
Kocaeli 

Büyükşehir 

Belediyesi, 

QlikView iş zekâsı 

çözümleri ile hem 

belediye içinde iş 

süreçlerini hem de 

vatandaşın yorum 

ve şikayetlerinin 

yönetimini etkili 

bir biçimde 

kurguladı. 

Faydalar ve 

verimlilik, 

‘büyükşehir’ 

sıfatını pekiştirir 

nitelikte.

Kocaeli Belediyesi’nin  
teknoloji yaklaşımı hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Kocaeli 1 milyon 600 bin kişilik 
nüfusu ve 3.505 km2 lik yüzölçümü 
ile, km2 ye düşen nüfus miktarı 398 
kişiye ulaşarak İstanbul’dan sonra 
ülkemizin en kalabalık ili olmuştur. 
Belediyemiz 2004 yılında çıkartılan 
5216 numaralı “Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu” ile “Büyükşehir” hukuki 

Her vatandaşımızı bu şehrin bir 
yapıtaşı olarak görüyoruz, bu anlamda 
tüm sistemimizi vatandaş odaklı 
olarak tasarlıyoruz. Teknolojiyi 
bizatihi amaç değil bir hizmet aracı 
olarak düşünmemiz ve merkeze insanı 
almak gerekiyor.

İş zekâsı çözümleri, belediye 
BT yapısında nasıl bir yere 
sahip? 

Bilgi ancak hap haline gelirse 
kullanılıyor, karışık raporları, rakamları 
sunduğunuzda yöneticilerimiz 
raporları anlamak ve çözmek için 
fırsat bulamıyor, maalesef çoğu rapor 
masalarda kalıyor. 

“Bilgi Güçtür” diyor “Francis Bacon”, 
sağlıklı kararlar için sağlıklı bilgiye/
güce ihtiyaç duyarsınız. Sağlıklı 
bilgi nedir? Sağlıklı bilgi ihtiyaç olan 
doğru bilgidir. Peki bu bilgiyi nasıl 
kullandırtmalıyız? İşte burada iş 
zekâsı devreye giriyor ve bu sağlıklı 
bilgiyi hap haline getirerek yutmamızı 
sağlıyor. Hedefimiz tüm karar verme 
noktalarında bulunan yöneticilerimize 
bu haplardan yutturmak.

Kurumsal verimlilik ve 
vatandaşa sunulan hizmetlerin 
çeşitliliği, kalitesi gibi 
başlıklarda bu çözümler nasıl 
bir etkiye sahip?

Bunu bir örnek vererek anlatmak 
istiyorum. Belediyemizin Çözüm 
Masası birimine vatandaşlarımız 
tarafından bırakılan istek, şikâyet 
veya dilekler kayıt edilir. Bırakılan 
bu kayıtlar ilgili birimler tarafından 
çözülür ve vatandaşımıza da bilgi 
verilir. Biz düzenli olarak bu kayıtlarla 
ilgili BI (İş Zekası) tarafından rapor 
alırız ve inceleriz. Bu sayede şikâyet 
türlerine ve bölgelerine bakarak 
kronik hale gelmiş sorunlarımızı tespit 
ederiz. Örneğin bir mahallemizde 
yoğun bir şekilde ulaşımla ilgili bir 
şikayet mi var, bu şikayetle ilgili bir 
inceleme başlatır ve alınan karar 
doğrultusunda yatırım planımıza 

statüsünü aldıktan sonra hizmet 
alanı genişleyen belediyemiz, artık 
sadece ilçelere değil köyler de dâhil 
olmak üzere Kocaeli il sınırlarına 
hizmet vermeye başlamıştır. 
Yapılması gereken belliydi ve kenti 
yönetmek için gereken veriler vakit 
kaybetmeden toplanmaya başlandı. 
Amacımız hizmet yönetiminde, 
bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden 
azami ölçüde yararlanmak. Zira şehri 
yönetirken, şehirde olan biten her 

dahil ederiz. Şikâyete konu olan 
sorunu çözdüğümüzü düşündükten 
sonra ise, arkadaşlarımız şikayeti 
yapan vatandaşlarımızı bir daha 
arar ve “verilen hizmetten memnun 
olup olmadıklarını” bir daha sorarlar. 
Vatandaşlarımızın verdiği cevaplar da 
başvurularına ek olarak kayıt edilir. 
Yine BI raporlarımıza döner ve bu sefer 
memnuniyet oranlarına bakarak, yapılan 
hizmetin kalitesini ölçeriz.

