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1. Giriş 

İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İsveç ve Türk 

yerel yönetimleri arasında karşılıklı işbirliği amacıyla hazırlanan bu yeni program teklifi, Ekim 2006-

Ekim 2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere başlatılan ve sonrasında Mart 2011’e kadar uzatılarak 

yürütülen, 4 yıllık Tusenet Projesinin devamı niteliği taşıyor. Bu teklif, 2002 yılından beri işbirliği 

içinde olan SALAR ve TBB tarafından ortak olarak sunuluyor. 

Teklifin içeriği, TBB’nin 2010-20141 yılları için hazırladığı Stratejik Plan’da belirlenen önceliklere ve 

SALAR ve TBB yönetici ve üyelerinin Ekim 2010-Mart 2011 tarihleri arasında yaptıkları görüşmeler ile 

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) konulu çalıştay sırasında yaptıkları tartışmalara dayanıyor. 

Sida’nın (İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı) öneri ve istekleri bu teklifin geliştirilmesi 

sırasında dikkate alındı. Programın anlamlı, uygulanabilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli olarak 

tasarlanmasına özen gösterildi; bu özellikler teklif belgesinin her aşamasında göz önünde 

bulunduruldu ancak özellikle 2. Bölümde ele alındı. 

2. Arka Plan 

Bu bölüm Türk yerel yönetimindeki son gelişmeler; birincil ortaklar olarak TBB ve SALAR hakkında 

bilgilendirme; Tusenet Projesi ve Türkiye’de yürütülen diğer yerel yönetişim programları sayesinde 

kat edilen yol ve edinilen ana dersler hakkında arka plan bilgisi sunar. 

2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler 

Türkiye’de belediyecilik alanında yürütülen reform süreci düşünüldüğünde ve TBB’nin yakın zamanda 

geçirdiği kurumsal dönüşüm sonucunda bu reform sürecini desteklemek için üstlenebileceği rol göz 

önüne alındığında, Tuselog tam da amacına uygun bir program olarak karşımıza çıkıyor.  

Aşağıda Türk yerel yönetim sisteminde yaşanan son gelişmeleri özetledik. Bunlar TBB işbirliğiyle 

geliştirilecek yeni bir programın ne kadar gerekli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 

Yeni Yasalar 

Türkiye’de yeni bir mevzuat değişikliği ‘paketinin’ uygulamaya konulması (Belediyeler, Büyükşehir 

Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediye Birlikleri ile Kamu Mali Yönetim ve Denetimini içerecek 

şekilde),  AB tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu (LAR) programının desteğiyle taslak bir 

yerel yönetim stratejisinin hazırlanmasına vesile oldu.  

Her zaman tutarlı olmasa da, yeni yasalar, demokratik yerel karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi ve 

vatandaş katılımı dâhil olmak üzere çeşitli kriterlere dayalı performans hedeflerini esas alan çalışma 

sisteminin kurulmasını öngörüyordu. 

 

                                                           
1
 Teklifte yer alan faaliyetlerin TBB Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedeflerle bağlantısını göstermek üzere 

bir “Program Matrisi” hazırlandı. Bkz. Ek 5. 
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Kamu yönetimi reform sürecinin bir parçası olarak yerel yönetim alanında çıkarılan yasalar aşağıdaki 

tabloda sıralandı: 

Yıl Kanun 

Sayısı 

Kanun Adı 

2004 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

2005 5302 İl Özel İdaresi Kanunu 

2005 5393 Belediye Kanunu 

2005 5355 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 

2005 5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

2008 5747 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

2008 5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 

Hakkında Kanun 

 

Kamu yönetimi reform sürecinin bir parçası olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yerel yönetim alanında 

çıkarılan ilgili yönetmelikler aşağıda sıralandı: 

Yıl Yönetmelik Adı 

2003 Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği 

2005 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

2005 Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel 

Yönetmelik 

2005 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 

2005 İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 

2005 İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 

2005 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 

2006 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

2006 Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği 
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2006 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 

2006 Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği 

2006 Kent Konseyi Yönetmeliği 

2006 Belediye İtfaiye Yönetmeliği 

2007 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik 

2007 Belediye Zabıta Yönetmeliği 

2007 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 

2007 İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

2007 Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 

2008 İl Özel İdarelerinde Geçici İşçi Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik 

2009 Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

Ademimerkeziyetçilik Sürecinin Devamı 

Halen hazırlanmakta olan birçok kanun taslağı bulunuyor. Aşağıda, bu kanun taslaklarının 

hazırlanmasına ön ayak olan nedenler özetleniyor: 

- Mali saydamlık eksikliği 

- Hızla artan şehirleşme, değişen ekonomik yapı ve bölgesel farklılıklar sonucunda kamu 

hizmetlerinde oluşan yetersizlikler 

- İnsan kaynaklarına yatırım yapılmasına duyulan ihtiyaç 

- Demokrasiye ve sivil toplumun gelişmesine duyulan istek 

Hazırlanan tüm yasalara, kanun tasarılarına, yönetmeliklere ve yakın zamanda daha fazla yerelleşme 

gerçekleşeceğine duyulan inanca rağmen, şu an için Türk hükümetinin Yerel Yönetim Reformu’yla 

ilgili olarak nasıl bir yol izleyeceği açık değil. Hükümetin tüm dikkati uzun süredir 2010 sonbaharında 

referandumla onaylanan anayasa değişikliği üzerindeydi. Bu Anayasa değişiklikleri, belediyelerin 

birleştirilmesi gibi daha önceden Anayasa Mahkemesi’nce reddedilen bazı reform tekliflerinin 

uygulanmasını mümkün kılıyor. Yeni seçilen meclisin, Türkiye’deki bölge, il ve belediye yapılanmasına 

da önem atfedecek, tamamen yeni bir anayasa hazırlaması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı da aynı 

zamanda belediye mevzuatında değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. 
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Güçlü Yerel Yönetim Temsilinin Önemi 

Yeni mevzuat, TBB ve Vilayetler Hizmet Birliği (VHB) gibi ulusal düzeydeki birlikleri destekliyor. Son 

beş yıl içerisinde özellikle TBB, Türk belediyeleri için ve onlar adına bağımsız lobicilik faaliyetleri 

yürüten ve hizmet sağlayan bir kurum olma yolunda çok önemli adımlar attı. Bu adımlar, 

belediyelerin kapasite gelişimi konusunda desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde atıldığı için hem 

vakitli ve gerekliydi, hem de merkezi hükümetin yeni hazırlanan birincil ve ikinci mevzuatları oldukça 

hızlı şekilde yürürlüğe sokması sebebiyle belediyelerin danışmanlığa (ve lobiciliğe) ihtiyaç duyduğu bir 

döneme denk geldi. Türkiye Belediyeler Birliği, diğer yerel yönetim birlikleriyle (YYB) yürüttüğü 

uluslararası ortaklıklardan ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) gibi uluslararası işbirliği 

kurumlarıyla kurduğu ilişkilerden çok şey öğrendi. Bu ortaklıklar ve ilişkiler, politika oluşturma 

sürecinde merkezi hükümeti etkilemek konusunda TBB’nin gitgide güçlenen rolüne büyük fayda 

sağlayacak. 

AB Bütünleşme Süreci 

Türkiye’nin AB ile bütünleşme süreci istikrarlı ancak yavaş bir şekilde ilerliyor. AB üyesi bazı ülkelerin 

Türkiye’nin üyeliğine şüpheyle yaklaşması, Türkiye’nin AB hevesinin kaçması gibi bir riski de 

beraberinde getiriyor. İsveç hükümetinin, Türkiye’nin AB’ye üyeliğe verdiği destek ve bunun 

getireceği avantajlar konusunda takındığı net tavır Türkiye’de mutlulukla karşılanıyor ve AB menşeili 

projelerin hayata geçirilmesini de kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, AB’ye üyelik sürecinin yerel düzeyde, 

hem değişime ve yeni olasılıklara karşı duyulan isteği artırdığı, hem de bu sürece etki etme ihtiyacı 

yarattığı görülüyor. Hükümetin yeni bir “AB Bakanlığı” kurmaya karar vermesi pozitif bir adım olarak 

değerlendiriliyor; bu durum TBB’ye AB’ye uyum sürecinin yerel boyutlarının önemine dikkat çekmesi 

açısından kolaylık sağlayabilir.  

2.2. Türkiye Belediyeler Birliği 

TBB’nin yasal statüsü Mahalli İdare Birlikleri kanununa dayanır. Türkiye’deki bütün belediyeler (2951 

adet) TBB’nin doğal üyesidir. Birlik faaliyetleri temel olarak üyelik aidatları ile finanse edilir. Bu 

aidatlar, merkezi yönetimin belediyelere aktardığı paylardan kesilir.  

En yetkili karar organı, altı ayda bir toplanan Birlik Meclisidir. Encümen meclis tarafından belirlenir ve 

encümen üyeleri temsil oranlarına göre farklı siyasi partilerden seçilir.  

TBB’nin merkezi Ankara’da bulunuyor. Birlik çalışanlarının sayısı son birkaç senedir oldukça artarak 63 

kişiye ulaştı ki bu sayı, Tusenet projesinin başlangıç dönemindeki, yani 5 sene önceki çalışan sayısının 

iki katından bile fazla.  

Çalışanların ve encümenin tematik komisyonlar ve daha önceden kurulmuş diğer komisyonlarla 

etkileşim içine girmesi bekleniyor. İdeal durumda, komisyon üyeleri Birlik politikalarının 

düzenlenmesinde önemli bir rol oynayabilecek yerel politikacılar olmalı. Fakat mevcut durumda, 

komisyon üyelerinin çoğu belediyelerin teknik kadrosunda çalışan kişilerden oluyor.  
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TBB, üyelerine etki edebileceğini düşündüğü tüm kanun önerilerini sürekli takip ediyor ve lobicilik 

görevini başarıyla yürütüyor. 2010 yılı içerisinde TBB avukatları yerel konuları ilgilendiren 18 kanun 

tasarısına görüş bildirdi ve bunların 13’ünde olumlu gelişme elde etmeyi başardı.  

Yüksek sayıda üyeye ve buna oranla epey düşük sayıda çalışana sahip olan TBB, buna rağmen yerel 

politikacılar ve üye belediyelerdeki personel için sağladığı eğitimler ve destek hizmetleri sayesinde 

tüm üyeleriyle yakın ilişki kurmaya devam ediyor. Birlik 2010 yılında kendi “Belediye Akademisi”ni 

oluşturdu ve online kurslar, eğitimler, seminerler ve çalıştaylar organize ediyor.  

TBB’nin belediyecilik alanında yayınladığı aylık dergisi tüm belediyelere ulaştırılıyor. Yeni web sitesi ve 

internet üzerinden yayın yapan “Belediye TV” ile birlikte Birliğin iletişim kapasitesini gün geçtikçe 

artıyor. Hem üyeleriyle olan iletişimini güçlendirmek ve hem de kamuoyunu ve karar alıcı mercileri 

etkileme kapasitesini artırmak için Birlik, yakın zamanda bir iletişim birimi kurmaya karar verdi ve 

bunun için yeni eleman alımına başladı.  

TBB’nin misyonu, stratejik planında belirtildiği şekliyle: 

“Belediyelerin etkin bir şekilde hizmet vermeleri için gerekli olan kapasite geliştirme 

faaliyetlerine destek olmak, yerel demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlamak; belediyecilik 

alanındaki yenilikleri gündemlerine taşıyarak gelişmelerine yardımcı olmak; ulusal ve uluslararası 

platformlarda onları temsil etmek, seslerini duyurmak, hak ve çıkarlarını korumaktır.” 

Stratejik Plan aşağıdaki amaçları içeriyor: 

1. Birliğimizin kurumsal kapasitesini insan kaynakları, organizasyon yapısı, fiziki ve teknik altyapı 

yönlerinden geliştirmek. 

2. Ulusal karar alma süreçlerinde belediyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, yetki ve 

sorumluluklarını yerinden yönetim ilkesiyle uyumlu olarak geliştirmek. 

3. Belediyelerin daha etkin ve verimli çalışmalarını desteklemek amacıyla eğitim, enformasyon, 

danışmanlık ve koordinasyon için uygun mekanizmaları kurmak. 

4. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde belediyeleri temsil etmek; işbirlikleri 

kurmak ve geliştirmek. 

5. Birlik misyonunun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için kurum içi ve kurum dışı iletişimi 

arttırmak.   

TBB’nin son zamanlardaki kurumsal gelişimi ve stratejik planın içerdikleri, Tuselog gibi bir programın 

amaca hizmet eden ve uygulanabilir olacağını kanıtlıyor. 

2.3. SALAR ve SKL International 

İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR), İsveç’teki 290 belediye, 18 il meclisi ve iki bölgenin 

tamamını temsil eder. Kurum, yerel özerkliği desteklemek ve güçlendirmek ve aynı zamanda yerel ve 

bölgesel demokrasiyi geliştirmek için çalışır.  

SALAR üyelerinin çıkarlarını korur, onlara destek verir ve hizmet sağlar. Aynı zamanda ilgili konuları 

gündeme taşır, aktif şekilde hareket ederek kamuoyunu şekillendirmeye çalışır. Misyonu, 

belediyelere ve il meclislerine yerel ve bölgesel özerklik açısından daha iyi koşullar sağlamaktır. 
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Vizyonu ise sosyal hizmetleri geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. SALAR, bugüne kadar birçok 

farklı sosyal konuyla ilgili olarak üyelerinin ve kamuoyunun bağlılığını, ilgisini ve katılımını artıracak 

forumlar ve çalışma yöntemleri oluşturdu. Diğer birçok konunun yanında, SALAR’ın hizmetleri 

aşağıdakileri de içeriyor: 

- Üyelerini sürekli olarak bilgilendirmek 

- Önerilerde bulunmak 

- Üyeleri için bir ulusal forum gibi hareket etmek 

- Üyeleri ile birlikte kalkınma projeleri yürütmek 

Avrupa Birliğinde alınan çoğu karar, İsveç yerel yönetimlerini etkiliyor. Bu yüzden SALAR, Avrupa 

politikalarında aktif rol almayı amaçlıyor ve uluslararası seviyede ve Avrupa seviyesindeki birçok farklı 

platformda ve kuruluşta aktif. 

SKL International, yerel ve bölgesel demokrasi alanında İsveç’in en önemli danışmanlık şirketlerinden 

birisidir. Kurumun hedefi ise, gelişmekte olan ve reform sürecindeki ülkelerde, yerel demokrasinin 

gelişmesine ve iyi çalışan yerel ve bölgesel yönetimler oluşturulmasına destek vermek ve bu 

ülkelerdeki kamu yönetimi reformlarına katkı sağlamak. Şirket yerel idarelerin performansını 

ilgilendiren birçok ana konuyla ilgili geniş deneyime sahip. Bunlar, belediye yönetimi ve hizmet 

sağlama konuları da dâhil olmak üzere yerel demokrasi ve yönetişim; yerel ve bölgesel kalkınma; 

ademimerkeziyetçilik politikaları; yerel yönetim birliklerini destekleme; Avrupa entegrasyonuyla ilgili 

hizmetler sağlama ve bu konuda eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri düzenleme konularını 

kapsıyor. SKL International, geçerli bir çerçeve sözleşmesine bağlı olarak SALAR için ve onun adına 

uluslararası kalkınma işbirliği konusunda hizmet sunuyor. 

