
 

17. Kamu Kalite Sempozyumu Konuşmacı Bildirileri 

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi olarak 2000 yılından bu yana düzenlediğimiz Kamu 

Kalite Sempozyumu’nun on yedincisini 10 Mart’ta Yerel Yönetimler ve Kalite temasıyla 

gerçekleştirdik. 17 yıldır bu sempozyumu düzenlemekteki amacımız, kamu idaresinin merkezinde 

bulunan bir sivil toplum kuruluşu olmamız sebebiyle kamu yönetiminde, kendini sürekli iyileştiren 

yapılar kurmak ve yönetim kalitesini geliştirmektir. Bu sempozyumun diğer bir hedefi ise, kamu 

kurumlarında kaliteli sistemler geliştirme yönünde niyeti veya çabası olan yöneticilere, bu niyetlerini 

nasıl gerçekleştirebilecekleri, kurumsal mükemmelliğe nasıl ulaşabilecekleri noktasında düşünsel 

fayda sağlamaktır. Kamu çalışanlarının, kamu yönetimindeki kalitenin artırılması açısından, gerek 

tartışılan konuların akademik-bilimsel yönlerini tanımaları yoluyla, gerek diğer kamu kurumlarıyla 

deneyim paylaşımı yoluyla edindikleri entelektüel birikim bu sempozyumun en değerli çıktılarından 

biridir.  

KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı ve Ankara Vali Yardımcısı 

Mustafa Güni’nin açılış konuşmalarının ardından başlayan 17.Kamu Kalite Sempozyumu’nun 

ilk oturumu Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesini Artıran Faktörler ve Büyükşehir’di.  

Oturumun ilk konuşmacısı olan Ankara Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki konuşmasına, 

yerel yönetimlerin sayısının azaltılması konusuna değinerek başladı. 2014 yılında yerel yönetimlerin 

yeniden yapılandırılması çerçevesinde, mahalli idarelerin sayısının yaklaşık 3.000’den 1.300’e 

düşürüldüğüne değinen Tiryaki, bu durumun, önümüzdeki süreçte yerel idarelerin hem kaynak hem 

de idare açısından güçleneceğinin işareti olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 

gerektiğini ifade eden Tiryaki, “Vatandaşlarımızın yerel idarelerden beklentileri artmıştır; bununla 

birlikte Türkiye’de bu hizmetleri karşılayacak yerel idare mekanizmasının mutlaka iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde kamu idaresinin büyük bir bölümü -kuruluşundan itibaren- 

yerel idarelerle görülüyordu. Ancak 1980’li 1990’lı yıllara geldiğimizde yerel idareler sadece kendi 

ihtiyaçlarıyla kısıtlı bir kurum haline getirildi. Artık herkes yerel idarelerin tekrar güçlendirilmesi 

gerektiğini söylüyor” dedi. Geçmişte yapılan kamu yönetimi reformunun detaylı bir şekilde 

yapılmadığına vurgu yapan Tiryaki, o dönemde 30 tane büyükşehir belediyesi oluşturulduğunu; ancak 

o dönem çıkan yasaların şu an değiştirilmesi gerektiği yönünde kanıların toplumda çoğaldığını ve bu 

durumun da o yasanın planlamasının iyi ve detaylı yapılmadığının göstergesi olduğunu söyledi. Yerel 

idarelerdeki – buna özel idareler de dahil – harcamaların sadece %10’unun vatandaşın yaşam 

kalitesini artırmak için yapıldığına dikkat çeken Tiryaki, “ Başarı için insanların, sistemli bir şekilde 

çalışması gerekir. Oysa şu an belediyelerde yapılan algı yönetimidir. Eğer anket firmalarına para 

veriyorsanız sizi medyada iyi gösterebiliyorlar. Bu konuda bizi arayanlar da oldu. Bu durumu çok 



 

yaşadık. Vatandaş üzerinde algı yönetimi böyle yapılıyor. Buralara harcanan paralar, bazı 

belediyelerde, vatandaşlara harcanan paradan bile fazladır” dedi.  

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki’ye göre yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak ve 

vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışını getirmek için şunları yapmak gerekir: 

 “Belediyelerin performanslarının ölçülmesi gerekir. Belediye nerden gelmiş, ne kadar borç 

almış, bunlar vatandaşa açıklanabilir. Bunları yapmadığınız sürece belediyelerde kaliteyi 

artıramazsınız. Belediyelere ayrılan kaynakların daha sağlıklı harcanabilmesi için 

performanslarının ölçülmesi gerekir”. 

