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NEDEN PERDİS: AMAÇ VE 
HEDEFLERİ

Stratejik yönetim anlayışının bir 
parçası olarak kamu idarelerinin yü-
rütmüş oldukları faaliyet ve proje-
lerin hem uzun vadeli sonuçlarının 
hem de dönemsel gerçekleşmeleri-
nin bilimsel ve sistematik bir şekilde 
takibi noktasında bir boşluk söz ko-
nusudur. Bu boşluğun doldurulması 
ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı-
nın, bağlı kuruluşların ve valiliklerin 
topyekûn entegre edileceği, bütün-
leşik ve çok yönlü bir performans 
izleme-değerlendirme sistemine 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Kısa vadede İçişleri Bakanlığı mer-
kez teşkilatı, bağlı kuruluşlar, valilik-
ler ve kaymakamlıklar; uzun vadede 
tüm kamu kurum ve kuruluşları ve 
kamu hizmetlerinin nihai yararla-

nıcıları olan vatandaşlarımızın ya-
rarlanacağı PERDİS Projesinin yeni 
kamu yönetimi anlayışının yerleş-
mesine büyük katkı sağlayacağı de-
ğerlendirilmektedir.

Proje ile, kamuda stratejik yönetim 
anlayışı ve sonuç odaklı hizmet pa-
radigmasına uygun olarak, Bakanlık 
merkez birimleri, bağlı kuruluşları 
ile valilik ve kaymakamlıkların ger-
çekleştirdiği çalışmaların etkinliğini 
ve verimliliğini, hem üst politika bel-
gelerinin vizyonu hem de kurumsal 
stratejik amaç ve hedeflere yönelik 
olarak; adil ve objektif kriterler kul-
lanarak Bakanlık düzeyinde ölçmek, 
ortaya çıkan sonucun (performans 
düzeyini) raporlanmasını ve kayde-
dilen gelişmelerin takip edilebilme-
sini sağlayarak, kamu hizmetlerinin 
faydasını ençoklamak amaçlanmak-
tadır.

Bu kapsamda PERDİS Projesinin he-
deflerini şu şekilde belirtebiliriz:

1. Çok Yönlü Performans Analiz 
Yönteminin hayata geçirilmesi

• Veri Bazlı Performans (Uzun 
Vadeli 5+ yıl)

• Yıllık Plan ve Programlar

• İZDES Bulgularının Gerçek-
leşme Düzeyleri

• Memnuniyet Algısı (Perso-
nel-Vatandaş)

• Makam Talimatları

• Bütçe Ödenek Kullanım Du-
rumu

• Yatırım Takip Sistemi – Açık 
Kapı Başvuruları (Valilikler)

• Personel Performansı Boyu-
tu (Yöneticiler)

PERFORMANS İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
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2. Dinamik ve Uyarlanabilir Bir Ya-
zılım Sisteminin hayata geçiril-
mesi

3. Hem merkezi düzeyde hem de 
yerel düzeyde performans ana-
lizi ölçüm sisteminin hayata ge-
çirilerek, entegrasyonun sağlan-
ması

4. Hem performans verilerinin 
hem de diğer kaynak verilerin 
trend analizlerinin yapılabilece-
ği bir sistemsel altyapının oluş-
turulması

5. Merkezi ve yerel düzeyde PER-
DİS Projesinin devamlılığı/sür-
dürülebilirliği noktasında ku-
rumsal önlemlerin ve yapılanma 
önerilerinin geliştirilmesi.

6. PERDİS Projesinin ikinci aşama-
sı itibariyle toplanan verilere 
dayalı olarak makine öğreni-
mi-yapay zekâ fazının tasarım 
çalışmalarının başlatılması. Sis-
temin performans indikatörleri 
ve bunların ağırlık katsayılarının 
seçimi noktasında karar alıcılara 
destek olacak şekilde öneri ge-
tirebilir hale gelmesinin sağlan-
ması.

PERDİS: ÜST POLİTİKA 
BELGELERİYLE İLİŞKİSİ

PERDİS Projesi aynı zamanda temel 
politika metinleriyle, üst politika 
belgeleri ve İçişleri Bakanlığı plan 
ve program çalışmalarının amaç ve 
hedeflerine de doğrudan hizmet et-
mektedir.

• Onuncu Kalkınma Planı (2014-
2018)

o 2.1.15. Kamuda Stratejik Yö-
netim başlıklı bölümün amaç 
ve hedefleri ile politikalarına 
hizmet etmektedir.

o 2.2.14. Bilgi ve İletişim Tek-
nolojileri başlıklı bölümün 
amaç ve hedefleri ile politi-
kalarına hizmet etmektedir.

• Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük 
İcraat Programı

o İçişleri Bakanlığı bölümünün 
3. Numaralı eylem maddesi:

▶ Dijital Dönüşüm Projeleri 
ile Bürokrasinin Azaltıl-
ması ve Hizmetlerin Per-
formansa Dayalı Takip ve 
Denetiminin Sağlanması

• Stratejik Plan (2015-2019)

o “Hizmet Sunumunda Bilgi 
Teknolojilerini Etkin, Verimli 
ve Güvenli Olarak Kullanmak” 
başlıklı 4 Numaralı amacın, 
4.2. Numaralı “Bakanlık iş ve 
işlem süreçlerinin elektronik 
ortamda etkin ve güvenli bir 
şekilde yürütülmesini yaygın-
laştırmak” başlıklı hedefini 
desteklemektedir.

o “Bakanlık Hizmetlerinde Hız 
ve Kaliteyi Artırmak” başlık-
lı 5 Numaralı amacın, 5.4. 
Numaralı “Stratejik yönetim 
sisteminin uygulama kapasi-
tesini artırmak” başlıklı he-
defini desteklemektedir.

• 2018 Yılı İçişleri Bakanlığı Çalış-
ma Planı

o 2 Numaralı “PERDİS Projesi”

PERDİS PROJESİNİN 
METODOLOJİSİ VE 
GELİŞTİRİLME SÜRECİ

Tüm birimlerle/farklı düzeylerde 
50’nin üzerinde toplantı/bilgilendir-
me faaliyeti gerçekleştirilmiş, tüm 
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birimlerin ve valiliklerin görüşleri-
nin alındığı katılımcı bir yaklaşım 
benimsenmiştir.

Nitel veri analiz tekniği kullanılarak, 
tüm birimlerden öncelikli faaliyet 
alanlarının tespiti, bunların ağırlık-
landırılması, ürettikleri verilerinin 
derlenerek, geçmiş yılları da içere-
cek şekilde tespiti istenmiştir.

Ana faaliyet performanslarının tes-
piti için “haraketli ortalama” meto-
dolojisi kullanılarak, anlamlı hedef 
düzey saptama çalışmaları yürütül-
müş, tolere edilebilir sapma aralığı 
yaklaşımı benimsenerek de aşırı 
performans artışları ile ihmal edile-
bilir performans düşüklüğü durum-
ları giderilmeye çalışılmıştır.

PERDİS PROJESİNİN 
BİLEŞENLERİ
• Analiz çalışmaları

• Yazılım geliştirme çalışmaları

• Raporlama çalışmaları

• Kurum entegrasyon çalışmaları

• Sistem test aşaması, sonuçların 
alınması ve raporlanması

• Yazılım geliştirme çalışmaları 
(Makine öğrenimi-yapay zekâ)

• Projenin sürdürülebilirliği ve yay-
gınlaştırılması çalışmaları kap-
samında kurumlar arası koordi-
nasyon, kurumsal önlemler ve 
örgütlenme önerisi çalışmaları

PERDİS PROJESİNİN BEKLENEN 
SONUÇLARI VE ÇIKTILARI
• Bakanlığımızda stratejik yöne-

tim anlayışının yerleşmesine 
katkı sağlanacaktır.

• Sonuç odaklı yönetim yaklaşımı 
güçlenecektir.

• Farklı sistemlerde izlenen bir çok 
veri tek bir platformda daha az 
kamu kaynağı kullanılarak izlene-
bilecek, mükerrer bilgi sistemle-
rinin tek bir çatı altında entegre 
edilmesi sağlanarak hem zaman 

hem de fiziki ve beşeri kaynakla-
rın kullanımı etkinleştirilecektir.

• Yerelden merkeze veri akışı çok 
daha hızlı ve güvenilir bir şekilde 
aktarılabilecektir.

• Strateji ve politika kararlarının 
alınması bilimsel kriterlere ve 
objektif verilere dayalı olarak 
desteklenebilecektir.

• Farklı kurumlarca tutulan ben-
zer alanlardaki verilerin konsoli-
dasyonu sağlanarak, ülke gene-
linde anlık yeni datalara ulaşma 
imkânına erişilecektir (Örnek: 
Asayiş ve trafik verileri vb.)

• Primitif düzeyde de olsa “yöne-
tici performans puanlama” özel-
liği ile personel performansının 
da ilk adımlarının atılmasına kat-
kı sağlayacaktır.

PERDİS TASLAK RAPORLAMA EKRANLARI
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