YEREL YÖNETİM
ÇÖZÜMLERİ

Ülke yönetiminin ve genel politikalarının sağlıklı biçimde vatandaşla buluşabilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin
eksiksiz biçimde işletilebilmesi, hızlı kararlar alarak ihtiyaçların ivedilikle giderilebilmesi için çalışan, halk tarafından
seçilen tüzel kişiler yerel yönetimlerdir. Bir başka deyişle, merkezi yönetimin bazı yetkilerini devrederek, yerel
nitelikteki kamu hizmetini sağlamayı amaçlayan ve bu amaca yönelik olarak faaliyetlerini sürdüren idari birimler
yerel yönetimleri oluşturur.
Esri Türkiye olarak, belli sınırlar içerisindeki yönetimden sorumlu olan Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile birlikte,
Organize Sanayi Bölgelerini de Yerel Yönetim olarak değerlendiriyoruz.
Bu bağlamda, bu sınırlar içerisinde görev yapan yerel yönetim birimlerinin farklı ihtiyaçlarının olduğunun ve
bu ihtiyaçlarının tamamının hızlı biçimde karşılanması gerektiğinin öneminin farkındayız. Bu ihtiyaçlar, o sınırlar
içerisinde yaşayan halkın, kısa vadeli ya da uzun vadeli istekleri olabileceği gibi, merkezi yönetimler tarafından
yapılan planlamaların ve yürütülen politikaların sonuçlarından kaynaklı da olabilir. Kaynağı ne olursa olsun, bu
ihtiyaçların en hızlı biçimde karşılanması gerekmektedir. Bu da, karar verici olarak, herhangi bir seviyedeki tüm
yöneticilerin gerekli verilere hızlı ve kolay anlaşılır şekilde ulaşmasını, bu verilere istedikleri soruları sorarak, kesin ve
net cevaplar almalarını sağlayan bir sistemin kurulmasını gerektirir. En üst düzey yöneticiler, aldıkları bu kararların
nasıl uygulandığını, verdikleri talimatların ne kadarının yerine getirildiğini ya da takip ettikleri projelerde kalan
iş süresini bir bakışta görebilecekleri bir rapor isterler. Hızlı gelişen teknoloji sayesinde, bunlara artık sadece
kağıt ortamında değil, bir toplantıdan diğerine giderken cep telefonlarından ya da tablet bilgisayarlarından da
göz atabilmek isterler.
Yerel yönetimlerin, şehrin planlamasından, değer artışı hesabına, idari sınırlardan park ve bahçelerin
yerleşimine, sahada çalışan personelin dağılımından karla mücadele ekiplerinin planlamasına kadar, bir çok
alanda veriye ihtiyacı vardır. Aslında tüm yerel yönetimler, bu verilerin temel üreticisidir. Tüm birimlerin iş birliği
içinde çalışabileceği bir platformda, bu verilerin üretilmesi ve farklı birimler arasında paylaşılması için ek çaba
harcanmasına gerek yoktur.
Bu dokümanda, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına değinerek, bu ihtiyaçların en hızlı biçimde karşılanması için,
coğrafi bilgi sistemlerinin standart belirleyicisi Esri teknolojisinin yapabileceklerini özetlemeye çalıştık. Esri
Türkiye bünyesinde özel olarak oluşturulan Yerel Yönetimler Ekibi, bu dokümana sığdıramadığı dünya lideri
çözümlerini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacaktır.
Gelin dünyaca geniş kabul görmüş bu teknolojiyi ülkemize kazandıralım, vatandaşa verilen hizmetin kalitesine
odaklanalım, yatırımlarımıza doğru yön verelim.
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Yerel Yönetimde
Fark Yaratan Çözümler

Mobil Cihazlar

Uygul

Web

• Verilerinizi kullanarak kolayca çözüm üretebilirsiniz.
• Herkes için kolaylıkla anlaşılır haritalar oluşturabilir ve
uygulamalar üzerinden paylaşabilirsiniz.
• Yetkilendirme yaparak, çalışanınızın hangi
uygulamalara erişip erişemeyeceğini yönetebilirsiniz.
• Coğrafi bilgiyi kullanarak karşılaşılabileceğiniz
sorunlara önceden çözüm üretir, zamandan ve
maliyetten tasarruf edebilirsiniz.

