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Toplumsal Huzur ve Refah ‹çin
‹yi Yönetiﬂim

Baﬂlarken...
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf›,
Cumhuriyetin ça¤daﬂlaﬂma at›l›mlar›n›n
desteklenmesi yolunda temelleri 45 y›l önce
at›lm›ﬂ bir ayd›n gelene¤ini temsil etmekle gurur
duyuyor.

ürünleri kamuoyu ile paylaﬂ›ld›. Bu ürünlerin en
güncel olanlar›na TESEV web sitesinden
(www.tesev.org.tr) ulaﬂabilirsiniz.

TESEV çat›s› alt›nda yürütülen tüm çal›ﬂmalarda
araﬂt›rmac›lar geniﬂ bir bilimsel özgürlük içinde
TESEV'in Kurucular Beyan›'nda ﬂu ifadeler vard›r ve yüksek bilimsel standartlarla çal›ﬂ›rlar. Her
(1994):
çal›ﬂma taze ve güncel verilere dayan›r,
politikalara ›ﬂ›k tutacak gözlem ve öneriler ile
Cumhuriyetten bu yana ça¤daﬂlaﬂma
sonuçland›r›l›r. Bu sonuçlar›n mutlaka politika
yolunda küçümsenmeyecek yol al›nm›ﬂ yap›c›larla ve kamuoyu ile paylaﬂ›lmas›yla en
olmakla birlikte, birçok alanda bu hedefe
geniﬂ ﬂekilde tart›ﬂ›lmas› sa¤lan›r.
ulaﬂamad›¤›m›z ortadad›r. Türkiye'yi eskimiﬂ
ve hantallaﬂm›ﬂ devlet yap›s›, tam iﬂlemeyen Elinizdeki bülten, çal›ﬂmalar›m›z› sizlerle
demokrasisi, birikmiﬂ ekonomik ve paylaﬂmak için yeni bir mecra olarak tasarland›.
toplumsal sorunlar›, yetersiz altyap›s›, Bu yolla sizlere düzenli olarak ulaﬂmay›
konumunun gerisinde kalm›ﬂ görünen d›ﬂ planlad›k. Bültenimiz, TESEV çal›ﬂanlar›n›n
iliﬂkileri, hizmet gücünü giderek yitirmiﬂ oldu¤u gibi bu alandaki tüm araﬂt›rmac›lar›n da
e¤itim ve sa¤l›k kurumlar›yla yirmibirinci katk›lar›na aç›k olacak.
yüzy›la taﬂ›mak olanaks›zd›r.
Bu ilk say›m›zda TESEV ‹yi Yönetiﬂim
Bu do¤rultuda yürütülen TESEV ‹yi Yönetiﬂim Program›'n›n yürütmekte oldu¤u en güncel
Program›, 70 milyonu aﬂan ça¤daﬂ bir ülkenin çal›ﬂmalar hakk›nda bilgiler bulacaks›n›z.
gerekli k›ld›¤› saydam, kat›l›mc›, yerinden ve
dinamik bir kamu yönetimi hedefi için TESEV Kendi türünde de bir ilk olan bültenimizi sizler
çat›s› alt›nda yap›lan çal›ﬂmalar› içine al›r. için ilginç ve yararl› k›labildi¤imizi umuyor, de¤erli
katk› ve yönlendirmelerinizi bekliyoruz.
Geçti¤imiz y›llar içinde bu alanda yerelleﬂme ve
yoksulluk, yurttaﬂlar›n bilgi edinme hakk›, yerel
Ahmet Buldam
yönetimler reformu, yolsuzluklar, bütçe ve mali
‹yi Yönetiﬂim
saydaml›k, kamu denetim sistemi gibi ana
baﬂl›klar etraf›nda çok say›da çal›ﬂma yap›ld› ve
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Toplumsal Huzur ve Refah ‹çin
‹yi Yönetiﬂim
Dr. Y›lmaz Argüden, Tesev Yönetim Kurulu Üyesi, ARGE Dan›ﬂmanl›k Yönetim Kurulu Baﬂkan›

"Yönetiﬂim" kavram›, bir taraf›n di¤er taraf›
yönetti¤i bir iliﬂkiden, karﬂ›l›kl› etkileﬂimlerin
öne ç›kt›¤› bir iliﬂkiler bütününe do¤ru
dönüﬂümü ifade ediyor. Yönetiﬂim, toplumlar›n,
faaliyetlerini yönetmek amac›yla kulland›¤›
politik, ekonomik ve yönetsel iradedir;
yurttaﬂlar›n, gruplar›n ve topluluklar›n, ortaklaﬂa
karar alma ve uygulamada, ç›karlar›n› dile
getirme yükümlülüklerini karﬂ›lamada ve
çat›ﬂma noktalar›n›n çözümünde kulland›klar›
mekanizmalar›, süreçleri ve kurumlar› kapsar.
Bu anlamda yönetiﬂim, toplumsal aktörler
aras›ndaki ve toplumsal aktörlerle kamu
yönetimi aras›ndaki karﬂ›l›kl› etkileﬂimin
niteli¤ine iﬂaret etmektedir.
Uygulanmayan kararlar de¤er yaratmaz.
Sahiplenilmeyen kararlar ise iyi uygulanamaz.
Demokrasinin en önemli faydalar›ndan biri de
kararlar›n kat›l›mc› anlay›ﬂla al›nmas›n› ve
dolay›s› ile iyi uygulanmas›n› sa¤lamakt›r.
Önceleri toplum yaﬂam›n› etkileyen konular, oy
hakk›na sahip olanlar taraf›ndan topluca karara
ba¤lan›rd›. Bu anlam›yla "kat›l›mc›" olarak
nitelenen demokrasi, giderek "temsili"
demokrasiye dönüﬂtü; çünkü kat›l›mc› say›s› da,
kararlar›n karmaﬂ›kl›¤› ve çeﬂitlili¤i de artm›ﬂt›.
Giderek, ‹sviçre örne¤indeki gibi istisnai
durumlar d›ﬂ›nda temsili demokrasi a¤›rl›k
kazand›.
Ancak, temsilci ç›karlar› ile toplumsal ç›karlar›n
zaman zaman örtüﬂmemesi, e¤itim ve iletiﬂim
alan›ndaki at›l›mlarla bilinçlenen kitlelerin
toplumsal kararlara kat›l›m iste¤inin artmas› ve
teknolojik geliﬂmeler XXI. yüzy›lda bu trendi
tersine çeviriyor: Yeni bir ﬂekle bürünen kat›l›mc›
demokrasi a¤›rl›k kazan›yor. Uluslararas›
kuruluﬂlar ve sivil toplum örgütleri toplumsal
kararlar›n al›nmas›nda seçilmiﬂlerle birlikte rol
al›yor.

Bu de¤iﬂimi kavramadan ve benimsemeden
kamu yönetiminde baﬂar›l› olmak her geçen gün
güçleﬂecek. Bunun nedeni, uluslararas› camia
ve sivil toplum örgütlerinin, uyulmas› gerekli
standartlar›n ortaya konulmas›nda, kararlara
dayanak olacak bilgilerin toplan›p yay›lmas›nda,
çözümler üretilmesinde ve en önemlisi kat›l›mc›
demokrasinin hayata geçirilmesinde hem
zorlay›c› hem de yard›mc› olmalar›nda yat›yor.
Uluslararas› camia ve sivil toplum örgütlerinin
rolünün seçilmiﬂlerin ve/veya kamu
kuruluﬂlar›n›n yerini almak de¤il, kat›l›mc› bir
anlay›ﬂla onlar› desteklemek ve iyileﬂtirmek için
sorgulamak oldu¤u unutulmamal›.
‹yi yönetiﬂimin gerektirdi¤i temel ö¤eler ﬂeffafl›k,
aç›kl›k, hesap verebilirlik, kat›l›mc›l›k, etkililik,
tutarl›l›k, orant›l›l›k ve yerindenlik olarak
özetlenebilir. 2000'li y›llarda toplumlar çok
yarat›c›, verimli yönetiﬂim biçimleri ortaya
koyuyor, deniyor; toplumlar deneylerinden
dersler ç›kar›yor. Bu anlamda yeni bir yurttaﬂl›k
bilinci geliﬂiyor. Bu yurttaﬂl›k bilinci kendi
sorunlar›na sahip ç›kan, yüksek standartlar talep
eden ama bu standartlar›n oluﬂumunda ve
hayata geçirilmesinde aktif rol alan, bunun için
kendi içinden çözümler ç›karan ve yap›lanmalar
oluﬂturan yeni bir kimli¤i simgeliyor.

Dr. Y›lmaz Argüden
ARGE Dan›ﬂmanl›k'›n
Yönetim Kurulu Baﬂkan›d›r.
Ayn› zamanda, Rothschild
Türkiye Temsilcili¤i ve
TESEV Yönetim Kurulu
üyeli¤i görevlerini de
yürütmektedir.
Deneyimlerini Bo¤aziçi
Üniversitesi'nde ve Koç
Üniversitesi MBA
program›nda strateji dersi
vererek ve çeﬂitli yay›nlardaki
köﬂe yaz›lar›yla
paylaﬂmaktad›r. Yaﬂam
kalitesini yükseltme
konusundaki çal›ﬂmalar›
nedeniyle Dünya Ekonomik
Forumu taraf›ndan Gelece¤in
100 Global Lideri aras›na
seçilmiﬂtir.