Hem SALAR hem de SKL International, AB’ye katılım sürecinde bulunan, İsveç’e komşu olan ve/veya 

gelişmekte olan ülkelerdeki yerel yönetim birliklerinin güçlenmesini destekler ve bunu, Sida ve diğer 

uluslararası kalkınma bağışçıları tarafından finanse edilen projeler aracılığıyla yapar. SKL 

International, TBB’nin yanı sıra, Vilayetler Hizmet Birliği, Arnavutluk Beldeler Birliği ve Sırbistan 

Kentler ve Belediyeler Daimi Konferansı gibi birçok kuruma da destek ve danışmanlık sağlamaya 

devam ediyor.  

SALAR ve SKL International’ın sahip olduğu iç ve dış kaynaklar, TBB ile Türk ve İsveç belediyelerinin 

kapasite geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için çok yeterli. Programın uygulanabilirliğini sağlayacak 

diğer bir husus ise, Tuselog’un, Tusenet ve diğer projelerde bir arada çalışma deneyimi edinmiş bir 

ekip tarafından yönetilecek olması.  

2.4. Belediye Ortaklık Ağları (Tusenet) 

Sida 2006 baharında, İsveç-Türk yerel yönetimleri, SALAR (uluslararası proje uygulayıcı şirketi SKL 

International aracılığıyla) ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 4 yıl süreyle uygulanacak programı 

onayladı. AB sistemi ve ortak değerleri ile daha yakın ilişkiler kurmayı teşvik eden İsveç işbirliği 

çerçevesinde yürütülmüş olan Belediye Ortaklıkları Ağı – Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı’nın 

(Tusenet), biri Türk yerel yönetim reformunun desteklenmesi ve diğeri TBB’nin kapasitesinin 

geliştirilmesi olmak üzere iki ana hedefi vardı.  



Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı (Tuselog) 

 

10 
 

Tusenet projesi 2006 sonbaharında başladı. Her biri 3 ila 5 Türk belediyesi ve 1 İsveç belediyesinden 

oluşan toplam 6 İsveç-Türk belediye ortaklık ağı oluşturuldu. Bu ortaklık ağları, tematik konularda 

edinilen deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması için oluşturdu. Yedinci ağ ise SALAR ve TBB 

arasında kuruldu ve özellikle TBB’nin Kurumsal Gelişimi konusuna odaklandı. Bütün ortaklıklar proje 

çalışma planları başarıyla oluşturdular ve bu planları Ağustos 2008-Şubat 2010 tarihleri arasında 

hayata geçirdiler. Tusenet’in uygulanması sırasında ve hatta projenin Ekim 2010’da 

tamamlanmasından sonra dahi, bu yedi ortaklığın ürünleri TBB tarafından kullanılmak üzere 

detaylandırılmaya devam ediyor. Bütün bu süreç, ulusal politikalar oluşturulmasına destek verilmesi 

ve iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasına odaklandı. Buna uygun olarak da, yerel/bölgesel proje 

çıktılarının ulusal düzeye taşınması için görüşlerinin ve katılımının çok önemli olduğu ilgili “dış” 

paydaşlardan oluşan çalışma grupları kuruldu.  

2008’deki Ara Değerlendirme Raporu’nu (ADR) takiben, proje Yönlendirme Komitesi,  deneyim 

paylaşımı açısından TBB’nin merkezi konumunu ortaya çıkaracak birçok faaliyetin ana hatlarını çizdi. 

Bunlar arasında, TBB’nin belediyecilikle ilgili reform görüşmeleri sırasında üyeleri adına lobicilik 

faaliyeti yürütmek ve onları temsil etmek için hazır olup olmadığını analiz edecek bir Kurumsal 

Gözden Geçirme (KGG) faaliyeti de vardı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mart 2009’da yeni Encümen’in seçilmesi ve bunu takiben SALAR’ın TBB’ye bir iletişim stratejisi 

geliştirmesi için destek vermesi, TBB’nin 2010-2014 Stratejik Planı’nı ve Türkiye’de Belediye 

İşbirliklerinin Geliştirilmesi Alt Stratejisini hazırlamasına imkân tanıdı. Stratejik Plan, TBB’nin devam 

eden kurumsal gelişimine odaklanmakla birlikte, ayrıca TBB’nin lobicilik rolüne, sağlanan eğitimlerin 

ve destek hizmetlerinin iyileştirilmesine, kurumun temsil rolünün ve iç-dış iletişiminin 

güçlendirilmesine de öncelik veriyor. 

Tusenet projesinin son yılında görüldü ki, TBB-SALAR ortaklığı içerisinde AB bütünleşme süreci, 

toplumsal cinsiyet eşitliği ve lobicilik konularına daha fazla vurgu yapılması gerekiyor. Aralık 2009’da 

AB bütünleşmesi konusunda düzenlenmesi kararlaştırılan seminere ek olarak, planlanması gereken 
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diğer faaliyetler şöyle belirlendi: TBB çalışanlarının SALAR’ın Brüksel’deki temsilciğinde hizmet içi 

eğitim alması; yeni AB üyesi olmuş ülkelerdeki (Romanya ve Polonya) yerel yönetim birliklerine 

çalışma ziyareti düzenlenmesi; ve SALAR’ın lobicilik ve çıkar koruma yaklaşımlarını görmek üzere 

Stockholm’e bir çalışma ziyareti düzenlenmesi. Ayrıca proje şu üç konuda harcanmak üzere ek 

finansman aldı: (i) Türk belediyelerini ve TBB’yi AB’ye katılım sürecine hazırlamak amacıyla bir yayın 

çıkarmak ve bu konuda kapasite geliştirmek; (ii) bir toplumsal cinsiyet çalışma grubu oluşturularak 

TBB’nin kapasite gelişimine ve belediyelerde uygulanan toplumsal cinsiyet eşitliği projelerinin 

artırılmasına destek vermek; (iii) ulusal lobicilik süreçleri konusunda ek kapasite geliştirme 

çalışmalarına ve özellikle TBB’nin mali özerklik konusundaki lobicilik faaliyetlerine destek vermek. 

Tusenet’in nihai raporu Haziran 2011’de Sida’ya sunuldu. Ortaya çıkan sonuçlar aşağıda sıralanıyor: 

Sonuçlar Ara dönem çıktı özelliğindeki sonuçlar eğik yazı harf türü 

ile belirtilmiştir. 

1. Yereldeki resmi görevlilerin ve çalışanların 

iyi yerel yönetim uygulamaları hakkındaki 

bilgileri güçlendirildi.   

- 7 ürün TBB tarafından içselleştirildi. Ayrıca 2 

ürün daha yayınlanmak üzere hazırlandı. 

- Ürünler hakkında 1 ulusal çalıştay düzenlendi.  

- 3 ürünün eğitim konusuna dönüştürülmesi 

planlandı. 

- Ortak belediyelerde, ürünlerin tematik 

konularıyla ilgili 18 uygulama ve/veya politika 

değiştirildi. 

- Belediyelerde görev yapan 297 

politikacı/personel iyi yönetim uygulamaları ve 

AB’ye katılım süreci konuları/zorlukları hakkında 

bilgilendirildi. 

2. Yerel politikacılar ve personel arasındaki 

sorumluluk ve güç dağılımının 

belirginleşmesi sağlandı. 

- Sorumluluk dağılımı konusunda 14 defa diyalog 

imkanı sağlandı.  

- Değişen en az 4 uygulama oldu. 

3. İnsan kaynakları yönetiminde iyi 

uygulamalar geliştirildi.  

- Ortaklık kapsamında İK yönetimi araçları 

geliştirildi. 

- Değişen en az 3 uygulama oldu. 

4. Yerel karar alma süreçlerine ve 

faaliyetlerine vatandaşların ve 

vatandaşlıkla ilgili kurumların katılımı 

güçlendirildi. 

- Üçlü Sarmal İşbirliğine vurgu yapan 

Sürdürülebilir Turizm El Kitabı yayınlandı. 

- Katılımcı uygulamalar konusunda bir yan proje 

hayata geçirildi. 

- Belediyelerin deneyimleri TBB ortaklık 

stratejisine eklendi. 

- Vatandaş katılımına en az 16 defa imkân 

sağlandı. 

- Vatandaş katılımını konusunda değişen en az 5 

uygulama oldu. 

5. TBB’nin belediyelerin çıkarlarını ve görev 

ve hizmetleri için gerekli olan kaynaklarını 

koruma kapasitesi artırıldı. 

- TBB, el kitapları ve rehberlerin gözden 

geçirilmesi ve dağıtılması da dâhil olmak üzere, 

ürünleri içselleştirme sürecini yönetmeye 

muktedir. 

- 16 KGG önerisi yeni TBB stratejisine yansıtıldı 
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veya stratejinin hazırlanmasından önce 

uygulamaya geçti. 

- Çalışma ziyaretlerinden ve seminerlerden elde 

edilen deneyimler TBB’nin çalışmalarına 

yansıtıldı. 

- 2010’da TBB’nin lobicilik çabalarından 13’ü 

olumlu sonuç verdi. 

- Belediye maliyesi hakkındaki 2 ürün ileriye 

dönük lobicilik faaliyetlerine veri sağladı. 

6. AB uygulamaları ve AB finansmanına 

erişimle ilgili belediyelerde bilgi düzeyi 

artırıldı. 

- Tusenet’e dâhil olan belediyelerden AB-fonlu 

projelere 10 başvuru yapıldı, 8 tanesi kabul 

edildi. AB üye ülkelerince uygulanan 

programların sağladığı fonlara başvurulardan 3 

olumlu sonuç daha alındı. 

- 11 belediyenin politikacıları/personeli AB-fonu 

mekanizmalarıyla tanıştı. 

- AB’ye katılım sürecinin belediyelere etkileri 

hakkında TBB 1 aktivite düzenledi. 

- AB normları hakkında 4 ortaklık ürünü çıkarıldı. 

- 136 kişiden 100’ü bilgilerinin başarılı şekilde 

arttığını belirtti. 

A. Ortaklıklarda toplumsal cinsiyet eşitliği 

açıklandı ve vurgulandı. 
- TBB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu 

kuruldu, eğitildi ve projeden bağımsız olarak 

çalışmaya başladı. 

- 3R metoduna dayanan 9 küçük araştırma 

projesi başladı. 

- Toplumsal cinsiyet konusunda 3 ulusal eğitim 

düzenlendi. 

- 4 belediye uygulaması değişti. 

- 4 ortaklığın faaliyetlerine kadın katılımı arttı. 

B. Ortaklıklarda sürdürülebilir kalkınma 

vurgulandı. 

- Sürdürülebilirlikle ilgili temalarda 3 ortaklık 

yapıldı. 

- Kurulan tüm ortaklıklarda belediyelerin 

politikacıları/personeli sürdürülebilirlik 

konusuyla tanıştı. 

- Sürdürülebilirlik ile ilgili 5 ortaklık ürünü TBB 

tarafından içselleştirildi ve yaygınlaştırıldı. 

- 4 belediye uygulaması değişti. 

C. Yerel yönetimlerde saydamlık, hesap 

verebilirlik, etik ve halkın katılımı konuları 

ortaklıklarda vurgulandı. *Katılım konusu 

4. sonucun altında sunuldu. 

- 1 ortaklık teması bu konularda belirlendi. 

- Bu konularla ilgili 1 ortaklık ürünü TBB 

tarafından içselleştirildi ve yaygınlaştırıldı. 

D. Ortaklıklarda etkin hizmet üretimine 

vurgu yapıldı. 

- Belediyelerde 22 politikacı/personel bu 

konularla ilgili eğitim aldı. 

- Bu konuyla ilgili 1 ortaklık ürünü TBB tarafından 

içselleştirildi ve yaygınlaştırıldı. 
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2.5. İsveç ve Türkiye arasında belediye ortaklıkları 

Aşağıdaki kutu ve harita Tusenet projesine dâhil edilen ortaklıkları ve tematik konuları gösteriyor: 

Ortaklıklar Konular 

1 Stockholm – İstanbul, Büyükçekmece, Zeytinburnu 

(Marmara bölgesi) 

Bu çalışmaya katılan diğer belediyeler: Stockholm 

sınırlarındaki Nacka Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir 

sınırlarındaki Adalar Belediyesi (bu iki belediye arasında 

kardeş şehir ilişkisi var) 

Çevre koruma, teknik altyapı, kanalizasyon, atık 

ve geri dönüşüm yönetimi  

2 Umeå – Altındağ, Tepebaşı, Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi  

(Merkez) 

Vergiler, ücretler, bütçeleme, mali takip ve 

gözetim, ayrıca beceri ve liderlik geliştirme 

3 Kalmar – Karşıyaka, Bornova ve Manisa 

(Ege bölgesi) 

Yükseköğretim, iş sektörü ve kamu sektörü 

arasında işbirliği (üçlü sarmal): Sürdürülebilir 

turizm 

4 Malmö – Antalya, Muğla ve Tarsus 

(Akdeniz bölgesi) 

Sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel 

kalkınma 

5 Karlstad – Gaziantep, Osmaniye, Midyat ve Şırnak 

(Güneydoğu Bölgesi) 

Kentsel planlama, arazi kullanımı ve risk 

yönetimi 

6 Kalmar – Samsun, Amasya, Giresun ve Ordu 

(Karadeniz Bölgesi) 

Yerel ekonomik kalkınma ve büyüme, küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin desteklemesi, istihdam 

ve turizm 

7 SALAR – TBB  Kurumsal gelişim 
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2.6. Türkiye’deki diğer yerel yönetişim programları 

2009 yılında Avrupa Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü - MİGM) LAR 

Projesi’nin ikinci aşamasını başlattılar. LAR özellikle yeni mevzuatın tam olarak uygulanması yoluyla 

Türkiye’de etkin, saydam, kapsayıcı ve katılımcı bir yerel yönetimin sağlanmasını hedefliyordu. Bu 

açıdan, LAR II. Aşama “Türk İçişleri Bakanlığı’nın (bilhassa MİGM’nin, Valilik ve Kaymakamlıkların) 

Yerel Yönetim Birliklerinin ve Yerel İdarelerin, söz konusu idarelerle ilgili yeni mevzuatın ve kuralların 

etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanmasındaki idari ve işbirlikçi kapasitelerinin artırılmasını” 

amaçlıyor. LAR II’nin Kasım 2011’de tamamlanması bekleniyor. Proje, TBB ile direkt olarak iletişim, 

belediye işbirlikleri ve toplumsal cinsiyet gibi konularda çalışıyor. Tusenet ve LAR II arasında iyi bir 

eşgüdüm oluştu ve proje SALAR ve SKL International’ın uzmanlığından faydalandı.  

