7 20 83,3 
Elektronik Hizmetler     
13- Kuruma gitmeden alınabilecek

hizmetler 
10 41,7 14 58,3 

14- Çevrimiçi yardım (sohbet 
odası, interaktif) 

1 4,2 23 95,8 

Gizlilik ve Güvenlik     
15- Ziyaretçi bilgilerinin 

kullanılmayaca ına dair bilgi 
0 0,0 24 100,0 

16- Gizlilik ve güvenlik sözle mesi 0 0,0 24 100,0 
Engelli Eri imi     
17- Engelli eri im seçenekleri 2 8,3 22 91,7 
Yabancı Dil Eri imi     
18- Farklı dillerde eri im 10 41,7 14 58,3 
Kamu eri imi     
19- Personel e-posta 5 20,8 19 79,2 
20- Arama 17 70,8 7 29,2 
21- Mesaj tahtası 0 0,0 24 100,0 
22- Güncelleme bilgisi 6 25,0 18 75,0 
23- e-bülten ve hatırlatma mesajı 6 25,0 18 75,0 
Üst veri     
24-  Sorumluluk-yazar 5 20,8 19 79,2 
25- Tanımlama 3 12,5 20 83,3 
26- Anahtar kelimeler 3 12,5 20 83,3 

Kurumların web sayfalarındaki elektronik hizmetler 
incelendi inde; kurumlara gitmeden alınabilecek
hizmetlerin geli me sürecinde oldu u anla ılmaktadır. Bu 
tip hizmetlerin sunulma oranı yarıya yakın olmakla birlikte 
(%41,7) halen kurumların ço unlu unda benzer imkânların
bulunmadı ı görülmektedir. Son yıllarda yaygınla an ve 
kullanıcıya web sayfası kullanma ve hizmetlerden 
yararlanma açısından anında yardımcı olabilmeyi 
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amaçlayan çevrimiçi yardım olanaklarının da kurumların
büyük ço unlu unda sunulmadı ı görülmektedir. 
Kullanıcılarına çevrimiçi yardım sa layan sayfa oranı
sadece %4,2’dir (1 kurum). Oysa bu tür hizmetlerle, 
vatanda ların u rayabilece i zaman ve emek kaybından
kaynaklanan ma duriyet önlenebilecektir. 

Güvenlik açısından tereddütlere neden olan elektronik 
sistemlerin kullanımında, kullanıcıya ki isel bilgilerinin ve 
i lemlerinin gizli ve güvenlikte oldu u bilgisini sa lamak 
önemlidir. Bu nedenle, kurum web sayfalarında vatanda a
yönelik gizlilik ve güvenlik sözle mesi olu turulması,
kullanıcılara bilgilerinin hiçbir ko ulda hiç kimseyle 
payla ılmayaca ına dair garanti sa layan bir belge 
sunulması gerekmektedir. Bu tür bir bilgi vatanda a
rahatlık sa layaca ı gibi kurumun ve sitenin itibarını da 
güçlendirecektir. Ara tırmamız kapsamında incelenen web 
sayfalarının hiç birinde gizlilik ve güvenlik sözle mesi ya 
da bu konuda bir ibare veya bilgilendirme metninin 
bulunmaması bu açıdan önemli bir eksikli i ortaya 
koymaktadır.

Toplumun her kesimine hitap eden e-devlet hizmetlerinin 
özellikle sıradan kullanıcı grubu dı ında gruplara da 
kullanım kolaylı ı sunması beklenmektedir. Bu grupların
ba ında engelli vatanda lar gelmektedir. Kurum web 
sayfalarında sunulan hizmetlerin görme ve duyma engelli 
vatanda lara da ula tırılması toplumsal sorumlulu un bir 
parçasıdır. Ancak ara tırmamızda, Türkiye’deki kamu web 
sayfalarının engelli eri imi açısından da zayıf oldu u,
sadece %8,3’ünde (2 kurum) engelli eri imi imkânı
bulundu u saptanmı tır.

