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GİRİŞ 

Bu rapor Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile SALAR-SKL işbirliği ile yürütülen Türk-İsveç Yerel 

Yönetimler Ortaklığı Programı –TUSELOG çerçevesinde hazırlanmıştır. Raporun amacı iş tanımında da 

belirtildiği üzere belediyelerin değişik özellikleri hakkında genel bir bakış açısı sağlamaktır. 

Raporda bu açıdan üç konu üzerinde odaklanmaya çalışılmıştır. 

 Belediyelerin kendisi hakkındaki istatistiki verilerin derlenmesi (mali istatistikler, personel, 

envanter, performans göstergeleri vb.) 

 Belediye sınırları ve/veya belediyenin dahil olduğu il ve/veya bölgede yaşayan 

vatandaşlarımıza ait istatistiklerin derlenmesi (eğitim, istihdam, sağlık, gelir düzeyi vb.) 

 Belediyenin coğrafi sınırları (ikinci hususla paralel bir biçimde belediyenin/dahil olduğu 

il/bölge) hakkındaki istatistiklerin derlenmesi (iktisadi faaliyetler, fiyatlar genel düzeyi, 

güvenlik, gayri safı hasıla, yatırımlar vb.)  

Raporun birinci bölümünde açıklandığı ve iş tanımında belirtildiği üzere bu istatistikler muhtelif 

kriterlere göre (erişilebilirlik, toplanma sıklığı, cinsiyet dağılımı, veri formatları, cinsiyet ayrımı, kalite 

kontrol vb.) eşleştirilerek bir “ Eşleştirme Tablosu” hazırlanmıştır. Bu tabloda her bir veri kategorisi alt 

ayrımları bazında değerlendirilerek belediyelere ait hâlihazırda üretilen verilerin genel bir envanteri 

çıkartılmıştır. 

İkinci adımda ise bu verilerden hareketle geliştirilen bazı temel göstergeler ışığında büyüklük ve 

coğrafi dağılım da esas alınarak seçilen belediyeler arasında geliştirilen örnek bir veri tabanı çerçevesi 

içinde bazı karşılaştırmalar yapılmıştır.  Burada da amaç;  bu tür bir veri tabanının geliştirilmesi 

durumunda TBB’deki karar alıcıların bilgiye dayalı bir biçimde belediyelerin hak ve çıkarlarının 

savunulmasında politika oluştururken bu veri tabanını nasıl kullanabileceği ve bir fikir verilmesi 

amaçlanmıştır. 

Raporun son bölümünde ise verilere ilişkin erişim kanallarının nasıl çeşitlendirilebileceği ve bu 

konuda TBB’nin başta İçişleri Bakanlığı ve TÜİK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile ne tür bir 

işbirliği geliştirebileceği konusunda bazı öneriler yer almaktadır. 
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BÖLÜM I: BELEDİYE İSTATİSTİKLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ 

Belediye istatistiklerinin eşleştirilmesinde üç kategori esas alınmıştır. Bunlar; belediyelere ait 

istatistikler, vatandaşlara ait istatistikler ve coğrafi özelliklere ilişkin istatistikler şeklinde bu çalışmada 

sıralanmıştır. Bu kategorilere ait erişilebilirlik vb. ölçütler ile birlikte EK I’deki “Eşleştirme Tablosu” 

hazırlanmıştır. 

I.1 Belediyelere Ait İstatistikler 

Ülkemizde belediyelere ait hâlihazırdaki istatistikler esas olarak belediye mali istatistikleri ve 

belediyelere ait diğer muhtelif bilgilerin yer aldığı istatistikler olarak iki alt kategoriye ayrılabilir.  

a. Mali İstatistikler: Belediyelerin mali istatistikleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı tarafından toplanmaktadır. Bakanlığın bu verileri toplama 

yetkisi söz konusu yasanın 54’üncü maddesine dayanmakta olup, aynı maddede bu 

istatistiklerinin gönderilmemesi durumunda sorumlular hakkında para cezasına dayalı 

(aylıktan kesme vb.) bir uygulama da söz konusudur. Benzer şekilde belediyelerin özellikle dış 

borçları ile Hazine tarafından verilen garantiler ve ikrazlardan kaynaklanan borçlarına ait 

verileri 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un 

11’inci ve 14’üncü maddelerine istinaden Hazine Müsteşarlığı’na göndermeleri 

gerekmektedir. Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında da para cezası uygulanması söz 

konusudur. Bu konulara ilişkin hukuki düzenlemelere ait ayrıntılar EK II’de yer almaktadır.  

Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesi belediyelerin varlık ve 

yükümlülüklerine ait mali tablolarını üçer aylık dönemler itibariyle Maliye Bakanlığı, DPT ve 

Hazine Müsteşarlığı’na göndermelerini zorunlu kılmıştır. 

Belediyelere ait mali istatistikler muhasebe verilerine dayandırıldıkları ve belli formatlar 

içinde mali tabloların hazırlanması ve ilgili makamlara gönderilmesi yasa gereği olduğu için 

veri kalitesinin genel olarak güvenilir olduğu varsayılabilir. Ancak bu verilerin belediye 

bazında işlenmesi ve merkezi sisteme girilmesi konusunda zaman zaman güvenilirlik sorunu 

yaşandığı bilinmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı’nın veriler hakkında muhasebe ve mali 

raporlama açısından bir standardizasyon getirmeye çalıştığı bilinmekle birlikte verilerin 

kalitesi konusunda kontrol mekanizmasının bu aşamada istenen düzeyde olduğunu söylemek 

pek mümkün değildir. Bununla birlikte Hazine Müsteşarlığı borç verileri ile ilgili olarak gerekli 

denetimini yapmaktadır. 
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Belediyelerin mali istatistikleri toplulaştırılmış bir halde ve üçer aylık dönemler itibariyle 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmakta ve içinde 

belediyelerin de yer aldığı ve bütün yerel yönetim sisteminin konsolide edilmiş gelir, gider 

değişmeleri ve bütçe dengesinin ele alındığı bir rapor hazırlanmaktadır. Analitik Bütçe 

kodlama sistemine göre detaylandırılmış (2’nci ve 4’üncü açılımlara kadar) kodlama ile yerel 

yönetim sisteminin mali durumu hakkında fikir edinilmesine imkan sağlayan bu veriler Maliye 

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ev sayfasında genel kullanıma açıktır. 