Yeni bir Avrupa Komisyonu projesi olan “Yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetişimin geliştirilmesi” 

Ağustos 2011’de başladı. Bu programdan beklenen, yerel düzeyde katılımcı mekanizmaların 

incelenmesi konusunda İçişleri Bakanlığı’na destek verilmesi ve bunu yaparken de, vatandaşların 

karar alma süreçlerine doğrudan katılımını teşvik eden mekanizmaları güçlendirmesi. Program ayrıca, 

Türkiye genelinde 26 yerel yönetim biriminde yerel düzeyde katılımcılık, saydamlık ve hesap 

verebilirlik ile ilgili yeni mevzuatın uygulanmasında Bakanlığa destek verecek. 

Yerel Yönetimler-Doğu (LOGO-EAST) Türkiye Programı, TBB ve Hollanda Belediyeler Birliği 

Uluslararası İşbirliği Ajansı (VNG International) arasında yürütülen bir işbirliği programıydı. LOGO – 

Doğu-I, Haziran 2006’da başladı ve Kasım 2007’de tamamlandı. Programı kapsamında, 8 Hollanda 

belediyesi ve 9 Türk belediyesi arasında oluşturulan kardeş kent ilişkileri yoluyla 11 proje gerçekleşti. 

LOGO – Doğu-II Türkiye, 2008 yılı Haziran ayında uygulanmaya başladı ve bu proje kapsamındaki tüm 

süreçler 2009 yılı Kasım ayında tamamlanmış olacak. Bu program kapsamında, Türk ve Hollanda 

belediyeleri arasında 10 proje yürütülüyor. 

Türkiye ve İspanya’daki Belediyeler Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi, TBB tarafından, 

İspanyol Kentler ve Belediyeler Federasyonu (FEMP) ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi (Temmuz 

2008 ve Kasım 2009). Proje, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme - 

Kentler ve Belediyeler Hibe Programı kapsamında yürütüldü. 

2.7. Edinilen dersler ve Tuselog için uygulamalar 

Tusenet kapsamında yürütülen faaliyetler ve elde edilen başarılar, ilerleme raporlarında ve Haziran 

2011'de sunulan nihai proje raporunda sunuldu. Bu bölümde Tusenet’ten edinilen en önemli 

derslerden bazılarını ve bunların Tuselog’da nasıl uygulanacağı (özellikle sürdürülebilirlik ve maliyet 

etkinliği açısından) özetleniyor. 

Sahiplenme: Tusenet, proje girişimlerinin başarı sağlaması için hem siyasi hem de idari düzeyde 

sahiplenmenin gerekli olduğunu kanıtladı. Bu farkındalık Tusenet’in ara dönem değerlendirmesinden 

sonra oluştu. Bu noktada SALAR ortaklık ve proje yönetimi için daha özel kaynaklar taahhüt etmiş ve 

TBB, SALAR ile ortaklığının potansiyel faydalarıyla daha yakından ilgilenmeye başlamıştı. Belediye 

ortaklık ağları da, ortaklık çalışma planlarının tanımlanması (net ve somut ürünler için hedef 

oluşturulması da dâhil olmak üzere) konusunda destek almaları ve kendilerine açık raporlama 

yönergeleri ve zaman çizelgeleri sunulması üzerine projede daha aktif bir rol üstlenmeye başladılar.  
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Sürdürülebilirlik: Yasa gereği gelirini direkt olarak üyelerinin bütçelerinden alan bir kurum olarak 

TBB, mali sürdürülebilirlik açısından diğer yerel yönetim birliklerinin sahip olduğu kaygılara sahip 

değil. Yakın gelecekte bu sistemin değişmesi de beklenmiyor. TBB Stratejik Planı işlevsel 

sürdürülebilirlik açısından bir kilometre taşı oluşturdu. Çünkü artık, TBB’nin gündemi proje tabanlı 

olmaktansa, daha çok üyeleri tarafından belirlenen ve 2003-05 yıllarında sunulan yeni kanun 

paketiyle birlikte hızla değişen politikalara göre gelişen bir gündem. Bu ilerlemenin devam etmesi 

gerekiyor, ancak TBB insan kaynaklarını geliştirmek için, halen devam eden sorunları düzeltme yolları 

aramalı. Ortaklık ağlarıyla ilgili olarak açık olan bir şey var ki, halen devam eden ortaklıklar için kısa ve 

orta vadede yeterli olabilecek bir finansal kaynak, bağışçılar tarafından finanse edilen işbirliği 

projeleri yoluyla bulunabiliyor. Ancak işlevsel ve mali yerelleşme konusunda, TBB’nin lobicilik yoluyla 

dikkat çekmesi gereken bazı temel sorunlar bulunuyor. Ayrıca, TBB eğer Türk belediyelerinin IPA 

fonlarına ve nihayetinde AB yapısal fonlarına erişimini sağlamak konusundaki uzun vadeli hedefini 

başarmak istiyorsa, bu fonlara erişim kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeli. Sağlanan kurumsal 

gelişim, değişen uygulamalar ve düşünce yapılarındaki değişikliklere bakıldığında Tusenet’in 

sonuçlarının son derece sürdürülebilir olacağı muhtemel görünüyor. Bu konuda artık daha fazla İsveç 

katkısına ihtiyaç duyulmuyor. Öte yandan, proje süresince geliştirilen ilişkiler, kazanılan güven ve 

ivme, TBB stratejik planına dayalı yeni bir proje başlatılarak daha da güçlü bir gelişme elde etmeyi 

mümkün kılıyor. Tuselog programı da ardında sürdürülebilir sonuçlar bırakmak için tasarlandı. 

Sonuçlarını sürdürülebilir kılmak için devamlı bir desteğe ihtiyaç olmamalı, ancak yine de, farklı 

ortaklar arasındaki yakın ilişkinin programın ömrünü uzatabileceği ve en nihayetinde, gelecekteki 

gelişim faaliyetlerinde kullanılacak önemli bir kazanç olarak görüleceği düşünülüyor. 

YYB karar alma yapıları: Yeni kurulmuş ya da kurulmakta olan yerel yönetim birliklerini destekleyici 

herhangi bir müdahalenin, iç karar alma yapıları oluşturmak (profesyonel forumlar, komiteler, vb.) ve 

bunları desteklemek üzerinde yoğunlaşması gerekir. Böylece birlikler, politika oluşturma sürecinde 

proaktif ve hedef odaklı bir yaklaşım sunabilirler. TBB, Tusenet projesi sırasında SALAR’ın politik 

yapısıyla fazla ilişki içinde olmadı. Ancak o zamandan beri, UCLG ve CEMR gibi küresel ve Avrupa’daki 

yerel yönetim birliklerine üye olarak çok daha geniş bir uygulama yelpazesini keşfetmiş oldu. Bu 

üyelikler, TBB’nin politika ve karar alma yapılarının geliştirilmesini desteklemek konusuna duyulan 

ilgiyi daha fazla artırdı. Bu nedenle Tuselog, TBB komite yapıları ve çalışma yöntemleri konusunda 

sağlayacağı teknik destek ile bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alacak ve böylece bu ilgiye cevap 

verecek. 

Lobicilik: TBB, hükümet ve/veya parlamentodan gelen yasa tekliflerine karşı yürüttüğü lobicilik 

faaliyetlerinde başarılı oldu. Tusenet projesinin son zamanlarında yaşananlar gösterdi ki, TBB proaktif 

lobicilik konusunda adım atmaya hazır. Tusenet kapsamında üretilen hükümetler arası finansman 

konulu çalışmalardan elde edilen sonuç, gelecek için yol gösterici oldu: Uzun vadeli lobicilik konuları 

araştırmaya, analize ve politik görüşmelere dayanmalı. Tuselog bu konuda TBB’yi şu alanlarda 

destekleyecek: (i) Bir lobicilik modeli oluşturması, (ii) Proaktif lobicilik çalışmalarında katkı sağlayacak 

özel araştırmalar yapması, (iii) İç ve dış uzmanlardan da faydalanarak, araştırma kapasitesini 

geliştirmesi, (iv) Yerel ve merkezi yönetim arasında alışverişi sağlayacak kurumsallaşmış alanlar 

yaratması. 

Ortaklık oluşturma: TBB, Tusenet gibi ortaklık programlarından sayısız dersler aldı. Bu dersler, TBB 

Ortaklık Stratejisi’ne yansıtıldı. Bir işbirliği projesinin belirlenmesi ve erken aşamalarında 
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desteklenmesi süreci aşağıda Bölüm 4.2.4’te özetleniyor. Ancak, farkına varılması gereken en önemli 

konu, fikir birliği ve politika oluşturmanın, dolayısıyla da hedefleri ve beklenen sonuçları açıkça 

tanımlanmış bir proje geliştirmenin zaman ve çaba gerektirdiği gerçeği. Bu gerçeğin proje yönetimine 

yüklediği sorumluluklar göz ardı edilemez. Ortaklık kriterlerinin, temalarının ve şablonlarının 

tanımlanması; projenin tasarlanması, uygulanması ve raporlanması için ihtiyaç duyulan yapıların ve 

şartların oluşturulması; projenin hayata geçirilmesi ve raporlaması; projenin tanıtımı ve ortaklar 

arasında mutabakat sağlanması; eğitim ve proje gelişiminin desteklenmesi (ortak kesişen konular da 

dâhil), bütçenin belirlenmesi vb. tüm konular için ciddi bir ön hazırlık gerekiyor. 

Ortaklık temaları: Tusenet’ten edinilen deneyimler, ortaklık temalarının izole edilmiş konular 

olmasındansa, politika oluşturma süreçlerinde ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması için 

kullanışlı olmaları gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle, ortaklık temaları tanımlanırken Türkiye’deki 

belediye reform süreci kapsamında TBB tarafından belirlenmiş önceliklerden yola çıkılmalı. 

Hazırlanacak projeler, demokrasi ve katılımın artırılmasını desteklemek (arena oluşturma, katılımcı 

bütçeleme, e-dilekçe vb.), belediye maliyesi, stratejik/kurumsal gelişim ve insan kaynakları gelişimi 

gibi konuları içerebilir. Aynı şekilde, Tusenet’te yapıldığı gibi, Türk yasal mevzuatı (birincil ve ikincil) 

çerçevesinde belediyelere yüklenen rollerle ilgili bazı teknik temalar hakkında olabilir. 

Diğer aktörlerin dâhil edilmesi: TBB birer belediyenin yer aldığı ortaklıkları, 3-4 belediyenin, meslek 

örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da dâhil olduğu ortaklık ağlarına doğru genişletmek konusunda 

deneyime sahip. TBB, ortaklıklar tarafından geliştirilen çalışmaları ve ürünleri içselleştirirken, diğer 

paydaşları ve/veya uzmanları, üniversite ve hükümet kuruluşlarını da sürece dâhil etti. Bu yaklaşım, 

bölgesel kalkınma ve AB fonlarına erişim olanaklarını artırmakla kalmaz, bizi dizi başka fırsatı da 

beraberinde getirir. Tuselog da benzer şekilde, TBB ve SALAR’ın, diğer yerel yönetimleri, bölgesel 

birlikleri ve hizmet birliklerini, meslek örgütlerini, üniversiteleri, STK'ları vb. dâhil ederek ortaklıkların 

genişletilmesi için önerilerde bulunan bir yaklaşım uygulayacak. 

Ortak kesişen temalar: Her ne kadar Tusenet, bir grup ortak kesişen bir konuya değinmişse de, bu 

konuların ortaklık ağlarına dâhil edilmesini desteklemek için çok daha fazla şey yapılabilirdi. Bu 

nedenle Tuselog, ortaklık hazırlıklarının erken aşamalarında (yukarıda açıklandığı gibi) birçok ortak 

kesişen konuyla ilgili eğitimler başlatacak. Bu eğitimler, her bir ortak kesişen tema için ulusal 

bağlamda bir analiz sunacak. Tuselog kapsamında ele alınacak konular AB entegrasyonu (AB fonlarına 

erişim de dâhil olmak üzere), toplumsal cinsiyet eşitliği, saydamlık ve hesap verebilirlik, sürdürülebilir 

kalkınma ve verimli hizmet sunumu olabilir, ancak sadece bu konularla sınırlı kalınmayacaktır. 

Koordinatör özellikleri: Tusenet, ortaklıklar için atanan insan kaynağının yeteri kadar hazırlıklı 

olmamasından ya da uluslararası bir proje ortamında çalışmaya uygun olmamasından dolayı sıkıntılar 

çekti. Yabancı dil de ayrıca önemli bir faktördü; ortaklığın her iki tarafı birbirleriyle İsveççe, Türkçe ya 

da İngilizce iletişim kurabildiği zaman başarılı sonuçlar açıkça ortaya çıkıyordu. TBB’nin İngilizce eğitim 

programının yeniden başarılı olacağını bilsek de, ortaklık koordinatörlerinde aranan özellikler ve 

beceriler program yönetimi tarafından başlangıçta tanımlanmalıdır. Aranan şartlar daha sonra proje 

tekliflerinin onaylanması için bu koşul olarak öne sürülebilir. Bu bilgilendirmeyi erken aşamalarda 

yapmak, programa daha sonra önemli oranda zaman ve kaynak kazandıracaktır. 
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Kapasite oluşturma: Tusenet kapasite oluşturmak için birçok farklı yol kullandı. Ortaklıklar için, hem 

erken aşamalarda hem de belli bilgilerin araştırılması sırasında düzenlenen çalışma ziyaretlerine 

katılım çok değerli addedildi. Ortaklıklar kapsamında düzenlenen eğitimler de aynı şekilde önemliydi, 

ancak Tuselog’da, ortaklıklar içindeki ve arasındaki eğitim kavramı daha da geliştirilmesi gereken bir 

konu. Uygulamalı teknik yardım (SALAR’dan ya da dışarıdan başka uzmanlarca sağlanan) ve üçüncü 

ülkelerdeki deneyimleri tanımak TBB-SALAR ortaklığı için önemli bir unsur haline geldi. 

Proje yönetimi: Tusenet’ten edinilen deneyimler, proje sonuçları için güçlü bir proje yönetimi ve 

koordinasyonunun çok önemli olduğunu gösterdi. Belediye ortaklıklarının ulusal düzeyde arzulanan 

sonuçlara ulaşması aşamasında bu özellikle önem teşkil ediyor. Ayrıca şu bir gerçek ki, ortaklıkların 

biçimlendirilmesi, planlanması, uygulanması ve uluslararası deneyimlerden kaynaklı verilerin takip 

edilmesi için çok büyük oranda koordinasyon ve proje yönetiminin mevcudiyetini gerektiriyor ki 

böylece, ortaklık gerçekten verimli bir alışverişe dönüşebilsin. İlk ortaklık projesi sırasında hem Türk 

hem de İsveç tarafının kazandığı bu deneyimler, Tuselog’un uygulanması sırasında çok faydalı olacak. 

