DAHA İYİ YEREL HİZMET İÇİN SİVİL TOPLUM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
YOKSULLUK/GELİŞMİŞLİK HARİTASI ÇALIŞM A GRUBU EL KİTABI
TESEV

DAHA İYİ YEREL HİZMET İÇİN SİVİL TOPLUM
KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
YOKSULLUK/GELİŞMİŞLİK HARİTASI
ÇALIŞMA GRUBU EL KİTABI

TESEV
2006

1

DAHA İYİ YEREL HİZMET İÇİN SİVİL TOPLUM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
YOKSULLUK/GELİŞMİŞLİK HARİTASI ÇALIŞM A GRUBU EL KİTABI
TESEV

DAHA İYİ YEREL HİZMET İÇİN SİVİL TOPLUM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
PROJESİ
YOKSULLUK/GELİŞMİŞLİK HARİTASI ÇALIŞMA GRUBU EL KİTABI
İÇİNDEKİLER

SAYFA

1.

Proje Hakkında .................................................................................................... 4

2.

Yoksulluk/ Gelişmişlik Haritası ............................................................................. 6

2.1.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Nedir? ...................................................................... 6

2.2.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasının Amacı Nedir? ........................................................ 6

2.3.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasında Haritada Gösterilecek Birim Nedir? ........................ 7

2.4.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasında Hangi Veriler Kullanılmaktadır? ............................. 7

2.5.

“Gösterge” Ne Anlama Gelmektedir?....................................................................... 7

2.6.

“Endeks” ne anlama gelmektedir? ........................................................................... 7

2.7.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasında Yer Alan Endekslerde Neden DİE 2000 verileri
Kullanılmaktadır? .................................................................................................. 8

2.8.

İldeki Kurum ve Kuruluşların Topladığı Güncel Verilerin Haritada Yer Alacak mı? ........ 8

2.9.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasında Hangi Endeksler Bulunmaktadır? ........................... 9

2.10.

Haritada Yer Alan Endeksler Nasıl Oluşturulmaktadır? ............................................. 9

2.11.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Hazırlanmış Haritalar Olarak mı Teslim Edilecek
Yoksa Bir Yazılım Olarakta Hazırlanacak mı? .......................................................... 9

2.12.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası için Hazırlanan Yazılıma Yeni Veriler Eklemek ve
Yazılım ile Yeni Haritalar Oluşturmak Mümkün Olacak mı? ..................................... 10

2.13.

Yeni Endeksler Oluşturmak Mümkün Olacak mı? ................................................... 10

3.

Çalışma Grupları Hakkında ................................................................................. 11

3.1.

“Çalışma Grubu” Ne Anlama Gelmektedir? ............................................................ 11

3.2.

Proje Kapsamında Hangi Çalışma Grupları Oluşturulacaktır? .................................. 11

3.3.

Proje Kapsamında Oluşturulan Çalışma Gruplarının İşlevi Nedir? ............................ 12

3.4.

Proje Kapsamında Başka Çalışma Grupları Oluşturulabilir mi? ................................ 12

3.5.

Çalışma Grupları Kimlerden Oluşmalıdır? .............................................................. 12

3.6.

Çalışma Gruplarına Katılanların Sayısı Ne Olmalıdır? ............................................. 13

3.7.

Çalışma Grupları Nasıl İşlemelidir? ....................................................................... 13

3.8.

Çalışma Grubu Başkanlığı Oluşturulacak mı? ........................................................ 13

3.9.

Çalışma Grubu ile Kent Konseyi Arasındaki İlişki Nasıl Olacak? .............................. 14

3.10.

Çalışma Grupları Eğitim Alacak mı? ...................................................................... 14

3.11.