Küreselle en dünyada artık birçok ülke vatanda ları farklı
ülkelerde çalı makta ve ya amaktadırlar. Bu nedenle 
kurumlar toplumun bütününe hitap edebilmek ve hizmet 
sunabilmek için farklı dillerde eri ime olanak sa lamalıdır.
Ara tırmamızda kamu kurumlarının farklı dillerde eri im 
olana ı sunmada eksiklikleri oldu u gözlenmi tir. Kamu 
kurumlarının sadece %41,7’si ikinci bir dil deste i
vermektedir. Çok az sayıda ana sayfa ngilizce haricinde 
ba ka bir yabancı dil seçene i sunmaktadır. Toplumun tüm 
kesimlerine e it ekilde ve ça da  bir anlayı la hizmet 
verilmesi ilkesinin bir gere i olarak dil alternatifinin 
yaygınla tırılması gerekmektedir. 

E-devlet olu umlarında hizmeti sunanlara ula abilmek 
son derece önemlidir. Artık ileti im sadece telefonla de il,
yo un bir ekilde elektronik ortamda 
gerçekle tirilmektedir. Günümüzde, elektronik ortamın
kullanılma sıklı ı, ülkelerin geli mi lik düzeylerinin 
belirlenmesinde önemli bir gösterge olarak 
kullanılmaktadır (UN, 2006). Ara tırma sonucunda kamu 
web sayfalarında hizmet sunanlara e-posta yoluyla eri imin 
genelde (%79,2) desteklenmedi i görülmektedir. Bu 
noktada kamu web sayfalarına personel e-posta 
adreslerinin de bulundurulmasının kurumun sundu u bilgi 
veya hizmetlere eri imi kolayla tıraca ı dikkate 
alınmalıdır. Bunun yanı sıra, kullanıcı ile ileti im halinde 

olma seçenekleri açısından mesaj tahtası ve e-bülten 
imkânlarının fazla kullanılmadı ı gözlenmi tir. Web 
sayfalarının hiçbirinde mesaj tahtası bulunmazken, sadece 
%25’inde e-bülten ve hatırlatma mesajı seçeneklerinin var 
oldu u görülmektedir.  Vatanda ların kurumla olan 
etkile imine bütünlük ve süreklilik kazandırılması amacıyla
mesaj tahtası, e-bülten ve hatırlatma mesajları gibi araçlar 
kullanılması gerekmektedir. Böylece, vatanda lar kurum ve 
hizmetlerle ilgili yeniliklerden ve de i ikliklerden haberdar 
olabilecek, kendi öneri ve isteklerini kurumlara 
iletebileceklerdir. Hizmet ve effaflık odaklı e-devlet 
yapısında bu tür uygulamaların etkin olarak kullanılması
kurum ve vatanda lar arasındaki etkile imi artıracaktır.
Kamu kurumlarının Web sitelerinde bu konuya gereken 
ilginin gösterilmedi i görülmektedir.  

Hizmetlerin var olması kadar, var olan hizmetlere 
ula abilmek de önemlidir. Kurumların sundukları
hizmetlerin ve veri tabanlarının karma ık yapısı, web 
sayfalarının kalabalıkla masına neden olmakta ve 
ahısların aradıkları bilgi ya da hizmete ula masını

zorla tırmaktadır. Bu noktada site içi arama özelli i
önemlidir. Kamu kurumlarının büyük bir kısmında (%70,8) 
site içi arama olana ı sunulmaktadır. Web sitelerinin 
kullanılabilirli ini artıran en temel özelliklerden biri olan 
arama seçene inin kurumlara ait ana sayfalarda  yakla ık
%30 oranında bile olsa  bulunmuyor olması, bu konuda 
sitelerin i levselli i dü ünülerek daha hassas olunması
gerekti ini ortaya koymaktadır.

Web siteleri, belli bir birikime sahip uzman ki iler
tarafından, zaman harcanarak kurulan karma ık yapılardır.
Web sitesinde meydana gelebilecek olası hatalar da, o 
siteyi kuran uzman ki i ya da ki ilerin çabalarıyla
düzeltilebilmektedir. Bu açıdan sitede kar ıla ılan 
sorunların ilgili ki iye iletilebilmesi önemlidir ve web 
sitesini kuran ki ilerin isimleri ve eri im bilgilerine ana 
sayfada yer verilmesi gerekmektedir. Web siteleriyle ilgili 
ba ka bir olgu da tanımlama bilgileri ve anahtar kelimelerin 
belirlenmesidir. Tanımlama bilgileri tek bir cümleden 
olu an özet anlamına gelmektedir. ahıslar sayfanın
üstünde yer alan bu açıklayıcı bilgiyi gördüklerinde, siteyle 
ilgili genel bir bilgiye sahip olurlar. Anahtar kelimeler ise, 
ahısların aradıkları hizmetlere ula abilmelerinde 

