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Özet 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), kurum ve kuruluşların iş ve 

işlemlerini yerine getirirken yapmış oldukları tüm yazışmaların orijinal özelliklerinin ve 
içeriklerinin korunarak elektronik ortamda oluşturulması, gönderilmesi, saklanması 
kısacası yönetilmesini sağlayan sistemdir. Araştırmada kullanıcıların teknoloji 
kullanılabilirliğine dair görüşleri ve teknolojik hazıroluş düzeyleri ile EBYS kullanıp 
kullanma durumları arasındaki farklılık incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 
Ankara’da bir üniversite hastanesinde görev yapan 189 idari personel oluşturmaktadır. 
Araştırmanın bulgularına göre teknoloji kullanılabilirliğini ait boyutlardan etkin 
kullanılabilirlik, öğrenilebilirlik, yardımcı olma, memnuniyet ve kullanım kolaylığı 
boyutları ve teknolojik hazıroluş alt boyutlarından rahatsızlık ve güvensizlik ile 
elektronik belge yönetim sistemi kullanıp kullanmama durumu arasında istatistiki olarak 
farklılık bulunmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: teknoloji kullanılabilirliği, teknolojik hazıroluş, elektronik belge 
yönetim sistemi 

Abstract 

Electronic Document Management System (EDMS) is software which is utilized 
for writing, sending and storing, briefly managing the processes and operations of the 
corporations and institutions. In this empirical research, the statistical differences are 
investigated between users’ concerns about usability of mentioned technology, users’ 
technological readiness levels and users’ utilization status of EDMS. The research 
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sample is formed by 189 administrative staff of a university hospital in Ankara. 
According to findings, significant statistical differences are found between some 
dimensions of technology usability (usability effectiveness, learnability, helpfulness 
satisfaction), some dimensions of technology readiness (discomfort and insecurity) and 
the utilization status (user, nonuser) of EDMS. 
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management system 


