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MeMeşşruiyet Sorunuruiyet Sorunu
•• Geleneksel siyasetin ve temsilGeleneksel siyasetin ve temsil îî demokrasinin demokrasinin 

bebeşşererîî ve sosyal ihtiyave sosyal ihtiya ççlarlar ıı tam olarak tam olarak 
karkarşışılamadlamad ığıığı anlaanlaşışıldld ıı..

•• siyaseti ikame etmese de sivil toplum kavramsiyaseti ikame etmese de sivil toplum kavram ıı
(STK); geleneksel siyasetin yeterli cevaplar (STK); geleneksel siyasetin yeterli cevaplar 
veremediveremedi ğği i 
�� ççevre, evre, 
�� insan haklarinsan haklar ıı, , 
�� engelliler, engelliler, 
�� toplumsal cinsiyettoplumsal cinsiyet

ve benzeri alanlardaki bove benzeri alanlardaki bo şşluklarluklar ıı doldurmak doldurmak 
üüzere yeni szere yeni s ööylemler ylemler öörgrg üütlenmeler olarak gelitlenmeler olarak geli şşti.ti.

•• Temsilin yerini almasTemsilin yerini almas ıı yyöönnüünde nde öözlenen zlenen 
yyöönetim anlaynetim anlay ışıışı;; dodoğğrudan demokrasirudan demokrasi dir.dir.



Tedaviye devamTedaviye devam ……

•• DoDoğğrudan demokrasinin rudan demokrasinin 
yapyap ıılanmaslanmas ıı iiççin mevcut in mevcut şşartlar artlar 
olgun golgun g öörrüünmnm üüyor.yor.

•• Demokrasi bir sDemokrasi bir s üüre daha re daha 
katkat ııll ıımcmc ııll ıık ve k ve ççooğğulculuk ile ulculuk ile 
tedavi edilecek.tedavi edilecek.



‘‘BaBaşşkan kan –– Uzman DemokrasisiUzman Demokrasisi ’’

•• TemsilTemsil îî demokrasinin yerel demokrasinin yerel 
yyöönetimlerde mevcut uygulamasnetimlerde mevcut uygulamas ıınnıın n 
adadıı ‘‘BaBaşşkan kan –– Uzman Uzman 
DemokrasisiDemokrasisi ’’dir.dir.

•• DDüünnüün den değğerlerini temsil eden bu erlerini temsil eden bu 
anlayanlay ışıışın n üüstst üün yann yan ıı stratejik stratejik 
planlama ve bplanlama ve b üüttççelemeye ilielemeye ili şşkin kin 
yyööntem ve tekniklerdir.ntem ve tekniklerdir.



‘‘Teknik demokrasiTeknik demokrasi ’’

•• Yerel yYerel y öönetim hizmetini, netim hizmetini, ‘‘hizmetin hizmetin 
muhataplarmuhataplar ıınnıı ddışışararııda bda b ıırakrak ıır r 
bibi ççimdeimde ’’ teknik bir anlayteknik bir anlay ışışla ele alan la ele alan 
bu anlaybu anlay ışışa a ‘‘ teknik demokrasiteknik demokrasi ’’ adadıınnıı
vermek yanlvermek yanl ışış olmaz.olmaz.

•• BaBaşşkan, uzmanlar, plan, bkan, uzmanlar, plan, b üüttççe, ihale e, ihale 
ve zamanve zaman ıında teslim gibi nda teslim gibi 

‘‘bir sbir s üürrüü teknikteknik ’’ ııvvıır zr zııvvıırr……



Mevcut deMevcut de ğğerler erler -- II

•• BaBaşşkan ve uzmanlarkan ve uzmanlar ıın n 
hegemonyashegemonyas ıındaki yerel ndaki yerel 
yyöönetimlerin teknik demokrasisi netimlerin teknik demokrasisi şşu u 
unsurlarunsurlar ıı iiççerir:erir:

1.1. YapYapıı:: BBüürokratik,rokratik,
2.2. Sistem ySistem y öönetimi:netimi: DavranDavran ışış denetimli,denetimli,
3.3. İşİş ssüüreci:reci: Malzeme odaklMalzeme odakl ıı,,
4.4. GGöörev:rev: Yetki dYetki d üüşşüüncesi,ncesi,



