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1. Göreve Giriş 

1.1 Giriş ve Amaç 

Bu görevin genel amacı, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) İsveç’te istatistiklerin kullanılması 

alanında uygulamaları anlamasını kolaylaştırmak üzere, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler 

Birliği’nin (SALAR) farklı istatistiklere nasıl eriştiği, analiz ettiği ve kullandığına ilişkin olarak 

bilgi sağlamaktır. 

Ayrıca, bu doküman, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) temsilcilerinin İsveç’e yapacakları 

çalışma gezisi öncesinde, Tuselog programı kapsamında verilen görevin bir parçası olarak 

hazırlanmıştır. 

Bu dokümanın birincil hedef kitlesi TBB’dir; öte yandan TBB üyeleri ise ikincil hedef kitle olarak 

düşünülmektedir. 

Bu dokümanın hazırlanmasında, üç ayrı amaç güdülmüştür: 

 Birincisi, istatistiklerin nasıl toplandığı, SALAR’a nasıl sunulduğu ve bu süreç içinde yer 

alan aktörler, yöntemler ve araçların bir özetini sunmak. 

 İkincisi, istatistiklerin nasıl analiz edildiği ve dağıtıldığının bir özetini sunmak, ve 

 Üçüncüsü, istatistiklerin nasıl kullanıldığının bir özetini sunmak ve, mümkün olduğu 

kadarıyla, SALAR ve yerel (belediye) temsilcilerinin bakış açısından, istatistiksel 

hizmetlerin önemini ortaya koymak. 

1.2 Kapsam 

Çalışma ve doküman, aşağıda belirtilen SALAR girişimleri dahilinde, istatistiklerin 

kullanılmasını açıklamaktadır: 

 RKA ile işbirliği dahil olmak üzere, belediye ve il meclisi veri tabanı, 

 Açık karşılaştırmalar, 

 Karşılaştırma projesi, Belediye Kalite Özeti, Kullanıcı başına Gider ve “Belediye 

faaliyetlerinin maliyeti nedir?” (kıyaslama), 

 Münferit belediyeler için, mali istatistikler, vergi ve gider eşitleme göstergeleri ve gelir 

tahminleri. 
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1.3 Metodoloji ve Yönlendirici Sorular 

Bu doküman, SALAR ve üyesi olan belediyeler ve il meclisleri tarafından istatistiklerin 

kullanımını tanımlamaktadır. Bu dokümanın hazırlanmasına yönelik çalışma, eşit ağırlıklı olmak 

üzere masa başı araştırması ve mülakatlar yapmak suretiyle yürütülmüştür. 

Mülakatları ve dolayısıyla bu çalışma için materyal toplanmasını kolaylaştırmak üzere, Bölüm 

1.2’deki sorular, aşağıdaki gibi, “ana sorular” halinde düzenlenmiştir: 

1. (İstatistik) veriler nasıl toplanıyor ve SALAR’a sunuluyor? 

2. (İstatistik) veriler nasıl analiz ediliyor ve dağıtılıyor? 

3. SALAR üyeleri istatistiklerden nasıl yararlanıyor ve farklı hizmetler için istatistiklerin 

içeriği nedir? 

Yukarıdaki ana soruları ve tam kapsamlı bir analizi desteklemek üzere, aşağıdaki konulara 

ilişkin ilave sorular sorulmuştur: 

 Kuruluşların amacı, sahipliği ve yönlendirme komiteleri, 

 Paydaşlar, 

 Organizasyonel yapı, insan kaynakları ve uzmanlık, 

 Çalışma planları, 

 Hedefler, aşamalar ve kilometre taşları, 

 Mevcut zorluklar ve/veya yeni girişimler. 
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2. Yerel ve bölgesel yönetim düzeylerinde gösterge ve istatistiklerin 

geliştirilmesini destekleyen, birbiriyle ilişkili dört girişim 

Bu bölüm, İsveç yerel ve bölgesel yönetim düzeyleri olan il meclisleri ve belediyelerin işlevleri 

bakımından, göstergeler ve istatistiklerin toplanması, analiz ve takip edilmesine ülke genelinde 

odaklanmanın başlamasında etkili olan, birbiriyle ilişkili dört girişimi sunmaktadır. Bu 

girişimler, kendi başına taşıdıkları değer yanı sıra, birbirleriyle de ilişkileri sayesinde, bu 

sonucun elde edilmesini sağlamıştır. 

 

 

Kolada veri tabanı 
başlatıldı 
Açık Karşılaştırmalar 
başlatıldı 
Belediye Kalite Özeti 
başlatıldı 

Karşılaştırma 
Projesi başlatıldı 

 Karşılaştırma Projesi 
sonuçlandı 
Karşılaştırma Projesinin 
ardından bölgesel 
girişimler başladı 

 

Şekil 1 Güvenilir istatistikleri destekleyen ve dayalı olan dört girişimin kilometre taşları: Kolada veri tabanı, 
Belediye Kalite Özeti; Karşılaştırma Projesi; ve, Açık Karşılaştırmalar. 

2.1 Kolada 

Niteliği: Belediyeler ve il meclisleri için her yıl güncellenen göstergeleri içeren bir veri tabanı 

(2006’dan beri devam ediyor). 

Yöneticisi: SALAR’ın %50 ve İsveç Devleti’nin %50 payla sahip olduğu Yerel Analizleri 

Destekleme Konseyi (RKA). 

İnternet adresi: www.kolada.se (veri tabanı için), www.rka.nu (RKA için). 

SALAR ve İsveç Devleti, bütünleşik biçimde istatistiklerin sağlanması amacıyla, Yerel Analizleri 

Destekleme Konseyi’ni (RKA) 2006 yılında ortaklaşa finanse etmiş ve kurmuşlardır. RKA’nın 

görevi, İsveç’teki belediyeler ve il meclislerinin kalite ve performansı hakkında istatistikleri 

sağlayan veri tabanı Kolada’yı desteklemek, yürütmek ve geliştirmektir. 

