Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin Stratejik
Planlar› ile Performans Programlar›nda
Bilgi ve Belge Odakl› Hizmetlerin Yeri
(2010-2014)
Özhan Sa¤l›k
‹stanbul Üniversitesi, Türkiye, ozhan.saglik@istanbul.edu.tr

Öz
Belediyeler, temizlik, alt yap›, park ve bahçe inﬂas› gibi
hizmetlerin yan›nda kütüphane kurmak, internet üzerinden
vergi borçlar›n› ödemek, kurumsal belgelerin yönetimini
sa¤lamak gibi hizmetler de sunmaktad›r. Bu hizmetleri bilgi
ve belge odakl› hizmetler olarak adland›rmaktay›z. Söz
konusu hizmetleri sunan bir organizasyonun gelecekte
ulaﬂmak istedi¤i nokta strateji olarak adland›r›lmaktad›r.
Bu stratejiler, stratejik planlar arac›l›¤›yla uygulanabilmektedir. Belediyeler de 2005 y›l›nda ç›kan 5018 say›l›
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gere¤ince stratejik
plan haz›rlamaktad›r. Stratejik planlarda belirli bir dönem
içerisinde gerçekleﬂtirilmek istenen ana hedefler aç›klanmakta,
cari y›l içerisinde sonuçland›r›lmas› gereken hedefler ise
stratejik planlara ba¤l› olarak oluﬂturulan performans
programlar›nda belirtilmektedir. Performans programlar›nda
aç›klanan hedeflerin sonuçlar› faaliyet raporlar›nda
de¤erlendirilmektedir. Bu hedeflerden bilgi ve belge odakl›
hizmetlere iliﬂkin hedeflere Büyükﬂehir ve ilçe belediyelerinin
stratejik planlar› ile performans programlar›nda yer verildi¤i
görülmektedir. Büyükﬂehir belediyelerinin stratejik planlar›
ile performans programlar›ndaki bilgi ve belge odakl›
hizmetlere iliﬂkin hedeflerin gerçekleﬂme düzeyinin bugüne
kadar yeteri kadar incelenmedi¤i dikkat çekmektedir. "Acaba,
büyükﬂehir belediyelerinin stratejik planlar› ile performans
programlar›ndaki bilgi ve belge odakl› hizmetlere iliﬂkin
hedefler hangi oranda gerçekleﬂtiriliyor?" sorusu çal›ﬂmay›
ﬂekillendirmektedir. Çal›ﬂmada, "büyükﬂehir belediyelerinin
stratejik planlar› ile performans programlar›ndaki bilgi ve
belge odakl› hizmetlere iliﬂkin hedeflerin tam olarak
gerçekleﬂtirilmedi¤i" hipotezi benimsenmektedir. Örneklem
olarak Bursa Büyükﬂehir Belediyesi seçilmiﬂtir. Çünkü,
Bursa'da düzenlenen sempozyumda varsa sorunlar›n dile
getirilerek çözülmesi hedeflenmektedir. Bu hedef
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do¤rultusunda Bursa Büyükﬂehir Belediyesi özelinde gündem
oluﬂturmak için çaba sarf etmek amaçlanmaktad›r.
Çal›ﬂmada, Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014
Stratejik Plan›, bu dönemler aras›nda haz›rlanan performans
programlar› ile faaliyet raporlar› incelenmiﬂtir. Hedeflerin
sonuçlar› hakk›nda zaman zaman faaliyet raporlar›nda
yeterli bilgi mevcut olmam›ﬂ, belediyenin Web sitesindeki
haberlerden faydalan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonucunda Bursa
Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014 döneminde stratejik
plan ve performans program›nda yer alan bilgi ve belge
odakl› hizmetlere iliﬂkin hedeflerin %72'sini gerçekleﬂtiremedi¤i
görülmüﬂtür.
Anahtar Kelimeler: Belediyeler-bilgi ve belge yönetimi,
belediyeler-stratejik planlama, Bursa Büyükﬂehir Belediyesibilgi ve belge odakl› hizmetler.

