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Giriş
SİVİL TOPLUMUN KATILIMI İLE DAHA ETKİLİ, DUYARLI VE HESAP
VEREBİLİR YÖNETİŞİM
Son 20 yılda, gerek kalkınma süreci ve demokratik yönetişimin sahiplenilmesi gerekse resmi kalkınma programlarının
niteliği ve uygunluğu açısından sivil toplumun katılımı, oldukça önemli bir konu olarak kabul görmeye başlamıştır.
Katılımcı yönetişim ve sivil toplumun güçlü katılımı, sıradan vatandaşların, ilgili konularda görüşmelere dahil olarak
karar alma istek ve kapasitelerine bağlıdır. Katılımcı yaklaşım, sivil toplumun, önce müzakerelere dahil olup daha
sonra kararları eyleme dönüştürmesine imkan verdiği için sivil toplumun daha da güçlenmesini sağlar.
Katılımcı yönetişim, sıradan insanların, yaşamlarını doğrudan etkileyen politikalara etkili biçimde katılma ve bu
politikaları etkileme yollarını artırmakta ve bunun sonucunda da demokrasi daha derin bir boyut kazanmaktadır.
Benzer şekilde, kamu görevlilerinin de böylesi bir katılıma açık olması gerekmektedir. Katılımcı yönetişim veya
demokratik yönetişim sunduğu daha doğrudan katılım biçimleriyle vatandaşların ya seçmen ya da gözlemci olarak
toplumdaki görevlerinin zenginleşmesini sağlamakta ya da bu görevlerine tamamlayıcı olarak katkı sağlamaktadır.
Özellikle örgütlendiğinde, sivil toplum güçlü bir etki yaratabilir ve hesap verebilirlik, şeffaflık, katılım ve etkili
yönetişim, kalkınma işbirliğinin demokratik hale getirilmesi ve resmi kalkınma programlarının niteliği ve uygunluğu
unsurlarının daha da derinleştirilmesini talep ederek duyarlı yönetim kurumlarının ve uygulamaların güçlendirilmesine
katkı sağlayabilir.
Başlıktan da anlaşılacağı üzere, bu belge iki amaçla hazırlanmıştır: Kamu ile STK’lar arasındaki istişareye dair bilginin
ve anlayışın derinleştirilmesi ve uluslararası kuruluşların ve hükümetlerin, Kamu-STK işbirliğinin temel ilkelerini
uygulamada nasıl sürdürülebilir anlaşmalar ve prosedürlere dönüştürdüğünün açıklanması.
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Bölüm 1 STK’ların Sosyal Politika Geliştirme ve
Uygulama Sürecine Katılımı
STK’lar, demokratik toplumlardaki yerleri itibariyle ve sosyal yardım mimarisinin bir parçası olarak; hem ulusal hem
yerel düzeyde sosyal politikanın geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesine dair tartışmalarda masada olmayı talep
etmektedir. Bu nedenle sivil toplumun sosyal politikanın geliştirilmesi ve etkililiğine dair tartışmalarda daha fazla söz
sahibi olması yukarıdaki tartışma ile yakından bağlantılıdır.
Kamu politikalarının şekillendirilmesinde ve uygulanmasında sivil toplum kuruluşlarının katılımının artması, birçok kamu
kurumu tarafından önemli görülmektedir. Çünkü sivil toplum katılımının artması, kırılgan hedef gruplara yönelik
kalkınma çabalarında ilerleme kaydetmeyi sağlar ve sonuçların verimini iyileştirir.
Politika belirleme, oluşturma, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini kapsayan sosyal politika döngüsünün tüm
süreçlerinde STK’larla işbirliği yapmak gerek yerel gerek ulusal düzeyde faydalı ve sürdürülebilir bir politika oluşturma
süreci için bir anahtar niteliğindedir. Söz konusu işbirliğinin önemi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2013-2017
yılları için Stratejik Planı’nda da açıkça vurgulanmıştır. Bu işbirliği ne kadar aktif paydaşlar arasında büyük oranda
karşılıklı tanıma ve güven ihtiyacını doğursa da her şeyden önce diyaloğun mutabakat çerçevesinde yürütülmesi ve
hemfikir olmanın sağlanması için ön koşulların da olması şarttır.
Bu ön koşulların bazıları aşağıdaki gibidir:
 STK’ların; politika plan ve yaklaşımlarını etkilemek ve ilgili yerel ve uygulamalı deneyimlerine dayanarak





politikaları tamamlayıcı bilgilerle beslemek üzere açıkça ve kanıta dayalı anlamlı adımlar atmasını sağlayacak
yasal çerçeve;STK’ların kabiliyet ve yetkinliklerinin sınırlarını göz önünde bulundurarak, yetkilere sahip ve bilgili
STK sektörü, yerel/ ulusal düzeydeki politika oluşturma araç ve yaklaşımların farkındalığını taşır , ilgili
alanlardaki boşluk ve gelişmeleri saptayıp tanımlayabilir ve dolayısıyla politika oluşturma mekanizmasının
farklı aşamalarına anlamlı katkıda bulunur.
Politika plan ve stratejilerine uygun olarak uzman ve profesyonel şekilde projeleri yöneten, yürüten,
değerlendiren ve denetleyici olmanın yanı sıra politika süreçlerindeki sorumlulukları konusunda yeteri kadar
bilgi sahibi olan bir STK Sektörü
İyi hal ilkelerine dayalı sürdürülebilir ve ortak politika diyaloğu oluşturmaya elverişli stratejik çerçeve

Dünya genelinde değişim ve sosyal dönüşümün aracısı olan milyonlarca sivil toplum kuruluşu (STK), kalkınmaya,
eşsiz ve önemli yollarla katkıda bulunmaktadır. STK’lar yıllar içinde farklı roller geliştirmiştir; sade vatandaşların
deneyimlerinin, kalkınma çabalarına yansımasını sağlamakta, yoksul bireylerin kapasitesini geliştirmekte ve onlar
için ve onlarla birlikte savunuculuk yapmakta, hizmet sunumuna yenilik getirmekte, kalkınmanın hem donörleri
hem uygulayıcıları olarak hareket etmekte, kalkınma bilgisi ve inovasyonu desteklemekte, toplumdaki genel
farkındalık ve dayanışmayı derinleştirmek için çalışmakta ve ortak kalkınma hedefleri için birlikte çalışmak üzere
hükümet ve donörlerle içermeci politika diyalogunu teşvik etmektedirler. Katılımcı, demokratik yönetişim,
kalkınmanın lokomotifidir. Demokrasi, yönetişim kavramı ile doğrudan bağlantılıdır.
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SİVİL TOPLUMUN KATILIMIYLA DAHA ETKİLİ, İHTİYACA CEVAP VEREN VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİŞİM

Stratejik ve Yapıcı Birliktelik Alanları
1. Arz ve talebi artırmaya yönelik Kapasite Geliştirme (Kültürel boyut, politika geliştirme ve savunuculuk)
2. Yapıcı birliktelik için yönetişim alanlarının güçlendirilmesi (bölgesel, milletler topluluğu çapında ve küresel)
3. İyi uygulamalar, Paylaşım, Bilgi Yönetimi
STK-Yönetişim Yapıcı Birliktelik Alanları ve Yaklaşımları
Ortak yönetişimin yükselişi, son yıllarda ortaya çıkan siyasi bir gelişme olup bu süreçte devlet dışı aktörlerin (özellikle
STK’lar) politika yapma çalışmalarına katılımı önemli ölçüde artmıştır. Ekonomik küreselleşme, bilgi ve iletişim
teknolojisi ile artan hareketlilik, birbiriyle bağlantılı ve birbirine bağımlı dünyanın temel özellikleridir.
Son yıllarda gözlemlenen ve yerel düzeylere, daha fazla karar alma yetkisi ve finansman sağlanmasına dayanan
adem-i merkeziyetçilik yönündeki adımlar, STK’ların çalışmalarından beslenmiş ve çoğu zaman STK’ların yerel
düzeyde politikayı etkileme imkanlarını artırmıştır. Bireyler, yaşamlarını etkileyen kararları etkileme fırsatlarına cevap
verdikçe adem-i merkeziyetçilik ve yetki devri, vatandaş katılımını artırmış ve sivil toplum faaliyetini teşvik etmiştir.
Güçlü sivil kapasite ve sağlıklı örgütlenme hayatı ile yakından bağlantılı olan anlamlı kamu katılımı, sosyal istikrar ve
sosyal barışın temelini oluşturmaktadır. Yoksulluk ve sosyal eşitsizlik, gıda ve enerji güvenliğinin eksikliği, barış ve
güvenlik, ekonomik krizler ve iklim değişikliğinin neden olduğu zorluklar konusunda birlikte harekete geçmek için
ulusal ve sektörel sınırları aşan yeni işbirliği türlerine ihtiyaç vardır. Ayrıca bu noktada STK’ların, yerel, bölgesel ve
küresel yönetişim diyaloglarındaki etkisi göz ardı edilemez.
STK Gelişiminin Etkililiğine Dair İlkeler
İstanbul İlkeleri ve Uluslararası Çerçeve; kalkınmanın bir yandan hükümetlere ve donörlere diğer yandan STK’ların
kendisine de etkili olacak şekilde gerçekleşmesi için sivil toplumun gerekli gördüğü konularda STK’ların yürüttüğü
analiz sonuçlarını ve uzlaştığı noktaları yansıtmaktadır. Söz konusu ilkeler ve çerçeve, STK’ların, paydaşlarla olan
sosyoekonomik ve siyasi ilişkilerine yön vermesi gereken değer ve niteliklerin ifadesidir. Bu ilkeler, STK’ların “kendi
başına kalkınma aktörleri” oldukları düşüncesine küresel düzeyde meşruiyet kazandırmaktadır.
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İstanbul STK Etkin Kalkınma İlkeleri
STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 1.Küresel Forumu 28-30 Eylül 2010 İSTANBUL
70 ülkeden sivil toplum, hükümet ve bağış kuruluşları 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşen STK Etkin
Kalkınma Açık Forumu 1. Küresel Kongresi (Open Forum for CSO Development Effectiveness) için
İstanbul’da bir araya gelerek İstanbul Etkin Kalkınma Prensiplerini ortaya çıkardılar. Kongre ilk kez
bağışçılar, sivil toplum ve hükümetleri ulusal danışma toplantılarının sonuçlarını değerlendirmek üzere bir
araya getirerek süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştur:
İstanbul STK Etkin Kalkınma İlkeleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İnsan hakları ve sosyal adalete saygı ve teşvik
Kadınların ve kız çocuklarının haklarını savunmak ve cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek
Katılım, demokratik sahiplik ve vatandaşların güçlenmesine odaklanmak
Çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek
Şeffaflık ve hesap verebilirliği uygulamak
Tarafsız ortaklık ve işbirlikleri yürütmek
Bilgi üretmek ve paylaşmak, karşılıklı öğrenmeye destek vermek
Olumlu sürdürülebilir değişimi gerçekleştirmeye destek vermek

Dış Etkenler Sosyoekonomik ve Kültürel Etkenler, Donör Politikaları vb.

Katılımcı Yönetişim’in tanımlanması, bireyler, kurumlar ve hükümetin, ortak hedefler doğrultusunda çalışmak, karar
almak, meşru yetki ve güç oluşturmak ve insan haklarını korumak ve geliştirmek için başvuracakları kural, kurum ve
süreçleri içermektedir. Katılımcı yönetişim; devlet, piyasa ve sivil toplumun, değişimi etkilemek üzere nasıl etkileşeceği
ile ilgilidir. Bu etkileşimler denince akla gelen bazı unsurlar; sivil toplumun karar alma süreçlerine dâhil edilmesi,
politika oluşturma aşamasında vatandaşların söz hakkına sahip olması ve sürece dâhil olabilmesidir.
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Aktif, yani kamu kurumlarını sorgulayabilen ve farklı katılım yöntemleri önerebilen bir sivil toplum, katılımcı yönetişimin
yapı taşıdır. Demokratik yönetişim, “genel oy hakkı”ndan çok daha fazlasıdır. Ayrıca, kalkınma ve demokrasi başlı
başına birer hedefken net bir “demokratik payda”, yani bireylere somut faydalar sağlama noktasında birbirini karşılıklı
beslemelidir.
Yaparak öğrenme yaklaşımını uygulayarak ve ilk temel katılım alanında (kapasite geliştirme) öğrenilen bilgi, tutum ve
yeni becerileri hayata geçirerek, STK’ların açık ve net olan STK gündemlerini takip edecekleri alanı daha iyi kullanma
kapasiteleri güçlendirilecektir.
Bu da aşağıdaki adımların izlenmesiyle gerçekleştirilebilir:
 Politika araştırmasının artırılması
 Savunuculuk planının netleştirilmesi
 Gerekli Teknik Desteğe Erişilmesi
 Bölgesel Gündemlerin İzlenmesi
İster yerel ulusal düzeyde ister bölgesel ve küresel düzeyde olsun, platform ve diğer katılım alanlarına anlamlı şekilde
katılabilmek için STK’lar, katılım göstermeye hazırlıklı ve katılabilecek kapasitede olmalıdır. Hazırlıklı olma ve kapasite,
STK ağlarının iç hazırlığını içermektedir. Bu da uzlaşılan pozisyonlara ulaşmak için STK’ların kendi iç istişarelerini
gerçekleştirmesi, müzakere etme becerisine sahip olması, uzlaşı geliştirebilmesi, güven ve ilişkiler tesis edebilmesi
anlamına gelmektedir. İlk iki eylem alanı birbirine geçmiş durumdadır; ilk temel eylem alanında kapasite
güçlendirildikçe bunlar, ikinci eylem alanında denenmekte ve uygulanmaktadır.
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Düzey

Etkileşimin Niteliği

STK’ların Karar Alma
Sürecine Katılım Düzeyi

Sonuçlar

Söz Sahibi
Olma

Tek Taraflı

Yok

Politika sürecini etkilemeye yönelik
imkânlar sınırlıdır.