Kolada, belediyeler ve il meclislerine yönelik bir veri tabanıdır ve çoğunlukla yıldan yıla olmak 

üzere, zaman içinde gelişimi kapsar. Tüm ziyaretçiler, tercih ettikleri parametreleri girmek 

suretiyle, gelişimi izleyebilirler. İlgili bilgilere erişmenin diğer yöntemleri arasında, RKA 

tarafından hazırlanmış sunumları indirmek, ve böylelikle en çok talep edilen göstergeleri almak 

http://www.kolada.se/
http://www.rka.nu/
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vardır. Bilgiler, tablo, şekil veya bilgisayar ekranında haritalar üzerinde olmak üzere farklı 

formatlarda sunulabilir; böylece, bu bilgiler dokümanlara veya sunumlara kopyalanabilir veya 

daha ileri işlemler yapmak üzere Excel’e aktarılabilir. 

Analiz, karşılaştırma ve raporlamayı kolaylaştırmak üzere belediyelerin gruplanması 

Halen SALAR tarafından aşağıdaki gruplandırma kullanılmaktadır: 

1. Büyük şehirler (3 belediye) [orijinali “large cities”] 

Nüfusu 200.000’in üzerinde olan belediyeler. 

2. Büyük şehirlerdeki banliyö belediyeleri (38 belediye) 

Nüfusun %50’den fazlasının başka bir belediyeye işe gidip geldiği belediyeler. En çok gidip gelinen yer, büyük 

şehirlerden birisidir. 

3. Önemli şehirler (31 kommuner) [orijinalinde buna da “large cities” demiş, sanırım “major cities” olacak, çünkü bu 

maddeyle bağlantılı olan aşağıdaki iki maddede “major cities” kullanmış] 

Nüfusu 50.000 ila 200.000 arası olan ve nüfus yoğunluğu %70’i aşan belediyeler. 

4. Önemli şehirlerin banliyö belediyeleri (22 belediye). 

Nüfusun %50’den fazlasının başka bir belediyeye işe gidip geldiği belediyeler. En çok gidip gelinen yer, grup 3’teki 

önemli şehirlerden birisidir. 

5. Komüter belediyeleri (51 belediye) 

Nüfusun %40’tan fazlasının başka bir ile işe gidip geldiği belediyeler. 

6. Turizm ve konaklama sektörü belediyeleri (20 belediye) 

Oteller, gençlik yurtları ve kamplarda geçirilen gece sayısının mukim başına 21’den fazla olduğu veya ev sayısının kişi 

başına 0.20’den fazla olduğu belediyeler. 

7. Sanayi belediyeleri (54 belediye) 

16-64 yaş aralığındaki mukim nüfusun %34 veya fazlasının imalat, madencilik, enerji ve çevre, ve inşaat 

sektörlerinde çalıştığı belediyeler (SNI2007) 

8. Kırsal belediyeler (20 belediye) 

Nüfus yoğunluğu %70’ten az ve kilometre kare başına sekizden az nüfus bulunan belediyeler. 

9. Yoğun nüfuslu bölgelerdeki belediyeler (35 belediye) 

112.5 km yarıçapında bir bölgede 300.000’den fazla nüfusun bulunduğu belediyeler. 

10. Seyrek nüfuslu bölgelerdeki belediyeler (16 belediye) 

 

Kolada, analiz ve karşılaştırma dayanağı olarak 2000’den fazla temel gösterge sağlamaktadır. 

Birçok farklı kaynaktan verinin bütünleştirilmesi, Kolada’yı, belediyeler ve il meclislerinin 

kaynakları, faaliyet hacimleri ve kalitesi hakkında temel göstergelere erişmek için önemli bir tek 

nokta yapmıştır. 

RKA, yeni ve/veya gözden geçirilmiş ölçülerin geliştirilmesini izler ve yönlendirir, ve oldukça 

özgül (hizmet) faaliyetleri hakkında geniş yelpazede bilgilere erişim sağlar. Göstergeler 

genellikle farklı devlet makamlarından, aynı zamanda SALAR ve/veya doğrudan belediyeler 

olmak üzere diğer kaynaklardan da kaynaklanır. Örneğin, İsveç’teki belediyelerin çoğunluğu, 

Kolada’nın “girdi işlevi”ndeki çeşitli faaliyetlerde kalitenin gönüllü olarak raporlanmasına 

katılırlar. 
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RKA’da veri tabanının pazarlanması, bakımı ve güncellenmesi işlerini yapan dört tam zamanlı 

personel vardır. Personelin görev unvanları: bir ofis yöneticisi (aynı zamanda iktisatçı), iki 

istatistikçi ve bir proje yöneticisidir. Belirli sayıda yıllık hedef koyan bir yıllık çalışma planı, 

personelin çalışmalarını yönlendirir. Aşağıdaki tabloda örnekler verilmiştir. 

Görev Hedef 
Göstergeler Kolada, her belediye faaliyet alanında, etkililiğin 

değerlendirilmesini sağlamak üzere, kaynaklar, faaliyetler / 
performans, sonuçlar ve kalite için göstergeler içerecektir. 
Vatandaşların bakış açısı da görünür olmalıdır. 

Teknik çözümler Basitlik / kullanıcı dostu olmanın sürdürülmesi ve 
kullanılabilirliğin artırılması. 

Pazarlama Tüm belediyeler ve il meclisleri 2011 boyunca Kolada’yı 
ziyaret etmeli. 

Belediye faaliyetlerinin izlenmesi ve 
geliştirilmesine destek 

Farklı faaliyetlerin kalitesi ve bağlamı hakkında bilginin 
artırılmasına katkıda bulunan analizlerin yapılması. 