 “Türkiye’deki belediyelerin birçoğunun bütçenin ne olduğunu iyi öğrenmesi gerekiyor. Ne 

yazık ki, belediyelerin stratejik planını dışardan danışmanlar yapıyor. Bu planı asıl 

belediyelerin kendisi yapabilir ve yapmalıdır”. 

 “Yerel yönetimlerin kalitesini artırmak için öncelikle belediye teşkilatlarında re-

organizasyona gitmek gerekir. Biz bunu Altındağ Belediyesi’nde belediye müdürlüklerinin ve 

mahallelerin sayısını azaltarak yaptık. Bildiğiniz gibi en önemli kaynak insan kaynağıdır. 

Dünyanın en kötü yönetilen sisteminde bile iyi insanlarla birtakım sonuçlar alabilirsiniz. 

Ancak bugünkü memur rejimiyle başarı elde etmek mümkün değildir. Belediyeler, yatanla 

çalışanın aynı görüldüğü bir sistemle yönetilmemelidir. Bugün kamuda on binlerce insan işe 

gelmeden maaş alıyor. Önce bu durumun değişmesi gerekir”. 

 “Belediyelerdeki karar mekanizmalarının seçilme yol ve yöntemlerini düzenlememiz gerekir. 

Belediyelerde karar organı belediye meclisidir. Belediye başkanlarının seçilme sistemiyle 

belediyelerden hizmet kalitesinin artırılmasını beklemek mümkün değil. Örneğin Altındağ 

Belediyesi’ne meclis üyesi seçilirken Altındağ’ı tanımayan insanlar meclis üyesi seçilebiliyor. Bugünkü 

seçilme yöntemleriyle yerel yönetimlerin, teşkilatta yeniden bir düzenlemeye gitmeleri de çok 

zordur.” 

Son olarak belediye hizmetlerinin sunumunda büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında ikili 

yapılanma sorununa dikkat çeken Tiryaki, “Altındağ’da ‘Bütün yol Altındağ Belediyesi’nindir’ diyerek 

çalışmalar yapıyoruz. Eğer vatandaşın Altındağ Belediyesi sınırları içinde bir sorunu varsa, biz 

yapabiliyorsak bunu hallediyoruz. Büyükşehir belediyeleri, kentlerin 100 yıllık vizyonunu belirleyecek 

mantığıyla kurulmuştu. Ancak bugün büyükşehir belediyeleri bu vizyonun dışında hareket ediyorlar. 

Büyükşehir belediyeleri, kasaba belediyelerinin yaptığı işlerle meşgul edilmektedir. Bunun yerine 

kendi asli görevlerine geri dönmelidirler” dedi. 

Oturumun ikinci konuşmacısı TEPAV Yönetişim Etütleri Program Yöneticisi Emre Koyuncu ise 

sunumuna, belediyelerde hizmet kalitesinden öte yaşam kalitesinden bahsetmemiz gerektiğini 



 

söyleyerek başladı. Ülke olarak hızlı kentleşen bir ülke olduğumuzu vurgulayan Koyuncu, “Son 5 yılda 

%30’unu kentlerde barındıran bir ülkeden %80’ini kentlerde barındıran bir ülke haline geldik. 

Almanya’nın 8 nesillik kentleşme serüvenini biz 3 nesle sığdırdık. Hızlı kentleşme serüveni içerisinde 

şehirlerimiz iyi şehircilik ilkeleriyle gelişmedi, 1980’lerde yapılan büyükşehir, İSKİ, imar planlaması gibi 

yönetim düzenlemeleri arkadan geldi ama sıkıntılara kısmen de olsa cevap verebildi. Büyük travmalar 

yaşamadan bu süreci atlatabildik dedi. Ekonomik dönüşümün de bu kentleşme serüveni bağlamında 

değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Koyuncu, şehirlere göç edenlerin çok daha verimli olduğunu; 

böylelikle bir tarım ülkesinden orta düzey sanayi ülkesi haline geldiğimizi; ancak kentleşme hızıyla 

sağlanan iktisadi verimliliğin artık sonuna gelindiğini; bundan sonra yapılması gerekenin, yüksek 

teknolojiye dayalı sanayi üretimine ve daha sofistike bir hizmet sektörüne geçmemiz olduğunu 

söyledi. “Bunun için de” Emre Koyuncu, “şehirlerimizin, nitelikli insan gücünü çekebilecek, yaşam 

kalitesi yüksek ve yaşanabilir şehirler haline gelmesi gerekir. Bir şehrin yaşam kalitesinden de yerel 

yönetimler sorumludur” dedi.     