Burada temel sorun toplulaştırılmış olarak raporlanan söz konusu verilerin her bir belediye 

bazında kamuya açıklanmamasıdır. Bu nedenle belediyelerin nüfus ve bölgesel dağılım gibi 

ölçütler esas alınarak mali yönden analizinin yapılması imkânı genel kullanıcı için kısıtlıdır. 

Buna karşılık söz konusu veriler Maliye Bakanlığı bünyesinde mevcut bulunmakta olup, İçişleri 

Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan bir protokol sayesinde İçişleri Bakanlığı 

tarafından da kullanılmaktadır. TBB bu verileri temin edebilmek için Maliye Bakanlığı ile bir 

protokol yapmıştır. Ancak sistematik olarak verilerin kullanılması yerine verilere ihtiyaç 

duyulduğunda temin edilmesi şeklinde bir uygulama yapıldığı görülmektedir. 

Mali istatistiklerin içinde yer alan vergi mükelleflerine ait bilgiler de Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın ev sayfasında il bazında mevcut bulunmaktadır. 

Mali istatistiklerin hiç birisi “cinsiyete dayalı” bir detay taşımamaktadır. Bu esas olarak 

tematik olarak Türk bütçe sisteminin en fazla göz ardı edilen hususlarından biridir. 

b. Diğer Belediye istatistikleri : (YEREL BİLGİ, BEPER, YEREL NET) 

Belediyelere ait diğer istatistikler kategorisi içinde belediye personel bilgileri, belediye 

envanteri (araç gereç, vb), belediye başkanları, yöneticileri, meclis üyeleri gibi verilerde 

kaynak çeşitliliği bulunmaktadır. Bunlar içinde en önemlisi olan belediye personel bilgileri 

toplulaştırılmış biçimde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan “Faaliyet raporunda” yer almakla beraber EK I’deki “Eşleştirme Tablosundan” da 

görüleceği gibi belediyeler arasında karşılaştırma yapılmasına imkan verecek bir biçimde her 

bir belediye bazında veri yayınlanmamaktadır. Aslında bu verilerin (personel, envanter, meclis 

kararları vb.) belediye bazında İçişleri Bakanlığı tarafından toplandığı bir veri tabanı sistemi 

bulunmaktadır. Üzerinden sorgulama da yapılan bu veri tabanı “YEREL BİLGİ” olarak 

bilinmektedir. Bu veri tabanında hangi bilgilerin yer aldığı EK III’de yer almaktadır. Öte 

yandan, belediyelerden yaklaşık 405 soru üzerinden temin edilen oldukça detaylı bilgiler 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün ürettiği raporlarda kullanılmakta olup, genel kullanıma 
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açık değildir. Kullanıcıların e-Belediyelere ait diğer bilgilere (başkan isimleri, meclis üyeleri, 

nüfus) ulaşabileceği başka veri kaynakları da bulunmaktadır. Bu tür bilgilere, TBB’nin ev 

sayfasının yanı sıra, TODAİE tarafından yönetilen YERELNET ev sayfasından da 

erişilebilmektedir. Ancak söz konusu iki kaynak YEREL BİLGİ kadar detaylı bilgi içerecek şekilde 

tasarlanmamıştır. Bir ara kamuya da açık olan bu sistem daha sonra genel kullanıma 

kapatılmıştır. Üzerinde halen bir takım çalışmaların sürdürüldüğü YEREL BİLGİ veritabanı 

TBB’nin veri analizi açısından son derece önemli bir bilgi kaynağı niteliği taşımaktadır. 

Belediyeler açısından son derece faydalı bilgilerin temin edilebileceği bir diğer veri kaynağı ise 

BEPER (Belediye Performans Göstergeleri Sistemi) olarak bilinen sorgulanabilir veri tabanıdır. 

Dünya Bankası desteği ile 2000’li yılların başında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

tarafından hayata geçirilen BEPER değişik konularda belirlenen performans göstergeleri ile 

belediyeler arasında karşılaştırma yapılmasına imkan sağlamaktadır. BEPER’de yer alan 

göstergeler EK IV’te verilmiştir. Sistem 2005 yılından itibaren bir süre kamu kullanımına 

açılmış daha sonra ise kullanıma kapatılmıştır. Sisteme belediyeler tarafından girilen verilerin 

güvenilirliği konusunda uygulamada ciddi soru işaretleri oluşmakla beraber BEPER’in 

canlandırılıp hayat geçirilmesi TBB’nin da politika üretimi açısından son derece önemli bir 

istatistiksel kaynağa ulaşılması anlamına gelecektir. Bu açıdan belirtilmesi gereken bir diğer 

husus da YEREL BİLGİ ile BEPER sistemlerinin birbiri ile uyumlaştırılması ve böylece her iki 

sisteme girecek bilgiler arasında tutarlılık sağlanmasıdır. Bu uyumlaştırma (entegrasyon) 

halen sağlanamamış durumdadır. 