Tablo 1 Kolada veri tabanının geliştirilmesine ilişkin RKA hedefleri (2011 çalışma planı) 

RKA, Kolada veri tabanına koyduğu verileri farklı makamlardan alır; bunların arasında, RKA’ya 

en fazla katkıda bulunan ve veri sağlayan, aynı zamanda kendi İnternet sayfasında (www.scb.se) 

göstergeleri yayınlayan SCB (İsveç İstatistik Kurumu) vardır. Kolada veri tabanına diğer girdiler, 

Arbetsförmedlingen (İsveç İş Bulma Kurumu), Socialstyrelsen (Ulusal Sağlık ve Sosyal Yardım 

Kurulu), ve SALAR ve RKA’dan kaynaklanır. Bazı istatistikler/veriler, RKA ile Socialstyrelsen 

arasında, ayrıca RKA ile SALAR arasındaki işbirliğinden doğar. Aşağıdaki tablo, Kolada veri 

tabanına hangi bilginin hangi kaynaklardan geldiğini göstermektedir. 

 

Municipalities Belediyeler 
Citizens Vatandaşlar 
National Board of Health and Welfare Ulusal Sağlık ve Sosyal Yardım Kurulu 
National Agency for Education Ulusal Eğitim Kurumu 
End users (different) Son kullanıcılar (farklı) 
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Şekil 2 Göstergeler ve istatistikler yoluyla belediyelerin tanımlanmasını sağlayan Kolada veri tabanına veri 
kaynağı girdileri. 

RKA yalnız veri ve istatistikler için aracı değildir, aynı zamanda kendi analizlerini de SALAR ve 

Ulusal Sağlık ve Sosyal Yardım Kurulu ile işbirliği halinde yapar. Analizler genellikle ya SALAR 

ya da üye belediyeler ve il meclislerinden gelen talep üzerine yapılır. 

RKA, farklı fuarlar ve seminerlerde Kolada’yı sunar ve pazarlar, ayrıca farklı belediyeler ve il 

meclislerini doğrudan ziyaret eder. Anılan harici işler vasıtasıyla, RKA, genel olarak hizmetler, 

özel olarak da ilgili göstergeler bakımından neyin geliştirilmesi gerektiği hakkında önemli geri 

bildirim ve somut öneriler alır. Farklı niteliklerdeki toplantılara ek olarak, RKA, belediyelere 1-2 

hafta arayla haber bülteni gönderir. Bu haber bültenleri, hazır edilen yeni veriler ve 

gerçekleştirilmek üzere sırada bekleyen göstergeler ve istatistikler hakkında bilgi içerir. 

Belediyeler göstergeleri esas olarak kendi faaliyetlerini analiz etmek ve planlamak, 

bütçelemenin gerçek verilere dayanmasını sağlamak, faaliyetlerini izlemek, karşılaştırmalar 

yapmak ve diğer birimler ve/veya İsveç’teki diğer belediyelerle kıyaslama yapmayı sağlamak 

amacıyla kullanırlar. 

Kolada veri tabanına bildirilen göstergelerin belirli bir kısmı, doğrudan belediyeler ve il 

meclislerinden gelir. Belediyelerden gelen bu bilgilerin büyük bir kısmı, Kommunens kvalitet i 

korthet (“Belediye Kalite Özeti”) adı verilen uygulamaya girdi sağlar; bu uygulama aşağıda daha 

ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

2.2. Belediye Kalite Özeti 

Niteliği: Beş perspektiften belediye kalitesinin yıllık ölçümü (2006’dan beri devam ediyor). 

Yöneticisi: Gönüllü belediyeler ile işbirliği halinde SALAR. 

İnternet adresi: 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/kvalitet/kkik 

SALAR, beş perspektiften belediye kalitesini yıllık temelde ölçer: kullanılabilirlik, güvenlik, bilgi 

ve katılım, etkililik ve toplumu geliştirme. Belirtilen alanlarda belediyenin performansını ortaya 

koymak üzere toplamda yaklaşık 40 ölçü kullanılır. 

Belediye Kalite Özeti’nin (MQB) amacı: 

 Belediyenin sağladığı hizmetlerin kalitesi hakkında vatandaşlara bilgi vermelidir. 

 Belediye, kalite ölçüm sonuçları hakkında vatandaşlar ile diyaloga girmek ister. 

 Ölçümlerin, yönetim ve operasyonel geliştirmenin bir parçası olarak kullanılması. 

Yıllar içinde kaydedilen gelişmeyi izlemek amacıyla, 2006 yılından bu yana, toplam 290 

belediyenin 180’i birtakım sınırlı sonuçlu ölçümler geliştirmiş ve uygulamıştır. Toplantılar 

esnasında performanslarını artırmış olan belediyeler, bu konuda görüşlerini ifade etme fırsatına 

sahip olmuştur. En önemlisi, sonuçlar, vatandaşlar ile diyalogun kalitesini artırmada iyi bir 

yöntem olmuştur. 
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2.3. Açık Karşılaştırmalar 

Niteliği: Belediyeler ve il meclisleri tarafından sağlanan yedi hizmet alanında hizmet kalitesi 

karşılaştırmaları (2006’dan beri devam ediyor). 

Yöneticisi: SALAR, bir genel koordinatör ve her hizmet alanı için bir proje yöneticisi. 

İnternet adresi: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser. 

Açık Karşılaştırmalar’da SALAR, belediyeler, iller ve bölgelerin sorumlu olduğu belirli hizmet 

alanlarında kalite, performans ve maliyetleri karşılaştırır, analiz eder ve bilgi yayar. Açık 

Karşılaştırmalar, aşağıdaki hizmet alanlarına odaklı olarak yayınlanır: 

 Genel sağlık 

 İş 

 İlköğretim 

 Ortaöğretim 

 Sağlık hizmetleri 

 Güvenlik ve emniyet 

 Sosyal hizmetler. 