Konuşmasına Koyuncu şu şekilde devam etti: “Yaşam kalitesi demek sonuçlar demektir, 

belediyelerimiz çıktılarını, yani hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırdılar ama şehrin 

zenginleşmesi, yaşam kalitesinin, sosyal uyumun güçlenmesi gibi sonuçlarla ilgilenmiyorlar. 

Sonuçlarla ilgilenmenin önünde ülkenin çok merkezi bir yapıda olması, merkezi yönetimle 

koordinasyonun zayıf olması, gibi sorunlar var ama önemli olan algıyı değiştirmek. Belediyeler 

kendilerini bir takım hizmetler sunan, hasbel kader seçimle işbaşına gelmiş bir kuruluş olarak 

algılıyorlar, bu algı halka da yansıyor. Halbuki belediyeler halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu 

için çalışan ve bu özellikleriyle de şehirlerde tüm boyutlarıyla yaşamın kalitesinden sorumlu olan 

kuruluşlardır. Belediyelerin bu şekilde konumlanabilmesi için çeşitli araçlara sahibiz ama ya hiç 

kullanmıyoruz ya da iyi kullanmıyoruz.” Bu araçlardan birincisinin stratejik plan olduğunu belirten 

Emre Koyuncu, belediyeler stratejik planını yaparken nasıl bir belediye sorusuyla yetinmemeli, nasıl 

bir şehir için nasıl bir belediye sorusunu sormalıdır dedi.  

Stratejik planların; şehrin yaşam kalitesi gibi sonuçlarını görmesi, daha sonra hizmetleri bu sonuçlar 

doğrultusunda planlayan belgeler olmaları gerektiğini vurguladı. Bir diğer araç olan kıyaslama; 

belediyeler arası kıyas ve ödül mekanizmasını, bir iki siyasi partinin kendi belediyeleri için yaptığı 

buluşmalardan ibaret olmaması gerektiğine değindi. Tüm belediyeleri kucaklayan bir kıyaslama / ödül 

mekanizmasının eksikliğine değinen Emre Koyuncu: “Belediyeler kıyaslama araçlarını bir rekabet 

ortamı olarak algılıyor ve uzak duruyorlar, birbirinden öğrenmeye dayalı kıyaslama çalışmaları 

yapılmalı. Bu kapsamda ödül mekanizması konusunda Avrupa Konseyi yerel yönetişim mükemmeliyet 

ödülü sistemine Türkiye’nin de girmesinin faydalı olacağına değinen Koyuncu, son olarak vatandaş 

karnelerine değindi. Katılımcı bir anket süreci olarak adlandırılabilecek olan, 7 şehirde yapılan 



 

vatandaş karnesinde, yereldeki kurumların sonuçlar etrafında bir diyalog oluşturabildiklerini 

gözlemlediklerini ifade etti.  

Oturumun son konuşmacısı Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa ise, 

yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin artırılması ve toplam kalite yönetimi arasındaki ilişki üzerinde 

durdu. Toplam kalite yönetiminin yerel yönetimlerde uygulanabilir olup olmadığını sorguladı. Yerel 

hizmetlerin birtakım niteliklerinden bahseden Arıkboğa, bunların müşterisinin yerel halk olduğunu, 

faydasının yerel sınırları kapsadığını, kâr maksimizasyonundan ziyade fayda maksimizasyonu 

gözetildiğini ve kişisel faydanın yanında toplumsal fayda da sağladıklarını söyledi.  

Sunumuna “Yerel hizmetlerde kalite nasıl sağlanabilir?” sorusuyla devam eden Arıkboğa, “Bunun için 

yapılması gereken vatandaş talep ve beklentilerini sürekli olarak takip etmek; vatandaşın katılımını 

sağlamak; iyi bir yönetim sistemine sahip olmak ve değişen koşullara hızlıca uyum sağlamaktır” dedi. 

Toplam kalite yönetiminin ise bu noktada devreye girdiğini belirten Arıkboğa, paydaş beklentilerinin 

en üst düzeyde karşılanması, paydaşların katılımının sağlanması, sürekli iyileştirme ve etkili bir 

yönetim sistemi gibi özelliklerin toplam kalite yönetimi anlayışının temel dayanakları olduğunu ifade 

etti. Buna ek olarak ise, toplam kalite yönetiminin belediyelerde uygulanmasıyla hizmetlerin 

kalitesinin iyileşeceğini, vatandaş tatmininin sağlanacağını, kaynak israfının önlenerek verimliliğin 

artacağı ve belediye-vatandaş bağının güçleneceğini söyledi. 5018 sayılı kanunun getirdiği 

yaklaşımların – stratejik planlama, performans sistemi, iç kontrol sistemi, mali yönetim, şeffaflık, vb. – 

bu konuda avantaj olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Ancak Arıkboğa, toplam kalite yönetiminin 

belediyelerde uygulanabilirliği noktasında bazı sınırlılıklar veya engeller olduğuna da dikkat çekti: 