Bilgiye Erişim

Tek Taraflı

Yok

Tanınma

Çift Taraflı

Düşük

Etki

Çift Taraflı

Ortak

Aktif/Etkili
Katılım

Çift Taraflı

Eşit

Hükümet, sivil topluma, politika
oluşturma ve uygulama süreçleri
hakkında bilgi sağlar.
Hükümet, çokuluslu kuruluşlar ve
hükümetlerarası kuruluşlar sivil
toplumun sunduğu teklifleri/önerileri,
politika seçeneklerini dikkate alır, ancak
eylem sınırlıdır.
İstişare için resmi yapılar mevcuttur ve
sivil toplumun politikaya etkilerinin izleri
bulunmaktadır. (Kısa vadeli, ad-hoc)
Karar alıcılar politika gündemini
belirlerken sivil toplumla işbirliği içinde
olurlar.

1.Düzey: Söz sahibi olma. Etkileşim tek taraflı ve yukarıdan aşağıya doğrudur. Kamu sektörünün, politika oluşturma
ve karar alma süreçlerine STK’ları dahil etme konusunda yasal yükümlülükleri bulunmamaktadır. Buna örnek olarak
Fransa verilebilir. STK sektörünün politika oluşturma döngüsüne doğrudan katılması mümkün değildir.

2.Düzey: Bilgiye Erişim. Bu düzeyde de etkileşim tek taraflı ve yukarıdan aşağıya doğrudur. Tüm AB Üye Devletlerinde
karar verilecek politikalar hakkında bilgiye erişim mümkündür.

3.Düzey:

Tanınma, Hükümetin onaylamadan önce taslak politikayı ve stratejiyi yayımlayarak STK’ların kendi
görüşlerini ‘tanıdığını’ ifade etmektedir. Politika ve stratejiler onaylanmadan önce, Hükümet STK’lardan geri
bildirimlerini rica etmektedir. STK’lar genellikle bu amaçla oluşturulan web sitesi üzerinden görüşlerini bildirmektedir.
Bu düzeyde çift taraflı iletişim gerçekleşmektedir. Ancak STK’ların politika oluşturma süreçlerine katılımları düşük
düzeyde kalmaktadır. Bu düzeye örnek olarak Birleşik Krallık’taki uygulama verilebilir. Birleşik Krallık’ta da Hükümet,
web sitesi üzerinden onaydan önce (genellikle 12 hafta) yayımlanan istişarelerde geri bildirim sağlamaktadır.
4.Düzey: İstişare süreci sürekli bir diyalog şeklini aldığında etki ortaya çıkmaktadır. Birçok ülke yasa ve stratejilerine
‘sosyal diyalog’ ilkesini dahil etmekte ve söz konusu ilkeyi uygulamaya geçirmek üzere ortak daimi komite şeklinde
mekanizmalar kurmaktadır. Bu düzeye örnek ülkeler arasında, Estonya, Macaristan, İtalya, İspanya, Almanya (bu
belgede de bahsi geçmektedir.) ve neredeyse AB Üye Devletlerinin çoğu bulunmaktadır. İstişare süreci tabii ki iki
taraflı bir ilişki çerçevesinde devam etmektedir. Ancak, politika ve stratejinin onaylanması konusunda nihai kararı ve
sorumluluğu kamu üstlenmektedir.

5.Düzey: Aktif katılım. STK’ların da politika uygulanmasına dâhil olduğu istişarelerde görülmektedir. Bu belgenin
ekinde bulunan İtalya örneği, bu çok düzeyli yönetişim modelini temsil etmek üzere sunulmaktadır.
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İstişare Stratejisi Geliştirilmesi

Uluslararası iyi uygulamalarda kamu kurumları, sivil toplum sektörünün gelişmesini ve karar alma sürecine
katılımını kolaylaştırmak için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Bu yöntemler şunlardır:
 İşbirliği için politika belgeleri,
 İşbirliği için devlet organları,
 Bakanlık düzeyinde STK’larla ilgili irtibat kişileri veya bir daire,
 Parlamentoda irtibat kişileri,
 Sivil toplumu geliştirme konseyleri,
 Spesifik alanlara veya konulara odaklanan diğer sektörlerarası danışma organları,
 Sivil toplum fonları,
 Vatandaş katılımına ilişkin kanunlar/düzenlemeler.
Kamu idareleri, işbirliğini güçlendirmek ve uzun
soluklu ortaklıkları temin etmek adına ilk adım
olarak politika belgeleri (stratejiler, anlaşmalar,
mutabakat zaptı vb.) benimsemiştir 1. Bu belgeler
kamu-STK işbirliği için stratejik bir çerçeve
sunmaktadır. Söz konusu çerçeveler genel olarak
STK sektörünün vizyonunu ana hatlarıyla ortaya
koymakta,
STK’ların
rollerini
belirtmekte,
işbirliğinin çerçeve ve ilkelerini tanımlamakta ve
ilerideki ortaklıklar ve sektörün gelişimi için zemini
ve gelişimin ne yönde olacağını belirlemektedir.
Bu çalışmaları gerçekleştirirken kamu idarelerinin varsayımları şöyledir:
 Kamu-STK istişaresi ve işbirliği; içerik olarak nitelikli, ayrıca insancıl ve anlaşılır olan iyi düzenlemelere
ve etkin siyasi kararlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma vatandaşların günlük
yaşamları kolaylaştırmakta ve sık sık tadile ihtiyaç duyulmamaktadır. Düzenlemeler, toplumun
ihtiyaçlarını ve hayatın dinamiklerini de yansıtmalıdır. Ancak bu şekilde insanlar bu düzenlemeleri kabul
edecek ve yaşamlarını bu düzenlemeler temelinde şekillendirmeye istekli olacaktır.
 Tüm kilit paydaşların sahiplenmesini sağlama hedefi için ise, vatandaşların bireysel olarak karar
alıcılara ulaşması ve süreç üzerinde somut etkiler yaratması çoğunlukla zordur. Bu nedenle STK’ların
genellikle vatandaşlar ile kamu idareleri arasında köprü kurduğu düşünülür. Bu durum, ilgili
vatandaşların düşüncelerinin daha yapıcı şekilde ifade edilmesine yardımcı olmaktadır.
 Özellikle sosyal politikalar alanında, bireyler ve toplum üzerindeki etki, çeşitli şekillerde, haklarına
müdahil olma ve yaşam kalitesini etkileme şeklinde görülür. Anlaşılabileceği üzere, bu bireyler ve
toplulukların direnç göstermesine ve reddetmesine de neden olur. Bu nedenle, düzenleme oluşturmanın
erken aşamasında kamu-STK işbirliği, daha ileriki aşamalarda uygulamada ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkları önleyebilir. İşbirliği özellikle ek argüman, bakış açısı, görüş, bilgi ve el eştirel
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Kamu politikası, hükümetin çalışmaları anlamına gelmektedir. Karar alıcıların dikkatine sunulan meseleler sonucunda oluşturulan politika, yasa
ve yönetmelikler şeklinde de tasarlanabilir.
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yansımalarını elde etmek açısından da mantıklıdır. Bu durum kuşkusuz sosyal politikanın niteliğinin
iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
 Politika döngüsünün tüm aşamaları, uzman bilgisi ve deneyiminin aktarılması için zengin bir ortam
sunmaktadır. Ortak bir çaba ile bu aktarımın teşvik edilmesi ve desteklenmesi ile ilerideki karar alma
süreci tüm aşamalarda zenginleştirilebilir.

