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Giriş
Bu raporun amacı Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi (LAR III) kapsamında Yerel Bilgi
Sistemi’nin güncellenmesine yönelik içerik ve veri altyapısına yönelik durum tespit ve önerileri ortaya
koymak ve Yerel Bilgi için bir gösterge seti önermektedir. Sitemin içerik ve veri altyapısına ilişkin tespit
ve öneriler bu raporun sonlandırılmasından önceli süreç içinde Yerel Bilgi güncelleme şartnamesinin
hazırlanmasında ve yenilenen sistemde yer alacak göstergelerin oluşturulmasında kullanılmıştır.
Raporun birinci bölümü proje dokümanı, başlangıç raporu ve uygulama süreci içinde koordinasyona
yönelik proje yönetimi tasarrufları kapsamında çalışmanın çerçevesine ilişkin bilgiler vermektedir.
Raporun Arka Plan başlıklı ikinci bölümünde yerel yönetimlerden veri toplamaya yönelik Yerel Bilgi
haricindeki merkezi sistemlerin geçmişine dair bilgi ve deneyimler ele alınmaktadır. Bu çerçevede İçişleri
Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmüş olan İllerde İl Envanterlerinin ve Kırsal Altyapı Hizmetlerinin
Uygulama ve İzlenmesinde Modernizasyon Projesi (İLEMOD) ve Belediyelerde Performans Ölçümü
Projesi (BEPER) ile 2018 yılında kapatılan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)
tarafından yürütülmüş YerelNet ile ilgili bilgiler sunulmaktadır.
Raporun; Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bağlamında Yerel Bilgi başlıklı üçüncü bölümünde, Yerel
Bilgi’nin temel amaç ve kapsamını oluşturmak üzere yerel yönetimlere yönelik görev, yetki ve
sorumluluklar incelenmektedir. Bu çerçevede 11. Kalkınma Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel
Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri, Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’nun
hazırlanmasına yönelik sorumluluklar ve e-Belediye sistemine uyum konuları incelenmektedir.
Raporun Mevcut Durum başlıklı dördüncü bölümünde Yerel Bilgi sistemindeki veri setleri göstergelerin
niteliği ve sunumu açısından ele alınmakta sistemin işleyiş ve sorunlarına dair konular yer almaktadır.
Yeni Yerel Bilgi Sistemine Yönelik Veri Yönetişimi, raporun beşinci bölümünü oluşturmaktadır. Bu
bölümde sistemin amacı, kapsamı, verilerin tipleri, temini ve doğruluğunun sağlanmasına, yönetilmesine
ve teknik altyapısına dair görüş ve öneriler sunulmaktadır.
Yeni Yerel Bilgi Sistemi için Gösterge Seti Önerisi raporun altıncı ve son bölümünü oluşturmaktadır. Bu
bölümde yeni gösterge önerilerinin hazırlanmasındaki ele alınan çerçeve, yeni sistemin kurulum
aşamasında göstergelere ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte EK-1’de sunulan önerilen
göstergeler tablosuna ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
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1. Çalışmanın Proje Kapsamındaki Yeri ve Gerekçesi
Yerel Bilgi Sistemi kapsamında yapılacak çalışmalar üçüncü bileşen kapsamındaki tüm faaliyetler ile,
ikinci bileşen kapsamında 2.1.2 no’lu faaliyeti ve birinci bileşen kapsamında 1.1.8 no’lu faaliyetleri
içermektedir.
Proje’nin “Çevrimiçi Yönetim Bilgi Sistemlerinin Kurulumu ve Güncellenmesi” başlıklı üçüncü bileşeni
kapsamında Yerel Bilgi Sistemi’nin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler belirtilmektedir. Buna göre:
•

C 3.1.1 kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde genelge, ikincil mevzuat,
kararname ve yerel ve ulusal düzeyde alınan ilgili kararlar dahil gerekli tüm belgelerin yer
alacağı bir veri tabanının oluşturulması ve Yerel Bilgi sisteminin tasarımının, kullanıcı
doğrulama ve giriş ekranları, veri giriş ve paylaşım modüllerinin yenilenmesi ve soruların
yenilenmesi;

•

C 3.1.2. kapsamında Yerel Bilgi için kullanıcı dostu bir kullanım kılavuzu oluşturulması;

•

C 3.1.3. kapsamında ise Çevre Şehircilik Bakanlığı personeline yönelik olarak yerel bilginin
etkili kullanımı için ihtiyaçlara uygun bir şekilde hazırlanmış eğitimlerin verilmesi
öngörülmüştür.

İkinci bileşen kapsamındaki 2.1.2 no’lu faaliyette yerel yönetim reformlarına yönelik ilerlemenin
izlenmesi için bir yazılım sistemi geliştirilmesi öngörülmektedir. Aynı zamanda projenin başlangıç
raporunda da Yerel Bilgi sisteminin içeriği ile ilgili işlerin bu faaliyet kapsamında ele alınması
önerilmiştir. Bu çerçevede projenin başlangıç raporunda yeni bir faaliyet olarak Sistem Tasarım Raporu
hazırlanması öngörülmüştür, raporun Yerel Bilgi’nin içeriğine yönelik işleri ele alması, kamuda stratejik
yönetim çerçevesinde Yerel Bilgi için göstergelerin seçilmesi ve kıyaslanmasına yönelik bir model
içermesi öngörülmektedir.
Birinci bileşen kapsamındaki 1.1.8 no’lu faaliyet kapsamında belediyeler için performans yönetimi
konusunda bir politika belgesi hazırlanması öngörülmektedir.
Bu çerçevede Sistem Tasarım Raporu C 3.1.1, C 3.1.2, C 3.1.3, ve C 2.1.2 kapsamındaki yazılım, veri
tabanı, web sayfası gibi işleri Yerel Bilgi sistemi kapsamında ele alarak sistemin içerik tasarımına yönelik
bir çerçeve oluşturması ve böylece Yerel Bilgi sistem şartnamesinin yazımında temel girdi olarak
kullanılması öngörülmüştür. Yerel Bilgi sistemine yönelik soru setlerinin hazırlanması ise C.1.1.8
faaliyeti ile uyumlu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdüm içinde gerçekleştirecek ihaleyi
takiben Yerel Bilgi sistem kurulumu süreci içinde yapılması planlanmaktadır.
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2. Yerel Bilgi Sistemi’nin Arka Planı
Yerel Bilgi 20 yıla yakın bir geçmişe sahiptir. Yerel Bilgi veri tabanı yerel yönetimlerle ilgili olan
verilerin elektronik ortamda toplanarak, bu verilerin politika geliştirme ve karar alma sürecine yardımcı
olacak şekilde derlenmesi ve bunların analitik sorgulamaya tabi tutulması hedefiyle 2001 yılında İçişleri
Bakanlığı’nın TODAİE işbirliğiyle başlatılmış ve 2003 yılında İçişleri Bakanlığı’na devredilmiştir.1
Yerel Bilgi kuruluş projesinin çıktıları ve beklenen sonuçları 2001 yılında İçişleri Bakanlığı’nın
TODAİE ile imzaladığı işbirliği protokolü imza töreninde dönemin İçişleri Bakanı’nın yaptığı
konuşmaya2 göre şöyledir;
•

Mahalli idarelerle ilgili kurumsal bilgilerin ve yürütülen yerel hizmetlere ilişkin verilerin internet
teknolojisi kullanılarak toplanarak kurumlar, iller, ülke düzeyinde değerlendirilmesi

•

Mahalli idarelerle ilgili verilerin derlenmesi ve sağlıklı bir bilgi altyapısının oluşturulmasıyla
yerel yönetimlerle ilgili politikaların tespiti

•

Toplanacak bilgilerin kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamuoyunun da bilgisine
sunulması

•

Tüm işlem ve eylemlere açıklık hâkim kılınarak, halkın sürekli bilgilendirilmesi süreci
oluşturulması

•

Yerel hizmetlere plan, program disiplini içinde yaklaşılmasını önleyen, verimliliği azaltan,
kaynak israfına yol açan faktörlerin neler olduğunun ortaya çıkarılması

•

Yerel idari sistemde güvensizliğe ve şaibeye yol açabilen gereksiz gizliliğin ortadan kalkmasıyla
şeffaflaşan yönetimin halkla bütünleşmesi, vatandaşın denetimi etkili hale gelmesiyle
verimliliğin artması ve yolsuzlukların önünün kesilmesi

•

Mahalli idarelerin hizmet performanslarının ölçülmesi, kaynakları etkili kullanıp
kullanmadıklarının değerlendirilmesi için doğru ve güncel bilgilerin toplanması

•

Sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin gerçekçi temellere dayandırılması ve bilgiye hâkim
olarak kaynakların en akılcı biçimde kullanılması ve savurganlığın önlenmesi

•

Yerel yönetim birimlerinin; kuruluş ve örgütlenmelerine, coğrafi büyüklüklerine, istihdam
yapılarına, bütçe ve kesin hesaplarına, imar uygulamalarına, yürüttükleri su, kanalizasyon,
arıtma, çöp, ısıtma, ulaşım gibi hizmetlere, gayrimenkul, araç ve iş makineleri varlığına ilişkin
bilgilerin ulusal düzeyde sonuçlar çıkartabilecek düzende ve süreklilikte toplanması.

e-DEVLET PROJE ve UYGULAMALARI, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi,
Eylül 2015
1

Hürriyet Gazetesi İnternet Sayfası, 04.04.2001 tarihli haber http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yerel-yonetimbilgileri-tek-elde-toplanacak-39235643
2
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Yerel düzeyden veri toplama konusunda günümüze ulaşmamış araçlar önemli dersler
içermektedir. 2000’li yılların başlarında bu konuda çeşitli araçlarla büyük emekler sarf edilmiş, 2005
yılında yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2006-2010) Yerel Bilgi’nin ilgili diğer
veri tabanlarıyla entegrasyonun sağlanması öngörülmüştür. Ancak bu entegrasyon sağlanamadan diğer
araçlar zaman içinde ortadan kalkmıştır.
•