Giriﬂ
Organizasyonlar çeﬂitli amaçlarla hizmet veya ürün sunarlar.
Her organizasyon belirli bir ana hedefe eriﬂmek için yaﬂam›n›
sürdürür. Bu ana hedefi strateji olarak ifade etmek mümkündür.
Strateji belirleyen organizasyonlar›n son on y›lda hedeflerine
eriﬂmek için stratejik planlar oluﬂturdu¤u bilinmektedir.
Stratejik plan, çevresel de¤iﬂiklikler do¤rultusunda,
organizasyonlar›n hedefleri ve bu hedeflere ulaﬂma yollar›n›
belirleme çabas› olarak ifade edilmektedir (Songür, 2011,
s. 9).
Amerika ve Avrupa'da 1970 ve 1980'li y›llardan önce
vatandaﬂlar belediyelerden su, kanalizasyon, ulaﬂ›m gibi
temel ihtiyaçlar›n giderilmesini bekliyordu. Bu tarihlerden
sonra insanlar›n yönetimlerden talepleri de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂ,
temel ihtiyaçlar›n giderilmesinin yan› s›ra kültürel ihtiyaçlar›n
giderilmesi gibi talepler gündeme gelmiﬂtir. Bireylerin
yönetimler için de¤il, yönetimlerin bireyler için hizmet verdi¤i
anlay›ﬂ filizlenmiﬂtir (Caulfield ve Schulz, 1989, s. 3-4). Neden
organizasyonlar stratejik planlama anlay›ﬂ›n› benimsemiﬂtir
sorusu akla gelmektedir. Stratejik planlama, öncelikleri tespit
ederek gelecekte var›lacak noktay› belirginleﬂtirir, örgütsel
problemleri çözerek bütünleﬂmeyi sa¤lay›p, performans›
artt›rmaktad›r. Stratejik planlama ilk olarak özel sektörde
geliﬂmiﬂ olsa da sonraki süreçte kamu kurumlar›n›n da
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gündemine girmiﬂtir. Kamu kurumlar›nda ise stratejik planlama
ile önceliklerin belirlenerek s›n›rl› kaynaklar›n öncelikli
alanlara tahsis edilmesi sa¤lanmaktad›r. Böylelikle verimlili¤in
artaca¤› ve amaçlar›n daha kolay baﬂar›laca¤› düﬂünülmektedir
(Bryson, 1988, s. 87-88; Caulfield ve Schulz, s. 10-12). Stratejik
planlama 2000'li y›llardan itibaren Türkiye'nin gündemine
girmiﬂtir (Songür, s. 28-29).
2003 y›l›nda ç›kar›lan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(KMYKK) ile kamu kurumlar›n›n stratejik plan haz›rlamas›
zorunlu k›l›nm›ﬂt›r (KMYKK, 2003). Bu kanun ile bütçenin
uygulanmas›nda etkinli¤in art›r›lmas›, mali yönetim ﬂeffafl›¤›n›n
sa¤lanmas› ve sa¤l›kl› bir hesap verme mekanizmas›n›n tesis
edilmesi amaçlanmaktad›r. Bununla birlikte kamu idarelerinin
bütçeleri üzerinde daha ayr›nt›l› haz›rl›k ve sa¤l›kl› tahmin
yap›lmas› hedeflenmektedir. Stratejik planlar, performans
programlar› arac›l›¤›yla plan-bütçe iliﬂkisini kurmaktad›r.
Kalk›nma plan›, orta vadeli program, mali plan ile ulusal,
bölgesel ve sektörel eylem planlar›ndaki hedefler ›ﬂ›¤›nda
haz›rlanacak stratejik planlar, bütçelere dayanak
oluﬂturmaktad›r. ‹ﬂ ve iﬂlemler harcama yetkilisi taraf›ndan
yerine getirilece¤i için yetki-sorumluluk dengesinin tesis
edilmesi mümkün olacakt›r. Ayr›ca, faaliyet raporlar›
haz›rlanarak hesap verme mekanizmas›n›n oluﬂturulmas›
hedeflenmektedir. Nihayetinde, etkililik, verimlilik, mali
saydaml›k ve hesap verebilirlik esas al›narak uluslararas›
standartlara uygun bir mali yönetim sisteminin tesis edilmesi
beklenmektedir (TBMM, 2003).
Kamu kurumlar›nda haz›rlanmas› zorunlu olan stratejik
planlar, nüfusu 50 binden fazla olan belediyelerde de
oluﬂturulur (Belediye Kanunu, 2005). 5216 say›l› Büyükﬂehir
Belediyesi Kanunu'nda stratejik plan haz›rlamak büyükﬂehir
belediyesinin görevlerinden biri olarak belirtilmiﬂtir (Büyükﬂehir
Belediyesi Kanunu, 2004). Belediye baﬂkan›, belediyeyi
stratejik plana uygun olarak yönetir; bütçe ve faaliyet raporlar›n›
haz›rlayarak bununla ilgili raporlar› belediye meclisine sunar.
Yerel seçimlerden sonraki 6 ay içerisinde stratejik plan
haz›rlan›r. ‹dareler, stratejik planlar›n› haz›rlarken orta vadeli
programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler
ile orta vadeli mali planda belirlenen teklif tavanlar›n› dikkate
alarak y›llar itibariyle amaç ve hedefler baz›nda kaynak
da¤›l›m tahmininde bulunur. Stratejik plan, bütçeye esas
teﬂkil edecek bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
(TBMM) bütçe görüﬂmelerinden önce müzakere edilir. Plan
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kabul edildikten sonra ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve Kalk›nma
Bakanl›¤›na gönderilir (KMYKK; Kamu ‹darelerinde Stratejik
Planlamaya ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik,
2006).
Stratejik planlardaki hedefler her y›l haz›rlanan performans
programlar› ile uygulanmaktad›r. Türkiye'de 1970'lere kadar
geçerli olan klasik bütçe sisteminde, ödenekler harcama
kalemlerine göre tahsis edilmiﬂtir. Bu durumun amaçlara
yönelik bütçe tahsisinin mevcut olmamas›na ve kalk›nma
planlar› ile bütçe aras›nda iliﬂki kurulamamas›na neden
oldu¤u ifade edilmektedir (Tecer, 2011, s. 157, 170-171).
1973 y›l›ndan itibaren program bütçe uygulamas›na geçilmiﬂtir.
Program bütçe ile kamu idarelerinin neyi ne kadar sat›n
ald›klar› ve alacaklar› de¤il, ne yapacaklar›, neyi baﬂaracaklar›
önem kazanmaktad›r. 2002 y›l›nda performansa dayal› bütçe
uygulamas›na geçebilmek için alt› pilot uygulama baﬂlat›lm›ﬂ,
bütçe teklifleri performans esasl› bütçeleme (PEB) anlay›ﬂ›na
göre yap›lm›ﬂt›r. 2003 y›l›nda yürürlü¤e giren KMYKK ile
kamu kurumlar›n›n tüm gelir-giderlerinin bütçelerinde yer
almas› sa¤lanarak bütçe d›ﬂ›ndaki gelir-gider iﬂlemleri
önlenmiﬂtir. Kanun ile PEB uygulamas›na geçilmiﬂtir. PEB,
sonuç odakl› bir yap›ya odaklanarak kamu kaynaklar›n›n
hedefler do¤rultusunda kullan›lmas›n› savunmaktad›r. Bununla
birlikte performans ölçümü yaparak hedeflere ulaﬂ›l›p
ulaﬂ›lmad›¤›n› de¤erlendirmektedir. PEB, kalk›nma planlar›,
orta vadeli planlar, orta vadeli mali planlar, stratejik planlar
