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Çıktı

Yeni Büyükşehir Belediyelerinde Eğitim İhtiyaçlarının Analizi raporu

Yerel Yönetim Reformu Projesi III. Aşama (LAR III) Avrupa Birliği tarafından IPA Fonları
çerçevesinde finanse edilmektedir. Projenin eş faydalanıcıları T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Merkezi Finans ve İhale Birimi projenin sözleşme
makamıdır. Projenin uygulanması için teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
tarafından sağlanmaktadır. Bu raporun içeriği Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programının resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Raporda ifade edilen bilgi ve
görüşlerin sorumluluğu tamamen yazarlara aittir.

YÖNETİCİ ÖZETİ
Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (YYR III), IPA Fonları çerçevesinde AB
tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen yerel yönetim reformuna destek
projelerinin üçüncüsüdür. Bu proje serisinin ilk aşaması (YYR I) 2005-2007, İkinci aşaması
(YYR II) 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Projenin eş faydalanıcıları İçişleri
Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'dır.
Projenin genel hedefi 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu
sürecine uygulama desteğine devam edilmesi suretiyle Türkiye’de uluslararası
standartlara uygun etkin, saydam, kapsayıcı ve katılımcı bir yerel yönetimin
sağlanmasıdır.
Projenin özel hedefi ise demokratik yönetişim ilkeleri doğrultusunda yeni yerel yönetim
modelinin etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlama görevinde İçişleri Bakanlığı (İİB) ve
Çevre Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile yerel yönetimlerdeki idari kapasitenin ve iş birliğinin
geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir.”
Proje: (1) Etkili Yerel Hizmet Sunumu; (2) Yeni Büyükşehir Belediye Modeli ve Kapsayıcı
Yerel Yönetişim Süreçleri için Kapasite Geliştirme; (3) Çevrimiçi Bilgi Yönetim Sistemleri
olmak üzere üç bileşen halinde tasarlanmıştır.
Bu raporun konusunu Bileşen 2 kapsamında beklenen sonuçlardan biri olarak “Yeni
Büyükşehir Belediyesi Modeli’nin hayata geçirilmesinin ardından yeni büyükşehirlerin
idari ve operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi” için, ÇŞB Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü (YYGM) ve İİB Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM) tarafından
kullanılmak üzere, Genel Yönetim ve İş Becerileri Eğitimleri modüllerinin tasarlanması
amacıyla gerçekleştirilen eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmasının süreç ve
sonuçlarının analizi oluşturmaktadır.
Daha açık bir ifade ile faaliyet yerel yönetim reformlarının büyükşehir belediyeleri ve
büyükşehir ilçe belediyelerinde yönetici ve meclis üyeleri açısından ortaya çıkan eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu amaca yönelik eğitim çalışmaların planlanması amacıyla
tasarlanmıştır.
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için yürütülen bu çalışma, proje paydaşlarının
yönlendirmesi ile ve her aşamada onlarla iletişim içinde planlanmış ve uygulanmıştır.
Çalışma proje kapsamında üretilen raporlar ile ulusal ve uluslararası örneklerin
incelenmesiyle başlamış, daha sonra YYR III kapasite geliştirme çalışmaları için belirlenen
hedef grupların bilgilenme ihtiyacının belirlenmesi amacıyla hazırlanan çevrim içi bir
formun hazırlanması ve uygulanmasıyla devam etmiştir.
Bu faaliyet çerçevesinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için: (1) büyükşehir belediye
meclisi üyeleri; (b) büyükşehir belediyelerinin yöneticileri ve (3) nüfusu 50000 üzerindeki
büyükşehir ilçe belediyelerinin yöneticileri için hazırlanan 3 farklı çevrimiçi “eğitim
ihtiyaç formu”, hedef gruplara göre uyarlanmış olarak; yanıtlayanların profili, görevleri
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ve deneyimleri ile bilgilenme ihtiyacı duyduğu konulara ilişkin soruların yer aldığı üçer
bölümden oluşmuştur.
Formun iletildiği toplam 3002 bireyden 1611 yanıt alınmıştır. Formlar aracılığıyla
derlenen veri, yanıtlayanların profili, mesleki deneyimleri ve bilgilenme ihtiyacı
duydukları alanlar/konular/dersler yüzde ve sıklık olarak analiz edilmiş, öncelikli
ihtiyaçlar belirlenmiştir.
Analiz sonuçlarına göre; 25 Büyükşehir Belediyesinden yüksek oranlarda (60%) katılım
olmuş, benzer şekilde 28 büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 124 ilçe belediyesi de
formu yanıtlamıştır. Belediye Meclisi Üyelerinin ise 17 belediyeyi temsil ettiği ve aktif
olarak ihtiyaç formuna yanıt verdikleri gözlenmiştir.
Ağırlıklı olarak 40-59 yaş grubunu temsil eden katılımcıların çoğunluğu erkeklerden
oluşmaktadır. Büyükşehir Belediyeleri, Meclis Üyeleri ve İlçe Belediyelerine göre ankete
katılan kişilerin büyük çoğunluğunun lisans mezunu olduğu görülmüştür.
Analiz sırasında öne çıkan bulgulardan biri katılımcıların görevlerindeki çalışma süreleri
olmuştur. Büyükşehir belediyesi yöneticilerinin %78’i 5 yıldan fazla süredir ilgili
belediyede ya da bağlı kuruluşunda çalışırken mevcut pozisyonlarında çalışması süresinin
ağırlıklı olarak (%64) 5 yılın altında olduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde ilçe
belediyelerinden formu yanıtlayan kişilerin yarısından fazlasının mevcut pozisyonlarında
çalışma süresinin 5 yıl ve altında olduğu görülmüştür. Öte yandan Meclis Üyelerinin
görev süresinin görece kısa olduğu, %65’lik çoğunluğun 2 yıldan kısa bir süredir bu
görevde olduğu gözlenmiştir. Bu bulgular, değişen görev ve sorumlulukların yeni bilgilere
ihtiyaç duyulmasına neden olabileceğini ve düzenlenecek eğitim çalışmalarının bu
ihtiyaçları karşılayabileceğini düşündürmektedir.
Bir diğer bulgu ise katılımcıların bilgi edinme kaynakları olmuş, YYR III kapsamındaki
eğitim faaliyetleri planlanırken hangi alanların öne çıkarılması gerektiğine ışık tutmuştur.
Bunun yanı sıra, hizmet öncesi veya hizmet içi eğitimlerden yararlanma veya
yararlanabilme oranının her üç grup için de %8-13 aralığında kalması bu eğitim
programına olan ihtiyacı göz önüne koymuştur.
Bilgi ve beceri ihtiyacı, talep edilen konular ve derslerin her bir grup için ayrı ayrı talep
sayısı ve öncelik sırasına göre listenmiş ve öncelikli 30 ders belirlenerek 2’şer günlük 15
eğitim paketi oluşturulmuştur. Oluşturulan programda yer alan dersler öncelikli 30 derse
ilişkin toplam talebin %91’ini karşılarken, bu oran Büyükşehir Belediyeleri için %98,
Büyükşehir Meclis Üyeleri için %73, Büyükşehir İlçe Belediyeleri için %79’dur.
Çevrimiçi forma verilen yanıtların analizinden elde edilen bulgular ve bu bulgulardan yola
çıkılarak düzenlenebilecek eğitim programı; büyükşehirlerde seçilmiş ve atanmış
yöneticilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yerel yönetimlerin kapasitesinin
güçlendirilmesi amacıyla yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalardan elde edilen
bulgular ve çıkarılan derslerin yanı sıra, ana paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda
hazırlamıştır.
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KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMLARININ TASARIMINDA VE UYGULANMASINDA KULLANILACAK YÖNTEM.... 39
4.4.
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Çevre Şehircilik Bakanlığı
European Lable of Good Governance (Avrupa Mükemmel Yönetişim Ödülü)
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GİRİŞ
Birleşmiş̧ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Avrupa Komisyonu
finansmanıyla yürütülen, yararlanıcılarının İİB ile ÇŞB olduğu, YYR III Bileşen 2 altında yer
alan faaliyet A.2.1.4 kapsamında gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışmasının süreci
ve sonuçlarının yer aldığı rapor, beş bölümden oluşmaktadır:
Bölüm I’de yerel yönetimlerde kapasite geliştirme yöntemleri ve yaklaşımlarına ilişkin
uluslararası ve ulusal çalışmalar ile bu deneyimlerden çıkarılan dersler, YYR III
çalışmalarıyla ilişkilendirilerek özetlenmiştir.
Bölüm II’te YYR III kapsamında kapasite geliştirme çalışmaları ve bu çerçevede 30
Büyükşehir Belediyesinin seçilmiş ve atanmış yöneticilerinin eğitim ihtiyaçlarının
belirlenmesi amacıyla planlanan ve yürütülen çalışmalar yer almaktadır.
Bölüm III’te YYR III kapsamında Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması ile elde edilen bulgular
kapsamında Eğitim İhtiyaç Formunu yanıtlayanların profili, görev ve sorumluluk alanları,
belediyecilik alanındaki deneyimleri, bilgilenme ihtiyaçlarına ilişkin analizlere yer
verilmiştir.
Bölüm IV’te YYR III kapsamında düzenlenecek kapasite geliştirme çalışmalarının amacı,
programların oluşumunda benimsenen yöntem ve eğitim yaklaşımı özetlenmiş ve
belirlenen ihtiyaçlara yanıt vermek üzere hazırlanan programın kapsam ve içeriğine yer
verilmiştir.
Bu çalışmanın ve sonuçlarının demokratik yönetişim ilkeleri doğrultusunda yeni yerel
yönetim modelinin etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlama görevinde kurumsal ve
bireysel kapasitenin gelişip güçlenmesine katkıda bulunması amaçlanmıştır.
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1. Bölüm: YEREL YÖNETİMLERDE KAPASİTE GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI
Bu bölümde kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarına duyulan ihtiyaç ve bu kapsamdaki
çalışmaların yöntem ve yaklaşımlarına ilişkin temel bilgiler sunulmuş, yerel yönetimlerde
kapasite geliştirmek için yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar ile bu çalışmalardan
çıkarılan dersler özetlenmiştir.

1.1.

Yerel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme İhtiyacı

Halka en yakın hizmet birimi olarak yerel yönetimler, giderek artan kent nüfusu ve
genişleyen kentsel alanlar nedeniyle etkin ve verimli hizmet sunumu kapasitesini sürekli
geliştirmek durumundadır.
Özellikle reform süreçlerinde, yerel yönetimlerde değişimin yönetilebilmesi için kurumsal
ve teknik kapasite ile insan kaynakları kapasitesinin yeterli olmaması yerel hizmetlerin
kalitesini olumsuz etkilemekte, istenen sonuçların elde edilmesini güçleştirmektedir.
Bunu aşabilmek için tasarlanan kapasite geliştirme çalışmaları kamu hizmetlerinin verimli,
etkili ve ihtiyaca yanıt veren niteliklere kavuşmasını amaçlayan kurumsal reformların
gerektirdiği organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi
için bir dizi stratejiden oluşur.
Bireylerin kurumların ve sistemlerin kurumsal amaçlarına ulaşma kapasitesinin
geliştirilmesi bir süreçtir ve değişime ayak uydurabilme kapasitesinin artırılması için
gündeme getirilecek algı, tutum ve davranış değişiklileri ile yeni bilgi, becerilerin
uygulamalara yansıtılmasını kapsar.
Kapasite geliştirme, hedefteki kurum ve bireylerin bulunduğu ortamların analizi ile başlar.
Böylece kurumların ve bireylerin sahip olması istenen özellikler, bilgi ve beceriler ile
mevcut durum arasındaki farklar ortaya çıkarılabilmekte ve bu farkların azaltılması için
atılacak adımlar belirlenebilmektedir.
Süreç belirlenen sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması için stratejilerin
geliştirilmesi ile devam eder ve uygulamadan dersler çıkarılması ile yeni bir döngünün
planlaması başlar.

1.2.

Yerel Yönetimlerde Kurumsal Kapasite Geliştirme Yöntemleri ve
Yaklaşımları

Yerel yönetimlerde kapasite geliştirme çalışmaları ulus üstü, uluslararası, bölgesel ve
ulusal birçok kurum ve kuruluşun öncülüğünde ve kolaylaştırıcılığında planlanmakta ve
yürütülmektedir.
Bu bölümde yerel yönetimlerde kapasite geliştirme alanındaki uluslararası çalışmalar,
Avrupa’daki uygulamalar ve Türkiye’deki çalışmalar ile edinilen deneyimden çıkarılan ve
Türkiye için yararlı olabilecek dersler özetlenmiştir.
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1.2.1. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı
International Union of Local Authorities (IULA) (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği),
United Towns Organization (UTO), (Birleşmiş Kentler Birliği) ve METROPOLIS Dünya
Büyükşehirler Birliği 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlayan
uzun bir süreç sonucunda, UCLG (Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya
Teşkilatı) adı altında birleşmişlerdir.
UCLG uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini
sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası iş birliğini
teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir
kurum olarak Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü
durumundadır.2 Kentsel, yerel, bölgesel ve metropolitan yönetimlerin küresel bir ağı
olarak, hiç kimseyi dışarıda bırakmaksızın, yerel ve bölgesel yönetimleri temsil etmeyi,
onları savunmayı ve seslerini duyurmayı amaçlar. 3
UCLG Learning (UCLG Öğrenme) günümüzde kentlerin mücadele etmek zorunda kaldığı
sorunları ele almakta sürdürülebilir kalkınmayı özendirmektedir. Kentler ve diğer yerel ve
bölgesel yönetimler vatandaşlarına kaliteli hizmet sunabilmek için karşılayabilmek pratik
çözümlere için ihtiyaç duymaktadır. Bu çözümlerin üretilmesinde ve yaşama
geçirilmesinde iş birliklerine ve ortaklıklar önemlidir. UCLG için öğrenme iyi stratejiler,
kaliteli kolaylaştırıcılık ve ortaklıklar anlamına gelmektedir ve yerel yönetimler bu
alandaki en güçlü ortaklar arasında yer alır.
Üyelerinin olumlu ve olumsuz deneyimleri üzerine oluşturulan UCLG öğrenme ajandası
yeni fikirler ve yöntemlerin test edilebileceği, öğrenme temalarının geliştirilebileceği,
üyelerinin somut çıkarlarına hitap eden bir platform sunmaktadır. Bu platformda
paylaşılan deneyimler giderek iş birliklerinin oluşmasına yol açmaktadır. Kentlerle birlikte
geliştirilen öğrenme yöntemleri ve etkinlikleri Eğitici Eğitimi Programı, SKH öğrenme
modülleri, yerel araçlar ve örnekler, Üniversite ile iş birliği, öğrenme oyunları, akran
öğrenmesi gibi başlıklar altında elektronik ortamda paylaşılmaktadır. 4
Global Observatory on Local Democracy and Decentralization (Yerel Demokrasi ve
Desantralizasyon için Küresel Gözlemevi) küresel sürdürülebilirlik gündeminin
uygulanması yönünde tüm dünyada kaydedilen ilerlemeyi izlemek ve raporlamak için bir
çerçeve oluşturmak amacıyla çalışır.
1.2.2. İyi Yönetişim için Mükemmellik Merkezi
The Centre of Expertise for Good Governance (Avrupa Konseyi İyi Yönetişim için
Mükemmellik Merkezi) 5 Avrupa ülkelerinin yerel ve bölgesel düzeydeki başarılı iyi
yönetişim uygulamalarını özendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası aktörlerin
ortaklığında çalışmalar yürütür, pratik araçlar geliştirir ve geliştirilen programları ülkelerin