‹yi yönetiﬂim toplumsal yaﬂamda dört düzeyde
gerçekleﬂebilir: 1) Kamu düzeyinde 2) Özel sektör
düzeyinde 3) STK'lar düzeyinde 4) Kiﬂisel
düzeyde.
Kamu yönetimi düzeyinde iyi yönetiﬂim, devlet
organlar›n›n ve kamu hizmeti veren kuruluﬂlar›n
ﬂeffafl›¤›yla baﬂlar, hesap verebilirli¤inden geçer
ve verimlilikle sonuçlan›r. Bugün toplum olarak
ac›s›n› yaﬂad›¤›m›z hemen bütün sorunlar›n,
yolsuzluklar›n, verimsizliklerin, savurganl›klar›n
panzehiri iyi yönetiﬂim ilkelerini yaln›zca sözde
de¤il, özde de benimsemek ve yaﬂama
geçirmektir. Sivil toplum kuruluﬂlar› böyle bir
süreçte çok önemli bir rol üstlenebilirler.
Devletin her biri alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ sivil
toplum kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yapmas› hem
ulusal sorunlar›m›z› aﬂmam›za yard›mc› olacak
hem de kat›l›mc› demokrasiyi geliﬂtirerek devlete
duyulan güveni art›racakt›r.
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Yurttaﬂlar ile kamu yönetimi aras›ndaki iliﬂkilerin
yeniden ﬂekillendirilmeye baﬂland›¤›
günümüzde "yönetim" kavram› da de¤iﬂime
u¤ruyor. Bu yeni "yönetim" anlay›ﬂ›, içerdi¤i
"karﬂ›l›kl› etkileﬂim" anlam›ndan ötürü Türkçede
yerini "yönetiﬂim" olarak buluyor.

Kanunlar ne yap›labilece¤ini de¤il; sadece ne yap›lmayaca¤›n›
belirtmelidir. Etkin bir uygulama süreci için üretilen politikalar,
düzenleyici mevzuatlarla uygulamaya al›nmal›, bu mevzuatlar da
uygulamaya al›nmadan önce taslak metin olarak kamuoyu ile
paylaﬂ›lmal›d›r. ‹kincil mevzuat (tebli¤, tüzük, yönetmelik) sadece
bürokrasi taraf›ndan tek tarafl› olarak de¤il, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
da kat›l›m›yla haz›rlan›rsa uygulama etkinli¤i artar.
‹kinci olarak özel sektör düzeyinde iyi yönetiﬂim,
iç içe geçmiﬂ iki kanaldan gerçekleﬂebilir. Bir
yandan ﬂirketler kendileri kurumsal yönetiﬂimi
uygular; bu do¤rultuda kendi
yönetimyap›lar›nda ﬂeffafl›¤›, hesap verebilirli¤i,
kat›l›mc› yönetim tarz›n›, etkinli¤i ve verimlili¤i
yaﬂama geçirir; di¤er yandan da toplumsal
projelere kaynak ay›rarak, yöneticilerinin ve
çal›ﬂanlar›n›n zamanlar›n›n belirli bir bölümünü
bu projelere, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
etkinliklerine ay›rmaya teﬂvik eder.
Üçüncü olarak, sivil toplum kuruluﬂlar›nda iyi
yönetiﬂimin esas al›nmas›; Toplam Kalite
Yönetimi ilkelerinin uygulanmas›, bu çerçevede
etkin yönetimin yaﬂama geçirilmesi;
yöneticilerin seçiminde hat›r gönül iliﬂkilerinin
rol oynamas›ndansa, iﬂinin ehlini seçme
anlay›ﬂ›n›n egemen olmas›, genel anlamda
toplumda iyi yönetiﬂim ilkelerinin yerleﬂmesinde
çok önemli bir rol oynayacakt›r.
Dördüncü olarak, iyi yönetiﬂim ilkelerinin
yaﬂama geçmesinde kiﬂiler önemli bir
sorumluluk taﬂ›yorlar.
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Kiﬂisel düzeyde, her insan bir yandan tüketici,
bir yandan yurttaﬂ, bir yandan da toplumsal
sorumlulu¤u olan bir bireydir. Bu sorumluluklar›
yerine getirirken her birey ﬂeffafl›k, aç›kl›k, hesap
verebilirlik, kat›l›mc›l›k, etkililik gibi iyi yönetiﬂim
ilkelerine sahip ç›karak sivil toplum kuruluﬂlar›
da dahil olmak üzere her kurumun geliﬂmesine
ve toplumsal refah›m›z›n artmas›na katk›da
bulunacakt›r, çünkü bu ﬂekilde kaynaklar›n çok
daha etkin kullan›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Dolay›s›yla her birimiz, birer yurttaﬂ olarak
devletten, birer müﬂteri olarak ﬂirketlerden ve
birer birey olarak STK'lardan iyi yönetiﬂimi talep
etmeli ve kendimiz de bu ilkeleri yaﬂayarak
çevrelerine umut veren birer örnek olmaya
çal›ﬂmal›y›z. Çözümün kendi içimizden
baﬂlad›¤›n› unutmamal›y›z.
‹yi yönetiﬂimin temeli olan kat›l›mc›l›¤›n
art›r›labilmesi için baz› ön ﬂartlar var: (i) kat›l›ma
aç›k süreçlerin oluﬂturulmas›, (ii) etkin kat›l›m›
sa¤layacak sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
örgütlenmesinin sa¤lanmas› ve (iii) kat›l›mc›lar›n

bilgiye eriﬂiminin ve anlaml› bir kat›l›m için
gerekli e¤itiminin sa¤lanmas›. TESEV'in öncelikli
çal›ﬂma alanlar›ndan biri olan "‹yi Yönetiﬂim
Program›" (a) yerindenlik ve etkililik ilkelerinin
sa¤l›kl› olarak hayata geçebilmesi için yerel
yönetimlerin stratejik planlama süreçlerinin
kalitesini art›rmak; (b) kat›l›mc›l›¤› sa¤layacak
örgütlenme ve süreçlerin oluﬂturulmas›n›
sa¤lamak; (c) ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik,
tutarl›l›k ilkelerinin ve anlaml› bir kat›l›m›n
sa¤lanabilmesi için gerekli olan bilgilere
ulaﬂ›labilirli¤i art›racak ve bilgilerin analiz
edilerek kararlara girdi sa¤layacak ﬂekilde
düzenlenmesine yönelik metodolojiler
oluﬂturmak üzere çal›ﬂmaktad›r.
Bu nedenle, TESEV, kat›l›mc› süreçler aç›s›ndan
kamu politikalar› oluﬂturulurken ve uygulan›rken
izlenecek sürecin belli ilkelere dayand›r›lmas›n›n,
kat›l›mc›l›¤›n hayata geçirilmesi için önem
taﬂ›d›¤› görüﬂüyle çal›ﬂ›yor. Kamu politikalar›n›n
amac› mutlaka halk›n refah›n› art›rmak olmal›d›r.
Örne¤in, AB Tüketici Politikas› metninde "AB,
tüm kararlar›n› tüketicinin refah›n› art›rmak için
al›r" cümlesi yer al›r. Ayr›ca, politikalar herhangi
bir kesimi aﬂ›r› derecede kay›rmamal›, bu hedefin
gözetilmesi için de ﬂeffaf olarak kamuoyu ile
paylaﬂ›lmal›d›r.
Politikalar›n oluﬂturulmas›nda kat›l›mc›l›¤a,
öngörülebilirli¤e ve saydaml›¤a dikkat edilmesi,
kamu politikalar›n›n vatandaﬂ›n güvenini
kazanmas›na ve uygulanabilirli¤inin
sa¤lanmas›na yard›mc› olacakt›r. Kamu
politikalar›n›n vatandaﬂ odakl› ve etkili
olabilmesi ancak bu ﬂekilde sa¤lanabilir.
Bu nedenle, kamu reformunu sadece bir
yasalaﬂma süreci olarak de¤il, ayn› zamanda bir
kültür de¤iﬂimi projesi olarak alg›lamal›y›z.
Kültür de¤iﬂimi için gerek kamu çal›ﬂanlar›n›n,
gerekse toplumun e¤itimine, yo¤un iletiﬂime ve
baﬂar›y› ödüllendirme konusuna kaynak
ay›rmam›z gerekti¤ini unutmamal›y›z.
Kanunlar ne yap›labilece¤ini de¤il; sadece ne
yap›lmayaca¤›n› belirtmelidir. Etkin bir
uygulama süreci için üretilen politikalar,
düzenleyici mevzuatlarla uygulamaya al›nmal›,
bu mevzuatlar da uygulamaya al›nmadan önce
taslak metin olarak kamuoyu ile paylaﬂ›lmal›d›r.
‹kincil mevzuat (tebli¤, tüzük, yönetmelik)
sadece bürokrasi taraf›ndan tek tarafl› olarak
de¤il, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n da kat›l›m›yla
haz›rlan›rsa uygulama etkinli¤i artar.
Sivil toplum kuruluﬂlar› arac›l›¤› ile sa¤lanan
kat›l›mc›l›¤›n etkili olabilmesi için taslak
metinlerin bilimsel araﬂt›rma ve çal›ﬂmalara

Uygulaman›n etkin ve adil olabilmesi için,
taraflar›n uyum sa¤layabilece¤i kadar uzun fakat
politikan›n uygulanmas›n› geciktirmeyecek
derecede k›sa süreli bir geçiﬂ döneminden sonra
baﬂlat›lmas› faydal› oluyor.