Çalışma Grubu ile TESEV Arasındaki İlişki Nasıl Olacak? ....................................... 14

2

DAHA İYİ YEREL HİZMET İÇİN SİVİL TOPLUM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
YOKSULLUK/GELİŞMİŞLİK HARİTASI ÇALIŞM A GRUBU EL KİTABI
TESEV

4.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu ..................................................... 15

4.1.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubunun İşlevi Nedir? ................................ 15

4.2.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu Kimlerden Oluşmalıdır? ..................... 15

4.3.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu Kaç Kişiden Oluşmalıdır? .................. 15

4.4.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu Ne Kadar Süre ile Toplanır?............... 16

4.5.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubuna TESEV Eğitim Desteği
Sağlayacak mı? .................................................................................................. 16

4.6.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu TESEV’de Kimlerden Destek
alabilir? .............................................................................................................. 16

3

DAHA İYİ YEREL HİZMET İÇİN SİVİL TOPLUM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
YOKSULLUK/GELİŞMİŞLİK HARİTASI ÇALIŞM A GRUBU EL KİTABI
TESEV

1.

PROJE HAKKINDA

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) hükümetimizin onayıyla Japon
Sosyal Kalkınma Fonu kaynağından Dünya Bankası aracılığıyla sağlanan bir bağışla
Türkiye’de yerel yönetim reformunun uygulanmasının kolaylaştırılması amacıyla “İyi
Yönetişim – Kaliteli Yaşam: Daha İyi Yerel Hizmet İçin Sivil Toplumun
Güçlendirilmesi” Projesi’ni başlatmıştır.
Bilindiği gibi kamu yönetimi reformu kapsamındaki yeni yerel yönetim yasaları merkezi
hükümetin idari vesayet yetkisi yerine halk ve sivil toplumun karar alma mekanizmasına
katılımını ve denetimini bir sistem olarak mevzuatımıza yerleştirmiştir. Bu proje ile
birlikte hedeflenen, proje kapsamına giren illerde yerel sivil toplum örgütlerinin aşağıdaki
konularla ilgili kapasitelerini güçlendirmektir:


Gider izleme ve hizmet tatmin raporları aracılığıyla hizmet sunumunu denetleme;



Sivil toplumun nicel bilgilere dayanarak her bölgede daha iyi hizmet sağlamayı
talep eder duruma gelmesi;



Halen yeterli hizmet alamayan gelir düzeyi düşük bölgelerde var olan hizmetleri
ve kaynakları hedef alarak yerel planlama ve bütçelemeye katılım sağlama;



Yeterli hizmet alamayan gelir düzeyi düşük bölgelerdeki yaşam kalitesini
yükseltmek için yerel otoritelerle diyalog içine girme.

Proje tamamlandığında, proje kapsamına giren illerde, yerel sivil toplum örgütleri ve
yerel otoriteler arasında bir diyalog oluşturulacak ve yerel sivil toplum örgütleri bu
otoriteleri gözlemlemek ve denetlemek için analitik araçlarla donatılarak sivil toplum
örgütlerinin yoksul bölgelerde hizmet iyileştirimi için bir baskı oluşturulmasına olanak
sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, uygulanan proje, yerel sivil toplum örgütlerinin ve
üniversitelerin yerel karar alma mekanizmalarına özellikle de planlama ve bütçeleme
süreçlerine katılımının arttırılmasına, yerel kamu hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesinin
yükseltilmesine ve hizmet sunumunda yoksulluğun azaltılmasının yerel yönetimlerin
önceliklerinden biri haline gelmesine katkıda bulunacaktır.
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Proje Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Kars, Sivas ve Yalova olmak üzere altı ilde
uygulanmaktadır. Proje kapsamındaki illerde TESEV uzmanları ile ortaklaşa çalışan
yerel ekibin yanı sıra, proje kapsamında yürütülen aktivitelerin katılımcı ve kapsamlı bir
şekilde gerçekleştirilmesi ve yerel halkın konu hakkında fikir ve görüşlerini alarak ortak
çalışmalar üretilmesi amacı ile değişik kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden
katılımcılarla çalışma grupları oluşturulmaktadır.
Bu el kitabı, proje kapsamında oluşturulacak çalışma gruplarından biri olan
yoksulluk/gelişmişlik haritası çalışma grubuna yardımcı olması amacıyla TESEV
tarafından

hazırlanmıştır.