i levsellik ve kolaylık sa lamaktadır. Ara tırmamızda
kamu kurumlarına ait web sayfaları, yukarıda bahsedilen 
sorumluluk ya da yazar bildirimi, tanımlama bilgisi ve 
anahtar sözcüklerin varlı ı gibi temel üst veri etiketleri 
açısından da de erlendirilmi tir. Kurumların web 
sayfalarında üst verilerin yo un kullanılmadı ı; kurumların
yakla ık %80’inin ana sayfalarında temel üst veri 
etiketlerine yer verilmedi i görülmektedir. Kamu web 
sitelerinde do ru ve verimli bir etkile im sa lanabilmesi 
için sayfaların bu üst veri etiketleri dikkate alınarak
geli tirilmesi gerekmektedir.  

Kamu web sitelerinde 26 temel kritere ek olarak kırık
ba lantılar, dosya boyutu, sayfanın yüklenme süresi ve 
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güvenlik düzeyi gibi teknik özellikler de incelenmi tir
(bkz. Tablo 3). Kırık ba lantılar, sayfalarda çalı mayan, 
hata veren ba lantıları tanımlamakta; dosya boyutu, ilgili 
HTML dosyasının içerdi i resimlerin ve betiklerin (script)  
büyüklüklerinin toplamından olu makta; yüklenme süresi 
56K modem kullanıldı ında sayfanın ekranda tam 
görüntülenme süresini göstermekte; güvenlik düzeyi ise 
ilgili web sayfasının kaç bit’lik (SSL) güvenlik 
sertifikasına sahip oldu unu tanımlamaktadır.

Tablo 3. Kamu web sayfalarının teknik özellikleri 

Teknik Özellikler Min. Maks. 

27- Kırık ba lantılar 0 35 
28- Dosya boyutu 0,11 MB 258,27MB 
29- Yüklenme süresi 0,01 dk. 2,05 dk. 
30- Güvenlik düzeyi 0 0 

Web sayfalarının kalitesi ile ba da tırılan kırık
(çalı mayan) ba lantılar, sayfanın kullanılabilirli i ve 
güvenilirli ini etkilemektedir. Kırık ba lantılar kullanıcıya
zaman kaybettirmekte, aynı zamanda sayfanın
dola ılabilirli ini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Standartlarda, bir ba lantı alt metni olu turulmadıkça o 
adresin hizmete açılmaması önerilmektedir. ncelenen web 
sayfalarında hiç kırık ba lantı olmayan kamu kurumları (9 
kurum) oldu u gibi, kırık ba lantı sayısının 35’e kadar 
yükseldi i kurumlara da rastlanmaktadır. Bu gibi durumlar, 
kamu web sayfalarının güvenilirli ini olumsuz yönde 
etkilemektedir.    

Web sayfaları teknik olarak incelendi inde, dosya boyutu 
ve yüklenme süresi açısından da kullanıcıyı olumsuz olarak 
etkileyebilecekleri görülmektedir. Yapılan ara tırmalarda 
bu tür sayfalar için öngörülen standart dosya boyutunun 50 
megabayttan fazla olmaması gerekti i belirtilmi tir
(TÜB TAK, 2006, s. 21). ncelenen 24 kurumun ana sayfa 
dosya boyutları 0,11 MB ile 258,27 MB arasında
de i mektedir. Kamu web sayfalarının dosya boyutu 
ortalaması standart boyutları a maktadır. Bu durum, dü ük
nitelikte teknoloji ve ba lantı kullanan vatanda ların bazı
sayfaları kullanırken sorun ya amasına neden olabilir. 
Sayfaların dosya boyutu ile do ru orantılı olan sayfa 
yüklenme sürelerinin de kabul edilen ortalamaların oldukça 
üzerinde oldu u görülmektedir. Yapılan ara tırmalar bir 
sayfanın yükleme süresi 10 sn.’yi geçti inde kullanıcıların
sayfayı açmaktan vazgeçtiklerini göstermektedir 
(Watchfire, 2007). Kamu web sayfalarının yüklenme süresi 
(standart kabul edilen 56K ba lantı hızında) 0,01dk. 
(dakika) ile 2,05dk. arasında de i mektedir. Ba lantı
hızının henüz çok da yüksek olmadı ı ülkemizde bu 
durumun vatanda ların sayfaları görüntülemesi açısından
sorun olu turabilece i anla ılmaktadır.