Açık Karşılaştırmalar’ın amacı, belediyeler, iller ve bölgeleri, kendi faaliyetlerini analiz etmeye, 

birbirlerinden öğrenmeye ve hizmetlerinin kalite ve verimliliğini artırmaya teşvik etmektir. 

Demokratik bir toplumda vatandaşlar, kamu tarafından finanse edilen faaliyetlerin çıktısını, 

yani verdikleri para karşılığında ellerine ne geçtiğini, tam olarak görme hakkına sahiptir. 

SALAR’ın analizlerde kullandığı istatistiklerin çoğu, devlet makamlarından gelir. Sağlık 

hizmetleri ve hasta istatistikleri bakımından, il meclislerinin rapor verme sorumluluğu vardır, 

ancak bu veriler ilk olarak Ulusal Sağlık ve Sosyal Yardım Kurulu’na bildirilir. SALAR’ın sağlık 

hizmeti verilerinin fiilen toplanmasındaki rolü oldukça kenarda kalmakla birlikte, anketler, 

SALAR genel merkezindeki istatistikçiler tarafından kontrol edilir; bu, anketlerin ilişkinliği ve 

geçerliliğini çifte kontrol etme ilkesidir. 

Açık Karşılaştırmalar ilk olarak 2006 yılında başlatılmıştır; önceleri sağlık hizmetlerine 

odaklanmış, bir sonraki yılda ilköğretimin kalitesi hakkında istatistikler toplanmaya başlamıştır. 

Bugün, iş ortamı ve genel sağlık dışında tüm alanlarda her yıl yayın yapılmaktadır (iş ortamı 

konusunda bugüne kadar tek yayın yapılmıştır, genel sağlık konusunda ise dört yıl arayla yayın 

yapılır). Açık Karşılaştırmalar, başlangıçta 48 göstergeyi (2006) sunmuş, en son raporlarda ise 

174 göstergeyi (2011) ortaya koymuştur. Zaman içindeki gelişim, her hizmet alanını sunan daha 

ayrıntılı göstergelerin ortaya çıkması şeklinde olmuştur; bunu mümkün kılan ise, belediyeler ile 

il meclisleri arasındaki etkileşim olmuştur. Bir örnek verilecek olursa: sağlık direktörleri artık, 

Ulusal Sağlık ve Sosyal Yardım Kurulu’na bağlı olan bir kalite siciline rapor vermektedir.  

Ulusal Sağlık ve Sosyal Yardım Kurulu ile Kolada arasındaki bağlantı, Kolada sistemine ve 

dolayısıyla Açık Karşılaştırmalar’a entegrasyonu mümkün kılmıştır. Zaman içinde yeni birçok 

gösterge dahil edilirken, bazı göstergelerin nispeten daha az önemli olduğu görülmüş ve bunlar 

ya çıkarılmış ya da yenileriyle değiştirilmiştir. 
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Açık Karşılaştırmalar, diğer ülkelerden, özellikle İngiltere’den esinlenmiştir; İngiltere’de sağlık 

hizmeti sonuçları bakımından istatistikler ve karşılaştırmalar uzun süredir kullanılmaktadır. 

Ancak, İsveç’e özgü olan şey belki de, kaç kişinin şu veya bu işi yaptığı şeklinde sürecin 

ölçümlerinden ziyade, sonuçlara odaklanma arzusudur. 

Kolada, Açık Karşılaştırmalar için her şey demektir; Kolada veri tabanı, yayınlar için verileri 

sağlar. Ancak, Açık Karşılaştırmalar yayınları bakımından, istatistiksel tablolardan ziyade, sözel 

analiz ve konuya odaklanma daha ağırlıklıdır. Ayrıca, hizmet alanları, SALAR’ın bölümleri ve 

kısımları tarafından nasıl sunulduğuna göre farklılaşır; bazıları çok sayıda göstergeyi içeren özet 

raporlama formunu tercih ederken, diğerleri ise dikkatle seçilmiş birtakım göstergeler üzerinde 

duran sözel bir formatı seçer. Raporlama formatları arasındaki farklar, farklı mesleklerin ve 

rapor kullanıcılarının ihtiyaç ve tercihlerini yansıtır. 

Açık Karşılaştırmalar, SALAR’ın girişimiyle, belediyeler ve il meclisleri için bir renk kodu sistemi 

getirmiştir; bu kodlara göre: 

 Yeşil, iyi sonuçlar demektir (tüm belediyeler arasında 1. ila 73. sıralama) 

 Sarı, orta sonuçlar demektir (tüm belediyeler arasında 74. ila 217. sıralama) 

 Kırmızı ise kötü sonuçları gösterir (tüm belediyeler arasında 218. ila 290. sıralama) 

Yukarıdaki renk kodu sistemi, biraz doğrudan olarak görülebilir. Ancak, bu derecelendirmelere 

ilişkin algılar zaman içinde değişmiştir. İlk kullanıldıklarında, üyelerin bazıları, sıralama 

düşüncesi bakımından Açık Karşılaştırmalar’ı şüpheyle karşılamış ve yıllık raporlarına dahil 

etmiş, böylece farklı belediyeler arasındaki farkların görülmesini sağlamıştır. Örneğin, 

belediyeler, “diğer belediyelerden daha kötü önkoşullara sahibiz” iddiasını ileri sürmüştür. Açık 

Karşılaştırmalar’a alıştıktan ve bu bilginin faydalı olduğunu gördükten sonra, geri bildirim 

değişmiş ve daha çok, belirli göstergelerin ilişkinliğine odaklanmıştır. Açık Karşılaştırmalar’ın 

“derecelendirme” yönünü daha da önemsiz kılmak üzere, SALAR’ın MD’si tarafından ifade 

edildiği üzere amacın, Açık Karşılaştırmalar’ın bir “karne notu” olarak görülmemesi gerektiği, 

sadece zamanda belirli bir noktada “belirli belediye veya il meclisinin en iyi sonuçlara sahip 

olduğunu” göstermesi olduğu, ve günümüzde “çekilen anlık resim” yerine, zaman içinde 

kaydedilen gelişmenin en önemli unsur olduğudur. 