2

Ayrıntılı bilgi için bkz. http://uclg-mewa.org/uclg-mewa-hakkında/#

3

https://www.uclg.org/en/organisation/about
https://www.learning.uclg.org

4
5

Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.coe.int/en/web/good-governance
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ihtiyaçlarına uyarlayarak kapasite geliştirme, politika ve mevzuat konularında
danışmanlık hizmetleri sunar.
İyi Yönetişim Mükemmeliyet Merkezi yerel, bölgesel ve ulusal otoritelere kapasite
geliştirme ve politika ve mevzuat alanında tavsiyelerde bulunmakta, araştırma ve
uzmanlık alanlarına yatırım yapmakta, ulusal ve uluslararası aktörlerle ortaklıklar
geliştirmekte ve ülkelerin özel ihtiyaçlarına uyarlanmış programlar oluşturmaktadır.
Merkez, yerel yönetim reformlarının hız kazandığı bir dönemde Demokratik Katılım, İyi
Yönetişim, İnsan Kaynakları ve Liderlik, Kamu Yönetiminde Uzaktan Çalışma, Kurumsal
Kapasite ve Kaliteli Kamu Hizmetleri, Yerel Finans ve Sınır Ötesi İş birliği başlıkları altında
demokratik yönetişimin 12 İlkesinden oluşan 18 kapasite geliştirme paketi geliştirmiştir.
Avrupa Konseyi başarılı bir yerel yönetim için, destekleyici bir yasal çerçeve ile
destekleyici bir öğrenme ortamı sağlanması ve bu amaçla ulusal eğitim stratejilerinin
geliştirilmesini önerir. Stratejinin amaçları bütün paydaşlar için ortak amaçlar belirlemek,
yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin sunumu ve demokratik katılım konusunda yüksek
standartlı liderlik ve stratejik yönetim sergilemelerine yardımcı olmak, bunun için seçilmiş
ve atanmış temsilcilerin eğitimine yatırım yapılmasını teşvik etmek ve eğitim
faaliyetlerinin ihtiyaçlara ve taleplere göre planlanmasını desteklemektir. Ulusal eğitim
stratejisini sağlam temellere dayandırabilmek için Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirmesini
çalışmalarının daha kapsamlı bir sistem analizine dayandırılarak belirlenmesini
önermektedir.6
Merkezin, 10 yıldan uzun bir süre önce başlattığı Avrupa Mükemmel Yönetişim Ödülü
(ELoGE: European Lable of Good Governance) olarak da adlandırılabilecek bir kapasite
geliştirme aracını giderek daha yaygın biçimde kullanmaktadır. Vatandaş memnuniyet
araştırmalarına paralel olarak belediyeler ulusal bir eşikle kıyaslayarak İyi Demokratik
Yönetişimin 12 İlkesine ilişkin performanslarını değerlendirmektedir. Bu çalışma bir
yandan iyi yönetişim ile ilgili farkındalığın yükselmesini sağlarken, diğer yandan belirli
alanlarda iyileştirmeler sağlamak için bir öğrenme fırsatı oluşturmaktadır.
1.2.3. Avrupa’da İyi Uygulamalar
1.2.3.1. İngiltere
İngiltere’de yerel yönetimlerde kapasite geliştirmeyle ilgili en kapsamlı çalışmalar yerel
yönetimlerin gelişimini desteklemekten sorumlu Local Government Association (LGA)
(Yerel Yönetim Derneği) tarafından yürütülür.
LGA bünyesindeki bir tüzel kişilik olan The Improvement and Development Agency for
Local Government (IDeA) (Yerel Yönetim için İyileştirme ve Geliştirme Ajansı) bu tür
destekler sunan kurumlardan biridir. IDeA yerel yönetim meclislerinin halka ve sorumlu
oldukları alana daha iyi hizmet edebilmek üzere gelişmelerini amaçlar. Yerel Yönetimler
Kıyaslama programı, çocuklar, kadınlar, sağlık, kültür, turizm, spor ve planlama hizmetleri
gibi alanlardaki programlar bunlar arasında sayılabilir. Belediye Meclisleri ve Halk
6

Delivering Good Governance: TRAINING NEEDS ANALYSIS and NATIONAL TRAINING STRATEGIES, developed by Cezary Trutkowski
for the CENTRE OF EXPERTISE FOR LOCAL GOVERNMENT REFORM, December 2016
https://www.coe.int/en/web/good-governance/toolkits#{"25571686":[1],"25572099":[1]}
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Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi, COVID-19 gibi ihtiyaç duyulan alanlarda görüş
alışverişine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmalarda deneyimli meclis üyeleri ve kıdemli
memurlar aracılığıyla meclisler kendilerini geliştirmek üzere desteklenmekte ve
yüreklendirilmektedir.
Bu kapsamdaki çalışmalar arasında yerel yönetimler için performans göstergeleri ve
yurttaş memnuniyeti ile ölçülebilecek bir gelişme desteklenmektir. Bu amaçla yürütülen
faaliyetler Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından sağlanan “hizmetlerin
iyileştirilmesi hibesi” ile fonlamaktadır. Meclisler ve LGA hizmetlerdeki iyileşmenin
sürekliliğini desteklemek için Sector-led improvement (SLI) (Sektörün Yönettiği İyileşme)
yaklaşımı7 benimsenmiştir. Programın temaları akran desteğinin iyileşmesi, etkinlik ve
verimlilik, güçlü politik ve yönetsel liderlik, mükemmel kamu hizmetleriyle güçlü
toplumlar olarak belirlenmiştir. 2019-2020 bu temalara COVID-19 ile ilgili çalışmalar da
eklemiştir.
Bu çalışmalar izlenmekte ve sonuçları değerlendirilerek yıllık raporlar halinde
yayınlanmaktadır. 2018/20198 ve 2019-20209 için hazırlanan rapor10 başarılı sonuçlara
işaret etmektedir. Meclislerin en sık kullandığı performans göstergelerinde yıllar içinde
iyileşme sağlandığı gözlenmektedir. Liderlerin ve yöneticilerin neredeyse tamamı (%98)
LGA’dan aldıkları desteğin otoritelerini olumlu etkilediğini, tamamı akademisi programına
katıldıktan sonra görevlerini yaparken daha güvenli olduklarını belirtmiştir. Program
kapsamındaki destekler (personel istihdamı ve eğitimi, uzman destekleri ile belediyeler
için önemli tasarruflar sağlanmıştır.
IDeA, web sitesinde iyi uygulama örneklerinin yanı sıra yerel yönetimler ile ilgili
programları tanıtır. Yerel yönetimleri katılmak üzere destekledikleri ve yüreklendirdikleri
bir program da “Meşale Meclisler” programıdır. Program 1998 yılında Çevre Ulaşım ve
Bölgeler Bakanlığı tarafından tavsiye adilmiş ve 1999 yılında resmen başlatılmıştır.
“Meşale Meclisler”in hizmet standartlarını belirlemesi amaçlanmıştır. Her yıl düzenlenen
bu program yerel yönetim meclisleri arasında bilgi alışverişine olanak sağlayarak, kamu
hizmetlerini modernleştirmesi için bir araç olarak tasarlanmıştır.
1.2.3.2.

Hollanda

Hollanda’da bütün belediyelerin üye olduğu Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) (Hollanda Belediyeler Birliği) yerel yönetimlerin kalitesini ve gücünü desteklemek,
ulusal ve yerel politikaların uygulanması için belediyeler arasındaki bilgi ve deneyim
paylaşımını kolaylaştırmak için çalışır. VNG’nin en güçlü olduğu alanlardan biri eğitim
hizmetlerinin yüksek niteliğidir. Bu farkı yaratan en önemli unsurlar, hizmetlerin farklı
hedef gruplarının farklı ihtiyaçları dikkate alınarak planlanması ve yenilikçi yöntemler
kullanılmasıdır.

7

https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/sli-local-government-pdf--f4c.pdf
Sector-led improvement in 2018/19, Local Government Association, 2019.
9 Sector-led improvement in 2019/20 A success story, Local Government Association, August 2020.
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VNG Kongre ve Eğitim Merkezi; mesleki gelişim için seçilmiş üyeler ve yöneticiler için ayrı
ayrı olmak üzere kısa kurslar sunan bir akademi, kongre ve seminer düzenlemeyi
kolaylaştıran bir birim ve daha uzun programlar ve stajlar sağlayan bir yardımcı
kuruluştan oluşmaktadır. Akademi bünyesinde sunulan 1 ila 3 günlük programlar teknik
eğitimlerden daha çok yönetim performansını yükseltecek konuları kapsamaktadır.
VNG aynı zamanda yerel yönetimlerin kapasitesini artırmak için kurulmuş bir vakıf olan
Hague Academy for Local Governance (Lahey Yerel Yönetişim Akademisi)
ortaklarındandır. Akademi uygulamaya dönük eğitim yöntemlerini başarıyla
kullanmaktadır. Eğitim yaklaşımı yenilikçi, etkileşimli, kapsayıcıdır. Eğitim programlarının
içeriği kuram ile uygulamayı birleştiren çok disiplinli çalışmalara ve saha ziyaretlerine yer
verecek biçimde tasarlanmaktadır.
Akademi, yerel yönetimlerde liderlik, yerelleşme, yerel hizmet sunumu, iklim değişikliği,
su yönetimi, insan hakları. Kadın erkek eşitliği, afet yönetimi, vatandaş katılımı, yerel
kalkınma gibi daha genel konuların ele alındığı herkese açık kurs programlarına ek olarak
birkaç yöntemin birlikte kullanıldığı “ihtiyaca göre tasarlanmış” eğitim programları da
düzenlemektedir. Bu eğitim hizmetleri bir ihtiyaç analizine dayandırılır ve yararlanıcıların
durumuna, bilgi birikimine ve stratejik amaçlarına göre şekillendirilir.11
1.2.3.3.

Fransa

Fransa’da yerel yönetimler, kademelenmiş yönetişim sistemleri çerçevesinde, ulusal
kurumlar ile Avrupa’nın yetkili kurumları karşısında yetki ve sorumluluk alanları farklı
kurumlarca temsil edilmektedir. Yerel yönetim birimleri olarak “bölgeler”i Association
des régions de France (ARF), Fransız yerel yönetim teşkilatının temel bir birimi olarak
kurulan “departmanlar”ı Assemblée de départements de France (ADF) ve yerel yönetim
birimleri olarak sayıları 35000 dolayındaki belediyeler olarak “komünler”i ise Association
des maires de France (AMF) temsil etmektedir.
Her seçim döneminde yerel yönetimlerde daha önce yönetim deneyimi olmayan binlerce
yeni belediye başkanı göreve gelmektedir. AMF yeni seçilen başkanların bilgi ihtiyaçlarını
karşılamak için yetkilendirilmiştir ve bu kapsamda ulusal konferanslar düzenlemekte,
başvuru kaynakları, rehberler, dergiler, düzenli bültenler biçiminde çeşitli araçlar
geliştirmektedir. Bunlara ek olarak seçim dönemlerinin ardından yeni seçilen başkanlara,
“Belediye Başkanları Üniversitesi” adı altında deneyimli belediye başkanları, yerel
yönetim uzmanları ve kamu görevlilerinin yürüttüğü sunumlar, çalıştaylar, tartışma
oturumlarından oluşan iki günlük programlar düzenlemektedir. AMF, üyeleri arasında
bilgi ve deneyim paylaşımı platformu olarak çok popüler bir web sitesini de
yönetmektedir. Seçilmiş görevlileri desteklemek için geliştirilen Les Moocs de Mairie2000
ve Le Wiki de Mairie2000 yerel yönetiminin ana temaları üzerine kolay erişilebilir,
yenilikçi, deneyim paylaşımına ve başarılı örneklerin tekrarlanmasına olanak veren içerik
ile çevrimiçi kurslar sunmaktadır.12

11
12

Ayrıntlılı bilgi için bkz https://thehagueacademy.com
AMF’nin eğitim hizmetleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.amf.asso.fr/page-les-services-amf/30080 .
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Avrupa’da yerel yönetimlerdeki eğitim çalışmalarını destekleyen iletişim ağları da vardır.
ENTO – European Network Training Organisation for Local and Regional Authorities13
(Yerel ve Bölgesel Yönetimler için Eğitim Organizasyonu Avrupa Ağı) 1995 yılından bu
yana Avrupa Konseyi üye ülkelerinin tümünde yerel ve bölgesel eğitim sağlayıcıları bir
araya getiren bağımsız bir kurumdur. Üyeleri arasında Marmara Belediyeler Birliği’nin de
yer aldığı NALAS – Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe14
(Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Dernekleri Ağı) 80 milyonu aşkın seçmen tarafından
doğrudan seçilen yaklaşık 9000 yerel yönetimi temsil eden 14 birliği bir araya getirir.
1.2.4. Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme
Ülkemizde 2004 yılından başlayarak yürürlüğe giren yerel yönetim mevzuatı ve özellikle
6360 sayılı yasa ile yerel yönetimlerde yasal ve kurumsal düzeyde kapsamlı değişiklikler
gündeme gelmiştir. Yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının genişlemesi ve özellikle
büyükşehir belediyesi sayısının artması ve görev alanlarının kırsal alanları da içerecek
şekilde genişlemesi, başta yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde olmak üzere yerel
kapasitenin geliştirilmesi ihtiyacını artırmaktadır.
Türkiye’de üniversitelerin kamu yönetimi bölümlerinde sunulan lisans, yüksek lisans ve
doktora programlarının yanı sıra, kamu ve özel sektör içinde yerel yönetimlerde kapasite
oluşturma alanında çalışmalar yürüten birçok kurum vardır.
Yerel yönetimler için hazırlanan programların ağırlıklı hedef kitlesi kamu sektörüdür ve bu
alandaki eğitim faaliyetleri İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde
yürütülmektedir.
Daha önceleri 1992 Rio Zirvesi, Gündem 21 adıyla bilinen sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine ulaşmada halka en yakın noktalardaki yerel uygulamaların teşvik edilmesi ile
yerel karar alma süreçlerinde vatandaş katılımını desteklemek için bir yandan yerel
yönetimleri bir yandan sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi amacıyla başta
“Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşvik Edilmesi” olmak üzere 15 çeşitli projeler
uygulanmış ve yerel yönetimlerde katılımcı süreçler konusunda önemli bir deneyim
birikmiştir.
Ancak yerel yönetimlerle ilgili reform sürecinde en önemli adım; 2004 yılında 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5302 Sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu ve son olarak 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimi ile birlikte
yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
atılmıştır. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre hazırlanan Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB) Tüzüğü’nün 28.09.2005 tarihinde onaylanmasıyla TBB yerel
yönetimlerde kapasite geliştirme çalışmalarında önemli bir aktör haline gelmiştir. TBB’nin
bu alandaki çalışmalarına bölüm 1.2.4.4’de değinilmektedir.
13

http://ento.org/ento/
http://www.nalas.eu/AboutUs#About-NALAS
15 Yerel Gündem 21 çalışmaları ile ilgili özet bilgi için bkz. https://habitatdernegi.org/yonetisim/yerel-gundem-21-programi/
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Yerel yönetim reformunu desteklemek amacıyla yürütülen en önemli çalışmalar arasında
İçişleri Bakanlığı ile birlikte geliştirilen ve Avrupa Birliği’nin sağladığı finansmanla UNDPTürkiye tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reform (YYR ya da İngilizcesiyle LAR)
programı bulunmaktadır.
1.2.4.1.

YYR I. Aşama

YYR I. Aşama Projesi Ağustos 2005 – Kasım 2007 tarihlerinde yürütülmüştür. Projenin
genel amacı, yerel yönetim hizmetlerinin verimliliği ve etkisi ile, yerel yönetimlerin
politika geliştirme ve yönetim alanlarındaki kapasitesini arttırarak yerel yönetim
reformunu ileri taşımak olarak belirlenmişti ve üç bileşenden oluşmaktaydı: 1) İB/MİGM
ile yerel yönetim birliklerinin kapasitesini güçlendirmek; 2) Seçilen 5 pilot belediyede ve
bir il özel idaresinde mali yönetim ve bütçe süreçlerinin geliştirilmesi ve hizmet
performansının iyileştirilmesi için teknik yardım ve eğitim çalışmaları yürütmek; 3) Yerel
yönetimlerde insan kaynaklarının iyileştirmesi için yönelik eğitim programları uygulamak.
Proje kapsamında yürütülen kapasite geliştirme çalışmalarının çıktıları arasında belediye
ortaklıkları rehberi ve bu ortaklıkların geliştirilmesi için stratejiler ve eylem planı, yerel
hizmetlerin iyileştirmesi için eylem planları, birden çok yılı kapsayan bütçeleme ve yatırım
planlama yazılımları yerel yönetim ve yerel mali yönetim kitapçıkları yer almaktaydı.
1.2.4.2.

YYR II. Aşama

‘Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek’ (YYR II. Aşama)
Projesi YYR I. Aşama Projesi’nin sonuçlarından ve kazanımlarından yola çıkılarak
hazırlanmış ve Eylül 2009 – Kasım 2011 tarihleri arasında uygulanmıştır. Projenin hedef
grupları arasında İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, valilikler, kaymakamlıklar,
belediyeler, il özel idareleri, belediye birlikleri ile bu kurumların seçilmiş temsilcileri ve üst
düzey atanmış yöneticileri yer almaktadır. Proje’nin genel amacı, yeni mevzuatın tam
olarak uygulanması yoluyla Türkiye’de etkin, şeffaf, kapsayıcı ve katılımcı yerel yönetim
uygulamalarının sağlanmasıdır. Projenin özel amacı ise İçişleri Bakanlığı (özellikle Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğü, valilikler ve kaymakamlıklar), yerel yönetim birlikleri ve yerel
yönetimlerde, bu alandaki yeni politika ve mevzuatın etkin olarak uygulanması için idari
kapasite ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi olarak belirlenmişti ve beş bileşenden
oluşmaktaydı: 1) Yerel yönetimlerde kapasite geliştirilmesi; 2) Yerel yönetim birliklerinde
kapasite geliştirilmesi; 3) Yerel katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi; 4) Belediyeler
arası koordinasyon ve işbirliğinin iyileştirilmesi; 5) İçişleri Bakanlığı’nda mevcut
kapasitenin geliştirilmesi.
I. Aşama kapsamında elde edilen deneyim ve II. Aşama kapsamında gerçekleştirilen
eğitim ihtiyaçları belirleme çalışması İİB’nin görüşleri ile önceliklendirilmiş ve üç hedef
grup için eğitim etkinlikleri düzenlenmiştir:
Proje kapsamında yürütülen kapasite geliştirme çalışmalarının çıktıları arasında il genel
meclisi ve belediye meclisi üyeleri için kitapçıklar, beş yerel hizmetin standardı
konusunda kitapçık, belediye meclisleri, kent konseyleri ve mahalle muhtarlarına ilişkin
raporlar ile bunların etkinliklerini arttırmak konusunda yönergeler, toplumsal katılım araç
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seti, TBB için iletişim stratejisi ve araç seti, Belediye Birlikleri için el kitabı ile Türkiye’de
yerel yönetim sistemleri raporudur.
1.2.4.3.