Sonuç ve Öneriler 
Tüm kurumların bütünle ik olarak çalı tı ı, tam i lerlik 

kazanmı  bir e-devlet yapısının olu turulabilmesi, 

standartlara uygun bir yapılandırma ile mümkündür. Bunun 
da ilk a aması kurumların elektronik ortamdaki, uzantıları
olan web siteleridir. Türkiye yakla ık sekiz yıl önce e-
devlet çalı malarına hız vermi  bir ülke olarak, bu 
konudaki çalı malara uzun zaman önce ba lanmasına
kar ın, bu konuda bazı sorunlar oldu u görülmektedir. 

Türkiye’de kamu web sitelerinin ana sayfalarının bile 
halen bazı temel özellikleri kar ılayamadı ı görülmektedir. 
Vatanda ın, kamu web sitelerinden elde edebilece i bilgi 
standart bir beklentiye cevap verememektedir. Eksiksiz 
olarak tüm kurumlarda bulunması beklenen ad, ba lık gibi 
bilgilerde dahi eksiklikler bulunması tasarım ve içerikle 
ilgili sorunlara i aret etmektedir. Bu nedenle öncelikle bu 
gibi temel bilgilerin tüm kamu web sitelerinde eksiksiz 
olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bir kurumun sundu u
elektronik hizmetler o kurumun Web’den hizmet sunma 
kapasitesi ve hizmetlerinin kapsamı ile do ru orantılıdır.
Ancak unutulmamalıdır ki, be inci düzey e-devlet 
hizmetine ula abilmenin önemli bir a aması kurumların
vatanda a elektronik ortamda hizmet sunabilmesidir. Bu 
nedenle kurumların elektronik olarak sundukları
hizmetlerin sayısının ve türünün artırılması önerilebilir.  

Kamu web sitelerinin ana sayfalarının farklı türden 
gereksinimleri olan kullanıcılara yönelik eksiklikleri 
oldu u da görülmekte, özellikle engelli vatanda lara
yönelik yazılım, tasarım hizmetlerinin geli tirilerek zaman 
kaybedilmeden bu konudaki eksikli in giderilmesi 
gerekmektedir. Aynı durum yabancı dillerde eri im 
eksikleri için de söz konusudur. 

Kamu web sitelerinin en büyük eksiklerinden bir di eri
ise vatanda  ile devlet arasındaki elektronik ileti imi 
güçlendirecek olan gizlilik ve güvenlik sözle meleridir. Bu 
konuda kurum bazında ya da ortak olu turulacak metinlerin 
bir an önce hazırlanarak kolaylıkla görülebilecek ekilde
sayfalara yerle tirilmesi hem vatanda ı hizmeti alırken
rahatlatacak hem de kurumların güvenilirli ini artıracaktır.

Sayfaların kullanımını kolayla tırmak, vatanda larda 
elektronik ortamı ve kurum web sayfasını kullanma 
alı kanlı ı yaratmak için de mesaj tahtası, e-bülten, 
hatırlatma mesajı gibi hizmetlerin yaygınla tırılması uygun 
olacaktır. Aynı zamanda kurumların görünürlü ünü
artırmak ve sayfanın kimli inin belirlenebilmesi için kamu 
web sayfalarının üst veri alanlarının da titizlikle 
olu turularak sayfalara eklenmesi gerekmektedir. 