ve performans programlar› arac›l›¤›yla uygulanmaktad›r. PEB,
performans odakl› bütçe tahakkukunu gündeme getirerek
kamu idarelerini hedef koymalar› ve bu hedeflerin yap›l›p
yap›lmamas› hususunda hesap verebilir konumuna
getirmektedir (Tecer, s. 179-186; Ateﬂ ve Çetin, 2006, s. 277,
279; Hughes, 2003, s. 172-174).
KMYKK'n›n 9. maddesinde "kamu idareleri, hizmetlerin
istenilen düzeyde sunulmas› için bütçe ve kaynak tahsislerini
stratejik plan ve performans göstergelerine dayand›rmak
zorundad›r" ifadesi kullan›lmaktad›r (KMYKK, 2003). Kamu
idareleri stratejik planda belirttikleri amaç ve hedeflerine
ulaﬂmak için yürütece¤i faaliyetleri performans programlar›nda
kamuoyuna duyurmaktad›r. Performans programlar› ç›kt› ve
sonuç odakl› bir anlay›ﬂla her y›l haz›rlan›r. Performans
programlar› haz›rlan›rken kalk›nma planlar›, hükümet program›,
orta vadeli program, orta vadeli mali plan, y›ll›k program ile
stratejik planlar esas al›n›r. Performans programlar›, idarelerin
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bütçesine kaynakl›k etmektedir. Performans programlar›
haz›rland›ktan sonra bütçe teklifleri ile beraber Maliye
Bakanl›¤› ve Kalk›nma Bakanl›¤›na iletilir. Ekim ya da Kas›m
ay›nda da belediye meclisinde performans program› bütçe
ile birlikte onaylan›r. Maliye ve Kalk›nma Bakanl›¤›, merkezî
bütçe görüﬂmeleri s›ras›nda teklifleri TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonuna sunar. Teklifler de¤erlendirildikten sonra ortaya
ç›kan son hali Ocak ay› içerisinde belediye baﬂkan› taraf›ndan
kamuoyuna aç›klan›r, Mart ay›nda da Maliye ve Kalk›nma
Bakanl›¤›na nihai hali gönderilir (Kamu ‹darelerince
Haz›rlanacak Performans Programlar› Hakk›nda Yönetmelik,
2008).
Performans hedeflerinin gerçekleﬂtirilip gerçekleﬂtirilmedi¤i
ise idare faaliyet raporunda ifade edilir. Faaliyet raporunda
kullan›lan kaynaklar, gerçekleﬂen bütçe ve hedefler ile
sapmalar, mali bilgiler, faaliyet ve performans bilgileri
bulunmal›d›r. Faaliyet raporlar›, stratejik plan do¤rultusunda
haz›rlanan performans program›ndaki hedeflerin ak›beti
hakk›nda kamuoyu ve ilgililere bilgi veren belgelerdir. Kamu
kaynaklar›n›n nas›l kullan›ld›¤› faaliyet raporlar›ndan
anlaﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca, faaliyet raporlar› denetime kaynakl›k
teﬂkil etmektedir. Faaliyet raporlar› her y›l haz›rlanmakta ve
o y›l›n raporu izlenen mali y›l içerisinde kamuoyuna
aç›klanmaktad›r. Bu raporlar, kamuoyunu kamu kaynaklar›yla
yürütülmesi planlanan faaliyetlerin ak›beti hakk›nda
bilgilendirmektedir. Bununla birlikte, kamu idarelerinin y›ll›k
performans› hakk›nda bilgi vermektedir (KMYKK; TBMM,
2005; Kamu ‹darelerince Haz›rlanacak Faaliyet Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik, 2006).
Stratejik plan, performans program› ve faaliyet raporlar
ayr›lmaz birer sacaya¤› olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde,
stratejik planlaman›n henüz yeteri kadar ciddiyet içerisinde
bu bak›ﬂ aç›s› ile ele al›nmad›¤› düﬂünülmektedir. Bu çal›ﬂmada
stratejik planlama bu anlay›ﬂla ele al›nmaktad›r. Literatür
incelemesi ve yöntem ile baﬂlayan tebli¤, iki ana k›s›mdan
meydana gelmektedir. Birinci k›s›mda belediyelerin bilgi ve
belge odakl› hizmetleri aç›klanm›ﬂ, ikinci k›s›mda ise Bursa
Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014 Stratejik Plan› ile bu
dönemdeki performans programlar›nda yer alan bilgi ve
belge odakl› hizmetlere iliﬂkin hedefler belirtilerek hedeflerin
gerçekleﬂtirilip gerçekleﬂtirilmedi¤i incelenmiﬂtir.
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Literatür ‹ncelemesi
Türkiye'de belediyelerde yap›lan stratejik planlarla ilgili pek
çok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r (Haraç, 2015; Muslu, 2014; ﬁeker,
2013; Eryi¤it, 2012; Turan, 2011; Ayan, 2010). Bu çal›ﬂmalar›n
ço¤u stratejik planlarda yer almas› gereken vizyon, misyon
ifadeleri, zay›f ve güçlü yönlerin belirtilmesi gibi hususlar›n
varl›¤› aç›s›ndan incelenmiﬂtir. Son zamanlarda stratejik
planlar›n nas›l daha baﬂar›l› yap›labilece¤i konusunda baz›
araﬂt›rmalar›n yap›ld›¤› gözlenmektedir (Haraç, 2015; Muslu,
2014; ﬁeker, 2013). Fakat, belediyelerin stratejik plan ve
performans programlar›nda belirtilen hedeflerin gerçekleﬂtirilip
gerçekleﬂtirilmedi¤i yeteri kadar araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Tüm
hedeflerin gerçekleﬂtirilip gerçekleﬂtirilmedi¤i farkl› alanlarda
çal›ﬂan uzmanlar›n araﬂt›rabilece¤i bir konudur. Bu nedenle,
bir stratejik plandaki tüm hedeflerin gerçekleﬂtirilip
gerçekleﬂtirilmedi¤inin incelenmesi tek bir çal›ﬂmada
incelenebilecek bir husus olarak kabul edilememektedir.
Hedeflerin kapsam›na göre baz› çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤›
görülmektedir. ‹stanbul'daki ilçe belediyeleri ile Çorum
Belediyesinin stratejik plan ve performans programlar›ndaki
bilgi ve belge odakl› hizmetlere dair hedeflerin ak›beti
taraf›m›zca yap›lan çal›ﬂmalarda incelenmiﬂtir (Sa¤l›k, 2015a;
Sa¤l›k, 2016). Fakat, herhangi bir büyükﬂehir belediyesinin
stratejik plan ve performans programlar›ndaki bilgi ve belge
odakl› hizmetlere dair hedeflerin ak›betinin yeteri kadar
araﬂt›r›lmad›¤› görülmektedir. Bursa Büyükﬂehir belediyesinin
stratejik plan› ile performans programlar›ndaki bilgi ve belge
odakl› hedeflerin gerçekleﬂtirilme durumunu inceleyen
elimizdeki çal›ﬂman›n literatürdeki boﬂlu¤u doldurmas›
temenni edilmektedir.
ﬁehir ve ilçelerde sunulan bilgi ve belge odakl› hizmetler
hakk›nda ise pek çok çal›ﬂma mevcuttur. Bu çal›ﬂmalar›n
daha çok kent arﬂivleri (Keskin, 2009; Keskin, 2010; Günalan,