Sonuç olarak belediye bazındaki istatistikler hem mali hem de diğer bilgiler açısından mevcut 

bulunmakta ancak bunların TBB tarafından kullanılması açısından özellikle İçişleri Bakanlığı ile 

birlikte işbirliği yapılarak ortak bir strateji belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

I.2 Vatandaşlara Ait İstatistikler 

Bu kategoride temin edilen istatistikler çok ve çeşitlidir. EK I’deki tablodan görüleceği üzere, nüfus, 

istihdam, eğitim ve sağlık, yoksulluk vb. konularındaki oldukça detaylı bir veri seti mevcut 

bulunmaktadır. Bunların ana kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’dur. TÜİK de veri toplamakla 

yetkili diğer kurumlar gibi bu verileri kuruluş kanununa dayanarak toplamakta ve bu verilere ilişkin 

olarak yaptırım gücüne (ceza uygulama gibi) sahip bulunmaktadır. TÜİK geçmişi oldukça eskiye 

dayanan bir Cumhuriyet Kurumu olarak veri toplama konusunda uluslararası standartlara mümkün 

olduğunca uyum sağlama konusunda çaba göstermektedir. Bu açıdan TÜİK verilerinin uluslararası veri 

toplama ve istatistik standartlarına uygunluk anlamında “objektif güvenilirliğinden” söz edilebilir. 

Ancak zaman zaman TÜİK verilerinin siyasi etkilenmeden kaynaklı  “sübjektif güvenilirliği” konusunda 
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kamuoyunda tartışmaların da yapıldığına rastlanmaktadır. TÜİK verilerinde cinsiyete dayalı bilgiye 

daha sıklıkla rastlanmakla beraber bunun yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Bu veriler ile ilgili olarak genelde söylenecek husus, verilerin her bir belediye bazında mevcut 

bulunmaması, daha çok NUTS-I ve NUTS-II bazen de NUTS-III bölge ayrımında bir kısım verilerde de il 

bazında bir ayrıştırmanın yapılmasıdır. Esasen bütün istatistikler açısından belediye bazında veri 

toplanmasının maliyetli olacağı düşünüldüğünde ve bir belediyenin genel durumunun da içinde 

bulunduğu il/bölge açısından fazla bir farklılık taşımayacağı varsayıldığında yapılacak analizlerde 

belediye yerine il veya bölge verilerinin kullanılmasında çok büyük bir sakınca bulunmayacağını 

değerlendirmekteyiz. 

Sonuç bölümünde de belirteceğimiz gibi belediye bazında bazı verilere ulaşmanın bir yolu merkezi 

yönetimin taşra teşkilatı (il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, sağlık ocakları vb.) ile temasa geçilerek 

belediye sınırları içinde benzer verilerin temin edilmesi olabilir. Bu anlamda TBB hem veri toplama 

hem de toplanan veriler ışığında belediye hizmetlerine ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapma 

konularında geliştireceği bazı standart uygulamalarla belediyelere yön gösterici olabilir. 

I.3 Coğrafi Özelliklere Dayalı Bilgiler 

Bu kategorideki istatistikler belediyelerin yer aldığı coğrafyadaki ekonomik aktivitenin ve özellikle 

sosyo-ekonomik faaliyetlerin değerlendirilmesine yönelik analizlere yardımcı olacak niteliktedir. 

Bunlar fiyat hareketleri, GSYH istatistikleri, kişi başına gelir, katma değer, çevre, ağaçlandırma şirket 

sayıları, yatırım teşvik belgeleri, araç istatistikleri, finansal sektör gibi veriler ve İnsani Gelişme 

Endeksleri gibi sosyo-ekonomik düzeyi coğrafya bazında ele alan istatistiklerdir. Bu verilerin de ana 

kaynağı TÜİK’tir. Veriler belediye bazında değil yerine göre NUTS-I, II, III bazında derlenmiş bölgesel 

verilerdir. İkinci kategori için söylediklerimiz bu kategori için de geçerlidir. Burada dikkati çekmek 

istediğimiz husus özellikle bölge ve cinsiyet açısından faydalı bilgiler içeren İnsani Gelişme 

Endekslerinin belli ve oldukça geçmiş dönemlere ait (2000 yılı verilerine dayanan) ve 2004-2005 

yıllarında UNDP ve DPT tarafından yayınlanan raporlara dayanması ve güncellenmemesidir.  
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BÖLÜM II: ÖRNEK VERİ TABANI ÇALIŞMASI 

Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında TBB’nin oluşturmayı düşünebileceği veri tabanları ve bunların 

kullanım şekline yönelik olarak basit bir “örnek veri tabanı” oluşturulmuştur. 

Bu veri tabanı EK I’de yer alan geniş kapsamlı veri seti içerisinde yer alan verilerden yapılan 

gruplamalar sonucunda oluşturulan anahtar göstergelerin ait oldukları veri kaynakları ile 

ilişkilendirilmesi suretiyle yaratılmıştır. Bu göstergeler seçilmiş 8 Büyükşehir Belediyesi için 

karşılaştırmalar yapılmasına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.  

Söz konusu veri tabanları ve bu veri tabanlarından hareketle hesaplanan anahtar göstergeler Excel 

formatında EK V’te yer almaktadır. 

Örnek veri tabanı çalışmasında veri tabanı “Genel Göstergeler” ve “ Belediye Göstergeleri” olarak iki 

ana başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar altında oluşturulan anahtar gösterge sayısı 41 adettir. 

Genel Göstergeler başlığı altında elde edilen verinin kaynağına göre belediye bazında veya o 

belediyenin yer aldığı il ya da NUTS-I, NUTS-II veya NUTS-III bölgeleri bazındaki veriler kullanılmıştır. 