Mevcut deMevcut de ğğerler erler -- IIII
5.5. ÇÇalal ışışan:an: YYöönetilen, inetilen, i şş odaklodakl ıı,,
6.6. Motivasyon:Motivasyon: BaBaşşararııssıızlzl ıık odaklk odakl ıı,,
7.7. Sorumluluk:Sorumluluk: Amire karAmire kar şışı,,
8.8. YurttaYurtta şş:: DilekDilek ççe veren, pasif, ye veren, pasif, y üük k 

tataşışıyan, ezik,yan, ezik,
9.9. Etkinlik:Etkinlik: Bilgilenme amaBilgilenme ama ççll ıı, nadiren , nadiren 

dandan ışışmaya ymaya y öönelik,nelik,
10.10. Denetim:Denetim: SeSeççimden seimden se ççimeime ……



Mevcut deMevcut de ğğerler erler -- IIIIII
•• Yerel yYerel y öönetimlerde banetimlerde ba şşkan kan –– uzman uzman 

demokrasisinin demokrasisinin ‘‘geligeli şşmimişş saysay ıılabileceklabilecek ’’
öörneklerinde rneklerinde ‘‘hedef kitle ghedef kitle g öözetilmeksizinzetilmeksizin ’’
�� stratejik planlama, stratejik planlama, 
�� bbüüttççeleme, eleme, 
�� performans yperformans y öönetimi netimi veve
�� toplam kalitetoplam kalite gibi gibi 

teknik unsurlar gteknik unsurlar g öözlenebiliyor.zlenebiliyor.



‘‘YaYaşşam Odaklam Odakl ıı YYöönetimnetim ’’

•• YaYaşşadadığıığımmıız yz yüüzyzyııl, yal, yaşşam odaklam odakl ıı
yyöönetim inetim i ççin tasarlanmin tasarlanm ışış yyööntem ve ntem ve 
tekniklerden olutekniklerden olu şşan biran bir kküültlt üür r 
ihtiyacihtiyac ıınnıı ortaya koyuyor.ortaya koyuyor.

•• HiHiçç kukuşşkusuz bu kkusuz bu k üültlt üür, r, evrensel evrensel 
algalg ııya duyarlya duyarl ıı öözellikler izellikler i ççermeli. ermeli. 



YaYaşşam Ahengi am Ahengi 

•• Evrensel algEvrensel alg ııya duyarlya duyarl ıı kküültlt üür ir i ççin in 
yayaşşamamıın ahengi gn ahengi g öözetilmeli;zetilmeli;
�� evrensel kaynaevrensel kayna ğığın dikkatli kullann dikkatli kullan ıımmıı, , 
�� toplumun talep ve beklentilerinin kartoplumun talep ve beklentilerinin kar şışılanmaslanmas ıı,,
�� toplumsal ve evrensel sorumlulutoplumsal ve evrensel sorumlulu ğğun bilincine un bilincine 

varvar ıılmaslmas ıı,,
�� bireysel emebireysel eme ğğinin korunmasinin korunmas ıı

hedeflenmelidir.hedeflenmelidir.



Yeni KYeni K üültlt üür ir i ççinin

•• Belirlenecek temel deBelirlenecek temel de ğğer taer taşşlarlar ıımmıızzıın n 
arasaras ıına; na; 
�� yaratyarat ııccııll ıık ve gk ve g üüven,ven,
�� iişşbirlibirli ğği ve denge,i ve denge,
�� ifade ve duyarlifade ve duyarl ııll ıık,k,
�� istikrar ve sistikrar ve s üürereçç,,
�� öözgzgüürlrl üük ve disiplin,k ve disiplin,
�� genigeni şş ggöörrüüşşllüüllüük (vizyon) ve misyon,k (vizyon) ve misyon,
�� öözgzgüüven ve ven ve şşeffafleffafl ıık,k,
�� kaynak ve yararlkaynak ve yararl ııll ıık,k,
�� bbüüttüünlnl üük ve bilgelikk ve bilgelik yerleyerle şşebilir.ebilir.