İLEMOD -

İllerde İl Envanterlerinin ve Kırsal Altyapı Hizmetlerinin Uygulama ve

İzlenmesinde Modernizasyon Projesi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
tarafından 2000 yılından sonra elektronik olarak tutulmaya başlanan ve ilin sosyal, ekonomik ve
idari yapısı ve envanterine ilişkin bilgiler bulunan sistem 2011 yılında mevcut şartlar altında
geliştirilmesinin, uygulanmasının ve güncel halde tutulmasının mümkün olamayacağı
anlaşıldığı gerekçesiyle durdurulmuştur.3 İlgili web adresi de (www.ilemod.gov.tr) kapatılmış
olup arşiv olarak varlığını devam ettirmemektedir.
•

BEPER-Belediyelerde Performans Ölçümü Projesi: Belediyelerin performansını ölçmek ve
belediyeler arasında kıyaslama yapabilmek için Dünya Bankası kredisiyle İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında başlatılmıştır. 2004 yılında lansmanı
yapılan sistem proje uygulama birimi tarafından takip eden birkaç yılda güncellenmiş ancak
pilot bir çalışma niteliğinde kalıp sürdürülmemiştir. Dönemin Mahalli İdareler Genel Müdürü
projenin hüsranla sonuçlanmasının temel sebebi olarak belediyelerde ihtiyaç duyulan verilerin
olmayışını göstermiştir. 4 Projeyi inceleyen 2007 tarihli bir makalede projenin önündeki en
büyük engelin ‘veri toplama ve gönderilen verilerin doğruluğunu tescil etmek’ olduğunu
aktarmaktadır.5 İlgili web adresi (www.beper.gov.tr) de kapatılmış olup arşiv olarak varlığını
devam ettirmemektedir.

•

YerelNet: TODAİE tarafından yerel yönetimler alanında verilerin toplandığı, gerek halka ve
yerel yönetim birimlerine, gerekse ilgi duyan uzmanlara bir platform sunmak amacıyla yatırım
programından kaynak aktarılarak 1999 yılında başlatılmıştır. 2000 yılında yayına geçen site
TODAİE’nin 2018 yılında6 kapatılmasına kadar güncellenmiştir. Sitede il, ilçe, özel idare,
belediye ve köylere ait temel iletişim ve konum bilgileri, mahalli idareler bazında nüfus, seçim
sonucu ve haberler yer almıştır. İlgili web adresi (www.yerelnet.org.tr) günümüzde YerelNet
Derneği adına tescillenmiş olup kültür ve turizm odaklı olarak tamamen farklı bir içerikle sitenin
eski arşivini korumadan varlığını devam ettirmemektedir.

3

https://www.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/bilgiislem/Bili%C5%9Fim%20Koordinasyon%20Kurulu%20Karar%C4%
B1.pdf
4
Belgin Uçar Kocaoğlu, Belediyelerde Yönetsel Kapasite Değerlendirmesi: İç Anadolu Bölgesi Ve Arizona
Eyaleti Belediyeleri Örneklerinin Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Doktora Tezi
5
Semih Bilge, Belediyelerde Performans Ölçümü (BEPER) Projesi. e-Akademi. Ocak 2007
6

9 Temmuz 2018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

7

2005-2007 yılları arasında yürütülen Yerel Yönetim Reformu I. Aşama Projesi’nde hazırlanarak İçişleri
Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunulan Yerel Yönetim Strateji Belgesi taslağında Yerel Bilgi ile ilgili
aşağıdaki öneriler getirilmiştir:
•

Yerel Bilgi’nin diğer bakanlıklarla işbirliği yapılarak, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve altyapı
alanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi,

•

BEPER ile birlikte yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde, TÜİK
ile işbirliği içinde yenilenmesi,

•

BEPER dahil bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere Teftiş Kurulu ve Kontrolörler Kurulu
denetim rehberlerinin değiştirilmesi

•

Müfettiş ve Kontrolörlerin Yerel Bilgi ve BEPER konusunda denetim yapmalarını sağlamak
üzere eğitim verilmesi

•

Yerel Bilgi ve BEPER’in bağımsız ve etkin yönetimi için Türkiye Belediyeler Birliği ile hazırlık
çalışması yapılması ve TBB’ye devredilmesi.

Yerel Yönetim Reformu II. Aşama Projesi (2009-2011) ve ardından gelen Yerel Düzeyde Katılımcı
Stratejik Yönetişim Projesi (2011-2013) gibi projelerle Yerel Bilgi’nin güncellenmesi ve verilerin
raporlanmasına yönelik uzman desteği sağlanmıştır.
2018 yılında İçişleri Bakanlığı altında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün kapatılması ve Çevre
Şehircilik Bakanlığı altında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından Yerel Bilgi
iki bakanlık arasında yapılan protokol ile Çevre Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiştir.
Yukarıdaki özetlenen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi başlangıcı öncesi dönemde toplanan
verilerin güncelliği ile ilgili mahalli idare birimleri arasında kopukluklar yaşanmış, bazı veri seti
kategorileri güncellenmemiş, sistem tasarımından kaynaklı sorunlar nedeniyle süzme, karşılaştırma gibi
analitik araçların kullanımı imkânsız hale gelmiş, sistemin kullanıcı dostu olma özelliği zaman içinde
ortadan kalkmıştır. Gelinen aşamada Yerel Bilgi’nin amaç ve kapsamını yeniden tanımlamak
gerekmektedir.
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3. Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bağlamında Yerel Bilgi
Yerel Bilgi’nin amaç ve kapsamının belirlenmesine dair temel dayanaklar başta Kalkınma Planı olmak
üzere üst ölçek politika belgeleri, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri ile özel
olarak Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporudur.

11.Kalkınma Planı
2019-2023 dönemine ait 11. Kalkınma Planı yerel yönetimlere dair temel politika amacını “Yerel
yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten,
katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş
memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması” olarak belirlemektedir. Politika ve tedbirlerde ise Yerel Bilgi
açısından dikkate alınması gereken taahhütler şu şekildedir:
•

Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki
uyum artırılacaktır.

•

Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecektir.

•

Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.

Bu çerçevede Yerel Bilgi’de sunulacak veri altyapısı ve buna yönelik göstergeler, stratejik planlarda yer
alan öncelikleri desteklemeli, belirlenecek asgari standartları içermelidir. Diğer yandan vatandaşların
denetim rolünü güçlendirmek için vatandaşların erişimine açık olmalı, kullanıcıların verileri kolaylıkla
inceleyebilmeleri için temel raporlama araçlarını içermelidir.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 100’üncü maddesinde Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şöyle belirtilmektedir;
•

Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak, takip
etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

•

Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde
yapılmasını gözetmek,

•

Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak,
değerlendirmek ve yayımlamak,

•

Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek,

•

Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,

•

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Bu görevler kapsamında Yerel Bilgi’nin üstlenebileceği işlevler şunlar olabilir;
•

Yıllık programda sorumluluğun yerel yönetimlere verildiği tedbirlerin takibine yönelik veri
toplama

•

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği Mahalli İdareler Genel Faaliyet
Raporu için veri toplama

•

Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla yapılacak araştırmalar için veri toplama

•

Yerel yönetimlere yönelik Bakanlık düzeyinde bir istatistik programı geliştirerek bu kapsamdaki
verileri toplama

•

Eğitim ihtiyaç tespiti amaçlı veri toplama

•

Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek ve izlemek için veri toplama

•

Yerel yönetimleri üst ölçekli politika belgeleri çerçevesinde izleme ve yerel yönetimlerin
geliştirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak için veri toplama

•

TÜİK resmi istatistik programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üstlendiği
istatistikler kapsamında Genel Müdürlük ile ilgili olanları temin etme. Bu istatistikler şunlardır
o

Kent İçi Yol Uzunlukları-Yıllık

o

Köy Yolları Uzunlukları-Yıllık (kaplama türleri detayında).

Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu
Sayıştay, 2012 yılından bu yana yaptığı yıllık değerlendirmelerde Mahalli İdareler Genel Faaliyet
Raporuna ilişkin tekrarlayan eleştirilerde bulunmaktadır. İlgili düzenlemeler uyarınca Mahalli İdareler
Genel Faaliyet Raporunun mahalli idarelerin idare faaliyet raporları esas alınmak suretiyle İçişleri
Bakanlığı tarafından hazırlanıp, izleyen mali yılın haziran ayının on beşine kadar kamuoyuna açıklanması
ve Sayıştay’a gönderilmesi gerekmektedir. Bu görev 2018 yılı itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütülmektedir. Sayıştay tarafından her yıl hazırlanan Faaliyet
Genel Değerlendirme Raporu’nda Mahalli İdareler Genel Faaliyet raporu ilgili düzenlemelere uygunluğu
doğrultusunda değerlendirilmektedir. Sayıştay tarafından tekrarlanan eleştiriler mahalli idare faaliyet
raporlarının incelenmesi / konsolide edilmesi suretiyle değerlendirmelere yer verilmemiş olması, diğer
yandan raporda sunulan veri tablolarındaki durumun değerlendirilmediği şeklinde özetlenebilir.
Yerel Bilgi ya da benzeri bir bilişim altyapısı faaliyet raporlaması ve mahalli idarelerde stratejik yönetim
süreçlerinin kalitesini artırabilir. Bunun için öncelikle yazılımın mahalli idarelerin faaliyet raporunda
olması gereken bilgileri talep eder bir yapıda hazırlanması, mahalli idarelerin kendi faaliyet raporlarını
usulüne uygun bir şekilde hazırlamalarını talep edecek şekilde olması gerekmektedir. Aynı zamanda bir
yazılım altyapısı faaliyet raporunu oluşturan veri ve metin bazlı girişlerle Mahalli İdareler Genel Faaliyet

10

Raporunun hazırlanmasını da kolaylaştırılabilir. Bunun için faaliyet raporlarının ilgili konulardaki
içeriğinin sisteme girişinin sağlanması gereklidir.
Merkezi idarenin yapacağı genel değerlendirmelere altlık oluşturacak şekilde mahalli idarelerin kendi
değerlendirmeleri de derlenebilir. Yazılım sistemine metin bazlı girişlerden kastedilen budur. Mahalli
idarelerin yapacağı değerlendirmeler aşağıdaki nitelikte olabilir.
•

Yapılan çalışmaların sıralandığı objektif nitelikle (Örneğin iç denetim sonuçlarına ilişkin
değerlendirmeler bu kapsamda düşünülebilir.)