Bu

el

kitabı,

proje

kapsamında

oluşturulacak

yoksulluk/gelişmişlik haritası çalışma grubunun işlevi ve içeriği hakkında bilgi vermeyi
amaçlamaktadır.
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2.

YOKSULLUK/ GELİŞMİŞLİK HARİTASI

2 .1 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Nedir?

Yerel hizmetlerden herkesin faydalanması ve hizmetlerin kalitesinin arttırılması
amacıyla sivil toplumun geliştirilip güçlendirilmesini hedefleyen “İyi Yönetişim- Kaliteli
Yaşam” projesi, bu hedef doğrultusunda;


Mevcut

durumda

halkın

hangi

kesimlerinin

yerel

hizmetlere

yeterince

ulaşamadığının belirlenmesi;


Yeterli kamu hizmeti alamayan yoksul bölgelerde yaşam kalitesini yükseltmek
için sivil toplumun yerel otoritelerle ortak çalışmasının sağlanması;



Yerel planlama ve bütçe yapılırken yoksul bölgelerin ve ihtiyaçlarının dikkate
alınarak katılımın sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için yoksul bölgelerin ve bu bölgelerin ihtiyaçlarının
belirlenmesi esastır. Bu kapsamda proje kapsamında yer alan illerde il içerisinde, ilçe
köy ve mahallelerde yoksulluğun hangi bölgelerde yaygın olduğunu saptamak için ilin
yoksulluk gelişmişlik haritasının çıkartılması hedeflenmiştir.
Yoksulluk/Gelişmişlik haritası, il çapında toplanmış olan verilerin bilgisayar ortamında
dijital harita üzerinde gösterilmesi olarak tanımlanabilir.

2 .2 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasının Amacı Nedir?

Proje kapsamında hazırlanacak olan yoksulluk/gelişmişlik haritasının amacı;


Yoksullukla mücadele etmek;



İlin genel sosyo-ekonomik durum ve dağılımı hakkında fikir sahibi olmak;



İl içersinde yoksul bölgelerin tespitini yapmak;



Yerel hizmet açısından öncelik verilmesi gereken bölgeleri ve konuları tespit
etmektir.
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2 .3 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasında Haritada Gösterilecek Birim Nedir?

Proje kapsamında hazırlanacak olan yoksulluk/gelişmişlik haritasında görülecek birim
köy ve mahalledir. Toplanan veriler köy ve mahalle bazında haritaya aktarılacaktır.
Ancak bazı illerde tapu ve kadastro çalışmalarının yeni başlaması nedeni ile köy
sınırlarını

belirleme

çalışmaları

tamamlanamamış

ve

haritalara

aktarılmamış

olduğundan, söz konusu illerde köyler haritada nokta birer nokta olarak gösterilecek ve
sınırlar haritada belirtilmeyecektir.

2 .4 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasında Hangi Veriler Kullanılmaktadır?

Yoksulluk/gelişmişlik haritasında temel olarak iki ana veri grubu kullanılmaktadır;


DİE 2000 Nüfus Sayımı Verileri



Yerel düzeyde kurum ve kuruluşların topladığı veriler (İl Tarım Müdürlüğü, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü vb.)

2 .5 .

“Gösterge” Ne Anlama Gelmektedir?

Göstergeler,

eldeki

verilerin

belli

bir

bağlam

içinde

anlamlandırılmasıyla

oluşturulmaktadır. Örneğin bir köydeki kadın nüfusu tek başına bir veriyken, kadın
nüfusun toplam oranı bir gösterge oluşturmaktadır. Başka bir örnek vermek gerekirse,
ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların toplam kadın nüfusa (ya da çalışan kadın
nüfusa) oranı, ekonomik yapının gelişmişliğinin ya da kadınların iş yaşamına katılımının
–negatif de olsa- bir göstergesidir.