2011; Keskin, 2012; Yalç›n, 2013; Akkaya, 2014), belge ve
elektronik belge yönetimi (Çiçek ve Bozlo¤an, 2008; Çiçek,
2008; Rukanc›, 2010; Anameriç, 2010a; Anameriç, 2010b;
Anameriç, 2011; Çiçek, 2011; Çiçek, 2012a; Çiçek, 2012b ;
Çiçek, 2012c; Yosun, Elbeyo¤lu ve Y›ld›r›m, 2012; Çiçek,
2013; U¤ursoy, Kaya ve Tokgöz, 2013; Sa¤l›k, 2015b) ile
müze kütüphaneleri üzerine ﬂekillendi¤i görülmektedir
(Kopuz ve Cengiz, 2013). Belediyelerde sunulan kütüphane
hizmetlerine iliﬂkin ise yeteri kadar çal›ﬂman›n yap›ld›¤›
gözlenememektedir. Bu bildirinin de yay›nland›¤›
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sempozyumun bu konudaki boﬂlu¤u doldurmas› temenni
edilmekte, elimizdeki çal›ﬂman›n ise belediyelerin kütüphane
hizmetleri hakk›nda yeni araﬂt›rmalar yap›lmas›na katk›da
bulunmas› umulmaktad›r.
Amaç, Yöntem ve Kapsam
Günümüzde geliﬂmiﬂ kurumlar›n bilgi ve belgeyi oda¤›na
alarak hareket etti¤i görülmektedir. Bilgi ve belge odakl›
faaliyetler kurumlar›n baﬂar›s›nda önemli bir yere sahiptir.
Bir yerel yönetim organ› olan belediyeler de faaliyetlerini
yürütürken bilgi ve belge üretir. Belediyelerin bilgi ve belge
odakl› hizmetlere yaklaﬂ›m›n› irdelemek, söz konusu
hizmetlerin alg›lan›ﬂ düzeyi hakk›nda bir fikir verebilecektir.
Belediyeler, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) kurmak,
e-Devlet uygulamalar› geliﬂtirmek, kütüphane tesis etmek
gibi alanlarda yeteri kadar gerçekleﬂtirilebilir hedefler
oluﬂturamamaktad›r. Belediyelerin stratejik plan ve performans
programlar›ndaki bilgi ve belge odakl› hizmetleri gerçekleﬂtirme
düzeyi üzerine ‹stanbul'daki ilçe belediyeleri örnekleminde
yap›lan çal›ﬂmada belediyelerin hedeflerinin en az yüzde
60'›n› (Sa¤l›k, 2015a), Çorum Belediyesi örnekleminde yap›lan
çal›ﬂmada ise belediyenin hedeflerinin en az yüzde 57'sini
istenilen düzeyde gerçekleﬂtiremedi¤i tespit edilmiﬂtir (Sa¤l›k,
2016).
Elimizdeki çal›ﬂman›n problemi de "belediyelerin stratejik
planlar› ile performans programlar›nda yer alan söz konusu
hizmetlerin istenilen düzeyde gerçekleﬂmemesi", sorusu ise
"Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin stratejik plan ve performans
programlar›nda bilgi ve belge odakl› hizmetler nas›l yer
buluyor?" ﬂeklinde belirlenmiﬂtir. Saha araﬂt›rmas› yöntemi
benimsenerek hedeflerin gerçekleﬂme düzeyinin tespiti için
faaliyet raporlar›ndan faydalan›lm›ﬂt›r. Örneklem olarak Bursa
Büyükﬂehir Belediyesinin seçilmesinin nedeni, Bursa'da
düzenlenen sempozyumda varsa sorunlar›n dile getirilerek
çözülmesi amac›yla Bursa Büyükﬂehir Belediyesi özelinde
gündem oluﬂturmak için çaba sarf etmektir. Çal›ﬂmada, Bursa
Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014 dönemine ait stratejik
plan ve performans programlar›ndaki bilgi ve belge odakl›
hizmetlerin gerçekleﬂme düzeyinin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Çünkü 2010-2014 dönemi geride kalm›ﬂ bir devir olup,
sonuçlar› somut bir ﬂekilde görünebilmektedir.
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Belediyelerin Bilgi ve Belge Odakl› Hizmetleri
Günümüzde pek çok kurum faaliyetlerini yürütürken bilgi
ve belgeyi oda¤›na alarak hareket etmektedir. Belediyeler
de çeﬂitli ﬂekillerde bilgi ve belge odakl› hizmetler sunmaktad›r.
Bilgi ve belge odakl› hizmetlerden, kurumsal bilgi kaynaklar›
hizmeti, halka yönelik bilgi hizmeti ve e-Devlet kapsam›ndaki
hizmetleri anlamaktay›z. Kurumsal faaliyetler s›ras›nda oluﬂan
belgeleri yönetmek, kurum arﬂivini düzenlemek, EBYS sistemi
kurmak kurumsal bilgi kaynaklar› hizmetinin kapsam›na
girmektedir. Kütüphane kurmak gibi faaliyetler halka yönelik
bilgi hizmetinin, internetten fatura ödemek, borç sorgulamak,
imar durumunu ö¤renmek gibi faaliyetler ise e-Devlet
kapsam›ndaki bilgi ve belge odakl› hizmetlerin dâhilindedir.
Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu'nda da co¤rafi ve kent bilgi
sistemleri kurmak, kütüphaneler tesis etmek büyükﬂehir
belediyesinin görevleri aras›nda say›lm›ﬂt›r (Büyükﬂehir
Belediyesi Kanunu, 2004).
Belediyeler, faaliyetleri s›ras›nda belge üretir. Üretilen bu
belgeler birer delil niteli¤indedir. Ayr›ca belgeler, kurumlar›n
hayat hikayesini aktard›¤› için idari ve kültürel bir de¤ere
sahiptir. Belediyelerin yürüttü¤ü yüzlerce fonksiyon s›ras›nda
milyonlarca belge oluﬂur. Kurumda oluﬂan belgeler bazen
bir, bazen ise onlarca farkl› form özelli¤ine sahip
olabilmektedir. Bu belgelerin yönetimi kurumsal iﬂleyiﬂin bir
süreci olarak ele al›nmal›d›r (Cox, 2000).
Belediyeler, ürettikleri belgelere istedikleri zaman mekân
kurgusuna ba¤l› olmaks›z›n eriﬂmeyi amaçlamaktad›r. Ayn›
zamanda belgelerin korunmas›, kurum içi kültürü de tesis
edecek ve gelecek kuﬂaklara paha biçilemez bir miras
b›rakacakt›r. Günümüzde, bilgi teknolojileri oldukça geliﬂmiﬂ,
bilgisayar hatta cep telefonlar› üzerinden bilgi ve belgelere
eriﬂim söz konusu olmuﬂtur. Belediyelerin de belgelere sadece
fiziki ortamdan eriﬂmenin getirdi¤i birtak›m sorunlar› fark
etti¤i görülmektedir. Fiziki ortamda, orijinal bir belge ayn›
zaman diliminde sadece tek bir kullan›c›ya sunulmakta, di¤er
kullan›c›lar›n eriﬂimi mümkün olamamaktad›r. Bununla birlikte
sürekli fiziki ortamda gerçekleﬂen eriﬂimin, belgenin dokusuna
zarar verebilece¤i olas›d›r. Elektronik ortama aktar›lan
belgelere, ayn› anda birden fazla kullan›c› eriﬂebilmekte, e‹mza ile otantikli¤i korundu¤unda belgeler dokusunu
kaybetmeden say›s›z defa kullan›labilmektedir (Sa¤l›k, 2015a,
s. 39). Kimi belediyeler belge birikimini elektronik ortama
