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Özet: Bu doküman, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) tarafından koordine edilen altı 

ağ hakkında bilgi sunmaktadır. Örnek olay incelemelerinin analizi, ağların nasıl kurulmuş olduğu, nasıl 

yönetildikleri ve geliştirildikleri konusunda birtakım farklar ve benzerliklere ve dolayısıyla paternlere, 

ve aynı zamanda esnekliğin hakim olduğu birtakım alanlara işaret etmektedir. Örnek olay 

incelemeleri, ağların kurulması, yönetilmesi ve geliştirilmesinin başarısını etkileyen politikalar, rehber 

ilkeler ve çıkarılan dersleri içermektedir. Aynı zamanda, ağ koordinasyonu ve ağ üyeleri arasında 

alışveriş bakımından güçlü potansiyeli nedeniyle, İnternet ve sosyal medya ayrı bir bölüm halinde 

anlatılmaktadır; anılan bölüm, belediyeler ve diğer kamu kurumları için fikirler ve genel rehber ilkeler 

ortaya koymaktadır. 
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1 Hazırlık 

1.1 Giriş ve Amaç 

Bu doküman, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) temsilcilerinin İsveç’e yapacakları çalışma gezisi 

öncesinde, Tuselog programı kapsamında verilen görevin bir parçası olarak hazırlanmıştır. 

Bu dokümanın birincil hedef kitlesi TBB’dir; öte yandan TBB üyeleri ise ikincil hedef kitle olarak 

düşünülmektedir. 

Bu dokümanın hazırlanmasında, iki ayrı amaç güdülmüştür: 

 Birincisi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) tarafından koordine edilen 

ağları betimlemek suretiyle örnek olay incelemeleri sağlamak. 

 İkincisi ise, ağların kurulması, yönetilmesi ve geliştirilmesinin başarısını etkileyen 

mevcut organizasyonel yapılar, operasyonel yöntemler, politikalar ve rehber ilkeleri 

tanımlamak. 

1.2 Kapsam ve Metodoloji 

Bu doküman, SALAR tarafından koordine edilen farklı ağları tanımlayan beş örnek olay 

incelemesi sağlamaktadır. Buna ek olarak, özellikle İnternet ve sosyal medya stratejilerini 

seçmede dikkate alınacak hususlara odaklanmış biçimde, İnternet ve sosyal medya konusunda 

bir bölüm de vardır. Doküman, gözden geçirme ve sonuç yorumlarını içeren bir sonuç bölümü 

ile sona ermektedir. 

Bu dokümanın hazırlanmasına yönelik çalışma, masa başı araştırması ve daha ağırlıklı olmak 

üzere mülakatlar yapmak suretiyle yürütülmüştür. 

Kapsanan ağların gerçeğe uygun biçimde karşılaştırılmasını sağlamak üzere, mülakatlarda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Ağ niçin oluşturulmuştur ve ihtiyaçlar nasıl tespit edilmiştir? 

2. Üyeleri kimlerdir? 

3. Ağ nasıl yapılanmıştır, SALAR ve üyelerin rolleri nelerdir? 

4. a) Bilgilendirme, b) etkileşim ve c) diğer düzenlemeler bakımından, üyelerle diyalog nasıl 

yürütülmektedir? 

5. Bir ağı başarıyla kurmak, geliştirmek ve yönetmek için temel faktörler sizce nelerdir? 

6. Ağ vasıtasıyla elde edilen temel sonuçlar nelerdir? 

7. Ağ, politikaları nasıl etkiliyor? 
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2 Ağlar 

2.1. SALAR Ağlarına Giriş 

Son on yılda, SALAR tarafından koordine edilen ağlarda büyük bir artış olmuştur. Bunun bir 

nedeni, SALAR’ın hem yerel siyasetçi ve kamu görevlilerini hem de bu kişilerin sorumluluk 

alanlarına ilişkin realiteleri daha iyi anlama ihtiyacıdır; tabii ki bunun nedenleri, İsveç ve AB 

mevzuatının daha da karmaşık hale gelmesi ve belediyelerin devlet makamları karşısında 

temsillerini artırma ihtiyacının büyümesidir. Ayrıca, belediyelere yeni sorumluluklar yüklenmiş; 

bu sorumluluklar da, organizasyonel yapı ve işleyişte değişiklik yapmada birbirlerinden 

öğrenme imkanı olmasını gerektirmiştir. 

Yerel seviyedeki realiteleri kavramak, SALAR’ın kendi 290 üye belediyesine daha iyi ve daha 

anlamlı hizmetler verebilmesini de sağlamakta, ve birçok veya tüm belediyelerin katılmasını 

gerektiren büyük çaplı uyumlu eylemlere girişilirken önemli bir gerçeklik kontrolü 

sağlamaktadır.  

Ağlara katılma, SALAR ve belediyeler için görünürlük ve paylaşım imkanlarını artırmaktadır. 

Belediyeler, kendi siyasetçileri ve kamu görevlileri vasıtasıyla, kendi akranlarıyla ilişki kurmak 

suretiyle bilgi ve deneyim kazanabilmektedir. 

Alışveriş ve/veya paylaşım çoğunlukla sorun odaklıdır ve “gerçek sorunlara gerçek çözümler”, 

bu dokümanda yer alan örnek olay incelemelerindeki hakim temadır. 

2.2. Örnek Olay İncelemeleri 

Belediye Üst Düzey Yöneticileri Ağı 

SALAR ile belediye üst düzey yönetimi arasında gayri resmi fikir alışverişini destekleyen ağ 

Temel bilgiler: 1) Ağın amacı/misyonu: SALAR için görüş bildirme aracı/belediyelerde üst 

yönetim için alışveriş forumu. 2) Üye sayısı: SALAR (2) ve 30 kadar belediyenin üst düzey 

yöneticisi. 3) Üyelik kriterleri: İldeki belediyeler tarafından atanan, her ilden (büyüklüğüne 

bağlı olarak) bir ila üç temsilci. 

Ağın tanımlanması: SALAR Genel Müdürü 2005 yılında göreve başladıktan sonra, belediye üst 

düzey yöneticileri için bir ağ kurmuştur. SALAR’ın amacı, fikir alışverişini kolaylaştırmak ve 

yerel düzeyi etkileyen rehber ilkeler ve politikalara geri bildirim sağlamak üzere, belediye üst 

düzey yöneticilerinden oluşan bir görüş bildirme aracı kurmak olmuştur. Ağ, koordinasyon ve 

yönetime gerek duyduğu için, Genel Müdür’ün ofisinden iki personel, ağı yönetme göreviyle 

(kısmi zamanlı olarak) görevlendirilmiştir. 