Ölçülmeyen performans geliﬂtirilemez. Bu
nedenle, benimsenen politikalar ile ilgili olarak
dönemsel etki analizlerinin yap›lmas› ve
sonuçlar›n›n kamuoyu ile paylaﬂ›lmas› önem
taﬂ›yor.
Kat›l›mc› demokrasinin kalitesi, politika üretme
sürecine sa¤lanan içerik kalitesiyle ve kat›l›m›n
yayg›nl›¤› ile artar.
‹yi yönetiﬂimin gerektirdi¤i kat›l›mc›l›¤›n
toplumsal anlamda etkin ve verimli sonuçlara
ulaﬂabilmesi, ancak ulusal ölçekte eﬂitlikçi,
kat›l›mc›, yeni bir "e¤itim" anlay›ﬂ›n›n
yerleﬂtirilmesiyle sa¤lanabilir.
Daha yüksek refah düzeyine sahip, yurttaﬂlar›
daha mutlu, daha çok üreten ve uluslararas›
rekabet gücü yüksek bir ülke olmak istiyorsak,
her düzeyde iyi yönetiﬂimi yaﬂama geçirmeliyiz.
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dayand›r›lmas›, taslak oluﬂumunda kaynak
olarak birden fazla araﬂt›rma ve yay›n
kullan›lmas› gerekiyor. Sa¤lam temelli
araﬂt›rmalara dayanan taslak metinler, üzerinde
yeterince görüﬂ al›ﬂveriﬂi sa¤lanabilmesi için
ilgili taraflar›n ve kamuoyunun görüﬂüne aç›lmal›
ve görüﬂler uygun ortamlarda ﬂeffafça
paylaﬂ›larak sunulabilmelidir. Farkl› görüﬂlerin
dile getirildi¤i ortamlarda kararlar taraflar›n
siyasi gücüne göre de¤il, ak›lc› yaklaﬂ›mla
beslenen kan›tlarla verilmelidir. Bu nedenle, sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n etkinli¤ini belirleyen en
önemli unsurlardan birisi de politika oluﬂturma
sürecine katk› sa¤layacak bilimsel çal›ﬂmalar
haz›rlamalar›d›r.

Yönetimden Yönetiﬂime
Fikret Toksöz, ‹yi Yönetiﬂim Kaliteli Yaﬂam Proje Direktörü, TESEV
De¤iﬂen bir dünyada yaﬂad›¤›m›z› söylerken
kastetti¤imiz daha çok teknolojik yeniliklerdir,
çünkü bu yenilikleri günlük yaﬂam›m›zda
kullan›r›z. Kamu yönetimi, ahlak, insan
davran›ﬂlar› gibi konulardaki de¤iﬂiklikleri
görmek, izlemek ve onlar›n de¤iﬂimin bir parças›
haline gelmesinin alg›lanmas› güçtür. Oysa ki
de¤iﬂim bir bütündür. Küçük bir kar topunun ç›¤
haline dönüﬂmesi gibi birbirini etkiler ve
süregider.
Kamu yönetimi, kamu güvenli¤i ve esenli¤ini
korumak ve halk›n ortak gereksinmelerini
karﬂ›layacak hizmetleri sunmak amac›yla ortaya
ç›km›ﬂt›r. Kamu yönetimi, bu nitelikleri ile
devletin bir parças›d›r. Devlet de neredeyse
de¤iﬂmez gibi alg›lanan kutsal bir konuma
sahiptir. Oysa ki günümüzde devlet,
küreselleﬂme olarak isimlendirilen bir rüzgâr›n
etkisi alt›nda de¤iﬂime u¤ramaktad›r.
Küreselleﬂme birbirini etkileyen teknolojik
geliﬂme, ekonomik geliﬂme ve liberal
ekonominin bir türevi olarak ortaya ç›kan
demokrasinin geniﬂlemesi ve derinleﬂmesi gibi
üç boyuttan oluﬂmaktad›r.
Küreselleﬂmenin üç boyutundan ilk ikisinin ne
anlama geldi¤i bilinmekte ve günlük yaﬂam
içinde bu iki boyutla karﬂ› karﬂ›ya gelmekteyiz.

Bu anlay›ﬂ, özellikle sol taraf›ndan eleﬂtirilmeye
baﬂland›. Bireyi müﬂteri olarak alg›lamak insan›
siyasi kimli¤inden koparma anlam›na
gelmekteydi. Bunun yerine uluslararas› arenada
yeni kavramlar›n ç›kt›¤›na tan›k oluyoruz.
Özellikle Habitat süreci içinde bireyin
vatandaﬂl›k ba¤› geri plana at›lmadan, onu
kamunun orta¤› olarak kabul eden bir yeni
anlay›ﬂ yavaﬂ yavaﬂ tart›ﬂma konusu olmaya
baﬂlad›.
‹ngilizcede “stakeholder” olarak adland›r›lan
bireyin bu yeni konumu Türkçeye “paydaﬂ”
olarak aktar›ld›. Böylece temsili demokraside
kamu yönetimi olarak ortaya ç›kan devletin idari
örgütlenme biçimi, yerini “yönetiﬂim”e devretti.
1992'de toplanan Rio Zirvesi'nde “ortak
(partner)” olarak ortaya konan bireyin statüsü,
özellikle ‹stanbul Habitat II Konferans› ile
“paydaﬂ” haline dönüﬂtü. Bu geliﬂmeler
karﬂ›s›nda devlet ile vatandaﬂ aras›ndaki iliﬂkiyi
daha çok hiyerarﬂik bir iliﬂki içinde gören kamu
yönetimi anlay›ﬂ› yerine kamunun paydaﬂlar ile
birlikte karar verdi¤i ve kamunun devlet yan›nda
bireye de hesap verdi¤i bir yönetim anlay›ﬂ›n›
ifade eden “yönetiﬂim” kavram› ortaya ç›kt›.
Dünyadaki bu geliﬂmelere paralel olarak,
Türkiye'de de özellikle Habitat II toplant›s›n›n
yap›ld›¤› 1996'dan bu yana iyi yönetiﬂim
kavram›n›n s›kça kullan›lmaya baﬂlad›¤›n›
görüyoruz. ‹yi Yönetiﬂim, ‹ngilizcedeki “good
governance” ›n karﬂ›l›¤› olarak Türkçeye
aktar›lm›ﬂ bulunmaktad›r. ‹yi Yönetiﬂim, kamu
yönetiminin kat›l›mc›, saydam ve hesap verebilir
olmas›n› ifade eden bir kavramd›r.
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Dünyada ekonomik ve teknolojik geliﬂmeler ile
birlikte demokrasi düﬂüncesinde de önemli bir
de¤iﬂim yaﬂanmaktad›r. Temsili demokrasinin
günümüzde yetersiz kalmas› karﬂ›s›nda bireyleri
içine alan kat›l›mc› bir demokrasinin ortaya
ç›kt›¤›n› gözlemliyoruz. Temsili demokrasi içinde
kamu yönetimi, devleti oluﬂturan siyasi
mekanizmaya karﬂ› sorumlu ve onun emrinde
çal›ﬂan bir anlay›ﬂ› ifade etmektedir. Halk›n
istemleri ve memnuniyeti temsili demokrasi
içindeki seçilmiﬂler arac›l›¤›yla gözlemlenmekte
ve halk›n istemleri onlar arac›l›¤› ile kamu
yönetimine iletilmektedir. Bu niteli¤i ile kamu
yönetimi hiyerarﬂik bir yap›ya sahiptir ve
yaln›zca devletin içindeki organlara karﬂ›
sorumludur. Kamu yönetiminin bu konumu
adeta halktan kopuk ve halk›n üstünde bir
statüyü oluﬂturmaktad›r.

baﬂlayan insan haklar› ve herkes için demokrasi
kavramlar› kamu yönetiminin bu ayr›cal›kl›
konumunu da etkilemeye baﬂlam›ﬂt›r. Halk›n
istemlerini ve memnuniyetini hesaba katma
ihtiyac›ndan hareketle özel sektörde kullan›lan
baz› kavramlar›n kamu yönetimi anlay›ﬂ›n›n
bileﬂenleri haline getiren baz› çabalar olmuﬂtur.
Örne¤in, vatandaﬂ› müﬂteri olarak alg›layan ve
müﬂteri memnuniyetini ön planda tutan bir
kamu yönetimi anlay›ﬂ›n›n oraya ç›kt›¤›n›
görüyoruz.