“Karşılaşılabilecek güçlükler bürokratik yapıdan; değişime karşı direnç ve kurum kültüründen; ölçüm 

yöntemlerinin yetersizliğinden; eğitim ve bilgi yetersizliğinden; kaynak yetersizliğinden ve gelir 

yaratma kapasitesindeki sınırlılıklardan kaynaklanmaktadır” dedi. Arıkboğa son olarak bu engellerin 

güçlü liderlik, iyi bir yönetim sistemi, eğitim ve takım çalışması ile aşılabileceğini, ayrıca, başarılı 

deneyimlerin paylaşılmasının da toplam kalite yönetiminin uygulanması konusunda var olan ya da var 

olduğu düşünülen engellerin aşılmasında etkili olabileceğini belirtti. 

Kalite Sempozyumu’nun ikinci oturumu olan Katılımcı Yerel Yönetim oturumunda söz alan ilk 

konuşmacı Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık oldu. S.Nazik Işık sunumunda genel 

olarak ‘Katılımcı yerel yönetim nedir?’, ‘Kent Konseyleri bunun neresinde?’, ‘Kent konseylerinin 

avantajları ve dezavantajları nelerdir?’, ‘Katılımcı bir yerel yönetim için kent konseylerini nasıl daha 

işlevsel kılabiliriz?’ sorularına odaklandı.  

Hepimizin birbirimizden farklı ve çok kimlikli olduğumuza dikkat çeken Işık, “Çok kimlikliliğin karar 

merkezi tek olabilir mi? Farklıların ihtiyaçları da farklıdır. Yönetimlerin farklı ihtiyaçları tek başına 



 

görmesi, anlaması, kavraması ve cevaplaması yani karşılaması mümkün değildir. Bu ancak 

yerelleşerek, katılımcı bir anlayış teşvik edilerek yapılabilir. Sorunları, ihtiyaçları duymak, birlikte 

cevap vermek, birlikte önceliklendirmek kararları tabana yaymaktır. Aksi halde sadece 

memnuniyetsizlik ürer. İnsanların yaşamaktan gelen bilgileri diyalog yoluyla toplumsal gelişme için 

kullanılmalıdır. Yerindenlik (subsidiarity) ilkesi, sadece ihtiyaçları en yakın noktalarda karşılamak değil, 

aynı zamanda imkân ve hizmetleri erişilebilir kılmaktır. İyi yönetişime geçiş için mevcut, üretilmiş 

araçlar ve sosyal belediyecilikteki gelişme bize bir imkan sağlıyor.” dedi. Mekânsal bir ortaklık 

içerisinde yaşadığımızı, mekânın bile sadece orada yaşayanlara ait olmadığını belirten Işık, 

“Vatandaşlar olarak, yaşadığımız yerin sosyal, entelektüel güçleriyiz. Hak temelli mücadeleler, örneğin 

ayrımcılıkla mücadele ve kent hakları mücadeleleri her geçen gün gelişiyor, tabana yayılıyor. Bilginin 

dolaşıma girme hızındaki artış bizleri destekliyor. Hepimizin gündeminde hayatımızdaki belirsizlikleri 

azaltmak, yaşam kalitemizi yükseltmek var. Kentsel kaynaklar sadece seçilmişlere bırakılamayacak 

kadar değerlidir. Kentleri değerli kılan politikalar ve sosyal belediyecilik önem kazanıyor. Kent 

konseyleri kararlara müdahale ve karar almanın bir aracıdır. Kent konseylerini katılımcı kılan orada 

yaşayan insanlar, yani BİZLERİZ. Kent konseyleri, hayata ve kararlara, seçim zamanları dışında, 

herhangi bir zamanda müdahale etmenin yeni bir aracıdır.” dedi.  