2 .6 .

“Endeks” ne anlama gelmektedir?

“Endeks” çok genel olarak farklı gözlemleri özetleyen ve sıralayan birden fazla
göstergeden oluşan toplam gösterge olarak tanımlanabilir. TESEV tarafından
hazırlanacak olan yoksulluk/gelişmişlik haritasında oluşturulacak endekslerde DİE 2000
verilerinden yararlanılacaktır.
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2 .7 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasında Yer Alan Endekslerde Neden DİE 2000
verileri Kullanılmaktadır?

Haritada yer alan endekslerde DİE verilerinin kullanılmasının temel nedeni bu
kapsamda yapılmış daha güvenilir ve standart verinin bulunmamasıdır. DİE 2000 Nüfus
Sayımından

sağlanan

veriler

standart,

güvenilir

ve

kapsamlı bir

veri

setini

oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu verilerin yurt çapında olması proje kapsamında yer
alan diğer illerde de kullanılabilecek ortak bir endeks sisteminin oluşturulmasını olanaklı
kılmaktadır.
DİE verilerinin endeks inşasında tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise hazırlanan
haritanın analiz birimi olan köy ve mahalle bazında verilerin DİE tarafından temin
edilebilmesidir.
DİE tarafından yapılacak bir sonraki sayımın 2007’de gerçekleşeceği ve sonuçlarının
açıklanmasının 2009 yılını bulacağı düşünülerek endeks inşası için temel veri seti
olarak DİE 2000 Nüfus Sayımı temel alınmıştır.

2 .8 .

İldeki Kurum ve Kuruluşların Topladığı Güncel Verilerin Haritada Yer
Alacak mı?

İldeki kurum ve kuruluşların il çapında topladığı güncel veriler haritada gösterilecek
ancak bu veriler oluşturulacak endekslere dahil edilmeyecektir. Bunun temel nedeni
toplanan verilerin illere göre değişebilmesi, standartlaşmamış olması ve güvenilirliğine
dair yaşanan çekincelerdir. Ayrıca bazı kurum ve kuruluşların topladığı verilerin ilçe
bazında olması ve köy ve mahalle bazında toplanan verilerin sınırlı olması da göz
önüne alınan bir diğer noktadır. Ancak, kurum ve kuruluşlardan toplanan veriler tek
birimlik göstergeler olarak haritada yerlerini alacaktır.
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2 .9 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritasında Hangi Endeksler Bulunmaktadır?

Proje kapsamında hazırlanan yoksulluk/gelişmişlik haritasında temel olarak altı ana
endeks bulunmaktır;


Kadın Gelişmişlik Endeksi



Ekonomik Gelişmişlik Endeksi



Eğitim Endeksi



Konut Kalitesi Endeksi



Tarımsallık Endeksi



Engelliler Endeksi

2.10.

Haritada Yer Alan Endeksler Nasıl Oluşturulmaktadır?

Haritada yer alan endeksler birden fazla göstergenin bir araya getirilmesiyle
oluşturulmaktadır. Aynı olguya işaret eden göstergeler, aralarında pozitif bir ilişki olduğu
varsayımı test edilerek birleştirilmekte ve endekse dahil edilmektedir.
Endekslerin oluşturulma sürecinde göstergelerin endekse dahil edilip edilmemelerine
istatistiksel yöntemlerden yararlanarak karar verilmektedir.

2.11.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Hazırlanmış Haritalar Olarak mı Teslim
Edilecek Yoksa Bir Yazılım Olarakta Hazırlanacak mı?