Ağ üyeleri yılda iki-üç kez toplanır ve toplantıların gündemi Genel Müdür tarafından 

önerilmektedir (ağ koordinatörü ve bölüm başkanlarının desteğiyle), öte yandan belediyeler de 

toplantıdan önce gündem maddesi ekleme imkanına sahiptir. 
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Örgütün çalışmalarının üyeleri tarafından desteklenmesini sağlamak SALAR için önemlidir. 

“Açık karşılaştırmalar”, genel onay gerektiren, hep gündeme gelen bir konu başlığıdır. 

Dolayısıyla, konuyu ağ üyeleriyle tartışmak bunu güvence altına almanın bir yoludur. “Açık 

karşılaştırmalar”, genel sağlık, iş ortamı, ilk ve orta öğretim, sağlık ve tıbbi bakım, güvenlik ve 

asayiş, sosyal hizmetler gibi parametreleri içeren, belediyeler ve il meclisleri tarafından işletilen 

ve sunulan birtakım hizmet alanlarında kalite, sonuçlar ve maliyetlere ilişkin yıllık araştırma ve 

derecelendirme çalışmasıdır. “Açık karşılaştırmalar”ın sonucu, derecelendirme sonuçlarına 

bakarak, belediyelerin değişimi ve iyileştirme önlemlerini başlatmalarını desteklemektedir. 

Ağ bünyesinde tartışılan güncel konulardan birisi, örneğin yaşlı bakımı ve engelli/diğer 

zorlukları olan gençlerin bakımı konularında, belediyeler ile il meclisleri/bölgeler arasındaki 

sorumluluk sınırlarına ilişkin sorunlardır. Bu konu, il meclisleri/bölge üst yöneticileri 

tarafından organize edilen mukabil ağ ile birlikte gelişmektedir. 

Toplantı konularının açılışı genellikle bir veya daha fazla SALAR uzmanı tarafından 

yapılmaktadır; bu uzman(lar), mevcut durum hakkında (yeni mevzuat, yeni bulgular vs.) ağ 

üyelerine bilgi verirler veya güncelleme yapmaktadırlar. Ancak, bazı gündem maddeleri ise, 

mini-seminer biçiminde yapılan sunum ve tartışmalar ile, ağın kendisi tarafından 

yürütülmektedir. Toplantılar arasındaki zamanda, belirli konular üzerinde çalışmak üzere 

görevlendirilen alt gruplar olabilmektedir; örneğin, sorumluluk sınırlarının belirlenmesine 

ilişkin konuda, vatandaşlara sunulan hizmetleri daha güçlü kılmak için ortak çaba geliştirmek 

üzere belediyeler ve il meclislerinin nasıl destekleneceği gibi. 

Ağın karar yetkisi yoktur; ancak, ağın ulaştığı sonuçlar doğrudan Genel Müdür’ün ofisine iletilir, 

o ofis de, SALAR Kurulu’na öneriler sunabilmektedir. 

Ağ bünyesinde iletişim ve diyalog, ağ etkinlikleri öncesinde oldukça sıklaşmaktadır, ancak ağ 

aynı zamanda geçici bir soru-cevap forumu olarak da hizmet etmektedir, çünkü üyelerin sahip 

olduğu kolektif uzmanlık, teknik konularda hemen danışmanlık sağlayan büyük bir kaynaktır. 

Şeffaflık çabası olarak, 290 belediyenin tamamına, her ağ toplantısının tutanakları 

gönderilmektedir, böylece tüm belediyeler tartışılan temel noktalardan haberdar olmaktadır. 

Toplantıya katılmayan belediyeler, kendi il temsilcilerinden, ve tabii ki SALAR’dan, daha 

ayrıntılı bilgi isteme imkanına sahiptir. Ağa ek olarak ayrıca, 290 belediyeye, SALAR Genel 

Müdürlüğünden haftalık haber bülteni gönderilmektedir. 

Ağın görevi olarak açıkça ifade edilmiş olmasa da, başta şefler seviyesinde olmak üzere belediye 

personelinin eğitimine ilişkin öneriler de ağ bünyesinde tartışılmaktadır. Üyeler, kendi 

çalışanlarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamakta ve SALAR ve diğer eğitim sağlayıcılardan gelen 

eğitim önerilerine yanıt verebilmektedirler. 

Üyeler ile sürekli diyalogu sürdürmenin önemi, başta üyelerin toplantıya gündem maddeleri 

önermek ve belediyelerin üst yöneticilerin karşı karşıya olduğu güncel konular/sorunları ortaya 

koymak suretiyle, faydalı bir alışverişin anahtarı olarak görülmektedir. SALAR’ın yalnız ağ 

üyelerini mevcut sorunlar hakkında bilgilendirmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. SALAR, 

ağa büyük değer vermektedir ve politikalar ve düzenlemeler için gerçeklik kontrolü ve 

iyileştirme aracı olarak görmektedir. 
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Yerel ve Bölgesel Kalkınma Ağı 

Yerel işletmelere daha iyi hizmet verme yolu 

Temel bilgiler: 1) Ağın amacı/misyonu: Yerel ve bölgesel kalkınma koşulları ve bu koşulları 

iyileştirme konusunda alışveriş forumu. 2) Üye sayısı: SALAR (5-7) ve 290 belediyenin kalkınma 

birimi başkanları. 3) Üyelik kriterleri: Belediyelerin kalkınma birimi başkanları. 

Ağın tanımlanması: SALAR 2005 yılında, belediye başkanları ve kalkınma birimi başkanlarından 

oluşan bir ağ vasıtasıyla yerel kalkınma konusunda çalışmaya başlamıştır. SALAR ve belediyeler, 

ekonomik kalkınma için yerel koşulları destekleme ve iyileştirmede belediyenin yaşamsal rol 

oynadığını daha geniş biçimde anlamaya başladıklarından, ekonomik kalkınmaya ilişkin önemli 

güncel konular hakkında fikir alışverişi için ağı kullanmaya başlamışlardır. İlk tartışmaların bir 

kısmı, yerel iş koşulları hakkında olmaktan daha çok, işe gidiş-geliş ve trafik altyapısı çevresinde 

olmuştur. 

Ağ, 2008 yılına kadar oldukça geniş bir konu yelpazesi üzerinde çalışmıştır; ancak 2008 yılında 

yapılan ulusal araştırmada, belediyelerin birçoğu ağın sadece yerel iş koşullarına odaklanmasını 

istemiştir. Bunun sonucunda, mevcut ağ sadece yerel ve bölgesel kalkınmaya odaklanmaya 

başlamıştır. Konularını yerel iş ve sanayi koşullarına daraltmaya ek olarak, ağa üyelik sadece 

belediyelerin kalkınma birimi başkanları ile sınırlanmıştır. Buna ek olarak ağ, örneğin daha 

iyileştirilmiş, süresi kısaltılmış idari işlemler gibi, özellikle yerel işletmelere sunulan pratik 

hizmetlerin iyileştirilmesi için araç ve yöntemler bakımından üyelerinin mesleki gelişimine 

hizmet vermeye başlamıştır. “Tek kapı”, ağın geliştirdiği bir kavram olmuştur; bunun anlamı, 

işletmelerin, fikir alışverişi ve idari işlemlerin yürütülmesi için belediyede tek irtibat kişisi ile 

görüşmesidir. 