•

Konuyla ilgili yorum ve algıların derlendiği sübjektif nitelikte olabilir. Mahalli idarelerin
işleyişine, belli reformların ya da mevzuatın etkisine ilişkin mahalli idare birimleri düzeyinde bir
memnuniyet ya da geri bildirim anketi bu kapsamda düşünülebilir.

LAR III Projesi 2.1.2 faaliyeti kapsamında mevzuat reformlarının etkilerinin izlenmesine yönelik yazılım
altyapısı ihtiyacı yukarıda belirtilen değerlendirmelere imkân verecek şekilde tasarlanabilir. Buna göre
yerel yönetim birimleri belli bir mevzuatın uygulanmasına yönelik değerlendirmelerini çoktan seçmeli
ya da açık uçlu sorulardan oluşan bir soru seti üzerinden Yerel Bilgi sistemine girebilmelidirler. Böyle
bir anketin sonuçları Yerel Bilgi sistemi içinde iş zekası araçlarıyla analiz edilebilir ve görselleştirilebilir
olmalıdır. Sisteme kullanıcı girişi olmayan web ziyaretçilerine (vatandaşlar) yönelik bir anket aracılığıyla
da bu çerçevede veri toplanabilir. Bununla birlikte bu tür web anketleri bir örnekleme dayanmadığından
ve ana kitlenin internet erişimi olan kişilerle sınırlı olmasından dolayı sonuçların değerlendirilmesinde
ihtiyatlı olunmalıdır. Piyasada bu tür anketleri yapmak üzere özelleşmiş ücretsiz (Google Forms) ya da
makul ücretlere sunulan araçlar (Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Jotform – ayda 10 bin ankete kadar 39$ ,
Surveymonkey – sınırsız sayıda anket ayda 70 TL, SurveyGizmo – sınırsız sayıda anket ayda 35$,
Typeform – ayda bin ankete kadar 35$, Survicate – ayda bin ankete kadar 99$ ve Survs – ayda 2 bin
ankete kadar 19$ gibi) bulunmaktadır. Yerel Bilgi sisteminin içine bu tür bir aracın yeniden yazılması
Yerel Bilgi’nin yerel yönetim birimlerinden veri toplanmasına yönelik temel amaçlarıyla uyumlu
olmadığı gibi apayrı bir yapılanma gerektirecektir. Bu nedenle piyasadaki ücretsiz ya da ücretli araçların
web portalı ile bağlantısının sağlanmasına yönelik bir çözüm yeterli olacaktır. Bununla birlikte anketlerin
sonuçlarına ilişkin veri dosyasının Yerel Bilgi sistemine aktarılabilir olması ve bu şekilde iş zekası
araçlarından faydalanılabilir olması sağlanmalıdır.
Yazılım altyapısı kamuda stratejik yönetimin sağlanmasında ve merkezi idarenin mahalli idareleri
izlemesi ve değerlendirmesinde stratejik plan göstergeleri üzerinden bir açılım sağlayabilir. Mahalli
İdareler Genel Faaliyet Raporunda olması gereken değerlendirmelerden bir tanesi de stratejik planlama
ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları hakkında genel değerlendirmelerdir. Mahalli idarelerin
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faaliyet raporlarının incelenip, başka bir ifadeyle izlenip ve değerlendirilip hazırlanması gerektiği ile
birlikte düşününce stratejik amaç ve hedeflere ilişkin göstergeler kilit önemdedir.
Merkezi idarenin mahalli idareleri gösterge setleri üzerinden izlemesi yalnızca performans
değerlendirmesi anlamına gelmemektedir. Bu değerlendirme hangi mahalli idarenin başarılı ya da
başarısız olduğunun izlenmesinden çok, mahalli idare sisteminin kalkınma amaçlarıyla uyumunun
sağlanması ve mahalli idarelerin birbirlerinden öğrenmesinin sağlanması için düşünülmelidir.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve ilk kez bu dönem kullanılan
Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberinde oluşturulan “temel performans göstergeleri” yaklaşımı
kritik önemdedir. Bu göstergeler aracılığıyla verimlilik ve sonuç odaklı göstergelerin belediye stratejik
planlarında bulunması gerektiğinin altı çizilmekte ve bazı göstergeler önerilmektedir. Stratejik planların
yayınlanmasıyla belediyelerin hangi göstergeleri belirledikleri, hangi göstergelerin belediyeler arasında
ortaklaştıklarına ilişkin malumat elde edilecektir. Önümüzdeki dönemde bu deneyimin ardından merkezi
idarenin bazı temel göstergeleri belediyelerin stratejik planlarında zorunlu tutması ve merkezi idarenin
belediyeleri izlemesi ve değerlendirmesi için bir gösterge setinin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Yeni
Yerel Bilgi sistemi aşağıdakileri sağlayabilir;
•

Söz konusu göstergelerin bulundurulması, arşivlenmesi, erişimin sağlanması

•

Verilerin belediyeler tarafından sisteme yüklenmesi ya da kamunun diğer veri havuzlarından
temin edilmesi.

•

İş zekâsı araçlarıyla analiz ve görselleştirmelerin yapılabilmesi, örneğin belediyelerin kendi
aralarında belediye tipine göre ortalamalar üzerinden/doğrudan ya da kamuya açık olarak
kıyaslamalar yapılabilmesi.
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Temel Performans Göstergelerinden Örnekler*
•

CİMER taleplerinin zamanında karşılanma oranı

•

Kent Konseyi taleplerinin karşılanma oranı

•

Kurum personeline verilen hizmet içi eğitim saati sayısı

•

Kişi başına düşen eğitim süresi (saat)

•

Kamulaştırılan zemin miktarı (m2)

•

Yeni açılan yol miktarı (km)

•

Bakım onarımı yapılan yol miktarı (km)

•

Projelendirilen bisiklet yolu uzunluğu (km)

•

Bakımı, yeni düzenleme ve dikim yapılan tarım alanı miktarı (m2)

•

Bakımı yapılan yolların mevcut yol ağına oranı (%)

•

Başvuru ve şikâyetleri ortalama cevaplama süresi (gün)

•

Kardeş şehirlerde düzenlenen etkinlik sayısı

•

Belediyede kullanılan online hizmet sayısı (adet)

•

Araç yaş ortalaması

•

Gelirlerin gerçekleşme oranı (%)

•

Giderlerin gerçekleşme oranı (%)

•

Belediye aleyhine açılan dava sayısı

•

Halihazır harita yapılan alan miktarı(m²)

•

Belediye binasındaki enerji tasarruf oranı (%)

•

Elektrik, su, doğalgaz tüketim giderlerinde tasarruf yüzdesi (kw, m3 , m3 )

•

Gıdayla ilgili iş yerlerine yapılan denetim sayısı (adet)

•

Ambalaj atıkları toplama noktaları sayısı (adet)

•

Toplanan atık pil miktarı (kg)

•

Kişi başına düşen günlük evsel atık miktarı (g)

•

Geri dönüşebilir toplana malzeme miktarındaki artış (%)

*Çeşitli belediyelerin stratejik planlarından derlenmiştir. Örnek verme amacı olup nihai bir
öneri değildir.

LAR III Projesi 1.1.8 faaliyeti kapsamında yukarıdaki temel performans göstergeleri yaklaşımıyla
önerilecek göstergeler dahil bütüncül bir gösterge seti önerisi hazırlanacaktır.
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E-Belediye Sistemi ile uyum
10 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı kanun ile 5393 sayılı belediye kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Ek Madde 3- belediyeler, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar
tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü ebelediye bilgi sistemini kullanır. E-belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi
ve veri paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem
ile ilgili merkezî bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”
İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 2017 yılında imzalanan
protokol çerçevesinde; e-Belediye Bilgi Sistemine 63 adet modülün dahil edilmesi kararlaştırılmış
olup, 45 adet modülün (Yönetim Bilgi Sistemleri Dahilinde) İçişleri Bakanlığı tarafından ve 18 adet
modülün (Coğrafi Bilgi Sistemleri Dahilinde) ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanması
kararlaştırılmıştır. 2017 yılı Kasım ayında e-Belediye Bilgi Sistemi pilot belediyeler ile kullanıma
açılmıştır ve Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 16 büyükşehir belediyesi, 32 il belediyesi, 485 ilçe belediyesi,
125 belde belediyesi ve 18 Su Kanalizasyon İdaresi Müdürlükleri e-Belediye Bilgi
Sistemini kullanmaktadır.

2020 yılı

sonuna

kadar tüm

belediyelerin sisteme

dahil

olması

öngörülmektedir.7
E-Belediye hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan bir araç iken, Yerel Bilgi bu hizmetler için gerekli
girdiler ve bu hizmetlerin çıktı ve sonuçlarına ilişkin bir veri platformudur. E-Belediye sisteminde hizmet
sunumuyla oluşan ilgili verilerle Yerel Bilgi sisteminde yeni göstergelerin oluşturulması mümkün
olacaktır.