DİE verileri ve yerelden toplanan verilerden hazırlanan yoksulluk/gelişmişlik haritalarının
yanı sıra proje bittikten sonra ildeki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin bir kontrol
mekanizması olarak kullanabileceği bir yazılım TESEV ekibi tarafından hazırlanacak ve
teslim edilecektir.
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2.12.

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası için Hazırlanan Yazılıma Yeni Veriler
Eklemek ve Yazılım ile Yeni Haritalar Oluşturmak Mümkün Olacak mı?

Yazılımda kullanılan verilerin yapısına ve formatına uygun veriler yoksulluk/gelişmişlik
haritası oluşturmak için hazırlanan yazılıma eklenebilecek ve eklenen verileri gösteren
yeni haritalar bu yazılım vasıtasıyla oluşturulabilecektir.

2.13.

Yeni Endeksler Oluşturmak Mümkün Olacak mı?

Yoksulluk/gelişmişlik haritasında yeni endeksler oluşturmak mümkündür. Ancak endeks
inşası ve yeni endekslerin güvenilir ve anlamlı olup olmadığının kontrol edilmesi
gerekmektedir. Yeni endeks oluşturulması ve test edilmesi konularında TESEV
sorumluluk sahibi değildir.
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ÇALIŞMA GRUPLARI HAKKINDA

3.

“Çalışma Grubu” Ne Anlama Gelmektedir?

3 .1 .

Kent Konseyi ya da Yerel Gündem 21 gibi platformlarda farklı alanlarda çalışmalar
yürüten alt gruplara verilen ortak bir terim olan “Çalışma Grubu”, bir tartışma, düşünce
geliştirme, ortak bir eğitim ve gelişme alanıdır. Bu terimin proje kapsamında tercih
edilmesinde terimin Birleşmiş Milletler ve Habitat çalışmalarında yer alan “working
group” terimini karşılamasının da etkisi bulunmaktadır.
Proje kapsamında yapılacak çalışmaların hepsi kent ölçekli geniş katılımcı platformlara
açık olsa da, yapılan çalışmaların büyük ölçekli gruplarla yürütülmesi pratikte mümkün
değildir. Bu nedenle, proje kapsamında yapılacak çalışmalara ve bileşenlere yönelik,
proje illerinde daha küçük gruplarının oluşturulması uygun görülmüştür. Bu doğrultuda,
proje illerinde, proje çıktılarının sürekliliğinin sağlanması için çalışma gruplarının
kurulması ve çalışma gruplarına proje kapsamında TESEV’de çalışan uzmanlarca ilgili
konularda eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır.

Proje Kapsamında Hangi Çalışma Grupları Oluşturulacaktır?

3 .2 .

Proje kapsamında her ilde temel olarak dört ana çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu
gruplar;


Stratejik Planlama Çalışma Grubu;



Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu



Hizmet Memnuniyet Araştırması Çalışma Grubu



Harcama/İzleme Çalışma Grubu

olarak sıralanabilir.
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3 .3 .

Proje Kapsamında Oluşturulan Çalışma Gruplarının İşlevi Nedir?

Belirtilen konularla ilgili olarak oluşturulan çalışma gruplarında proje kapsamında
yapılan çalışmalar TESEV uzmanlarınca aktarılacak ve konu hakkında çalışma grubu
üyelerinin fikir, görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirilecektir. Çalışma gruplarına verilen
eğitimler ve yapılan toplantılarla proje kapsamında yapılan ve üretilen çalışmaların
süreklilik kazanması ve deneyim paylaşımı ile sivil toplum kapasitesinin belirtilen
konularda güçlenmesi hedeflenmektedir. Oluşturulan grupların yaptığı çalışmalar
yerelde var olan kapasitenin güçlenmesinin yanı sıra üyeleri kontrol mekanizmaları ile
donatarak yerel politikalarda daha aktif rol almalarına ve yapılan çalışmaların daha
katılımcı olmasına olanak sağlayacaktır.

3 .4 .

Proje Kapsamında Başka Çalışma Grupları Oluşturulabilir mi?