2008 yılında ağa yapılan değişikliklerin diğer bir sonucu da, ağ koordinatörlerinin, ağın ivmesini 

daha güçlü biçimde artırmaya başlamaları olmuştur. Örneğin, mevzuat, e-işletme ve diğer 

güncel ve önemli bilgi kategorileri dahil olmak üzere, ağ etkinlikleri esnasında sunumlarıyla 

katkıda bulunan farklı SALAR uzmanlarını da dahil etmeye başlamıştır. En çok konuşulan 

konular arasında iç pazarda hizmetlere ilişkin AB Direktifinin organizasyonel ve yasal etkileri 

yer almıştır; bu Direktif, İsveç belediyeleri ve yerel işletmelerde alımların düzenlenmesi 

konusunda bazen oldukça karmaşık etkileri nedeniyle, birkaç ağ toplantısının odak noktası 

olmuştur. 

Ağ, tüm belediyelere açık olduğu için, diyalog ve verimlilik sağlayabilmek amacıyla, 

etkinliklerdeki katılımcı sayısını sınırlamak gerekmiştir. Çoğu kez, katılımcı sayısı 35-40 ile 

sınırlanmaktadır ancak konu ve toplantı türüne bağlı olarak bazen 70 kadar kişi de 

katılmaktadır. Toplantılar tipik olarak “öğleden öğleye” biçiminde düzenlenmekte, katılımcılar 

kendi barınma ve yiyecek giderlerini karşılamaktadır. Bu tür giderler, bazı belediyelerin ağ 

etkinliklerine öncelik vermeme nedeni olmaktadır, ancak etkinliklerin ele aldığı konular 

bakımından, belediyelerin çoğunluğu, etkinliğin faydalarını maliyetinden daha yüksek 

görmektedir. 
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Ağın gerçeklere dayalı olarak sürdürülmesini sağlamak için, SALAR’da kısmi zamanlı çalışan ağ 

personelinin, belediyelerin yerel kalkınma için en acil ve önemli gördüğü konuları anlaması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, ağın başarısına katkıda bulunan en önemli faktör, ağ içinde ve 

üyeler arasında diyalogu sürdürmektir. Ayrıca, lojistik yönetim de, başarıyı sürdürmenin diğer 

bir anahtarı sayılmalıdır. İnsanlar, meslektaşlarının ve katkıda bulunan uzmanların sağladığı 

kolektif bilgiyi özümseyebilmek için, etkinliklere kolayca seyahat edebilmeli ve toplantı 

yerindeki atmosferden yararlanmalıdır. 

Çevre ve Genel Sağlık Ağı 

Yerel seviyeyi etkileyen yeni sorumluluklar, yeni mevzuat ve rehber ilkeler hakkında diyalogu 

geliştiren ağ 

Temel bilgiler: 1) Ağın amacı/misyonu: SALAR için görüş bildirme aracı/üyeler için tartışma ve 

paylaşma forumu/yerel seviyede çevre sorumlulukları konusunda yetkili makamlar ile diyalog. 

2) Üye sayısı: SALAR (5-7) ve 25 belediyenin çevre ve genel sağlık birimi başkanları. 3) Üyelik 

kriterleri: Belediye çevre birimi başkanı olmak, bilgi/uzmanlık ve paylaşma isteğine sahip 

olmak; bir bütün olarak ağın dinamik yapısına katkıda bulunan bir belediyeye mensup olmak. 

Ağın tanımlanması: Ağ fikri, belediye seviyesindeki zorluklara çözüm ve çare bakımından ne 

türden desteğe gerek olduğunu SALAR’ın anlama ihtiyacından doğmuştur. Çevre kodu, gıda 

konuları gibi sorunlar yanı sıra, çevreye ilişkin stratejik kararlar için, meslektaşlar arasında 

paylaşım için bir foruma ihtiyaç duyulmuştur. SALAR, ağa dahil etmek üzere, çevre sorunlarına 

çözüm bulmada oldukça aktif ve başarılı geçmişi olan belediyeler arasından belirli sayıda üye 

seçmiştir. Ayrıca, tüm ülkeyi temsil eden bir ağ kurmak amacıyla, SALAR, Kuzeyden Güneye, 

Doğudan Batıya, kıyılardan iç kesimlere ülke genelinde 21 ilin çoğunu içermek üzere, büyük ve 

küçük belediyelerden bir karışım oluşturmuş, böylelikle çeşitli belediye realitelerinden değerli 

girdiler alınmasını sağlamıştır. 

Ağa mensup olmak, zaman içinde, bir nitelik olarak görülmeye başlamış ve küçük belediyelere 

mensup üyeler, ağ bünyesinde aktif biçimde çalıştıkları için, sıklıkla daha büyük belediyelere 

“terfi” etmişlerdir. Her yıl dört adet iki günlük toplantı düzenlenmekte; bunların üçü 

Stockholm’de ve birisi de üye belediyelerden birinde yapılmaktadır. Ağ toplantısı, üye 

belediyede düzenlendiğinde bu tipik olarak bir çalışma gezisi içermekte; bu gezide genellikle 

teknik ve/veya organizasyonel olarak, çevre zorluklarına daha iyi çözüm getiren bir akıllı çözüm 

ortaya konulmaktadır. 

Toplantı tipik olarak üyelerin mevcut zorlukları ve/veya yeni mevzuat veya organizasyonel 

zorluklara ilişkin çözümleri, örneğin personel alımı konuları veya bütçe kesintileri şeklinde mali 

kısıtlamaları, anlatmasıyla başlamaktadır. Genellikle, diğer üyeler, meslektaşlarının ifade etmiş 

olduğu zorluklara öneriler ve/veya çözümler sunmaktadırlar. 

Ağın faydaları esas olarak üç biçimde kendini göstermektedir: 

 SALAR, üyelerini daha iyi anlamakta ve böylece üyeleri adına daha iyi lobicilik 

yapabilmekte ve üyelerine daha iyi destek hizmetleri sunmaktadır. 

 Ağ üyeleri, birbirleriyle ilişkiye girmeleri, zorlukları ve çözümleri tartışmaları, ağ 

üyelerinin iyi uygulamalarını anlatmaları sayesinde, uygulamaya yönelik içgörü 

kazanmaktadırlar. 
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 AB, devlet ve devlet makamlarından davet edilen uzmanlar ile politika tasarılarını 

tartışmak suretiyle, yerel perspektifin dile getirilmesi ve örneğin çevre koruma 

bakımından yeni düzenlemelere dahil edilmesi ve/veya yerel sorumluluklar getirilmesi 

amacıyla, yerel perspektifin daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır. Davet edilen makamlar 

ile bu türden etkileşimin doğrudan etkileri genellikle belediyeler için daha iyi rehber 

ilkeler, politikalarda daha fazla yerel perspektif oluşmasını sağlamaktadır. Etkileşimin 

faydası karşılıklıdır, dolayısıyla devlet de, ağ ile danıştığında oldukça değerli girdiler 

elde etmektedir. 