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aktarmakta ve bunun da ötesine geçerek tüm iﬂleyiﬂini
elektronik ortam üzerinden yürütmektedir. Kurumlar,
kendilerine gelen bir dilekçeyi an›nda elektronik ortam
üzerinden iﬂleme almakta, kendi fonksiyonlar› neticesinde
ürettikleri belgeyi ise elektronik ortamda oluﬂturabilmektedir.
EBYS olarak adland›rd›¤›m›z bu düzenekler kurumlara büyük
kolayl›klar sa¤lamaktad›r (Johnston ve Bowen, 2005, s. 133138; Swallwood, s. 7-8; Özdemirci, s. 22-23).
Bir kurumda üretilen belge, her zaman sadece bir birimde
iﬂlem görerek oluﬂmay›p, çok çeﬂitli birimlerde dolaﬂarak
meydana gelebilir. Elektronik belge yönetim sistemleri, bu
iﬂ ak›ﬂ›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r. E-Belge ilgili birimde
oluﬂturulduktan sonra izlemesi gereken yolculu¤u çok k›sa
bir süre içerisinde katetmekte, böylelikle fiziki ortamdakine
göre kurumlara büyük bir zaman tasarrufu sa¤lanmaktad›r.
Bununla birlikte, yetkili kiﬂiler güvenli elektronik imza ile
kurum içerisinde bulunmadan, mesai saati içerisinde olsun
olmas›n imzalamas› gereken belgeleri imzalayabilmektedir.
Belgeler, bir fiilin delili oldu¤u için hukuki bir iradeyi beyan
etme özelli¤ine sahiptir. Bu irade beyan›, kanun yap›c›lar
taraf›ndan belirli bir ﬂekle ba¤lanm›ﬂt›r. Fiilin delili olan belge,
hukuki bir sonuç do¤urabilmesi için imzaya sahip olmal›d›r.
‹mza, belgenin ve belgedeki fonksiyonun yetkili kiﬂilerce
onayland›¤›n› ispatlamaktad›r. Belgeye hukuki bir kimlik
kazand›ran imzan›n zaman ve mekân kurgusu olmadan
gerçekleﬂtirilebilmesi kurumlara önemli kazan›mlar
sa¤lamaktad›r. Elektronik belge yönetim sistemleri içerisine
eklenen güvenli elektronik imza özelli¤i ile belgeler istenilen
zaman ve mekânda onaylanabilmektedir (Çiçek, 2009, s. 155;
Boudrez, 2007, s. 180-191). Belediyelerin elektronik belge
yönetim sistemlerinin bu kazan›mlar›n› fark etti¤i tecrübe
edilmiﬂtir. Türkiye'deki mevzuat belediyelerin belge yönetim
sistemi kurmalar› ve arﬂivlerini düzenlemelerini gerektirip,
ihale duyurular›, sosyal sigorta iﬂlemleri gibi hizmetlerin
elektronik ortamdan yap›lmas›n› buyurmakta ve e-Defter ile
e-Fatura'n›n kullan›lmas›n› mümkün k›lmaktad›r. 1
1 Devlet Arﬂiv Hizmetleri Hakk›nda Yönetmelik, 1988; Muhafazas›na Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin
Yok Edilmesi Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›nda Kanun, 1988; Kamu
‹hale Kanunu, 2002; Bilgi Edinme Hakk› Kanunu, 2003; Bilgi Edinme Hakk› Kanunun Uygulanmas›na ‹liﬂkin
Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik, 2004; Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Sosyal Sigortalar Kurumu
Baﬂkanl›¤› Sigorta ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü Sigorta Primleri Daire Baﬂkanl›¤› Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin
‹ﬂverenler Taraf›ndan ‹nternet Ortam›nda Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine ‹liﬂkin Tebli¤, 2004;
Elektronik ‹mza Kanunu, 2004; Baﬂbakanl›k Standart Dosya Plan› Genelgesi, 2005; Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, 2006; Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda ve Baz› Kanunlarda
De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, 2008; Baﬂbakanl›k Elektronik Belge Standartlar› Genelgesi, 2008; Kamu
‹hale Kanunu ‹le Kamu ‹hale Sözleﬂmeleri Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun, 2008; Elektronik
‹hale Uygulama Yönetmeli¤i, 2011, Türk Ticaret Kanunu, 2011; Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› [G‹B], 1 S›ra Nolu
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Belediyelerin sundu¤u bir di¤er bilgi ve belge odakl› hizmet
halka yönelik bilgi hizmetidir. Kütüphaneler, ﬂehir arﬂiv ve
müzeleri kurmak bu hizmetin somutlaﬂt›r›lm›ﬂ ﬂekillerinden
biridir. Kütüphane kurmak, 5393 say›l› Belediye Kanununda
belediyelerin görevlerinden bir tanesi olarak belirtilmiﬂtir
(Belediye Kanunu, 2005).
Bilgi ve belge odakl› hizmetlerden sonuncusu e-Devlet
kapsam›ndaki hizmetlerdir. Teknolojinin geliﬂmesi ve
hizmetlerin çeﬂitlenmesiyle kurumlar, kimi iﬂlemleri elektronik
ortam üzerinden yürütmektedir. Bu iﬂlem süreci, vatandaﬂlara
da yine bilgi teknolojisi araçlar›n› kullanarak zaman ve
mekâna ba¤l› kalmaks›z›n hizmet alma imkân› sa¤lamaktad›r.
Kamuda, elektronik ortamdan sunulan hizmetlerin e-Devlet
anlay›ﬂ›n›n bir sonucu olarak geliﬂti¤i kabul edilmektedir
(Odabaﬂ, 2009, s. 18). E-Devlet, verimlili¤i art›rmak ve maliyeti
azaltmak için fiziki ortamda sunulan hizmetleri Web üzerinde
bir arayüz oluﬂturarak yeniden tasarlamaktad›r. Bununla
birlikte, kullan›c›larla do¤rudan temas›n gerçekleﬂtirilmedi¤i
geri hizmet noktalar› tesis etmektedir. Mesela vatandaﬂlara
sunulan hizmetlerde, mesai saatleri d›ﬂ›nda ve fiziki mekâna
ba¤l› kalmaks›z›n, internet üzerinden bilgi ve belgelere
eriﬂmek mümkün olmakta, böylece yurttaﬂlar›n demokratik
kat›l›m› noktas›nda yeni araçlar ortaya ç›kmaktad›r. ‹ﬂ dünyas›
ve kamu kurumlar› da kiﬂilerin müdahalesine ihtiyaç duymadan
bilgisayarlar taraf›ndan yürütülen otomatik süreçlerin bir
parças› haline gelmektedir (Moses, 2005, s. 137; Warf, 2014,
s. 171).
E-Devlet hizmetlerini iki ﬂekilde tasnif etmek mümkündür.
Bunlardan biri iﬂleme yönelik hizmetler ikincisi ise bilgi
edinmeye yönelik hizmetlerdir (Sa¤l›k, 2015, s. 66). Web
sitesi ya da mobil ortam üzerinden yap›lan borç ödemek,
baﬂvuru yapmak gibi sonuç do¤uran faaliyetler iﬂleme yönelik
hizmetler, bir sonuç do¤uran herhangi bir iﬂlemin yap›lmad›¤›,
imar durumu sorgulamas› yapmak, borç ö¤renmek gibi bilgi
verici faaliyetler bilgi edinmeye yönelik hizmetler
kapsam›ndad›r.
1