Kent Konseylerinin talep, katılım ve izleme-denetim-bilgilendirme boyutlarına dikkat çeken Işık, bir 

birlikte öğrenme süreci yaşadıklarını anlattı ve kent konseylerinin katılımcı demokrasi temelli bir 

felsefeye sahip olmak, belediyelerdeki başkanlık sisteminden ve siyasetin, siyasi partilerin eskimiş 

yapı ve alışkanlıklarından ileri gelen sorunları törpülemek, eksik temsil krizini bir parça çözmek, 

temsili tabana yaymak, herkesin katılabileceği yeni bir alan açmak gibi avantajları olmasına rağmen 

halen yerini oluşturma sürecinin sıkıntılarını yaşadığını anlattı. Yerel düzeyde hak temelli örgütlenen 

sivil toplumun sınırlılığına değinen Işık, kent konseylerinde ne kadar gerçek temsilcilerle çalışıldığı, 

mevzuattan gelen kurallılık, bütçe ve tüzel kişilik, önerge verme şekli ve süreleri, yerel kalkınma 

ajanslarıyla ilişkisizlik gibi çeşitli problemlere dikkat çekerek bilgi temelli yaklaşım oluşturmanın 

konseyleri güçlendireceğini ileri sürdü. Nazik Işık, son olarak, kent konseylerini daha işlevli hale 

getirmek için öncelikle katılımcı demokrasiye güvenmek gerektiğini söyledi ve projelerle ortak ve 

teknik bilgiyi artırmak, iyi örnekleri konuşmak ve birbirimizden öğrenmek ve birlikte gelişmek yolunu 

izlemeyi önerdi. 

Nazik Işık’tan sonra söz alan konuşmacı TULIP Yerel Yatırım Planlama Projesi Uzmanı Sezin Üskent 

ise konuşmasına “Katılımcılık, kaliteli bir yerel yönetimin bir numaralı şartıdır. Yerel yönetimlerin, 

sahip oldukları minimum kaynaklarla optimum faydayı sağlayabilmesi gerekiyor. Bunu ancak ve ancak 

kent politikalarındaki katılımcılığı artırarak yapabilirler. Çünkü kaliteli hizmet sunmak demek kaliteli 

kararlar almak demektir. Bu kararlar da talep edenin (vatandaşın) talebini öğrenerek, onlarla 



 

müzakere ederek, ortaklaşarak belirlenebilecek bir şeydir” dedi. Katılım dediğimiz şeyin bir karardan 

etkilenenle o kararı alan arasındaki bir diyalog süreci olduğuna işaret eden Üskent, katılımın veya 

katılımcılığın, sadece toplumdaki dezavantajlı grupların önerilerini almak olmadığını; karşı taraftaki 

çeşitlilikle bir müzakere etme zemini sunacak süreçleri geliştirmek anlamına geldiğini belirtti.  

Yerel yönetimlerin, aldıkları kararın uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi 

alanlarında katılımcı bir yaklaşım geliştiremediklerini söyleyen Üskent, “Yerel yönetimlerde geri 

bildirim süreçleri bulunmuyor. Yapılan geri bildirimler ise çok yetersiz kalıyor; bu vatandaşın şevkini 

kıran bir şekilde yapılıyor. Dolayısıyla verimsiz bir süreç işlemiş oluyor. Bunun dışında belediyelerin 

vatandaş önerilerini stratejik planlara nasıl yansıttığını göremiyoruz. Örneğin anketlerin sonuçlarını 

görebiliyorsunuz; ancak anketlerde hangi soruları sorduklarını göremezsiniz. Bu anketleri kime 

yaptıkları ve bu anketlerin hangi oranda stratejilerini etkiledikleri belli değil” dedi 

Oturumun son konuşmacısı olan Çanakkale Belediyesi Strateji Geliştirme Uzmanı Hale Evrim Akman 

konuşmasında stratejik plan hazırlık sürecinde mahalle muhtarları, kent konseyi meclis ve çalışma 

grupları, ayrıca seçilmiş 15 tematik alanda “bilgilenme ve bilgilendirme” toplantıları yaptıklarını 

belirtti. Yapılan toplantılar mevcut durum hakkında bilgilendirme, önceliklerin ve ihtiyaçların 

belirlenmesi son olarak da yapılan toplantı sonuçlarının plana yansıması sırasıyla yürütüldüğünü ifade 

etti. 

Çanakkale’de yerel yönetimlerde katılımcılığı artırmak amacıyla başlattıkları çalışmalardan bahseden 

Akman “İlk olarak odak grup toplantılarıyla ‘Biz kimiz? Hangi politikaları ortaya koyuyoruz?’ bunları 

anlattık. Sadece bilgi verdik vatandaşlarımıza. İkinci toplantılarımızda ‘Siz neleri istiyorsunuz? 

Talepleriniz nelerdir?’ diyerek önerileri topladık. Son toplantımızda ise ‘Tamam sizin taleplerinizi aldık 

ve bizim önceliklerimiz bunlardır’ diyerek ilerledik” dedi. Şeffaflıktan kasıt her şeyin ortaya dökülmesi 

demek değildir; ortaya dökülenin anlaşılabilir olması. Örneğin, cari transfer dediğimde karşı taraf ne 

anlıyor. Bu kapsamda da bilgilendirmeler yaptık dedi. Katılım sürecinde özellikle izleme ve 

değerlendirme sisteminin kurulması gerekliliğini vurgulayan Akman bugün Çanakkale de kent konseyi, 

sivil toplum örgütleri ile bu süreci şekillendirmeye çalıştıklarından bahsetti. 