Ağ üyelerine ek olarak, tüm belediyelere (290), ağ etkinliğini takiben bir haber bülteni 

gönderilmektedir. Böylece, tüm belediyeler gelişmelerden haberdar edilmektedir. Ayrıca, ağ 

toplantısına katılmamış olan bir belediye, belirli bir konu hakkında ilave rehberlik veya bilgiye 

ihtiyaç duyarsa, ilin ağ temsilcisiyle temas kurabilmektedir. 

Kısmi zamanlı ağ koordinatörü (3-4 meslektaşını içeren temel ekip ile çalışır), farklı bağlamları 

ve zorlukları temsil eden, tamamlayıcı uzmanlık profilleri sağlayan, dolayısıyla diğer üyelerin 

zorluklarının çözümü için çok sayıda faydalı girdi getiren, dinamik bir ağ üyeleri karışımı 

oluşturmanın önemini vurgulamaktadır. 

Belediye Bilgi Ağı 

Bilgi yönetimi çözümleri ve bilgi teknolojisi bakımından iyi uygulama kısa yolları konusunda 

meslektaşlar ağı 

Temel bilgiler: 1) Ağın amacı/misyonu. 2) Üye sayısı: SALAR’dan 5’ten fazla kişi, belediyelerden 

30. 3) Üyelik kriterleri. 

Ağın tanımlanması: Bu ağ, SALAR ve İsveç belediyelerinin eş zamanlı girişimiyle 2006 yılında 

oluşturulmuştur; başta çabuk ve güvenilir bilgiye talebin artması nedeniyle, bilişim 

yöneticilerine birçok sorumluluk verilmiştir. Ağ, tüm illerden temsilci içermektedir (her ilde bir 

“düğüm” olmak üzere), ve en fazla sayıda belediyesi olan iller için ilave telafi mevcuttur. Üyeler, 

SALAR tarafından atanmaktadır. 

Konferanslar, farklı tematik içeriklerde düzenlenmektedir. Ağ esas olarak, belediyeler arasında 

alışveriş için vardır, ancak aynı zamanda SALAR için bir görüş bildirme aracıdır. Halihazırda ağ 

üyelerinin desteğiyle tartışılan ve geliştirilen güncel bir kampanya ise, işveren markası 

oluşturma çabasıdır. Bu kampanya kapsamında SALAR ve belediyeler, özellikle genç insanları 

belediyelerde kariyer yapmaya yöneltmek amacıyla, belediyelerin imajını yükseltmeye yönelik 

ortak çaba göstermektedir. SALAR, bu kampanya için araç-gereç seti temin etmektedir. Ağ 

bünyesindeki tartışmalar ise, örneğin yerel perspektifin ve özelliklerin aynı araç-gereç setinin 

farklı bileşenlerine nasıl uygulanacağına ilişkindir. 

Ağ aynı zamanda, her yıl SALAR tarafından yapılan “Açık karşılaştırmalar” bakımından bilişim 

birimi başkanlarını da bilgilendirmekte ve hazırlamaktadır. Bilişim birimi başkanlarına, 

karşılaştırmanın sonuçları hakkında güncel bilgiler sağlanmakta; ve basına verecekleri 

mülakatlar, basın bildirileri için veya karşılaştırmanın sonucuyla ilgilenen kişilerin sorularına 

karşılık hazırlık yapmak üzere sonuçlar bu kişilere basından önce verilmektedir. Bu türden 

önceden bildirim özellikle yüksek ve düşük derecelendirme almış belediyeler için özellikle 

önemlidir. 
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Ağ çoğunlukla, iyi uygulama örneklerini ve deneyimleri paylaşmaya hizmet etmektedir; 

toplantılarına dış uzmanların girdi sağlaması olağan dışıdır. Üyelerden gelen destek talepleri ise 

e-hizmetler ve belediyeyi markalaştırma sürecine ilişkindir: grafik profil, İntranet, alım ve 

hizmet sağlayıcılar, siyasetçilerle işbirliği, bilgi yönetimi ve iletişimin belediye bünyesinde nasıl 

yürütüleceği gibi. Bu türden alışverişler sayesinde, birçok teknik çözüm “kısayolu” yaratılmıştır. 

Ağ bünyesinde sık tartışılan diğer bir konu ise “kriz yönetimi”dir: belediyeyi etkileyen krizlerle 

nasıl başa çıkılacağı ve vatandaşlarla diyalogun nasıl yürütüleceği. Ağ bünyesinde buna ilişkin 

geniş deneyim vardır ve üyeler birbirlerinden öğrenebilmektedir: bunun örnekleri arasında, 

endüstride büyük kesintilere ilişkin krizler ve yerel düzeyde böylesine travmatik olaylar 

karşısında bilgilendirme ve iletişimin nasıl hazırlanacağı ve yönetileceği vardır. 

Ağın toplantıları arasında bilgilendirme, iletişim ve belge sunma için bir proje İnternet 

platformu kullanılmaktadır. Platformun kullanımı, üyeler arasında tamamen düzenli hale 

getirilmemiş olduğu için, posta olarak da kullanılmaktadır. 

Ağın zorlukları olarak, ağ koordinatörü, bilişim birimlerinin başkanlarının büyük ilgi 

göstermesinden söz etmiştir, öte yandan bu kişiler, genellikle belediyede bilişim hizmetlerinin 

müdahalesini gerektiren beklenmedik olaylar nedeniyle, toplantılara katılmakta genellikle 

güçlük çekmektedir. Bu üyelerin toplantıya katılamaması karşısında, onlara daha iyi 

ulaşabilmek için, toplantılar, proje İnternet platformundan canlı yayınlanmaktadır. 

AB Koordinatörleri Ağı 

Genel merkezdeki üyelerden oluşan SALAR ağı 

Temel bilgiler: 1) Ağın amacı/misyonu: SALAR personeli arasında ve SALAR’dan belediyelere 

AB bilgilerini paylaşma. 2) Üye sayısı: 18 (tamamı SALAR). 3) Üyelik kriterleri: SALAR 

bünyesindeki her bölümden kilit temsilci/AB bilgisi. 