Proje kapsamında belirlenen çalışma grubu başlıkları projede yer alan konulara ve proje
çıktılarına göre belirlenmiştir. Ancak proje illerinin özelliklerine ve ihtiyaçlarına bağlı
olarak daha özel ve yerele özgü konu ve ihtiyaçlarla yönelik farklı çalışma gruplarının
oluşturulması da söz konusu olabilir.

3 .5 .

Çalışma Grupları Kimlerden Oluşmalıdır?

Çalışma gruplarının, belirlenen konuda derinlemesine çalışmalar yapabilecek zamana
birikime ve isteğe sahip, farklı sektörlerden, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden
ve farklı disiplinlerden gelen kişilerden oluşması öngörülmüştür. Konuya ilgili farklı
birikim ve deneyime sahip insanların bir arada çalışması çalışma grubunun işlevselliğini
arttıracak en önemli etkendir.
Çalışma gruplarına katılımda gönüllülük çok önemli olmakla birlikte yeterli değildir.
Çalışılan konu ile ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden kişilerin çalışma
gruplarında yer alması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çalışılan konuya dair
sorumluluğu olan her kesimin çalışma grubunda yer alması hem farklı görüşleri ve
yaklaşımları bir araya getirecek, hem de kazanılan deneyimlerin geniş bir yelpaze
tarafından sahiplenilmesini ve sürekliliğini kolaylaştıracaktır.
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3 .6 .

Çalışma Gruplarına Katılanların Sayısı Ne Olmalıdır?

Çalışma Gruplarına katılım konuya, yerel ortakların ve gönüllü katılımcıların ilgisine
bağlı olarak değişebilir. Ancak toplantıların etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması
açısından bu sayının 15-20 kişi civarında olması önerilmektedir. Katılımın fazla olması
durumunda çalışma grubun alt başlıklara bölünmesi de söz konusu olabilir.

3 .7 .

Çalışma Grupları Nasıl İşlemelidir?

Çalışma gruplarının verimli bir şekilde çalışabilmeleri için düzenli bir şekilde bir araya
gelmeleri esastır. Bu toplantılar esnasında herkesin söz almasına dikkat edilmesi,
azınlıkta kalanları dinleme, ortak karar alırken eleştirileri ve karşıt görüşleri
değerlendirme gibi temel değerlere dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca
toplantılar

esnasında

not

tutulması

ve

toplantı

bitiminde

yapılan

çalışmanın

değerlendirilmesi, toplantılardan çıkan sonuçların ve alınan kararların takip edilmesini
kolaylaştıracaktır.
Çalışma gruplarının temel hedeflerinin ve çalışma alanlarının açıkça belirlenmesi
çalışma grubunun sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesi için çok önemlidir. Gruba
katılanların devamlılığı ve çalışmanın sürekliliği açısından toplantıların tüm katılımcılar
için uygun zamanlara konulmasına dikkat edilmelidir.

3 .8 .

Çalışma Grubu Başkanlığı Oluşturulacak mı?

Çalışma grupları demokratik bir ortamda yürütülmelidir, bu bağlamda grup başkanından
ziyade çalışma grubunun toplanması, organizasyonu ile ilgilenecek bir kolaylaştırıcının
olması öngörülmüştür.

13

DAHA İYİ YEREL HİZMET İÇİN SİVİL TOPLUM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
YOKSULLUK/GELİŞMİŞLİK HARİTASI ÇALIŞM A GRUBU EL KİTABI
TESEV

3 .9 .

Çalışma Grubu ile Kent Konseyi Arasındaki İlişki Nasıl Olacak?