Yereldeki Kurumları Güçlendirmeyi Amaçlayan Diğer Projeler

Yerel Yönetim Reformunu desteklemek üzere tasarlanmış YYR projeleri dışında yerel
yönetimlerde kapasite geliştirmeyi amaçlayan teknik destek projeleri de yürütülmüştür.
Yerel düzeyde hizmetlerin kapsayıcı, katılımcı, verimli ve etkili bir biçimde planlanması ve
sunulması için yürütülen çalışmalara örnek oluşturabilecek iki proje aşağıda
özetlenmiştir:
‘Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Güçlendirilmesi Projesi’16, Ağustos 2011 –
Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye’de yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetişimi
iyileştirerek yerel yönetim reformunun kapsamını genişletmek amacıyla uygulanmıştır.
Proje ile bir yandan yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesini artırılırken, bir
yandan da kent konseylerinin yerel karar süreçlerindeki rolünü güçlendirmek üzere
eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür.
1.2.4.4.

Türkiye Belediyeler Birliği Kapasite Geliştirme Çalışmaları 17

TBB, 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir
dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında
korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde
sürdürmüştür.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisinde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmesi ile TBB, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla
Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare
birliği statüsüne kavuşmuştur.
Kanuna göre hazırlanan TBB Tüzüğü’nün İçişleri Bakanlığınca 28.09.2005 tarihinde
onaylanmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri
temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare
birliği özelliğine kavuşmuştur.
TBB 2020-2024 Stratejik Planı’nda da belirtildiği gibi, TBB misyonunu, “belediyelerin ortak
menfaatlerini savunmak ve belediyeciliği geliştirmek” olarak formüle etmiş, görev, yetki
ve sorumlulukları arasında eğitim faaliyetlerine ve organizasyon yapısı içinde eğitim
müdürlüğüne yer vermiştir. Stratejik Planı içinde yer alan 3 amaçtan ikincisi,
“belediyelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve hizmet kalitesini iyileştirmeye
yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlamak” tır.

16
17

Daha geniş bilgi için bkz. https://www.tepav.org.tr/en/proje/s/106
https://www.tbb.gov.tr
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TBB’nin Eğitim çalışmaları belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediye personeli için
belirlenen ihtiyaçlar ve/veya belediyelerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda eğitim
etkinliklerinin planlanmasını ve yürütülmesini de kapsamaktadır.
TBB üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve bu kuruluşun
Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatında (MEWA) belediyelerin aktif katılımını sağlamakta,
ulusal birliklerin üye olduğu Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Birliğinde (CEMR)
Türkiye’deki belediyeler temsil etmektedir. Ayrıca, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi'nin (KiONGRE) sekretarya görevini yürüten TBB Avrupa Birliği
Bölgeler Komitesi (CoR) Türkiye Çalışma Grubunun iletişimini sağlamaktadır.
TBB, diğer ülkelerdeki eş kuruluşlar ve yerel yönetimler ile ortak projeler yaparak,
belediyelerimizin çalışmalarını destekleyici projeler ve programlar geliştirmekte, ülkeler
arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için kardeş şehir ilişkilerinin
geliştirilmesine destek olmaktadır.
Uluslararası Yerel Yönetimler Staj Programı (LOCALINTERNational); yerel diplomasi ve
yerel demokrasinin geliştirilmesi, Türkiye’deki yerel yönetim tecrübesinin paylaşılması ve
bu alandaki iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla 2012 yılından bu yana Türkiye
Belediyeler Birliği tarafından düzenlenmektedir. LOCALINTERNational Programına 20122019 yılları arasında 57 farklı ülkeden toplamda 299 öğrenci katılmıştır.
TBB Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde belediyelerimizin yanında olan Birliğimiz,
belediyelerin AB fonlarından etkin biçimde yararlanması amacıyla çalışmalar yürütmekte
ve yerel yönetimlerle ilgili AB müktesebatının uygulanmasına rehberlik etmektedir.
Bu çerçevede TBB çatısı altında Belediye Akademisi hizmetleri kapsamında bir Uzaktan
Eğitim Merkezi ile eğitim etkinliklerinde de yararlanılabilen Belediye TV bulunmaktadır.
Raporun bundan sonraki bölülerinde gözleneceği gibi, YYR III kapsamında yürütülmesi
hedeflenen eğitim programının belirlenmesinde Belediye Akademisi programı esas
alınmıştır.
1.2.4.5.

Geçmiş Deneyimlerden Çıkarılan Dersler ve Uygulamadaki Yansımaları

Yerel yönetimlerde kapasite artışı amacıyla yürütülen çalışmalar bütün ülkelerde ve
ülkemizde yerel yönetimlerin benzer sorunlara çözüm geliştirebilmek için benzer
konulardaki bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyduklarına işaret
etmektedir.
Yerel yönetimlerde personel eğitiminin çok önemli olduğu konusunda bir oydaşma vardır.
Eğitim programlarının oluşturulmasında öğrenme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi kritik
bir adamdır ve bu süreç belirli bir konuda hedef grupların bilgi düzeyi ile sahip olması
istenen bilgi arasındaki farkların ortaya çıkarılabilmesine hizmet etmelidir.
Avrupa Konseyi başarılı bir yerel yönetim için, destekleyici bir yasal çerçeve ile
destekleyici bir öğrenme ortamı sağlanması ve bu amaçla ulusal eğitim stratejilerinin
geliştirilmesini önerir. Stratejinin amaçları bütün paydaşlar için ortak amaçlar belirlemek,
yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin sunumu ve demokratik katılım konusunda yüksek
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standartlı liderlik ve stratejik yönetim sergilemelerine yardımcı olmak, bunun için seçilmiş
ve atanmış temsilcilerin eğitimine yatırım yapılmasını teşvik etmek ve eğitim
faaliyetlerinin ihtiyaçlara ve taleplere göre planlanmasını desteklemektir. Ulusal eğitim
stratejini sağlam temellere dayandırabilmek için Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirmesini
çalışmalarının daha kapsamlı bir sistem analizine dayandırılarak belirlenmesi önemlidir.18
YYR II. Aşama Proje uygulaması çerçevesinde yürütülen Eğitim İhtiyaçları Belirleme
Çalışmasının 19 sonuçları da kaliteli eğitim hizmetlerinin stratejik bir yaklaşımla
planlanması ve sunulmasının önemini ve yerelde kapasite geliştirme ihtiyacını
ortaya koymuş ve daha sonraki çalışmalara ışık tutmuştur:
• Pek çok ülkede seçilmiş yöneticiler, özellikle yeni seçilmişlerse, başta idari
ve mali mevzuat konusunda olmak üzere, eğitim çalışmaları için önemli bir
hedef grubu oluşturmaktadır.
• Yetişkinlerin eğitimi için planlanan çalışmalarda teorik bilgi ve mevzuat
ağırlıklı tek yönlü anlatımlardan oluşan yöntemler yerine etkileşime ve
karşılıklı öğrenmeye olanak verecek yaklaşımlar kullanılması önerilmiştir.
• Kapasite geliştirme faaliyetleri ulusal ve uluslararası deneyim paylaşımı, iyi
uygulamaların sunumu gibi farklı yöntemleri de içermelidir.
• Yerel yönetimlerde eğitim hizmetleri sunumunda rol ve pay sahibi
kurumlar arasında iletişim ve eşgüdüm oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
• Yerel yönetimlerde kapasite geliştirme amacıyla faaliyet yürüten kurumlar
arasında iletişim ve iş birlikleri söz konusu olmakla birlikte bu alanda bir
standart ya da uzmanlaşma gözlenmemektedir. Aynı şekilde eğitim
sağlayıcı kurumların deneyimlerini paylaşabildikleri, çalışmalarının
etkilerini izleyebildikleri ortamlar da yoktur.

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Dernekleri Ağı NALAS tarafından 2008 yılında Ulusal
Eğitim Stratejilerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla yürütülen araştırmanın
bulguları yerel yönetimlerde eğitim çalışmalarını destekleyen bir ortam için
geliştirilecek ulusal eğitim stratejilerinin uygulanması ve geliştirilmesi için girişilen
çabalarda yerel yönetim birliklerinin önemli bir rol üstlenmesinin uygun olacağına
işaret etmektedir. Yerel yönetim birlikleri belediyelerle sürekli iletişim halindedir ve
onların ihtiyaçları konusunda bilgi ve deneyim sahibidir. Dolayısıyla belirlenen
ihtiyaçlara yanıt verecek eğitim hizmetleri sunmak için çok uygun bir konuma sahiptir.
YYR II uygulamasının deneyimi MİGM ve TBB’ni sürekli bir eğitim programı
çerçevesinde geliştirilecek eğitim modüllerinin kullanılmasına ilişkin bir karara
yöneltmiştir. Deneyimlerin ışığında Belediye Akademisi bünyesinde oluşturulan Ders
Programı da öncelikli olduğu kabul edilen konularda Ana Hizmet Alanları, Mevzuat
Eğitimleri ve Vizyon Eğitimleri olmak üzere olmak üç grupta toplam 45 ders
içermektedir. Ana Hizmet Alanları altında 26 konu ve 122 ders, Mevzuat Eğitimleri
altında 10 konu ve 89 ders, Vizyon Eğitimleri altında 9 konu ve 37 ders seçeneği
vardır.

18

Ayrıntılı bilgi için bkz. Delivering Good Governance: TRAINING NEEDS ANALYSIS and NATIONAL TRAINING STRATEGIES,
developed by Cezary Trutkowski for the CENTRE OF EXPERTISE FOR LOCAL GOVERNMENT REFORM, December 2016
19 Support to Further Implementation of Local Administration Reform in Turkey LAR Phase II, A Review of Practices in the Provision
of Training for Local Administrations from EU Member States, Ankara, July 2010.
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TBB tarafından 2015 yılında bu konular esas alınarak gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaç
Analizi çalışmasının bulguları da bu önceliklerin devam ettiğine işaret etmektedir.20
Eğitim faaliyetleri ile ilgili tercihler, seçilmiş yöneticiler ve atanmış yöneticiler için
farklılaşabilmekle birlikte, genel olarak mevzuat bilgileri ve bu alandaki değişiklikler,
hizmet sunumuna ilişkin teknik nitelikteki bilgiler ve yönetim becerileri olarak
tanımlanabilecek liderlik, ekip çalışması, çatışmaların çözümlenmesi, vb. konularda
yoğunlaşmaktadır. E-belediyecilik, yerel kalkınma ve yatırım çekme ve dış fonlara
erişim de önem verilen konular arasındadır.

Ulusal ve uluslararası çalışmalarda vurgulanan bir konu da eğitim sürecindeki
kazanımların uygulamaya yansıyıp yansımadığının izlenmesi gerektiğidir. Eğitim
programının izlenmesi ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı eğitim etkinliğinin
başarısının eğitmenler ve eğitilenler açısından nasıl ölçüleceği tasarım aşamasında
planlanmadığından eğitim çalışmalarının uzun dönemli etkileri izlenememektedir. Bu
durum bazı alanlarda kaynakların verimli ve etkili kullanılmasını olumsuz etkileyebilir.
İzleme ve değerlendirme çalışmalarının sisteme dahil edilmesi eğitim programları için
akreditasyon ve eğitime katılanlar için sertifikasyon sistemleri uygulamasını da
kolaylaştırabilecektir.
Yerel yönetimlerde kapasite geliştirme çalışmalarının sürdürülebilirliği de geleceğe ilişkin
planlama açısından önem taşımaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanmasında merkezi
hükümetlerin rolü önemlidir. Eğitim, deneyim paylaşımı, iyi uygulamaların özendirilmesi
gibi çeşitli yöntemlerle kapasite geliştirmeyi kolaylaştıracak mevzuatın oluşturulması, bu
çalışmaların yürütülebilmesi için insan kaynaklarının yanı sıra mali kaynakların sunulması
bu tür destekler arasında sayılabilir.
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2. Bölüm: YYR III KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Bu bölümde YYR III kapsamında eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yürütülen
çalışmaların amaç, kapsam ve yöntemleri anlatılmıştır.

2.1.