Önemli bir husus ise, Açık Karşılaştırmalar’ın, yeni veriler getirmek suretiyle belediyeler ve il 

meclislerine aşırı yük getirmemesi, daha ziyade halen toplanmakta olan ve Kolada’ya dahil 

edilen veriler üzerine odaklanılması gerektiğidir. Ayrıca, belediyeler ve il meclisleri ile diyalogu 

sürdürmek de önemlidir; Açık Karşılaştırmalar, yayınlarda sunulan hizmet alanlarının her 

birinde, belediyeler ve il meclisleri nezdinde temas gruplarına sahiptir. Bu gruplarda, farklı 

görüşler ifade edilir ve mevcut karşılaştırmaların daha ilişkin olmasını sağlamak amacıyla, 

raporlama formatları ve göstergelere değişiklikler yapılır. 

2.4 Karşılaştırma Projesi 

Niteliği: Belediye seviyesinde kalite ölçülerinin kullanılmasını destekleyen ve kolaylaştıran bir 

proje (2007-2010). 

Yöneticisi: SALAR ve belediye ağları. 
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İnternet adresi: 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/kvalitet/jamforelse 

Yerel bağlamda maliyetlerin ve kalitenin karşılaştırılmasına ülke genelinde odaklanma, 

“Karşılaştırma Projesi” adı verilen bir proje ile 2007-2010 döneminde olmuştur. Proje, İsveç 

Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR), Maliye Bakanlığı ve Yerel Analizleri Destekleme 

Konseyi (RKA) arasında işbirliği ile yürütülmüştür. 

Projenin temel amaçlarından birisi, yerelde iyileştirme çabalarında kullanılabilecek kalite 

ölçüleri geliştirmektir. 

Ağlarda yapılan çalışmalar 

Projeye, her biri 5-10 belediyeden oluşan toplam 28 ağ katılmıştır; böylece toplamda 190’dan 

fazla belediye projede yer almıştır. 

Ağlar aynı zamanda, sürekli karşılaştırmanın işleri iyileştirmede daimi bir özellik haline geleceği 

bir çalışma kültürü yaratmayı amaçlamıştır. Ağlar, sonuç getiren projelere yardım eden üst 

düzey siyasetçiler ve yetkililerden oluşmuştur. 

Diğer birçok ağın aksine, bu projenin amacı, maliyetler ile kalite arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktır. 

Halihazırda birçok belediye, SALAR’dan proje desteği olmaksızın, kendi ağları bünyesinde 

ölçümler ve karşılaştırmalar geliştirmeye çalışmaktadır. Bununla karşılaştırmalı olarak, proje 

sitesinde tüm ağ raporları, kalite ölçüleri ve sonuçlara erişilebilir. Sonuçlar ve boyutlar ayrıca 

belediye ve il veri tabanı Kolada’da yer almaktadır. 

Raporlar 

Karşılaştırma Projesi’ndeki tüm ağlar, farklı alanlarda kullanıcı ve vatandaş perspektifinden 

raporlar üretmiştir: sosyal hizmetler, okul öncesi eğitim, sokaklar ve aydınlatma, ilk ve orta 

öğretim, engelliler, birey ve aile, iletişim, yerel gıda, kültür ve eğlence, ekonomi, imar ve inşaat, 

yaşlı bakımı ve birtakım başka raporlar. 

Karşılaştırma Projesi kapsamında hazırlanan “Inga resultat – ingen kunskap" (Sonuç yoksa bilgi 

olmaz) adlı yayın, belediyeler ve il meclisleri ve SALAR’ın kalite ölçüleri ve göstergelerine daha 

fazla odaklanmasında büyük rol oynamıştır. 

Katılan belediyelerin büyük bir bölümü, yukarıda anlatılan Belediye Kalite Özeti’ne (MQF) 

bağlanmıştır. 

3. Hizmet alanları ve maliyede gösterge ve istatistiklerin uygulanması 

İlgili göstergeler ve istatistiklerin uygulanmaya başlanması, ve düzenli bakımı ve 

geliştirilmesine ilişkin girişimlerin ardından, bu bölümde, göstergeler ve istatistiklerin hizmet 

sunumu, sürdürülmesi ve izlenmesine uygulandığı birtakım belirli alanlar açıklanacaktır. 
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3.1. Kullanıcı başına maliyet 

Kullanıcı başına maliyet 

Kullanıcı başına maliyet (“Kostnad per brukare”) – KBM – yaşlı ve engelli bakımında çeşitli müdahaleleri 

maliyetlendirme yöntemidir. KBM, kişinin kimliğinden bağımsız verilere dayanır, diğer bir ifadeyle, farklı 

türden kullanıcılar için bakım ve hizmetler, farklı perspektiflerden hazırlanabilir ve izleme esası olabilir.  

Kaynak: SALAR İnternet sitesi (KBM kısmı) 

Kullanıcı başına maliyet (KBM) girişimi, hükümetin, yaşlı ve engellilere verilen hizmetlerin 

performansını bireysel birim seviyesinde izlemeye karar vermesi üzerine 2001 yılında 

başlamıştır. Girişim, başlangıçta belediyeler ve il meclislerini kapsamıştır, ancak il meclisleri 

seviyesinde kişisel dürüstlük düzenlemeleri nedeniyle, işbirliği yalnız belediyeler ve Ulusal 

Sağlık ve Sosyal Yardım Kurulu ile devam etmiştir. 

Yöntem ilk olarak, Borlänge belediyesinde pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. SALAR ve Ulusal 

Sağlık ve Sosyal Yardım Kurulu, yöntemin belediyede kurulması ve uygulanmasına destek 

vermiştir. Ayrıca bir BT danışmanlık kuruluşu da gerekli destek sistemlerinin kurulmasını 

desteklemiştir. 