Ağın tanımlanması: SALAR daha önceleri, Stockholm’deki genel merkezin farklı bölümleri 

bünyesinde görev yapan AB koordinatörlerine sahip olmuştur. Bu durum koordinasyon 

yapılmasını zorlaştırmış, aynı zamanda genelde birbiriyle örtüşen tematik alanlarda AB 

zorlukları, fırsatları ve güncellemeleri konusunda kolektif bir anlayış elde edilmesini 

zorlaştırmıştır. SALAR, 2006 yılında, genel merkezde Uluslararası Sekreterya bünyesinde AB 

koordinasyonunu örgütlemiş, bu birim de farklı bölümleri koordine etmeye başlamıştır. Bu iş 

için alınan ilk önlemlerden birisi, düzenli bir toplantı ihdas etmek olmuştur; bu toplantılar artık 

SALAR binasında her ayın üçüncü Cuma günü yapılmaktadır. Sunumlar ve tartışmalar, önceden 

belirlenen toplantı gündem maddeleri çevresinde yapılmaktadır (toplantının açılışı, ana konu 

ve/veya davetli misafir konuşmacı, üyelerin talebi üzerine güncel konular, bir sonraki 

toplantının ana konusu, diğer sorular, toplantının kapanışı). Başkanlık ve sekreterlik, 

dönüşümlü görevlerdir ve her üyeye, gelecek toplantılarda bu işlevi ne zaman üstleneceği 

önceden bildirilmektedir. 
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Ağın, Uluslararası Sekreterya’dan 9 üyesi, SALAR genel merkezindeki diğer bölümlerden ise 

(yaklaşık) 9 üyesi vardır. 

AB koordinatörler ağına ek olarak, ağ aynı zamanda tüm SALAR personeline açık olan AB 

seminerleri de düzenlemektedir. Bu etkinlikler, kısa olması ve çok zaman almaması için, bir dizi 

kısa haber maddesi olarak sunulmaktadır. Tüm SALAR personeline açık olan diğer bir imkan da, 

SALAR merkezinde ve Brüksel’de eğitimi içeren bir AB kursudur. 

Ağın en önemli ürünü “AB güncel konular” kitapçığıdır. Bu yarı-yıllık kitapçık, güncel AB 

konularını işlemekte ve SALAR ana sayfası üzerinden dağıtılmaktadır; öte yandan, basılı kitapçık 

halinde posta ile de istenebilmektedir. SALAR genel merkezindeki yaklaşık 50-60 uzman bu 

yayının bölümlerini yazmakta, aynı zamanda, ağ dışından uzmanlar da kitapçığın 

hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Yayının birincil hedef kitlesi belediyelerdir. 

Ağ’ın kendisi yalnız SALAR personeli için olmakla birlikte, belediyeler kendi ağ düzenlemelerini 

yapmaktadır; örneğin AB konularını bölgesel düzeyde ele almak üzere kendi ağlarını 

oluşturmuşlardır. 

Ağın başarı faktörleri arasında, rehberlik sağlanması, iç rehber ilkeler (kontrol listesi, önceden 

belirlenen gündem, dönüşümlü başkan/sekreter), İnternet aracı Outlook (toplantılara davet) 

vasıtasıyla elde edilen verimlilik vardır. Aynı zamanda, bu toplantıları rahat hale getirmek, 

toplantılar esnasında kahve ve diğer ikramlar sunmak da önemlidir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ağı 

Eğitim ve üyeler arasında diyalog yoluyla, araştırmaları uygulamaya dönüştüren ağ 

Temel bilgiler: 1) Ağın amacı/misyonu: Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda alışveriş ve 

eğitim. 2) Üye sayısı: 200-300. 3) Üyelik kriterleri: Yok. Sadece, belediyede ve/veya il meclisi 

teşkilatında çalışıyor olmak. 

Ağın tanımlanması: Toplumsal cinsiyet eşitliği ağı, il meclisleri ağı olarak başlamış, daha sonra 

2006 yılından itibaren belediyeleri de katılımcı ve üye olarak kabul etmeye başlamıştır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmaları ve sürekli bilgilendirme forumuna duyulan ihtiyaç, hem 

belediyeler hem de SALAR tarafından dile getirilmiştir. Ağ, yeni üyeleri bünyesine katarak 

büyümüş, bu üyeler kendi zamanlarının bir kısmını, tipik olarak eğitim ve seminer biçimindeki 

etkinliklere katılmaya, ve İnternet forumu üzerinden görüş alışverişlerine ayırmıştır. 

Ağ bünyesindeki toplantılar, üyeler tarafından düzenlenmekte ve, planlama, icra ve takip dahil 

her etkinliğin düzenlenmesini, 1-5 kuruma mensup 1-8 kişi yürütmektedir. Ağdaki her toplantı 

bir dereceye kadar eğitim içermektedir; bu tipik olarak, bir belediyenin çalışma yöntemlerine 

ilişkin örnekleri veya belirli bir duruma çözümleri sunması şeklinde olmaktadır. Genellikle, bir 

dış uzman, belirli bir konu hakkında araştırma sonuçlarını ağ üyeleriyle paylaşmaktadır.  

Bir etkinliğin teması genellikle üyeler tarafından ortaya konulmaktadır; bu da bazen gelecekteki 

toplantıları düzenlemek isteyen kişi ve kurumların sıraya girmesine neden olmaktadır. Farklı 

düzenleyiciler olması nedeniyle, etkinlikler ülkenin farklı yerlerinde düzenlenmekte, çoğu da 

Stockholm, Örebro ve Gothenburg gibi daha büyük şehirlerde yapılmaktadır. 

Ağın kullandığı İnternet proje aracı olan “Projectplace”, İnternet üzerindeki resmi koordinasyon 

ve iletişim forumudur ve üyelere gündem, eğitim malzemeleri ve tutanakları sağlamaktadır. 
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Ağın halihazırda 200-300 kadar aktif üyesi vardır (İnternet forumunda halen aktif üyelere 

ilişkin bir liste mevcuttur). Ağ oldukça akışkan bir yapıdadır; çünkü isteyen herkes belirli bir 

etkinliğe katılmak için ağ üyesi olabilmekte, ve etkinliğin temasına bağlı olarak, belediye veya il 

meclisindeki farklı birimlerin katılımı istenmektedir. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği 

sorumluluğu, çoğu belediye ve il meclisinde farklı biçimlerde örgütlendiği için, etkinliklere 

katılım, farklı yönetim işlevlerini çekmektedir. 

Ağın sürekli olarak üzerinde durduğu konular aşağıdakilerdir: 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği araştırmalarını yeni (akademik) bulguları yerel seviyede 

uygulanabilir hale getirmenin yolları, 

 Belediyeler ve il meclislerinde çalışan uygulayıcıların bilgi ve becerilerini artırmak, 

 Norm-eleştirel eşitlik çalışmaları; gücün birden fazla faktörünü eşzamanlı analiz etme. 

Örneğin, niçin bazı işlere sadece belirli gruptan insanların sahip olduğunu analiz etme. 