TBB’nin stratejik planında yer alan açık hedeflerin de yardımıyla, eğer doğru yönlendirilirse, bu 

girdilerin bir kaldıraç görevi görmesi gibi çok önemli bir avantaja sahip olacağız. Tusenet projesinde 

farklı aktörler arasında iletişim, uzaklık ve yabancı dil bariyerlerine takılmıştı. Bu engellerin aşıldığı 

yerlerde ise proje sonuçları çok daha hızlı elde edildi ve çok daha faydalı oldu.  

Bütçe: Tusenet projesi oldukça iyi bir finansmana sahipti ve projenin gelişimine göre bütçesini adapte 

etme esnekliği tanınmıştı. Bu proje sonuçları için çok önemliydi. Genel olarak, seyahat masrafları ve 

diğer geri ödenebilir harcamalar için olması gerekenden fazla bütçe ayrılmıştı. Bunun sebebi, kısmen 

fiyatların ve/veya döviz kurlarının olumsuz şekilde değişmesi durumunda ortaya çıkacak finansman 

sıkıntısını önlemek, kısmen de proje ortaklarının masraflar hakkında oldukça bilinçli olmalarıydı. TBB 

ve katılım gösteren Türk belediyelerinin proje faaliyetlerine hem finansal hem de ayni katkı sağlıyor 

olması da ayrıca kritikti (ve Türk ortaklar tarafından projeye verilen önemin de güçlü bir sembolüydü). 

Tuselog’da TBB, Türk katılımcıların eğitimleriyle ilgili belirli masrafları karşılamaya devam edecek.   

Tuselog, Tusenet’ten biraz daha farklı bir yaklaşım sergileyerek, Türk belediyelerinden bir grup 

koordinatörün katılımıyla ilgili standart bazı masrafları karşılayacak. 

Maliyet etkinliği: Tusenet sırasında ulusal uzmanların ve belediye uzmanlarının kullanılması oldukça 

uygun maliyetli oldu, çünkü bu uzmanlara danışmanlık ücreti ödenmesi yerine maaşları üzerinden 

hesaplanan ücretler ödenmesi, nispeten düşük bedellerle hizmet alınmasını mümkün kıldı. Buna ek 

olarak, TBB ve SALAR gibi iki ulusal yerel yönetim birliğinin iç iletişim ağlarının kullanılması hem 

zaman kaybının hem de masrafların azaltılmasını mümkün kıldı. Tuselog da benzer bir yaklaşım 

sergileyerek, SALAR’dan, uluslararası alandan, belediyelerden ve yerelden uzmanları kullanacak. 

Üstelik, TBB’nin kurum iç iletişimi bu kadar gelişmişken daha da fazla maliyet etkinliği görülebilir. 
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3. Program teklifi 

Bu bölüm kapsamında, programın gerekçesi, program yaklaşımı, sorumluluk paylaşımı, 

yararlanıcıların belirlenmesi, ortak kesişen alanlar ile programın başlangıç, planlanma, değerlendirme 

ve raporlama aşamalarına yaklaşım konuları ele alınacaktır. 

3.1. Programın Gerekçesi 

İsveç’in Demokratik Gelişim ve İnsan Hakları Politikası (2010-2014), İsveç kalkınma işbirliği azmini 

artırma ve gelişmekte olan ülkelerde demokratik gelişim ve insan haklarına saygı ile ilgili amaçlarını 

açıklığa kavuşturma arayışındadır. Politika şu konulara özel önem vermektedir: (i) medeni ve siyasi 

haklar, (ii) demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili kurumlar ve süreçler ve (iii) demokratikleşme 

aktörleri. Haklar açısından İsveç Hükümeti’nin benimsediği tutum ve bunun hayata aktarılış biçimi, 

kalkınma işbirliğinin tüm sektörlerinde de uygulanabilir. Kalkınma işbirliği çalışmalarında en iyi 

sonuçları elde etmek için İsveç yardımı, her ortak ülkenin siyasi durumunda, kendi tarihine, 

geleneklerine, güç dengelerine, değerlerine ve kültürüne uygun şekilde konumlandırılmalıdır.  

Sida’nın Toplumsal Cinsiyet Politikası, sürdürülebilir demokratik kalkınma çalışmalarında toplumsal 

cinsiyet eşitliğini vazgeçilmez bir unsur olarak görür. Bu sebeple Politika, kadınlar ve erkekler ile kız ve 

erkek çocuklarını siyaset, ekonomi, dini ve sosyal hayat, ve karar alma süreçlerinde eşit haklara ve 

eşit katılıma sahip olmaları için destekleme görevini Sida’ya verir. Bunun içindir ki Sida, eşit katılım ve 

demokrasiyi teşvik etmek üzere cinsiyet-tabanlı ayrımcılıkla aktif olarak savaşmalıdır. Sida’nın politik 

güçlendirme desteği merkezi düzeydeki kurumlarca hedef alınadursun, AB üye ülkelerindeki 

uygulamalar, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yerel düzeyde çalışma yürütmenin ne kadar 

önemli olduğunu gösteriyor. Bu gerçek ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğini AB katılım müzakerelerinin 

bir parçası haline getiren toplumsal cinsiyet konulu mevzuatta da kabul edilmektedir.  

İsveç’in yeni oluşturduğu Türkiye ile Kalkınma İşbirliği Stratejisi 2010-2013 demokrasi, insan hakları ve 

toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyor. Strateji özel olarak, bölgesel ve yerel düzeyde Türk ve İsveçli 

aktörler arasında devam eden ortaklıkların desteklenmesini konu alıyor: 

“İsveç desteğinin bir kısmı, Türkiye’nin merkezi, bölgesel ve yerel düzeydeki kamu 

yönetiminin desteklenmesine yönlendirilecektir. (…) İsveç katkıları için yapılan tüm 

hazırlıkların başlangıç noktası program-tabanlı yaklaşımlar olmalıdır. (…) Bütçe desteği bir 

seçenek olarak değerlendirilmemektedir. (…) Proje ve programlara tamamlayıcı katkı sunmak 

adına, İsveç ve Türk aktörler arasındaki aktör-odaklı işbirliklerine destek verilebilir. Bu 

desteğin nedeni, İsveç ve Türkiye arasında uzun dönemli kalkınma işbirliğine yönelik ilişkilerin 

korunması ve geliştirilmesidir.” 

TBB, SALAR ile işbirliği konusunda yeni bir aşama başlatmak istediğini belirtti. Bu istek şunlar 

sebebiyle cazip bulundu: (i) Tusenet kapsamında devam eden işbirliği gerçekten çok olumlu sonuç 

verdi, (ii) TBB 2009’dan beri kendi kurumsal gelişiminde önemli aşamalar kaydetti ve bunun 

Türkiye’deki belediyecilik reformları sürecine uzun dönemli etkileri olması bekleniyor, (iii) TBB’nin 

yeni bir Stratejik Planı olması program desteğine kapı açıyor, (iv) diğer bağışçıların ve Hükümetin 

başlattığı projelerle olumlu işbirlikleri kurmak ve bütünleyici faaliyetler yürütmek çok olası görünüyor. 
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TBB, bir lobicilik kurumu olarak oldukça yeni ve üyelerine hizmet sağlama görevi de yeni yeni şekil 

alıyor. Tusenet yoluyla gelen ilk Sida yatırımları bu konuda oldukça katkı sağladı ve TBB-SALAR 

ortaklığı TBB’nin gelişimini birçok farklı yönden destekledi. Stratejisinin genişletilmesi ve uygulanması 

ile ilgili büyük mücadeleler ve beklentilerle karşı karşıya olan TBB, SALAR’ın danışman ortaklığının 

devamından yana. 

2005’ten beri Türkiye, yerel ve ulusal karar alma süreçlerinde güçlendirilmiş demokratik normlar 

oluşturulması olasılığını da beraberinde getiren devasa bir reform sürecine girmiş durumda. Bu süreç 

geliştikçe, belediyelerin onları temsil edecek güçlü bir kuruma ihtiyaçları olacak.  TBB gibi, 

Türkiye’deki 2951 belediyeyi temsil eden bir organizasyon için bu görev muazzam ve dolayısıyla daha 

fazla destek TBB’nin üyelerini çok daha kapsamlı şekilde temsil edebilmesini kolaylaştıracak. 

AB’ye uyum sürecinin TBB üzerinde hiç de göz ardı edilmemesi gereken etkileri var. Bu da TBB ve 

üyeleri için gerekli hazırlıkların yapılmasını şart koşuyor. Ayrıca bu durum TBB’nin, hem ulusal hem de 

uluslararası AB müzakerelerinde kendini stratejik olarak konumlandırmasını da gerektiriyor. TBB’nin, 

AB’ye katılım sürecinin etki edeceği belli politikalarla ilgili olarak kendi üyelerini yönlendirebilmesi de 

çok önemli. Son olarak, TBB üyelerinin AB fonlarına erişimini sağlamak için daha ciddi bir destek 

vermek istiyor. Kısmen Tusenet’in katkısıyla, ancak daha çok kendi enerjisinden kaynaklanarak, TBB 

tüm bu konulara cevap vermeye başladı. TBB 2011 yılında, AB Türkiye Genel Sekreterliği ile birlikte 

AB konulu bir proje yürütüyor ve proje kapsamında Türkiye’den belediye başkanları için Brüksel’e, 

SALAR’ın AB temsilciliği ofisine düzenlenecek bir ziyaret de bulunuyor. Diğer projelerle işbirliği içinde 

SALAR, 1995 yılında İsveç’in AB bütünleşme sürecinde kendi üyelerini desteklemek ve onları 

hazırlamak konusunda edindiği deneyimlerin ışığında çok değerli katkılar sağlayabilir. 

Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak, yeni SALAR-TBB programının, TBB’nin hem üyeleriyle, 

hem de merkezi hükümet ve diğer önemli paydaşlarla ilişkisi bakımından Türk yerel yönetişimindeki 

rolünü güçlendirerek, Türkiye’deki reform sürecine önemli ölçüde katkı sağlayacağı bekleniyor. Yeni 

programın Kasım 2011 ve Ekim 2015 tarihleri arasında 4 yıl süresince yürütülmesi planlanıyor.  

3.2. Tematik Yerel İşbirliği 

TBB ve SALAR, tematik yerel işbirliklerini hedefleyen bir bileşeni de kapsayan bir program öngörüyor. 

Bu yaklaşım bir yandan, gelişmekte olan, geçiş sürecinde ve AB uyum sürecinde bulunan ülkelerdeki 

yerel yönetim birimleri (ağlar halinde) ile işbirliğini geliştirmeyi, bir yandan da İsveç yerel ve bölgesel 

yönetimleri ile işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Her ortaklık ağı belirli bir tema ve amaç için çalışır. 

‘Ortak kesişen’ konular işbirliklerini etkiler. Yerel Yönetim Birlikleri (YYB) çoğu kez, özellikle de diğer 

aktörlerin dâhil edilmesinde, deneyimlerin paylaşılmasında ve politika diyaloğu ve lobicilikle ilgili 

potansiyel konuların belirlenmesinde temel rol oynar. 
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Tematik alanlar genellikle birkaç faktörün göz önünde bulundurulmasıyla belirlenir: 

 Ulusal kalkınma stratejileri ve politikaları ile yerel yönetimlerin bu stratejilerin yerine 

getirilmesindeki rolü; 

 Belirli bir bölge ya da ülkede bölgesel kalkınma ve tematik işbirliğine olan talep; 

 İsveç’teki ve diğer ülkedeki YYB veya onların üyeleri tarafından belirlenmiş öncelikler, 

güçlü ve zayıf yönler. 

Başlıklar ortaklığın en verimli olabileceği konularda seçilir. Aşağıda, tematik yerel işbirliği yoluyla 

keşfedilebilecek temalardan birkaç örnek sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Yönetimi 

İsveç tarafı Türk tarafı 
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3.3. Aktör- odaklı İşbirliği ve Program Yaklaşımı 

Sida’nın Program-Tabanlı Yaklaşım (PTY) Rehberi, PTY’yi, “yerel olarak benimsenmiş, yoksullukla 

mücadele ulusal stratejisi, sektörel bir program, tematik bir program ya da belirli bir kurumun 

programı gibi bir kalkınma programı için düzenli bir destek ilkesi temelinde yürütülen kalkınma 

işbirliğine katılma yöntemi” şeklinde tanımlar. Rehber İlkeler, Tuselog’da referans alınabilecek 

konular olarak şunları söyler: 

 İşbirliği kurulan ortağın sonuç analizi ve planlama döngüsü, Sida’nın analitik çalışmaları ve 

diyalog için çıkış noktası olmalıdır. 

 Sida kendi finansal taahhütlerini ortağının sonuç çerçevesi ve bütçe döngüsüyle 

ilişkilendirmelidir. 

TBB ve SALAR, TBB’nin 2010-2014 yılları için hazırladığı Stratejik Planının uygulanması yoluyla 

Türkiye’de devam eden ademimerkeziyetçilik ve belediyecilik reformunu destekleyen bir program 

öngördüler. Aktör-odaklı işbirliğinin bir çeşidi olarak bu program, Türk ve İsveç ortakları, farklı 

düzeylerdeki yerel ve bölgesel yönetimleri ve birlikleri temsil edebilecek esnek ağlara dâhil edecek. 

Belediye hizmetleri konusunda çalışmanın yanı sıra bu ağların, vatandaş diyaloğunu artıracak ve karar 

alma süreçlerine vatandaş katılımını sağlayacak araçlar oluşturmak üzere proje geliştirmesi de 

bekleniyor. Program aynı zamanda, belediyelerin sorunları ve imkânları hakkında daha iyi bir anlayışa 

sahip olmak amacıyla, belediyelerin kurumsal gelişimine de odaklanacak. Bu da özellikle TBB için 

önemlidir. 

Tema Örnekleri 
 

Ekonomik Fırsatlar                   Sürdürülebilir Kalkınma 

Yerel ekonomik kalkınma   Çevre koruma 

Turizm        Su yönetimi 

Yerel iş ortamı                     Atık yönetimi 

     Risk yönetimi 

     Kentsel planlama 

 

Bilgi Geliştirme, Sağlık Hizmetleri  Demokrasi, İnsan Hakları 

ve Sosyal Kalkınma                 ve Eşitlik 

Gençlik     Saydamlık 

Eğitim     Katılım 

Kültür ve dinlence    E-devlet  

Sağlık hizmetleri    Sosyal içerme 

Sosyal yardım    Toplumsal cinsiyet eşitliği 

     Katılımcı bütçeleme 

 

Yönetim ve Organizasyon Gelişimi 

Finansal yönetim     Sonuç-odaklı yönetim 

İnsan kaynakları gelişimi   Stratejik planlama 
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TBB ile SALAR’ın her ağa danışman ortak olarak dâhil edilmesi ana fikir olacak, böylece (i) başarılar 

yaygınlaştırılabilir ve kapsamı genişletilebilir; (ii) yerel düzeydeki uygulamalarda mevzuat ile 

tutarsızlıklar varsa TBB bunları yakalayabilir; (iii) hem SALAR hem de TBB kendi üyelerinden 

edindikleri çok sayıda örnekle ağlara katkıda bulunabilir; ve (iv) TBB’nin bilgisi, kapasitesi ve ağ kurma 

becerisi gelişebilir. 