7

İçişleri Bakanlığı E-Belediye İnternet Sitesi www.belediye.gov.tr
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4. Mevcut Durum
Yerel Bilgi yazılım altyapısı olarak güncelliğini yitirmiş modern iş zekâsı araçlarının, analitik
raporlamaların kullanılmasına imkân vermeyen bir niteliktedir. Sistem eklektik olarak büyümüş; gerek
veri girişi, gerek raporlama, gerek ziyaretçi olarak kullanıcı dostu olma özelliklerine sahip değildir. Çok
sayıda birimi içeren hazır raporlamalar sistemi bloke etmektedir. Sistemin raporlama yetenekleri hazır
raporlar üzerine kuruludur yeni raporlama ihtiyaçlarının yazılım içinden yönetilmesi gerekmektedir.
Sistem veri güncelleme periyotları üzerine inşa edilmediği için döneme ilişkin veri sistematiği
bulunmamakta güncellenen ay ve yıla ait veri setleri karışıklık yaratmaktadır.
Bu bölümde Yerel Bilgi’de sunulan veri setleri ile ilgili göstergelerin niteliği ve sunumuna ilişkin
değerlendirmeler yer almaktadır. Değerlendirme halka açık Belediye veri setleri üzerinden yapılmıştır,
belediye türlerine dair seçilen belediyelerin ya da konuyla en çok ilgili olabilecek belediyelerin veri setleri
incelenmiştir. Halka açık Belediye veri setleri; bir adeti kimlik bilgileri diğerleri hizmetlere ilişkin olmak
üzere 19 veri seti içermektedir (Şekil 1). Belediyelerin borç stokuna dair bilgilerin yer aldığı veri seti
dışındaki tüm veri setleri halka açıktır.
Aşağıda yer alan veriseti değerlendirmelerinde kullanılan imajlar raporun muhtemel okuyucularına aşina
olması açısından Ankara ve Çankaya olarak seçilmiştir. Bunun dışında ilgili verisetinin niteliği itibariyle
(Ör. Turizm) doldurulmuş olabileceği belediyeler aranmış ve verisetinin dolu olduğu ilk belediyeye ait
veriseti imajı kullanılmıştır. Bölümdeki değerlendirmeler hizmetin düzeyine ilişkin olmayıp verisetinin
yapısal sorunları ile ilgilidir.
Şekil 1: Belediye Veri Setleri
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Belediye Kimlik ve Başkan Bilgileri
Merkezi olarak girilebilecek veya yıldan yıla değişmeyecek (statik) göstergeleri içermektedir. Belediye
türü ya da kuruluş yılı göstergeleri tek seferde merkezi idare tarafından girilebilir niteliktedir. Diğer
yandan Belediye Başkanı adı, meclis üye sayısı, cinsiyeti, belediyenin nüfusu ve mahalle sayısı merkezi
olarak güncellenebilir göstergeleridir. (Şekil 2-3)
Bu veri seti içinde kimlik niteliği ile örtüşmeyen şirket ortaklığına dair göstergeler bulunmaktadır. Bu
göstergelerin ayrı bir veri setinde değerlendirilmesi önerilmektedir. Diğer yandan yalnızca ortaklığın
%50’den fazla olduğu şirketler sorulmaktadır. Belediyelerin tüm iştirakleri değerlendirmeye alınabilir.
Şirket kuruluş ya da hibe yoluyla edinme konusunda bir kayıt prosedürünün mevzuata dayalı olarak
oluşturulması gerekmektedir. Bu kayıt Yerel Bilgi üzerinden olacağı gibi resmi yazışma prosedürü
şeklinde de olabilir. Başka bir öneri de şirket ortaklıklarıyla ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ile işbirliği
yapılması ve belediye ya da bağlı idarelerinin hissesi olduğu şirketlere dair bilgilerin teminin
kolaylaştırılmasıdır.
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Şekil 2: Belediye Kimlik Bilgileri – Çankaya Belediyesi

Şekil 3: Belediye Başkanı Bilgileri – Afyon Belediyesi

Belediye Denetim Bilgileri Veri Seti
Veri seti Sayıştay Denetimi ve İçişleri Bakanlığı Denetiminin yapılıp yapılmadığı sorularını içermektedir.
Veri setinin güncelleme periyodu olmadığından denetimin hangi döneme ait olduğu anlaşılmamakta,
veriseti ekranı ne zaman açılıp kaydet tuşuna basılsa o ay ve yıla ait bir sonuç vermektedir. Bu da
aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere her ay denetim yapıldı gibi bir sonuç çıkarmaktadır. Diğer yandan
denetim bilgisinin belediyeler yerine merkezi olarak Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’ndan temin edilmesi
kolaylık sağlayacaktır.
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Şekil 4: Belediye Denetim Bilgileri Veri seti – Çankaya Belediyesi

Belediye Personel Durumu Veri Seti
En sık ihtiyaç duyulan veri setidir, geçmiş deneyimlere göre 3-4 ayda bir ihtiyaç duyulmuştur. Bununla
birlikte belediyelerin veri giriş performansı büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin 2011 yılından bu
yana Çankaya Belediyesi 46, Ağrı Belediyesi 15, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2, Pazarağaç Belediyesi
27 kez güncelleme yapmıştır.
Diğer yandan mevcut göstergelerde norm kadrodaki personel sayıları belirtilmektedir. Yanlış veri
girişlerinin önlenmesi açısından bu bilgilerin norm kadro yönetmeliğine göre merkezi olarak girilmesi
uygun olacaktır.
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Şekil 5: Belediye Personel Durumu Veriseti – Çankaya Belediyesi

Belediye Araç ve İş Makinaları Veri Seti
Mevcut göstergeler ruhsatı belediyeye ait ve kiralık şeklindeki bölüme ayrılmıştır. Göstergelerin amacı
anlaşılmamaktadır, kiralama giderlerinin bütçeye oranı gibi mali sonuçlar içeren göstergelerin
eklenebileceği düşünülmektedir.
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Şekil 6: Belediye Araç ve İş Makinaları Veriseti – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sığınma Evleri ve Kent Konseyi
Başlık ve içerik uyumlu değildir, içerikte kreş ve gündüz bakımevleri de sorulmaktadır. Kent Konseyi’nin
ayrıca sığınma evi ve kreşler ile aynı başlık altında yer alması uygun değildir. Konukevine dair “Bu
hizmetten kaç kişi yararlanıyor” göstergesi uygun değildir, zira belli bir dönemi işaret etmemekte olup
anlık veri niteliği taşımaktadır. Kent Konseyi ve gençlik ve kadın meclislerinin kurulması dışında Kent
Konseyi’nin performansına (Ör. Meclise gelen Kent Konseyi önerisi sayısı) dair hiçbir gösterge
bulunmamaktadır.
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Şekil 7 Sığınma Evleri ve Kent Konseyi Veriseti – Çankaya Belediyesi

İçme Suyu ve Kanalizasyon Veri Seti
Su satış fiyatı, indirimlerin toplam mali büyüklüğü, sisteme verilen suyun tüketilen suya oranı gibi
performans tipindeki göstergeler ilave edilebilir.
TÜİK tarafından iki yılda bir derlenen göstergelere bu bölümde de yer verilebilir. Bu göstergeler şöyledir:
•

Dağıtılan Su Miktarı (M3/Yıl)

•

Dağıtılan Suyun Abone Sayısı

•

İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi Sayısı

•

İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesislerinde Arıtılan Su Miktarı (Bin M3/Yıl)

•

İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Dağıtılan Suya Cevap Veren Belediye Sayısı

•

İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Sayısı

•

İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi için Çekilen Toplam Su Miktarı (Bin M3/Yıl)
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Şekil 8: Belediye İçme suyu Veri seti - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Şekil 9: Belediye Kanalizasyon Veriseti – Ankara Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Yapı Veri Seti
Belediye alan büyüklüğü bilgisinin merkezi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), yapı izinlerine dair bilgilerin
Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) üzerinden girilebileceği düşünülmektedir. Büyükşehir ve ilçe
belediyeleri sorumluluk ayrımına göre bazı göstergelerin ilgili belediye tipinde gösterilmemesi
gerekmektedir. Yıllık imar plan değişikliği alanı gibi bir sonuç göstergesi Pazarağaç ve Ağrı Belediyesi
örneğinde doldurulabilirken kapasite olarak daha gelişmiş olması beklenen Çankaya Belediyesi’nde
doldurulmamıştır. Güncelleme periyodu belli olmadığından raporlamanın karışabilme ihtimali söz
konusu olmaktadır. Örneğin 2016 Mayıs tarihli “yıkım kararı verilen bina sayısı” 2016 yılının mayıs
ayına kadar mı 2015 yılı boyunca mı, yoksa belediye başkanının seçildiği tarihten itibaren mi belli
değildir.
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Şekil 10: Belediye İmar Veriseti – Çankaya Belediyesi

Şekil 11: Belediye Yapı Bilgileri Veriseti – Çankaya Belediyesi

Belediye Çöp Veri Seti
Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyesi görev ayrımına göre göstergeler farklılaşmamaktadır (Şekil 1213). Bu da karışıklığa yol açmaktadır. Örneğin büyükşehir belediyesi yıllık toplanan çöp miktarı olarak
muhtemelen bertaraf tesisine gelen çöp miktarı bilgisini kastetmektedir. Bununla birlikte aynı soru
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büyükşehir belediyesinin kendi sorumluluk alanındaki örneğin park ve bahçelerden “topladığı” katı atığı
da kastetmiş olabilirdi.
Veri setinin “çöp” olarak isimlendirilmemesi, katı atık teriminin kullanılması önerilmektedir.
TÜİK tarafından iki yılda bir toplanan atık verilerinin belediyeler bazında burada verilmesi düşünülebilir.
Bu göstergeler şöyledir:
•

Atık Bertaraf Yöntemine Göre Atık Miktar (Ton/Yıl)

•

Kişi Başı Ortalama Belediye Atık Miktarı (Kg/Kişi-Gün)

•

Toplanan Belediye Atık Miktarı (Ton/Yıl)

Şekil 12:Belediye Çöp Veri seti – Çankaya Belediyesi

Şekil 13: Belediye Çöp Veri seti – Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Yeşil Alan Veri Seti
Görev ayrımına göre sorular farklılaşmamaktadır. Örneğin büyükşehir içindeki toplam yeşil alan mı büyükşehir
belediyesinin sorumluluğundaki yeşil alan mı anlaşılmamaktadır.
Kişi başına düşen yeşil alan verisinin nüfus verisi ve toplam yeşil alan verisiyle uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır.
Sistemde bu tür hataları önleyici çapraz kontroller yoktur.
Şekil 14: Yeşil Alan Veriseti – Çankaya Belediyesi

Turizm Veri Seti
Toplam yatak ve konaklama tesisine dair bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi istatistik programı
kapsamında derlenmekte ve il-ilçe detayında sunulmaktadır8. Bu verilen ilgili Bakanlıktan sisteme işlenebilir
şekilde temin edilmesi önerilmektedir.
Şekil 15: Belediye Turizm Bilgileri Veriseti – Datça Belediyesi