Tek Portal

Erişim

• Sizlere sunduğumuz ürünler ile hazır altlık haritalara
erişebilir, mevcut haritalarınızı, verilerinizi ve
çalışmalarınızı tek bir platformda kullanabilirsiniz.
• Ofis personelinizle saha personeliniz koordineli bir
şekilde çalışır; böylece her zaman en güncel veriye
istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ve istediğiniz
cihazdan erişim sağlayabilirsiniz.
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FEN İŞLERİ
Araç ve yaya yolu yapımı, genişletilmesi, bakım
ve onarımı, eğitim tesisleri ve kültürel tesislerin
yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımı,
spor sahalarının projelendirilmesi, uygulanması,
çöplerin toplanması, yağmur suyu kanalı, mazgal
yapım ve temizliği, karlanma ve buzlanmaya karşı
gerekli önlemlerin alınması, tuzlama ve kar küreme
çalışmalarının yapılması gibi birçok konuyla
ilgilenen Fen İşleri’nin bu karmaşık ve önemli
görevlerinin yönetimi ve takibini hızlı ve etkin
yapabilmesi, güçlü ve gelişmiş araçlar gerektirir.
Yeni yapılacak tesisler için yer seçim analizi,
çöplerin ve atıkların en az maliyetle toplanması
için sahadaki çalışanları rotalama, acil durum ve
afetlerle ilgili iş akış şemaları oluşturma ve çok
daha fazlasında platformumuz verimli bir şekilde iş
gücünü yönetmenize ve takibinize yardımcı olur.

Saha operasyonlarıyla ofis iş akışlarınızın koordinasyonuna,
ileriye yönelik öngörüler kazanmanıza ve bunlara yönelik karar
destek süreçlerinize katkı sağlar. Oluşabilecek problemleri ve
bu problemler üzerinde çalıştığınızı göstermek ve vatandaşı
bilgilendirmek için ortak bir platform oluşturabilir, vatandaşı da
bu sürece dahil edip onlardan da bilgi toplayarak kent içi iletişim
ağını güçlendirebilirsiniz.

YOL BA K IM ON A RIM
V E L E V H A YÖNE T İMİ
Karayollarına ait alanlar dışında kalan yollarda yol
çizgi çalışması ve trafik levhaları çalışmalarının doğru
planlanması konusunda kalıcı ve etkin çözümler sunar.
Özellikle, yanlış yerlere yerleştirilmesi sonucunda
vatandaşın hayatını tehlikeye sokan trafik levhalarını, doğru
noktalara konumlandırmanıza ve bakım zamanını takip
etmenize olanak sağlar.

AT IK YÖNE T İ Mİ

Günümüzde artan nüfusla birlikte atık yönetiminin önemi de günden güne artmaktadır. Atıkların tipine göre
ayrılarak toplanması, atığın yönetimini de kolaylaştırmaktadır. Periyodik olarak konteyner boşaltma ve rotalama
konularında ArcGIS platformu kullanarak fark yaratabilirsiniz.

K ARL A VE
BUZL A M ÜC A DEL E
Yoğun kar yağışı ile il merkezlerinde hayat durma noktasına geldiği gibi,
köylerle bağlantı yolları, otoyollar ile devlet ve şehirlerarası yollarda da
ulaşım sıkıntıları yaşanır. Kar ve buzla mücadelede yolda karın birikmesini
önlemek, biriken karı yoldan uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde
kaymayı önlemek hedeflenir. Bunu sağlamak için hızlı ve doğru
yönlendirmeler yapmak önemlidir. Kar fırtınası sırasında üzerinde GPS
cihazı bulunan kar küreme araçlarını gerçek zamanlı izleyerek, nerede
olduklarını dinamik bir şekilde haritada görebilir, sevk ve idareyi anlık
olarak doğru şekilde yapabilirsiniz.
En çok kar düşen bölgeleri analiz ederek, ekiplerinizin devriye gezeceği
yerleri belirleyebilir, malzeme stoğunuzun nerelerde olması gerektiğine
etkin bir şekilde karar verebilirsiniz. Çok kar yağışı alan bölgelerden
toplanan karların nerede biriktirileceğine karar vermek için de, boş olan
uygun parsellerin analizini yaparak önleminizi alabilirsiniz.