TBB ve SALAR arasında merkezi bir ortaklık yeniden planlandı ve bu ortaklığın öncelikleri TBB’nin yeni 

Stratejik Planına dayanacak. Bu da, faaliyetlerin TBB’nin stratejik önceliklerine uygun şekilde 

tasarlanması yoluyla, program-tabanlı bir yaklaşımı destekleyecek. Ayrıca, TBB’nin temsil, 

savunuculuk, üyelere sağlanan hizmetler ve iletişim konusundaki devam eden gelişimi, Bakanlıklarla 

ve sektördeki diğer paydaşlarla diyalog kurulması yoluyla belediyecilik reformuna daha da katkı 

sağlayacak. (Programın, Stratejik Planın farklı amaç ve hedefleriyle nasıl örtüştüğünü görmek için 

lütfen ekteki “Program Matrisi”ni inceleyiniz). 

TBB-SALAR ortaklığında kullanılacak temalar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şu şekilde 

sıralanabilir: TBB’nin kurumsal gelişiminin devamı (stratejinin uygulanması ve izlenmesine destek 

verilmesi de dahil); savunuculuk ve iletişim konularında TBB’nin kapasite gelişiminin devam etmesi 

için destek; AB bütünleşme süreci hazırlıkları ve diyaloğu (AB fonlarına erişimin, bölgeselleşmenin, 

Brüksel’de bir temsilcilik ofisi kurulmasının desteklenmesi vb. dahil);  üyelere sağlanacak yeni 

hizmetler olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılımcı yerel demokrasi konusunda araçlar 

geliştirilmesi. 

2009-10 dönemi, sadece Tusenet ve LAR II arasında değil, sektördeki birçok farklı reform girişimi 

arasında büyük bir uyum gördü. Bu nedenle, ilerdeki bir girişimin başarılı olması için Tusenet’in 

başarısı üzerine inşa edilmeli ve belediye reformu ve AB bütünleşmesi hazırlıklarına destek verme 

hedefi olan diğer projeler ile yakın işbirliği içinde olunmalıdır. 

3.3.1. Yöntem 

Tuselog proje yönetimi metotlarına uygun olarak yürütülen bir program olacaktır. Temel girdiler, 

teknik yardım ve taraflar arasında bilgi değişimi şeklinde sağlanacaktır. 

Tuselog’un Aralık 2011’de başlaması öngörülmektedir. 6 aylık bir başlangıç dönemi olacak ve 2015 

sonbaharında tamamlanacak 42 aylık bir uygulama dönemiyle devam edecek. Uygulama dönemi, 

TBB’nin Stratejik Plan dönemi ile örtüşecek ve buna ek olarak, yeni Strateji’nin oluşturulması ve 

program faaliyetleri sonucunda yapılacak kurumsal değişikliklerin desteklenmesini içeren ek bir 

dönem olacak. Son yıl boyunca ayrıca, belediye ortaklıklarından elde edilen sonuçların/ürünlerin 

rafine edilerek, eğitimler ve TBB’nin yaygınlaştırma faaliyetleri yoluyla başka belediyelerin 

kullanabileceği faydalı araçlara dönüştürülmesi de bekleniyor. 

Birçok farklı paydaşı ilgilendiren Stratejik Planın uygulanmasındaki başarının TBB tarafından detaylıca 

incelenebilmesi için uygun bir sistem hazırlanacaktır. İsveç’in işbirliği stratejisine göre, böylece 

“ülkenin ve kuruluşların planlanma, uygulama ve izleme sistemlerinin daha geniş kullanımı için gayret 

gösterilmiş” olur. 

Tuselog uygulamasından edinilen dersler, TBB tarafından ulusal politika diyalogunda kullanılacak iyi 

uygulama rehberlerine dönüştürülecek. 
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3.3.2. Sorumluluk paylaşımı 

Aktör-odaklı işbirliğinin bir çeşidi olarak, SALAR ve TBB program yönetiminin farklı alanlarında 

sorumluluk alacaktır. Program bu nedenle, en iyi sonuçlara ulaşmak için sürekli olarak dostane ve 

etkin bir işbirliği için çalışan iki ortak arasındaki yakın dayanışma ilkesine uygun olarak yürütülecek.   

SALAR bir Proje Yöneticisi belirleyecektir. Bir Program Koordinatörü ve bir Program Asistanı alınması 

da öngörülmektedir. Program Koordinatörü ve Program Asistanı, Türk ve İsveç belediyeleri ve ayrıca 

diğer önemli aktörler arasında bağlantı kurmak, uzmanlara destek sağlamak ve faaliyetler ve çıktılarla 

ilgili raporlama yapmak gibi önemli bir görevlere sahip olacaklar.  Program Koordinatörü İsveççe, 

İngilizce ve Türkçeyi akıcı şekilde konuşabilecek. Farklı görevlerdeki kişilerin tam olarak hangi işlerden 

sorumlu olacakları bu kişilerin özgeçmişlerine ve kapasitelerine bağlı olacak ve program başlangıç 

döneminde kesinleştirilecek.  

Uluslararası uzmanlar, program koordinatörü ve program yönetim ekibinden ziyarete gelen kişilerin 

kullanabileceği bir ofise, internet ve telefon hattına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu TBB sağlayacaktır. 

Türk tarafında ise temel aktörler, özellikle TBB’nin hukuk, iletişim ve eğitim birimlerinde çalışan kendi 

elemanları olacak. Program yönetimiyle iletişim kurma sorumluluğu, Tusenet’te olduğu gibi, TBB dış 

ilişkiler biriminden bir koordinatöre verilecek. Uygulama döneminde farklı birimler arasında 

koordinasyonun sağlanması için ise TBB, ilgili birimlerden katılımcılardan oluşan bir Program ekibi 

kurmayı düşünüyor. Bu ekip aynı zamanda TBB’nin diğer projeleriyle de ilgilenecek. Maaşı 

programdan ödenecek olan Program Asistanı, bu birimde görev alacak. Encümen TBB’nin 

çalışmalarında politik sorumluluğa sahiptir ve Genel Sekreter TBB Stratejik Planı’nın uygulanmasının 

ana sorumlusudur. Program çerçevesinde, TBB’nin politik ve idari liderleri hem karar alıcı hem de 

kapasite geliştirme girişimlerinin tarafları olarak rol alacaklar.  

TBB kendi Stratejik Planı’nın başarılı şekilde uygulanmasından sorumluyken, SALAR da tüm program 

faaliyetleri için nitel girdiler ve çıktılar sağlanmasını garanti edecek. Uzmanların belirlenmesi, temel 

olarak SALAR tarafından ve ihtiyaç duyulan işler için uygunluklarına göre belirlenecek. Uluslararası ve 

yerel uzmanlar tabii ki TBB tarafından da önerilebilir. Uluslararası ve yerel uzmanlar seçilirken, 

özgeçmişleri ve referanslarına dayanarak başarılarına ve geçmiş performanslarına bakılacak. Her bir 

uzman alımına hazırlık olması için, SALAR tarafından bir İş Tanımı oluşturulacak ve TBB’nin onayına 

sunulacak.  

Sorumlulukları ve girdileri tanımlayan bir Mutabakat Anlaşması hazırlanacak ve program başlangıç 

döneminde imzalanacak. İki ortak da Tusenet’te uygulanan sistemden yana oldular ve İsveç tarafının 

Sida’nın sözleşme ortağı olmasını kabul ettiler. TBB’nin en güçlü taraflarından biri finansal 

kapasitesidir ki bu da, Birliğin proje yönetimine odaklanan bir kurum haline dönmesindense, lobiciliğe 

ve üyelerinin hizmet sağlama fonksiyonlarına odaklanmasına olanak veriyor.  

3.3.3. Yararlanıcılar 

Ulusal ve İsveç kalkınma önceliklerine uygun olarak, program “Türkiye’nin ekonomik olarak en zayıf 

bölgelerindeki” yerel ve bölgesel yönetimlerle (mümkün olan yerlerde) çalışacak. Program faaliyetleri 

ayrıca, öngörülen araştırmalar ve özellikle yatay eşitlik konusuyla ilgili olarak yönetimler arası 

finansman çalışmalarıyla bu hedef gruba endirekt olarak da ulaşmayı amaçlıyor. 
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Programın uzun dönemli yararlanıcıları Türk belediyelerinin vatandaşlarıdır. Program, TBB yoluyla 

yerel yönetimlerin, vatandaşlar üzerinde uzun dönemli etkileri olacak şekilde güçlendirilmesini 

amaçlıyor. Bu TBB’nin çalışmalarının hem genel olarak hem de tabanda anlaşılmasını ve böylece bu 

faaliyetlere olan inancın güçlendirilmesini sağlayacak bir yoldur. Daha özele inersek, program, 

belediyelerin sağladığı hizmetleri daha etkin hale getirmek üzere, idari ve politik liderlik kapasitesini 

geliştirerek belediyeleri destekleyecek. TBB’nin operasyonel personeli, politikacılar ve belediyelerdeki 

memurlar bu programda özel olarak hedeflenen gruptur. Yapılacak girişimler, yararlanıcıların 

karşılaştığı somut problemlere eğilmek amacıyla pratik bir yaklaşım sergileyecek. Toplumsal cinsiyet 

eşitliği, işbirliği için olmazsa olmaz bir konu olarak ön plana alınacak. 

3.3.4. Ortak kesişen alanlar 

Tusenet’te olduğu gibi burada da birçok farklı ortak kesişen alana değinilecek. Bunlar AB 

bütünleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma, vatandaş diyalogu vb. içerecek.  

Tusenet’te ortak kesişen alanlar hem genel olarak tüm proje faaliyetlerinde göz önünde 

bulundurulmuş hem de bu alanlarla ilgili özel faaliyetler yürütülmüştü. Bu alanların tüm faaliyetlerde 

uygulanmasına verilebilecek ilk örnek, kentsel planlamada güvenlik bakımından kadınların bakış 

açıları ve öncelikleri konulu bir anket düzenlenmesi; ikinci örnek ise katı atık ve enerji planlaması için 

rehber hazırlanırken AB normlarının direkt olarak uygulanmasıydı.  

Bu konuların program uygulaması sırasında göz önünde bulundurulması, TBB ve belediyeler için 

üzerine inşa edilebilecek elle tutulur deneyimler ve örnekler ortaya konulacak ve bu bakış açısının 

tüm faaliyetlere dâhil edilmesi kolaylaşacak. TBB ve üyelerinin bu konularda çalışabilme kapasitesinin 

geliştirilmesi için, ortak kesişen alanlarla (özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve AB bütünleşmesi) ilgili 

özel faaliyetler de yürütülecek. 

Başlangıç döneminde daha önce edinilen uzmanlık, bu alanların ortaklık iş planlarına dâhil edilmesini 

mümkün kılan desteği sağlayacak ve açık hedefler, faaliyetler ve göstergeler oluşturulmasına olanak 

tanıyacak. Uluslararası belediye işbirlikleri için proje tekliflerinin hazırlanması aşamasında 

düzenlenecek ilk eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak bu konulara özel oturumlar yapılması 

düşünülüyor. 
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4. Amaçlar, Faaliyetler ve Beklenen Sonuçlar 

Bu bölüm programın genel çerçevesini açıklıyor. Amaçlar, hedefler, beklenen sonuçlar ve ilk yıl için 

planlanan faaliyetlerin bu teklifte özetlendiği şekilde kalması bekleniyor. Ne var ki, Türk yerel yönetim 

sistemindeki hızla değişen politik ve hukuki ortamı ve tabii ki TBB’nin içinde bulunduğu geçiş sürecini 

ve kurumsal gelişimi göz önünde bulundurursak, biraz esnek olunması da gerekecektir. Bu sebeple 

ileriki yıllar için planlanan aktivitelerin bu dokümanda yazıldığı hallerinde bazı değişiklikler yapılması 

gerekeceği düşünülüyor.  

Farklı uluslararası bağışçıların Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) ve Sonuç Odaklı Yönetim (SOY) 

konusunda kullandıkları terminolojiler genellikle farklılık gösteriyor. Bu sebeple TBB ve SALAR, 

Tuselog’un uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında Sida tarafından en çok tercih 

edilen dili seçerek, bir OECD/DAC2 yayını olan “Değerlendirme ve Sonuç Odaklı Yönetimde Ana 

Terimler Sözlüğü”nü kullanacaktır. Dolayısıyla MÇY terminolojisi genel hedefleri, amaçları, beklenen 

sonuçları ve planlanan faaliyetleri içerecek. Uygulama aşamasında ilgili SOY terminolojisi kullanılacak 

(Sonuç Odaklı Yönetim için bkz. Bölüm 4.3.3). 

4.1. Genel Amaç 

Programın genel hedefi şudur:   

Türkiye’de yerel yönetişimin gelişmesini desteklemek 

 

4.2. Hedefler, Beklenen Sonuçlar ve Planlanan Faaliyetler 

Tamamlandığında programın aşağıdaki iki temel hedefe ulaşmış olması bekleniyor: 

1. Türkiye Belediyeler Birliğinin kapasitesini geliştirmek (TBB Stratejik Planına uygun şekilde) 

2. Belediyelerin, vatandaş katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumsal gelişim, hizmet sunumu, 

planlama ve ortaklık temaları konularındaki hizmet kapasitesini geliştirmek 

Hedefler ve beklenen sonuçlar için göstergeler ve doğrulama kaynakları EK 1’deki MÇY Matrisinde 

verilmiştir. 

Her Hedef için, aşağıdaki Beklenen Sonuçların alınması planlanmaktadır: 

Hedef 1: TBB’nin kapasitesini geliştirmek 

TBB kendi kurumsal gelişimi için Tusenet ve LAR II’den destek aldı. Bu destek TBB’de çok iyi karşılandı 

ve kurum son yıllarda oldukça gelişme kat etti. TBB ve SALAR arasındaki işbirliğine verilen olumlu 

tepkiler ve politik destek gösterdi ki, TBB’nin kurumsal gelişiminin desteklemeye devam edilmesi ve 

aşağıdaki Beklenen Sonuçlara odaklanılması çok yerinde olacaktır. 

                                                           
2
 Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı/Kalkınma Yardımları Komitesi 
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Sonuç 1.A: Planlama, insan kaynakları yönetimi, danışmanlık hizmetleri, komite yapıları ve kurum-içi 

iletişim konularında TBB’nin kurumsal ve işlevsel kapasitesi geliştirildi. 

Sonuç 1.B: TBB’nin ulusal karar alma süreçlerinde belediyelerin hak ve menfaatlerini destekleme ve 

koruma kapasitesi geliştirildi. 

Sonuç 1.C: TBB’nin AB üyelik hazırlıklarını konusunda kapasitesi güçlendirildi. 