8

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201122/belediye-belgeli-tesis-konaklama-istatistikleri.html
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E-dönüşüm Veri Seti
Bu veri seti kapsamında sadece belediyede kimlik paylaşım sistemi kullanılıyor mu sorusuna yer verilmektedir.
E-belediye sistemine kaç modülün eklendiği bilgisi ilgili sistemle entegre edilerek temin edilebilir. Diğer yandan
belediyelerin faaliyet raporlarında da kısmen yer verdiği bilişim altyapısına ilişkin bilgilere bu veri setinde yer
verilebilir.
Şekil 16: Belediye e-Dönüşüm Veri seti – Datça Belediyesi

Ulaştırma Veri Seti
Ulaştırma ücret tarifesi, yatırımların bütçe içindeki yeri gibi performans nitelikli göstergelere yer
verilebileceği düşünülmektedir.
Şekil 17: Ulaştırma Veri seti – Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Otopark Veri Seti
Veri setindeki sorular belediyelerin görev ayrımına göre farklılaşmamaktadır. Örneğin büyükşehir
belediyesinin verdiği otopark sayısı büyükşehir sınırları içindekiler mi yoksa büyükşehir belediyesine ait
olanlar mı anlaşılmamaktadır.
Şekil 18: Belediye Otopark Veri seti – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Şekil 19: Belediye Otopark Veri seti – Çankaya Belediyesi

Yol Envanteri Veri Seti
Büyükşehir ve ilçe belediyesi görev ayrımına göre soruların farklılaşmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin yol
ağı uzunluğu belediyenin sorumluluğundaki toplam yol ağı mı yoksa belediye sınırları içindeki toplam
yol ağı mı olduğu anlaşılmamaktadır.
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Şekil 20: Yol Envanteri Veri seti – Ankara Büyükşehir Belediyesi

AB Fonları ve Uluslararası Kuruluşlardan Yardım Veri seti
Göstergelerde yıl içinde ve kümülatif olarak alınan yardım miktarı sorulmaktadır. Analitik bütçe
sınıflandırmasında bu göstergeyle ilgili bir kod bulunmakla birlikte, gösterge açıklaması verilmediği için
verinin doğruluğu açısından bu kodun kullanılıp kullanılmadığı anlaşılmamaktadır.
Şekil 21: AB Fonları ve Uluslararası Kuruluşlardan Yardım Veri seti – Şanlıurfa Belediyesi

Ana Veri Setine Entegre Edilmemiş Göstergeler
Yerel Bilgi’nin kullanıldığı dönem içinde tek seferlik çeşitli veri setleriyle belediyelerden bilgi
toplanmaya çalışılmıştır. Ana veri setlerine entegre edilmemiş, periyodik hale getirilmemiş ve halka açık
olmayan bu göstergeler şöyledir:
•

Bütçe gerçekleşmeleri: Yılı, Tahmini Bütçesi, Bütçe Gerçekleşmesi

•

Otopark gelirleri: Büyükşehir İlçe Belediyelerinden Elde Edilen Otopark Geliri, Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 27. Maddesi Hükümlerine Göre Elde Edilen Gelirlerin Ne Kadarının
Otoparklar İçin Kullanıldığı

•

6111 sayılı Kanun Gereğince Devredilen İşçi Sayısı
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•

Şirket İştirak Kimlik Bilgileri: Şirketin/İştirakin Açık ve Kısa Adı, Kuruluş Tarihi, Şirketin
Faaliyet Alanı/Alanları, İdarenizin Taahhüt Ettiği Sermaye (Bin TL), İdarenizin Ödediği
Sermaye (Bin TL), İdarenin Şirketteki Pay Oranı (%)

•

Şirket Bilançosu Aktif Varlıklar Toplamı: Dönen Varlıklar Toplamı, Duran Varlıklar Toplamı

•

Şirket Bilançosu Pasif Kaynaklar Toplamı: Yabancı Kaynaklar - Kısa Süreli Borçlar, Öz
Kaynaklar, Dönem Net Karı (TL), Dönem Net Zararı (TL)

•

Şirket Mali Yönetim: Personel Giderleri, Diğer Cari Giderler, Şirket Faaliyet Alanına İlişkin
Yatırım Giderleri
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5. Yeni Yerel Bilgi Sistemine Yönelik Veri Yönetişimi
Amaç
Yerel Bilgi’nin amacı başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimler ve yerleşimlere dair seçilmiş
göstergeler bazında merkezi idare açısından yerel yönetimler ve yerleşimlerdeki değişimin koordinasyon,
idari vesayet ve mevzuat uygulama süreçleri için geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi; yerel
yönetimler açısından yönetim ve hizmetlerin iyileştirilmesi için diğer yerel yönetim birimleriyle
kıyaslamalar yapılabilmesi ve hesap verilebilirliğe yönelik şeffaflığın sağlanması, vatandaşlar açısından
ise sunulan veriler aracılığıyla kamuoyu denetiminin sağlanmasıdır.
Bu çerçevede, yerel yönetimler ve gerektiğinde diğer idari birimlerden bilginin toplanması; toplanan
bilgilerin güvenlik ve doğruluk kontrolünün yapılabilmesi, raporlanması, ilgili paydaşlarla paylaşılması,
web ara yüzünden halka sunulması ve toplanan bilginin durum belirleme, değişim ölçme gibi farklı
araçlarla analiz edilebilmesine yönelik bir sistem geliştirilmelidir.
Sistemin esnek, geliştirmeye açık, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara uyum sağlama potansiyeli olan
hem veriyi sağlayacaklar için hem de raporlayıp analiz edecekler için kullanıcı dostu, kodlama, yeniden
geliştirme maliyeti olmayan sürdürülebilir ve kişilerden bağımsız olması gerekmektedir.

Kurumsal kapsam
Yerel Bilgi veri setleri Belediye, Özel İdare, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB),
Belediye Birliği ve Köyleri içermelidir. Bununla birlikte sistemdeki göstergeler bu kurumların verilerinin
(ör. bütçesi) yanı sıra yerleşmelere yönelik verileri de (Ör. yerleşimin nüfusu) içerebilir. Yerel Bilgi’nin
kurumsal kapsamı aşamalı ve ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilmelidir. İlk aşamada Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın temel raporlama ihtiyaçlarına yönelik veri setleri öncelikle belediyeler (ya da daha dar bir
grup olarak örneğin Büyükşehir Belediyeleri) için derlenmeli, diğer yerel yönetim birimlerine dair asgari
iletişim ve tanım bilgilerini içermelidir.
Yerel Bilgi’de sunulan veriler merkezi idare veri tabanlarından alınan ve yerel yönetimler tarafından ya
da yerel yönetimler adına girilen verilerden oluşmaktadır. İlkesel olarak eğer merkezi idare tarafından
toplanan bir veri yerel yönetimden talep edilmemeli, merkezi idare veritabanlarından web hizmetleri
aracılığıyla ya da manuel olarak verilerin alınabilmesine yönelik bir altyapı oluşturulmalıdır.
Büyükşehir belediyesi olan illerde bazı verilerin ilçeler adına büyükşehir belediyesi tarafından girilmesi
değerlendirilmelidir.
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Sisteme veri giren kullanıcıların dağılımının aşağıdaki gibi olması önerilmektedir:
•

Stratejik plan yapmakla sorumlu belediyeler 315 il/ilçe belediyesi, 30 büyükşehir belediyesi
(Toplam 345 kullanıcı)

•

51 il özel idaresi ve YİKOB’lar (Toplam 81 kullanıcı)

•

81 ildeki diğer 1044 belediyenin verilerinin veri girişlerinin kapasite ve personel kısıtları
nedeniyle valilik aracılığıyla yapılması düşünülebilir. (Toplam 81 kullanıcı)

Bu dağılıma göre toplamda 507 veri giren kullanıcı bulunmaktadır.

Veri Setlerinin Niteliği
Veri setlerinin oluşturulmasında verinin toplanabilirliği ve sistemin kullanıcılarının temel ihtiyaç ve
öncelikleri temel koşulları oluşturmalı, toplamışken en geniş veri setinin oluşturulmasına yönelik bir
anlayıştan uzak durulmalıdır. Göstergeler mümkün olduğu sürece uluslararası standartlar, resmi istatistik
programı veya resmi istatistik programına dahil olmasa da sistematik bir şekilde yürütülen diğer veri
toplama faaliyetlerindekilerle uyumlu olarak seçilmelidir. Göstergeler yerel yönetim birimlerin verileri
temin edebilme kapasitesi, görev kapsamına göre değişkenlik göstermeli, küçük belediyeler için sofistike
olmayan temel göstergeler tercih edilmelidir. Tüm veri setlerinin ait olduğu dönem, güncellenme tarihi
gibi bir metaveri çerçevesi olmalıdır. Veriler csv, txt, excel vb makine tarafından okunabilir formatlarda
raporlanabilir olmalıdır.
Sisteme girilen veriler sayısal, metin bazlı, çoktan seçmeli ya da açık uçlu olabilir. Sisteme belli
göstergelerin yerel yönetimdeki değerlerini içeren objektif verileri girilebileceği gibi belli konular
etrafında görüş almaya yönelik açık uçlu ya da çoktan seçmeli anket niteliğinde sübjektif değerlendirme,
görüş bildirme verileri de girilebilir olmalıdır.
Diğer yandan dışarıya açık ve kapalı olmak üzere iki tip veri olmalıdır. Kapalı verileri merkezi idare
kullanıcıları görebilmeli, web ziyaretçisi görmemeli, yerel yönetim kullanıcısı ise ortalamalar, yüzde
dilimler, kendi yerel yönetim tipinin sıralamadaki yeri vb. şeklinde anonim olarak görmelidir. Açık
verilerde bu tür raporlamalar yerel yönetimin ismiyle yapılabilir olmalıdır.
Sisteme girilen veriler ana kural olarak 3 aylık 6 aylık 12 aylık gibi belli periyotlara sahip olmalı, belli bir
zaman içinde verinin girilmesi sağlanmalı (Ör. yıllık veri, takip eden yılın ilk ayı içinde gibi), veriler
zamanı gelmeden talep edilmemelidir. Bununla birlikte sistem istisnai olarak özel amaçlar için tek seferlik
veri toplamaya yönelik veri setlerinin oluşturulmasına imkân vermelidir.
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Verilerin Doğruluğunun Sağlanması
Verilerin doğruluğunun sağlanmasında temel ilke veri kaynaklarında da bahsedildiği üzere eğer merkezi
idareye ait veri tabanlarında bulunuyor ise aynı veririnin yerel yönetimden talep edilmemesi, veri girişinin
merkezi olarak yapılmasıdır. Örneğin nüfus verisi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS)
doğrudan ya da manuel olarak çekilerek sisteme aktarılmalıdır. Veri girişlerinin talep edilen verinin
niteliğine göre sınırlandırılması doğruluğun sağlanmasında kolay bir uygulamadır. Yüzde talep edilen
gösterge için iki basamaktan fazla sayı girilememesi, rakam dışında karakter girilememesi, bir önceki
döneme ait girilen değerden çok büyük sapmaların kontrol edilmesi gibi önlemler örnek olarak verilebilir.
Uzun vadede Yerel Bilgi veri süreçlerinin iç denetim programlarına dahil edilmesi, mülkiye müfettişleri,
mahalli idare kontrolörleri ve Sayıştay denetçilerinin incelemelerinde gerek veri kaynağı olarak gerek
denetim unsuru olarak kullanılmalıdır.