Genel göstergeler; nüfus, ekonomi, yoksulluk ve gelir dağılımı, sağlık, eğitim, suç istatistikleri ve diğer 

adı altında alt başlıklardan oluşmaktadır. Genel Göstergeler bu alanlarda belediyeler arasında 

karşılaştırmalar yapılmasına ve TBB’nin belediyelerin kendi görev alanlarına giren ve/veya girmese 

dahi belediyeler açısından gündeme getirilmesinde fayda görülen konularda analiz yapmasına imkan 

verecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin ekonomik gelişmişlik, “kadına karşı şiddet” , yoksulluk, suç 

istatistikleri1 vb. açısından belediyeler ve bölgeler arasındaki farklara dikkat çekilmesi, eksikliği 

hissedilen konularda merkezi yönetim nezdinde çözüm aranması gibi hususlarda bu göstergeler TBB 

için “lobicilik” faaliyetlerinin alanını genişletebilecek, savunduğu görüşleri güçlendirecek ve bütünsel 

bir bakışa olanak veren bilgileri sağlayabilecek özelikler taşımaktadır. 

Belediye Göstergeleri ise belediyelerin mali göstergeleri başta olmak üzere değişik hizmet alanlarına 

yönelik anahtar göstergeleri içerecek şekilde oluşturulmuştur. Belediyelerde kişi başına yapılan 

harcamalar, toplanan öz gelirlerin toplam gelirlere oranı, mükellef sayıları, kişi başına yatırım 

harcamaları gibi göstergeleri içeren bu veritabanı, belediyeler arasındaki muhtelif farklılıklara (yatay 

eşitsizlikler ve merkeze bağımlılık anlamında dikey eşitsizlikler) dikkat çekilmesi ve buna göre yeni 

gelir paylaşım göstergeleri için girişimlerde bulunulması için gerekli bilgi alt yapısını sunması açısından 

bir örnek teşkil edebilir.  

                                                           
1
 Suç istatistikleri konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde daha ayrıntılı bir veri tabanının mevcut 

olduğu bilinmektedir. 
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Belediye göstergeleri içerisinde belediyelerin hizmet alanları açısından ise özellikle TÜİK kaynaklı 

veriler kullanılmış olmasına rağmen, bu konuda birinci bölümde de dile getirdiğimiz gibi YEREL BİLGİ 

ve BEPER veri tabanlarına ulaşım sağlanmasının çok daha rasyonel bir çözüm olacağına 

inanılmaktadır. Belediyelerin ölçeklerine göre gruplandırılmasına, benzer ölçekteki belediyelerde 

hizmet maliyetlerinin, verilen hizmetin sonuçlarının karşılaştırılmasına imkan verecek nitelikteki 

bilgilerin (örneğin kullanıcı başına hizmet maliyet – cost per user gibi) temini veya üretilmesi ancak bu 

veri tabanlarının etkin bir biçimde işlerliğe kavuşturulması halinde mümkün bulunmaktadır.2 

 

  

                                                           
2
 Bu tür verilerin nasıl kullanılabileceği konusunda TUSELOG bünyesinde Filip Vikström tarafından hazırlanan “A 

descriptive study of indicators and statistics used to enable comparisons and improved services in 
municipalities and county councils” başlıklı rapora bakılabilir. 
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BÖLÜM III: SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmanın temel amacı iş tanımında belirtildiği üzere TBB’nin çalışmalarında kullanabileceği 

veriler hakkında bir envanter çalışması yapmak ve bu envanterden hareketle TBB için faydalı 

olabilecek ve bu verileri nasıl kullanabileceği konusunda fikir verebilecek örnek veri tabanı ve anahtar 

göstergeler oluşturmaktır. 

Bu kapsamda öncelikle TBB için bir veri envanteri oluşturulmuştur. Daha sonra ise 8 Büyükşehir 

belediyesi için bu veriler içinden seçilen ve Genel Göstergeler ve Belediye Hizmet Göstergeleri 

başlıkları altında gruplaştırılan 41 adet anahtar göstergeye dayalı örnek bir veri tabanı çalışması 

yapılmıştır. 

Hemen söylemek gerekirse başta TÜIK olmak üzere bu alandaki birçok kamu kurumu belli bir kalite 

çerçevesi içinde TBB tarafından kullanılabilecek nitelikte veriyi üretebilmektedir. Ancak belirtmek 

gerekir ki, ülkemizde yerel yönetimlere ait daha detaylı hizmet verileri yerel yönetimlerin kamusal 

hizmet üretimindeki rol ve sorumluluklarındaki artışla birlikte ne yazık ki istenilen kalite ve içerikte 

üretilememekte ve bu alanda ciddi bir bilgi ve koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. Bu alanda 

geçmişte başlatılan bir kısım çalışmalar sonucunda BEPER, YERELBİLGİ, YEREL NET gibi veri tabanları 

yaratılmış olmakla beraber, bu veri tabanlarının uyumlaştırılması ve güvenilirlikleri ile tutarlılıklarının 

sağlanarak belediyeler arasında karşılaştırmalar yapılabilecek bir seviyeye getirilmesi henüz mümkün 

olmamıştır. 

Bu açıdan aşağıdaki önerilerin dikkate alınabileceğini düşünmekteyiz. 

1. TBB öncelikle İçişleri Bakanlığı ile BEPER ve YEREL BİLGİ veri tabanlarının son durumu ve 

kullanıma açılması konusunda ne gibi katkı sunabileceği hususunda bir araya gelebilir ve 

gerekirse bir çalışma grubu oluşturabilir.  

2. Envanterde yer alan TÜİK tarafından sağlanan istatistiklerin belediyeler bazında elde edilmesi 

ihtiyacı gözden geçirilebilir ve bu verilerin bedeli mukabilinde daha detaylı üretilmesi konusu 

TÜİK’ten talep edilebilir. 