Elektronik Defter Genel Tebli¤i, 2011; Kay›tl› Elektronik Posta Sistemine ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik, 2011; Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2011; G‹B, 397 S›ra Nolu Vergi Usul Kanunu [VUK] Genel
Tebli¤i, 2010; G‹B, 416 S›ra Nolu VUK Tebli¤i, 2012; G‹B, 421 S›ra Nolu VUK Tebli¤i, 2012; G‹B, 424 S›ra
Nolu VUK Tebli¤i, 2013; G‹B, 433 S›ra Nolu VUK Tebli¤i, 2013; G‹B, 2 S›ra Nolu Elektronik Defter Genel
Tebli¤i, 2013; G‹B, VUK 67/2013-12 Nolu Sirküleri, 2013; G‹B, 443 S›ra Nolu VUK Tebli¤, 2014; G‹B, 447
S›ra Nolu VUK Tebli¤i, 2015; G‹B, 454 S›ra Nolu VUK Genel Tebli¤i, 2015; Resmi Yaz›ﬂmalarda Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik, 2015; G‹B, 456 S›ra Nolu Genel Tebli¤i, 2015; G‹B, 463 S›ra Nolu VUK
Tebli¤i, 2015.
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Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014 Stratejik
Plan›'nda Bilgi ve Belge Odakl› Hizmetlere ‹liﬂkin
Hedefler
Bursa'n›n yerel yönetim kurumlar›ndan biri olan Bursa
Büyükﬂehir Belediyesinin bilgi ve belge odakl› hizmetlere
iliﬂkin tutumunu incelemek, belediyenin bilgi ve belgeye
olan bak›ﬂ aç›s›n›n ortaya konmas› bak›m›ndan önemli
görülmektedir. Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin haz›rlam›ﬂ
oldu¤u stratejik planlar, performans programlar› ve faaliyet
raporlar› bu husus hakk›nda bir fikir verebilmektedir.
5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu gere¤i Bursa
Büyükﬂehir Belediyesi stratejik plan haz›rlamakla yükümlüdür.
Stratejik planlar, normal ﬂartlarda her dört y›lda bir
haz›rlanmaktad›r. Bursa Büyükﬂehir Belediyesi 2010 y›l›nda
stratejik plan›n› haz›rlam›ﬂt›r. Belediyenin stratejik plan›nda
ﬂehir temizli¤i, park ve bahçe oluﬂturulmas›, e-Belediyecilik
hizmetlerinin geliﬂtirilmesi gibi hedefler bulunmaktad›r. Bu
hedeflerden bilgi ve belge odakl› hizmetler araﬂt›rmam›zda
incelenecektir. Stratejik planda bulunan bilgi ve belge odakl›
hizmetler taraf›m›zca H1, H2, H3 ﬂeklinde adland›r›lm›ﬂ olup,
ﬂöyle belirtilebilir (Bursa Belediyesi, 2010):
Kurumsal Bilgi Kaynaklar› Hizmetine ‹liﬂkin Hedefler:
• Tarihi eserler ve do¤al de¤erlerin envanterini ç›kar›p,
tarihi miras bilgi sistemini kurmak (H1),
• Kent bilgi sistemleri oluﬂturmak (H2),
• Co¤rafi bilgi sistemlerini güncellemek (H3),
• Biliﬂim teknolojilerinin alt yap›s›n› geliﬂtirmek (H4),
• E-‹mza alt yap›s›n› kurmak (H5),
• ‹lçe belediyeleri ve di¤er kamu kuruluﬂlar› ile
entegrasyon sa¤lamak (H6)
Halka Yönelik Bilgi Hizmetine ‹liﬂkin Hedefler:
• Semt kitapl›klar›/kütüphaneleri tesis etmek ve
kütüphanecilik faaliyetlerini yürütmek (H7),
• Bursa Okuyor Kampanyas› kapsam›nda kütüphane
oluﬂturmak (H8)
• Belediye faaliyetlerinin takip edilebilece¤i duyuru
merkezi ve bilgi ekran› kurmak (H9)
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E-Devlet Kapsam›ndaki Bilgi ve Belge Odakl› Hizmetlere
‹liﬂkin Hedefler:
• E-Belediye uygulamalar› geliﬂtirmek (H10),
• Vatandaﬂlara internet üzerinden hizmet sunmak
(H11)
Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin stratejik planda aç›klad›¤›
hedefleri 2010-2014 aras›ndaki performans programlar›na
yans›tt›¤› görülmektedir. Böylelikle stratejik plandaki hedefler
o y›l içerisinde gerçekleﬂtirilecek hedeflere dönüﬂmüﬂtür. Bir
hedefin belediye için önceli¤inin o hedefe ayr›lan kayna¤›n
miktar›yla do¤ru orant›l› oldu¤unu ifade etmek mümkündür.
Ciddi kaynaklar aktar›lan hedeflerin belediye için öncelikli
görüldü¤ü söylenebilir. Belediye, bir hedefe düzenli olarak
kaynak ay›rabilir. Düzenli kaynak ihdas edilmesi her zaman
hedefin gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamamaktad›r. Ayn› zamanda,
hedeflerin belirli bir önceli¤e sahip olmas›, onlar›n
gerçekleﬂtirilece¤i anlam›na gelmemektedir. Büyükﬂehir
Belediyesinin stratejik plan›nda bu hedefler için belirledi¤i
tahmini maliyetler için Tablo 1, 2010-2014 performans
programlar›ndaki bilgi ve belge odakl› hizmetlere iliﬂkin
hedeflerin ne kadar bütçeye sahip oldu¤u ve tüm hedefler
içerisindeki pay› için Tablo 2, bilgi ve belge odaklar›n y›llara
göre gerçekleﬂme durumu için ise Tablo 3 incelenebilir.
Tablo 2 ve Tablo 3 ›ﬂ›¤›nda Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin
2010-2014 y›llar› aras›ndaki stratejik plan ve performans
program›nda yer alan bilgi ve belge odakl› hizmetlerin
sonuçlar› hakk›nda de¤erlendirmeler yap›lacakt›r.
De¤erlendirme
Ülkemizde stratejik plan haz›rlayan belediyeler ulaﬂmak
istedi¤i noktay› belirleyerek bunun için çeﬂitli hedefler saptar.
Bu hedefler bazen müspet bazen menfi sonuçlanmaktad›r.
Hedeflerin gerçekleﬂtirilememesinin çeﬂitli nedenleri olabilir.
Pek çok belediyede yeterli kaynak ayr›lmamas›, hedefi
gerçekleﬂtirecek derecede yeteri kadar emek harcanmamas›
veya göz önünde bulundurulamayan sebeplerin hedeflerin
gerçekleﬂtirilememesinde etkili oldu¤u görülmektedir.
Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014 Stratejik Plan›'nda
11 adet bilgi ve belge odakl› hedef bulunmaktad›r. Bu hedefler
performans programlar›nda da yer alm›ﬂt›r. Stratejik planda
yer bulan 11 adet hedefin yan› s›ra, performans programlar›nda
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kurum arﬂivi ve Bursa belle¤inin dijitalleﬂtirilmesine yönelik
hedefler de bulunmaktad›r. Söz konusu hedeflerle birlikte
toplamda 13 adet hedeften hiçbirinin tamamen
gerçekleﬂtirilemedi¤i tespit edilmiﬂtir. Tablo 3'te k›smen
gerçekleﬂtirildi¤i belirtilen hedeflerin asl›nda
gerçekleﬂtirilemedi¤ini ifade etmek mümkündür. Belediyenin
bilgi ve belge odakl› hizmetleri gerçekleﬂtirmedeki baﬂar›
ortalamas› %28 olup, hedeflerin y›llara göre gerçekleﬂme
oranlar› ﬂöyle belirtilebilir:
•
•
•
•
•