Sempozyumun Kurumsal Yerel Yönetimler İçin Kalite Uygulamaları başlıklı üçüncü oturumunda söz 

alan ilk konuşmacı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yerel 

yönetimlerde kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirmek gerektiğini ve kendilerinin de bunu yapmaya 

çalıştığını ifade etti. Yerel yönetimlerin bugünkü organizasyon yapısıyla kentsel sorunların üstesinden 

gelemeyeceğini, hemşehrilerine kaliteli bir hizmet sunamayacağını belirten Kocamaz, bu sorunların 

altından kalkabilmek için vatandaş odaklı, kaynakları etkin kullanan, paydaşlarıyla işbirliği yapan, 

hesap verebilir, şeffaf, yönetim anlayışı açısından sürekli iyileştirmeyi benimsemiş ve vatandaş 



 

beklentilerini/memnuniyetini önemseyen bir sistemin yerel yönetimlerde kurulması gerektiğine 

işaret etti. 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinin yetki alanının genişlediğini ve bu durumun 

hizmet kalitesini tartışılacak konuma getirdiğini, bu sorunları aşabilmek için de sistemli bir yaklaşımı 

benimsemek gerektiğini söyledi.  

Daha sonra Kocamaz, KalDer’le bu kapsamda işbirliği yaptıklarını ve 8 Mayıs 2014 tarihinde Mersin 

Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) için ayrı 

ayrı olmak üzere Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalayarak kalite yolculuklarına 

başladıklarına ve uygulamada yol haritalarını – Kurumsal Mükemmellik Yol Haritası (2014-2018) - 

belirlediklerini belirtti. Yine bu çerçevede Kocamaz, Temmuz 2014 tarihinde Mersin Büyükşehir 

Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) bünyesinde Kalite 

Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü kurduklarını, Kalite Yönetim Temsilcisi ve Kalite Yürütme Kurulu 

üyelerini atadıklarını belirtti. Her iki kurum da 2015 yılı Kalite Kongresi’nde Mükemmellikte Kararlılık 

Belgesi almaya hak kazanarak mükemmellik yolculuğunda ilerlemeye devam etmektedirler. 

Oturumun diğer konuşmacısı Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sunumuna “Devletin 

yüksek kademelerindeki kişilerin bu sempozyumlara gelmemesi, aslında onların yönetim sistemindeki 

kalite algılayışlarını gösteriyor. Liderlik çok önemlidir. Kamu otoriteleri bu tarz kalite etkinliklerine 

sahip çıkmalıdır, kendi kurumlarında bu konuda liderlik yapmalıdır” sözleriyle başladı. 1999’dan 

itibaren Nilüfer ilçesinin hem nüfus hem de mekânsal anlamda çok genişlediğini belirten Bozbey, bu 

sorumlulukların altından benimsedikleri kalite anlayışı ve sistemli bir yaklaşım sayesinde 

kalkabildiklerini ifade etti. Bozbey, “Bu sistemli yaklaşımın bir getirisi olarak değerlerimizde de 

değişiklikler yapmaya başladık. Sürekli iyileştirme yapmayı, daha fazla insana daha az kaynak 

kullanarak ulaşmayı, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak gibi maddeleri (Odak noktalarımız 

olan Demokrasi, Özgürlük, Katılımcılık, Sosyal Belediyecilik, Vicdan ve Eşitliğe ek olarak) değerlerimize 

ilave ettik. İnsan kaynakları politikamızda ‘Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, karşınızdakine 

de öyle davranın’ ilkesiyle hareket ettik” dedi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Demokrasi kenti olmak amacına uyumlu olarak 2009 yılında Mahalle Komitelerini hayata 

geçirdiklerini söyleyen Bozbey, bu komitelerin işleyiş biçimiyle ilgili olarak “Bir mahallede yapılacak 

herhangi bir çalışmayı vatandaşlarımızla birlikte karar vererek planladık. Mahalle komitelerinden 