3. Her halükarda EK I’de sunduğumuz veri envanteri içinde elde edilmesi gereken bilgilerin 

düzenli bir biçimde TBB’ye aktarılması için başta TÜİK, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel 

Müdürlüğü dahil), Maliye Bakanlığı ve bu verileri üreten diğer kurumlarla veri alışverişi 

protokolleri imzalanabilir. 

4. TBB kendi içinde kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik olarak bu çalışmada ortaya konan 

çerçevenin belirleyiciliğinde izleme ve değerlendirme çalışmalarına başlayabilir. 
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EK I: EŞLEŞTİRME TABLOSU 
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EK II: VERİ TOPLAMA YETKİSİ 

Türkiye İstatistik Kurumu 

Bilgilerin Toplanması, Dağıtımı ve Veri Gizliliği 

TÜİK'in Bilgi İsteme, Doğrulama ve Saklama Yetkisi  

TÜİK Başkanlığı, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, tüm istatistiki 

birimlerden, belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme, doğruluğunu araştırma, kontrol 

etme, ilgililerden ek bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptir. 

Veri ve bilgi derleme ve yayımlama işlemleri elektronik ortamda yapılabilir, arşivlenebilir ve 

elektronik imza kullanılabilir. 

İstatistik Birimlerin Cevap Verme Yükümlülüğü ve Sınırları 

İstatistiki birimler, ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji ve ihtiyaç 

duyulan diğer alanlardaki resmi istatistikleri üretmek üzere, Anayasa'da belirlenen temel haklar ve 

ödevler çerçevesinde, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, TÜİK Başkanlığının belirleyeceği şekil, 

süre ve standartlarda eksiksiz, doğru ve ücretsiz olarak vermekle yükümlüdür. 

İstatistik Birimlerin Cevap Vermemesi Durumunda Cezai Hükümler  

Program kapsamında istenen bilgileri, geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve sürede ilgili 

kuruma veya TÜİK Başkanlığı’na vermeyen, eksik veya hatalı verenler, bir kereye mahsus olmak üzere 

uyarılarak yedi gün içerisinde bilgileri vermeleri veya eksiklik ve hataları gidermeleri istenir. Bu 

uyarıya rağmen, bilgileri hiç vermeyen veya talep edildiği halde eksikleri gidermeyen ve hataları 

düzeltmeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcileri hakkında, fiilin; 

a) Hanehalkı veya bireylerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda 500 TL      

b) (a) bendi dışında kalan istatistiki birimlerle yapılan araştırmalarda işlenmesi durumunda 1500 

TL 

c) Sayımlarda işlenmesi durumunda 2000 TL idari para cezası uygulanır. 

İdari para cezası ve diğer cezaların uygulanması, istatistiki birimin bilgi verme yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmaz. 
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7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen usullerden biri ile yapılan tebligatlar veya araştırmada görev 

alan personel tarafından bilgi ile ilgili dokümanların istatistiki birim yetkilisine verildiği veya bilginin 

istenmesi amacıyla ilgili birimin ziyaret edildiğine ilişkin Başkanlıkça belirlenen usullere uygun olarak 

tanzim edilmiş tutanaklar, bilgi istendiğinin tevsikinde yeterli olup, ispat için başka belge aranmaz. 

İdari para cezalarına ilişkin karar, sayım için mahalli komiteler kurulması durumunda, komitelerin 

başkanı tarafından; Programda belirtilmek şartıyla sayımların başka kurum ve kuruluşlar tarafından 

gerçekleştirilmesi durumunda; bu kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri tarafından; diğer 

durumlarda ise Başkanlığın Merkez veya Taşra teşkilatının en üst amirleri tarafından verilir. 

Kurum ve Kuruluşların İdari Verilerine Erişim ve Ulusal Kayıt Sistemleri 

Kurum ve kuruluşlar, resmi istatistik üretiminde kullanılmak üzere, kendi görev alanları ile ilgili 

konularda topladıkları kayıt ve diğer veri dosyalarını ücret talep etmeksizin TÜİK Başkanlığına vermek 

veya kullanımına açmak ve ulusal kayıt sistemlerini TÜİK Başkanlığının belirlediği standartlarda 

oluşturmak ve güncellemekle yükümlüdür. 

Maliye Bakanlığı 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 52-54: 

İKİNCİ BÖLÜM 

Malî İstatistikler 

            Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre  

            Madde 52- Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini 
kapsar.  

            Malî istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, 
yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel 
tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak 
hazırlanır.  

            Malî istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin 
oluşturulması için gerekli önlemleri alır.  

            (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/33 md.) Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası 
sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca 
genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali 
verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

            Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması  
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            Madde 53- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye 
Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerini 
belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir.  

            Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık 
olarak  yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler 
itibarıyla yayımlanır.  

            Malî istatistiklerin anlaşılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olması esastır.  

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/34 md.) 52 nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu 
idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir 
ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi 
üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe 
yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı 
tutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir. 

            Malî istatistiklerin değerlendirilmesi  

            Madde 54- Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, 
doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından 
değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve 
Maliye Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı 
gerekli önlemleri alır.  

 

Hazine Müsteşarlığı 

5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 68: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Borçlanma ve İktisadî Girişimler 

            Borçlanma 

            Madde 68- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda 
belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir: 

            a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin 
finansmanı amacıyla yapılabilir. 

            b) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu bankaya 
sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği belediyenin kredi 
isteklerini reddeder. 

            c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yapılır. 

            d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 
oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 
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213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını 
aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. 

            e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 
oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu 
geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis 
üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. 

            f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında 
Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için 
yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak 
gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. 

            Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye 
kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

            Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık 
dönemler hâlinde İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve 
Hazine Müsteşarlığına gönderir. 