Hedef 2: Belediyelerin hizmet kapasitesini geliştirmek 

Tusenet ve diğer işbirliği programlarından Türkiye içinde ve Türk belediyeleri ile diğer ülke 

belediyeleri arasında ortaklıklar kurulmasına dair çok şey öğrenildi. Bu, Belediye Ortaklıkları 

Stratejisinde de belirtildiği gibi TBB için bir öncelik. Buna ek olarak, TBB üyeleriyle gitgide yakınlaşarak 

birçok farklı tema üzerinde birlikte çalışıyor. Ancak TBB, onların ihtiyaçlarını anlayabilmek için ve 

Belediyelerin kendilerinden beklenen, ya da uygulamaya karar verdikleri, görevleri yerine 

getirebilmelerini sağlayacak özel beceri eğitimleri düzenlemek adına halen daha fazlasının 

yapılabileceğinin de farkında. Bu eğitimler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şu konularda olabilir: 

kurumsal gelişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, katılımcı mekanizmalar vb. Tüm bu açıklamalardan sonra, 

bu bileşenden Beklenen Sonuçları aşağıda sıralayabiliriz.  

Sonuç 2.A: TBB’nin öncelikli temalarını doğrultusunda belediye ortaklıkları geliştirildi. 

Sonuç 2.B: Türk pilot belediyelerde vatandaş katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumsal gelişim, 

hizmet sunumu ve planlama konularında kapasite geliştirildi. 

Programın yukarıda belirtilen beş Sonuç Alanına göre açıkça tanımlanmış sonuçlara ulaşması 

bekleniyor. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımında (Ek 1), faaliyetler ve beklenen sonuçlar, bu sonuçları ve 

doğrulama kaynaklarını izleyen göstergeler ile tamamlanır. Hedefler düzeyinde, aşağıdaki göstergeler 

belirlendi: 

- TBB-SALAR işbirliği programının, vatandaş katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumsal 

gelişim, hizmet sunumu, planlama ve ortaklık temaları konusunda belediyelerdeki yerel 

yönetim reformu sürecine katkı verme girişimlerinin sayısı. 

- Program faaliyetleri sonucunda değişen belediye uygulamalarının sayısı. 

Sonuçlar düzeyinde, sayısal göstergeler Programın başlamasından önceki durumla (referans noktası) 

karşılaştırılacak ve/veya mümkün olduğu durumlarda, program süresince kaydedilen gelişmeleri 

yansıtacak.  

Daha kolay anlaşılması için beş Beklenen Sonucun isimleri aşağıda kısaltıldı. İzleme ve değerlendirme 

amacıyla kullanıldığı yerlerde tam isimleriyle kullanılacaktır.  

4.2.1. Sonuç 1.A: TBB’nin kurumsal kapasitesi geliştirildi  

İlk yıl faaliyetlerinin çoğu, doğal olarak Tusenet ve LAR II tarafından TBB’nin kurumsal gelişimi için 
sağlanan desteğin devamı niteliğinde olacak. TBB ve SALAR’ın personelinin yanı sıra, politik ve idari 
temsilcilerinin de bu faaliyetlere dâhil edilmesi planlanıyor.  
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Faaliyetler 
 
1. yılın taslak İş Planında yer alacaklar 
1.A.1. TBB politikacıları ve personeline için komisyon/komite yapılarına yönelik çalışma ziyareti 
düzenlenmesi 
1.A.2. TBB’nin komisyon/komite yapısına ve sürecine (karar alma) yönelik teknik destek verilmesi ve 
komisyon/komitelere eğitim verilmesi 
1.A.3. TBB İletişim Birimine eğitim ve danışmanlık verilmesi 
1.A.4. TBB İletişim Birimine eleman alınması 
1.A.5. Yerel yönetim birlikleri planlaması konusunda deneyim paylaşımı ve uzmanlık sağlanması 
1.A.6. Planlama sürecinde iç-iletişim kapasitesinin geliştirilme konusunda teknik destek verilmesi 
1.A.7. TBB insan kaynakları politikasının, yasal engeller de dâhil olmak üzere, geliştirilmesine destek 
verilmesi (bu faaliyet 2-4. Yıllarda da devam edecek) 
 
2-4. yılların Taslak İş Planında yer alacaklar 
1.A.8. Teknik destek sağlanması ve kurumsal gözden geçirme yapılması (kurumsal ve işlevsel 
kapasite hakkında referans noktası da verilerek) 
1.A.9. TBB Eğitim Müdürlüğüne eğitim desteği verilmesi 
1.A.10. TBB ile ilgili politikacıların sistem ve liderlik konularında eğitilmesi  
1.A.11. TBB ile bölgesel belediye birlikleri ve kalkınma ajansları işbirliğinin oluşturulması konusunda 
çalıştay düzenlenmesi ve teknik destek verilmesi 
1.A.12. TBB varlıklarının kullanımı hakkında tavsiye verilmesi ve aidatlar için bir model/yapı 
geliştirilmesi 
1.A.13. Eğitimlerin ve teknik yardımların analiz edilmesi, alınan dersler ve sonuçlar yaygınlaştırılması 
 

4.2.2. Sonuç 1.B: TBB’nin lobicilik/hizmet kapasitesi geliştirildi 

TBB temsil alanında bilgi biriktirmeye başladı, ancak bir YYB’de lobicilik ve savunuculuk için etkin 

yapılar ve yaklaşımlar oluşturmak zaman alır ve genellikle yerinde görme ve rehberlik şeklinde bir 

desteğe ihtiyaç duyar. Nispeten güçsüz bir insan kaynağı ile hızla değişen politik bir ortamı takip 

etmek isteyen YYB’ler için bu ihtiyaç özellikle belirgindir. Tekrar etmek gerekirse, ilk yıl için planlanan 

aktivitelerin çoğu doğal olarak, TBB’nin lobicilik kapasitesinin gelişmesi için Tusenet tarafından verilen 

desteğin devamı olacaktır. Son Tusenet deneyimleri kanıtlamaktadır ki, uzmanlar tarafından özenle 

hazırlanmış veriler, TBB’nin politika kararları ve eylem planlarının temelini oluşturan çalışmalar ve 

analizler şeklinde sonuç veriyor ve bu da faaliyetlerin uygulanabilirliğini gösteriyor. Bu Sonuç Alanı eş 

zamanlı olarak hem Türk belediyelerde kapasite geliştirme ve belediyelerin koşullarında somut 

değişiklikler yapılmasını, hem de TBB ile merkezi hükümet arasındaki etkileşim için kurumsallaşmış 

yapıların geliştirilmesini hedefliyor.  

Faaliyetler 
 
1. yılın taslak İş Planında yer alacaklar 
1.B.1. Bir TBB üye anketi uygulanması (diğer araçların yanı sıra, göstergelerin takip edilmesi için bir 
referans noktası olarak kullanılmak üzere) 
1.B.2. TBB lobi faaliyetlerini desteklemek için belirli veriler/raporlar üretilmesi (örn. belediye 
borçları ile ilgili bir çalışma yapılması ve yerel ve merkezi hükümet arasında kurumsallaşmış etkileşim 
hakkında bilgi almak üzere Polonya'ya bir çalışma ziyareti düzenlenmesi) 
1.B.3. TBB’nin ilgili birimlerine komisyon çalışmaları konusunda destek verilmesi 
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1.B.4. TBB’nin diğer birimlerine komisyonlarla/komitelerle çalışma konusunda teknik destek 
verilmesi 
1.B.5. TBB ve SALAR uzmanları arasında bilgi paylaşımı (örn. belediye istatistikleri konusunda) (bu 
faaliyet 2-4. Yıllarda da devam edecek)  
 
2-4. yılların Taslak İş Planında yer alacaklar 
1.B.6. TBB lobi modelinin geliştirilmesi 
1.B.7. TBB Üye Hizmetleri Politikasının geliştirilmesi 
1.B.8. SALAR’ın belediye veri tabanı raporları doğrultusunda eğitim programı geliştirilmesi 
1.B.9. Eğitimlerin ve teknik yardımların analiz edilmesi, alınan dersler ve sonuçlar yaygınlaştırılması 
 

4.2.3. Sonuç 1.C: TBB’nin AB bütünleşme kapasitesi geliştirildi 

TBB son birkaç yıl içinde, özellikle AB uyum süreci ile ilgili olarak, uluslararası temsil alanında giderek 

daha aktif hale gelmiştir. TBB’nin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) gibi uluslararası 

ittifak kuruluşlarına üyeliği bunu açıkça gösteriyor. TBB ayrıca son zamanlarda, Türkiye'nin AB'ye 

üyelik sürecinde daha önemli bir rol almak üzere genişlemeye giden Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

(ABGS) ile işbirliğine girdi. 

Tusenet’in daha sonraki aşamalarında, AB üyeliğinin Türk belediyeleri için olası sonuçlarını özetleyen 

bir yayın geliştirilmesi desteklendi. Bu yayın, 1995 yılında İsveç’in AB üyeliği için SALAR’ın yaptığı, ve 

daha sonra çok daha büyük bir Hükümet araştırmasına dönüşen, benzer hazırlıkları temel alıyordu. 

Tuselog’un ilk yılında atılacak bir sonraki adım, AB üyeliği konusunda TBB’nin analiz ve temsil 

edilmesinde daha merkezi bir rol oynayacak bir AB Çalışma Grubu’nun kurulmasına destek vermek 

olacak. Önümüzdeki yıllar için planlanan birçok farklı girişim var, ama bunların hangilerinin ön plana 

çıkartılacağı büyük ölçüde Türkiye'nin AB üyelik sürecine bağlı olacak. 

Faaliyetler 
 
1. yılın taslak İş Planında yer alacaklar 
1.C.1. AB fonlarına erişim ile ilgili araştırma ve mevcut durum analizi yapılması 
1.C.2. TBB AB Çalışma Grubu oluşturulması 
1.C.3. TBB AB Çalışma Grubu’na teknik destek verilmesi (bu faaliyet 2-4. Yıllarda da devam edecek) 
1.C.4. Diğer projeler ile koordinasyon içinde, TBB üyeleri için AB temalı bir konferans düzenlenmesi 
 
2-4. yılların Taslak İş Planında yer alacaklar 
1.C.5. TBB’nin, belediyelerin AB sürecine daha iyi hazırlanmasını sağlayacak bir yapıya ulaşması için 
teknik destek verilmesi 
1.C.6. Brüksel çalışma ziyareti düzenlenmesi (TBB, ABGS, İçişleri Bakanlığı vb. ile birlikte) 
1.C.7. Seçilmiş, kalifiye personel için SALAR’ın Brüksel ofisinde iş olanağı sağlanması 
1.C.8. Diğer projeler ile koordinasyon içinde, TBB personeli ve üyeleri için AB fonlarına erişim 
kapasitesini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi 
1.C.9. Belirli Türk belediyelerine AB proje teklifi hazırlama konusunda teknik destek verilmesi 
1.C.10. AB ilişkilerinin yerelde nasıl entegre edileceği ve derinleştirileceği hakkında pilot eşleştirmeler 
yapılması (bilgi değişimi ve Åmål deneyimine dayanarak) 
1.C.11. IPA fonları için lobicilik yapılması 
1.C.12. Eğitimlerin ve teknik yardımların analiz edilmesi, alınan dersler ve sonuçlar yaygınlaştırılması 
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4.2.4. Sonuç 2.A: Belediye Ortaklık Ağları 

TBB ve SALAR birçok program yoluyla kurdukları belediye işbirlikleri sayesinde çok deneyim edindi. 

Dokuz İsveç belediyesi (bunlardan beşi Tusenet yoluyla) Türk belediyelerde artık tamamlanmış veya 

hâlihazırda devam eden işbirlikleri kurdular. Tuselog yoluyla da bu işbirliklerine daha çok ilgi 

çekileceği düşünülüyor. 

Tusenet’ten ve diğer projelerden elde edilen deneyim, işbirliği kurmanın zaman aldığını gösteriyor. 

Ayrıca, ortaklık projelerinin erken aşamalarında doğru girdiler sağlanırsa sonuçların daha somut 

olacağı açıktır. Buna ek olarak, bir ortaklıktan beklenenler ve ortaklık şartları en başından net olarak 

açıklanmalı. 

Tuselog’un ilk yılı bu yüzden, Belediye Ortaklık Ağları’nın kurulması ve seçimi için net bir prosedür 

geliştirmek için kullanılacak. Aynı zamanda ilk yılda, yüksek kaliteli proje tekliflerinin geliştirilmesi, 

sunulması ve değerlendirilmesi için bilgilendirici toplantılar ve eğitimler de düzenlenecek.  

Ortaklık Ağları’nı seçerken, iki grup kriter kullanılacak. Bunlardan ilki, proje fikri oluşturma kapasitesi 

ve proje fikirlerinin anlaşılabilir oluşuyla ilgilidir. Proje çıktılarından beklenen kalite, bu kriterlerin esas 

amaçladığı şeydir. İkinci grup kriter ise çeşitlilik ile ilgilidir. Kriterler coğrafi konum, demografi, 

büyüklük ve siyasi çoğunluk bakımından makul bir çeşitlilik ortaya konulduğunu garanti etmeyi 

amaçlar. 

Ortaklık deneyimi olan Türk ve İsveç belediyelerinden bir kısmının Tuselog programı kapsamında da 

işbirliği yapmaya devam etmek isteyeceği düşünülüyor. Çemberi genişletmek için daha büyük bir 

belediye grubunun ilgisi artırmak ve onları ortaklık sürecine hazırlamak için çalışılacak. İlgilerini ifade 

eden belediyeler ile zaten mevcut ortaklıklar içinde bulunan belediyeleri bir araya getirmek için bir 

etkinlik düzenlenecek. 

Faaliyetler 
 
1. yılın taslak İş Planında yer alacaklar 
2.A.1. Aşağıdakileri içeren bir Belediye Ortaklıkları Rehberi hazırlanması:  

 Ortaklık temalarını da içeren Niyet Beyanı 

 Proje/Program teklifi 

 Raporlama formatı 

 Bütçe 

 Amaçları/beklenen sonuçları/başarıları (SOY) raporlamak üzere Sonuç Matrisi 
2.A.2. Ortaklıklarda yer almak isteyen Türk ve İsveç belediyelerinden Niyet Beyanı alınması 
2.A.3. Pilot seçilen Türk ve İsveç belediyelerinin kapasite gelişim, eğitimi vb. 
2.A.4. Belediyelerin ortaklık proje tekliflerini hazırlamaları ve sunmaları 
 
2-4. yılların Taslak İş Planında yer alacaklar 
Teknik yardım yoluyla destek sağlama; Türk ve İsveç belediyeleri arasındaki işbirliklerinin/kardeş şehir 
ortaklıklarının İzleme ve Değerlendirmesinin yapılması. 2-4. yılların iş planlarında daha detaylı 
açıklanacaktır. 
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4.2.5. Sonuç 2.B: Seçilen Türk pilot belediyelerin kapasitesi geliştirildi 

TBB üyelerini Belediye Ortaklıkları ve özel eğitim aracılığıyla desteklemeye devam ediyor. Ancak 

Belediyelerin ihtiyaçlarını anlayabilmek ve onların yeni edindikleri görevleri yerine getirebilmelerini 

sağlayacak özel beceri eğitimleri düzenlemek adına halen daha fazlasının yapılabileceğinin de 

farkında. 