Birçok ülkede uygulamaya konan kamu-STK işbirliği politika belgeleri şunları içermektedir:
 Hükümet ile STK’lar arasındaki karşılıklı anlaşmalar (Birleşik Krallık, Hırvatistan)
 Parlamento ile STK’lar arasındaki karşılıklı anlaşmalar (Estonya),
 Hükümet ve parlamento ile paralel anlaşmalar (Letonya)
 Hükümetçe benimsenen tek taraflı stratejiler (Macaristan, Polonya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Karadağ).
Birçok ülke son 10-12 yılda Kamu-STK işbirliği politika belgelerini gözden geçirmiş veya yenilemiştir. Bazı durumlarda
(Macaristan, Estonya) bu, planlanan bir çalışma iken diğer durumlarda hükümetin değişmesi (özellikle Birleşik Krallık
örneğinde), uygulama takviminin değişmesi (Polonya) veya belgenin süresinin dolması (Hırvatistan, Karadağ)
sonucunda bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Gözden geçirme çalışmaları, Ulusal Kalkınma Planlarının programlama
döngüsü ile de bağlantılıdır (Polonya ve Letonya örneklerinde olduğu gibi)

İstişarenin başladığı nokta, aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Genel olarak ilk adım ‘sorun tespiti’dir. Döngünün ilk aşaması olan gündem oluşturma politika yapıcılara, hangi
problemlerin ele alınacağının belirlenmesinde yardımcı olur. Söz konusu meseleler, birçok kez ele alınabilir ve
burada istişare süreci; çalışma grupları, STK forumları vb. şeklinde gerçekleşebilir.
İstişare süreci, politika girdilerinin belirlenmesi aşamasından sonra yapılandırılmış bir şekilde başlar. Kamu
sektörü; STK’ların savunuculuğunu yaptığı hedef gruplar adına ifade ettiği ihtiyaçları dikk ate alır ve bu ihtiyaçları,
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politika analizi ve ifade edilen ihtiyaçlara cevap vermek için oluşturulan politika araçları ve geliştirilecek tedbirler
ile besler. İstişare, politika konusunun belirlenmesi, boyutlarının araştırılması ve politika alternatiflerinin
belirlenmesi olmak üzere politika geliştirme sürecinin tüm aşamaları için geçerlidir. İstişare, hükümetçe alınan
kararları etkileyebilmek için kamu sektörü, özel sektör, gönüllü sektör ve topluluk sektörlerine gerçekçi ve
zamanında fırsat sunan bir diyalogdur. Hükümetlere, kamunun menfaatine uygun ve hükümetin çeşitli kamu
politikası meselelerine dair genel duruşu ve niyetini ortaya koyan tutarlı politikaları uygulama yetkisi verilir. Bu
nedenle, kamu-paydaş istişaresinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve hangi derinlikte gerçekleşeceği hükümetin
takdirindedir. İstişare, hesap verme ilkesine ve hükümetin, politika kararından etkilenecek taraflarla istişarede
bulunma yönündeki stratejik niyetine hizmet eder. İstişare, başarılı bir politika uy gulamasının gerçekleşebilmesi
için gerekli olan güven tesisi ve şeffaflık ve iyi çalışma ilişkilerinin sağlanmasına yardımcı olur. Bu tür bir adım
(sorun tespiti, politika girdileri, politika analizi, politika tedbirleri veya araçları) “politika geliştirme döngüsü” olarak
da tanımlanır. Politika oluşturma döngüsünde sorunların çözümleri ana hatlarıyla belirlenir ve tartışılır. Tüm bu
süreçlerde, taraflar arasında yoğun istişare ve müzakere gerçekleştirilebilir. Liderler, örgütler ve diğer tarafların, çoğu
zaman diğer tarafa karşı “kendi ihtiyaç ve istekleri için mücadele etmesi” gerekir. Bütçesel hususlar, kişisel veya siyasi
kısıtlamalar veya belli mevcut programların korunması, dikkate alınan hususlar arasında sayılabilir. Bu nedenle kamu
politikaları, diğer araçlardan ziyade istişare ve müzakere çalışmaları sonucunda oluşturulur.
Politika geliştirme döngüsünde, STK’lar ile istişareler, yetkili kamu idarelerince yürütülür. Çalışma grupları, komiteler,
internet üzerinden istişareler, umuma açık duruşmalar, bakanlık önderliğinde yuvarlak masa toplantıları gibi farklı
istişare araçlarına başvurulur.
Bir sonraki aşama, resmi bir yasama süreciyle politikanın meşruiyet kazanacağı ‘karar alma’ aşamasıdır. Meşruiyet,
kamuoyunun, hükümetin çalışmalarını yasal ve otoriter bulduğu anlamına da gelir.
Bu adımın tamamlanmasının ardından politika, onaylanmış yasa olarak kabul edilir ve bu şekliyle uygulanabilir.
Demokratik bir sistemde, politikanın meşruiyeti, vatandaşların bu politikayı kabul etme isteği ile doğru orantılıdır.
Dolayısıyla, vatandaşların, politika yapıcıların davranışını veya mevzuatı bir şekilde kabul edilemez görmesi halinde
uygun prosedürlere başvurarak politikayı reddetmesi mümkündür.