 

4749 Sayılı Kanun Madde 11: 

Hazine alacaklarının tahsili ve idaresi  

Madde 11 - Dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan kredilerden, ikrazen ihraç edilmiş olan 
Devlet iç borçlanma senetlerinden ikraz edilen kuruluşlarca vadesinde Müsteşarlığa ödenmeyen  
kısımlar   ve   Hazine   garantilerinden   Müsteşarlıkça   üstlenmeler   ve  Türkiye Cumhuriyeti adına, 
yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak uluslararası 
yardım konsorsiyumlarına verilen borçlar neticesinde doğan alacakların şartlarının belirlenmesine, 
tahsiline, takibine ve her türlü finansal tekniğin kullanılması suretiyle idaresine Bakan yetkilidir.  

Dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan kredilerden, ikraz edilen kuruluşlarca vadesinde 
Müsteşarlığa ödenmeyen kısımlar ve Hazine garantilerinden Müsteşarlıkça üstlenmeler neticesinde 
doğan alacaklar ile ikrazen ihraç edilmiş olan Devlet iç borçlanma senetlerinin borçlu tarafından 
ödenmemesi durumunda, bu tür alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır.  

Vadesinde ödenmeyen Hazine alacaklarına 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme 
zammı uygulanır. 

(Ek fıkra: 16/7/2008-5787/8 md.) Bu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 
hükümler dış borcun ikrazına ilişkin olarak da geçerlidir. 

 Hazine garantileri kapsamında yapılan işlemler, dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan 
kaynaklar ile bu Kanun kapsamında oluşan Hazine alacakları nedeniyle bu Kanunun 2 nci Maddesinde 
sayılan kuruluşların hesap, bilgi ve belgelerini denetlemeye Müsteşarlık yetkilidir. (Ek cümle: 
21/4/2005 – 5335/19 md.) Bu Kanun uyarınca imzalanan ikraz, kredi ve hibe anlaşmalarında atıfta 
bulunulan bağımsız denetim görevini Hazine Kontrolörleri Kurulu da uluslararası genel kabul görmüş 
denetim standartlarına uygun olarak yerine getirir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kuruluşlara genel bütçeden yapılacak 
aktarmalarda, Hazine alacaklarının kaynakta tahsilatına ilgisine göre Bakan veya Maliye Bakanı 
yetkilidir. (1) 
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Doğal afet halleri nedeniyle getirilecek istisnalar hariç olmak üzere, büyükşehir belediyeleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen projeler için Müsteşarlığın garantisi 
altında sağlanan veya dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan krediler çerçevesinde ilgili belediye veya 
bağlı kuruluşun geri ödeme yükümlülüklerini karşılamak üzere gelirlerinin bir kısmının aktarılması 
amacıyla, proje uygulayıcı kuruluşun yetkili organlarının kararı ile bir Dış Borç Ödeme Hesabı 
oluşturulur. Dış Borç Ödeme Hesabı oluşturulmasına ilişkin yetkili organın kararı kesin olup belediye 
veya bağlı kuruluşun yönetim değişikliği veya başka bir kararı ile iptal edilemez veya gelirleri azaltacak 
şekilde değiştirilemez. Dış Borç Ödeme Hesabı oluşturulması ve işleyişine ilişkin esas ve usuller bir 
yönetmelik ile düzenlenir. 

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi tarafından verilen krediler Hazine alacağı 
kapsamında takip edilmez. 

             (Ek fıkra: 16/7/2008-5787/8 md.) Bu Kanun hükümlerine göre imzalanan garanti, ikraz ve 
hibe anlaşmaları kapsamında yapılan işlemler ile bu Kanun kapsamında oluşan Hazine alacakları 
nedeniyle Kanunun 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belge istemeye 
Müsteşarlık yetkilidir.  

             (Ek fıkra: 16/7/2008-5787/8 md.) Diğer Hazine alacaklarının kaydının yapılmasına ilişkin usul 
ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir. 

 

4749 Sayılı Kanun Madde 14: 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Devlet Borçlarının  Bütçeleştirilmesi 

Devlet borçlarının bütçeleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması 

Madde 14 - (Değişik birinci fıkra: 16/7/2008-5787/10 md.) Malî yıl içinde, türev ürünler dahil 
olmak üzere, ödenecek Devlet iç ve dış borç anapara ödemeleri ile iç ve dış borçlanma tutarlarını, 
Hazinenin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak   amacıyla   para   piyasalarından   yapacağı   
borçlanma  tutarları  ile  borç  verme tutarlarını, dış borcun ikrazı ve ikrazen  ihraç edilmiş olan Devlet 
iç borçlanma senetlerinden yapılan anapara tahsilatını ve türev ürünlerden ve para piyasası nakit 
işlemlerinden kaynaklanan teminatları ve 7/A maddesi kapsamında Müsteşarlığa aktarılacak tutarlar 
ile Müsteşarlığın söz konusu maddede yer alan işlemlere ilişkin yapacağı geri ödemeleri bütçe dışında 
özel hesaplarda izlemeye Bakan yetkilidir.   

.......... 

(Değişik dördüncü fıkra: 16/7/2008-5787/10 md.) Kullanıcı ve borçlu bütün kamu kurum ve 
kuruluşları, Müsteşarlığın sahip olduğu iç ve dış yükümlülüklerin muhasebe ve istatistik kayıtlarına 
doğru ve zamanında aktarılmasını teminen, ikraz ve tahsis edilen krediler ile herhangi bir dış 
finansman kaynağından Hazine garantisi altında veya Hazine garantisi olmaksızın sağladıkları dış kredi 
anlaşmaları ve bu anlaşmalar kapsamındaki kullanım ve her türlü ödemeleriyle ilgili bilgilerini ve 
Müsteşarlığın ihtiyaç duyduğu diğer bilgi ve belgeleri, dış borç kaydı yapılan kullanımlarına ilişkin teyit 
bilgilerini ve Kanun kapsamında sağlanan hibelerden yaptıkları kullanım bilgilerini, kredi kullanımına 
aracılık eden kurum ve kuruluşlar da söz konusu kredilere ilişkin olarak temini talep edilen her türlü 
bilgiyi, Müsteşarlık tarafından nakit aktarımı yapılan kamu kurum ve kuruluşları Müsteşarlıkça talep 
edilen her türlü bilgiyi ve bankalar ile diğer finansal kuruluşlar ise kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
her türlü varlık ve yükümlülüklere ilişkin bilgileri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa 
vermekle yükümlüdür.  