Ağın başlangıcından bu yana, araştırmacılar, SALAR’ın belediyeler ve il meclisleri ile işbirliği 

halinde yürütmekte olduğu stratejik toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına artan oranda 

katkıda bulunmakta ve aynı zamanda değerlendirmektedirler. 

Ağ ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışma deneyimi olan kişileri tespit etmede 

etkili olmuştur. Bu kişiler, SALAR’daki kilit personel ile işbirliği yaparak, daha sonra ağın 

üyelerine verilen eğitim kurslarına dahil edilen eğitim materyallerinin üretilmesini 

desteklemiştir. Belediyeler ve il meclisleri arasında deneyim ve eğitimsel birikim önemli 

farklılıklar gösterdiği için, ağın üyeleri eğitime ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiştir. Eğitim esas 

olarak, teori, örnek olay/tartışma ve daha sonra işyerinde uygulama ve geri bildirim üzerine 

kuruludur. Eğitim kursu ve materyali, akredite edilmiştir ve artık İsveç’te bir üniversitede 

eğitimde kullanılacaktır. 

Ağ üyeleri arasında alışveriş ve eğitim vasıtaları yoluyla, zaman içinde aşağıdakileri içeren ağlar 

oluşmuştur: 

 Güncel eğitim programı ağı, 

 Eğitim programı mezunları ağı, 

 Daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliği için taktikler konusunda ileri tartışma grubu, 

 Geliştirme grubu ağı: eğitim materyali ve kurs müfredatını hazırlamaya katılanların 

grubu. 

Toplantılar ve üyeler arasında etkileşime ek olarak, ve bunların sayesinde, belediyeler ve il 

meclisleri, birbirlerine, organizasyonel ve operasyonel zorluklara ilişkin çözümler sağlamıştır; 

böylece belediye ve il düzeyinde yazılı stratejileri etkilemiş, eşitsizliğe ilişkin sorunları ve 

eşitsizlikle mücadele eylem planlarını tanımlamıştır. 

Ağın yönetimi, SALAR’ın sağlık ve sosyal bakım dairesinin bir parçası olan toplumsal cinsiyet 

eşitliği ve genel sağlık bölümüne mensup bir kısım personel arasında paylaşılmaktadır. 

Etkinliklerin düzenlenmesi (kısmen tanımlanmış olduğu gibi), SALAR yöneticileri ve ağ 

üyelerinin ortak çabasıyla yapılmaktadır, ancak etkinlikler için davet ve pazarlamadan SALAR 

sorumludur. 
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Genel ifadeyle, toplumsal cinsiyet eşitliği ağının başarısı SALAR’ın, başta devlet makamları 

olmak üzere farklı kurumlar tarafından ne söylendiğini dikkatle dinleme ve bu bilgileri 

üyelerine iletme yeteneğinde yatmaktadır. Ağın kuruluş aşamasında, SALAR’ın bir kurum olarak 

kendi üyeleri arasında birçok irtibata ve farklı uzman profillerine sahip olması, ilk kuruluşu 

oldukça kolaylaştırmıştır. Ayrıca, SALAR’ın kendi İnternet sayfasını kullanması ve buna geniş 

ölçüde yatırım yapması, toplumsal cinsiyet eşitliği ağına SALAR üyelerinin kolayca erişmesini 

sağlamıştır. 

Ağın gelecekteki başarısı, üyelerin faaliyetlerini sahiplenmesine ve ağın geliştirilmesine bağlıdır. 

Buna ek olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında gelişmeleri takip etmek ve yeni çığır açan 

araştırmaları ve aynı zamanda, ilk görüşte tartışmalı olabilecek zorlukları ve çözümleri ortaya 

koymaktan çekinmemek önemlidir. 
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3 İnternet ve Sosyal Medya – Ağın En İyi Arkadaşları 

İnternet ve sosyal medya, yukarıda belirtilen ağların ve aynı zamanda birlikler ve münferit 

belediyelerin de gücünü artırabilmektedir. 

İnternet ve sosyal medya, günümüzde kamu makamlarının bilgilendirme, iletişim ve nispeten 

(hala) düşük ölçüde olmak üzere, vatandaşlar ile diyalog için kullandığı varsayılan kanallardır. 

İyi yönetilmek şartıyla, İnternet ve sosyal medyanın fiziksel buluşma ihtiyacını ortadan 

kaldırması ve böylece parasal tasarruf sağlaması da önemli bir faydadır. 

Birliğe ilişkin bir örnek verecek olursak, SALAR kendi İnternet sitesini sık sık ve kapsamlı yayın, 

duyuru ve bilgi paylaşımı için, ve bir dereceye kadar, üye belediyelerle diyalog için 

kullanmaktadır. Ancak, bugüne kadar kapsamlı bir soysal medya platformu oluşturulmasına 

dair karar alınmamıştır. 

Doğru İnternet ve sosyal medya araçlarını seçerken, birtakım mülahazalar ve alınacak kararlar 

vardır. Örneğin, kurum bir bilgilendirici mi olmak istiyor, yoksa bir aracı mı, moderatör mü 

yoksa fazlasını mı olmak istiyor? 

 İnternet yapısı nasıl olacak (belediyeler ve diğer kurumlar için)? İçeriğin bir kısmı için 

esneklik olmalı mı, ve bazıları sabit yapıda mı olmalı? 

 İnsanlar İnternet sitesini ziyaret ettiklerinde nasıl davranıyor ve hangi bilgileri istiyor? 

 İnternet sitesi içeriği nasıl yönetilmeli? Kim yönetecek? 

 Temel bilgilerin bir kısmı, örneğin, bir birlik tarafından üretilebilir mi? Örneğin, 

belediyenin genel kuruluşu, ilgili kanunlar, nüfus, ekonomi, endüstri ve coğrafya 

hakkında temel bilgiler bulunmalı mı? 

 Erişilebilirlik, hesap verilebilirlik ve güvenlik bakımından, uygun denge nedir? 

Yukarıdaki rehber ilkeler, belediyeler ve aynı zamanda diğer kamu makamları ve devlet 

kurumları tarafından kullanılmıştır. 

Doğru stratejiyi seçmek, ağın geliştirilmesi ve yönetilmesinde büyük bir maliyet tasarrufu 

yaratma ve aynı zamanda, ağ bünyesindeki ortak zorlukları paylaşma ve çözüm bulma 

konusunda büyük avantajlar sağlama potansiyeli taşımaktadır. SALAR, sosyal medya kullanım 

yöntemleri konusunda her yıl konferanslar düzenlemektedir. Bu etkinliklerde, sosyal medya 

hakkında farklı perspektifler belediyeler ve SALAR tarafından tartışılmaktadır. SALAR aynı 

zamanda, sosyal medyanın yasal yönlerine ilişkin sunum da yapmaktadır. SALAR zaman zaman, 

sosyal medya kullanımı hakkında alışveriş ve tartışmaya yönelik olarak belediyelerle birlikte 

çalıştaylar da düzenlemektedir. 