Sistem Yönetimi
Sistem yönetimi için en az iki kişilik bir birim oluşturulmalıdır: İlgili görev tanımları şöyledir:
1. Operatör: Sisteme veri girişi için yetkilendirme işleri, kullanıcıların veri giriş performansının
izlenmesi, vaktinde veri girişi sağlamayan birimlerin uyarılması, buna yönelik üst yönetime bilgi
verilmesi, yazı taslaklarının hazırlanması.
2. Analist: Verilerin sistemdeki analitik araçlar kullanılarak raporlanması (verilerin
karşılaştırılması, sınıflandırılması, değişimlerin tespit edilmesi vb.), yeni göstergelerin
eklenmesine, eski göstergelerin kaldırılmasına yönelik araştırma geliştirme işleri.
Kullanıcı işlemleri (sisteme giriş yetkilendirmesi, veri giriş performansının izlenmesi vb.) ve raporlama
işlerinden sorumlu bir Yerel Bilgi biriminin oluşturulması gerekmektedir.
Buna göre yönetimine ilişkin sistemde bulunması gereken özellikler şöyledir:
•

E-devlet ya da kullanıcı şifrelendirmesi yoluyla veri girişine yönelik bir kullanıcı doğrulama
altyapısı olmalıdır

•

Veri girme performansına yönelik raporlamalar olmalı, kim ne kadar veri girdi, ne kadar gecikti
türü parametreler görülebilmelidir

•

Veri girme son tarihleri aşıldığında veya öncesinde hatırlatma gibi sistem admin ve kullanıcı
tarafından uyarılar vermelidir.
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Teknik Çerçeve
Bu amaç ve kapsam doğrultusunda sistemin sağlaması gerektiği düşünülen temel gereksinimler;
Modern, kullanıcı dostu bir veri toplama aracı;
•

İstenilen soru setleri yeni kodlama ya da beceriler gerektirmeden kolaylıkla eklenebilmeli

•

Veri girişi yapan kullanıcılar için basit, kolay, hızlı iş yapılabilen bir arayüz olmalı

•

Veri girişindeki değişiklikler takip edilebilir olmalı (versiyonlama),

Web servisleri aracılığı ile gerektiğinde başka veri kaynakları (SGK, e-belediye) ile iletişime geçebilmeye
imkân sağlamalıdır. Bu kapsamda:
•

Sistem farklı veri tabanı teknolojilerini desteklemelidir (Microsoft SQL server, Oracle,
PostGreSQL,MySQL).

•

Gerektiğinde

harici

veri

dosyaları

(xlsx,xlsm,xls,

ACCDB,Json,

XmL)

sisteme

eklenebilmelidir.
•

Bu doğrultuda zorunlu olmamakla birlikte mümkünse sistemde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve
büyük veri desteği olmalıdır.

Farklı veri kaynaklarından (web servisleri aracılığı ile gelen veri toplama ara yüzünden gelen) verileri
ortaklaştırarak çalışabilme (raporlama, analiz, performans göstergeleri) imkanı olmalıdır.
Modern, görselliği gelişmiş, kullanıcı dostu raporlama arayüzü olmalıdır, bu kapsamda:
•

Rapor oluşturabilmek için kodlama bilgisi gerekmemeli, istenildiği sayıda rapor temel bilgisayar
okuryazarlığı olan personel tarafından kısa sürede oluşturulabilmelidir.

Grafik, tablo, gösterge paneli (dashboard), balance score card oluşturabilmelir, bu kapsamda:
•

Tüm bu görsel ve analitikler kodlama veya uzmanlık gerektirmeden, temel bilgisayar
okuryazarlığı olan personel tarafından kısa sürede oluşturulabilmelidir

•

Hem grafik hem tablo formunda analitikler üretilebilmelidir

•

Grafik arayüzü modern görselleri barındırmalıdır (sadece pasta, çubuk grafik tipleri değil
gerektiğinde çok boyutlu grafikler, harita gösterimi vb.. olmalıdır).

•

İnteraktif grafik, rapor, dashboard üretilebilmelidir.

•

Veri kodlama gerektirmeden analitiklerde tekil ve gruplanmış olarak kullanılabilmelidir.

•

Veri setlerinde istenilen veri kümeleri kodlama gerektirmeden oluşturulabilmelidir.
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•

Veriden kesit alma, filtreleme, tablo ve grafikler arası geçişler kodlama olmadan
yapılabilmelidir.

•

Tüm rapor, grafik ve dashboardlar excel, pdf, powerpoint vb. formatlarda dışarı
aktarılabilmelidir.

•

Sistemdeki verilerden performans kriterleri vb oluşturabilmek için yeni değişkenler kodlama
gerektirmeden oluşturulabilmelidir.

•

Rapor ve analitik kullanıcıları için hiyerarşik yetkilendirme olmalı; farklı kullanıcılar farklı
raporlar görebilmelidir. (Ör: Bakan’ın kendi gösterge paneli, Genel Müdür’ün kendi gösterge
paneli vb.)

•

Sistemin tüm rapor, grafik, analitik çıktıları webe gömülebilir olmalıdır.

•

Sistemin tüm rapor, grafik, analitik çıktıları mobil uyumlu olmalı, farklı tarayıcılarda ve
cihazlarda çalışabilmelidir.

Güvenlik ve bakım açısından olması gereken özellikler aşağıda özetlenmektedir:
•

Sistem kabul görmüş güvenlik standartlarını sağlamalıdır.

•

Sürekli teknik destek sağlanabilmelidir.

•

Geliştirilecek olan sistem için detaylı dokümantasyonu sağlanmalıdır.

Eğitim ve kapasite geliştirme
Sistemi Bakanlık devraldığında tüm özellikleri ile kullanabileceği şekilde kapsamlı bir eğitim programı
tasarlanmalıdır. Bu eğitimin kapsamı şöyle önerilmektedir:
•

Veri toplama ve raporlama/analitik raporlama modülleri için ayrı ayrı eğitimler verilmelidir

•

Farklı kullanıcı tipleri için (veri giriş yapanlar, sistem yöneticileri, rapor/analitik hazırlayıcıları,
son kullanıcılar) için ayrı eğitimler tasarlanmalıdır.

•

Teorik sistemi özelliklerinin anlatıldığı ve gösterildiği eğitimlerin haricinde ilgili personelin
yaparak öğrendiği uygulama eğitimleri yürütülmelidir.

•

Yerel Bilgi’nin mevcut raporlarının yeni sisteme aktarılması işini ilgili personel ve sistemi
geliştiren ekip birlikte yapabilir, böylelikle proje bitiminde sistemin devam ettirilebilmesi için
gerekli insan kaynağının sürekliliği sağlanabilir.