YYR III. Aşama Projesi

Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (YYR III), AB Mali desteğiyle Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülmektedir. Projenin genel amacı, “20032013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğine
devam edilmesi suretiyle Türkiye’de uluslararası standartlara uygun, etkin, saydam,
kapsayıcı ve katılımcı bir yerel yönetişimin sağlanmasıdır. Eylül 2017’de başlayan
Proje’nin Ekim 2021’de tamamlanması öngörülmektedir.
Projenin özel hedefi ise “demokratik yönetişim ilkeleri doğrultusunda yeni yerel yönetim
modelinin etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlama görevinde İçişleri Bakanlığı ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın yerel yönetimlerdeki idari kapasitesinin geliştirilmesi ve iş
birliğinin güçlendirilmesidir.”
Proje, yerel yönetişim alanındaki uluslararası çalışmalar ve Türkiye’de yerel yönetişimin
güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projelerle edinilen deneyimden yola çıkılarak üç
bileşen halinde tasarlanmıştır: (1) Etkili Yerel Hizmet Sunumu; (2) Yeni Büyükşehir
Belediye Modeli ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim Süreçleri için Kapasite Geliştirme; (3)
Çevrimiçi Bilgi Yönetim Sistemleri.
Proje bütünüyle yerel yönetimlerde kapasite geliştirmeye odaklıdır ve farklı bileşenler
kapsamında farklı hedef gruplar için farklı yaklaşımlar ve içeriklerle ve çeşitli yöntemler
kullanılarak faaliyetler planlanmakta ve yürütülmektedir. Covid-19 koşullarında planlanan
faaliyetlerin önemli bir bölümü sanal ortamdan gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan YYR III
uygulama deneyimi ileriye dönük çalışmalarda uzaktan etkileşim ve uzaktan öğrenme
açısından önemli bir deneyim sağlamıştır. Bu deneyimin bundan sonraki çalışmalara da
yansıtılabileceği düşünülmektedir.
Bileşen 1 kapsamında sanal ortamda danışma toplantıları düzenlenmiş, katılımcıların bir
bölümünü AB ülkelerinden olmak üzere “diğer ülke deneyimleri doğrultusunda yerel
yönetimlerin gelirinin artırılması için bir mevzuat düzenlemesi”, “İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatına ilişkin 3572 Sayılı Kanunun ve Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin yeniden
düzenlenmesi”, “belediye alacaklarının tahsili”, “Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe
Belediyeleri tarafından kullanılacak bir performans yönetimi sistemi geliştirilmesi”
faaliyetleri kapsamında mülakatları da içeren durum tespit çalışmaları ve hazırlanan
tavsiye raporlarıyla ilgili görüş alışverişleri gerçekleştirilmiştir.
Bileşen 2 kapsamında “mevzuatın uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin
değerlendirilmesi”, “yerel yönetimde reformların uygulanmasına ilişkin sürecin
izlenmesine yönelik bir yazılım sisteminin geliştirilmesi”, “Yeni Büyükşehir Belediyesi
Modelinin uygulanmasına ilişkin farklı bağlamlarda modeller geliştirilmesi ve geliştirilen
modellemeye dayalı olarak büyükşehir belediyeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın
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artırılması”, “Yeni büyükşehir belediyelerine yönelik ihtiyaçlara uygun Genel Yönetim ve
İş Becerileri Eğitim Modülü geliştirilmesi ve uygulanması”, “Yeni büyükşehir yerel
yönetim sistemi esaslı olmak üzere mahalle yönetimlerinin gelişen rollerine ilişkin bir yol
haritası hazırlanması amacıyla güncel bir durum analizi yapılması”, "Yeni Büyükşehir
Belediyesi için katılımcı yerel yönetişim modelinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi”,
“yerel seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet
birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme
programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi, “Büyükşehir Belediyelerinin seçilen
personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme
programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyetleri kapsamındaki ihtiyaç
değerlendirme çalışmalarının büyük çoğunluğu ile paydaş toplantıları ve eğitim
etkinlikleri çevrimiçi olarak yürütülmüştür.
Yukarıda da görüleceği gibi. Bileşen 2 kapsamında belediyeler arasındaki etkileşimin
geliştirilmesi ve belediyelerin birbirlerinden öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılması ve
sosyal hizmet sunumu ve vatandaş katılımı ile ilgili eğitim çalışmalarının yanı sıra seçilmiş
ve atanmış yerel yöneticilerin kapasitesinin geliştirmek için eğitim etkinlikleri
düzenlenmesi planlanmıştır.
YYR III Projesi 2. Bileşeni altında elde edilmesi beklenen üç sonuç tanımlanmıştır: (1) Yeni
Büyükşehir Belediye Modelinin Uygulanması için Yerel Yönetimlerin İdari ve Operasyonel
Kapasitesinin Güçlendirilmesi; (2) Hizmet Sunumu ve Demokratik Yönetişim İlkelerinin
Benimsenmesi Açısından Yerel Yönetimlerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi; (3)
Kurumsal ve bireysel kapasite geliştirme programlarıyla Kamuoyunun Farkındalığı ve
Kentleşmenin Desteklenmesi.
Hizmet Sunumu ve Demokratik Yönetişim İlkelerinin Benimsenmesi Açısından Yerel
Yönetimlerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi amacıyla planlanan faaliyetler: yerel
yönetimlerde mevzuatın uygulanması ile ortaya çıkan etki ve bu alanda kaydedilen
ilerlemenin izlenmesi için geliştirilecek bir yazılım; Yeni Büyükşehir Belediye Modeli’nin
uygulanması için bir modelleme çalışması; ÇŞB/YYGM tarafından yeni büyükşehir
belediyelerine sunulacak genel yönetim ve iş becerileri eğitimleri için ihtiyacı esas alan
eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve uygulanması; mahalle yönetiminin değişmekte olan
rolüne ilişki bir durum analizi yaparak, özellikle yeni büyükşehir belediyelerinin ilanıyla
ortaya çıkan yeni yerel yönetim sisteminin geliştirilmesi için bir yol haritası oluşturmak
olarak özetlenebilir.
ÇŞB/YYGM tarafından yeni büyükşehir belediyelerine sunulacak genel yönetim ve iş
becerileri eğitimleri için ihtiyacı esas alan eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve
uygulanması için tasarlanan çalışmanın gerekçeleri Ocak 2019 tarihli Başlangıç
Raporu’nda aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
•
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 11. Kalkınma
Planı 2019-2023 hazırlama komitesi görüşmeleri yerel yönetimlerde nitelikli personel
ihtiyacını vurgulamıştır.
•
Reformların uygulanması sürecinde karşılaşılan en önemli sorunlardan bir
tanesinin beceri eksikliği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle seçilmiş ve atanmış belediye
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yöneticilerinin genel yönetim ve iş becerileri, iletişim, değişimin yönetilmesi, yerel
yönetimler reformunun yanı sıra uluslararası en iyi uygulamalar alanlarında kaliteli eğitim
programlarına olan ihtiyaç devam etmektedir.
•
Eğitim çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, TBB ve/veya
bölgesel birliklerin geliştirilen modülleri sahiplenmesi ve bu eğitim modüllerinin
sunulması yönünde istekli olmaları beklenmektedir.
2.1.1. YYR III Eğitim İhtiyaç Analizi
Yukarıda çizilen genel çerçeve ışığında yapılan Eğitim İhtiyaç Analizi, YYR III Projesi
Kapasite Geliştirme Bileşeni altında “ÇŞB/YYGM tarafından yeni büyükşehir
belediyelerine sunulacak genel yönetim ve iş becerileri eğitimleri için ihtiyacı esas alan
eğitim modülleri geliştirmek ve uygulamak” faaliyetinin ilk adımını oluşturmaktadır.
Eğitim İhtiyaçları Analizi, bu faaliyet ve çıktıları için hazırlanan iş tanımına uygun olarak üç
aşamada gerçekleştirilmiştir:
1. Hazırlık çalışmalarından oluşan birinci aşamada, büyükşehir belediye meclisi
üyeleri, büyükşehir yöneticileri ve büyükşehir ilçe yöneticileri için ayrı ayrı ama
karşılaştırılabilir bilgiler derlemek üzere hazırlanmış üç taslak Eğitim İhtiyaç Formu
ile çalışma kapsamına alınacak büyükşehir belediye birimleri ile büyükşehir meclis
üyelerinin ve ilçe belediyelerin belirlenmesine ilişkin genel yaklaşım belirlenmiştir.
Ana paydaşlardan (UNDP, ÇŞB/YYGM, İB/MİGM ve TBB) gelen görüş ve öneriler
doğrultusunda Eğitim İhtiyaç Formları son haline getirilmiştir.
2. Eğitim İhtiyaç Analizi ikinci aşamasında, çalışmaya ve çalışmanın alandaki
uygulamasının izlenmesine ilişkin bilgilendirme notu eşliğinde çevrimiçi yazılıma
yüklenmiş olan Eğitim İhtiyaç Formları ÇŞB aracılığıyla büyükşehir belediyelerine
ulaştırılmış ve belirlenen süre içinde yanıtların derlenmesi sağlanmıştır.
3. Derlenen veri tutarlılık açısından kontrol edildikten sonra, karar vermeye dayanak
oluşturmak üzere analiz edilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkılarak taslak eğitim
programı geliştirilmiştir.
2.1.1.1.

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışmasının Amacı

Değişim süreçlerinde kapasite geliştirme çalışmalarının amacı, genel olarak, bireylerin rol
ve sorumluluklarının daha iyi anlaşılması, iş birliği ve ortaklıklara ilişkin olumlu bir tutum
benimsenmesi, genel yönetim ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, katılımcı yöntemler
kullanarak karar alma süreçlerinin işletebilmesi, proje temelli sosyal ve ekonomik
kalkınma çalışmaları ile, toplumsal cinsiyet eşitliğini de gözeterek, dezavantajlı gruplara
daha iyi hizmet sunulabilmesi olarak özetlemektedir.
Yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin artırılması, kaynak kullanımında verimliliğin
sağlanması ve başarılı sonuçlar elde edilmesi; kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi ve
bireylerin tutum, bilgi, beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi için eğitim ihtiyaç analizleri kritik
bir önem taşır.
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YYR III 2. Bileşen kapsamında eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere yürütülen çalışmaların
amacı yeni büyükşehirlerin yönetimine ilişkin karmaşık sorunlarla uğraşmak durumunda
olan seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilerin mevcut bilgi düzeyleriyle reform
uygulamalarının gerektirdiği bilgi ve beceriler arasındaki fark olarak tanımlanabilecek
eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlardan yola çıkarak, İİB, ÇŞB ve TBB tarafından
kullanılmak üzere bu ihtiyaçlara uygun eğitim programı ve planlarını oluşturmaktır.
2.1.1.2.

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışmasının Kapsamı

YRR III Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasının kapsamı, yerel yönetimlerde kapasite
geliştirmeye ilişkin uluslararası ve ulusal uygulamalardan edinilen deneyimler ve çıkarılan
derslerin yanı sıra YYR III Projesi içinde uygulanması planlanan çeşitli kapasite geliştirme
çalışmaları da dikkate alınarak belirlemiştir. İhtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin pek çok
ülkede benzerlikler taşıdığı ve bu önceliklerin zaman içinde büyük bir değişiklik
göstermediği göz önüne alındığında, kapsam, hem kaynakları etkin ve verimli bir biçimde
kullanmak, hem de yerel yönetimlerde kapasite geliştirme çabalarının birbirini
tamamlayacak biçimde planlamak ve böylece benzer faaliyetlerin sürdürülebilme
olasılığını artırabilecek bir yaklaşımla belirlemiştir: Eğitim İhtiyaç Analizinin kapsamı
benzer ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanan TBB Belediye Akademisi bünyesinde
geliştirilen ve ders programı esas alınarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte YYR III 2. Bileşen altında farklı konuları, farklı yöntemlerle ele alması
planlanan kapasite geliştirme faaliyetleriyle ilgili dersler kapsam dışında bırakılmış ve
çeşitli kaynaklarda ihtiyaç olarak belirlenen konular kapsama dahil edilmiştir. Bu
çerçevede Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması TBB Belediye Akademisi ders programını
oluşturan Ana Hizmet Alanları, Mevzuat ve Vizyon Eğitimleri olmak üzere üç alanda
Toplam 44 konu ve 245 dersi kapsamaktadır.
2.1.1.3.

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışmasının Hedef Grupları ve seçimi

Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması için 30 büyükşehir belediyesini temsil eden üç hedef grup
belirlenmiştir: (1) büyükşehir belediye meclisinin seçilmiş üyeler; (2) büyükşehir
belediyelerinin yöneticileri; (3) Nüfusu 50000 üzerinde olan 251 büyükşehir ilçe
belediyelerinin yöneticileri.
Norm kadro yönetmeliğindeki birim sayıları esas alındığında büyükşehir belediyelerinde
1074, seçilen büyükşehir ilçe belediyelerinde 5567 olmak üzere 6641 birim ve büyükşehir
belediye meclislerindeki toplam 2209 üye Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasının evrenini
oluşturmaktadır.
Eğitim İhtiyaç formunun iletilmesi için belirlenen birimler; büyükşehir belediyelerinde
daire başkanlığı, büyükşehir ilçe belediyelerinde müdürlük düzeyindeki tüm birim
yöneticileri ve belirlenen bir yaklaşımla büyükşehir belediyeleri tarafından seçilecek
büyükşehir meclis üyeleridir.
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2.1.1.4.

Eğitim İhtiyaç Analizi için Veri Toplama Araçları

Farklı hedef gruplar için ayrı ayrı düzenlenen eğitim ihtiyaç formları üç grup sorudan
oluşmaktadır: (1) her grup için farklı sorulardan oluşan kişisel bilgiler bölümünde
hazırlanan eğitim programlarının duyurulabilmesi ve başvuru alınabilmesi için, yanıt
verenlerin adı ve iletişim bilgilerine ilişkin sorular; (2) her grup için farklı sorulardan
oluşan yanıt verenlerin unvanları, görevleri, çalışma alanları, mesleki deneyimleri ve
görevleriyle ilgili bilgi edinme kaynaklarına ilişkin sorular; (3) Bazı eğitim dersler hariç
tutularak faaliyetin amacı ile uyumlu hale getirilmiş TBB eğitim kataloğunun yer aldığı
standart bir bölüm. Son gruptaki seçenekler Ana Hizmet Alanları, Mevzuat ve Vizyon
Eğitimleri olmak üzere gruplanmış üç alandan seçilecek konular ve derslerden
oluşmaktadır.
Eğitim İhtiyaç Analizi için veri toplamak amacıyla geliştirilen Eğitim İhtiyaç Formları
Jotform yazılımı kullanılarak çevrimiçi bir araç olarak tasarlanmıştır. (Eğitim İhtiyaç
Formları için bakınız EK 1 ve EK 2)
2.1.1.5.

Eğitim İhtiyaç Analizi için Veri Toplama Yöntemi

Eğitim İhtiyaç Analizi için veri toplama süreci büyükşehir belediye başkanlıklarının
koordinasyonunda ve büyükşehir ilçe belediye başkanlıklarının iş birliğiyle yürütülmüş ve
LAR III Teknik Destek Ekibi tarafından yakından takip edilmiştir. Bu koordinasyonun
büyükşehir belediyelerinde üst düzey bir yetkili (tercihan idari işlerden sorumlu genel
sekreter yardımcısı), büyükşehir ilçe belediyelerinde başkanlığın belirleyecek bir yetki
tarafından üstlenilmesi önerilmiştir.
Proje Belgesinde 900 kişinin eğitim çalışmalarına katılması belirtilmiş olmakla birlikte
uygulamanın çevrimiçi bir araçla yapılması nedeniyle yanıtlama oranının bilinemeyeceği
dikkate alınarak İhtiyaç Belirleme Formunun daha geniş bir gruba gönderilmesi uygun
görülmüştür.
Çevrimiçi Eğitim İhtiyaç Formlarının kimlere nasıl dağıtılacağına ilişkin kararlar ana
paydaşlar tarafından belirlenmiş ve büyükşehir belediyeleri veri derleme sürecinin
başlatılması ve yürütülmesi ile ilgili rolleri konusunda bilgilendirilmiştir. (İlgili yazışmalar
için bakınız EK 1 ve EK 2.)
Seçilen hedef grubun büyüklüğü ve projenin planlanan kaynaklarının sınırları dikkate
alındığında formların ulaştırılacağı birimler ve bireyler açısından herhangi bir
önceliklendirme yapılmamıştır. Buna göre anketlerin iletileceği birim ve bireyler aşağıdaki
gibi belirlenmiştir:
Büyükşehir Belediyelerinin Eğitim İhtiyaç Formunu Doldurması Beklenen Yöneticileri:
Genel Sekreter Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Tüm Daire Başkanları, Hukuk
Müşavirleri, Genel Müdürler, Bağlı Kuruluşların Yöneticileri ve bunların uygun göreceği
Şube Müdürleri.
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Form, eğitimlere katılması söz konusu olan yönetici personel (daire başkanı, şube
müdürü veya bunların vekilleri) tarafından her bir birim için 1’i yedek olmak üzere toplam
2 kişi tarafından doldurulmak üzere büyükşehir belediyelerine iletilmiştir.
Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Eğitim İhtiyaç Formunu Doldurması Beklenen Yöneticileri:
büyükşehir ilçe belediyelerinde eğitimlere katılması söz konusu olan yönetici personel
(başkan yardımcıları müdürler ve bunların vekilleri) tarafından 1 asil ve 1 yedek olmak
üzere 2 yönetici belediye personeli tarafından doldurulmak üzere büyükşehir ilçe
belediyelerine iletilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclislerinin Eğitim İhtiyaç Formu Doldurması Beklenen Seçilmiş
Üyeleri: Temsilde adaleti sağlayabilmek amacıyla her büyükşehir meclisinde en fazla üyesi
bulunan 3 siyasal parti için 5 merkez (kentsel yerleşim özellikleri ağır basan) ve 5 çeper
(kırsal yerleşim özellikleri ağır basan ve/veya büyükşehir merkezine fiziksel olarak daha
uzak) ilçelerden olmak üzere 10‘ar üye. Formlar meclis üyelerine büyükşehir belediyeleri
tarafından iletilmiştir.
2.1.1.6.

Eğitim İhtiyaçları Analizi için Veri İşleme Çalışmaları

Büyükşehir belediyelerine iletilen Eğitim İhtiyaç Formları 900 Büyükşehir Meclisi üyesi ile
her birimden 1 asıl 1 yedek olmak üzere 1600 Büyükşehir Belediyesi Yöneticisi ve 502
Büyükşehir İlçe Belediyesi Yöneticisinin elektronik posta adreslerine yönlendirilmiştir.
Eğitim İhtiyaç Formları 14 Aralık 2020 tarihinde belediyelere iletilmiş ve yanıtlanması için
önce 23 Aralık 2020 mesai bitimine kadar süre verilmiş, daha sonra süre 29 Aralık 2020
mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Yanıtlanan formlar çevrimiçi olarak doğrudan LAR III
Teknik Destek Ekibine iletilmiştir. 29 Aralık 2020 tarihi itibariyle Teknik Destek Ekibine
toplam 1611 yanıt ulaşmıştır.
Veri analizi çalışmaları JotForm yazılımı üzerinden Excel formatında Büyükşehir
Belediyesi, Meclis Üyeleri ve İlçe Belediyeleri için 3 ayrı tablo olarak ham verinin
filtrelenme ve analiziyle başlamıştır. Excel fonksiyonları ve pivot tablolar kullanılarak her
grubun; bağlı bulundukları Büyükşehir Belediyeler, mevcut pozisyonlarındaki görev
süreleri, bilgi ve beceri ihtiyacı duydukları ders ve konular listelenmiş ve tercih edilme
sayılarına göre sıralanmıştır.
İhtiyaç Belirleme Formunda bilgi ve beceri ihtiyacına ilişkin konu/ders seçenekleri 3 grup
altında (Ana Hizmet Grubu, Hizmet Grubu ve Vizyon Grubu) listelenmiştir. Ana Hizmet
Grubu altında 26 konu, Mevzuat Grubu altında 10 konu ve Vizyon Grubu altında 8 konu
yer almıştır.
Bu konularda her katılımcının her gruptan seçtiği en fazla 3 konuyu ve her bir konu
altında öncelikli olan 2 dersi seçmesi istenmiş ve gelen yanıtların 193 ders başlığına
dağıldığı gözlenmiştir.
Talep edilen konular ve dersler her bir grup için ayrı ayrı talep sayısı ve öncelik sırasına
göre listelenmiştir. Talep edilen dersler toplam azalan talebin değişim eğrisine göre
incelendiğinde eğrinin eğimindeki azalma hızının 30-31. sıradan sonra yavaşladığı
gözlenmiştir. Daha alt sıralarda yer alan derslere olan talebin bir grup oluşturmak için
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yetersiz kalma riski taşıdığı öngörüldüğünden, analiz ilk 30. sıradaki derslerle
sınırlandırılmıştır. İlk 30 sıradaki derslere ilişkin toplam tercihler toplam başvuruların
%53’ünü kapsamaktadır. Bu oran Büyükşehir Belediyeleri için %51, Büyükşehir Meclis
Üyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri için %55’tir.
Her üç grubun tercih ettiği ilk 30 ders arasından ortak dersler karşılaştırıldığında her 3
grupta ortak olarak talep edilen ders sayısı 21’dir. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe
belediyeleri için ortak ders sayısı 26 iken Büyükşehir Belediye ve Meclis üyelerinin ilk 30
ders seçimlerinin 21’inin ortak olduğu gözlenmiştir.
Eğitim İhtiyaç Formları ile derlenen ve temizlenen veri basit istatistiksel analiz yöntemleri
kullanılarak gruplanmış, her soru içi sayı ve yüzde dağılımları içeren tablolar, çubuk,
haritalama veya daire grafiklerle 3. Bölüm’de görselleştirilmiştir.
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3. Bölüm: EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ BULGULARI
30 Büyükşehir Belediyesi ve 50.000 nüfus ve üzeri ilçe belediyelerine online olarak
gönderilen eğitim ihtiyaç formu 29 Aralık 2020 mesai bitimine kadar toplam 1611 kişi
tarafından yanıtlanmıştır.
Geri dönüşlerin gruplara göre dağılımı aşağıda verilmiştir:
-

30 büyükşehir belediyesinden 1600 yöneticiye gönderilen eğitim ihtiyaç
formuna 946 yönetici yanıt vermiştir.
30 büyükşehir belediye meclisinin 900 üyesine gönderilen eğitim ihtiyaç
formuna 234 meclis üyesi yanıt vermiştir.
30 büyükşehir belediyesine bağlı, nüfusu 50.000’den yüksek büyükşehir ilçe
belediyelerinden 502 yöneticiye gönderilen eğitim ihtiyaç formuna 431 ilçe
belediyesi yöneticisi yanıt vermiştir.