Bir süre önce bazı belediyeler, Belediye Bilişim Başkanları Ağı vasıtasıyla SALAR’a başvurarak, 

sosyal medya kullanımı konusunda politika oluşturulmasını talep etmişlerdir. Bunun ardından, 

SALAR personeli ve bazı belediyelerin Bilişim Başkanlarından oluşan bir alt grup 

oluşturulmuştur. Anılan alt grup, “Sosyal medyada yer almanın rehber ilkeleri” adında bir 

kılavuz hazırlamıştır. Aşağıdaki maddeler, İnternet ve/veya sosyal medya stratejisi seçimi 

konusunda SALAR tarafından önerilen taslak rehber ilkelerdir: 
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1. Bir çalışanın hizmette iken sosyal medyayı kullanabilmesi için amiri tarafından 

görevlendirilmiş olması gereklidir. Bu karar, kişinin sosyal medyayı bağımsız bir birey 

olarak değil, bir çalışan olarak kullanıyor olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

2. Belediye, İnternet siteleri için yayıncıların atanmasıyla aynı biçimde, sosyal medyadaki 

bilgileri yönetme ve güncelleme konusunda belirli kişileri tayin etmelidir. 

3. Belediye, hangi sosyal medya platformlarını kullandığını belirten bir listeyi, kendi 

İnternet sitesinde bulundurmalıdır. 

4. Belediyedeki siyasetçiler, belediyenin İnternet sitesinden, örneğin kendi şahsi bloguna 

veya partisinin İnternet sitesine bağlantı koymak istemeleri halinde, sorun yoktur. Bu 

karar, belediyenin İnternet sitesinden sorumlu kişiye aittir. Blogda ifade edilen 

görüşlerin belediyenin kendi görüşleri değil, yazan kişinin görüşleri olduğu açıkça 

belirtilmelidir. 

5. Belediye, tweet’ler, Facebook post’ları ve sosyal medya sayfasına gelen diğer yorumlara 

nasıl cevap vereceği konusunda karar vermeli, ve ayrıca, yorumların bazılarını kaldırma 

sistemine (özellikle tehditler ve/veya suç içerikli olanlar) sahip olmalıdır. Aynı kural, 

belediyenin bizzat sosyal medyada yarattığı bilgi için de geçerlidir. 

6. Sosyal medyayı belgelemek üzere, her altı ayda bir ekran görüntülerini kaydetme kararı 

olmalıdır. 

7. Gizlilik dereceli bilgiler sosyal medyada yayınlanmamalıdır. 

8. Belediye, tehditler veya ırkçı nefret söylemleri gibi, suç içerikli materyali kaldırmalıdır. 

9. İfade özgürlüğü ve bilgi edinme özgürlüğü, belediyenin faaliyetleri hakkında sosyal 

medyada yazı yazan belediye çalışanları için de geçerlidir (SALAR’ın “Sadakat ve ifade 

özgürlüğü” adlı kitabına bakınız). 

10. Belediye, çalışanlarının çalışma saatleri esnasında sosyal medyayı nasıl 

kullanabilecekleri konusunda kurallar koymalıdır. Hangi kuralların geçerli olacağını 

belirlemek, her işverenin kendi kararıdır. 

Yukarıdaki (genel) rehber ilkeler, belediyeler tarafından iyi karşılanmıştır. Bu rehber ilkelerin 

yayınlanmasından destek bularak, birçok belediye kendi sosyal medya stratejilerini uygulamaya 

başlamıştır. 

Facebook’un kullanılmasına ilişkin iyi uygulama örnekleri bakımından, bazı belediyeler oldukça 

aktiftir ve bu medyayı sürekli kullanmaktadır; örneğin Karlstad belediyesi (www.karlstad.se 

veya www.facebook.com/karlstadskommun), Facebook’u kullanarak hem kendi mukimleri 

hem de İsveç’in başka yerlerine taşınmış kişilerle de diyalogu sürdürmektedir. Mukimlerle 

diyalog, belediye hizmetleri ve diğer konuma özgü haberlere ilişkin iken, başka yerlere taşınmış 

olanlarla diyalog ise, belediyenin tanıtımının nasıl yapılacağı ve bu kişilerin kendi menşe 

şehirlerine dönüşlerinin nasıl kolaylaştırılacağı konusuna odaklanmaktadır. 

http://www.karlstad.se/
http://www.facebook.com/karlstadskommun
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Başta acil durum mesajları ve belediyenin karşı karşıya olduğu acil sorunlar olmak üzere, daha 

kısa mesajlar ve duyurular için Twitter kullanılmaktadır. Buna ek olarak, Youtube, belediyenin 

İnternet sitesindeki mesajları vurgulamak üzere belediyeler tarafından kullanılmaktadır, ve 

örneğin, bir belediye temsilcisi ile yapılan mülakatı gösterebilmektedir. 

Facebook ve Twitter’a ek olarak bazı alternatif sosyal medyanın da bulunduğunu belirtmek 

gerekir; örneğin, birçok ağ, www.ning.com ağ forumunu kullanmaktadır. Bu ağ, kullanıcının 

kendi kişisel bilgilerini paylaşma ihtiyacını karşılama avantajı sunmaktadır. Diğer (iş) 

platformları arasında, temel işbirliği ve koordinasyon fonksiyonları için ücretsiz üye olunabilen 

www.clearvale.com sitesi vardır.  

4 Sonuçlar 

4.1 İçeriğin Gözden Geçirilmesi 

Yukarıda anlatılan örnek olay incelemeleri, bu bölümde iki perspektiften analiz edilmektedir: 

sırasıyla, farklar ve benzerlikler. 

Farklar: 

 Üyelik: Üyelik kriterleri ve üye sayısı bakımından, ağları organize etmede farklı 

yöntemler olduğu tespit edilmiştir. Bazı ağlar, belediye rol/görevine dayalı olarak “açık” 

üyeliği uygularken, bazıları da (çoğu) seçim yapmış veya illerin ağ için üye ataması 

yoluna gitmiş, böylece ağı, yönetilebilir büyüklükte tutmuştur. 

 Uzmanlık: Ayrıca, toplantı gündemini belirlemede farklı yöntemler olduğu tespit 

edilmiştir; bazı ağlar, ağ üyeleri dışından önemli bir uzman girdisi olmaksızın toplantı 

yapmayı tercih ederken, bazı ağlar ise, sık sık dış uzmanlar davet etmektedir. 

 İletişim ve diyalog: Bilgi teknolojisi vasıtasıyla iletişim ve diyalogu organize etme 

yöntemleri ve araçları bakımından farklar olduğu tespit edilmiştir; bazıları, esas iletişim 

ve diyalog aracı olarak e-postayı kullanırken, diğerleri proje İnternet platformları ve 

etkinliklerin canlı yayınlanması dahil olmak üzere bu araçların bir karışımını 

kullanmaktadır. 