ULAŞIM VE
TOPLU TAŞIMA
Kentlerde hızla artan nüfus, işgücü ve trafikteki araç sayısıyla birlikte kent
içi ulaşıma yenilikçi çözümler getirilmesi büyük önem taşımaktadır. CBS
teknolojisi ile kent içi ulaşım problemlerine, hava kirliliğine, enerji, altyapı,
çevre düzenlemesi gibi başlıkları da dahil ederek en kalıcı analizleri ve
planlamaları üretebilir, ulaşım ve trafik sorunlarına çözüm getirebilir, toplu
taşıma araçlarının entegrasyonunu ve eş zamanlı yönetimini sağlayabilirsiniz.
Toplu taşımada yoğunluk analizleri gerçekleştirerek yeni durağın nereye
konması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
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PARK VE
BAHÇELER
ArcGIS uygulamaları ile vatandaşın kent içinde en çok kullandığı
sosyal alanlar olarak görünen park ve bahçe gibi çeşitli yeşil
alanların korunmasını ve sorunlarının takibe alındığı, şikayet ve
taleplerin göz önünde bulundurulduğu, tüm şehir paydaşlarının
iletişimde olduğu bir platform sunabilirsiniz. İmar planındaki yeşil
alan, park, bahçe, oyun alanları, spor tesisleri ve meydanların
tasarım ve planlanmasını bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına göre
belirleyebilirsiniz. Sosyal doku ve demografik verilere göre
parklarda yer alacak donatılara karar verebilirsiniz.

ArcGIS uygulamalarıyla mevcut yeşil alanların ve parkların
ağaçlandırma, sulama, budama, ilaçlama ve temizlik işlerini
planlayabilir ve saha çalışanlarının takibini tek bir ekranda
yöneterek daha kısa sürede koordine edebilirsiniz. ArcGIS
teknolojisi ile birbirine entegre olabilen hazır uygulamalar
gerçekleştirebilirsiniz. Böylece doğal alanların korunmasını
ve çevre bilincini bu teknolojiyle arttırabilirsiniz.

SU VE
K ANALİZ ASYON
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü
Yönetmeliği’ne göre; su kayıp kaçak oranları, büyükşehir ve il
belediyelerinde 2019 yılına kadar en fazla %30, 2023 yılına kadar ise en
fazla %25 düzeyine; diğer belediyelerde 2023 yılına kadar %30, 2028 yılına
kadar ise en fazla %25 düzeyine indirilmelidir. Yasaya uyum çerçevesinde
su kaybının azaltılması için uygulamalar üzerinden alternatif eylem planları
oluşturulabilir.
Günümüzde temiz ve güvenilir su kaynaklarına erişim kadar, su miktarını
ve kalitesini korumak ve kontrol altına alabilmek de önem arz etmektedir.
Su varlıklarında oluşan veya oluşabilecek arızalar ve vatandaştan gelen
şikayetlerle ilgili ayrıntılı analizler yaparak hizmet kalitesini arttırabilirsiniz.
Su sızıntı ve kaçaklarına sebep olan nedenleri bulmanızı sağlayan Su
Çözümlerimizi kullanarak sorunlara hızla çözüm üretebilirsiniz.

ArcGIS uygulamaları; atıksu arıtma tesisleri, içme suyu şebekeleri,
havza planlama, yağmur suyu hatları, kanalizasyon, abone ve
fiyatlandırma kayıtlarının tek bir platform altında tutulması;
kayıp-kaçak ve altyapı gibi sorunların çözümü için gereklidir. CBS
destekli mekansal veri tabanı ve problemlere yönelik geliştirilen
uygulamalar, işletmelerin yönetimi ve sürdürülebilirliği için entegre
çözümler sunmaktadır. Konuma dayalı bu kayıtların diğer kurum
ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir yapıda olması koordinasyon
problemlerinin önüne geçmektedir. Böylelikle vatandaş taleplerinin
en kısa sürede sonuçlandırılması memnuniyeti sağlarken aynı
zamanda kurumun saha çalışanları doğru şekilde yönetilerek
maliyet ve zaman tasarrufu da sağlanabilmektedir.