Uygulama aşaması, politikaları eyleme dönüştürür. Sorumluluk, politika yapıcılardan politika uygulayıcılara geçer ve
bu süreçte politikalar daha da gelişebilir. Bir politikanın başarılı olup olmadığı çoğunlukla bu aşamaya bakarak
anlaşılabilir; iyi tasarlanmış ancak uygulaması zayıf olan bir politika başarısız olabilir.
Politika geliştirme, mevzuat geçtikten sonra bile devam eder; değişiklik gerekirse düzeltme yapılır veya orijinal mevzuat
yeniden salahiyetli kılınır. Bu nedenle birçok ülkede kamu-STK işbirliği çerçevesi, STK’lar ile istişareyi başlatma görevini
tekrar ilgili kamu idarelerine verir.
Politika yapıcılar, geliştirdikleri politikaların, hedeflere ulaşmada etkili olup olmadığını tespit etmek için değerlendirme
yaparlar. Bu tespit yapılırken şunlar dikkate alınmalıdır:
 Sonuçlar nasıl etkili bir şekilde değerlendirilecek?
 Sonuçlar nasıl ölçülecek?
 Bir politikanın verimi ile etkililiği nasıl değerlendirilecek? (verimi ölçmek, etkililiği ölçmekten daha
kolaydır)
Değerlendirme, politika uygulanırken ya da söz konusu politika tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilir. Politikalar
uygulanmaya başladıktan sonra, periyodik olarak uygunluk ve kullanımları açısından ölçülürler. Bu ölçüm sonucunda
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politikaya devam edilmesine, politikanın değiştirilmesine veya sonlandırılmasına karar verilebilir. Bu durumlar çoğu
zaman politika yapıcıların hedef, değer, inanç ve önceliklerinin değişmesi sonucunda ortaya çıkar. Yeni meseleler
gündeme geldiğinde politika yapma döngüsü tekrar başlar ve yönetim organlarının, yeni ve önemli zorlukları başarıyla
ele almasına yardımcı olur. Birçok ülkede Kamu STK ortaklığı çerçevesinde “izleme komiteleri” oluşturulmuştur. Bu
komitelerde STK temsilcileri üye olarak dahil edilmişlerdir. Daha önce oluşturulmuş politikalar, yeni politikalar
oluşturma sürecini etkilemektedir. Aynı zamanda politikayla ilgili faaliyetlerin gerek yerel gerek ulusal (hükümet,
meclis, bilimle uğraşan topluluklar gibi) olmak üzere farklı düzeydeki etkileşimlerin de sürece yansımaları olmaktadır.
10 yıl önce “sözleşme” denince, kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ve sivil toplum kuruluşları (STK), bunların
toplumsal yaşamdaki rolü ve hükümet ile işbirlikleri akla çok gelmezdi. İlk sözleşmeler 1998 yılında Birleşik Krallık’ta
ortaya çıkmış ve “İngiltere’de hükümet ile gönüllü sektör ve toplum sektörü arasında yapılan ve karşılıklı yararın
iyileştirilmesine yönelik sözleşme” olarak tanımlanmıştır.
İyi siyasi süreçler geliştirilmesi ve nitelikli kamu hizmetleri sunulmasında STK’ların oynadığı artan ve daha yapıcı rol ve
toplumun refahına yaptıkları katkı; hükümetleri, STK’lar ile işbirliği belgeleri üzerinde müzakere etmeye ikna eden ve
hatta zorlayan faktörlerdi.
Bu belgeler, farklı ülkelerde farklı isimlerle anılmıştır. Örneğin:
 İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da (Birleşik Krallık) “sözleşmeler”;
Sözleşme, kamu sektörü ile gönüllü sektör ve topluluk sektörü arasında yapılan bir anlaşmadır. Sözleşme, ilişkinin
temel ilkelerini ortaya koymakta ve ilişkiyi, karşılıklı avantaj sağlayacak şekilde iyileştiren bir çalışma şekli tesis
etmektedir. Sözleşme, 1998 Kasım ayında imzalanmış ve 2010 yılında yenilenmiştir.
Sözleşme; politika geliştirme ve istişare sürecine katılım, finansman düzenlemeleri (hibe ve sözleşmeler dâhil), eşitliğin
geliştirilmesi, hizmet sunumuna daha fazla katılımın sağlanması ve bağımsızlığın güçlendirilmesi gibi konuları ele
almaktadır.
Sözleşme, sektörlerarası işbirliğinin tesis edilmesinde, STK’ların, hedef grupları en olumlu yönde etkileyen hizmet ve
politikaları daha fazla etkileme ve bu hizmetleri sunma imkânına sahip olmasında son derece önemli bir rol
oynamaktadır.
Tüm kamu daireleri, Sözleşme’ye taraftır ve Sözleşme’nin uygulanışının takibinden, Kabine Ofisi’ne bağlı Sivil Toplum
Ofisi sorumludur.
İlk ulusal Sözleşme’yi bir dizi ilke takip etmiştir. İlkeler, Sözleşme’nin nasıl hayata geçirileceğini açıklığa
kavuşturmuştur. İlkeler, Finansman ve İhale, Gönüllülük, İstişare ve Politika Değerlendirme, Topluluk Grupları ve
siyahi ve Etnik Azınlık STK’larına odaklanmıştır. Yerel düzey, ulusal sözleşme temelinde yerel sözleşmeler yapmaya
teşvik edilmiştir. Yereldeki ortaklara müzakere yürütme konusunda yardımcı olmak üzere 2000 yılı Temmuz ayında
İngiltere’de Yerel Sözleşme Rehberi yayımlanmıştır.


Hırvatistan’da “Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile İşbirliği Programı”;