Çalışma grubu, proje kapsamında TESEV’in yürüttüğü faaliyetlerin sürekliliğini ve proje
kapsamında üretilen ve öğrenilenlerin ilde daha geniş bir kitle ile paylaşımını
sağlayacak bir köprü niteliğinde olacaktır. Bu kapsamda çalışma grubu üyelerinin
öğrendiklerini ilde var olan Kent Konseyi ya da var ise Yerel Gündem 21’ler aracılığı ile
paylaşmaları ve ilgili konuda ilde bilincin arttırılmasında aktif rol oynamaları
beklenmektedir.

3.10.

Çalışma Grupları Eğitim Alacak mı?

Çalışma grupları proje dahilinde TESEV’de çalışan uzmanlardan çalışma konularına
dair eğitimler alacaklardır.

3.11.

Çalışma Grubu ile TESEV Arasındaki İlişki Nasıl Olacak?

Proje süresince, çalışma grubunda yer alan üyelerin konu hakkında çalışan TESEV
uzmanları ile irtibata geçmesi ve konu ile ilgili her türlü soru, öneri ve eleştirilerini
paylaşması beklenmektedir.
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4.

4 .1 .

YOKSULLUK/GELİŞMİŞLİK HARİTASI ÇALIŞMA GRUBU

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubunun İşlevi Nedir?

Yoksulluk/gelişmişlik haritası çalışma grubunun işlevi temel olarak il çapında hazırlanan
yoksulluk/gelişmişlik haritasının sürekliliğini sağlayarak, haritanın yerelde bir kontrol
mekanizması olarak kullanılmasına olanak sağlayacak bir platform oluşturmaktır. Bu
bağlamda yoksulluk/gelişmişlik haritası çalışma grubu üyeleri harita hakkında teknik
bilgi ve beceri edinecek ve yazılımı kullanarak yeni haritalar oluşturabileceklerdir.
Eğitimler ve toplantılar aracılığı ile edindikleri bilgi sayesinde il kapsamında konu ile ilgili
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine harita ve yazılım hakkında bilgi
verebileceklerdir.

4 .2 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu Kimlerden Oluşmalıdır?

Yoksulluk/gelişmişlik haritası çalışma grubunun gönüllülük ve isteklilik esasında
çalışması öngörülmektedir. Farklı gruplardan, sektörlerden, kurum, kuruluş ve sivil
toplum örgütlerinden ve farklı birikimlerden katılacak olan gönüllülerin temel olarak
konuya ilgi duyan bireylerden oluşması esastır. Bununla birlikte, proje kapsamına ve
yoksulluk haritasında hazırlanan endekslerle bağlantılı olarak eğitim, sağlık, altyapı ve
sosyal hizmetlerle ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin çalışma grubu
içerisinde yer alarak konu hakkında bilgi sahibi olmaları ve görüş ve önerilerini
belirtmeleri büyük önem taşımaktadır.

4 .3 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu Kaç Kişiden Oluşmalıdır?

Konuya ilgi duyan herkesin katılımcı olabileceği çalışma gruplarında, grubun
işlevselliğini arttırmak ve toplantıların sürekliliğini ve düzenliliğini olanaklı kılmak amacı
ile çalışma grubunu 15-20 kişi ile sınırlamanın uygun olacağı düşünülmüştür.
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4 .4 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu Ne Kadar Süre ile Toplanır?

Yoksulluk/gelişmişlik haritası çalışma grubu oluşturulduktan sonra grup üyelerine uygun
gelen ortak bir zaman ayarlanarak 15 günde bir çalışma grubunun toplanması için
gerekli organizasyonun yapılması öngörülmüştür.

4 .5 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubuna TESEV Eğitim Desteği
Sağlayacak mı?

Yoksulluk/gelişmişlik

haritası

çalışma

grubuna,

yoksulluk/gelişmişlik

haritasının

kullanımı konusunda eğitim verilecektir.

4 .6 .

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu TESEV’de Kimlerden Destek
alabilir?

Yoksulluk/gelişmişlik

haritası

hakkında

yorum,

görüş,

zumray@tesev.org.tr adresinden Zümray Kutlu’ya iletebilirsiniz.
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