•

Ayrıca geliştirilecek olan sistemde performans ölçümü, ileri analitik vb. mevcut sistemde yer
almayan konuların nasıl yapılacağına dair bir atölye düzenlenebilir.
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Yazılım ve Web Portalı Olarak İki Bileşenli Sistem
Yerel Bilgi sistemi yazılım ve web portalı olarak iki bileşende ele alınmalıdır. Yazılımın kurulumu,
uyarlanması kendi içinde özel uzmanlaşma ve derinlik gerektirdiğinden yazılım ve web portalı iki ayrı
yüklenici tarafından oluşturulmalıdır.
Soru setleri çerçevesinde veri toplama ve iş zekası araçlarıyla kıyaslama, listeleme ve benzeri raporların
oluşturulması ve buna yönelik kılavuz geliştirilmesi, eğitim verilmesi yukarıda teknik özellikleri aktarılan
“yazılım” kapsamında ele alınmalıdır. Bu çerçevede C 1.1.8 faaliyetindeki belediye performans yönetimi
faaliyeti kapsamında belediye ölçeğinde önerilecek göstergeler, C 2.1.2 kapsamında reformların
izlenmesine yönelik yazılım C 3.1.2, Yerel Bilgi’nin güncellenmesi C 3.1.3 kapsamında sistemin
kullanımına ilişkin rehber geliştirilmesi ve C 1.1.4 kapsamında sistemin kullanımına yönelik eğitimler
geliştirilmesi için gerekli işler “yazılım” kapsamında ele alınmaldır.
C 3.1.1 kapsamındaki mevzuat veri tabanı ile Yerel Bilgi sistemine ilişkin bilgiler veren sayfaların
oluşturulması ise web portalı aracılığıyla ele alınmalıdır. Web portalı dosya ekleme, sayfa hiyerarşisi
oluşturma, sayfaların hazırlanmasında gömülü metin editörleri içermelidir. Yazılımın web sayfası ile
ilişkilendirilmesi web portalı yüklenicisi tarafından yapılmalıdır. Web portalının işleyişinde sorun
yaşanmaması ve kurulumun kolay bir şekilde yapılabilmesi için web portalının piyasada kabul görmüş
hazır paketlerden seçilmesi önerilmektedir.
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6. Yeni Yerel Bilgi Sistemi için Gösterge Seti Önerisi
Bu bölümde projenin 2.1.2 ve 3.1.2 faaliyetleri kapsamında Yerel Bilgi Sistemi için göstergeler seti
önermektedir. Göstergeler bu raporun önceki bölümlerinde ele alınan amaç çerçevesi ve mevcut duruma
ilişkin tespitlerle birlikte Yerel Bilgi Sistemi bilişim altyapısının yenilenmesiyle ilgili Teknik Şartnameye
uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Göstergeler ulusal düzeyde bir bakışla geliştirilmiştir. Buna göre bu gösterge seti belediyelerden alınan
ya da belediyeler ile ilgili verileri mümkün olduğunca aynı temadan mümkün olan en az sayıda gösterge
oluşturarak ulusal düzeye raporlanabilir ve belediyeler arası karşılaştırılabilir, her belediye türü için
geçerli olabilecek evrensel bir çerçevede sunmaya çalışmaktadır.
Bu çalışmada veri, bilgi, gösterge ya da temel gösterge gibi ayrımlara gidilmemiş, belediyeler ya da
merkezi kaynaklardan elde edilmesi önerilen tüm yerel bilgi “girdilerine” gösterge ismi verilmiştir. Zira
belediyeler ya da diğer kaynaklardan veriler (örneğin nüfus ve toplam tüketilen su) temin edilebileceği
gibi doğrudan göstergeler (ör. Kişi başı su tüketimi) de temin edilebilir. Hatta sistemin sunduğu dinamik
araçlarla yeni göstergelerin de (Ör. Kişi başı su tüketiminin kişi başı atık suya oranı) için oluşturulabilmesi
mümkündür.
Projenin 1.1.8 faaliyetinde de belediye düzeyinde yapılacak çalışmalarla merkezi idarenin belediyelerin
performansını izlemesine yönelik kilit/temel göstergeler geliştirecektir. Birbirlerinin tamamlayıcısı
olacak bu iki çalışma ve proje faydalanıcılarıyla birlikte yapılacak gözden geçirmeler sonunda Yerel Bilgi
sistemindeki gösterge seti güncellenebilecektir.
Kategorilendirme göstergelerin hangi amaçla ya da neyi izlemek ya da değerlendirmek için
kullanılacağının belirlenmesinde önemli bir adımdır. Ekte sunulan gösterge listesinde eski Yerel Bilgi
göstergeleri üzerinden bir değerlendirme yapıldığı için kategorilendirmede mevcut veriseti kategorileri
kullanılmış yeni göstergeler için genel tema isimleri kullanılmıştır.
Bununla birlikte belediyelerin ya da hizmet sundukları şehirlere ilişkin göstergelerin kategorilendirilmesi
için iki kategori seti önerilecektir.
Birinci kategori seti belediyelerin faaliyet alanlarına ilişkindir. 2019 yılında yayınlanan Belediyeler için
Stratejik Planlama Rehberi’ne göre belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat
analizini takiben tüm faaliyet alanlarını sınıflandırması beklenmektedir. Belediyeler yeni dönem stratejik
planlarında rehberde sınırlı olarak verilen örneği ve yönlendirici bilgileri kullanarak faaliyet alanı
kategorilendirmeleri yapmışlardır. Kurumsal yapılanmayla örtüşen bu gruplamalar bazı durumlarda
birimlerin görev alanlarını genişleterek bazı durumlarda ise daraltarak, bazı durumlarda ise şehre etkisi
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açısından sınıflandırarak yapılmaktadır. Bu çalışma için stratejik plan hazırlıklarına ilişkin kapasiteleri
dikkate alınarak büyükşehir belediyelerinin stratejik planları incelenmiştir. Büyükşehir belediyelerinin
stratejik planlarında erişilebilen faaliyet kategorilendirmeleri Ek 4’te yer almaktadır. Bu kategorilerden
yararlanılarak aşağıdaki kategori setinin Yerel Bilgi için kullanılabileceği düşünülmektedir. 20 başlık
içeren set birleştirmelerle azaltılabilir.

Belediye Stratejik Planlarındaki Faaliyet Alanları Sınıflandırmaya Dayalı Olarak
Oluşturulan Kategoriler
Uzun Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mekânsal gelişim ve imar
Çevre ve yeşil alan
Ulaşım
Kültür ve Sanat
Su ve atık su
Sosyal hizmetler
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
Sağlık
Spor hizmetleri
Yaşam boyu öğrenme
Afet ve acil durum yönetimi
Toplum düzeni ve güvenlik
Kırsal kalkınma
Akıllı şehirler ve bilgi teknolojileri
Turizm ve tanıtım
Mali yönetim
İK yönetimi
Halkla ilişkiler ve katılımcılık
Varlık yönetimi
Stratejik
yönetim,
kurumsal
dönüşüm ve yenilikçilik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kısa Liste
Mekânsal gelişim ve imar
Çevre ve yeşil alan
Toplum hizmetleri
Su ve atık su hizmetleri
Afet, acil durum ve toplum düzeni
hizmetleri
Ulaşım ve altyapı hizmetleri
Kırsal kalkınma hizmetleri
Yönetim ve yönetişim

Önerilecek ikinci gösterge seti ISO 37120 – Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar standardında
oluşturulan şehir hizmetleri ve yaşam kalitesi göstergelerinin9 kategorileridir. Yerel Bilgi Sistemi’nde
belediyelerin hizmetleri ötesinde şehre ilişkin göstergelerin de yer verilmesi durumunda bu standartta
oluşturulan kategori seti ve göstergeler de kullanılabilir. ISO 37120 – Sürdürülebilir şehirler ve
topluluklar kategorileri şöyledir:

ISO 37120 – Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar kategorileri
1.
2.
3.
4.
5.

9

Ekonomi
Eğitim
Enerji
Çevre ve İklim Değişikliği
Finans

10.
11.
12.
13.
14.

Rekreasyon
Güvenlik
Katı Atık
Spor ve Kültür
Telekominikasyon

Ayrıntılı bilgi ve gösterge listesi için bakınız https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37120:ed-2:v1:en
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6.
7.
8.
9.

Yönetişim
Sağlık
Konut
Nüfus ve toplumsal şartlar

15.
16.
17.
18.

Ulaştırma
Kentsel/Yerel Tarım ve Gıda Güvenliği
Kentsel Planlama
Atık Su

Gösterge seti önerisi için aşağıdaki veri ve bilgi kaynaklarından yararlanılmıştır:
1) Belediyelerin ve bağlı idarelerin yeni stratejik plan rehberine göre hazırladıkları stratejik
planlarda yer alan temel performans göstergeleri10,
2) Mevcut yerel bilgi soru setlerine ilişkin bu çalışma kapsamında önceki bölümlerde yapılan
tespitler,
3) Belediyelerle ya da belediyelerin hizmet sunduğu alanlarla ilgili resmi istatistikler
4) Çevre Şehircilik Bakanlığı ile proje kapsamında yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler
Göstergeler Ek-1’de sunulan tabloda sunulmaktadır. Bu tablo eski ve yeni verisetlerini ya da göstergeleri
bir tablo içinde ele almaktadır. Tablonun okunabilmesi için gerekli olan tablo başlıklarına ilişkin
açıklamalar aşağıda verilmektedir.
1) Gösterge No: Yerel Bilgi mevcut sistemde yer alan eski göstergeler ve yeni önerilen
göstergelerin numarasını gösterir.
2) Gösterge: Eski ve yeni göstergelerin isimlerini içerir.
3) Tema: Gösterge eski ise Yerel Bilgi’deki verisetinin adı, yeniyse kategori ismi yer alır
4) Gösterge Eleme / Ekleme: Mevcut verisetinde çıkarılması önerilen göstergeler 0, aynen
korunması önerilen göstergeler 1, değiştirilmesi ya güncellenmesi önerilen göstergeler 2, yeni
önerilen göstergeler 3 değerini alır
5) Açıklama: Değiştirilen veya yeni eklenerek oluşturulan göstergelerin amacına, ne ifade ettiğini
ya da nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalar bulunur. Kendini ifade eden göstergeler için
açıklama yazılmamıştır.
6) Veri Giriş Sorumlusu: Söz konusu göstergeyi hangi kurumun gireceğini gösterir
7) Veri Kaynağı: Söz konusu göstergeye ilişkin verinin hangi kurumdan temin edileceğini gösterir
8) Kıyaslama göstergesi: Çıktı, sonuç, verimlilik niteliğine sahip olan, belediyeler arasında
kıyaslanabilir şekilde oran, kişi başı gibi uyarlamalarla normalleştirilmiş, sisteme hazır sorgular
şeklinde girilebilecek göstergeleri içerir.