Borlänge’deki başarılı pilot denemeden sonra, 2004 yılında yöntem oluşturulmuş ve diğer 

belediyelere yaygınlaştırma mümkün olmuştur. Borlänge belediyesinde KBM yönteminin 

başarıyla uygulanmasını takiben, Östersund belediyesi de yöntemin aynı deneme uygulamasını 

yapmıştır.  

KBM yöntemi, altı adımda özetlenebilir: 

 

1. İşlem listesine konulacak 
işlemleri tespit et 

2. Maliyetleri tespit et ve 
kodla. Ortak maliyetleri 
paylaştır. 

3. İşlem listesinde kullanıcı 
istatistiklerini kodla. 
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4. Kullanıcı başına maliyeti 
hesapla ($/?) 

5. İşlemlerin maliyetini 
hesapla 

4. Kullanıcı istatistiklerini 
valide et (/doğrula). 

Şekil 3 KBM yönteminin altı adımda açıklanması 

KBM yöntemini uygulamada belediyeler için başlıca zorluk, uzman BT desteğinin bulunmaması 

olmuştur. Bu nedenle, belediyelerin çoğunluğu, BT destek sistemlerini kurmak için BT 

danışmanlığından yararlanmıştır. Bu esas olarak, doğru parametrelerin ayarlanması ve 

hesaplamalar için ihtiyaç duyulan verilerin “temizlenmesi”ni içermiştir. En önemlisi ise, 

kodlama işlemleri ve birbiri ile ekonomiyi içermiştir, böylece bilançoda hizmet ve ekonomi 

kalemleri biçimindeki verilerin açıkça eşleştirilmesi mümkün olmuştur (aynı BT danışmanlığı 

bu hizmette uzmanlaşmış ve daha sonra belediyelerin tercih edilen hizmet sağlayıcısı olmuştur). 

KBM yönteminin faydası, yaşlı ve engelli bakımına ilişkin maliyetlerin izlenmesini mümkün 

kılmak olmuştur. Bu, belediye içindeki birimler arasında ve belediyeler arasında kıyaslama 

yapılmasını mümkün kılmıştır. Bu kıyaslama doğal olarak, kalite ve süreçlerde iyileştirme 

sağlamada çok etkili bir yöntem olabilir; ancak başlangıçta, uygulamaya konulması tartışmalı 

olabilir ve kişiler ve kurumlar tarafından tehdit olarak görülebilir. 

Daha belirli olarak, başlıca zorluklar arasında, belediyelerin KBM’yi uygulamaya koymalarının 

büyük bir yüklenme gerektirmesi ve büyük miktarda mali ve insan kaynağı yatırımı 

gerektirmesi vardır. Bu da, belediye yönetimi ve/veya yerel siyasetçilerden sağlam destek 

gerektirir. Ayrıca, KBM yöntemiyle elde edilen şeffaflık, belediye seviyesinde verimli, 

profesyonel ve tutarlı iletim becerilerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını gerektirir. Yöntemin 

kendisinin tutarlı biçimde sürdürülmesi gerektiği gibi, yöntem hakkında iletişimlerin de tutarlı 

biçimde yürütülmesi gerekir; bunu yapmak için sadece bir belediyenin tüm birimlerinin doğru 

terminolojiyi kullanması değil, aynı zamanda İsveç’te KBM yöntemini kullanan diğer 

belediyelerin de aynı dili kullanmaları gereklidir. 

Halihazırda 80 belediye, KBM yöntemini kendi faaliyetleri için kullanmaktadır. SALAR, esas 

olarak yöntemin diğer belediyelere yaygınlaştırılmasından ziyade, ağırlıklı olarak yöntemi 

kullanan belediyeleri desteklemeye odaklanmıştır. Yöntemin yeni belediyeler tarafından 

benimsenmeye devam etmesi çoğunlukla kulaktan kulağa yayılma ve (kendi BT destek 

hizmetlerini pazarlayan) danışmanlar sayesinde olmaktadır. KBM’nin belediye seviyesinde 

uygulama işlevleri, belediyeler arasında farklılık göstermiştir ve belediyenin yapısına bağlı 

olarak hizmet faaliyetlerinin orta düzeydeki yöneticileri (sosyal hizmetler birimi amiri, mali 

işlemler birimi amiri) düzeyinde olmuştur (İsveç’te belediyeler birbirine benzemekle birlikte, 

belediyenin büyüklük ve sunulan hizmet sayısı dahil olmak üzere profiline bağlı olarak 

farklılıklar vardır). 

3.2. Mali istatistikler ve tahminler 

Doğal olarak, bir belediye veya il meclisinin mali tablosu, faaliyet kapsamının önemli bir 

göstergesidir. Belediye ve il meclisi seviyesinde, birim ve/veya hizmet alanı dahil olmak üzere, 

faaliyetlerin mali çerçevesinin düzenli biçimde izlenmesi, İsveç kamu yönetiminin temel 

taşlarından biridir. 

Belediye faaliyetlerinizin maliyeti nedir? Mali yıl 2011 



13 | 17 

 

Bir belediyenin mali durumu nedir ve belirli bir belediyenin faaliyetlerinin maliyeti nedir? Siyasetçiler, 

yetkililer ve halk için, kendi belediyelerini analiz edebilmek, aynı zamanda diğerleriyle karşılaştırabilmek 

ilginçtir (ve faydalıdır). 

Belediye faaliyetleri birçok hizmet alanını kapsar ve karşılaştırma genellikle karmaşıktır. Farklı 

belediyeler arasındaki farkların niçin bazen büyük olduğunun cevabı bu raporda her zaman yer almaz, 

ancak karşılaştırmalı rakamlar, üzerinde durulacak sorunlara işaret edebilir. 