‹kinci Dünya Savaﬂ›'ndan sonra geliﬂmeye

Kat›l›mc›l›k kamu yönetiminin her türlü idari

Fikret Toksöz
1992-2002 y›llar› aras›nda
Marmara ve Bo¤azlar›
Belediyeler Birli¤i Genel
Sekreterli¤i görevini yürüten
Toksöz, bu görevinden önce
1978-1980 y›llar› aras›nda
Yerel Yönetim Bakanl›¤›'nda
Müsteﬂar Yard›mc›l›¤›, 19891992 y›llar› aras›nda da
Uluslararas› Yerel Yönetimler
Birli¤i (IULA-EMME)
Baﬂdan›ﬂmanl›¤›
görevlerinde bulundu.
Toksöz, halen TESEV'de "‹yi
Yönetiﬂim - Kaliteli Yaﬂam"
projesinin direktörlü¤ünü
yapmaktad›r.

iﬂlem ve karar›nda sürecin baﬂ›ndan sonuna
kadar bireyin karar alma mekanizmas›na
kat›lmas›n› ifade eder. Bireyin rolü, al›nan karar
ve iﬂlemlerin uygulanmas› ve denetlenmesi
sürecinde de etkin biçimde iﬂin içindedir. Birey
veya sivil toplum, kamu harcamalar›n›n yerinde
ve do¤ruluk kurallar› içinde harcan›p
harcanmad›¤›n› da denetler. Hesap verme
vehesap sorma olarak tan›mlanan bu süreçte
kamu yöneticileri de her zaman ve kendilerine
soru yönetilmeden hesap vermeye haz›r
olmal›d›r. Hesap verme ve hesap sormay›
kolaylaﬂt›rmak ve anlaﬂ›l›r hale getirmek için
kamu yönetiminin tüm karar, iﬂlem ve
harcamalar› da saydam ve eriﬂilebilir k›l›nmal›d›r.
TESEV, ‹yi Yönetiﬂim anlay›ﬂ›n›n kamu ve
kamuoyu taraf›ndan benimsenmesi amac›yla,
bu kavram›n ortaya ç›k›ﬂ›ndan bu yana, bu
konuda çal›ﬂmalar yürütmektedir. TESEV,
2002'den sonraki Kamu Yönetimi Reformu
sürecinde, bu sürece etkin biçimde kat›lm›ﬂt›r.
Bu amaçla, çeﬂitli disiplinlerden gelen
bilimadamlar› ve uzmanlardan oluﬂan bir ‹yi
Yönetiﬂim Kurulu oluﬂturmuﬂtur. Bu Kurul,
Kamu Yönetimi Reformu tasar›lar› üzerine
ayr›nt›l› rapor haz›rlayarak, bu raporu hükümet
ve muhalefet yetkilileri ile paylaﬂm›ﬂ ve
kamuoyuna aç›klam›ﬂt›r.
Yerel yönetim reformuna iliﬂkin yasalar›n
yürürlü¤e girmesi ile birlikte, TESEV bu yasalar›n
uygulanmas›na yard›mc› olmak üzere, sivil

toplumun güçlendirilmesine iliﬂkin bir proje
haz›rlayarak Dünya Bankas›'na sunmuﬂtur.
“Daha ‹yi Yerel Hizmet Sunumu ‹çin Sivil
Toplumun Güçlendirilmesi” projesi, hem
hükümet hem de Dünya Bankas› taraf›ndan
uygun görülmüﬂ, bunun üzerine proje May›s
2005 tarihinde uygulamaya konmuﬂtur.
Proje, dört bileﬂenden oluﬂmaktad›r: Sivil
Toplum Kat›l›m›n›n Sa¤lanmas›, Stratejik Plan
Haz›rlanmas›,Kamu Harcamalar›n›n Analizi ve
Hizmet Memnuniyet Araﬂt›rmalar›.
Projenin alt› pilot ilde uygulanmas›
öngörülmüﬂtür. Bu iller Kars, Diyarbak›r, Sivas,
Ankara, Yalova ve Çanakkale'dir.
Projenin amac›, sivil toplumun, bulunduklar›
illerde yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine
kat›lmalar›na olanak sa¤lamak ve kat›ld›klar›
zaman da, kat›l›m› anlaml› k›lmakt›r. Baﬂka bir
deyimle, sivil toplumun karar alma süreçlerine
eknikleri kullanarak kamu yönetiminin halk›n
ihtiyaçlar›na cevap verecek biçimde
davranmas›na özendirmektir. Projenin kapsam›,
sadece pilot iller ile de s›n›rl› de¤ildir. Pilot
uygulamalar›n›n sonuçlar›, bu illerin
çevresindeki illerle ve Türkiye kamuoyuyla
paylaﬂ›lacakt›r.
Projenin bileﬂenleri konusunda, bu bültenin
di¤er bölümlerinde ayr›nt›l› bilgiler verilmektedir.
Bununla birlikte, uygulamalardan örnekler,
karﬂ›laﬂ›lan güçlükler ve baﬂar› öykülerinden de
bu bültende söz edilecektir.
Ayr›ca, TESEV olarak, bu alanda sivil toplumla
iﬂbirli¤ine ve onlar›n deneyimlerini paylaﬂmaya
haz›r›z.
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Birey veya sivil toplum, kamu harcamalar›n›n yerinde ve do¤ruluk
kurallar› içinde harcan›p harcanmad›¤›n› da denetler. Hesap verme
ve hesap sorma olarak tan›mlanan bu süreçte kamu yöneticileri de her
zaman ve kendilerine soru yönetilmeden hesap vermeye haz›r olmal›d›r.

Kamu Harcamalar›n›n
‹zlenmesi
Hasan Karacal, ‹yi Yönetiﬂim Kaliteli Yaﬂam Proje Uzman›, TESEV

Fonksiyonel bütçe kalemleri aras›nda da sosyal politika a¤›rl›kl› bir
da¤›l›m›n olmad›¤› gözlemlenmektedir. E¤itim, sa¤l›k, altyap› gibi
önemli konularda toplumun en az geliﬂmiﬂ kesimlerine yönelik bilinçli
bir k›stasa dayal› kaynak da¤›t›m›n›n olmad›¤›na dair bir tablo ile
karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r.

aktar›lan kaynaklar›n amaca uygun kullan›l›p
kullan›lmad›¤›n› anlayabilmek için geliﬂtirdi¤i
"kamu harcamalar› izleme" yöntemini esas
alarak hem kullan›c›lar (ihtiyaç sahipleri) hem
de hizmeti veren birimler nezdinde uygulanan
bir saha / anket çal›ﬂmas› sonuçlar›d›r.

Hasan Karacal

Türkiye'de Afrika ülkelerinde belirlenen sorunlar
yuma¤›n›n bir bölümü geçerli olmakla birlikte
aktar›lan fonlar›n "buharlaﬂmas›" ya da "yerine
ulaﬂamamas›" gibi sorunlar yoktur. Türkiye'de
kamu harcamalar›n›n temel sorunlar›; kaynak
yetersizli¤i, kaynak da¤›l›m›n›n rasyonel
kriterlere dayanmamas› ve hizmet kalitesinin
yetersizli¤i olarak s›ralanabilir.

ODTÜ'den mezun olduktan
sonra lisansüstü ö¤renimini
Wisconsin Üniversitesi'nde
tamamlayan Hasan Karacal,
uzun y›llar DPT'de görev
yapt›. Özel sektörde de
yönetici olarak çal›ﬂan
Karacal, çeﬂitli sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n yönetim
kurullar›nda görev ald›. 2005
y›l›ndan itibaren
“‹yi Yönetiﬂim - Kaliteli
Yaﬂam" projesinde uzman
olarak çal›ﬂmaktad›r.

TESEV'in Dünya Bankas› fonlar› ile yürütmekte
oldu¤u "Daha ‹yi Yerel Hizmet için Sivil
Toplumun Güçlendirilmesi" projesinin
bileﬂenlerinden biri de "Kamu Harcamalar›n›n
‹zlenmesi" ve yerel sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
da sürece kat›l›m›n›n sa¤lanmas›d›r.
Kamu harcamalar›n›n izlenmesi konsepti Dünya
Bankas› taraf›ndan gündeme getirilmiﬂ ve ilk
olarak 1996 y›l›nda Uganda'da uygulanm›ﬂt›r.
Bu tarihten günümüze kadar da 10'u aﬂk›n Afrika
ülkesinde ayn› etkinlik yürütülmüﬂtür.
Dünya Bankas›'n›n Afrika ülkelerindeki kamu
harcamalar›n› izleme iste¤inin nedenleri, bu
ülkelere/ülke hükümetlerine aktar›lan banka
fonlar›n›n ya da d›ﬂ yard›m gibi baﬂka
kaynaklar›n genellikle yerine ulaﬂamamas›, baz›
bürokratlarca "buharlaﬂt›r›lmas›", yerine ulaﬂan
fonlar›n da do¤ru ve yerinde kullan›lmamas›d›r.
Dünya Bankas›, yerine ulaﬂt›¤› varsay›lan
kaynaklar›n etkin kullan›lmad›¤›na dair ﬂu
saptamalarda bulunmuﬂtur:
* Kaynak da¤›l›m›n›n uygunsuzlu¤u: Kaynaklar
en çok ihtiyaç duyulan yerlere
aktar›lmamaktad›r.
* Kaynaklar hizmet verecek birime
ulaﬂamamaktad›r.
* Aktar›lan kaynaklar›n kullan›m› etkin olarak
yap›lamamaktad›r, verilen hizmetin kalitesi
yetersizdir.
* Hizmetler genellikle gerçek ihtiyaç sahiplerine
ulaﬂamamaktad›r.
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Bu saptamalar, yoksullu¤un giderilmesine
öncelik veren bankan›n, Afrika ülkelerine