2010
2011
2012
2013
2014

%
%
%
%
%

33
23
38
23
23

Hedeflerin gerçekleﬂtirilmesi için yeterli miktarda kayna¤›n
gerekli oldu¤u bilinmektedir. Ne kadar kayna¤›n gerekli
oldu¤u belediyelerce tespit edilmektedir. Bilgi ve belge odakl›
hizmetlerin geliﬂim sürecinde yüksek maliyetlere ihtiyaç
duydu¤u kabul edilmektedir. Bu noktada Bursa Büyükﬂehir
Belediyesinin bilgi ve belge odakl› hizmetlere iliﬂkin ay›rd›¤›
kaynaklar›n yeterli oldu¤unu ifade etmek mümkündür.
Belediyenin gerçekleﬂtirmek istedi¤i bilgi ve belge odakl›
hizmetlere iliﬂkin hedeflerin tüm faaliyetlere ayr›lan kaynaklar
içerisindeki oran› ﬂöyle belirtilebilir:
•
•
•
•
•

2010
2011
2012
2013
2014

%
%
%
%
%

3,14
1,79
1,83
1,31
1,71

Altyap›dan, ulaﬂ›ma, halkla iliﬂkilerden kültürel hizmetlere
kadar pek çok konuda hizmet sunan belediyelerin bu
konularda hedefleri olmas› tabiidir. Belediyelerin fazla miktarda
maddi kaynak ay›rd›¤› hedeflere daha çok önem verdi¤ini
dile getirmek mümkündür. Performans programlar›nda
hedeflere ayr›lan kaynaklara göre belediyelerin önem verdi¤i
ve vermedi¤i alanlar› ölçmeye çal›ﬂan çal›ﬂmalarda (Sa¤l›k,
2015; Sa¤l›k, 2016) bir hedef için ayr›lan kaynak, tüm hedefler
için ayr›lan kaynaklar aras›nda %1'lik bir dilime sahipse önem
görüyordur düﬂüncesi benimsenmiﬂtir. Bu bak›ﬂ aç›s›
benimsendi¤inde Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014
y›llar›nda bilgi ve belge odakl› hizmetlere iliﬂkin hedeflere
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önem verdi¤ini ifade etmek mümkündür. Fakat bu kaynaklar›n
hedefleri gerçekleﬂtirmek için kullan›lmad›¤› görülmüﬂtür.
Mesle¤imiz gere¤i EBYS tesis etmek ve kütüphane kurmak
ile ilgili hedeflerin nas›l baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilece¤i
bilinmektedir. Belediyenin kütüphane kurmak için ay›rd›¤›
kaynaklar yeterli gözükse de istenilen hedefler
gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Bu durumun sebepleri baﬂka bir
çal›ﬂmada incelenebilir. Ayr›ca, belediyenin e-‹mza sistemini
kuramad›¤› görülmüﬂtür. E-‹mza altyap›s›n› kurmak için
ayr›lan kayna¤›n yeterli olmad›¤›n› ifade etmek mümkündür.
Bununla birlikte, kent bilgi sistemleri ve co¤rafi bilgi
sistemlerinin tesis edilmesi ile e-Belediyecilik hizmetlerinin
fazlalaﬂt›r›lmas› noktas›nda belediyenin daha baﬂar›l› oldu¤u
söylenebilir.
Belediyenin 2010 y›l›nda performans program›nda yer
almamas›na ra¤men, ﬁer'iye Sicillerini dijitalleﬂtirdi¤i, kütüphane
otomasyon sistemi sat›n ald›¤› ve Bursa Araﬂt›rmalar› Merkezini
kurdu¤u görülmüﬂtür (Bursa Büyükﬂehir Belediyesi 2010
Faaliyet Raporu, 2010, s. 136). Ayr›ca e-Belediye modülleri
aras›nda hedeflenmeyen modüllerin geliﬂtirdi¤i de
gözlenmektedir (Bursa Büyükﬂehir Belediyesi 2010 Faaliyet
Raporu, 2010, s. 230). Ayr›ca, 2011-2014 performans
programlar›nda yer almamas›na ra¤men bilgi ve belge odakl›
faaliyetlerin gerçekleﬂtirildi¤i görülmüﬂtür. Fakat, Belediyenin
2011 faaliyet raporunda çeliﬂkili bilgiler bulunmaktad›r. Tesis
edildi¤i belirtilen semt kütüphanesi (Bursa Büyükﬂehir
Belediyesi 2011 Faaliyet Raporu, 2011, s. 122) baﬂka bir yerde
tesis edilemedi olarak ifade edilmiﬂtir (Bursa Büyükﬂehir
Belediyesi 2011 Faaliyet Raporu, 2011, s. 375). Bu duruma
ra¤men, 2012 y›l›nda kad›nlara özel bir kütüphane ile bir
çocuk kütüphanesinin aç›lmas› olumlu bir durum olarak
kabul edilmektedir (Bursa Büyükﬂehir Belediyesi, 2016).
Sonuç
Bu çal›ﬂmada belediyelerin stratejik plan ve performans
programlar›nda yer alan EBYS kurmak, e-Belediyecilik
uygulamalar›n› art›rmak, kütüphane kurmak gibi bilgi ve
belge odakl› hizmetler gerçekleﬂtirilmesi aç›s›ndan
de¤erlendirilmiﬂtir. Bursa Büyükﬂehir Belediyesi örneklem
olarak seçilip, belediyenin 2010-2014 Stratejik Plan›'nda ve
bu y›llardaki performans programlar›nda yer alan bilgi ve
belge odakl› hizmetlerin gerçekleﬂtirilip gerçekleﬂtirilmedi¤i
incelenmiﬂtir.
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Stratejik ve performans programlar›nda yer alan hedeflerin
% 28'inin gerçekleﬂtirildi¤i, % 72'sinin ise gerçekleﬂtirilemedi¤i
tespit edilmiﬂtir. Belediyenin bu hizmetler için ay›rd›¤›
kaynaklar yeterli gözükse de, hedefleri gerçekleﬂtirmek için
kullan›lmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Belediyenin 2010-2014 y›llar›
aras›nda 2 adet kütüphane kurdu¤u gözlense de semt
kütüphanelerinin kurulmas› ve Bursa Okuyor Kampanyas›
kapsam›nda kütüphane tesis edilmesi hedefini
gerçekleﬂtiremedi¤i tespit edilmiﬂtir.
Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin e-Belediyecilik hedeflerini
büyük oranda gerçekleﬂtirdi¤i, biliﬂim altyap›s› ile kent bilgi
sistemi ve co¤rafi bilgi sistemini eksiklikler olsa da geliﬂtirdi¤i
anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte, vatandaﬂlara internet üzerinden
sunulan hizmetlerin art›r›ld›¤› gözlenmiﬂtir. Fakat, belediye
faaliyetlerinin halka duyurulaca¤› duyuru merkezi ve bilgi
ekran›n›n Bursa'n›n farkl› bölgelerine konumland›r›lamad›¤›
tespit edilmiﬂtir.
Belediyenin e-‹mza altyap›s›n› tam olarak kuramad›¤›
anlaﬂ›lm›ﬂt›r. E-‹mza süreci olmadan kamu kurumlar›nda
EBYS tam olarak yürütülememektedir. EBYS kurmak ve
yönetmek ciddi kaynak ve uzman deste¤ine ihtiyaç duyan
bir faaliyettir. Belediyenin bu hedefi baﬂar›ya ulaﬂt›racak
seviyede yeterli kaynak ay›rmad›¤› görülmüﬂtür. Bununla
birlikte yeterli kayna¤›n yan› s›ra nitelikli uzman deste¤inin
projelerin baﬂar›s›nda önemli bir yere sahip oldu¤u
bilinmektedir. Belediye, ilerleyen zamanlarda EBYS tesisinde
bir uzman deste¤ine gereksinim duyacakt›r.
Belediyelerin stratejik planlar›ndaki bilgi ve belge odakl›
hizmetlerin gerçekleﬂtirilme durumunu inceleyen taraf›m›zca
yap›lm›ﬂ di¤er çal›ﬂmalarda, belediyelerin kütüphane kurmak
ve EBYS geliﬂtirmek için ciddi kaynaklar ay›rd›¤› gözlense
de, bu kaynaklar› hedefleri gerçekleﬂtirmek için kullanamad›¤›
görülmüﬂtür. Bu durum Bursa Büyükﬂehir Belediyesi özelinde
de geçerlidir. Belediyelerin kütüphane kurmak ve EBYS tesis
etmek için ciddi kaynaklar ay›rmas›na ra¤men neden bu
hedefleri gerçekleﬂtiremedi¤i elimizdeki çal›ﬂma neticesinde
ortaya ç›kan muhtemel araﬂt›rma konular›ndan biridir.
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Tablo 1. Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014 stratejik plan›nda bilgi
ve belge odakl› hizmetlerin tahminî maliyetleri