Göstergeler, belediyeler tarafından İsveç İstatistik Kurumu’na (SCB) verilen 2011 yılı muhasebe 

beyanlarına dayalıdır. Rapor, 32. haftada her belediyeye gönderilir. 

Kaynak: SALAR İnternet sitesi 

Göstergeler, belediyeler tarafından İsveç İstatistik Kurumu’na (SCB) verilen 2011 yılı muhasebe 

beyanlarına dayalıdır.  

Belediyenizin faaliyetlerinin maliyeti nedir? 

“Belediyenizin faaliyetlerinin maliyeti nedir?” isimli yıllık yayında SALAR, (2011 yılı için) 

belediye hesaplarını 200’ü aşkın rakam ile açıklamaktadır. Rapor, farklı belediyelerin hem mali 

performansını hem de farklı faaliyetlerini karşılaştırmayı mümkün kılmaktadır. Bu yayın, daha 

ileri analiz için fikirler verir ve belediyelerde yapılan değişim ve gelişim çabalarına katkıda 

bulunur. 

2012 yılı, raporun 25. yayın yılı olmuştur. Rapor, yıllar içinde sürekli değişmiş ve gelişmiştir. 

Birkaç yıldan beri, yerel ekonomi istatistiklerinin ana bölümü, İnternet üzerinde erişilebilen 

farklı veri tabanlarında yer almaktadır. Yine de, bu verilerin seçilmiş bir kısmını basılı biçimde 

yayınlamak gereklidir. 

Yayın, farklı perspektiflerden faaliyetlerin maliyetlerini karşılaştıran birçok tabloyu içerir. 

Yayındaki Tablo 11 esas olarak, aşağıdaki soruya cevap verir: 

 Yerel ekonomik maliyet eşitlemesine göre, belediyenizin kendi yapısı nedeniyle, 

belediyenizin maliyetleri daha yüksek mi yoksa daha düşük mü? 

Bir belediyenin göstergesini, aynı yapıda olan başka belediyelerle karşılaştırma imkanı da 

vardır. 

Belediyelerin kişi başına harcamaları, yapısal farklara dayalı olarak değişir. Yapısal maliyetler, 

örneğin yaş yapısı, mukimlerin sosyal arkaplanı, yerleşim yapısı ve diğerleri gibi, belediyelerin 

etkileyemeyeceği faktörlere dayalı olan maliyetlerdir. Bir belediyede kişi başına ilköğretim 

giderleri yüksek ise, bunun nedeni, 7-15 yaş aralığındaki çocuk oranının yüksek olması, evinde 

dil öğretilmeye ihtiyaç duyan çocuk oranının yüksek olması, veya yerleşim yapısının elverişsiz 

olması olabilir. Her belediyenin yapısal koşullarını dikkate almaksızın, bir belediyenin 

giderlerinin diğeriyle karşılaştırılması, bir belediyenin “pahalı” veya ucuz olduğu hakkında çok 

sınırlı bir fikir verir. Bu konuda daha iyi bir ölçü, belediye yapısına göre düzeltilmiş standart 

maliyet eşitlemesine uygun olarak bulunan belediyenin fiili net faaliyet maliyetini 

karşılaştırmaktır. 

Yerel yönetimlerde mali eşitleme – İsveç sistemini açıklayan önemli bir faktör 



14 | 17 

 

Yerel yönetim mali eşitleme sistemi, mukimlerin geliri ve diğer yapısal faktörlerden bağımsız olarak tüm 

mukimlere eşit hizmet sağlaması için, ülkedeki tüm yerel yönetimle eşit mali imkanlar sağlamalıdır. 

Dolayısıyla, belediye vergisindeki farklar esas olarak verimlilik, hizmet ve ücretlerdeki farkları yansıtır, 

yapısal koşullardaki farklardan kaynaklanmaz. 

Eşitleme sisteminin dört bileşeni vardır: 

1. Gelir eşitleme: Belediyeler ve iller arasında vergi gelirlerinin eşitlenmesi; buna göre, vergi 

gelirleri, ortalama verginin %115’inden daha düşük olduğu yerel yönetimler hibe alırlar, bu 

oranın üzerinde vergi gelirine sahip olanlar ise ilave ödeme yaparlar. 

2. Maliyet eşitleme: Birkaç alt modelden oluştur; buna göre, elverişsiz maliyet koşulları yaşayan 

belediyelere devletten yardım yapılabilmektedir. Öte yandan, elverişli maliyet koşulları olan 

belediyeler ise devlete ek ödeme yaparlar. 

3. Yapısal hibe: Bölgesel politika bakımından birtakım maliyet alt modellerinden oluşur. Bu 

kapsamda ayrıca, şimdiki eşitlemenin getirilmesi üzerine, önceki sisteme göre büyük gelir 

kaybına uğramış olan belediyelere yeni bir ekleme vardır.  

4. Düzeltme hibesi / düzenleyici ücreti: Bu unsur, Parlamento tarafından belirlenen fonlar ile 

yukarıda sayılan fayda ve katkıların toplamı arasındaki fark olarak hesaplanır ve belediyeler ve 

illere kişi başına tekbiçim miktar olarak dağıtılır. 

Kaynak: Maliye Bakanlığı İnternet sitesi 

 

Mali tahminler 

SALAR, mali eşitlemeye yönelik olarak, belediyelerin gelir vergileri ve sistem sonuçlarına ilişkin 

sürekli olarak tahminler yapar. Bu tahminler, hem gelecek yıl hem de 3 yıllık endikatif bütçeleme 

bakımından, belediye bütçeleme süreci için vazgeçilmezdir. 