Şekil 1 Eğitim İhtiyaç formu geri dönüş sayıları
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3.1.

İB

Yanıt alınamayan

Eğitim İhtiyaç Formunu Yanıtlayanların Coğrafi Dağılımı

Formu 25 büyükşehir belediyesini temsilen 946 kişi yanıtlamış, 5 büyükşehir
belediyesinden yanıt alınmamıştır:
•
•
•
•
•

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyelerinden gelen yanıtların illere göre dağılımı Şekil 1’de
gösterilmiştir.
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Şekil 2 Eğitim İhtiyaç Formuna Alınan Yanıtların Coğrafi Dağılımı

Büyükşehir Meclis Üyelerinden gelen 231 yanıt incelendiğinde 17 Büyükşehir
Belediyesinin Belediye Meclis üyelerinden yanıt alındığı, aşağıdaki büyükşehir
belediyeleri meclislerinin üyelerinden ise yanıt gelmediği görülmüştür.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi

İlçe Belediyeleri’nden geri dönüşler ise 28 Büyükşehir Belediyesini temsil etmekte
olup; toplamda 124 ilçe belediyesinden yanıt alınmıştır.
Eğitim programının talebe bağlı olarak uygulanacak olması nedeniyle yöneticilerinden
ve/veya meclis üyelerinden yanıt alınamayan büyükşehir belediyeleri ile ilçe
belediyelerinin eğitim programından yararlanma ihtiyacı duymadığı varsayılarak ayrıca
bir uyarı gönderilmemiştir.
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3.2.

Eğitim ihtiyaç Formunu Yanıtlayanların Demografik Profili

3.2.1. Yaşa Göre Dağılım
Büyükşehir Belediyelerinde formu yanıtlayan kişiler ağırlıklı olarak 50-59, Meclis
Üyeleri ve İlçe Belediyelerinde formu yanıtlayan kişiler çoğunlukla 40-49 yaş
grubundadır.
Şekil 3 Eğitim İhtiyaç Formunu Yanıtlayanların Yaşa Göre Dağılım

3.2.2. Cinsiyete Göre Dağılım
Büyükşehir Belediyeleri, Meclis Üyeleri ve İlçe Belediyelerine göre formu yanıtlayan
kişilerin çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır. Bununla birlikte meclis üyeleri arasında
kadın-erkek oranları açısından erkekler ağırlıklıdır.
Şekil 4 Eğitim İhtiyaç Formunu Yanıtlayanların Cinsiyete Göre Dağılım

3.2.3. Eğitim Durumuna Göre Dağılım

Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyelerini temsilen formu yanıtlayan kişilerin
yarısından fazlası, meclis üyelerinin yarıya yakını lisans programlarından mezundur.
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Şekil 5 Eğitim İhtiyaç Formunu Yanıtlayanların Eğitim Durumuna göre Dağılımı
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3.3.

Eğitim İhtiyaç Formunu Yanıtlayanların Görev, Sorumluluk ve
Deneyimleri

3.3.1. Birim ve Unvanlara Göre Dağılım
Büyükşehir Belediyeleri adına eğitim ihtiyaç formunu yanıtlayanlar görev yaptıkları
birim ve unvanlarını diğer kategorisinde işaretlemiştir. İlçe Belediyelerini temsilen
formu yanıtlayanların anketleri yanıtlayan kişilerin ise ağırlıkla yönetici olarak
çalıştıkları gözlenmiştir.
Şekil 6 Büyükşehir Belediyeleri Birim ve Unvanlara Göre Dağılım

Şekil 7 İlçe Belediyeleri Birim ve Unvanlara Göre Dağılım

3.3.2. Görev Yaptıkları Belediyede Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
Büyükşehir Belediyeleri anketi katılımcılarının;
•
•
•

%41’i 15 yıldan uzun bir süredir
%37’si 6-10 yıldır
%22’si 5 yıldan daha kısa bir süredir temsil ettikleri Büyükşehir Belediyesi’nde
ya da bağlı kuruluşunda çalıştığını belirtmiştir.
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Şekil 8 Büyükşehir Belediyesinde çalışma süreleri

İlçe Belediyesi anketi katılımcılarının;
•
•
•

%39’u 11 yıldan uzun bir süredir
%31’i 6-10 yıldır
%30’u 5 yıldan daha kısa bir süredir temsil ettikleri ilçe Belediyesi’nde çalıştığını
belirtmiştir.

Şekil 9 İlçe Belediyesinde çalışma süresi

Belediye Meclisi üyelerinin görev süresi görece kısadır. Katılımcıların
•
•
•
•

% 11’i 11 yıldan uzun bir süredir
% 15’i 6-10 yıldır
% 9’u 2-5 yıldır
% 65’i 2 yıldan az bir süredir bu görevi sürdürdüğünü belirtmiştir
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Şekil 10 Belediye Meclisinde çalışma süresi

Ankete katılan meclis üyelerinin %82’sinin meclis ihtisas komisyonu üyesi olduğu
gözlenmiştir.
Meclis ihtisas üyesi olan bu 193 kişinin bu %72’lik çoğunluğu bu komisyon üyeliğini 2
yıldan az bir süredir üstlendiği belirtilmiştir.
Şekil 11 Meclis İhtisas Komisyonu üyelik süresi

Bu bulgular eğitim ihtiyaç formunu yanıtlayan bireylerin büyükşehir belediyeleri ve ilçe
belediyelerinde 5 yıldan az deneyim sahibi olanların oranı, sırasıyla %22 ve %30’dır.
Meclis üyelerinin ise %65’inin deneyimi 2 yıldan azdır.
Bu bulgular, düzenlenecek eğitim çalışmalarının, gerek göreve görece yeni başlayan
personelin, gerekse yeni seçilen meclis üyelerinin bilgilenme ihtiyaçlarını
karşılayabileceğini düşündürmektedir.
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3.3.3. Kişilerin Bulundukları Görevde Çalışma Süresine Göre Dağılımı
Büyükşehir Belediyelerinden ankete katılanların %64’lük büyük bir kısmının mevcut
pozisyonlarında çalışma süresinin 5 yıl ve altında olduğu görülmüştür.
Şekil 12 Büyükşehir Belediyesi mevcut pozisyonda çalışma süresi

İlçe Belediyelerinden ankete katılanların yarısından fazlasının (51 %) mevcut
pozisyonlarında çalışma süresinin 5 yıl ve altında olduğu görülmüştür.
Şekil 13 İlçe Belediyesi mevcut pozisyonda çalışma süresi

Bu bulgular eğitim ihtiyaç formunu yanıtlayan büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe
belediyesi yöneticilerinin halihazırdaki görev yerlerinde 5 yıldan daha kısa süredir
bulunma oranları, sırasıyla %64 ve %51’dir. Bu bulgular, değişen görev ve
sorumlulukların yeni bilgilere ihtiyaç duyulmasına neden olabileceğini ve düzenlenecek
eğitim çalışmalarının bu ihtiyaçları karşılayabileceğini düşündürmektedir.
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3.4.

Eğitim İhtiyaç Forumun Yanıtlayanların Görevlerini Yerine
Getirmek Amacıyla Yararlandığı Bilgi Edinme Kaynakları

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının %46’sı görevlerini yerine getirmek için “kişisel
çabalarla internet/basılı kaynaklar” ve “yüzyüze görüşmeler”den yararlandığı
belirtmiştir. “Hizmetiçi/öncesi” eğitimlerden yararlanma oranı %12, çevrimiçi kaynaklar
ve araçlardan yararlanma oranı %7 olarak gözlenmiştir.
Şekil 14 Büyükşehir Belediyesi bilgi edinme kaynakları

Şekil 15 Belediye Meclis Üyeleri bilgi edinmek kaynakları
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Büyükşehir belediye meclisi üyelerinin %52’si görevlerini yerine getirmek için “kişisel
çabalarla internet/basılı kaynaklar” ve “yüzyüze görüşmeler”den yararlandığını
belirtmiştir.
“Hizmetiçi/öncesi” eğitimlerden yararlanma oranı %8, çevrimiçi kaynaklar ve
araçlardan yararlanma oranı %4 olarak gözlenmiştir.
Şekil 16 İlçe Belediyeleri bilgi edinme kaynakları

İlçe Belediyesi çalışanlarının %44’ünün görevlerini yerine getirmek için “kişisel çabalarla
internet/basılı kaynaklar” ve “yüzyüze görüşmeler”den yararlandığı gözlenmektedir.
“Hizmetiçi/öncesi” eğitimlerden yararlanma oranı %13, çevrimiçi kaynaklar ve
araçlardan yararlanma oranı %10 olarak gözlenmiştir.
Bu bulgular hizmet öncesi veya hizmet içi eğitimlerden yararlanma veya yararlanabilme
oranının her üç grup için de %8-13 aralığında kaldığını göstermektedir. Buna her üç
grupta da formu yanıtlayanların yarısına yakını veya yarısından fazlası görevlerini
yerine getirmek için internet, basılı kaynaklar ve yüzyüze görüşmelerden yarar
gördüğünü belirtmiştir.
Internet üzerinden sunulan eğitim programlarından yararlanma oranı her üç grup için
de çok yüksek olmamakla birlikte YYR III kapsamındaki eğitim faaliyetlerinin talebe
bağlı olarak planlanacak olmasının, öğrenme süreçlerini ağılıkla kendileri düzenleyen
bu grup için yararlı sonuçlar doğuma potansiyeli taşıdığı düşünülebilir.
Bu grubun kişisel iletişim, deneyim paylaşımı, iyi uygulamalardan edindikleri bilgilerden
yararlandıkları dikkate alındığında, YYR III kapsamındaki eğitim faaliyetleri planlanırken
konuyla ilgili kişilerin paylaşımlarına yer verilmesi katılımcıların ilgisini çekebilecektir.
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3.5.
Eğitim İhtiyaç Formunu Yanıtlayanların Görevlerini Yerine Getirirken Bilgilenme İhtiyacı Duyduğu Alanlar

En çok talep edilen 30 dersin Büyükşehir Belediyesi, Meclis Üyeleri ve İlçe Belediyelerine göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir

Şekil 17 En çok talep edilen 30 dersin 3 gruba göre dağılımı
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İB

Tablo 1 Her üç grup öncelikle tercih edilen ilk 30 ders ve öncelik sıralaması

Yukarıdaki analizler YYR III kapsamında düzenlenecek eğitim etkinliklerinin kapsamı,
öncelikli konuları ve içerikleri ile ilgili olarak Bölüm 4.4 ve 4.5’te ayrıntılandırılan
içerik, kapsam ve taslak programın oluşturulmasının dayanaklarını oluşturmuştur.

4. Bölüm: KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMLARI İÇİN
ÖNERİLEN ÇERÇEVE
Bu bölümde, başta YYR II. Aşama uygulamasından çıkarılan dersler ve gerek
Türkiye’de gerekse başka ülkelerde gerçekleştirilen çalışmaların dikkat çektiği
noktalar dikkate alınarak hazırlanan ve paydaşlara danışılarak son haline getirilen
kapasite geliştirme programının eğitim yaklaşımı, kapsamı ve içeriğine yer verilmiştir.

4.1.

Kapasite Geliştirme Programının Amacı

Yerel yönetimlerde kapasite geliştirme programlarının genel amacı kamu
hizmetlerinin verimli, etkili ve ihtiyaca yanıt veren niteliklere kavuşması için
reformların gerektirdiği organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve insan kaynaklarının
geliştirilmesidir.
Kapasite geliştirme programlarının özel amaçları değişime ayak uydurabilme
kapasitesinin artırılması için kısa vadede olumlu yönde algı, tutum ve davranış
değişiklilerini, uzun vadede yeni bilgi, becerilerin uygulamalara yansıtılmasını
desteklemektir.
YYR III kapsamındaki kapasite geliştirme programının amacı yeni büyükşehir
modelinin benimsenmesi ve uygulanması için büyükşehir belediyelerinde görev
yapan seçilmiş ve atanmış yöneticilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle
donatılmasıdır.

4.2.

Kapasite Geliştirme Programının Yararlanıcıları

YYR III yerel yönetim alanında kapasite geliştirme amacıyla tasarlamış bir proje
olduğunda Proje’nin çeşitli bileşenleri altında farklı düzeylerdeki farklı gruplar için
kapasite geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.
YRR III Bileşen 2 için tasarlanan kapasite geliştirme programlarından biri de seçilmiş
ve atanmış yöneticilerin yararlanabileceği genel yönetim ve iş becerileri eğitimleridir.
Dolayısıyla bu kapsamda hazırlanan program, ihtiyaç belirleme çalışmalarına katılan
büyükşehir belediye meclisi üyeleri, büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin
yöneticilerinin tercihleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Eğitim etkinlikleri için başvuru talepleri de Eğitim İhtiyaç Formuna yanıt verenler
tarafından ve başvurunun iletilme sırasına göre dikkate alınacaktır. Çevrimiçi olarak
düzenlenen eğitim etkinliklerine en fazla 60 kişi katılabilecektir. Bununla birlikte
eğitim etkinliklerinin YouTube üzerinden izlenmesi de mümkün olacaktır.
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4.3.

Kapasite Geliştirme Programlarının
Uygulanmasında Kullanılacak Yöntem

Tasarımında

ve

Kapasite geliştirme programı yetişkin eğitimi ile ilgili temel yaklaşımlar çerçevesinde
tasarlanacak ve yürütülecektir.21
•

Yetişkinlerin kendi öğrenme süreçlerine ilişkin kararlara katılmaları öğrenme
motivasyonlarını artıracaktır. Yukarıda da açıklandığı gibi programın
tasarımında kapasite geliştirme etkinlikleri için hedeflenen grupların ilgi ve
ihtiyaçları esas alınmıştır.

•

Eğitim programına katılan bireylerin eğitimin amaç ve hedefleri hakkında
bilgilendirilmesi önemlidir. Yetişkinlerin eğitim etkinliğinin günlük
yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri nasıl kazanacaklarını açıkça
görmeye ihtiyaçları vardır. Bu süreçten somut yararlar sağlayabilmeleridir. Bir
başka deyişle bu süreçte edindikleri bilginin daha önce başaramadığı işleri
başarmalarına veya işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olmasını beklerler.

•

Yetişkinler soyut kuramsal bilgiler yerine uygulamaya dönük bilgilere ilgi
duyarlar deneyime dayalı süreçlerde daha iyi öğrenirler. Bu nedenle kuramsal
bilgiyi olabildiğince temel düzeyde sınırlayıp öğrenmenin yaşama
aktarılabilmesini kolaylaştıracak gerçek deneyimlere, vaka çalışmalarına
dayandırılması ve sık karşılaşılan sorunlara çözümler önerebilmesi uygun
olacaktır.

•

Sunulan bilginin içselleştirilmesi, pratiğe aktarılabilmesi için başka
kaynaklardan okuyarak da öğrenilebilecek teorik bilgi ve mevzuat ağırlıklı tek
yönlü anlatımlar yerine etkileşime ve karşılıklı öğrenmeye olanak verecek
yaklaşımlar verimli olmaktadır.