Web sayfalarının bazı teknik özelliklerinin  kabul edilmi
standartlardan sapmı   oldukları görülmektedir. Sayfaların
dosya boyutunun 50 kilobaytı, yüklenme süresinin de 10 
saniyeyi geçmemesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

E-devlet yapısının gerçekle tirilmesi, yukarıda da 
belirtti imiz gibi, sadece bilgi ve ileti im teknolojilerinin 
uygulanması ile mümkün de ildir. Teknolojik alt yapı
kadar hukuksal ve yönetimsel alt yapıların da bu süreç 
ba langıcında düzenlenmesi gerekmektedir. Ulusal eylem 
planlarında ya da uluslararası raporlarda ortaya konulan 
kriterleri kâ ıt üzerinde yerine getirme gayreti gerçek e-
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devlet sürecini zayıflatmakta, omurgası sa lıksız ve 
dev irme yöntemlerle ayakta tutulmaya çalı ılan bir 
yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Tek bir noktadan tüm kamu kurumlarına açılan merkezi 
bir e-devlet kapısının henüz bulunmaması, kurumların
hizmetlerini elektronik ortamda kendi sunucuları ve web 
sistemleri üzerinden vermelerine neden olmaktadır. Halen 
devam etmekte olan e-devlet kapısı yazılım çalı malarının
standartlar gözetilerek yaratılaca ı dü ünülürse, teknik 
kullanım ve bilginin içeri i ile ilgili kriterleri yerine 
getirebilecek bir yapı sergileyecektir. Ancak sözünü 
etti imiz politikaların belirledi i i lem ve hizmetlerin 
uygulanabilirli ini, sa lıklı yürüyüp yürümedi ini, 
yeniliklere adapte edilip edilmedi ini denetleyecek merkezi 
bir denetim ve de erlendirme mekanizmasının da bu yeni 
kapı (portal) olu umu ile birlikte devreye sokulması
gerekmektedir.  

Merkezi bir e-devlet yapısı olu ana kadar Web üzerinden 
sunulan ve büyük bir ço unlu u kurumsal bazda olan temel 
birtakım hizmetlerin Web üzerindeki sunum biçiminin en 
azından uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, 
benzer denetim veya de erlendirme çalı malarının daha 
geni  kriterlerle düzenli olarak gerçekle tirilmesi, ülkeye 
özgü hizmetler için yeni de erlendirme kriterleri 
geli tirilmesi uygun olacaktır.
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Ek 1. Ara tırma kapsamında web sayfaları incelenen kamu kurumlarının listesi 

1- Adalet Bakanlı ı (www.adalet.gov.tr) 

2- Ba -Kur Genel Müdürlü ü (www.bagkur.gov.tr) 

3- Ba bakanlık (www.basbakanlik.gov.tr) 

4- Bayındırlık Bakanlı ı (www.bayindirlik.gov.tr) 

5- Çalı ma Bakanlı ı (www.calisma.gov.tr) 

6- Çevre-Orman Bakanlı ı (www.cevreorman.gov.tr) 

7- Devlet Personel Ba kanlı ı (www.basbakanlik-
dpb.gov.tr)

8- Devlet Planlama Te kilatı (www.dpt.gov.tr) 

9- Dı i leri Bakanlı ı (www.disisleri.gov.tr) 

10- Diyanet leri Ba kanlı ı (www.diyanet.gov.tr) 

11- Emekli Sandı ı Genel Müdürlü ü (www.emekli.gov.tr) 

12- Enerji Bakanlı ı (www.enerji.gov.tr) 

13- Gelir daresi Ba kanlı ı (www.gib.gov.tr) 

14- çi leri Bakanlı ı (www.icisleri.gov.tr) 

15- Kültür-Turizm Bakanlı ı (www.kulturturizm.gov.tr) 

16- Maliye Bakanlı ı (www.maliye.gov.tr) 

17- Milli E itim Bakanlı ı (www.meb.gov.tr) 

18- Milli Savunma Bakanlı ı (www.msb.gov.tr) 

19- Sa lık Bakanlı ı (www.saglik.gov.tr) 

20- Sanayi Bakanlı ı (www.sanayi.gov.tr) 

21- SSK Genel Müdürlü ü (www.ssk.gov.tr) 

22- Tarım Bakanlı ı (www.tarim.gov.tr) 

23- Türkiye statistik Kurumu (www.tuik.gov.tr) 

24- Ula tırma Bakanlı ı (www.ubak.gov.tr) 
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