Hedefler 2010
(bin TL)

2011
2012
(bin TL) (bin TL)

2013
(bin TL)

2014
(bin TL)

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11

30
500
1.710
3.982
50
430

0
3.000
1.907,870
2.889,720
200
240

0
0
1.242,091
3.075,292
450
250

400
500
7.584,567
5.970
0
530

0
3.000
1.824,714
3.167,200
200
235

2

Tablodaki veriler, Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014 Performans Programlar› ile 2010-2014 Faaliyet
Raporlar›ndan elde edilmiﬂtir.
Belediyenin 2010 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 430
milyon 120 bin TL'dir.
4 2011 performans program›nda Kent Müzesi ve Bursa Araﬂt›rmalar› Merkezindeki kent belle¤inin dijitalleﬂtirilmesi
hedefi bulunmakta olup, bu hedefin belediyenin öz kaynaklar›yla gerçekleﬂtirilmek istendi¤i görülmektedir.
2012
5 Belediyenin 2011 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 665
milyon 820 bin TL'dir.
6 Belediyenin 2012 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 681
milyon 300 bin TL'dir.
7 Belediyenin 2013 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 816
milyon 490 bin TL'dir.
8 Belediyenin 2014 y›l›ndaki performans hedefleri için gerekli gördü¤ü kaynak (personel giderleri hariç) 943
milyon 300 bin TL'dir.
9 Kütüphane Müdürlü¤ü konferans düzenlemek, sergi oluﬂturmak, yay›n haz›rlamak gibi faaliyetlerden de
sorumludur. Bu çal›ﬂmada belirtilen miktarlar kütüphane kurmak ve kütüphanecilik faaliyetlerini yürütmek için
belirtilen miktarlardan oluﬂmaktad›r.
10 Stratejik planda yer almayan kurum arﬂivi faaliyetlerini gerçekleﬂtirmek hedefi H12'de de¤erlendirilmiﬂtir.
11 Belediyenin stratejik plan›nda ve 2010 Performans Program›'nda yer almayan fakat 2011 performans program›nda
Kent Müzesi ve Bursa Araﬂt›rmalar› Merkezindeki kent belle¤inin dijitalleﬂtirilmesi ﬂeklinde bir hedef bulunmakta
olup, bu hedefin belediyenin öz kaynaklar›yla gerçekleﬂtirilmek istendi¤i görülmektedir.
3
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2011 PP 4 (bin TL)

Tüm Hedefler
‹çerisindeki Oran› 3

2010 PP (bin TL)

Hedefler
229,200
925,400
2.864
5.498,400
117,200
416,600
1.018,173,12
0,008 113,600
0,18 665,599
0,018 407,602,67
0,005 86,894,66
80

Tüm Hedefler
‹çerisindeki Oran› 5
0,13
0,18
0,26
0,82
0,04
0,004
0,14

2012 PP (bin TL)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

176
0,017
0,098
0,06
0,013
0,012

0,034
0,14
0,42
0,81
0,017
0,06
0,15

Tüm Hedefler
‹çerisindeki Oran› 6

877,476
1.167,300
1.725
5.450
250
25
948,028,48
50
1.171,530
120,196
32,500
-

300,597,90
1.537,500
4.169,400,262
62,970
183,720
2.040,988,24
1.481,623,90
527,307,44
381,078
-

2013 PP (bin TL)

0,0006
0,71
0,59
0,97
0,1
0,06
0,08
0,06
0,0019
0,15
0,40
0,014

%
%
%
%
%
%
%
%
%
-

0,037 234,520
0,19 1.419,500
423,030
0,51 7.589
0,007 84,700
0,023 79,080
0,25 4.160
0,18 1.114
0,065 815,300
0,047 244,800
-

Tüm Hedefler
‹çerisindeki Oran› 7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-

2014 PP (bin TL)

2,639
3.057,342
2.557,342
4.190,838
445
254,778,96
339,500
275
8
636,947,77
1.733,704,55
56,840
-

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-

0,12
0,087
0,026

0,025
0,15
0,045
0,80
0,009
0,008
0,44

Tüm Hedefler
‹çerisindeki Oran› 8

H1
H2
H3
H4
H5
H6
9
H7
H8
H9
H10
H11
H1210
H1311

Tablo 2. Bursa Büyükﬂehir Belediyesinin 2010-2014 performans
programlar›nda bilgi ve belge odakl› hizmetlere ayr›lan
kaynaklar 2

K›smen gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

Gerçekleﬂtirilemedi

2013

177
Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirildi

H13 Hedef yok

Gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi Gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirildi

H12 K›smen gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi K›smen gerçekleﬂtirildi K›smen gerçekleﬂtirildi K›smen gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

H11 Gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

K›smen gerçekleﬂtirildi Gerçekleﬂtirilemedi

K›smen gerçekleﬂtirildi K›smen gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi K›smen gerçekleﬂtirildi

H10 Gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirilemedi

2014

K›smen gerçekleﬂtirildi Gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi Gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirildi

Gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi K›smen gerçekleﬂtirildi Gerçekleﬂtirildi

K›smen gerçekleﬂtirildi Gerçekleﬂtirilemedi

Gerçekleﬂtirildi

H1

2012

2011

Hedefler 2010

Tablo 3. Hedeflerin gerçekleﬂtirilme durumu