Kişisel gelir vergisinden gelecek nihai belediye gelirleri, kişisel gelirin kazanıldığı yıldan sonraki 

Kasım ayına kadar kesinleşmemektedir; ancak Ulusal Vergi İdaresi, tahminlere dayalı olarak 

belediyelere aylık ödemeleri aktarır. Daha sonra bu miktarlar iki adımda düzeltilir. SALAR’ın 

tahmini, yalnız beklenen gelirleri değil aynı zamanda önceki yılların düzeltmeleri ve bu düzeltmelerin 

eşitleme sistemi sonucuna etkisine dayalı olarak beklenen değişiklikleri de dikkate alır. 

İsveç belediyelerinde bütçe disiplini çok katı olduğundan (belediyeler kanunen, yıl içinde oluşan açığı 

hemen ertesi yılda kapatmak zorundadır), ve bütçe konusunda %1’i aşan sapmalar kaygı verici olarak 

görüldüğünden, tahminlerin gerekçesi aşikardır. 

SALAR ayrıca, bir tahmin aracı da geliştirmiştir; belediyeler bu aracı kullanarak, örneğin vergi 

seviyeleri, nüfus büyümesi gibi özgül birtakım değişikliklerin mali etkilerini analiz edebilirler. Bu 

araç çok popüler olmuştur ve SALAR halen bu uygulamadan azami yararlanmayı öğretmek üzere 

belediye yöneticilerine yılda dört kez kurs vermektedir. 

4. Sonuç 

4.1. İçeriğin Gözden Geçirilmesi 

İstatistiklerin toplanması 

Bölüm 2 ve 3’te sunulduğu gibi, analiz ve karşılaştırmaları mümkün kılacak girdiler, belediyeler 

ve il meclisleri ile doğrudan etkileşimde olan devlet makamları, SALAR, belediyeler ve il 
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meclisleri dahil olmak üzere farklı kaynaklardan alınan verilerin bütünleştirilmesi ile elde 

edilmiştir. Dolayısıyla, verilerin verimli ve düzenli biçimde biriktirilmesi ve bunun yanı sıra 

karşılaştırma, kıyaslama ve izlemeyi mümkün kılan verilerin kalite, ilişkinlik ve validasyonu 

için, iyi örgütlenmiş bir veri toplama sisteminin bulunması önkoşuldur. 

Sunulan girişimlerin, belediyeler ve il meclisleri tarafından verilen hizmetlerin daha iyi analiz 

edilmesi ve izlenmesini mümkün kılacak biçimde istatistiklerin ilişkinlik ve kullanımını 

artırmaya yönelik olduğunu söylemek makuldür; öte yandan Karşılaştırma Projesi ise, örneğin 

birimler, belediyeler ve il meclisleri gibi, hizmet alanları ve kurumlar arasında nitelikli 

karşılaştırmalar yapma aracı olarak istatistiklerin kullanılmasını teşvik eden bir katalizör 

(sınırlı bir sürede) vazifesi görmüştür. 

Kolada (RKA tarafından yönetilen), Açık Karşılaştırmalar ve Belediye Kalite Özeti, farklı ve 

tamamlayıcı mahiyette olan, devam eden girişimlerdir. Açık Karşılaştırmalar ve Belediye Kalite 

Özeti, Kolada’yı, analizler ve ardından SALAR üyesi belediyeler ve il meclislerine raporlama 

yapmak için verilere erişmek ve değerlendirmek için etkili yollar sağlayan bir “çekirdek” veya 

“motor” olarak sürekli kullanmaktadır. 

Analiz ve yaygınlaştırma 

Veriler, 2006 yılından bu yana, çabuk ve oldukça özgül karşılaştırma ve kıyaslama imkanları 

sunan Kolada veri tabanı vasıtasıyla işlenmektedir. Veriler ayrıca kullanıcılar tarafından da 

analiz edilmektedir; SALAR, belediyeler ve il meclisleri bazen düzenli veya geçici veri toplama 

ve ardından analiz gerektiren özel ihtiyaçlar duyabilir. Kullanıcı tipik olarak, kendi tercihlerine 

göre parametreleri belirlemek suretiyle, belirli bir hizmet alanındaki mevcut durumu 

değerlendirmek ve/veya diğer benzer kuruluşlar ve/veya hizmet alanlarıyla karşılaştırmak 

üzere, bu göstergeler ve istatistikleri kullanır. Kolada veri tabanı sürekli olarak 

geliştirildiğinden, daha ilişkin göstergeleri kullanma potansiyeli ve böylece, farklı kullanıcı 

türlerinin ihtiyaçlarını karşılayan özel uyarlamalar yapma imkanı vardır. 

Açık Karşılaştırmalar ve Belediye Kalite Özeti bakımından, araştırma sonuçları ve veri 

derlemelerinin dağıtılması SALAR tarafından kolaylaştırılmaktadır. Burada, “son kullanıcı”nın 

belediye veya il meclisi değil, bizzat vatandaş olduğunu vurgulamak gerekir; çünkü araştırma 

sonuçları, hizmetlerin kalitesi ve hizmetlerin önceki yıllara ve diğer benzer kurumlara 

(belediyeler ve il meclisleri) göre ne durumda olduğunu gösteren bilgileri vatandaşlara bildirme 

aracıdır. 

İstatistiklerin kullanımı ve kullanıcı dostu olma konusunda görüşler 

Göstergeler ve istatistiklerin kullanıcıları genellikle, belirli bir hizmet alanındaki kalite 

faktörlerine bakmaya ilgi duyarlar. Birçok veri sağlayıcısı olmakla birlikte (çoğunlukla, farklı 

devlet kurumları), kullanıcı – esas olarak bir belediye veya il meclisi – hizmet alanlarında kendi 

ilerlemesini (veya iyileşmesini) izlemek için, kendi verilerini düzenli olarak bildirmelidir. 

Dolayısıyla, belediyeler ve il meclisleri ne kadar doğru ve düzenli bildirim yaparsa, alınan 

hizmetin kalitesi de o kadar iyi olur. 
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