İMAR
MÜDÜRLÜĞÜ
K EN TSEL V E BÖLGESEL
PL A NL A M A
Yüksek yaşam kalitesine sahip alanlar; yeşil alan, iyi planlanmış ulaşım ağı,
rekreasyon alanları ve iyi tasarlanmış altyapı gibi nitelikler bir bölgede yaşamayı
cazip hale getiren özelliklerdir. Plancılar ve yatırımcılar; vatandaşın isteklerine cevap
vermek için, kaliteli ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlayan Esri’nin ArcGIS platformu ile
mekansal analizler ve akıllı haritalar oluşturma gücüne sahip olur.
Örneğin; binaların Gölge Etki Analizi, plancılar ve mimarlar tarafından modellenmiş
bir projenin, çevresinde yer alan park veya okul bahçesi üzerindeki gölge etkisini
herhangi bir zaman diliminde (yıl, mevsim, saat) belirlemek için kullanılabilir.

Ayrıca veri tabanıyla
entegre olarak
çalışan saha
uygulamaları ile imar
planlarını yerinde
kontrol edebilir ve
kaçak yapılaşma gibi
sorunların önüne
geçebilirsiniz.
Gölge analizi ile
mevcut durumda
bina ve arsanın
gölgede kaldığı
saatleri analiz
edebilir ve yapılması
planlanan gelişme
alanının mevcut
doku üzerine ek
olarak kaç saat gölge
oluşturacağınızı
öğrenebilirsiniz.

Uzun Vadeli Kapsamlı Planlama
Girişimlerini Destekleyin
Son yıllarda planlamada sürdürülebilirlik kavramı dikkate alınması
gereken bir konu haline gelmiş ve gelecek için buna uygun
politikalar belirlemek daha önemli bir hal almıştır. Mevcut gelişmeyi
daha iyi kavrama, altyapı ile doğa dengesini kurma, güvenli bir
toplumu oluşturma, sürdürme ve sosyal eşitlikle ilgili konulara
öncelik verme her geçen gün hayati bir önem kazanmaktadır.
Sağladığımız yapılandırılabilir araçlarla, plancıların farklı arazi
kullanım senaryolarını modellemelerine, genel plana yaklaşımlarına
ve imar düzenlemelerini modernize etmelerine ve gelişmekte olan
alanları tasarlamalarına yardımcı oluyoruz.

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
Kiralık mülklerin ve kiraların takibi, belediyenin mülkleri üzerindeki işgallerin tespiti,
belediye mülklerinin satışı, belediye mülklerinin tapu kayıtlarının saklanması ve yönetimi,
mülklere ait arazi ölçümleri ve harita işlemleri gibi konularla ilgilenen Emlak ve İstimlak
Müdürlükleri’nde doğru ve güncel bilgileri etkin bir şekilde yönetmek, kamu güvenini
sağlamanın ve sürdürmenin anahtarıdır. Örneğin yeni oluşturulacak metro hattının o
alanda ne gibi bir değer artışına neden olacağını önceden tahmin edebilirsiniz. Ayrıca,
kamulaştırılması gereken taşınmaz varlıkların en uygun şekilde değerlemesi konusunda
gerekli analizleri yapabilirsiniz. Platformumuzun sunduğu çözümler ile kamuyu, vergi
ve parsel bilgilerini halkın erişimi için özel olarak tasarlanmış modern bir dizi harita ve
uygulama arayüzleri ile bilgilendirerek, kurumunuzun şeffaflığını destekleyebilirsiniz.

Gayrimenkul satış, haciz ve değerlendirme itirazlarının bir mahalle veya bölgede gayrimenkul değeri üzerindeki
etkisini anlayıp kolayca hem harita hem de grafiksel olarak görselleştirebilirsiniz. Bu sayede, aykırı değerleri ve
hataları hızlı bir şekilde tespit edebilir, değerleme modellerini hassaslaştırabilir, paydaşlarınız için daha doğru bilgi
sağlayabilirsiniz.
Emlak vergisi için değerleme yaparken; binaların parseldeki konumu, şehir merkezine yakınlığı ya da uzaklığı,
binanın yapım yılı ve özellikleri, çevresinde okul ya da sosyal merkezlerin olup olmadığı gibi detayları da kriterlerinize
ekleyerek analizler yapabilirsiniz. Hem sahada hem de ofiste bulunan çalışanların aynı güncel verileri kullanmasını
sağlayabilirsiniz. Saha çalışanlarına çevrim içi veya çevrim dışı olarak doğru bilgileri sunabilirsiniz. Böylelikle hataları
azaltıp, üretkenliği artırabilirsiniz.