Bu nedenle, TESEV projesi kapsam›nda saha /
anket çal›ﬂmas›na dayanan bir yöntem tercih
edilmemiﬂtir. Bunun yerine, seçilen pilot illerdeki
tüm kamu harcamalar› tespit edilerek bunlar›n
fonksiyonel bütçe kalemleri aras›ndaki da¤›l›m›
ve kiﬂi baﬂ›na düﬂen harcama miktarlar›
belirlenerek bu iller hem Türkiye geneliyle hem
de komﬂu illerle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu analiz
sonucunda görülmektedir ki kamu kaynaklar›
iller aras›nda fonksiyonel bütçe çerçevesinde
herhangi bir rasyonel k›stasa göre
da¤›t›lmamaktad›r.
Fonksiyonel bütçe kalemleri aras›nda da sosyal
politika a¤›rl›kl› bir da¤›l›m›n olmad›¤›
gözlemlenmektedir. E¤itim, sa¤l›k, altyap› gibi
önemli konularda toplumun en az geliﬂmiﬂ
kesimlerine yönelik bilinçli bir k›stasa dayal›
kaynak da¤›t›m›n›n olmad›¤›na dair bir tablo ile
karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu durum, mevcut kamu kaynaklar›n›n iller
aras›ndaki da¤›l›m›nda da geçerlidir. Göreli
olarak az geliﬂmiﬂ illere harcanan kamu
kayna¤›na bak›ld›¤›nda, bu da¤›t›mda geliﬂmiﬂlik
düzeyinin dikkate al›nmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Bu makro analiz sonuçlar›, bizi yoksullu¤un
giderilmesinde önemli olan sosyal harcama ve
altyap› konular›nda daha fazla "mikro" analiz
yapmaya sevk etmiﬂtir. Bu ba¤lamda, Sivas

Bu mikro analiz sonuçlar›, en az›ndan bu
alanlardaki (e¤itim ve sa¤l›k altyap›) kamu
harcamalar›n›nda rasyonel bir kritere göre
yap›lmad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Yukar›da Sivas örnek gösterilerek k›saca
tan›mlanmaya çal›ﬂ›lan bu yöntem, çal›ﬂmada

pilot olarak seçilen 6 ilde uygulanacakt›r. Bu iller
Ankara, Çanakkale, Diyarbak›r, Kars, Sivas
veYalova'd›r.
Projenin amac›, bu yöntemin yerel yönetim
birimleri ve yerel sivil toplum kuruluﬂlar›
taraf›ndan ö¤renilmesi ve bu çal›ﬂmalar›n
sürdürülmesidir. Böylece merkezi idarenin kamu
kaynaklar›n› daha etkin, daha verimli ve
hedeflenen amaçlar do¤rultusunda da¤›tmas›
için etkin bir müdahale süreci olacakt›r. Bunun
sonucunda ise sivil toplumun karar alma
süreçlerine kat›l›m›n›n artmas›yla hem idari
birimler hem orada yaﬂayan vatandaﬂlar olarak
yerelin taleplerinin gerçekleﬂmesi yönünde
önemli bir katk› sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
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ilinde e¤itim, sa¤l›k ve altyap› (içme suyu, yol
ve kanalizasyon) için yap›lan toplam kamu
harcamalar› ilçe baz›nda bir de¤erlendirmeye
tabi tutulmuﬂ ve ilçelerin göreli geliﬂmiﬂlik
düzeyi ile bu harcamalar karﬂ›laﬂt›r›larak genel
bir analiz yap›lm›ﬂt›r. Bir sosyal harcama türü
olan "yeﬂil kart" uygulamas› da bu analize dahil
edilmiﬂtir.

Yoksulluk,
Geliﬂmiﬂlik Haritalar›
Ü. Zümray Kutlu, ‹yi Yönetiﬂim Kaliteli Yaﬂam Proje Uzman›, TESEV

Verilerin görsel olarak izlenmesine olanak sa¤layan yoksulluk /
geliﬂmiﬂlik haritalar› illerin sosyo-ekonomik durumu ve da¤›l›m›
hakk›nda fikir sahibi olmak ve öncelik verilmesi gereken bölge ve
konular› tespit etmek amac›yla kullan›lan önemli bir araçt›r.
Ü. Zümray Kutlu
Lisans ve yüksek lisans
derecelerini ODTÜ Sosyoloji
Bölümü’nden ald›. ODTÜ'de
ve ikinci yüksek lisans
derecesini ald›¤› Essex
Üniversitesi ‹nsan Haklar›
Merkezi'nde mülteciler ve
mültecilerin ekonomik sosyal
haklar› üzerine çal›ﬂt›.
LSE'den ald›¤› araﬂt›rma
bursu ile ‹ngiltere
Parlamentosu'nda da
çal›ﬂmalar yapan Zümray
Kutlu, halen ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Siyaset Bilimi
Bölümü’nde doktora
yapmakta ve TESEV'de "‹yi
Yönetiﬂim - Kaliteli Yaﬂam"
projesinde çal›ﬂmaktad›r.

Sunulan hizmetlere eriﬂimin ve kalitenin
art›r›lmas› için mevcut durumun tespit edilmesi
ilk ve en önemli ad›m› oluﬂturuyor. Mevcut
durumun tespit edilmesi, sorun alanlar›n›n ve
hizmete eriﬂimde problem yaﬂayan bölgelerin
ve kesimlerin belirlenmesi sadece hizmet
kalitesinin ve hizmete eriﬂimin art›r›lmas›nda
de¤il, yoksullukla mücadele edilmesi ve
yoksullu¤u önlemeye yönelik politika
geliﬂtirilmesinde de büyük bir öneme sahip.

‹llere dair verilerin görsel olarak izlenmesine
olanak sa¤layan yoksulluk / geliﬂmiﬂlik haritalar›
illerin sosyo-ekonomik durumu ve da¤›l›m›
hakk›nda fikir sahibi olmak ve öncelik verilmesi
gereken bölge ve konular› tespit etmek amac›yla
kullan›lan önemli bir araçt›r. Proje kapsam›nda
TESEV uzmanlar›ncahaz›rlanan haritalar
arac›l›¤› ile ilin, ilçenin, mahalle ve köylerin
durumunu, öncelikli alanlar›n› ve hizmetlere
eriﬂimlerini takip etmekve köy ve mahalleler
aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar yapmak mümkün
olacakt›r. Ayr›ca, haz›rlanan haritalar›n sadece
mevcut durumun tespiti için de¤il, ilde yap›lacak
planlama çal›ﬂmalar›n› da destekleyen önemli
bir analitik araç olarak kullan›lmas› da
hedeflenmektedir.

TESEV ‹yi Yönetiﬂim Bölümü taraf›ndan
yürütülen “Daha ‹yi Yerel Hizmet için Sivil
Toplum Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi
kapsam›ndaki illerde mevcut durumun tespit
edilmesi için haz›rlanmakta olan yoksulluk /
geliﬂmiﬂlik haritalar› sa¤l›k, e¤itim, altyap› gibi
birçok alanda il çap›nda toplanm›ﬂ olan verilerin
bilgisayar ortam›nda dijital harita üzerinde
gösterilmesi olarak tan›mlanabilir.