Benzerlikler: 

 Sürekli diyalog: Mülakat yapılan kişilerin tamamı, üyelerin güven ve ilgisini kazanmak 

için sürekli bir diyalogun sürdürülmesinin ve bunun sonucunda ağ konularının ve 

toplantıların içeriğinin sahiplenilmesinin önemini vurgulamıştır. 

 Politikalar ve/veya rehber ilkeler: Mülakatlarda alınan cevaplar, SALAR’ın ağların 

nasıl örgütlenmesine ilişkin özgül politika veya rehber ilkeler koymadığını açıkça 

göstermekle birlikte, her ağın kendi işletim kılavuzu vardır; bu kılavuz tipik olarak ağın 

sorumluluk, roller ve işlevleri dahil olmak üzere kuruluş, gelişim ve yönetimine ilişkin 

bir kontrol listesidir. Bu kontrol listelerinin neye ağırlık verdiği ve içerik ayrıntıları, her 

ağın kendisine bağlıdır. Sosyal medya (ve sosyal medya ağları) için, farklı kamu 

makamlarının kullanabileceği ve bağlama özgü olarak daha da geliştirebileceği, sosyal 

medyaya katılım için temel çerçeve sağlayan, belediyelere (ve diğer kamu kurumlarına) 

yönelik rehber ilkeler vardır. 
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 Coğrafi kapsam: Mülakat yapılan kişilerin tamamı, ülkenin her yerinden ağ üyesinin 

bulunmasının ve kırsal, kentsel, kıyı, iç kesimler gibi farklı yerel bağlamlardan temsilci 

olmasının önemini vurgulamıştır. 

 Koordinatörler: Tüm ağlar, içerik ve lojistik planlama, koordinasyon ve yönetim 

sorumluluklarını üstlenen, belirli sayıda kısmi zamanlı personel ile faaliyet 

göstermektedir. Ağ sorumluluğu, bu kişilerin normal işlerine dahil edilmiştir ve tipik 

olarak aylık mesailerinin bir ila üç gününü ağa ilişkin faaliyetlere vakfetmektedirler. 

 Lojistik: Lojistiği iyi planlama ve icra etmenin önemi, toplantılar öncesinde ve 

esnasında profesyonel ve rahat bir ortam yaratmak için vazgeçilmezdir. 

4.2 Bu Çalışmaya İlişkin Son Sözler 

Örnek olay incelemelerinin gözden geçirilmesi, ağların kurulması, yönetimi ve geliştirilmesi 

bakımından “iyi uygulama” olarak adlandırılabilecek birtakım ortak paydayı ortaya çıkarmıştır. 

Örneğin, tüm ağ koordinatörleri, üyelerle diyalogun ağın canlı ve işe yarar durumda tutulması, 

bir yandan da ağın içerik ve konular bakımından nelere ağırlık vermesi gerektiği konusunda 

üyelerden faydalı geri bildirim alınması için kritik unsur olduğunu belirtmiştir. 

Ağların nasıl kurulduğu, yönetildiği ve geliştirildiğine ilişkin alternatif biçimler sayılabilecek 

birtakım farklar da tespit edilmiştir. Ayrıca, bu farklar, ağın halen içinde bulunduğu yaşam 

döngüsü aşamasına bağlı olabilir; yeni kurulan ağlar, doğru koordinasyon ve işbirliği 

yöntemleri, üye ve içeriği tespit etmeye uğraşabilir, öte yandan daha eski ağlar ise, esas 

konularına ve alışveriş yöntemlerine daha fazla ağırlık verebilirler. 

Bu çalışma, üyelerin ilgi alanlarının ağın profiline yön vermesi gerektiğini, ağın ivmesini 

sürdürecek birilerinin var olmasının zorunlu olduğunu ortaya koymuştur; böylelikle, ağ üyeleri 

arasında faydalı bir alışveriş olmasını sağlamak için kısmi zamanlı ağ koordinatörleri ve diğer 

destek personelinin bulunması zorunludur. 

Yukarıda açıklanan örnek olay incelemeleri, farklı ağ koordinatörleri ve diğer ağ personeli ve 

iletişim görevlilerine yöneltilecek sorular ile, ve aynı zamanda, ağın üyelerinin çoğunluğunu 

oluşturan belediye temsilcileriyle diyaloga girmek suretiyle daha da geliştirilebilir. Devam eden 

İsveç-Türk programı ortakları aynı zamanda, örneğin sosyal medya toplumlarına katılım 

suretiyle programa özgü ağları kurma ve sürdürmenin yöntemlerini de tespit edebilirler. 
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Yayınlar 

Öppna jämförelser. (“Açık Karşılaştırmalar”) Belediyeler ve il meclisleri arasında 

karşılaştırmaları özetleyen, SALAR tarafından yayınlanan yıllık kitapçık. 

Öppna Jämförelser (“Açık Karşılaştırmalar”) 2011 sonuçlarına (İsveççe) bağlantı: 

http://www.skl.se/om_skl/medlemsundersokningar_2/medlemsundersokning-2011 

På gång inom EU (“Güncel AB İşleri”). AB Ağı tarafından çıkarılan yarı-yıllık kitapçık. Bahar 
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derecelendirmesi”). Kitapçık (İsveççe), SALAR tarafından iki yılda bir yayınlanır. 

Genel bilgi, rehber ilkeler ve ağlar için bağlantılar: 

İsveç belediyeleri, il meclisleri ve bölgelerini tanımlayan siteye (İngilizce) bağlantı: 

page:http://english.skl.se/municipalities_county_councils_and_regions 

AB Koordinatörler Ağı’nın üyelerine (İsveççe) bağlantı: 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/eu/kontakt_3/eu-samordnare_ 

SALAR’ın sosyal medyada tanıtım sayfasına bağlantı (rehber ilkeler, yasal çerçeve, belediyeler 

ve SALAR’ın sosyal medyayı nasıl kullandığı): http://www.skl.se/press/socialamedier 

SALAR sosyal medya rehber ilkeleri taslağına (İsveççe) bağlantı: 

http://www.skl.se/press/socialamedier/riktlinjer-for-narvaro-i-sociala-medier 

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40176_1.pdf
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/eu/kontakt_3/eu-samordnare_
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Belediyeler, il meclisleri ve bölgelerin sosyal medyada faaliyetleri hakkında bilgiye bağlantı (şu 

konularda bilgi içermektedir: a) sosyal medyada bulunma, sosyal medya bağlantıları içeren 

İnternet forumuna bağlantı, c) sosyal medyada bulunma politikası, d) sosyal medya kullanımı 

için diğer rehber ilkeler): 

http://www.skl.se/press/socialamedier/kommuner_och_landsting_i_sociala_medier 