4749 Sayılı Kanun Madde 14/A: 

            İdari para cezaları 
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            Madde 14 /A  (Ek: 16/7/2008-5787/11 md.) 

            Bu Kanunun; 

             a) 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince Müsteşarlıktan izin alınmaması, 

             b) 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ikraz ücretinin Müsteşarlıkça talep edilen 
süre içerisinde ödenmemesi, 

             c) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen garanti ücretinin Müsteşarlıkça talep edilen 
süre içerisinde ödenmemesi, 

             ç) 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen sorumluluk ile müteselsil sorumluluğa ilişkin 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 

             d) 8 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Hazine garantisi altında sağlanan dış kredilere 
ilişkin geri ödemeler için gereken tutarın yılı bütçelerinde yatırım harcamalarına kıyasla öncelikli 
olarak ayrılmaması, 

             e) 8 inci maddesinin onuncu fıkrası gereğince Müsteşarlıktan izin alınmaması, 

             f) 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ikrazen kullandırılan dış borca ilişkin olarak 
Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen sorumluluk ile müteselsil sorumluluğa ilişkin 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 

             g) 11 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerin Müsteşarlıkça talep 
edilen usul ve esaslar çerçevesinde verilmemesi,  

             h) 11 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince oluşturulacak Dış Borç Ödeme Hesabının 
ihdasında ve işletilmesinde ilgili mevzuat ve anlaşmalarda belirlenen esaslara uyulmaması, 

             ı) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince istenecek her türlü bilgi ve belgenin 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde verilmemesi, 

             i) 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yılı bütçesinin ilgili tertipleriyle 
ilişkilendirilme, bütçeleştirme ile ödenek ve gider kaydedilmeye ilişkin yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi, 

             hallerinde, söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında 750 Yeni Türk Lirası 
idari para cezası uygulanır. 

             İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin üç yıl içerisinde tekrarı halinde, verilen 
para cezası iki katı, aynı süre içerisinde ikinci ve müteakip tekrarı halinde ise üç katı artırılarak 
uygulanır.  

             İdari para cezası ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. 

İçişleri Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığının belediyelerden veri toplama konusunda yasalarda yer alan açık bir yetkisi 

bulunmamakla beraber “genel vesayet yetkisi” kapsamında ihtiyaç duyduğu verileri 

toplayabilmektedir. Ancak uygulamada veri toplamada gecikme ve aksamalar olabilmekte ve bu 

durumda illerde valilikler (mahalli idare müdürlükleri) kanalı ile bu aksamaların önüne geçilmeye 

çalışılmaktadır. İçişleri Bakanlığının belediyelerden veri temin edilmemesi durumunda ise bir yaptırım 

uygulama yetkisi de yoktur. 
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EK III: YEREL BİLGİ VERİ TABANININ KAPSAMI 
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EK IV: BEPER’DE YER ALAN GÖSTERGELER 
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EK V: ÇALIŞMA KAPSAMINDA ANAHTAR GÖSTERGELER İÇİN HAZIRLANAN ÖRNEK VERİ TABANI 

 

ANAHTAR GÖSTERGELER
Ayrıştırma Düzeyi 

(Belediye,İlçe,İl,NUTS

)

Verinin 

Alındığı 

Dönem İstanbul BŞB Ankara BŞB İzmir BŞB Diyarbakır BŞB Erzurum BŞB Trabzon BŞB Antalya BŞB Mersin BŞB

I. Genel Göstergeler 

A. Nüfus

1 Nüfus Yoğunluğu Belediye 2011 2622 199 330 104 31 90 99 108

2 Cinsiyete Göre Nüfus İl 2011 49,75 50,13 50,13 49,01 49,52 50,17 49,61 50,35

Yaşa Göre Nüfus 2011

3 0-4 yaşın toplam nüfus içindeki payı (%) İl 2011 7,96 7,28 6,48 12,11 9,33 6,86 7,79 8,08

4

65 + yaş grubunun toplam nüfus 

içindeki payı (%) İl 2011 5,62 6,88 8,81 4,07 7,01 10,25 6,59 6,99

5 Fiziksel ve Cinsel Şiddetin Yaygınlığı (%) NUTS 1 2008 11,1 18,5 8 24,6 27,4 12,5 14,7 14,7

B. Ekonomi

6 Kişi Başına Gayrisafi Katma Değer (TL) İl 2001 3.710.790.992 3.333.151.710 3.894.375.088 1.591.031.414 1.285.589.548 1.824.075.743 2.656.662.733 2.970.183.461

7 Enflasyon, fiyatlar (TÜFE) (Aylık) (%) NUTS 2 Eyl.12 9,77 9,09 9,57 9,38 8,83 8,93 8,38 9,16

8 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NUTS 2 Tem.12 127,21 119,70 121,62 143,94 143,78 117,19 122,44 131,53

9

Yatırım Teşvik Belgeli Sermaye Yatırımları 

(Milyon TL)