STK’larla İşbirliği Dairesi, 1998 yılında STK’larla İşbirliği Dairesi Yönetmeliği ile kurulmuştur. Daire, hükümet dışı ve
kâr amacı gütmeyen sektör ile işbirliği ve ortaklık koşullarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülmesi
amacıyla kurulmuştur. Daire’nin görevi, bakanlıklar, merkezi düzeydeki devlet daireleri, Hırvat Hükümet ofisleri, devlet
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idari kuruluşları ve yerel düzeydeki idari kurumların izleme ile ilgili çalışmalarını koordine etmek ve hükümet dışı ve
kâr gütmeyen sektör ile aralarındaki işbirliğini iyileştirmektir.
 Estonya’da “Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Konsept” (“EKAK”),
Kamu kurumları ve sivil girişimlerin rolleri, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının kamu politikalarını
şekillendirme ve uygulama ve sivil toplumu örgütlemedeki karşılıklı ilişkilerini ortaya koyan stratejik bir belgedir. Belge,
politikaya geliştirmeye katılım, fonlar, kamu hizmetleri için dışarıdan hizmet alımı, sivil farkındalık ve eğitim, gönüllü
hizmet ve yardımseverlik gibi sektörlerarası meselelere odaklanmaktadır.
 Kanada’da “mutabakat”;
Kanada Hükümeti ile Gönüllü Sektör (STK) arasındaki Mutabakat, Kanada Hükümeti ve gönüllü sektörün birlikte
çalışmak için daha açık, şeffaf, tutarlı ve işbirliği odaklı olma taahhütlerini ortaya koymaktadır. Mutabakat, Kanada
vatandaşlarının ulaşmayı hedefledikleri değerlerden beslenmektedir. Bu değerler, aktif vatandaşlık, demokrasi, eşitlik,
çeşitlilik, içerme ve sosyal adalettir.
Mutabakat, Kanada Hükümeti ve gönüllü sektörün, aşağıdaki eylemleri gerçekleştirme taahhüdünü yansıtmaktadır:
→ Hükümet, mevzuat, politika ve programların, gönüllü sektör üzerindeki etkilerini dikkate alacaktır ve gönüllü
sektörü, açık, bilinçli ve sürdürülebilir diyaloga dâhil edecektir.
→ Gönüllü sektör, önemli veya yeni meseleleri tespit edecek ve bunları, Kanada Hükümeti’nin gündemine
taşıyacaktır; tam çeşitlilik gözetilerek gönüllü kuruluşların anlamlı katkılar sağlamak üzere sürece dâhil
edilmesi için çalışacaktır.
Hem Kanada Hükümeti hem gönüllü sektör, gönüllü sektör girişimlerine dair çalışmaları yürütmek üzere yapılar
oluşturmuştur. Ortak İzleme Komitesi, genel olarak çalışmaların takibini yapmaktadır. Hükümet ve gönüllü sektör
birlikte çalışarak raporlama araçları geliştirmişlerdir. Raporlama araçları, geniş bir örneklem kullanarak tarafların,
kamu sektörü ve gönüllü sektörün Mutabakat ve İlkeler’e dair farkındalıkları ve bunların uygulanmasında kaydedilen
ilerlemeyi görmelerine imkân verecektir.
 Fransa’da “STK Şartı”;
Başbakanlığa bağlı olan Dernekler Üst Kurulu (Haut Conseil a la Vie Associative - HCVA), 2011 yılı Haziran ayında
kurulmuştur. Kurulun amacı, kamu otoriteleri ile STK sektörü arasındaki diyalogu güçlendirmektir. Kurula, Milli Eğitim
Bakanlığı başkanlık etmektedir.
Hala yürürlükte olan 1901 tarihli yasa oldukça liberal bir yasadır. Yasa, dernekleri genel olarak, iki veya daha fazla
bireyin, bilgi veya faaliyetlerini ‘kâr dışında farklı bir amaç’ doğrultusunda bir araya getirdikleri bir sözleşme olarak
tanımlamaktadır. Yasa, 1900’lerin sonunda birçok derneğin kurulmasına imkân vermiştir. Yasaya göre, derneklerin
kurulmasında yukarıdan aşağı bir yaklaşım izlenir. Buna göre, dernekler, yerindelik ilkesinde öngörüldüğü üzere
aşağıdan yukarı değil, kamu otoritesinden yetki alarak kurulur. Cumhuriyetçi yoruma göre, derneklerin kabul
görmesinde temel kriter, derneklerin eğitici bir yönlerinin olmasıdır: ‘İyi’ bir dernek, aynı zamanda bir ‘demokrasi
okulu’dur; dolayısıyla kamuoyunun genel menfaatini yansıtmaktadır.
Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, uluslararası dayanışma alanında çalışan Fransız STK’ların başlattığı
projelerin finansmanını 2009 yılında AFD’ye devretmiştir. Nitelikli uygun STK’lar 1901 yasasına göre sendikalar ve
yardım kuruluşlarıdır.
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Bu faaliyet, her yıl Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı tarafından tahsis edilen hibe bütçesinden finanse
edilmektedir. Faaliyet, STK’ların inisiyatif hakkı ve bağımsızlığını tanımaktadır.


Danimarka’da “Gönüllüler ile Kamu Sektörü Arasında Etkileşim Şartı”;