•

YYR III kapsamındaki eğitim etkinliklerinin çevrimiçi olmasına ilişkin karar,
kısmen dönemin koşullarının dayatması ile verilmiş olmakla birlikte, son
yıllarda kurumların kendi kurumsal öğrenme süreçlerini giderek daha ağırlıklı
olarak elektronik öğrenme programları biçiminde tasarlayıp yürüttükleri
gözlenmektedir. COVID-19 Pandemisi bu eğilimi daha da hızlandırmıştır. YYR
III kapsamındaki çalışmalar çevrimiçi olarak yürütülecek olmakla birlikte,
eğitim etkinlikleri olanakların elverdiği ölçüde etkileşimli olarak
planlanacaktır. Öte yandan eğitim etkinliklerinin kaydedilerek YouTube
üzerinden yayınlanacak olması hem sürdürülebilirlik şansının hem de çarpan
etkilerin artması açısından olumlu etki yaratabilecektir.

4.4.

Kapasite Geliştirme Programının Kapsamı ve İçeriği

İhtiyaç Belirleme Formunda bilgi ve beceri ihtiyacına ilişkin seçenekler 3 grup altında
(Ana Hizmet Grubu, Hizmet Grubu ve Vizyon Grubu) yer alan konu ve dersler
21

Yararlanılan kaynaklar: https://elearningindustry.com/ways-adapt-training-adult-learners-characteristics-needs
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arasında katılımcıların seçtiği konular ve dersler her bir grup için ayrı ayrı talep sayısı
ve öncelik sırasına göre listelenmiştir (Bakınız Tablo 1). Derslere olan talebin değişim
eğrisi analiz edildiğinde, programın içeriğinin belirlenmesin, her grup için öncelikli
olarak seçilen ilk 30 dersin esas alınması halinde toplam öncelikli tercihlerin
%53’ünün kapsanabileceği görülmüştür. Bu oran Büyükşehir Belediyeleri için %51,
Büyükşehir Meclis Üyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri için %55’tir. Daha alt
sıralarda yer alan derslere olan talebin bir grup oluşturmak için yetersiz kalma riski
taşıdığı gözlenmiştir.
Her grup tarafından öncelikle tercih edilen ilk 30 ders arasından ortak dersler
belirlenmiş ve üç grup için ortak ders sayısının 21, büyükşehir ve büyükşehir ilçe
belediyeleri için ortak ders sayısının 26 Büyükşehir Belediye, İlçe belediye ve Meclis
üyelerinin ortak ders sayısının 21’i olduğu belirlemiştir.
Taslak Program aşağıdaki ilkeler ve temel kabuller ışığında hazırlanmıştır:
•
•

•

•
•
•
•

•

Program, dersler öncelikli olmak üzere, talebe dayalı olarak tasarlamıştır.
Program ağırlıkla TBB Belediye Akademisinin kataloğunda yer alan derslerden
oluşmaktadır. Sadece “Akıllı Kentler” yeni bir ders olarak Kent Vizyonu
konusu altında seçenek olarak sunulmuş ve yüksek talebe bağlı olarak
programa eklenmiştir.
Programda 34 ders yer almaktadır. 5 ders (KKG 120- Sunum Teknikleri; YAZ
120 Arşiv ve Belge Yönetimi; KST 110 Turizm Hizmetleri; BEG 100 Belediye
Gelirleri; ŞHR 130 Şehirlerin Kültürel Mirası) öncelikli 30 ders arasında yer
almadığı halde konuyu bütünleyebilmek ve içeriği zenginleştirebilmek
amacıyla programa dahil edilmiştir. Bunlar
Programda yer alan dersler öncelikli 30 derse ilişkin toplam talebin %91’ini
karşılamaktadır. Bu oran Büyükşehir Belediyeleri için %98, Büyükşehir Meclis
Üyeleri için %73, Büyükşehir İlçe Belediyeleri için %79’dur.
Talebin en yüksek olduğu 30 ders öncelik sıralamasına konmuş ve proje
tasarımında planlandığı gibi 2’yer günlük 15 eğitim paketi oluşturmak üzere
gruplanmıştır.
Ders programı bir günde 4 saat sürecek (2 saat sabah, 2 saat öğleden sonra)
eğitim etkinlikleri olarak tasarlanmıştır.
Eğiticilerin seçimi de katılımcıların ilgisini ve motivasyonunu artırarak
öğrenme başarısını artırmakta önemli rol oynayabilmektedir. Pratik bilgilere
duyulan ihtiyaç dikkate alındığında, bazı konulara ilişkin eğitimlerde
eğitmenlerin veya konuk konuşmacıların alandaki deneyimlerinin olumlu bir
katkı yaptığı gözlenmiştir. Eğitmenlerin seçiminde proje paydaşları ile yakın iş
birliği içinde bu konular da olabildiğince dikkate alınacaktır. Özellikle TBB
eğitim çalışmaları kapsamında daha önce eğitim içeriklerini hazırlayan ve
uygulayan uzmanlar da bu kapsamda dikkate alınacaktır.
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için yürütülen çalışmada deneyim
paylaşımlarının yararlı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle her eğitim
etkinliğinde en az yorum günün seminer şeklinde deneyim paylaşımına
olanak verecek şekilde planlanması ve bu çerçevede eski belediye başkanları,
deneyimli yöneticilerin paylaşımlarına yer verilmesi düşünülebilir.
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•

•

•

Bu planlama doğrultusunda katalogda belirtilen dersler için eğiticiler
tarafından kesinleştirilecek ders içeriklerinde ayrılan süreye göre bazı
değişikliler yapılması söz konusu olabilir. Bazı dersler için içerik ve işlenişe
ilişkin yeni öneriler geliştirilebilir.
TBB Belediye Akademisi Ders Programının modüler yapısı uzaktan eğitime
uyarlanabilmek için uygun bir altyapı sunmaktadır. İçeriğin videolar,
makaleler, podcastler ve benzeri sayısal içeriklerle zenginleştirilmesi ile hedef
grupların ilgisini çekmek ve öğrenme motivasyonlarını artırmak ve bunu
sonucunda hizmetlerde iyileşme sağlamak da mümkün olabilecektir.
YYR III Bileşen 2 kapsamındaki kapasite geliştirme çalışmalarının bir boyutu da
uzaktan eğitim modüllerinin hazırlanması olacaktır. Gerek eğitim
programlarının yürütülmesi gerekse uzaktan eğitim araçlarının geliştirilmesi
işi hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir.

Bugüne dek yerel yönetimlerde kapasite geliştirme amacıyla geliştirilen araçlar,
rehber kitaplar ve diğer kaynakların da derlenerek erişime açılması ile yıllar içindeki
bilgi ve deneyim birikimini değerlendirmek de mümkün olacaktır.

4.5.

Belirlenen Taslak Eğitim Programı

Talebin en yüksek olduğu 30 ders, öncelik sıralaması dikkate alınarak 2’şer günlük 15
eğitim paketi oluşturmak üzere gruplanmıştır. Taslak program konular ve içeriğe göre
aşağıda listelenmiştir:
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Tablo 2 Taslak Eğitim Programı
Pro
g
1

2

3

Konu Adı

Ders Kodları

Ders İçerikleri/gruplanmış

C.1
INSAN İKY-100
İnsan İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı ve Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Çevresi, İş Analizi, İş Tasarımı, İnsan
KAYNAKLARI
Kaynakları Yönetimi
Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynağı Tedariki, Seçim ve Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi,
YÖNETİMİ
Planlaması ve Geliştirme, Performans Değerlendirmesi, İş Değerlemesi, Ücret Yönetimi, Uluslararası İnsan Kaynakları
Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma İlişkileri, İnsan Kaynakları
Yönetimi Bilgi Sistemleri,Oryantasyon Eğitimi
İKY-110 Liderlik ve Liderlik Tanımları, Liderlik İle Yöneticilik Arasındaki Farklar, Liderde Bulunması Gereken Özellikler, Liderlik Teorileri,
Yönetici Geliştirme
Lider-Üye Etkileşimi, Dönüşümcü Liderlik, Etkileşimci Liderlik, Etik Liderlik, Karizmatik Liderlik, Hizmetkâr Liderlik,
Otantik Liderlik, Girişimci Liderlik, Stratejik Liderlik, Paternalist Liderlik, Liderliğin Karanlık Yüzü: İşlev Bozukluğu
Gösteren Liderlik Tarzları
A.24.
EBL-100 E-Belediyecilik Başvurularda, aboneliklerde ve ödeme işlemlerinde istenen belgelerin ve izlenecek yolun Web Sitesinde yer alması.
E-BELEDİYECİLİK
Hizmetleri
Bilgi edinme çalışmalarının online olarak yürütülmesi. Vatandaşın öneri ve şikayetleriniz değerlendirme için, online
anket çalışmaları. Mevzuat ve yönetmeliklere, vatandaşın anlayacağı düzeyde Web Sitesinde yer verilmesi. İyi
uygulama örneklerine yer verilmesi. Şeffaflık kapsamında, yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların belediyelerin
resmi internet sayfalarında yer alması.
C.3.
ŞHR-131 Akıllı Kentler
Akıllı Şehir tanımı, Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planının tanıtımı, Türkiye'de Akıllı Şehir Uygulamaları
ŞEHİR VİZYONU
C.3.
ŞHR-100
Yaşanabilir Kentsel yaşam kalitesinin bileşenlerinin tespit edilmesi, bu bileşenler üzerinden Türkiye şehirlerine dair genel
ŞEHİR VİZYONU
Şehirler
tespitlerin yapılması, şehirlerimizin hayat kalitesinin artırılmasına yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi,
şehirlerin daha yaşanabilir ve güvenli mekânlar haline getirilmesine yönelik konsept, fikir ve modellerin tartışılması.
ŞHR-120
Marka Şehirlerimizin avantajlarının pekiştirilmesi, dezavantajlarının fırsata dönüştürülmesi, şehir kimliğinin tanımlanması,
Şehirler
şehrin üstün yanlarının geliştirilerek marka değerinin artırılması, sunduğu fırsatların tanıtılması, bunların ekonomik
artı değere dönüştürülmesi, yaşayanların ve ziyaret edenlerin içinde bulunmaktan keyif aldığı mekânlar hâline
getirilmesi
ŞHR-130
Şehirlerin Kültürel miras kavramları ve bu kavramlarla ilgili kuramsal gelişmeler, kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi ve
Kültürel Mirası
erişimi hakkında bilgi edinme. Arkeolojik, tarihi mekan ya da eşyaların yanı sıra somut olmayan kültürel miras ile ilgili
de bilgi sahibi olma. Kültürel mirasın değerlendirilmesinde dünyada giderek yaygınlaşan farkındalıklar çerçevesinde
yani bakış açılarına sahip olma.

4

5

B.1.
BELEDİYE
MEVZUATI

A.25.
EKONOMİ
TİCARETİN
GELİŞTİRİLMESİ
C.5
PROJE
HAZIRLAMA

BEM-110
Temel
Belediyecilik Bilgisi
BEM-120 Belediyelerin
Görev ve Yetkileri
BEG-100
Belediye
Gelirleri
EKO-100 Ekonomi ve
VE Ticaretin Geliştirilmesi

PRJ-100
Belediyeler
için
Ulusal
ve
Uluslararası
Fon
Kaynakları
PRJ-110 Proje Döngüsü
Yönetimi

6

C.5
PROJE
HAZIRLAMA

7

C.2 KİŞİSEL
KURUMSAL
GELİŞİM

8

A.19.
EĞİTİM
HİZMETLERİ
A.24.
KÜLTÜR,
SANAT
VE
TURİZM

VE KKG-100 İletişim
Halkla İlişkiler

ve

EGT-100 Belediyelerin
Eğitim Hizmetleri
KST-100 Kültür ve Sanat
Hizmetleri
KST-110
Hizmetleri

Turizm

Belediyenin tanımı, idari niteliği, kuruluşu, organları, teşkilatı, görevleri, yetkileri, gelirleri, giderleri.
5393 ve 5216 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarla belediyelere verilmiş görev ve sorumluluklar ile yetki ve imtiyazları.
Vergi, harç, katılma payı, ücret ve kira, faiz ve cezalar, genel bütçe payları, bağış ve yardımlar.
AB, Kalkınma Ajansları, Birleşmiş Milletler vb. AB Mali Yardımları, Ulusal Ajans, Katılım öncesi mali yardım aracı.

Ekonomi ve ticari faaliyetlere dair eğitimlerin verilmesi, halkın bilgilendirilmesi. Turizm gelirlerinin yönetilmesi. Yerel
istihdam politikaları geliştirilmesi. El sanatları, yöresel ürünler vs. turistik ürün olarak pazarlanması. Tanıtım ve ticari
amaçlı ulusal ve uluslar arası fuar organizasyonları.
Proje kavramı, projelerin temel unsurları, proje ortaklıkları, proje hazırlamada kullanılacak 10 altın kural. Mevcut
durum analizi, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi ve strateji analizi sunumları ve uygulamalı çalışma.
Müdahale mantığı, varsayımlar, göstergeler, doğrulama kaynakları, faaliyet planlaması, sunumlar ve uygulamalı
çalışma. İlgili web siteleri, hibe rehberi, başvuru formunun doldurulması. Faaliyetlerin maliyet hesabı, bütçe
kalemleri, insan kaynakları, eş finansman, ayni katkı, izleme, değerlendirme ve raporlama
İletişim, İletişimin Önemi, Amacı ve Özellikleri, Temel İletişim Süreci, İletişim Sürecinin Unsurları, Etkin İletişimi
Engelleyen Faktörler, İletişim Türleri, İletişim Araçları, Halkla İlişkilerin Tanımı, Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi,
Halkla İlişkilerin Örgütlenmesi, Halkla İlişkilerin İlkeleri, Halkla İlişkilerin Görev Alanları, Halkla İlişkilerin Tanıtımda
Kullandığı Araçlar, Yöntem ve Teknikler, Sosyal Medya, Sanal Ortam ve Halkla İlişkiler, Kriz Döneminde Halkla
İlişkiler, Halkla İlişkilerin Geleceği
Eğitim kurumlarının yapım bakım ve onarımı, okul öncesi eğitim hizmeti, meslek ve beceri kazandırma kursları,
okuma ve bilgi evleri, hazırlık kursları, ortak projeler ve paydaşlar.
Resmi ve özel kutlamaların organize edilmesi; belediyelerin yaptığı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel
işlerin tanıtımının ve organizasyonunun yapılması, yasa, Yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli faaliyetlerin
yapılması.
Tarihi ve turistik merkezlerin korunması, restorasyon çalışmaları, tanıtım faaliyetleri. Milli parklar ve tarihi miras
tahribatlarına karşı önlemler alınması, cezai yaptırımlar uygulanması. Turizm pazarlaması, turistik değerlerin
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9

10

11

12

tanıtımı, taşınmaz tahsisi, Turizmi teşvik edici festival, fuar, panayır ve tanıtımların yapılması, örnek uygulamalar
Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, plan yapımına ait esaslar, diğer kurumların yetkileri, onay süreçleri,
arşivlenmesi, müelliflik, aleniyet, imar planı değişikliklerine ait esaslar, parselasyon planları ile ilişkisi, turizm
planlaması, koruma amaçlı imar planları, KUDEB ve Bakanlığın görev ve yetki dağılımı.
Büyükşehir belediyelerinin sınırları, kapsamı, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri, merkezi yönetim ile ilişkileri, imar
planları onay süreçleri, meclis kararları, imar komisyonları ve raporları, teknik açıklama raporları içerikleri, denetim
yetkileri, idari yaptırımları.
B.2
İmar mevzuatı ve belediye ilişkisi ile merkezi yönetimin görev ve yetkileri, belediye ve mücavir alan sınırlarının
HUKUKU
belirlenmesi, sınır ihtilafları, belediyelerin imara ilişkin görev ve yetkileri, belediye meclisi ve encümeninin imara
ilişkin karar alma süreçleri, yargıya taşınan imara ilişkin meclis ve encümen kararlarının uygulanabilirliği.
C.2 KİŞİSEL VE KKG-160 Kriz Yönetimi Krizin Tanımı, Krizin Nedenleri, Kriz Türleri, Kriz Sistemleri, Krizin Özellikleri, Krizin Şiddeti, Krize Bakış Açıları, Kriz
KURUMSAL
ve Sorun Çözümü
Süreci, Krize Hazırlıklı Olma Düzeyi, Kriz Yönetim Yaklaşımları, Kriz Öncesi Yönetim, Kriz Anı Yönetimi, Kriz Sonrası
GELİŞİM
Yönetim ve Krize Yanıt Süreci, Kriz Koşullarında Liderlik, Kriz Ortamında İnsan Kaynakları Yönetimi, Kriz Yönetimi ile
İlgili Formlar
C.1
INSAN İKY-130 Kalite yönetimi Kalite Kavramı ve Kaliteyi Oluşturan Unsurlar, Kalite Yönetimi, Kalite Yönetiminin Gelişim Süreci, Kalite Guruları,
KAYNAKLARI
Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı, Toplam Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri, Toplam Kalite Kültürü,
YÖNETİMİ
Toplam Kalite Liderliği, Toplam Kalite Örgütlerinde Takım Çalışması, Toplam Kalite Yönetiminde Motivasyon, Kalite
Ekonomisi, Kalite Güvence Sistemi, Süreç Yönetimi, Altı Sigma, Kalite Yönetiminde İstatistiksel Uygulamalar, Süreç
İyileştirme Araçları.
C.4.
KAT-100 Katılım ve Kentlilerin Katılımı; Aktif/Pasif Katılım, Yerel Demokrasi; Katılımcı Bütçeleme; Katılım Süreçleri; Çok Paydaşlı
KATILIM
VE Yerel Demokrasi
Yönetişim; İyi Uygulama Örnekleri
YEREL
DEMOKRASİ
KYD-110
Katılımcı Katılımcı Planlama Süreçleri; Belediye ve Paydaşlar Arası İletişim, Karar Alma Süreçlerinde Paydaş Analizi; Karar Alma
Planlama
Süreçlerinde Katılım
B.6.
PEM-100
Personel Belediyelerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi istihdamı, zabıta ve itfaiye personeli alımı, diğer
PERSONEL
İstihdam Yöntemleri
kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden personel görevlendirilmesi, belediye başkan vekili ve başkan
MEVZUATI
yardımcısı görevlendirilmesi, danışman ve özel kalem müdürü çalıştırılması, özürlü ve eski hükümlü istihdamı,
memurların ilk defa atanmaları, yeniden, açıktan ve naklen atanmaları, vekâlet ve ikinci görev.
PEM-160
Disiplin Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller, karar süresi, zamanaşımı, savunma hakkı, itiraz, görevden uzaklaştırmaya
Uygulamaları
ilişkin usul ve esaslar, memurun göreve tekrar başlatılması.
A.1.
İMAR
PLANLAMA