Proje kapsam›nda haz›rlanan yoksulluk /
geliﬂmiﬂlik haritalar›nda temel olarak iki ana
veri seti kullan›lmakta ve bu veriler dijital
haritalara yans›t›lmaktad›r. Bunlardan ilki 2000
D‹E (TU‹K) Nüfus Say›m› verileri, di¤eri ise yerel
düzeyde kurum ve kuruluﬂlar›n (‹l Tar›m
Müdürlükleri, ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri, ‹l
Sa¤l›k Müdürlükleri vb.) toplad›¤› verilerdir. D‹E
2000 Nüfus Say›m›ndan sa¤lanan veriler

YALOVA

Yalova ilinde
okuma yazma
bilenlerin oran›n›
gösteren harita.
Okuma Yazma Bilenlerin Oran›
Yüzde
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standart, güvenilir ve kapsaml› bir veri setini
oluﬂturmaktad›r. Bunun yan› s›ra bu verilerin
yurt çap›nda olmas›, proje kapsam›nda yer alan
di¤er illerde de kullan›labilecek ortak bir endeks
sisteminin oluﬂturulmas›n› olanakl› k›lmaktad›r.
D‹E verilerinin endeks inﬂas›nda tercih
edilmesinin bir di¤er nedeni ise haz›rlanan
haritan›n analiz birimi olan köy ve mahalle
baz›nda verilerin D‹E taraf›ndan temin
edilebilmesidir. D‹E taraf›ndan yap›lacak bir
sonraki say›m›n 2007'de gerçekleﬂece¤i ve
sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n 2009 y›l›n› bulaca¤›
düﬂünülerek endeks inﬂas› için temel veri seti
olarak D‹E 2000 Nüfus Say›m› temel al›nm›ﬂt›r.
Bununla birlikte illerdeki kurum, kuruluﬂ ve sivil
toplum örgütlerinin toplad›¤› güncel verilerin
haritalar› da proje kapsam›nda haz›rlanacakt›r.
Haz›rlanan haritalarda tek birimlik göstergeler
(örne¤in kad›n nüfusun toplam nüfusa oran›) ve
birden fazla gösterge olarak nitelenebilecek
endeksleri görmek mümkündür. Yerelden
toplanan veriler gösterge olarak haritalarda
yerlerini al›rken, endeks inﬂas›nda D‹E verileri
kullan›lmaktad›r. Haz›rlanan yoksulluk /
geliﬂmiﬂlik haritalar›nda temel olarak alt› endeks
bulunmaktad›r; kad›n geliﬂmiﬂlik endeksi,
ekonomik geliﬂmiﬂlik endeksi, e¤itim endeksi,
konut kalitesi endeksi, tar›msall›k endeksi ve

engelliler endeksi. Yereldeki verilerle beraber
haz›rlanacak haritalar›n say›s›n›n da yaklaﬂ›k
200 olmas› beklenmektedir.
Haritalar›n haz›rlanmas› kadar haritalar›n
yorumlanmas› da eﬂ de¤erde öneme sahiptir.
TESEV'deki uzmanlar›n yan› s›ra haz›rlanan
haritalar›n yorumlanmas›nda yerelde
oluﬂturulan çal›ﬂma gruplar›n›n da fikirleri
al›narak bu konuda bir iﬂbirli¤i
oluﬂturulmaktad›r. Haritalar›n tek tek
yorumlanmas›n›n yan› s›ra haritalar›n birbiri ile
olan iliﬂkilerini de¤erlendirmek ve ilgili haritalar›
bir arada yorumlayarak sorun alanlar›n› ve
ihtiyaçlar› belirlemek, mevcut durumun tespiti;
kaliteli ve ihtiyaca yönelik hizmet sunumu için
büyük bir önem taﬂ›maktad›r. Örne¤in okullar›n
yeterli olmad›¤›n› düﬂündü¤ümüz bir yerleﬂim
biriminde nüfusun özelliklerine bakmak oldukça
önemlidir. Haritalar›n birlikte yorumlanmas›, 65
yaﬂ nüfusunun yo¤un oldu¤u ve okul ça¤›
nüfusunun düﬂük oldu¤u bir yer için önceli¤in
okul yap›m›ndan ziyade sa¤l›k oca¤› ya da sa¤l›k
evi gibi bu bölgede yaﬂayanlar›n ihtiyaçlar›na
yönelik olmas›na olanak sa¤layacakt›r.
Sonuç olarak, haz›rlanan yoksulluk / geliﬂmiﬂlik
haritalar› yerelde kamu kurumlar› ve sivil toplum
örgütleri ile beraber yorumlanmas› halinde ilin
ihtiyaçlar›n› ve önceliklerini belirlemede önemli
bir araç iﬂlevi görecektir. Bununla birlikte söz
konusu haritalar, sivil toplum ve yerel kamuoyu
taraf›ndan, kamu hizmetlerinin sorgulanmas›
ve denetlenmesine olanak yaratan bir kontrol
mekanizmas› olarak da kullan›labilecektir.
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Haritalar›n tek tek yorumlanmas›n›n yan› s›ra haritalar›n birbiri ile
olan iliﬂkilerini de¤erlendirmek ve ilgili haritalar› bir arada
yorumlayarak sorun alanlar›n› ve ihtiyaçlar› belirlemek, mevcut
durumun tespiti; kaliteli ve ihtiyaca yönelik hizmet sunumu için büyük
bir önem taﬂ›maktad›r.

Yalova'dan Kars’a
Hasan Soygüzel, Kalite Yönetim Sorumlusu, Yalova Belediyesi
TESEV'in davetlisi olarak "Daha ‹yi Yerel Hizmet
için Sivil Toplumun Güçlendirilmesi" projesi
kapsam›nda Kars'a gidece¤imizi ö¤rendi¤imde
heyecanlanmad›¤›m› söylersem yalan olur.
Amac›m›z, Yalova'daki Stratejik Planlama
deneyimini Kars'a aktarmak ve bu yolla projeye
katk›da bulunmakt›.
Kars'a, daha önce Kent Vizyonu ve Stratejik
Planlama çal›ﬂmalar›nda birlikte oldu¤umuz ve
her biri Yalova'n›n geliﬂmesi için çaba sarfeden
arkadaﬂlar›m›zla birlikte gidecektik. Esnaf ve
Sanatkarlar Odas› Baﬂkan› ‹smail Mutlu, Yalova
Belediyesi Bilgi ‹ﬂlem Müdürü Cafer Sad›k
ﬁengünlü, Uluda¤ Üniversitesi Yalova Meslek
Yüksek Okulu ‹ktisadi ve ‹dari Programlar
Bölümü Baﬂkan› Senay Yürür, Yerel Gündem 21
Gençlik Programlar› Sorumlusu Gülgönül
Bozo¤lu ve Yerel Gündem 21 Kad›n Meclisi
Baﬂkan› Mukadder Silahtaro¤lu´ndan oluﬂan bir
heyetle yola ç›kt›k.
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‹lk ﬂaﬂk›nl›¤›m› Kars´a direkt uçak seferi
oldu¤unu duydu¤umda yaﬂad›m. Otobüsle belki
de 24 saat süren Kars´a bir saat elli dakikada
varmak gerçekten büyük nimet. ‹kinci ﬂaﬂk›nl›k
ise Kars´a indi¤imizde oldu. Zira -ne demekseklasik bir do¤u ﬂehri beklerken gördü¤ümüz
planl› bir kentti. Kent, komünizmden yeni ç›km›ﬂ
Slav ﬂehirleri gibi bak›ms›zd› ama yine ayn›
ﬂehirler gibi insan› kendisine hayran b›rakan bir
mimariye, çarp›c› bir esteti¤e ve kentsel tasar›ma
sahipti. Bu haliyle Kars, bir do¤u ya da Ortado¤u
kenti de¤il, gerçek bir Kafkas ﬂehriydi.
Kars Kent Konseyi bünyesinde yürütülen
Stratejik Plan çal›ﬂmalar›na komisyon
toplant›lar›na iﬂtirak ederek biz de katk›da
bulunmaya çal›ﬂt›k. ‹fade etmek gerekir ki kamu,
yerel yönetim ve sivil toplum olmak üzere tüm
paydaﬂlar; Kars'in iyi bir gelece¤i hak etti¤ini ve
buna ulaﬂmak için de orta ve uzun vadeli
stratejik plan›n hayati öneme sahip oldu¤unu
fark etmiﬂler. Plan› sadece yasal zorunluluk
olarak de¤il kentin ortak kaderi üzerine
oluﬂturulan bir ortakl›k belgesi olarak
haz›rl›yorlar. Tabii bu arada plan›n o kadar
önemli olmad›¤›n›, önemli olan›n uygulama
oldu¤unu söyleyenler de yok de¤ildi Kars'ta.

Plan›n de¤erlendirilmesi ile ilgili toplant› Kars
Kültür Merkezi'nde yap›ld›. Vali, milletvekilleri,
belediye baﬂkan›, oda ve borsa baﬂkanlar›, sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n temsilcileri salonu
doldurmuﬂtu. Hele toplant› baﬂlad›¤›nda gördük
ki Kars'ta kimse kimsenin hat›r› için konuﬂmuyor.
Baﬂta hayvanc›l›k olmak üzere sektör temsilcileri
ve di¤er toplumsal kesimler sorunlar›n› yüksek
sesle dile getirmekten çekinmiyorlar. ‹ﬂte
demokrasinin ilk ad›m› konuﬂan toplum. Karsl›
konuﬂuyor, soruyor, sorguluyor... Yönetenler de
büyük bir olgunlukla cevap veriyor.
Tabii bir ﬂehre gidildi¤inde sorulan ilk klasik
soru, buran›n neyi meﬂhur, sorusudur. Her
ﬂeyden önce -hele Orhan Pamuk'un “Kar” adl›
roman›ndan sonra- Kars'›n kendisi meﬂhur
desek abartm›ﬂ olmay›z. Ama somut ﬂeylerden
bahsetmek gerekirse; Kars'›n kaﬂar›, bal› ve kaz›
meﬂhur. Kaz, kar mevsiminde güzel olurmuﬂ.
Bu yüzden kaz›n tad›na bakamad›k ama kaﬂar›,
bal› ve eti çok be¤endik. Evlerimize götürmek
ve dostlar›m›za da tan›tmak için kaﬂar ve bal
ald›k.
Kars'›n, bir k›sm› topra¤›n alt›nda sakl›, bir k›sm›
da topra¤›n üstünde olan y›k›k tarihi bir kenti
var. Zaten bu tarihi kent de harabe olarak
an›l›yor maalesef. Evet, Ani harabeleri, Turkiye
ile Ermenistan'› birbirinden ay›ran Arpaçay
Nehri'nin kenar›nda ve nehir boyunca uzan›yor.
Yalova'dan sonra bir ﬂehri bu kadar
sevebilece¤imi hiç düﬂünmezdim. Kimbilir belki
de bu kadar sevmemin nedeni Batum'dan
Yalova'ya göç eden dedelerimizin milli mücadele
döneminde Batum-Kars-I¤d›r yörelerinin
düﬂman iﬂgalinden kurtar›lmas› için kurdu¤u
Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti'ne öncülük
etmeleridir.