çıkan karar üzerine belediye olarak uygulama yaptık. Ek olarak, mahalle komiteleri her ay toplantı 

yapıyor. Burada hem taleplerini hem de önerilerini iletebiliyorlar. Her seçim sandığından bir kişi 

seçiliyor ve bir de daimi üyeleri vardır. Bunlar direkt üyeler, doğal üyelerdir. Ayrıca her mahalle 

komitesi, beşte bir oranda delegeler belirleyerek Nilüfer Kent Konseyi'ne  gönderiyor. Mahalledeki 

sosyal-kültürel aktivitelerin gerçekleştirilmesi konusunda da etkinler (Delegeler konusunda kota 

vardır – LGBTİ, kadın, genç, vb.)” dedi. Belediyenin stratejik planlamasını mahalle komitelerinden 

başlayan süreçlerle yaptıklarını ifade eden Bozbey, katılımcı bir anlayışla stratejik planlama 

yaptıklarını ve yaptıktan sonra da mahalle komitelerine geri dönüş yaptıklarını belirtti.  

2015 yılı Mart ayında hayata geçirilen “Başkan Burada” projesini de anlatan Bozbey, “Bu projemiz de 

bir yenilik projesidir. Bu projede başkanlık makamını her cuma günü bir mahalleye taşıyarak, bir gün 

boyunca o mahallelinin sorunlarını dinliyoruz, önerilerini alıyoruz ve yerinde cevaplıyoruz. 

Müdürlerimiz de o mahalleye geliyor, kendi sorumluluk alanları çerçevesinde mahalleyi dolaşarak 

sorunları yerinde görme imkânına kavuşuyorlar. Bu projede çok güzel sonuçlar veriyor” dedi.  

Nilüfer Belediyesi’nin tüm hizmetlerini daha iyiye götürmede Süreç Yönetim Sistemi’nin kendilerine 

yön verdiğini kaydeden Başkan Bozbey, “Kuşkusuz bu yönetim sistemini oluşturmak, sürekliliğini 

sağlamak, sürekli iyileştirmek kolay olmadı. Bu konuda liderlerin kararlılığı, çalışanların katılımı ve bir 

kamu hizmeti sunmanın verdiği toplumsal sorumluluk bunu birlikte başarmamızı sağladı. İsteğimiz, 

deneyimlerimizi paylaşarak, Türkiye’nin her yerinde başarılı çalışmaların yapılır hale gelmesinde bizim 

de bir katkımız olması” ifadelerini kullandı.  

Oturumun son konuşmacısı İETT Strateji Geliştirme Daire Başkanı Suheybi KESKİN ise EFQM gibi 

yönetim sistemlerinin kurumlarda hayat bulmasının temel koşulu, o kurumda liderlik yetkinliklerinin 

yeterli olması ve çalışanlara liderlik yapabilecek kişilerin bulunması olduğunu belirtti.  

Yıldız Teknik Üniversitesiyle işbirliği yaparak Liderlik Akademisi uygulamasını başlattıklarını aktaran 

Keskin, İETT’nin liderlerinin bu akademiden yetiştiğini söyledi. İETT’de kurumsal karne uygulaması 

başlattıklarını ve böylelikle gelişmelerini an be an kaydedebildiklerini ifade etti. Ayrıca Keskin, 

“Empati Haftası uygulaması kapsamında İETT yöneticilerinin ve personelinin yılda dört kere birer 

hafta boyunca makam araçlarını ve personel servislerini değil de toplu taşımayı kullanarak işe gelip 

gitmelerini sağlayarak yolcularımıza sunduğumuz hizmeti deneyimleme imkanı buluyoruz. 

İyileştirmeye açık alanlarımızı yerinde tespit ediyor ve bu alanlarla ilgili aksiyonlar alıyoruz.” dedi. 

Bunlara ek olarak İnovasyon Yönetim Sistemi kapsamında bir öneri sistemi oluşturduklarını, yolcu, 



 

paydaş ve çalışan taleplerini bu sistem üzerinden topladıklarını; Paydaş Yönetim Modeli kapsamında 

tedarikçi ve yolcu buluşmaları, muhtar buluşmaları ve akademik çalıştaylar organize ederek 

süreçlerini katılımcı bir perspektifle inşa ve re-organize ettiklerini belirtti. 

17. Kamu Kalite Sempozyumu’nun Yerel Yönetimlerde Cinsiyet Eşitliği başlıklı son oturumunda 

konuşan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Çankaya Belediyesi’ndeki kadın 

temsili ve 8 Martta duyurulan yerel eşitlik eylem planı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Çankaya 

Belediyesi’nde çalışanların yarısının ve toplam dört başkan yardımcısının ikisinin kadın olduğunu 

söyleyen Gülsün Bor Güner, bu durumun, hem kadınların karar alıcı pozisyonda bulunması, hem de 

kadınlara yönelik hizmet sunum süreçlerinde etkili bir faktör olması nedeniyle çok önemli olduğunu 

belirtti.  