İl Düzeyi Ağu.12 258 93 162 18 N/A 72 73 111

10 İşsizlik Oranı (Yıllık) (%) NUTS 2 2011 11,8 9,4 14,7 8,4 6,3 9,3 6,4 10,7

11 İstihdam Düzeyi (Bin kişi) NUTS 2 2011 4211 1545 1410 608 326 1032 1036 1241

12 Kadın İstihdamı Düzeyi (Bin kişi) NUTS 2 2011 1050 411 422 80 97 360 414 369

13 Kadın İşgücüne Katılma Oranı (%) NUTS 2 2011 25,2 25,6 33,9 7,9 28,8 40,5 44 31,4

14a Kurulan Şirket Sayısı İl Eyl.12 57 965 13 8 122 5 274 18

14b Kapanan Şirket Sayısı İl Eyl.12 6 758 52 200 75 2 5 28

C. Yoksulluk/Gelir dağılımı

15 (Gelire Dayalı) Yoksulluk Sınırı (TL) İBBS 1 2011 5741 3694 4714 2019 2668 3946 3818 3818

16 (Gelire Dayalı) Yoksul Sayısı (Bin kişi) İBBS 1 2011 1499 503 1124 1155 310 271 1134 1134

17 (Gelire Dayalı) Yoksulluk Oranı (%) İBBS 1 2011 11,7 13,3 11,9 15,1 14,7 10,7 12,3 12,3

D. Sağlık 

18 Yeşil Kart Sayıları İl Ara.11 327.689 146.446 171.662 555.360 232.796 64.168 96.958 230.833

19 Bebek Ölüm Oranları (Binde) İl 2010 9,63 9,76 8,40 13,40 11,82 9,25 10,03 11,22

E. Eğitim 

20 Okul Öncesinde Net Okullaşma Oranı (%) NUTS 3 2011-12 44,65 62,16 85,3 57,33 63,72 89,32 78,02 97,88

21

Ortaöğretimde Kız Öğrencilerde Brüt 

Okullaşma Oranı (%) NUTS 3 2011-12 105,68 106,57 102,17 68,67 69,36 105,8 100,48 89,41

22a

Yüksek Öğrenim KYK'ya Bağlı Yurtlarda 

Barınan Öğrenci Sayısı İl 2011-12 12897 16688 9021 1173 8905 5495 3113 2121

22b  Yurt Kapasitesi İl 2011-12 16332 17614 9966 2142 9225 5763 3118 2164

Belediyeler 
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ANAHTAR GÖSTERGELER
Ayrıştırma Düzeyi 

(Belediye,İlçe,İl,NUTS

)

Verinin 

Alındığı 

Dönem İstanbul BŞB Ankara BŞB İzmir BŞB Diyarbakır BŞB Erzurum BŞB Trabzon BŞB Antalya BŞB Mersin BŞB

F. Adalet - Kamu Güvenliği ve Suç

23

Suçun İşlendiği ile Göre Toplam 

Hükümlü Sayısı NUTS 3 2010 13057 4662 8013 1615 810 492 3965 2268

24

Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen 

Çocuk İstatistikleri İl 2010 13057 3972 19234 5696 2250 1637 13096 13096

G. Diğer 

25 Elektrik kayıp Kaçak Oranı İl 2010 8,90 8,10 7,51 70,52 12,46 12,28 11,45 10,80

26 Motorlu Araç sayısı İl/İlçe Ağu.12 3029798 1418005 1051358 109436 91361 124774 780341 452739

II. BELEDİYE FAALİYETLERİ

A. Mali Yönetim-Bütçe

27 Öz gelir / Toplam Gelir (%) Belediye 2009 34,19 37,12 48,62 43,15 51,53 62,40 49,96 36,35

28 Merkez payları / Toplam Gelir (%) Belediye 2009 65,81 62,88 51,38 56,85 48,47 37,60 50,04 63,65

29 Kişi Başına Öz Gelir Belediye 2009 116,50 128,18 222,98 53,26 82,53 247,73 108,62 95,48

30 Kişi Başına Merkez Payı Belediye 2009 224,20 217,15 235,65 70,17 77,63 149,30 108,78 167,16

31 Kişi Başına Yatırım Harcaması Belediye 2009 264,26 86,90 144,17 25,02 37,97 50,51 231,86 65,89

32 Kişi Başına / Personel Harcaması Belediye 2009 37,49 32,65 30,06 37,17 51,10 140,27 54,05 72,27

33 Faiz Gid. / Gelirler (%) Belediye 2009 5,45 3,33 2,83 0,95 1,05 1,09 13,67 5,60

34 Toplam Vergi Mükellefleri sayısı İl Eyl.12 450,31 173,021 109,959 3,776 5,357 12,629 45,417 15,044

35 Toplam Kurumlar Mükellefi Sayısı İl Eyl.12 246990 72,783 45410 6550 2,877 4,267 25,852 11,459

36 Toplam Gelir Vergisi Mükellefi sayısı İl Eyl.12 40,102 20,713 28,105 15,606 8,262 11,926 25,806 18,653

37 Toplam KDV Mükellefi sayısı İl Eyl.12 682,285 188,531 161,82 20,202 12,538 18,192 93,947 48,446

B. Muhtelif Kamu Hizmeti Göstergeleri 

38 Arıtma Kapasitesi Kullanım Oranı (%) NUTS 3 2010 61,93 51,01 67,48 60,25 78,28 59,35 N/A 61,64

39
İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi İle 

Hizmet Verilen Belediye Nüfusu Oranı (%) NUTS 3 2010 100 98 99 97 100 90 100 97

40
Kişi Başına Toplanan Atık Miktarı (kg-kişi, 

gün) NUTS 3 2010 1,2 1,18 1,26 0,95  1,01 0,73 1,46 1,08

41
Ortalama kükürtdioksit konsantrasyonu 

(SO2 değeri (µg/m³)) NUTS 3 Eki.11 4 10 6 11 2 5 3 5

Belediyeler 