Hasan Soygüzel
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mahalli ‹dareler ve Anadolu
Üniversitesi Kamu Yönetimi
Bölümünde ön lisans ve
lisans e¤itimlerini
tamamlad›. Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kamu Yönetimi
Anabilim Dal›'ndan 2002
y›l›nda yüksek lisans derecesi
ald›. 2001 y›l›ndan bu yana
Yalova Belediyesi bünyesinde
çeﬂitli görevlerde bulunan
Soygüzel, ayn› zamanda
Yalova Meslek Yüksek
Okulu'nda Misafir Ö¤retim
Görevlisi olarak ders
vermektedir.

Bilgi Edinme Hakk› Saha
Araﬂt›rmas› Tüm H›z›yla Sürüyor
Baﬂak Er, ‹yi Yönetiﬂim Program Yöneticisi, TESEV

24 Nisan 2004 tarihinde yürürlü¤e giren Bilgi Edinme Hakk› Yasas›
‹yi yönetiﬂim ilkelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir ad›md›r.
Bilgi edinme hakk›n› bilinçli bir ﬂekilde kullanan vatandaﬂ say›s›n›n
artmas›, "kul" olarak görülen bireylerin soru soran vatandaﬂlar haline
dönüﬂtü¤ünün önemli göstergelerinden bir tanesidir.
Baﬂak Er
Lisans derecesini Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilimler
Fakültesi Uluslararas›
‹liﬂkiler Bölümü'nden 2000
y›l›nda ald›. Jean Monnet
bursu ile gitti¤i Dublin
Üniversitesi'nde Avrupa
Ekonomisi ve Kamu Yönetimi
yüksek lisans›n› 2002'de
tamamlad›. ODTÜ
Uluslararas› ‹liﬂkiler
Bölümü’nden 2004 y›l›nda
ikinci yüksek lisans derecesini
ald›. Baﬂak Er, Mart 2004
tarihinden beri ‹yi Yönetiﬂim
Program›'nda görev
yapmaktad›r.

Türkiye, Avrupa Birli¤i'ne uyum süreci
çerçevesinde iyi yönetiﬂim ilkelerinin hayata
geçirilmesinde önemli bir ad›m› da Bilgi Edinme
Hakk› Yasas›'n› kabul ederek att›. 24 Ekim 2003
y›l›nda kabul edilen ve 24 Nisan 2004 tarihinde
yürürlü¤e giren yasa, Türk kamu yönetiminde
y›llard›r süregelen "s›r kültürü" anlay›ﬂ›ndan
ﬂeffaf bir anlay›ﬂa dönüﬂüm aç›s›ndan büyük
önem taﬂ›maktad›r.
TESEV 2004 y›l›ndan beri ‹yi Yönetiﬂim Program›
bünyesinde yürüttü¤ü proje ile bir yandan
vatandaﬂlar›n bu konudaki bilinç düzeyinin
artmas› yolu ile bu hakk›n kullan›m›n›n
yayg›nlaﬂmas›na katk›da bulunmay›, bir yandan
da idarenin bu kanunun uygulanmas›
konusunda üzerine düﬂen görevleri ne kadar
yerine getirdi¤ini ölçmeyi amaçl›yor.
Bu amaçlardan ilkini gerçekleﬂtirmek için TESEV
2005 y›l›ndan beri 8 ilde toplam 9 e¤itim çal›ﬂtay›
düzenledi. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler,
baro temsilcileri ve yerel bas›n kuruluﬂlar›
mensuplar›na yönelik bu e¤itimlerde yasal
çerçevenin yan›nda bu hakk›n pratikteki
uygulamas› konusunda bilgiler verildi.

2004 y›l›nda 395.557 olan bilgi edinme hakk›
baﬂvurusu say›s›n›n 2005 y›l›nda % 58 artarak
626.789'a ulaﬂmas› edilgin olarak görülen
bireylerin soru soran vatandaﬂlar haline
dönüﬂtü¤ünün önemli göstergelerinden bir
tanesidir. Bilgi edinme hakk›n› bilinçli bir ﬂekilde
kullanan vatandaﬂ say›s›n›n artmas› kamunun
bilgi vermeye daha aç›k hale gelmesini
sa¤layacak ve hesap verebilirli¤ini art›racakt›r.
TESEV, ﬂeffaf yönetim anlay›ﬂ› için kritik öneme
sahip olan bu hakk›n idare taraf›ndan ne kadar
benimsendi¤ini ölçmek amac›yla "bekçilik"
rolünü de üstlenmiﬂ, bu ba¤lamda saha
araﬂt›rmas› çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtiriyor. 2005
y›l›nda 13 ilde tamamlanan çal›ﬂman›n sonuçlar›
Ekim 2005 tarihinde Ankara'da uluslararas› bir
konferansta kamuoyuna duyuruldu. Zaman ve
içerik aç›s›ndan tatminkârl›k derecelerinin
ölçüldü¤ü saha araﬂt›rmas› sonuçlar›na göre
Türkiye'de bilgi edinme hakk› kanunu
uygulamas› aç›s›ndan % 66,9'luk bir baﬂar›
oran›na ulaﬂ›ld›.
2005 y›l›ndan bu yana idarenin yaklaﬂ›m›ndaki
de¤iﬂimi izlemek amac›yla TESEV, 2006 y›l›nda
da saha araﬂt›rmas›n› tekrarlad›. 10 ilde
gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmaya 2005 y›l›
araﬂt›rmas›ndaki performans› en düﬂük olan iki
il (Adana, Konya) ve üç büyük ﬂehrin yan› s›ra
dört yeni il (Samsun, Urfa, Van, Malatya) daha
eklendi.

2005 y›l› saha araﬂt›rmas› sonuçlar
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TESEV uzmanlar›n›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u sorular
her ilden dörder saha araﬂt›rmac›s› arac›l›¤›yla
idarenin çeﬂitli birimlerine yönlendirildi.
Araﬂt›rmac›lara öncelikle bilgi edinme hakk›
kanunu ve pratikte bu hakk› nas›l kullanacaklar›
konusunda k›saca bilgi verildi. 10 ildeki sivil
toplum örgütü temsilcileri ve ö¤rencilerden
oluﬂan saha araﬂt›rmac›lar›n›n bu hakk› bizzat
kullanmalar› e¤itim çal›ﬂtaylar›n›n amac› olan
toplumda bilgi edinme konusunda bilinç
art›rmaya da hizmet ediyor.

Saha araﬂt›rmas› sonuçlar› pilot iller düzeyinde
bilgi edinme hakk›n›n uygulanmas› konusunda
önemli bilgiler içerecektir. Araﬂt›rma, idarenin
gerek istatistik sonuçlar ba¤lam›nda baﬂar›s›n›
ölçme, gerekse vatandaﬂla iletiﬂimindeki
yaklaﬂ›m›n› gözlemleme ﬂans› verirken,
uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorunlara iliﬂkin de
dikkate al›nmas› gereken ipuçlar› verecektir.
Halen yürütülmekte olan araﬂt›rman›n sonuçlar›
Aral›k 2006'da aç›klanacakt›r.