Tusenet’in en önemli bazı sonuçlarından yararlanmak için, Tuselog’un ilk yılında Kentsel Planlama, 

Arena Oluşturma ve Katı Atık Yönetimi konularında özel eğitim programları geliştirilmesi planlanıyor. 

Daha sonraki yıllarda TBB’ye, kurumsal gelişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, katılımcı mekanizmalar vb. 

temalarda teknik yardım verilmesi düşünülüyor.  

Faaliyetler 
 
1. yılın taslak İş Planında yer alacaklar 
2.B.1. Kentsel Planlama konusunda eğitim programı geliştirilmesi 
2.B.2. Arena Building konusunda eğitim programı geliştirilmesi 
2.B.3. Katı Atık Yönetimi konusunda eğitim programı geliştirilmesi 
 
2-4. yılların Taslak İş Planında yer alacaklar 
2.B.4. Pilot belediyelerde kurumsal gözden geçirme çalışması yapılması 
2.B.5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nun geliştirilmesine devam edilmesi 
2.B.6. Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim programı geliştirilmesi 
2.B.7. Katılımcı Yöntemler Elkitabının hazırlanması 
2.B.8. Katılımcı Yöntemler konusunda eğitim programı geliştirilmesi ve rehberlik sağlanması 
2.B.9. Katılımcı Bütçeleme İletişim Ağı oluşturulması 
2.B.10. Eğitimlerin ve teknik yardımların analiz edilmesi, alınan dersler ve sonuçlar yaygınlaştırılması 
 

4.3. Yaklaşım ve yöntem 

4.3.1. Başlangıç Dönemi 

Başlangıç aşamasında şunlar yapılacaktır: (i) Program yönetim araçları geliştirilmesi (Genel İş Planı, ilk 

Yıllık Çalışma Planı vb.); (ii) Tusenet’in kapanışı sırasında AB üyeliği, toplumsal cinsiyet ve lobicilik ile 

ilgili yürütülen ana faaliyetler ile 'köprü' kurulması; (iii) Ortaklık Yöntemleri Kılavuzu hazırlanması 

(proje teklifi, raporlama, seçim kriterleri vb. konuları dâhil) ve ilgili belediyeler için başvuru çağrısına 

çıkılması (iv) ortaklık projelerinin sonuç odaklı yönetimin gerektirdiklerine cevap vermesini sağlamak 

amacıyla bir eğitim paketi hazırlanması; (v) eski Tusenet temalarını konu alan eğitim programlarının 

düzenlenmesi için bir model geliştirilmesi, (vi) planlanan faaliyetlerin, TBB’nin kendi Stratejik Planını 

takip etmesine uygun şekilde düzenlenmesi. 

4.3.2. Program uygulaması 

Başlangıç aşamasında, ofis kurulumu, personel alımı ve yönlendirme komitesinin oluşturulması vb. bir 

dizi idari düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, çalışma planının tamamlamasını da içeren bir proje yönetimi 

çalıştayı da düzenlenecek. Bu aşamada, ortaklık bileşeni nihai şeklini alacak ve çalışmalar başlatılacak. 

Başlangıç döneminde üzerinde çalışılmaya devam edilmesi gereken, dolayısıyla da iki proje arasında 

köprü olan, bir dizi Tusenet faaliyeti de olacak. 
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Uygulama dönemi, teknik yardım, ortaklık, eğitim, diğer kapasite geliştirme ve yerinde görme 

faaliyetleri, çalışma ziyaretleri, işe yerleştirme, akran değerlendirmesi, rehberlik vb. içeriyor. 

Aşağıdaki diyagram girdilerin aşamalarını gösterir: 

Başlangıç ve Uygulama Dönemi 

Başlangıç 
 

 

Uygulama Ortak kesişen alanlar 

6 ay 42 ay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel alımı, 
Yönlendirme 
Komitesinin 

Oluşturulması 

Faaliyetlerle TBB 
arasında ‘köprü’ 
kurmak, Ortaklık 

Bileşenini 
Başlatmak 

Başlangıç Raporu, 
İş Planları, Sonuç 

Matrisi 

Hedef 1: TBB’nin kapasitesini güçlendirmek/geliştirmek 

Sonuç 1.A: TBB’nin kurumsal kapasitesi geliştirildi 
Sonuç 1.B: TBB’nin lobicilik/hizmet sunumu kapasitesi 
geliştirildi 
Sonuç 1.C: TBB’nin AB üyelik kapasitesi güçlendirildi 

Hedef 2: Belediyelerin hizmet kapasitesini geliştirmek 

Sonuç 2.A: Belediye Ortaklıkları Ağı 

Sonuç 2.B: Türk pilot belediyelerde kapasite geliştirildi 
 

AB bütünleşmesi 

Sürdürülebilir 

Kalkınma 

Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği 

Saydamlık/Hesap 

verebilirlik 

Hizmet sunumu 

Yıllık İlerleme Değerlendirmesi 
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4.3.3. Sonuç Odaklı Yönetim (SOY)3  

SOY bir yönetim çerçevesi ve stratejik planlama, risk yönetimi, göstergeler ve değerlendirme yoluyla 

performans gözetimi için araçlar sağlar. Birincil amacı, kurumsal öğrenme yoluyla verimliliği ve 

etkinliği artırmak ve performans raporlaması yoluyla hesap verebilirlik gerekliliklerini sağlamaktır. 

İzleme ve Değerlendirme (İ&D) sistemleri ve sağlanan bilgiler üzerine yönetimsel eylemler almak 

SOY’da esastır.  

Geleneksel İ&D sistemleri kullanılan kaynakların, yürütülen faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin ürünlerinin 

(sonuçlarının) izlenmesi ve değerlendirilmesine odaklanır. Faaliyetin yürütüldüğü alanda başarılan 

değişiklikleri (yani kalkınma 

etkilerini) ölçmeyi düşünmezler. 

Sonuç odaklı İ&D sistemleri, 

geleneksel yaklaşım ile sonuçların 

ve kalkınma etkilerinin tüm 

uygulama dönemi boyunca 

sürekli olarak değerlendirmesi 

yaklaşımı ile birleştiriyor. Bu 

şekilde, uygulama süreci ile 

ulaşılmak istenen hedeflerin, 

örneğin politika ve programların, 

başarılması arasında bir bağlantı 

kurar. SOY yaklaşımı, sonuçlara 

(kısa, orta ve uzun dönemli 

çıktılara) neden ve nasıl4 ulaşıldı 

ya da ulaşılamadı sorusuna cevap 

arar ve böylece, uygulama 

sırasında ilgili kuruluşların 

planlanan mantıksal modeli 

değiştirmeleri veya ayarlamalarına izin verir. Bu etkinliği artırır ve uzun vadeli gerçek kalkınmaya 

ulaşma ve belirli bir toplumda istenen değişikliği yapabilme şansını güçlendirir. İ&D sistemlerinin 

geleneksel modeli, izleme yapmaz ve bu tür verileri toplamaz, ya da elde edilen sonuçların gerçek 

hayatta uygulanabilir olması için özel çaba harcamaz. 

Sida’nın SOY yorumlanmasına göre, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY) özellikle (i) katılımcı ve 

mantıksal bir program/proje planlaması, (ii) mantıksal yapının kapsamlı bir sunumu, ve (iii) nihai 

sonuçların paylaşılması açısından SOY için çok gerekli bir araç olarak görülebilir. 

MÇY matrisi (Ek 1), bu amaçlar için TBB ve SKL tarafından geliştirildi. 

                                                           
3
 "Kamu kurumları etkin sonuçlar ve uzun vadeli kalkınma elde etmek için nasıl çalışabilir? MÇY & SOY ile 

planlanması ve yönetilmesi" (2010), Pia Sassarsson Cameron, Stockholm Uluslararası Danışman Grubu; J.Z. 
Kusek & R.C. Rist (WB); W. Meier (CIDA). 
4
 OECD, Değerlendirme ve Sonuç Odaklı Yönetimde Ana Terimler Sözlüğü 

Sonuç zinciri 

Uygulama 

Girdi Faaliyetler 

Sonuçlar 

Çıktı 
Kısa vadeli 

sonuç 

Orta 
vadeli 
sonuç 

Uzun 
vadeli 
sonuç 

Girdi = Projelerde kullanılan para, insan ve malzeme kaynağı. 
Faaliyet = Belirli çıktıları üretmek için girdilerin kullanıldığı eylemler veya yapılan iş. 
Çıktı = bir müdahale sonucunda elde edilen ürünler, sermaye malları ve hizmetler; 
aynı zamanda sonuçların başarısıyla ilgili müdahalelerden kaynaklanan değişiklikleri 
içerebilir. 
Kısa/Orta vadeli sonuçlar = bir müdahalenin, olası ya da başarılmış kısa ve orta 
vadeli çıktılarının etkileri. 
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Programın yönetimiyle ilgili olarak MÇY matrisi, girdiler, faaliyetler, çıktılar, kısa vadeli sonuçlar ve 

orta vadeli sonuçlar arasındaki bağlantının sürekli olarak izlenebilmesi için dinamik belgeler haline 

dönüştürülecek. Böylece program yönetimi, programın sonuçları güçlendirmek için uygulama 

sırasında ayarlama yapabilecek. 

Bu yaklaşım, uygulama süreci boyunca program yönetiminin sonuçlara odaklanmasını destekler ve 

her aktivitenin beklenen sonuçlarla nasıl bir bağlantısı olduğunu ortaklara, paydaşlara, uzmanlara ve 

Sida’ya açıklamalarına yardımcı olur. 

 

 

4.3.4. Planlama, yönetim, ilerleme değerlendirmesi ve raporlaması 

Her yılın başında TBB ve SALAR birlikte, tüm program faaliyetlerinin uygulanma zamanlarını özetleyen 

bir iş planı geliştirecekler. İş planı, içinde bulunulan yıl ile ilgili daha detaylı bilgiler içerirken, daha 

sonraki yıllar için ayrıntılara girmeyen genel bilgi sağlayacak. 

SALAR ve TBB, ilk 6 ayın sonunda bir başlangıç raporu üretecek ve sonrasında programın geri kalanı 

için yıllık raporlar hazırlayacak. Raporlar, SOY yaklaşımıyla ve Sonuç Matrisi içerecek şekilde 

hazırlanacak, böylece program yönetimi uygulama sürecini etkili bir şekilde takip edebilecek. Yılda bir 

kere (en azından) buluşacak bir Program Yönlendirme Komitesi kurulacak. Bu Komite TBB ve SALAR 

üyelerinin temsilcilerinden oluşacak. Gerekli ve/veya uygun görülmesi halinde, Yönlendirme Komitesi 

toplantılarına gözlemci olarak katılmak üzere diğer aktörler de davet edilebilecek. Yönlendirme 

Komitesi yönetim stratejisi olarak, kaynakların (para ve insan) daha etkin kullanımını destekleyen ve 

uzun vadeli kalkınmaya katkıda bulunan SOY yaklaşımını uygulayacak. Bunu yaparken de, programı 

etkin, saydam bir şekilde yönetecek; amaçları/hedefleri açık şekilde belirterek doğru planlama 

yapacak; izleme/veri toplama yapacak ve sonuçları/göstergeleri ölçecek; değerlendirme, raporlama, 

 
Uzun  

vadeli sonuç 

Orta vadeli sonuç 

Kısa vadeli sonuç 

Çıktı 

Faaliyet 

Girdi 

Koşullarda değişiklik 

Davranış/uygulamalarda değişiklik 

Beceri, farkındalık, erişimde değişiklik 
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yaygınlaştırma ve sonuçlardan ders almayı ihmal etmeyecek; sonuçlara göre hareket edecek ve 

kurumsal öğrenmeyi destekleyecek. 

Tusenet’te olduğu gibi, katılımcı Türk belediyelerindeki (uzun vadeli) gelişmeleri tespit etmek için özel 

çaba sarf edilecek ve mülakatlar yoluyla artık günlük hayatta algılanır düzeye ulaşmış değişiklikler 

öğrenilmeye çalışılacak.  

Programın bir Ara Dönem Gözden Geçirme ve bir Nihai Değerlendirme geçirmesi bekleniyor. Biz bu 

faaliyetlerin Sida tarafından organize edilmesini, dolayısıyla da finansman sağlayan ve uygulayıcı 

aktörlerin farklı rollerine saygı gösterileceğini öngörüyoruz. 

 

5. Sonuçlar, varsayımlar ve riskler 

5.1. Uzun Vadeli Sonuç 

Nihai olarak program Türk vatandaşlarının koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bölüm dört Tuselog 

sırasında sonuca ulaşılabilecek faaliyetleri açıklıyor. Programın gerçek süresi boyunca, beklenen tüm 

sonuçlar ölçülemeyecek olmasına rağmen, TBB ve üyeleri programın sonuçlarını bir kere kavradıktan 

sonra, uzun vadeli sonuçların somutlaşacağı tahmin ediliyor. 

Eğer doğru uygulanır ve kavranırsa, henüz belirlenmemiş olan ortaklık projelerince hazırlanacak 

girişimlerin, özel olarak seçilmiş ve ortak kesişen alanlar yoluyla geniş kapsamlı etkileri olabilir. Ayrıca, 

kurumsal gelişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, katılımcı yaklaşımlar ile ilgili olarak pilot belediyelere 

sağlanacak özel eğitimlerin, özellikle de bu belirli temalar konusunda TBB’nin taahhüdü düşünülecek 

olursa, uzun vadeli bir sonuç üretmesi bekleniyor. 

Son 2-3 yılın gösterdiklerine göre, TBB’nin devam eden kurumsal gelişiminin (özellikle temsil ve 

lobicilik rolü) ve içinde bulunduğu hızla-gelişen politik ortamın, Türkiye'deki yerinden yönetim ve 

demokratikleşme süreci üzerinde daha da geniş kapsamlı etkileri olabilir. AB'ye katılım söz konusu 

olduğunda programın öngörülen sonucu olarak, AB üyeliğinin belediyeler üzerindeki etkileriyle ilgili 

münazaralara TBB’nin daha fazla müdahil olması bekleniyor. 