Kadının istihdam edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarla, Bor Güner, “Kadının işgücüne katılımını 

artırmayı ve ekonomik özgürlüğüne kavuşmasını amaçlıyoruz. Belediye olarak önümüzdeki yıllarda 

kreşlerin sayısını artırmayı, yaşlı bakım merkezi ve engelli bakım merkezi kurmayı planlıyoruz. Ek 

olarak, meslek kazandırma kurslarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Evde bakım/temizlik işlerine erkek, 

şoförlük gibi işlerde kadınları istihdam ederek toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmayı hedefliyoruz. 

Kadın girişimcilere destek vereceğiz; toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini sağlayan iş yerlerine Mor 

Bayrak vermeyi planlıyoruz. Kadın el emeği  ürünlerinin satılabileceği alanlar yaratacağız” dedi. Bunun 

dışında kadınların kentsel hizmetlerden eşit biçimde yararlanmalarını sağlamaya; kamusal mekânları, 

kadınların rahatça kullanabileceği şekilde dönüştürmeye yönelik çalışmalar kapsamında güvensiz, 

riskli ve karanlık bölgeleri tespit ederek problemleri giderdiklerini ifade etti.  

Oturumun ikinci konuşmacısı olarak söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Ceren Uçar, kurum olarak cinsiyet eşitliği 

konusunda bilgi ve farkındalık artırma programlarını önemsediklerini belirtti. Bu kapsamda “Milli 

Savunma Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında yaklaşık 500.000 askeri personel ve 

er/erbaşa toplumsal cinsiyet eğitimleri verildiğini, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri 

Başkanlığı vb. kamu kurumlarıyla imzalanan protokollerle kadına yönelik şiddetle mücadele 

kapsamında eğitimler düzenlediklerini belirtti.  

Ayrıca Genel Müdürlüğün yararlanıcısı olduğu, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsünce yürütülen 

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmasının bulgularından bahseden Uçar, bu araştırma 

sonuçlarına göre şiddet mağduru kadınların kurumlara başvuru oranının sadece % 11 olduğunu, bu 

konuda farkındalık arttığında başvuru oranlarının da artacağını, yerel yönetimlerin kadın danışma 

merkezi ve kadın konukevi açma sorumluluklarını yerine getirmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.  

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığın kurumsal hizmetlerini anlatan Uçar, Bakanlıkça 

yapılan araştırmalar, etki analizleri sonucunda ortaya çıkan önerileri paylaştı.  Bu sonuçlardan “kadın 



 

danışma merkezleri ve sığınmaevi/konukevi gibi kurumların sayılarının ve bu kurumlarda hizmet 

sunan personelin niteliklerinin artırılmasının, 2007/8 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereğince İl 

koordinasyon kurullarının etkin hale getirilmesinin ve periyodik  olarak karar alma yetkisine haiz 

temsilcilerin düzenli katılımının zorunlu tutulmasının, tüm yasa uygulayıcılara ve erkeklere yönelik 

kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet, aile gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları 

yapılmasının,  bu eğitim programlarının sadece şiddet faili erkekler ile sınırlı olmayıp, farklı yaş ve 

eğitim düzeyinden erkekler için geliştirilmesi ve diğer önerilerinin hayata geçmesi için yerel 

yönetimlerin önemli olduğunu ekledi. Son olarak Bakanlık tarafından yürütülen “Aile İçi Şiddet 

Projesi” kapsamında yapılan çalışmaları Ceren Uçar aktardı. 

Sonuç olarak KalDer Ankara Şubesi olarak bu yıl on yedincisini düzenlediğimiz Kamu Kalite 

Sempozyumu’nu Yerel Yönetimler ve Kalite üst başlığı altında, yerel yönetimlerde hizmet kalitesini 

artıran faktörler; katılımcı yerel yönetim; kurumsal yerel yönetimler için kalite uygulamaları ve yerel 

yönetimlerde cinsiyet eşitliği gibi alt başlıklarda yürütülen tartışmalarla geride bıraktık. Sempozyum 

temasının belirlenmesinde gönüllü katkılarını bizden esirgemeyen Tema Grubu üyelerimiz başta 

olmak üzere, Sempozyumda konuşmacı olarak yer alan panelistlerimize ve birçok farklı kurum ve 

kuruluştan katılımcı olarak Sempozyumu takip eden misafirlerimize teşekkürlerimizi sunar, 

önümüzdeki dönemin, başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm kamu kurumlarımızda yönetim 

kalitesinin arttığı ve kurumsal mükemmelliğin yakalandığı bir dönem olmasını dileriz.  