Kad›köy'ün Öncelikleri Sivil Toplum
Kamu ‹ﬂbirli¤iyle Belirleniyor
Ayﬂegül Tansen, Proje Koordinatörü, TESEV

Projenin temel amac›, kamu ve sivil toplum
örgütlerinin faaliyet gösterdikleri yaﬂam
alan›ndaki öncelikli sorunlar› birlikte saptayarak
bu sorunlar›n çözümünde birlikte hareket
etmeleri. Bu amaçla pilot ilçe seçilen Kad›köy'de
kaymakaml›¤›n iﬂtiraki ile ilçede faaliyet
gösteren STK'lar›n çevre, e¤itim, afet
organizasyon, sosyal hizmetler ve sa¤l›k
alanlar›ndaki öncelikli sorunlar› birlikte
saptamas›, bu sorunlar›n çözümü yönünde ortak
uygulama kararlar› almas› ve bu kararlar›n
uygulanmas› yönünde ilçenin kamu
kurumlar›yla birlikte hayata geçirilmesine iliﬂkin
faaliyetleri içeren bir proje tasarlanm›ﬂt›r.
Projenin ilk aﬂamas› Kad›köy'de faaliyet gösteren
STK'lara ulaﬂ›larak projenin tan›t›m›n›n
yap›labilmesi için STK'lar›n iletiﬂim bilgilerinin
güncellenmesi olmuﬂtur. Kad›köy ilçesinin
geliﬂmiﬂlik düzeyi oldukça yüksek ve sivil toplum
hareketinin güçlü oldu¤u bir ilçe olmas›na
ra¤men toplam say›lar›n›n 1500'ü aﬂt›¤› bilinen
STK'lara ulaﬂmak konusunda birtak›m zorluklar
yaﬂanm›ﬂt›r. Projenin web sitesi olan
www.kadikoy.org.tr adresi ile de hem STK'lar›n
bilgilerinin sürekli ﬂekilde güncellenmesinin
sa¤lanmas›, hem benzer alanlarda faaliyet
gösteren STK'lar›n birbirleri hakk›nda bilgi
alabilecekleri bir a¤›n kurulmas›, hem de
yaﬂad›klar› ilçedeki STK'lar›n faaliyetlerine
gönüllü olarak kat›lmak isteyen vatandaﬂlar›n
bilgi sahibi olmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Kad›köy'de faal olan STK'lar› projeye çekebilmek
amac›yla ilki 21 Ocak 2006, di¤eri 3 Mart 2006
tarihinde olmak üzere iki tan›t›m toplant›s›
gerçekleﬂtirildi. ‹lk toplant›n›n aç›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan Kad›köy Kaymakam› Sn. Kas›m Esen
konuﬂmas›nda ilçede sivil toplum örgütleri ile

birlikte çal›ﬂman›n önemine vurgu yapt›.
Projenin amaçlar›n›n, faaliyetlerinin ve sivil
toplum örgütlerinden beklenenlerin anlat›ld›¤›
bu toplant›larda yaklaﬂ›k 200 sivil toplum
örgütüne ulaﬂ›ld›.
Projenin bir sonraki ad›m›n›, iki aﬂamal› birer
günlük e¤itimler oluﬂturdu. Bu çal›ﬂmalarda
STK'lar›n kat›l›m kapasitelerini art›rmak ve yak›n
zamanda de¤iﬂen mevzuat konusunda
bilgilendirmek amac›yla mevzuat e¤itimleri
verildi. E¤itimin ikinci aya¤› olan ilçenin en
önemli sorunlar›n›n saptanaca¤› çal›ﬂtaylar ise
çevre, e¤itim, afet organizasyon, sosyal
hizmetler ve sa¤l›k alanlar›nda çal›ﬂan STK'lar›n
bir araya getirilmesi ile gerçekleﬂtirildi.
Projenin sonraki aﬂamas›n›, öncelikli sorunlar›n
birlikte saptanmas› ve çözülmesine yönelik
Ortak Yönetim Kurulu Toplant›lar› oluﬂturdu.
Bu yönetim kurulu, e¤itimlere kat›lan STK
temsilcilerinin oybirli¤i ile seçtikleri 12 STK
temsilcisi üyeden ve kamu (kaymakaml›¤a ba¤l›
e¤itim, sa¤l›k ve sivil savunma birimleri ile
Belediye sa¤l›k ve çevre birimleri) görevlilerinin
kat›l›m›yla oluﬂtu. Yap›lan ilk 5 toplant›da
Kad›köy ilçesinin birçok sorun alan› aras›ndan
öncelikli olarak üç konu seçilerek çal›ﬂma
gruplar› oluﬂturuldu.

Ayﬂegül Tansen
Lisans e¤itimini Marmara
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde
tamamlam›ﬂt›r. Ocak - Mart
2005 döneminde Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi
Türkiye Masas›'nda görev
alm›ﬂt›r. Halen ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde yüksek lisans
e¤itimine devam etmektedir.
TESEV ‹yi Yönetiﬂim
Program› bünyesinde
sürdürülen Bilgi Edinme
Hakk› ve Kad›köy'de STK'lar
ve Kamu Sektörü Aras›nda
‹ﬂbirli¤inin Geliﬂtirilmesi ve
STK'lar›n Demokratik
Kat›l›m Düzeyinin
Güçlendirilmesi projelerinde
görev alm›ﬂt›r.

May›s 2006'da baﬂlayan yönetim kurulu
toplant›lar›nda; uyuﬂmazl›k çözüm uzman›,
çal›ﬂma grubu temsilcilerine, kendi önerilerini
aç›klamalar›, tart›ﬂmalar› ve bu önerilerini kamu
kurumu temsilcilerine sunmak üzere
projelendirmeleri yönünde yard›mc› oldu. Bunun
sonucunda sorunlara önerilen çözümler, çal›ﬂma
gruplar› taraf›ndan, il ve ilçenin kamu kurumu
temsilcilerine sunmak üzere proje taslaklar›
haline dönüﬂtürüldü. ‹lk iki yönetim kurulu
toplant›s›nda STK temsilcilerinin kendi çal›ﬂma
alanlar›nda saptad›klar› sorunlar›n yönetim
kurulu gündemine al›nmas› konusunda oldukça
›srarl› tutumlar sergiledikleri dikkat çekti.
Kad›köy Kaymakam› Sn. Kas›m Esen, projenin
her aﬂamas›n› yak›ndan izledi ve sunulan her
proje önerisi için Kaymakaml›k bünyesinde
çal›ﬂan yetkilileri (ço¤u kez proje ekibinin
taleplerine bile gerek kalmadan) görevlendirdi;
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TESEV ‹yi Yönetiﬂim Program›'n›n 2006 y›l›nda
yürüttü¤ü kamu-sivil toplum iﬂbirli¤ine yönelik
projelerden birisi de Kad›köy'de yürütülüyor.
Avrupa Birli¤i'nin "Türkiye'de STK'lar ile Kamu
Sektörü Aras›ndaki ‹ﬂbirli¤inin Geliﬂtirilmesi ve
STK'lar›n Demokratik Kat›l›m Düzeyinin
Güçlendirilmesi Program›" (k›saca SKIP)
kapsam›nda hibe yard›m› alan projenin iﬂtirakçisi
ise T.C.Kad›köy Kaymakaml›¤›'d›r.

ilçede kamu kurumlar›n›n yürüttükleri ve TESEV
projesiyle örtüﬂen projeler hakk›nda bilgi verdi,
gerek duyuldu¤unda bu projelerin
birleﬂtirilmesine olanak tan›d›.
Ortak yönetim kurulu çal›ﬂmalar› ile
biçimlendirilen pilot projeler ﬂunlard›r:
1. Kad›köy ‹lçesinde Aile E¤itimi Projesi: Kad›köy
ilçesinde ortalama gelir düzeyi düﬂük,
dezavantajl› ve en çok göç ald›¤› saptanan
Dumlup›nar, E¤itim, Yeni Sahra, Barbaros ve
Fikirtepe Mahallelerinde bulunan ilkö¤retim
okullar›nda e¤itim gören ö¤renci ailelerine,
ihtiyaca göre saptanacak öncelikler
do¤rultusunda Kad›köy Kaymakaml›¤› ‹lçe Milli
E¤itim Müdürlü¤ü'nün deste¤i ile konunun
uzman› STK temsilcileri taraf›ndan dan›ﬂmanl›k
sa¤lanmas›na yönelik destekleyici bir
uygulamad›r.
2. Afet Yönetiminde Kamu-STK ‹ﬂbirli¤i Projesi:
Kad›köy'de yerleﬂik yurttaﬂlar›n deprem
konusundaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi,
depremin olumsuz etkilerinin giderilmesi için

mahalle düzeyinde örgütlenmenin geliﬂtirilmesi
uygulamas›d›r. 19 May›s Mahallesinde muhtar›n
eﬂgüdümünde gönüllülük esas›na göre
yürüttü¤ü sivil savunma e¤itimlerinin, ilçenin
di¤er 27 mahallesinde de baﬂlat›lmas›
konusunda ‹lçe Sivil Savunma Müdürlü¤ü ile
Belediye Çevre Müdürlü¤ü’nün çal›ﬂmalar› bu
projede birleﬂtirilmecektir.
3. Okul Öncesi Çocuk Sa¤l›¤› Projesi: 0-6 yaﬂ
aras› çocuklar›n ebeveynlerine aile içi diyalo¤un
geliﬂtirilmesi, ev kazalar›na karﬂ› koruyucu
önemler al›nmas› ve sa¤l›kl› beslenme
konular›nda e¤itimler verilmesi çal›ﬂmalar›ndan
oluﬂturmaktad›r.
Saptanan sorun alanlar›n›n çözümüne yönelik
uygulama takip, yöntem ve içerikleri, gerek STK
ve kamu kurum temsilcileri, gerekse Kad›köy
Belediyesi'nin deste¤i ile geliﬂtirilmektedir. Üç
projeye yönelik uygulamalar›n ilçe baz›nda
hayata geçirilmesi için hedef kas›m ay›n›n ilk
yar›s›d›r. Elde edilen geliﬂmeler, kas›m ay› içinde
geniﬂ kat›l›ml› bir toplant› ile Kad›köy ilçe
sakinleri ve kamuoyu ile paylaﬂ›lacakt›r.
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