Ortak  PaydaOrtak  Payda
•• Gelecek tasarGelecek tasar ıımmıınnıın ana unsurlarn ana unsurlar ıından biri; ndan biri; 

ortak payda fikridir.ortak payda fikridir.
•• Birlikte ve herkes iBirlikte ve herkes i ççin sin s üürdrd üürrüülebilir bir lebilir bir 

yayaşşam iam i ççin (yararlin (yararl ıı iişşler yapma ideali sakller yapma ideali sakl ıı
kalmak kalmak üüzere);zere);
–– ortak payda; ortak payda; ‘‘bir tane, tek ve ebir tane, tek ve e şşsizsiz ’’

dedeğğildir.ildir.
•• Toplumun farklToplumun farkl ıı kesimleri, bir araya gelikesimleri, bir araya geli şşleri leri 

ile ile ‘‘kendi grilerinikendi grilerini ’’ (uzla(uzlaşşma alanlarma alanlar ıınnıın n 
dedeğğer sistemini) oluer sistemini) olu şşturabilir.turabilir.



DeDeğğer Kurgusundaer Kurgusunda

• Hangi yol ve yordam ı kullan ırsak 
kullanalım, gelece ği tasarlarken; 
katılımc ı, çoğulcu ve çok k ültürlü
demokratik bir d ünya kurma 
ideali g üdülmelidir.

• Bunun için ileti şim, diyalog ,
işbirli ği, uyum , evrensel fayda 
adına uzlaşım aranmalıdır.



Yeni deYeni de ğğerler erler -- II

•• TemsilTemsil îî demokrasinin sdemokrasinin s ııkkııntnt ıılarlar ıınnıı
aaşşmaya maya ççalal ışışan ve doan ve do ğğrudan rudan 
demokrasi idemokrasi i ççin yin y ööntem ve arantem ve ara ççlar lar 
geligeli şştirmeyi hedefleyen yeni tirmeyi hedefleyen yeni 
dedeğğerleri erleri şşööyle syle s ııralayabiliriz:ralayabiliriz:

1.1. YapYapıı:: Kurumsal Kurumsal öörgrg üüt,t,
2.2. Sistem ySistem y öönetimi:netimi: SonuSonu çç ve kalite ve kalite 

denetimi,denetimi,



Yeni deYeni de ğğerler erler -- IIII
3.3. İşİş ssüüreci:reci: SSüürereçç odaklodakl ıı,,
4.4. GGöörev:rev: YaYaşşam odaklam odakl ııll ıık (yurttak (yurtta şşa, a, 

topluma ve topluma ve ççevreye karevreye kar şışı sorumluluk) sorumluluk) 
ddüüşşüüncesi,ncesi,

5.5. ÇÇalal ışışan:an: Karar verme sKarar verme s üürereççlerine lerine 
katkat ıılan,lan,

6.6. Motivasyon:Motivasyon: BaBaşşararııya ve kaliteli ya ve kaliteli 
hizmete odaklhizmete odakl ıı,,

7.7. Sorumluluk:Sorumluluk: VatandaVatanda şşa, topluma a, topluma 
ve evrene karve evrene kar şışı,,



Yeni deYeni de ğğerler erler -- IIIIII
8.8. YurttaYurtta şş:: Kamu hizmetlerinin Kamu hizmetlerinin 

yararlanyararlan ııccııssıı –– katkat ııll ıımcmc ıı -- denetleyici,denetleyici,
9.9. Etkinlik:Etkinlik: KatKat ııll ıımcmc ııll ığığa ya yöönelik, buna nelik, buna 

uygun yuygun y ööntem ve mekanizmalarntem ve mekanizmalar ıı
geligeli şştiren,tiren,

10.10. Denetim:Denetim: Sistemin gereSistemin gere ğği kati kat ııll ıımcmc ıı ve ve 
ssüürekli denetimrekli denetim ……



Bir sorunumuz varBir sorunumuz var ……

•• Stratejik planlama ve yStratejik planlama ve y öönetim, netim, 
kaynaklarkaynaklar ıın etkin ve verimli n etkin ve verimli 
kullankullan ıımmıınnıı sasağğll ııyor.yor.