Ya da altyapı kazı başvuru türlerine 
yönelik hazırlanan BI raporlarımıza 
bakarak kentimizde ki sorunlu altyapı 
şebekelerini analiz eder ve gerekli 
önlemleri almaya çalışırız.

Bu ve buna benzer yüzlerce örnek 
vermek mümkün. İş zekası ile edindiğimiz 
bu sonuçlar hizmet çeşitliliği ve kalitesi 
açısından doğrudan bir etkiye sahiptir.

QlikView çözümleri odaklı 
yatırım, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’ne hangi başlıklarda 
ne gibi faydalar sağladı, neler 
kazandırdı?

İş zekası konusunda bize yardımcı olacak 
ürünün araştırmasını yaparken konu ile 

ilgili hemen hemen tüm uygulamaları 
inceleme fırsatımız oldu. Qlikview’i 
diğerlerinden ayıran en temel özelliği 
pratik olmasıydı. Uygulamanın 
kurulumu ve kullanımının çok basit 
olması nedeniyle mevcut insan 
kaynaklarımızla sorun yaşamadan 2 
gün içinde proje yapmaya başladık. 
Qlikview Türkiye bu süreçte tecrübeli 
ve uzman kadrosuyla hep yanımızda 
oldu. İhtiyaç duyduğumuzda hiç 
bekletmeden bazen uzaktan bazen 
ziyaret ederek destek verdiler. 

Qlikview ile neredeyse her gün yeni 
bir bilgi şey keşfediyoruz, yıllardır 
sunucularımızda biriken veriler 
keşfedildi ve keşfedilmeye devam 
ediyor.

Tüm birimlerimizden olumlu geri 
dönüşler alıyoruz, bu durum ne 
kadar doğru bir karar verdiğimizi 
gösteriyor. 

şey sizi doğrudan veya dolaylı olarak 
etkiliyor. Karar verme noktalarında 
bilgi ve iletişim teknolojilerinden de 
faydalanarak, yöneticilerin doğru 
bilgiler ile beslenmesi ve destek alması 
gerekiyor. 

Şehirler canlı organizmalara benzer, 
organizmalar üzerinde yer alan o 
muazzam ve karmaşık yapılar nasıl 
oluyor da mükemmel bir ahenk içinde 
çalışıyorsa, şehirlerimiz de öyle çalışmalı. 

Bilgiye hakim olmak 
farK yaratır

www.qlikview.com.tr

Anlaşılır bilgi, doğru aksiyon demek

Katlanarak büyüyen bilgi karşısında, bu bilgiyle doğru mücadelenin tüm 
silahları iş zekâsı çözümlerinde saklı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu’nun dikkat çektiği gibi, bilgi 
ancak hap haline gelirse kullanılıyor, karışık raporlar, rakamlar sunulunca, 
yöneticiler de raporları anlamak ve çözmek için fırsat bulamıyor. Acı ama 
gerçek sonuç, çoğu rapor masalarda kalıyor. Oysa sağlıklı kararlar için sağlıklı 
bilgiye ihtiyaç var. ‘Sağlıklı bilgi’ ayrımını net biçimde yapıyor Çolakoğlu: 
Sağlıklı bilgi ‘ihtiyaç olan, doğru bilgi’dir. Bu bilginin kullanılmasında ise iş 
zekâsı devreye giriyor ve bu sağlıklı bilgiyi hap haline getirerek yutulmasını 
kolaylaştırıyor. Bu avantajlar karşısında, tüm karar verme noktalarında 
bulunan yöneticilere bu haplardan yutturmak, bilgiyi iş süreçlerinde 
kullanabilmede etkinlik, gerçek güç demek.  
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