5.2. Varsayımlar 

Tuselog’un etkin şekilde uygulanması bir takım varsayımlara dayanır. Bu varsayımların ilki, Türkiye’ye 

komşu ülkelerdeki durumun istikrarlı olduğu ve olası herhangi bir istikrarsızlığın Türkiye'nin 

kalkınmasını ve demokratik ilkelere bağlılığını olumsuz etkilemeyeceğidir. AB'ye katılım hazırlıkları 

üzerine özel olarak eğilen Tuselog ayrıca varsaymaktadır ki, Avrupa Birliği Türkiye’nin AB yapılarına 

dahil edilmesi konusundaki taahhüdüne sadık kalacak, bunun karşılığında Türkiye de aynı sadakati AB 

entegrasyon sürecine bağlılığıyla gösterecek. Türk hükümetinin AB üyelik müzakerelerini 

duraksatmayı tercih etmesi gibi pek mümkün olmayan bir senaryo ile karşılaşılsa bile, programın 

odaklandığı konular ve program faaliyetleri yine de geçerliliğini yitirmeyecektir. Çünkü öncelikle bu 

duraksama birdenbire karar verilecek bir süreç değildir ve ayrıca TBB üyeleri bu konuda yerel olarak 

tavırlarını belli etmek isteyebilir. AB ülkelerindeki en iyi uygulamaların içselleştirilmesi, AB normlarına 
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uyum sağlanması ve AB fonlarına erişim konularına odaklanan faaliyetler, müzakerelerin 

duraksamaya uğramasından sonra bile geçerliliğini yitirmez. 

Siyasi etkiler, TBB’nin karar alma organlarına müdahale etmemeli ve onların düzgünce işlemesine 

engel olmamalıdır. Program uygulamasının verimliliği ve faaliyetlerinin etkinliği için, TBB Encümen 

üyelerinin gerçek bağlılık ve taahhüt göstermeleri ve TBB ve SALAR liderliğinin aktif katılımı 

bekleniyor. 

Bir başka önemli varsayım da, TBB liderliğinin mevcut stratejik planın uygulanmasına ve kurumsal 

gelişim sürecine sadık kalacağıdır. Bu bağlamda Tuselog, hem TBB’nin idari konularla ilgili 

yöneticilerinin istikrarlı olacağını, hem de insan kaynağı problemlerinin çözüleceğini varsayıyor.  

Planlanan faaliyetlerden biri, TBB’de ve belediyelerde özellikle insan kaynağı yapısının ve 

politikalarının güçlendirilmesini amaçlıyor. 

Faaliyetlerin etkili olabilmesi için ayrıca, her iki ülkedeki Belediye Başkanlarının ve belediye 

personelinin, merkezi ve yerel seçimler sırasında bile, Tuselog aktiviteleriyle ilgilenmek için yeterli 

zamanı ayırması gerekiyor. 

Türkiye’deki yerel seçimler 2013 baharında yapılacak. Katılımcı belediyelerde geniş bir grubun 

Tuselog’la ilgili çalışması sağlanacak olmasına rağmen, Tusenet’te edinilen deneyimler gösteriyor ki, 

siyasi liderlerin değişmesi proje faaliyetlerine ilgiyi azaltabiliyor ve projeyle ilgili çalışan kişilerin 

değişmesine sebep olabiliyor. Seçim sonuçları aynı zamanda TBB’nin siyasi liderlerinin de değişmesine 

neden olabilir. TBB yönetiminin nispi temsile dayalı yapısı ve Stratejik Planın Genel Meclis’te içtenlikle 

kabul edilmiş olması, Tuselog’a verilen desteğin büyük değişikliklere uğrama olasılığını düşürüyor.  

Yeni anayasa hazırlık sürecinin ve ayrıca İçişleri Bakanlığınca hazırlanacağı düşünülen değişiklik 

tekliflerinin program çıktıları için riskten çok fırsat oluşturacağı varsayılıyor. TBB’nin üyelerinin hak ve 

menfaatlerini koruması fikri tam da bu gibi süreçlerde lobicilik yapmaya odaklanmasıyla ilgili. Hem 

TBB hem de SALAR, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM) ile iyi 

ilişkiler geliştirdi. Programın belediye çıkarlarının Bakanlıkça bilinmesini ve reform süreçlerine saygı 

duyulmasını garanti eden girdiler üreteceği ve bilgi değişimini kolaylaştıracağı öngörülüyor. 

5.3. Riskler 

Küresel ekonomik belirsizlik ve yeni AB üyeleri ile ilgili potansiyel tepkiler, AB’nin yeni üye alımı 

sürecini yavaşlatmasına sebep olabilir. İsveç Türkiye’nin üyeliğine destek veriyor olsa da, bu durum 

mevcut AB üye ülkelerinin hepsinde geçerli değil, hatta Türk toplumunun tamamının da süreci 

desteklediğinden emin olunamıyor. Bunu açıkladıktan sonra, AB’ye üyelik çalışmalarının, en azından 

şimdilik, Türk belediyelerinin AB fonlarına erişimi gibi konularla alakalı ve bunlara yardımcı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu durumda kapasite geliştirme süreci, TBB ve üyeleri için ancak ve ancak yararlı kabul 

edilebilir. 

Tuselog, gündemleri her ne kadar yoğun olsa da, her iki ülkenin yerel politikacılarının bağlılık ve 

katılımını varsayar. SALAR’ın Tuselog’da daha fazla rol almasıyla (Tusenet’e kıyasla), İsveç 

belediyelerinden daha geniş katılım sağlanacağı umuluyor. 
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Tuselog’un başarı azmi ile TBB’nin nispeten kısıtlı insan kaynağı birlikte düşünüldüğünde, programın 

kendi personeline çok ağır bir iş yükü getireceği ve bunun yanında da, TBB çalışmalarını gerekenden 

fazla 'proje odaklı' hale getireceği muhtemel riskler olarak ortaya çıkıyor. Bu riski azaltmak için TBB, 

hem bu programla hem de diğer projelerle ilgilenecek, çeşitli birimlerden temsilcilerden oluşan bir 

proje birimi kurmayı planlıyor. TBB kapasitesinin güçlendirilmesi amacı kapsamında yer alan 

faaliyetlerin büyük kısmının TBB’nin olağan işlerin (yani Tüzükte öngörülen) iyileştirmesiyle ilgili 

olduğu göz önünde bulundurulunca, Tuselog’un TBB için bir engel değil, bir destek olacağı 

düşünülüyor. Ayrıca, nitelikli Programı Asistanının işe alınmasıyla, Belediyelerin hizmet sunma 

kapasitesinin güçlendirilmesi amacı kapsamındaki işlerin TBB’nin üzerinden alınacağı öngörülüyor. 

Buna ek olarak, TBB’nin normalde dışarıdan hizmet alarak yürütmek zorunda kalacağı birçok 

faaliyetin, uzmanlarca yürütülecek olması TBB çalışanlarının programa daha az zaman ayrılmalarına 

olanak tanıyacak. Geniş kaynaklara duyulan ihtiyaç göz önüne alındığında, TBB’nin belirli yetkinlik 

alanlarında farklı ortak kuruluşlar ile stratejik ittifaklar kurmaya devam edeceği tahmin ediliyor. 

5.4. Çıkış Stratejisi 

Birçok projede oluşturulan yapıların ve elde edilen sonuçların uzun vadede sürdürülebilir olmasını 

sağlamak için özel bir "Çıkış Stratejisi" formüle edilir. Strateji genellikle faaliyetlerin son yıllarında 

bütçede kademeli bir düşüşü de beraberinde getirir. Bu programda, TBB kendi faaliyetlerinin tümünü 

kendi kaynaklarından finanse ediyor. Belediye Birlikleri Kanununa göre Türkiye’deki bütün belediyeler 

TBB’nin doğal üyesidir ve üye ücretleri merkezi hükümet fon transferlerinden düşülerek TBB’ye 

aktarılır. Bu nedenle, TBB finansmanı istikrarlı ve yeterlidir. 

Program teklifinin temeli, TBB’nin, Stratejik Plan hazırlamasını ve benimsemesini sağlayan bir sorun 

analizi yapmasıdır. TBB, SALAR, Türk ve İsveç belediyeleri arasındaki ortak bir çalışmayla, TBB Stratejik 

Planının uygulanmasına İsveç müdahaleleriyle destek olunabilecek alanlar tespit edildi. Ayrıca, 

Tusenet projesinden edinilen deneyimler ışığında, uygulama sırasında görülebilecek sorun alanları 

daha hazırlık aşamasında belirlenebildi. 

Faaliyetler, TBB ve bazı belediyelerde kapasite oluşturmak, araç ve yöntemler geliştirmek ve 

kurumsal yapıların güçlendirilmesini amaçlıyor. Güçlü bir kurumsal yapı, gelişmiş kapasite ve 

yöntemler ve güvenli mali kaynak akışı sayesinde TBB, program sona erdikten sonra sonuçları 

sürdürülebilir kullanımı için yeterli kaynaklara olacak. 
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6. Bütçe 

Tuselog’un bütçesi Tusenet’ten edinilen deneyimlere dayanıyor. Program ortakları TBB ve SALAR, 

yazılı ve sözlü tercümanlık hizmetlerinin yanı sıra, Türk belediyelerinin eğitimi ile ilgili faaliyetlerin 

mali sorumluluğun da TBB’de olmasına karar verdi. Bu eğitimlere İsveç tarafından katılım olması 

halinde ise masraflar program bütçesinden karşılanacak.  

Faaliyetler nihayetinde yeni gelişmelere uygun olarak adapte edileceği için, bütçe harcama tipine 

göre değil, harcamaların dağıtımına göre düzenlendi. Yine de, bütçeye eklenen yorumlar, TBB’ye 

uzman katkısı verilmesi, belediye ortaklıkları ve program yönetimi gibi konular arasında harcamaların 

nasıl dağıtılacağına dair bir fikir veriyor ve ayrıca sonuç alanları arasındaki dağılım hakkında da bazı 

işaretler taşıyor. 

Tusenet deneyimlerine dayanarak, Tuselog programı güçlü bir yönetime, koordinasyona ve irtibat 

yapılarına sahip olması için tasarlandı. 

İsveç'te programın genel yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu bir Program Yöneticisi olacaktır. 

Program Yöneticisi için, herhangi bir nedenden dolayı işlevlerini yerine getiremez hale gelirse diye, 

danışmanlık ve süreklilik sağlayan bir destekleme fonksiyonu sağlanacak. Program Yönetimi, İsveççe, 

Türkçe ve İngilizce dillerinde akıcı olan bir Program Koordinatörü (yarı zamanlı) tarafından 

desteklenecek ve Türkçe ve İngilizce dillerinde akıcı olan bir Program Asistanı (tam zamanlı) da tüm 

ortaklıklarla ilgili iletişimi kolaylaştırma, faaliyetleri koordine etme ve yazılı ve sözlü çeviri yapma 

görevleriyle ilgilenecek. 

TBB’de bir koordinatör seçilecek (maaşı TBB tarafından ödenen) ve bu kişi TBB içinde ve katılımcı Türk 

belediyeleriyle ilişkilerden ve diğer Türk paydaşlardan sorumlu olacaktır. 

İsveç belediyelerinin her birinde, ortaklıklara sunulan İsveç katkısından ve ortaklık raporlamasından 

sorumlu yarı zamanlı (zamanının yüzde 20’sini ayıran) bir koordinatör olacak.  

Her bir ortaklıkta, ortaklığın Türk tarafını ve TBB ile ilişkileri koordine edecek ve bunun yanı sıra 

ortaklığın raporlanması için veri sağlayacak bir adet Türk koordinatör (birden fazla Türk ortak olsa 

bile) bulunacaktır. Bir koordinatör sağlayan Türk belediyeleri, bir memur maaşının yaklaşık yüzde 25’i 

oranında genel bir ücret alacak. Bu fikrin sebebi, raporlama gibi görevleri bir kazançla birleştirerek 

zorunlu haline getirmek. 

TBB ile ilgili faaliyetlere katkı sağlamak üzere uzman alımı için yaklaşık 8.3 milyon SEK ayrılacak ve 

buna ek olarak 0.9 milyon SEK’lik bir miktar da belediye ortaklık faaliyetlerine uzman katkısı sağlamak 

için kullanılacak. Uzman alımları, faaliyetler ve sonuç alanları arasında sabit bir dağıtım olmadan, 

zaman içinde hesaplanacak. SALAR’dan, uluslararası ve yerel arenadan ne kadar uzman alınacağı, 

ayrıca ortaklık faaliyetleri için kaç uzmandan yararlanılacağı, TBB ve diğer program ortaklarının 

meşguliyet oranına ve önerilen program ekibinin koordinasyon kapasitesine dayanmaktadır. 

TBB için sağlanacak uzman katkısının 1A-1C ve 2B kodlu sonuç alanları arasında dağıtılacağı 

öngörülüyor. Bu katkının en büyük kısmı (yaklaşık %40), TBB’nin bu tip katkıları kullanabilme 

kapasitesinin program faaliyetleri ve kendi çabalar sonucu artmış olduğu göz önünde bulundurularak, 
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1B sonuç alanına (TBB’nin lobicilik/hizmet sunumu kapasitesi geliştirildi) verilecektir. Bu alana 

sağlanacak katkı, SALAR’dan, uluslararası ve yerel arenadan çeşitli uzmanlarca verilecek. Türk 

uzmanların katkısının artması ve Tuselog tamamlandıktan sonra da kullanılabilecek bir ağ 

oluşturulması ümit ediliyor.  

İkinci en büyük uzman katkısı ise (yaklaşık %25), 1A sonuç alanına (TBB’nin kurumsal kapasitesi 

geliştirildi) verilecek.  Burada, özellikle SALAR’ın uzmanlık katkısına başvurulacak. Yaklaşık aynı 

miktarda bir katkı da (%20’nin biraz altında) 1C sonuç alanına (TBB’nin AB bütünleşme kapasitesi 

geliştirildi) ve 2B sonuç alanına (Seçilen Türk pilot belediyelerin kapasitesi geliştirildi) aktarılacak. 

2A sonuç alanına (Belediye Ortaklık Ağları), özellikle belediye koordinatörleri, personel ve 

politikacıları, uzman desteği, seyahat, tercüme vb. konulara ait harcamalar için yaklaşık 8 milyon SEK 

ayrılacak. 

Etkinlikler, iletişim ve sözlü-yazılı tercüme vb., destekleyici faaliyetler; bir başka deyişle ortaklık 

konferansları, AB ile ilgili konferanslar, belediyelerin ilgisi çekecek ve sonuçların yaygınlaştırılmasını 

sağlayacak iletişim faaliyetleri, tercüme ve raporların yayınlanması gibi konular için ayrılan miktar ise 

tahmini olarak 5.2 milyon SEK olacak. 

Seyahat, konaklama ve uzmanlar için ödenekler, proje koordinasyonu vb. diğer geri ödenebilir 

harcamalar için yaklaşık olarak 2.1 milyon SEK ayrıldı. 

Proje yönetimi, sağladığı koordinasyon ve bağlantılar, bilgilendirme, kalite güvencesi, sözlü-yazılı 

tercüme ve lojistik ayarlamalar açısından uzman ve ortaklıklara önemli bir destek sağlayacak ve 

tahmini olarak 10.5 milyon SEK değerinde olacak. 

Genel bütçe Ek-3’te sunulmuştur. 1. Yıl için bütçe (Ek-4), yukarıda belirtildiği gibi, o yıl için planlanan 

faaliyetlere dayalı olarak hazırlandı. İzleyen yıllar için tahminler, harcamaların geçici bir planlamasının 

yapılmasına izin veriri şekilde yapıldı. Bu tahminler de Ek-4’te sunulmaktadır. 