İMP-100
İmar
VE Planlarının Yapımı ve
Uygulaması
İMP-110
Büyükşehirlerde İmar
Yönetimi
İMAR İMH-100 İmar Hukuku
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C.2 KİŞİSEL
KURUMSAL
GELİŞİM

13

14

15

C.2 KİŞİSEL
KURUMSAL
GELİŞİM

VE KKG-170
Yönetimi ve
Çalışma

Zaman Zaman Kavramı ve Kapsamı, Zaman Yönetimi Kavramı, Zaman Yönetimi Süreci, Zaman Yönetimi Yaklaşımları, Zaman
Verimli Yönetimi İlkeleri, Yöneticilerin Zaman Yönetimi, Etkin Zaman Yönetiminin Yararları, Zaman Tuzakları ve Çözüm
Önerileri, Zamanın Etkin Kullanılmasını Sağlayan Davranış ve Yöntemler, Zaman Yönetimi Kavramına Yeni
Yaklaşımlar, Teknolojik Araçlarla Zaman Yönetimi, Boş Zaman Etkinlikleri Rehberi, Zaman Yönetiminde Başarı İçin
Öneriler, Örgütsel Esneklik ve Zaman Yönetimi, Zaman Temelli Rekabet
VE KKG-110 Diksiyon ve Konuşma Sanatı: Diksiyon, Güzel Konuşmanın Önemi, Nitelikli Bir Konuşmada Bulunması Gerekenler, Konuşma
Güzel Konuşma
Organları, Nefes, Ses ve Seslendirme, Vurgu, Nitelikli Konuşmacının Özellikleri, Dış Görünüş, Jestler ve Mimikler,
Topluluk Karşısında Konuşma Heyecanı ve Korkusu Duymanın Sebepleri, Topluluk Karşısında Konuşurken Korku ve
Heyecanla Başa Çıkma, Konuşma Bozuklukları, Hazırlıksız Konuşmalar, Hazırlıklı Konuşmalar
KKG-120
Sunum Sunum Kavramı - İyi Bir Konuşmacı ve İyi Bir Konuşma, Sunum Konusunun Belirlenmesi, Dinleyici Analizi, Sunum Yeri
Teknikleri
ve Sunum Zamanlaması, Sunum Türleri -Sunum Biçimine Karar Vermek, Sunumun Yapılandırılması, Sunumda Soru
Sorma ve Sorulara Yanıt Verme, Sunumda Sözsüz İletişim ve Beden Dilinin Etkili Kullanımı, İletişimde, Sunumun
Etkililiğini Artıran Araçlar, Yazılı İletişimde Etkili Sunum Yolları, Görsel İletişimde Etkili Sunum Yolları, Sözel İletişimde
Etkili Sunum Yolları, Etkili İletişim ve Kurum İletişimi, Etkili Sunum Uygulamaları, Sunumun Değerlendirilmesi
DİP-110
Uluslararası Protokol kuralları, diplomatik yazışma ve müzakere teknikleri, protokol kuralları, uluslararası toplantıların yönetimi
Protokol eğitimi
ve usulleri, diplomatik yazışma

C.6.
DİPLOMASİ
AKADEMİSİ
B.7.
YAZ-100
Resmi
YAZI
İŞLERİ Yazışma Kuralları
MEVZUATI
YAZ-120 Arşiv ve Belge
Yönetimi
B.3.
MALİ YÖNETİM
B.5.
İHALE MEVZUATI

Yerel yönetimlerde resmi yazışma ve belge örnekleri ile mevzuat uygulamaları, yerel yönetimlerde haberleşme
kodları uygulamaları, belge ve bilgi güvenliği, belge sayısallaştırma çalışmaları ve e-belediyecilik uygulamaları.
Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik ve belediyelerde uygulanması, yerel yönetimlerde birim-kurumarşiv
mekânları, standartları ve belge muhafaza ortamları, ayıklama-imha işlemleri, belge yönetimi ve arşiv terimleri,
kavramlar, olgular ve algılar, 3473 sayılı Kanun. 4
MAY-100 Kamu Mali Genel olarak kamu mali yönetimi, bütçe çeşitleri ve hazırlama ilkeleri, harcama birimi, mali hizmetler ve muhasebe
Yönetim Sistemi
birimi, iç kontrol, iç ve dış denetim kavramları, ödenek üstü harcama, hesap verme sorumluluğu.
İHM-100 Kamu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamı, temel ilkeleri, istisnaları ile ihalelere katılamayacak olanlar.
Mevzuatına Giriş
İHM-250 Devlet İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun kapsamı, temel ilkeler, istisnalar, ihalelere katılamayacak olanlar, 2886 sayılı
Kanunu ve Uygulaması Devlet İhale Kanuna göre açık ihale, kapalı teklif usulü, doğrudan temin, pazarlık usulü, satım, kiraya verme, trampa,
takas, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, Kanunun 71’inci maddesine göre ihale yapılması, imtiyaz, ecrimisil ve tahliye.
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4.6.

Geleceğe Dönük Öneriler

Proje uygulaması sırasında seçilen kapasite geliştirme yöntemleri de yetişkinlerin
tercih ettiği öğrenme ortamlarını sağlayacak niteliktedir. Bu kapsamda, uzaktan
öğrenme oturumlarının yanı sara çeşitli konularda ortak etkileşimli tartışma ve
tavsiyeler geliştirme faaliyetleri, deneyim alış verişi toplantıları, eşleştirme
çalışmaları, iyi uygulamaların da sunulduğu deneyim alışverişi olanakları YYR III
faaliyeti içinde başarıyla kullanılmaya devam edilmektedir.
YYR III kapsamında planlanan ve uygulanan kapasite geliştirme çalışmalarının
beklenen sonuçları üretmeye devam edebilmesi ve uzun vadeli olumlu değişikliklere
yol açabilmesi için aşağıda özetlenen adımların da proje uygulama sürecinde ileriye
dönük olarak planlanması, eğitim etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesi ile ilgili
ileriye dönük bir yol haritası oluşturulması, projenin etkisini artırabilecektir.
Bu bölüm ihtiyaç analiz tamamlandıktan ve program kapsamına ilişkin ilk taslak
ortaya çıktıktan sonra; 17 Mart 2021 tarihinde saat 10:00 – 12:30 arasında proje
ortağı kurumlar, 18 büyükşehir belediyesi ile 13 büyükşehir ilçe belediyesini temsilen
ağırlıkla insan kaynakları ve eğitim birimlerinden olmak üzere, üst düzey yöneticiler
ile strateji geliştirme ve dış ilişkiler ile birimlerden oluşan 70 kişilik bir katılımcı
grubuyla düzenlenen çevrimiçi Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştayı’nda dile getirilen
görüşleri de içerecek biçimde oluşturulmuştur.
YYR III genel yönetim ve iş becerilere eğitim modülleri geliştirilirken ve uygulanırken
dikkate alınabilecek konular proje kapsamındaki çalışmaların verimli ve etkili
olmasını sağlayacaktır. İleriye dönük olarak yerel yönetimler için kapasite geliştirme
çalışmaları planlanırken dikkate alınabilecek konular ise bu ve benzeri çalışmaların
sisteme dahil edilerek etkisinin çoğaltılabileceğini ve sürdürülebilir bir model
aracılığıyla yerel yönetimlerde performansı geliştirebilecektir.
4.6.1. Genel Yönetim ve İş Becerileri Eğitim Modülleri Geliştirilmesi ve
Uygulanması Sürecine İlişkin Öneriler
Teknik Destek Ekibi ve eğitim programını oluşturma görevini üstelenen uzmanların;
ders içeriklerini belirlerken aşağıdaki konuları dikkate almaları önerilmektedir:
Programın geliştirilmesi sırasında karar verici ve uygulayıcı konumdaki ulusal ve
yerel paydaşlarla işbirliği yapılması programın ihtiyaçlara daha iyi yanıt verebilmesini
ve sahiplenilmesini sağlayabilecektir:
•

•

Program geliştirme sürecine ÇŞB, MİGM ve TBB’nin etkin katılımının
sağlanması programın karar verici kurumlar açısından da ihtiyaçlara uygun
olmasını sağlayabilmenin yanısıra programın sahiplenilme şansını da
artırabilecektir.
Program geliştirilirken etkinliklerin kaydedilerek YouTube üzerinden
yayınlanacağının ve daha sonra görsel materyallerle zenginleştirilerek

•

•
•
•
•
•

uzaktan eğitim materyaline dönüştürüleceğinin ve kullanıcılara sunulmak
üzere faydalanıcılara iletileceğinin dikkate alınması yararlı olabilecektir.
Ders içerikleri belirlenirken hedef grupların temsil ettiği kurumlarda
yürütülmekte olan veya planlanan kapasite geliştirme çalışmalarına ilişkin
bilgi derlenmesi bu bilginin YYR III kapsamındaki kapasite geliştirme
çalışmalarıyla ilişkilendirilmesi sinerjiler yaratılması açısından yararlı
olabilecektir 22 . Bu birikimin programa girdi sağlayabilmesi için
benimsenebilecek bir yol da bu çalışmalarla ilgili derslerde deneyim
paylaşımına olanak verecek bir düzenleme yapılması olabilir.
Ders içerikleri ve yöntemler belirlenirken, yetişkin eğitimi kapsamında yararı
kanıtlanmış ve hedef gruplar tarafından da tercih edildiği belirtilmiş bazı
ögelerin dikkate alınması eğitim faaliyetine duyulan ilgiyi artırabilecektir.
Ders programlarına iyi uygulamaların, karşılan sorunların çözümüne ilişkin
pratik bilgilerin dahil edilmesi,
Katılımcılar arasında veya konuyla ilgili çalışmaları olan belediyelerin
katılımıyla deneyim paylaşımına olanak verilmesi,
Eğiticinin alan deneyimi olan uzmanlar arasından seçilmesi,
Etkileşime olanak vermek üzere eğitimlerin kısmen tartışmalı seminerler
şeklinde düzenlenmesi, örneğin mümkün olduğunca öğleden sonra
oturumlarının deneyim paylaşımına imkan veren oturumlar olarak
tasarlanması.

Ders içerikleri geliştirilirken hedef grupların önerilerine olabildiğince yer verilmesi
katılımcıların kendi fikirlerine değer verildiğini görmelerini sağlayacak ve eğitim
programına katılım konusunda güdüleyebilecektir:
•

•

•

İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili derslerde iş ve işlemlerde
standartlaşmanın öneminin vurgulanması yararlı olabilecektir. Ders içerikleri
ve araçlar tasarlanırken bütün pozisyonlar için geçerli olabilecek bu durumun
özellikle denetim komisyonlarında görev yapacak bireyler açısından
önemlidir. Bu kapsamda belirli görevler için kontrol listeleri vb. araçlar
geliştirilmesi yararlı olabilecektir.
Belediye gelirleri ile ilgili dersin içeriği ücret tarifelerinin hazırlanması
yakından ilgili olduğundan Plan ve Bütçe Komisyonlarının çalışması açısından
önemlidir. Bu içeriğin hazırlanması sırsında YYR I kapsamında bu konuya
ilişkin olarak hazırlanmış raporlardan ve ilgili vergi danışmalarından
yararlanılabilir. Ayrıca MAY-100 Mali Yönetim Sistemi başlıklı dersin içeriği ve
materyalleri de bu konu ile ilişkili olarak ele alınabilir veya mahalli idare
kontrolörleri, sayıştay denetçileri, Kamu İhale Kurumu temsilcileri de deneyim
paylaşmak üzere davet edilebilir.
Satınalma/ihale süreçleriyle ilgili konuların ders içeriklerine yedirilmesi, ihale
süreçleriyle ilgili bağımsız dersleri destekleyecek ve hizmet alımına ağırlık

22

Çalıştay’da çeşitli belediyeler tarafından eğitim ihtiyaç analizleri (Trabzon, Denizli), arşiv ve belge yönetimi (Konya, Tekirdağ),
insan kaynakları yönetimi (Bursa), kalite yönetimi (Denizli) ile ilgili çalışmalar yürütüldüğü dile getirilmiştir.
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veren mevcut pratikler ışığında eğitimlerde edinilen bilgilerin yaşama
geçirilmesi açısından yararlı olabilecek, hizmet alımı yoluyla yürütülen
işlerden başarılı sonuçlar alınabilmesini sağlayabilecektir. Hizmet alımı
konusu öncelikle ihale mevzuatıyla ilgili bilgilenme gerektirdiğinden İHM-100
ve İHM-250 kodlu derslerde bu konu işlenirken hizmet alımından da yeterli
zaman ayrılarak söz edilmesi uygun olabilecektir. Bu konularda içerik
hazırlanırken ve işlenirken teknik şartname hazırlama konusunda eğitim almış
ve uzmanlaşmış belediye görevlilerinin eğitim etkinliklerine katkısı yararlı
olabilir.
Programın İzlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin planlamanın da kısa ve uzun
vadedeki kullanım düşünülerek yapılması program çıktılarının daha uzun süreli ve
daha yaygın olarak kullanılma şansını artırabilecektir:
•

•

Bu çalışmanın ilk aşaması olarak oturum değerlendirme ve eğitim paketi
değerlendirme formları ve bunların çevrimiçi bir eğitim kapsamında nasıl
uygulanacağı ve sonuçların nasıl raporlanacağı tasarlanırsa çalışmanın kısa
dönemli etkisini ölçmek mümkün olacaktır.
Uygulama sonrasında edinilen deneyimin uzaktan eğitim etkinliklerinin
izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yaklaşıma ilişkin önerilerde bulunması
çalışmaların sürdürülebilirlik şansını artıracaktır.