K EN TSEL TA SA RIM V E
K EN TSEL DÖN ÜŞÜM

Meydan tasarımından, orta ve büyük ölçekli kentsel gelişim projelerine kadar farklı ölçeklerde proje ve
planları 2 boyuttan 3 boyuta kendi belirlediğiniz kurallarla görselleştirebilirsiniz. Böylece en uygun yapılaşma
ve proje seçimini yapabilirsiniz. Buna ek olarak değişimin öncesi ve sonrasının nasıl olacağının önem
taşıdığı kentsel dönüşüm gibi projelerde; alanı birebir modelleyebilir, alanın mevcut ve öneri halini yan yana
görüntüleyebilirsiniz. Bölgenin içinde gezinebilir, saat ve mevsime göre güneş ışığının alana olan etkisini
inceleyebilirsiniz.

KENT REHBERİ
Kent Rehberinizi isteğinize göre kolayca şekillendirin
Kent Rehberi Uygulamanızı hazır araçlar yardımıyla web ortamında
oluşturabilirsiniz. Bu hazır araçlar yapılandırılabilir arayüzlerle
sorgulama, düzenleme ve analiz gibi ihtiyaçlarınızı karşılar. Haritanızı
ve araçlarınızı ekledikçe, bunları uygulamada görebilir ve hemen
kullanabilirsiniz.
Hazır Uygulama ile yapabilecekleriniz
Farklı tema seçeneklerinden tasarımınıza uygun olanı seçerek
ana ekranınıza karar verdikten sonra, adres, imar durumu gibi
sorgulanmasını istediğiniz konulara ait özel sorgu çubukları
oluşturabilirsiniz. Sorguladığınız yerin fotoğrafını açılır pencereye
ekleyebilir, sorgulamalarınızı rapor olarak çıktı alabilirsiniz. “Yakınımda
ne var” butonu ekleyerek vatandaşı en yakın eczane, hastane,
toplu taşıma durakları ya da kentin turistik ve diğer istediğiniz
alanlarına yönlendirebilir, belirlenen adresten istenilen noktaya nasıl
gidileceğini rotalayabilirsiniz.

İstediğiniz uygulamayı oluşturmanın kolay ve hızlı yolu
1. Sayısal ve sözel verilerinizi ortak veri tabanında
toplarsınız.
2. Kendi portalınızda haritanızı paylaşarak, kurum içinde
herkesin aynı güncel haritayı kullanabilmesini sağlarsınız.
3. Haritanızı, oluşturmak istediğiniz Kent Rehberi
uygulamanızın altlığı olarak kullanıp hazır olan araçlardan
istediğinizi ekleyerek rehberinizi oluşturabilirsiniz.
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K A MPA N YA L A R I

Yerel yönetimler ülke kalkınması ve ekonomiye
olan katkısı ile yerel halk ve bölge gelişimi
açısından stratejik öneme sahiptir. Kaynakların en
etkin ve doğru şekilde yönetilebilmesi için kısa,
orta ve uzun vadeli planlama, performans, fayda
ve maliyet analizi yapılmalıdır.
Esri Türkiye, yerel yönetimlerde ArcGIS uygulama
ve çözümleriyle en uygun maliyet ve maksimum
fayda sağlayacağı kolay, doğru, pratik ve hızlı
çözüm olanakları sunmaktadır.
Gelin şehirlerimizin sorunlarına birlikte çözüm
üretelim.
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Esri Türkiye, Dünya çapındaki Esri distribütörlerinden
biridir ve 2007 yılında faaliyetine başlamıştır. Esri
Türkiye, ArcGIS teknolojisine dayalı olarak kapsamlı
ürün ve çözümleri ülkemize getirerek profesyonel
hizmetler, teknik destek ve eğitim hizmetleri
sunmaktadır.
GeoAcademy programı ile genç mezunlarımıza
eğitim ve finansal destek olarak, ülkemizin yetişmiş
iş gücü ihtiyaçlarının giderilmesi için yatırımlarına
devam etmektedir. Türkiye çapında genişleyen
kadrosu ile nitelikli personelin Dünya’nın en gelişmiş
CBS platformuyla çalışmasına imkan sağlamaktadır.
Esri Türkiye, Esri ile olan entegrasyonunu daha da
geliştirmektedir. Esri’nin Dünya çapındaki teknik
destek ağı olan “Global Support” sistemine tam
olarak entegredir. Bu sayede, verilen hizmetlerin
kalitesi, Esri tarafından da değerlendirilmekte ve gün
geçtikçe artmaktadır.
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