•• UzmanlarUzmanlar ıın yn y öönettinetti ğği planlama ve i planlama ve 
yyöönetim snetim s üürereççleri de hleri de h ıızlzl ıı sonusonu ççlar lar 
veriyor.veriyor.



Yeni deYeni de ğğerlerden vazgeerlerden vazge ççmeli mi?meli mi?

•• DiDiğğer yandan er yandan ‘‘babaşşkan kan –– uzman uzman 
demokrasisidemokrasisi ’’ altalt ıında nda kamu etikamu eti ğğii , , 
ekolojik bilinekolojik bilin çç, , toplumsal yarartoplumsal yarar , , 
iletiileti şşimim , , farkfark ıındalndal ııkk, , yaratyarat ııccııll ııkk, , 
dedeğğiişşimim , , katkat ııll ıımcmc ııll ııkk, , ççooğğulculukulculuk , , 
saydamlsaydaml ııkk,, saysay ışışabilirlikabilirlik gibi yeni gibi yeni 
saysay ıılabilecek delabilecek de ğğerlerden erlerden 
vazgevazge ççmimişş oluyoruz.oluyoruz.



ÖÖnnüümmüüzdeki gzdeki g öörev rev -- II

•• ŞŞimdi imdi öönnüümmüüzde bir gzde bir g öörev var.rev var.
•• HalkHalk ıın yerel yn yerel y öönetimlerin karar, proje netimlerin karar, proje 

geligeli şştirme ve denetim stirme ve denetim s üürereççlerine lerine 
demokratik sdemokratik s üürereççlerle katlerle kat ıılabilecelabilece ğği i 
yyööntem ve arantem ve ara ççlarlar ıı geligeli şştirmemiz tirmemiz 
gerekiyor.gerekiyor.



ÖÖnnüümmüüzdeki gzdeki g öörev rev -- IIII

•• ÖÖncelikle; katncelikle; kat ııll ıımcmc ıı planlamanplanlaman ıın ve n ve 
katkat ııll ıımcmc ıı bbüüttççelemenin bir insanlelemenin bir insanl ıık ve k ve 
yurttayurtta şşll ıık hakkk hakk ıı olduoldu ğğunu unu 
benimsemeliyiz.benimsemeliyiz.

•• Bu kabulBu kabul üün hemen ardn hemen ard ıındanndan
‘‘katkat ııll ıımcmc ıı stratejik planlama stratejik planlama veve
katkat ııll ıımcmc ıı bbüüttççelemeeleme ’’ üüzerinde zerinde 
ççalal ışışmaya bamaya ba şşlamamlamam ıız gerekiyor.z gerekiyor.



ÖÖnnüümmüüzdeki gzdeki g öörev rev -- IIIIII

•• Burada anBurada an ıılan katlan kat ııll ıımcmc ııll ıık kapsamk kapsam ıı, , 
yerel yyerel y öönetimin personelinin netimin personelinin 
öötesinde; ilgili ytesinde; ilgili y öörede yarede ya şşam am 
bulanlarbulanlar ıı ve sivil toplum kuruluve sivil toplum kurulu şşlarlar ıınnıı
da ida i ççine almaktadine almaktad ıır.r.



BitirirkenBitirirken

•• Yerel yYerel y öönetim, netim, ööncelikle orada ncelikle orada 
yayaşşayanlara aittir.ayanlara aittir.

•• Yeni deYeni de ğğerlerin sahiplenilmesi ve erlerin sahiplenilmesi ve 
bunlara uygun bir ybunlara uygun bir y öönetim netim 
anlayanlay ışıışınnıın gelin geli şştirilmesi, bu nedenle tirilmesi, bu nedenle 
öönemli ve vazgenemli ve vazge ççilmezdir.ilmezdir.



İİlginiz ve lginiz ve 
sabrsabr ıınnıız iz iççinin
teteşşekkekk üür ederiz.r ederiz.

SaygSayg ııylayla ……
Mehtap BirgiliMehtap Birgili

GGüürcan Bangerrcan Banger