Uygulama planının hazırlanmasında aşağıdaki konuları dikkate alınması eğitime
katılımı kolaylaştırabilecektir:
•

•

•

Çevrimiçi eğitim etkinlikleri düzenlenirken çalışmanın verimliliğini ve etkisini
artırabilecek özelliklerden biri de çevrimiçi eğitim etkinliklerinin süresi
olacaktır. Çevrimiçi etkinliklerde katılımcıların dikkat süresinin görece kısa
olabildiği dikkate alınarak, tasarlanacak eğitim paketlerinin kendi içinde
modüler olarak ve 20 dakikalık “micro learning” seansları olarak planlaması
dikkati canlı tutup öğrenmeyi kolaylaştırabilir.
Günde 4 saatlik bir eğitim programı idarecilerin katılımını zorlaştırabilir.
Eğitim planlaması yapılırken bir gün için planlanan faaliyet süresinin gözden
geçirilmesinde yarar olabilir. Bu amaçla 4 saatlik eğitim programı farklı
tarihlerde iki yarım gün olarak planlanabilir. Bir başka öneri de Eğitimlerin
sabah ve öğleden sonra 1,5’ar saat yapılması olabilir.
Çevrimiçi eğitim gruplarının kompozisyonu da çalışmanın verimliliğini ve
etkisini artırabilecek bir etmen olabilir. Katılımcılar talebe bağlı olarak
belirlenecek olmakla birlikte, her ders için gruplar oluşturulurken, homojen
gruplarla yürütülecek eğitim faaliyetleri ile karma gruplardan oluşan
katılımcılarla birlikte yürütülecek eğitim faaliyetlerinin avantaj ve
dezavantajlarını olabildiğince dikkate almak yararlı olacaktır. Bu konudaki
yaklaşımı her ders için oluşacak katılımcı profiline göre belirlemek mümkün
olabilir. Daha pratik bir yaklaşım farklı gruplardan gelen katılımcılar arasında
etkileşime olanak verecek seminer türü eğitimlerin her dersin içeriğine dahil
edilmesi, veya moderator eşliğinde konunun Pratik yönlerine odaklanan soru
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cevap şeklinde oturumlar ile ve misafir katılımcılarla tartışılmalar olabilir.
Böylece iki grubun da almak isteyeceği bilgi o seminerde verilmiş olur.
4.6.2. Yerel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme Çalışmaları için İleriye Dönük
Öneriler
Yerel Yönetimlerde Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmaları yürütecek olan kurumların, bu
süreci paydaşlarla gerçekleştirilecek bir ön-çalıştay ile başlatması ve analizde yerelde
yürütülen çalışmaların ve güncel ihtiyaçların dikkate alması önerilir. Böyle bir
yaklaşımla belediyeler arasındaki bilgi alışverişi desteklenecek, tekrarlar nedeniyle
kaynak israfı önlenmiş olacak, değişen koşullara bağlı olarak gelişen yeni ihtiyaçlar
doğrultusunda yeni derslere duyulan ihtiyaç zamanında belirlenip karşılanabilecektir.
Yerel yönetimlerde kapasite geliştirme çalışmaları yürüten kurumlara gerek geçmiş
deneyim kapsamında dile getirilen ihtiyaçların karşılanması, gerekse değişen
koşullara uyum sağlamak açısından yerel yönetimlerde değişen mevzuat ile değişen
ihtiyaçlara uygun yeni kapasite geliştirme çalışmaları yeni programlar, içerikler ve
ürünler hizmetlerini zenginleştirmeleri önerilir.
Gerek geçmiş deneyimlerden yola çıkılarak gerekse YYR III kapsamında düzenlenen
Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştayı’ndan dile getirilen ihtiyaçlardan yola çıkılarak bu
derslerden bazıları ve bu derslerin içerikleri ve işleyişine ilişkin öneriler aşağıda
sıralanmıştır:
•

•

•

Arşiv ve Belge Yönetimi konusu işlenirken, kağıdın nasıl belgeye
dönüşeceğinin, nasıl dosyalanacağının, nasıl ve ne zaman imha edileceğinin,
arşivlerin özellikle kamulaştırmaya yönelik faaliyetler söz konusu olduğunda
mali açıdan ciddi sıkıntılara yol açabileceğinin ve arşiv yönetiminin afet
yönetimi kapsamında çok önemli bir konu olduğunun anlaşılması gerekir. Öte
yandan arşiv yönetimi afet yönetimi açısından da kritik bir öneme sahiptir.
Arşiv yönetimi konusunda deneyim paylaşımı da çok önemlidir. Dijital arşiv ve
yedeklenme gibi günümüzün öne çıkan konularının da eğitim kapsamına
eklenmesi çok önemlidir. Arşiv yönetimi konusunda deneyim paylaşımı da çok
önemlidir. Arşiv ve Belge Yönetimi konusunun günün ihtiyaçları da dikkate
alınarak geliştirilmesi ve gerekiyorsa 2-günlük bir program paketi
tasarlanması yararlı olabilecektir.
Kişisel verilerin korunmasını kanununun mevzuat eğitimleri içinde
kapsanması önemlidir. Son yıllarda öne çıkan bu konunun kişisel verilerin
korunması kanununun eğitim programı kapsamına eklenmesinin uygun
olacağı belirtilmiştir. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço
toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile
yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kayıt
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019 tarihine
uzatılmış olması da konunun bu eğitim çalışmaları kapsamında ele alınmasının
uygun olacağını ve etkisini yüksek olabileceğini düşündürmektedir.
5302 İl Özel İdaresi Kanunu 6360 sayılı yaşanan yürürlüğe girmesinden sonra
büyükşehir olmayan belediyelerin ihtiyaç duyduğu bir ders olarak Belediye

49

•

Kanunu ile ilgili dersin içeriğine dahil edilebilir veya Vilayetler Birliği ile işbirliği
içinde ayrı bir modül olarak tasarlanabilir.
Göreve Yeni Başlayan ve/veya başlayacak olanlar için hizmet öncesi/hizmet
içi eğitim programları paket programlar olarak hazırlanabilir. Bu programların
ve materyallerinin bireylerin kendi hızında ve kendisi için uygun bir
zamanlamayla yararlanabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet-içi paketler
halinde ve mümkünse uzaktan eğitim programları olarak düzenlenmesi bu
hedef grubun ihtiyaçlarının ihtiyaç duydukları zaman diliminde karşılanmasını,
bireysel bir faaliyete olanak vermesi açısından kaynakların verimli
kullanılmasını sağlayacaktır.
•

•

•

Belediye meclis üyeliği adayları ve seçilmiş meclis üyeleri için her seçim
döneminde düzenli olarak değişen mevzuata uyum sağlamak üzere
güncellenmiş bir yönlendirme/giriş programı hazırlanabilir. Böylece
meclis üyelerinin kendilerini bekleyen görevlere hazırlanması, daha geniş
bilgi edinmek isteyeceği konuları da belirleyerek öğrenme sürecini
geliştirmesi kolaylaşacaktır
Belediyelerde göreve başlayan görece deneyimsiz personel için
hazırlanacak bir yönlendirme/giriş programı yeni başlayanların
üstlenecekleri görevlerle tanışmasını ve buna bağlı olarak daha ileri
öğrenme süreçlerini planlayabilmesini kolaylaştıracaktır.

Belediyeler için Eğitici Eğitimi Programı, belediyelerin kendi bünyesinde
düzenleyebileceği kapasite geliştirme çalışmalarını kolaylaştırmak ve
desteklemek için bir araç sunacaktır. Belediyelerin mevcut kapasitesiyle
karşılayabildiği bazı öğrenme ihtiyaçları olmakla birlikte, insan kaynaklarının
mevcut birikimiyle planlamakta ve yürütmekte zorlandığı ihtiyaçlar da söz
konusudur. Belediyelerde hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve
planlanması ve olabildiğince kurum içinde sunulabilmesi için hazırlanacak bir
eğitici eğitimi yararlı olabilir. Bu konuda belediyelerin TBB’nin eğitim desteği
hakkında bilgilendirilmesinin yanı sıra, 3 günlük bir eğitici eğitimi ile
belediyelerin insan kaynakları ve eğitim birimlerindeki yöneticilerin veya
birim yöneticilerinin, hizmet içi eğitimleri belediyenin kendi insan
kaynaklarıyla (akran eğitimi, deneyim paylaşımı, öğrenme grupları vb.)
planlayıp yürütmesi ve/veya ihtiyacını karşılamak üzere kaliteli eğitim hizmeti
satın alması ile ilgili bir bilgilendirme/eğitim desteği planlanabilir.

Yetişkinlerin öğrenme süreçlerini destekleyen yöntemleri destekleyecek yenilikçi
yaklaşımlar ve bu yenilikleri destekleyecek mevzuat ve politikalar da değişim
süreçlerine uyum sağlamayı kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki deneyim bazı
belediyelerin “doğal rol modeli” haline geldiği ve bu rolün diğer belediyeler
tarafından da kabul gördüğüne işaret etmektedir. YYR projelerinin kapasite
geliştirme çalışmaları da akran eğitiminin, deneyim paylaşımının yararlarını
göstermiştir.
•

Öğrenme Grupları gerçek deneyimler olarak tasarlanabileceği gibi çevrim için
gruplar olarak da planlanabilir ve canlı bir etkileşim ortamı sağlayarak akran
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öğrenmesini destekleyebilir. Bu gruplar belediye görevlilerinin birbirlerinden
öğrenmesine olanak vereceği gibi, bir büyükşehir belediyesi ile ilçe
belediyeleri arasında oluşturulabileceği gibi, aynı düzeydeki belediyeler
arasında da oluşturulabilir. Akran eğitimi kapsamındaki çalışmaların
etkileşimin sürekli hale gelmesi hem iş birliklerini ve dayanışmayı
güçlendirecek ve belediyeler arasında yapıcı bir rekabete yol açabilecektir.
•

Uzaktan eğitim etkinlikleri ve ürünleri önümüzdeki dönemde gelişip
yaygınlaşması beklenen bir alan olarak kamu, özel ve sivil kurumların çeşitli
hedef gruplara yönelik kapasite geliştirme çalışmalarının önemli bir öğesi
haline gelme potansiyeli taşımaktadır.
Bilgisayar teknolojilerinin eğitim sistemlerine girmesi ile birlikte özellikle 21.
yüzyılın başından itibaren klasik yüz yüze eğitimin yerine uzaktan eğitime
geçiş süreci hızlanmıştır. E-Öğrenme sistemlerinin zamandan ve mekândan
bağımsız, kaynağa en kolay yoldan ulaşılmasını sağlayan ve eğitim verimliliğini
arttıran, maliyet etkin çözümler sunan yapısı en önemli tercih sebepleridir.
Öğrenme sistemlerinin en önemli özelliği de bireylerin kendi öğrenme
süreçlerini kendileri için uygun bir hız ve zamanlamaya uygun olarak
planlayabilmesidir. Ayrıca edinilen bilginin yerleşmesi için ve/veya yeni
başlayanların göreve hazırlanabilmesi için eğitim programlarının her ihtiyaç
duyulduğunda tekrar edilebilmesi önemlidir. Ancak, bireyler ve/veya küçük
gruplar için eğitim etkinlikleri düzenlemek ekonomik olmamaktadır.
Uzaktan Eğitim; zaman ve mekân sınırı olmaksızın öğrencinin ve öğretim
elemanlarının var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal
ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği
zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz
şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği yenilikçi bir
eğitim sistemidir. Ayrıca edinilen bilginin yerleşmesi için ve/veya yeni
başlayanların göreve hazırlanabilmesi için eğitim programlarının her ihtiyaç
duyulduğunda tekrar edilebilmesi önemlidir. Ancak, bireyler ve/veya küçük
gruplar için eğitim etkinlikleri düzenlemek ekonomik olmamaktadır.
Uzaktan öğretim ise daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürebilmek,
eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla farklı fiziksel ayrı
mekanlardaki eğitimci ve katılımcıların, çeşitli Bilgi İletişim Teknolojileri
yardımıyla etkileşimde bulundukları, öğretme-öğrenme faaliyetlerini
gerçekleştirildiği bir öğrenim şeklidir.
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4.6.3. Yerel
Yönetimlerde
Kapasite
Geliştirme
Sürdürülebilirliğini Sağlamak için Öneriler

Çalışmalarının

YYR III Bileşen 2 kapsamında, genel yönetim ve beceri geliştirme eğitimleri için
hazırlanan kapasite geliştirme çalışmalarının ÇŞB, İİB ve TBB koordinasyonuyla TBB
Belediye Akademisi programı esas alınarak tasarlanması ve TBB Eğitim Departmanı
ile iş birliği içinde yürütülecek olması kurumsal sürdürülebilirlik ve uygulamaların
sürdürülebilirliği açısından önemli bir adımdır.
Ayrıca, YYR III kapsamında eğitim etkinliklerinin kaydedilecek ve YouTube üzerinden
yayınlanacak olması, daha sonra de görsel açıdan zenginleştirilerek uzaktan öğrenme
araçlarına dönüştürülmesi ile ilgili planlar gerek sürdürülebilirlik, gerekse proje
tamamlandıktan sonrada devam edebilecek çarpan etkiler açısından önemli
olacaktır.
Yerel yönetimlerde kapasite geliştirme çalışmalarının sürdürülebilirliği geleceğe
ilişkin planlama açısından önem taşımaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanmasında her
düzeyde görev ve sorumluluk üstlenen kurumların atabileceği adımlar vardır:
Teknik Destek Ekibine YYR III kapsamındaki kapasite geliştirme çalışmalarını
tamamlayıcı çalışmalarla ilgili kurumlar arasındaki eşgüdümü güçlendirmek ve genel
olarak yerel yönetimlerde kapasite geliştirme çalışmalarının etkisini artırabilmek
amacıyla adımlar atması önerilmektedir:
•

Gerek eğitim ihtiyaç formlarına verilen yanıtlar, gerekse çalıştayda dile
getirilen ihtiyaçları belediyelerin TBB Belediye Akademisinin sunduğu eğitim
hizmetleri hattında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını düşündürmüştür. Bu bilgi
eksiğinin tamamlanabilmesi ve benzer çabalar arasında bir sinerji
oluşturulabilmesi için proje ortaklarıyla (TBB, ÇŞB, MIGM ve VB) arasındaki
iletişimin kolaylaştırılması yararlı olabilir.

Yerel Yönetimlerde politika belirleyen, yasal ve idari çerçeveyi belirleyen merkezi
yönetim kurumlarının eğitim, deneyim paylaşımı, iyi uygulamaların özendirilmesi
gibi çeşitli yöntemlerle kapasite geliştirmeyi kolaylaştıracak mevzuatın oluşturulması,
bu çalışmaların yürütülebilmesi için insan kaynaklarının yanı sıra mali kaynakların
sunulması vb. destekleri tasarlayarak yürürlüğe koymaları önerilebilir:
•

Politika belirleme ve uygulamaktan sorumlu kurumlar ile hizmet sunan
kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon mekanizmalarının sistematik
hale gelmesine öncülük edilebilir. Böylece yerel yönetimlerde kapasite
geliştirme çalışmalarında kaynakların verimli kullanılmasını, gereksiz
tekrarlardan kaçınılarak eğitim çalışmalarının verimliliğini artırabilir.
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•

•

Eğitim hizmetlerinin güncellenmesi amacıyla değişen ihtiyaçların konu, içerik,
yöntem ve süre açısından düzenli olarak belirlenmesi ve programa ve
hizmetlere ders, program, içerik ve başka araçların geliştirilmesi amacıyla
kullanılması rutin bir uygulama haline getirilebilir. Programların
güncellenmesi ve düzenlenmesi ile ilgili bir yöntemin kurumsallaştırılması,
sürdürülebilirliği daha da güçlendirecek, gereksiz tekrarları önleyecek, onun
yerine birbirini tamamlayacak çalışmaların düzenlenmesiyle daha verimli ve
etkili yürütülmesini sağlayacaktır.
Standart iş ve işlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki etkileşimi ve
yerel yönetimlerin performansını artırabileceği görüşünden hareketle karar
vericilerin bazı iş ve işlemleri standartlaştırması için ilgili kurumların
katılımıyla yürüteceği çalışmalar hem kapasite artışını hem de genel olarak
yerel yönetimlerde performansı destekleyebilecektir. Bu kapsamda atılacak
adımlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:
•
•

Yerel yönetimlerdeki belirli faaliyetlerin yürütülmesi için gerek yerel
yönetimini kendi işleyişinin sertifika ve/veya kalite belgesi ile
standartlaştırılması ve kalite güvencesinin sağlanması.
Yerel yönetimlere hizmet sunan kişi ve kurumlar için tasarlanacak
sertifikasyon sistemleri ile dışarıdan satın alındığı durumlarda hizmetin
kalite güvencesinin sağlanması.

Kapasite geliştirme çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi uluslararası
çalışmalarda sıkça dile getirilmesinin yanı sıra YYR III Eğitim İhtiyaç Analizi
kapsamında gerçekleştirilen Çalıştay’da da dile getirilmiştir. Ölçme ve değerlendirme
araçlarının sisteme dahil edilmesi yerel yönetimlerde kapasite geliştirme
çalışmalarının çoğaltan etkisini artırabilecek ve kalıcı öğrenme
deneyimleri
sağlayabilecektir. Bu alanda yapılabileceklere örnekler aşağıda sıralanmıştır:
•

•

•

Tekil eğitim etkinlikleri veya programlar için tasarlanacak izleme ve
değerlendirme ile kazanımları ölçmek mümkün olmakla birlikte, özellikle
uzaktan eğitim yoluyla yaygınlaştırılabilecek eğitim hizmetlerinin izlemesi ve
değerlendirmesi için bir sistem oluşturulması.
Eğitim çalışmalarının tamamlanmasından bir süre sonra, eğitim sırasında
edinilen bilginin kullanılıp kullanılmadığını, ne olursa daha başarılı olunacağını
soran takip çalışmaları.
Sürdürülebilirlik açısından önemli standartlaşma ve sertifikasyon da
önemlidir. Böylece görevlendirmelerin bireyin bilgi ve becerileriyle uyumlu
olması güvence altına alınabilir.

YYR III kapsamında planlanan ve yürütülen kapasite geliştirme çalışmaları, gerek
akran eğitimi yöntemlerinin kullanılması, Covid-19 ile ortaya çıkan koşulların fırsata
dönüştürülmesi olarak değerlendirilebilecek çevrimiçi eğitim hizmetleri sunumu
açısından önemli bir birikim sağlamıştır. Bu alanda edinilen deneyim ileriye dönük
planlamalar açısından eğitim çalışmalarının daha uzun süreli, daha yaygın olarak
kullanılmasının yanı sıra bireylerin ve küçük grupların yararalanacağı faaliyetler
haline gelmesi açısından önemlidir.
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