Temel performans göstergelerinin gözden geçirilmesi için web ortamından erişilebilen 14 büyükşehir belediyesi,
16 su ve kanalizasyon idaresi ile 65 il, ilçe be büyükşehir ilçe belediyesinin stratejik planları incelenmiştir. Bazı
belediyelerin temel performans göstergeleri belirlemedikleri tespit edilmiştir. Bu aşamada Yerel Bilgi için uygun
olabilecek çıktı, sonuç, verimlilik ya da kritik girdilere ilişkin göstergeler planlarda yer alma sıklığına göre
düzenlenen Ek-2 ve Ek 3'teki tablolar hazırlanmıştır. Bu göstergeler gözden geçirilerek uygun olanlar Yerel Bilgi
göstergelerine dahil edilmiştir.
10
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9) Verinin ait olduğu dönem: Göstergeye ilişkin verinin girildiği cari yıl t ise verinin ait olduğu
dönemi ifade eder. Ör. 2020 Mart ayında veri giriliyorsa t-1 2019 yılını ifade etmektedir.
10) Güncelleme periyodu: Verinin hangi dönemlerde güncellenmesi gerektiğini ifade eder.
11) Veri Giriş Zamanı: İlgili verinin sisteme en son girilmesi gereken zamanı ay olarak gösterir. t
yılı verinin girilmesi gereken yılı ifade eder
12) BŞB: Göstergenin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olduğunu ifade eder.
13) BŞİB: Göstergenin Büyükşehir İlçe Belediyesi ile ilgili olduğunu ifade eder.
14) DiB: Göstergenin diğer belediyeler ile ilgili olduğunu ifade eder.
15) Not: Göstergeye ilişkin dikkat edilmesi gereken çözülmesi gereken sorunları ifade eder.
Gösterge setinin kapsamı nüfusu 50.000 üzerinde olup stratejik plan hazırlamakla yükümlü olan
belediyeler için düşünülmüştür. Zira bu belediyelerin stratejik plan hazırlama yükümlülüğü kaynaklarını
ölçülebilir hedefler çerçevesinde kullanmak için gayret göstermelerini, veri derlemelerini ve derlenmiş
verileri analiz etmelerini gerektirmektedir. Bu anlamda diğer belediyelere göre göstergeleri takip etme ve
diğer belediyelerle kıyaslama konusunda daha ilgili olmaları beklenmektedir. Bununla birlikte daha
sonraki aşamalarda il belediyeleri, küçük büyükşehir ilçe belediyeleri, diğer ilçe belediyeleri ve belde
belediyelerinin kapasiteleri doğrultusunda doğrudan kendileri ya da diğer kuruluşlar aracılığıyla verilerin
varlığı ölçüsünde sisteme katılmaları beklenmelidir.
Yerel Bilgi sadece belediyelerden veri toplama aracı değildir. Merkezi kaynaklardan da belediye
hizmetleri ile ilişkili olan veriler bu platformda sunulmalı, belediyelerin ürettiği çıktılara ve bu çıktıların
sürdürülebilir kalkınma amaçları ve ulusal kalkınma planındaki amaçlar doğrultusunda elde edilmek
istenilen sonuçlara katkısı izlenebilmelidir. Bu doğrultuda verisetine merkezi kaynaklardan elde edilmesi
gerekli görülen veriler de eklenmiştir. Merkezi kaynaklardan veri girişlerinin bir diğer amacı da merkezi
idare kuruluşlarında derlenmiş veriler için veri kaynağı belediye ise belediyeleri tekrar aynı veriyi temin
etme külfetine sokmamak, değil ise merkezi düzeyde diğer kurumlarla ilişki kurularak verilerin temin
edilmesi suretiyle belediyeleri yerel düzeyde temin etmeye zorlamamaktır.
Göstergeler tablosunda eski Yerel Bilgi sistemindeki tüm göstergeler bulunmaktadır. Bunlar, kaldırıması
aynen korunması ya da değiştirilmesi şeklinde kodlanmıştır. Ayrıca yeni gösterge önerileri de
eklenmiştir. Bazı göstergeler ise ayrıca veri girişini gerektirmemekte otomatik olarak hesaplanmaktadır.
Buna göre:
•

188 eski Yerel Bilgi göstergesinden 89'un aynen korunması 23 tanesinin değiştirilmesi 76
tanesinin kaldırılması önerilmektedir

•

Yeni 105 gösterge önerilmektedir.
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•

Yeni sistem için toplamda 208 gösterge yer almaktadır. Bu göstergelerin 125 tanesi belediyeler
tarafından 37 tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Yerel Bilgi'den sorumlu birim tarafından
girilecek, 46 tanesi ise girilen bilgiler kullanılarak otomatik olarak hesaplanacaktır.

•

Göstergelerden 65 tanesi ise yukarıda tablo başlıklarının tanımlandığı bölümde belirtildiği üzere
kıyaslama göstergesi olarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki hususların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
1) Kurulacak sistemde tanımlanabilmeleri için tüm göstergelerin üzerinden geçilerek uygun
bulunanların onaylanması
2) Tablodaki göstergelerde Yerel Bilgi sisteminde halihazırda olan ve her br şirket için ayrıca
istenen mali bilgilere ilişkin göstergeler korunmuştur. Bu verilerin her bir şirket özelinde ayrı
ayrı mı yoksa konsolide olarak mı talep edilmesi gerektiğinin değerlendirilmesi
3) Bağlı idarelerle ilgili olarak mevcut sistemde künye bilgileri, mali bilgiler, personel bilgileri ayrı
olarak toplanmaktadır. Aynı yapının korunup korunmayacağı değerlendirilmelidir.
4) Bazı resmi istatistiklerin ilçe düzeyinde sunulmasa da veriyi üreten, derleyen ilgili kurumlarla
görüşülerek sisteme ilçe düzeyinde temin edilebileceği düşünülmektedir. Örneğin lisanslı
sporcu sayısı, trafiğe kayıtlı araç sayısı gibi. Bu kapsamda göstergenin uygun görülmesi
durumunda ilgili kuruluşlarla istişare edilmesi değerlendirilmelidir.
5) Belediyenin hizmet kapsamıyla örtüşen tüm göstergeler için "diğer belediyeler" türü
işaretlenmiştir. Ancak bu belediyelerin kapasitesi dikkate alınarak gösterge sayısını azaltmak
gerekebilir. Örneğin itfaiye olaylarına müdahale süresi büyükşehir belediyeleri tarafından temin
edilebilirken bir il belediyesi tarafından temin edilemeyebilir. Hangi göstergelerin bu anlamda
azaltılacağı değerlendirilmelidir.
6) Verilen ilgili kurumun sorumluluğu bazında mı yoksa coğrafya bazında mı girilmesi gerektiği
değerlendirilmelidir. Özellikle sistemi vatandaş olarak kullanacaklar için bu önemlidir. Bu
çerçevede sistemin kurulum aşamasında karar verilmesi gereken bazu huşus ve öneriler aşağıda
sıralanmaktadır.
•

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki bir hizmeti büyükşehir belediyesinin sadece
il genelinde değil ilçeler düzeyinde de girmesi gerekir mi? Örneğin her bir ilçe için su
tüketimi verisinin girilmesi.

•

İl ya da ilçe düzeyinde sıhhi iş yeri açma ruhsatı sayısı verisi nasıl oluşmalı? a)
Büyükşehir sadece kendi yetki alanında verdiği ruhsatları, ilçe belediyesi yetkisi
dahilinde diğer tüm sıhhi ruhsatları yazar b) büyükşehir ilçe belediyeleri ile veri
koordinasyonu yaparak hem il hem de ilçe düzeyinde verileri girer c) büyükşehir
ruhsatları istisna olduğundan sadece ilçe belediyeleri ruhsatları yazılır, il düzeyinde
ilçelerin verisi toplanır.
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•

Bazı durumlarda büyükşehir ve ilçe arasında yetki paylaşımına bakılmaksızın
büyükşehirin il ilçe belediyesinin ilçe düzeyinde veri girmesi anlamlı olabilir. Özellikle
alan kullanımı ile ilgili göstergeler için geçerlidir. Örneğin aktif yeşil alan verisini
büyükşehir tüm il için ilçe belediyeleri ise ilçe düzeyinde parkların hangi kurumun
sorumluluğunda olduğuna bakmaksızın girebilir.

7) Göstergeler bazı istisnalar dışında yılda 1 girilecek şekilde önerilmektedir. Ancak sistemin biraz
daha rahatlatılması istenirse bazı verilerin 2 yılda bir girilmesi değerIendirilmelidir. Kırılımını
istediğimiz göstergelerin toplamı otomatik olarak mı hesaplanmalı yoksa ayrı ayrı girilip kontrol
mu edilmeli. Örneğin kreşten yararlanan çocuk sayısı kız erkek olarak bilinmiyorsa toplam
girilmesine izin verilmeli mi?
8) Kırılımı istenen bazı göstergelerde toplamın otomatik olarak mı yoksa kırılım girilme
Kurulum aşamasında gündeme gelebilecek bazı teknik detaylar ise şöyledir:
1) Kırılımını istediğimiz göstergelerin toplamı otomatik olarak mı hesaplanmalı yoksa ayrı ayrı
girilip kontrol mu edilmeli. Örneğin kreşten yararlanan çocuk sayısı kız erkek olarak
bilinmiyorsa toplam girilmesine izin verilmeli mi ya da su abonesi = işyeri + konut şeklinde ise
işyeri girilmemiş ama konut girilmiş ise o zaman nasıl hareket etmeli? Sistem bu sorunu
engelleyecek şekilde tasarlanabilir mi?
2) Bazı göstergeler için veriyi 0 olarak girmek yerine bu hizmet belediyede sunulmamaktadır
şeklinde bir seçenek düşünülebilir
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Sonuç
Bu raporun Yerel Bilgi Sistemi’nin yenilenmesine yönelik durum tespiti ve öneriler içermektedir. Bu
kapsamda sistemin arka planı, veri yapısının mevcut durumu ve sistemin amaç, kapsam, yönetim ve
teknik özelliklerine ilişkin yönetişim çerçevesi ile yeni sistemde kullanılmak üzere gösterge seti
önerilmektedir.
Raporla ilgili çalışmalar Eylül 2019’da başlatılmış, yapılan görüşme, toplantılar ve masabaşı analizlerin
ardından ilk versiyon 31 Aralık’ta tamamlanmıştır. Yerel Bilgi Bilişim altyapısına ilişkin ihale süreçlerine
altlık oluşturması açısından ilk versiyonda veri altyapısı ve yönetişim konuları yer almış ardından 23
Nisan 2020 tarihinde önerilen gösterge setlerine ilişkin çıktı ayrı olarak tamamlanmıştır. Bu versiyon iç
kontrol süreçlerinin ardından son haline getirilmiştir.
Rapor Yeni Yerel Bilgi’nin yönetişimi ve içeriğini oluşturan göstergelere ilişkin bir sistem tasarımı
niteliğinde olup sistemin geliştirilmesine ve kurulumuna ilişkin uygulama sürecine ışık tutmaktadır.
Uygulama sürecinde çıkan kısıt ve imkanlar çerçevesinde uygulamaya yönelik uyarlamaların
yapılabileceği dikkate alınmalıdır.
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