Danimarka İçişleri ve Sosyal İşler Bakanlığı, mevzuat, politika geliştirme ve STK’ların finansmanı alanlarından
sorumludur. Danimarka’da, tüm gönüllü çalışmalarından tek başına sorumlu olan bir bakanlık bulunmamaktadır.
Bunun yerine, gönüllü çalışmalar konusundaki sorumluluk, sorumluluk alanlarına göre farklı bakanlıklar arasında
paylaşılmıştır. Dolayısıyla, sosyal hizmetlerden sorumlu olan İçişleri ve Sosyal İşler Bakanlığı, bu alandaki gönüllü
çalışmalardan da sorumludur. Kültür Bakanlığı, kültür ve spordan ve dolayısıyla spor alanındaki gönüllü
çalışmalardan sorumludur. Eğitim Bakanlığı, genel toplum eğitimden sorumludur. Yasa, yerel yönetimlere, genel
toplum eğitim alanındaki çeşitli gönüllü faaliyetlere finansal destek sağlama zorunluluğu getirmektedir. Spor
derneklerinin çalışmaları ve çocuklar ve gençlerle gerçekleştirilen eğitim ve sosyalleşme faaliyetleri de bu kapsama
girmektedir.
Gönüllü Konsey, İçişleri ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından, Bakanlık ve Parlamento’ya, gönüllü sektör kuruluşlarının,
sosyal sorunların ele alınmasında oynayabileceği rol konusunda bilgi vermek üzere kurulmuştur. Konsey, kamu
kurumu statüsündedir ve Bakanlık tarafından finanse edilmektedir.
2001 yılında gönüllü sektör temsilcileri ile kamu sektörü temsilcileri arasında “Gönüllüler/Dernekler ile Kamu Sektörü
Arasında Etkileşim Şartı” imzalanmıştır. Şart’ın hedefleri şunlardır:
 Bireysel olarak vatandaşların toplumsal oluşumlara aktif olarak katılımlarını sağlayacak ve sosyal dayanışmayı
güçlendirecek en uygun etkin çerçeveyi oluşturmak
 Gönüllüler/Dernekler bünyesindeki hedef ve örgütlenme çeşitliliğine saygı duyulmasına yardımcı olmak,
 Bir yandan farklılıklara saygı duyarken diğer yandan Gönüllüler/Dernekler ile kamu sektörü arasındaki etkileşimi
güçlendirmek ve geliştirmek.
Hükümet; engelliler, mülteci ve göçmenler, risk altındaki gruplar, yaşlılar ve demans hastaları gibi belli hedef gruplarla
yürütülecek gönüllü çalışma konusunda hedefler belirlemiştir. Bu çalışma, farklı grupları ve ihtiyaçları inceleyen bir
araştırma ve gönüllü sosyal sektörden katkılar da içeren çeşitli girişimlerin fonlanması çalışmaları ile desteklenmiştir.
Ancak, girişimler, sunucu (örneğin, gönüllü kuruluşlar) değil, faaliyet odaklıdır. Dolayısıyla sektöre yönelik
desteklerinin dolaylı olduğu söylenebilir. Gönüllülük sektörünün alt yapısı, “gönüllülük portalı” şeklinde bir oluşumla
güçlendirilmiştir. Portala şu adresten ulaşılabilir: https://frivilligjob.dk/about-volunteering.html?sprog=enGB&sprog=en-GB.
 Macaristan’da “Hükümet-Sivil Toplum Stratejisi”
Strateji, 2006 yılında yayımlanmış olup Strateji’nin hedefleri şunlardır: STK’ların karar alma sürecine daha planlı bir
şekilde dâhil edilmesi ve kamu katılımının ve kamu-STK ortaklığının arttırılması, yürürlükteki mevzuatta tespit edilmiş
boşlukların ele alınması amacıyla mevzuatın gözden geçirilmesi, STK’ların etkililiğinin geliştirilmesi, devletin sağladığı
hibe mekanizmalarının daha STK dostu olmasının sağlanması, STK’ların kamu hizmetlerinin sunumuna katılımının
geliştirilmesi. Sivil toplum kuruluşlarının işleyişinin güçlendirilmesi ve üçüncü sektörün, hibe destekleri vasıtasıyla
gelişiminin sağlanması hedefleri doğrultusunda Ulusal Sivil Fon oluşturulmuştur. Macaristan’da kayıtlı olan ve en az
bir yıldır faaliyet gösteren özel vakıflar ve sivil toplum kuruluşları (işçi ve işveren menfaat grupları, siyasi partiler ve
sigorta birlikleri), Fon’dan yararlanabilmektedir.
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Belgeye taraf olan kamu tarafı, hükümet (İngiltere) veya parlamento (Estonya) tarafından temsil edilebilir. Belgeler, iki
taraflı (İskoçya) veya tek taraflı (Macaristan) olabilir. Kısmen kısa (Birleşik Krallık) veya ayrıntılı (Estonya) olabilirler. Bu
belgelere İyi Uygulama Kuralları ve yerel paktlar (Birleşik Krallık) eşlik edebilir veya ağırlıklı olarak ulusal bir süreç
olarak kalabilir (Hırvatistan). Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, tüm sözleşmeler devlet ile sektör arasında
“anlaşma” olmayabilir ya da bazı durumlarda, bir tarafın tek taraflı eylemi (daha çok hükümetin) sonucunda ortaya
çıkabilir.
Bu tür belgelerin ortak özelliği, kamu sektörü ile üçüncü sektör arasındaki işbirliğinin ilke ve değerlerinin karşılıklı
olarak tanınmasını ifade etmeleri ve ileride birlikte yapacakları çalışmanın yapısını ana hatlarıyla ortaya koymalarıdır.
Bu belgeler iki sektördeki ilişkileri kurumsallaştırma çabalarını temsil etmektedir. Bu ilişkilerin kurumsallaştırılmasındaki
amaç, politika kararı alma sürecine halk katılımının artırılması ve STK’ların hizmet sunumu fırsatlarına erişimini
iyileştirerek kamu hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesidir.
Politika geliştirme süreci için kamu-STK diyaloğunu kurumsallaştırmış diğer ülkeler şunlardır: Gürcistan, Yunanistan,
Letonya, Meksika, Moldova ve Romanya.
Her halükarda, güçlü ulusal karaktere sahip olan işbirliğine ait her mevzuat dökümanı ululuslararası alanda
genelleştirilemez. Her ülke örneği kendine has olma özelliğini korur.
ULUSLARARASI KURULUŞLAR: DÜZENLEME VE UYGULAMALAR
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD)
OECD 2012 yılında ‘STK’larla İşbirliği’ (2) başlıklı bir belge hazırlamıştır. Çıkarılan dersler belgede şu şekilde
özetlenmektedir:

Ders 1: Kanıt temelli, kapsayıcı bir sivil toplum politikası oluşturulmalıdır: STK ile işbirliği stratejisi, sivil toplum
sektörünün analizi ve STK’ların, sosyal politikanın gelişimine nasıl katkıda bulunduğunun anlaşılmasına dayanmalıdır.
Strateji; kilit terimler, hedefler, amaçlar ve ilkelerin yanı sıra STK’ların desteklenmesine yönelik farklı işbirliği türlerini
de ortaya koymalıdır. Sonrasında strateji operasyonel rehberlere dönüştürülmelidir.

Ders 2: Sivil toplum güçlendirilmelidir: Sivil toplumun bağlam ve durumunun somut olarak anlaşılması ve temsilci
kuruluşları tespit etmek üzere STK’ların haritalanması; bağlam, ihtiyaç ve kapasitenin anlaşılması ve sivil toplumla
bağlantılı politika süreçlerinde katılım, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması açısından son derece önemlidir.
Büyük şehirlerin sınırları dışındaki sivil toplumun ve daha küçük STK’ların, muhtemelen şemsiye kuruluş ve ağlarla
diyaloğa katılmaları sağlanmalı ve hükümetler ve STK’lar, düzenli ve anlamlı diyaloglara katılma konusunda teşvik
edilmelidir.

Ders 3: Kamuoyunda farkındalık teşvik edilmeli ve desteklenmelidir: Geliştirilen strateji, kamuoyunda farkındalık
oluşturulmasının amacı konusunda net olmalıdır. Örneğin, stratejinin amacının, STK’lar için bağış toplamak
amacıyla iletişim sağlanması mı yoksa işbirliği konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik faaliyetler
düzenlenmesi mi olduğu net şekilde belirtilmelidir

2

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/12%20Lessons%20Partnering%20with%20Civil%20Society.pdf
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Ders 4: Hedeflere ulaşılmasını sağlayacak ortaklar seçilmelidir: Hükümet, sivil toplum politikasının hedefleri ile tutarlı
olan ve hedeflere ulaşılmasına imkân veren ortaklıklar tesis etmelidir. Hedeflere ulaşılmasını sağlayacak ortaklar
seçmek hükümet için zor olabilir; hükümetin, yeni sivil toplum ortakları bulması ve onlarla güven tesis etmesi, uzun
süreli ortaklıklarda ise dönüşüme gidilmesi gerekebilir. Sivil toplum ortakları, sosyal politikanın hedeflerine ulaşma
kapasitelerine göre seçilmelidir. Ortakların kapsamının genişletilmesi açısından diğer zorluklar, düzenleyici ve idari
gereklilikler ve özellikle yeni ortaklara mali destek sağlarken riskten kaçınma isteğidir. Güven eksikliği, başarılı
ortaklıkların önündeki bir diğer önemli engeldir. Buna ek olarak, hükümetler, yasal olarak destek alma haklarının sivil
toplum sosyal politikalarıyla ihlal edildiğini düşünen STK’ların toplum içindeki olumsuz tepkisinden çekinmektedir.
Sonuç olarak hükümetler, çoğunlukla aynı ortaklarla çalışmaya ve sivil toplum politikasının hedeflerini uygulamak için
mücadele etmeye devam eder. Bu durum da hedeflere ulaşma ihtimalini sınırlandırmaktadır.

Ders 5: Politika diyalogu anlamlı hale getirilmelidir: Sivil toplum politikaları, ortaklıklar ve programlar konusunda
STK’lar ile açık ve şeffaf diyalog güveni arttırır, hesap verebilirliği iyileştirir, işbirliği için ortak zemin tespit edilmesine
yardımcı olur ve sonuçlara ulaşılmasının önünü açar. STK’lar, daha anlamlı, stratejik ve vakitlice yapılan diyaloğa
yönelik çağrılarını sürdürmektedir. İstişareler ad hoc olduğunda, politika geliştirme süreçlerinin geç aşamalarında
yapıldığında ve STK’lara girdi hazırlamak ve duruşlarını belirlemek için (bunun için çoğu zaman kendi aralarında
istişareye ihtiyaçları vardır) yeterli zaman verilmediğinde istişare bir kontrol listesi çalışması olmaktan öteye
geçememekte ve donörlerin güvenilirliğini zedelemektedir. İstişareyi anlamlı kılmak için süreç, sivil toplum ile istişareye
ilişkin şeffaf rehberler hazırlanarak ve paylaşılarak ve bu rehberler tutarlı bir şekilde uygulanarak düzenlenmelidir.
İstişareler düzenli olmalı ve STK’ların daha nitelikli, bilgi paylaşımına dayanan ve sonuç odaklı diyalog yürütebilmesi
için zamanında duyurulmalıdır. Ya STK’lara bilgi verme ya da STK’ların katkısının etkisini gösterme yoluyla
gerçekleştirilen takip, sürecin güvenilir kılınması ve STK’ların istişarelere katılma isteğinin canlı tutulması açısından
önemlidir.
AVRUPA KONSEYİ/INGO (Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları)
Avrupa Konseyi’nin 2007 Haziran ayında İsveç’te gerçekleşen Demokrasinin Geleceği Forumu’nda katılımcılar,
Avrupa Konseyi INGO Konferansı’ndan Sivil Katılım için İyi Uygulama Kuralları hazırlamasını istemiştir. Bu kurallarda,
STK’ların karar alma süreçlerine katılımına yönelik mekanizmalar ve vatandaşların politika geliştirmeye katılmasının
diğer yolları gibi konulara yer verilmesi beklenmektedir. Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
Konferansı, 2009 yılında Karar Alma Sürecine Sivil Katılıma Dair İyi Uygulama kurallarını (“Kurallar”)( 3) kabul etmiştir.
Kurallar, kamu idareleri ve sivil toplumu hedeflemektedir. Kurallar, yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki STK’lar
tarafından parlamento, hükümet ve kamu idaresi ile olan diyalog ve işbirliklerinde kullanılabilir. Kurallar, yapıcı bir
ilişki tesis etmek için gerekli ilkeleri vurgulamaktadır: katılım, güven, hesap verebilirlik, şeffaflık ve STK’ların
bağımsızlığı. Ayrıca, kamu-STK diyalogu için elverişli bir ortam oluşturulması için şu koşullar sıralanmaktadır:
>
>
>
>
>
>
>

3

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİNE BAĞLILIK
SİYASİ İRADE
UYGUN MEVZUAT
NET VE AÇIK PROSEDÜRLER
SÜRDÜRÜLEBİLİR SİVİL TOPLUM İÇİN UZUN VADELİ DESTEK VE KAYNAKLAR
DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ İÇİN ORTAK ALANLAR

http://www.coe.int/en/web/ingo/civil-participation
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Kamuoyunun, politika oluşturma ve politika uygulamanın farklı aşamalarına dâhil olması, katılımın temel ilkesidir.
Sivil toplum kuruluşları (STK) veya sivil toplum örgütleri (STÖ), çeşitli vatandaşları ve bakış açılarını temsil eden politika
uzmanlarını ve farklı grupları bir araya getirir. Avrupa Konseyi, Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılım için İyi Uygulama
Kurallarında belirtildiği üzere “STK’lar, karar alma sürecini bilgi ve uzmanlıkları ile beslemekte, bu durumda
hükümetler de politika geliştirme ve uygulama aşamasında kendilerine yardımcı olması için STK’ların deneyiminden
faydalanmaktadır” (4).

AVRUPA KOMİSYONU
AB, insan hakları politikası ile bağlantılı her konuda, uluslararası
ve yerel sivil toplum kuruluşları ile istişarelerinde sistematik bir
yaklaşım izlemektedir. İstişareler düzenli olarak gerçekleştirilmekte
ve AB’nin üye olmayan ülkelerle insan hakları alanındaki
diyaloglarına yön vermektedir (5).
Bu süreç, STK’lar ve yerel yönetimler dâhil kilit paydaşları içeren
bir uzlaşı geliştirme mekanizması olarak görülmektedir. Katılımcı
süreç, politika düzeyindeki tartışmaları ve fonlama araçlarını
içermekte, STK’ların çeşitliliğini tanımaktadır. Diyalog, AB tarafından desteklenen STK'ların ve yerel yönetimlerin en
uygun ihtiyaçları konusunda bir fikir birliğine varmıştır. Takip eden tartışmalar, STK’ların ve yerel yönetimlerin etkili bir
şekilde desteklenmesi için gerekli mevcut destek sunum mekanizmalarının en iyi nasıl uyarlanabileceğine
odaklanmıştır.
Üçüncü ve komşu ülkelerle dış ilişkiler konusunda ise Avrupa Komisyonu 2012 yılında bir politika değişikliğine giderek
sivil topluma yönelik uzun süredir devam eden desteğini ( 6) bir adım öteye taşımış ve özellikle yönetişim aktörleri
olarak kabul ettiği sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteğini güçlendirmiştir. Ülkelere, sivil toplumla işbirliğine yönelik
bir yol haritası oluşturmak üzere destek olunması yönünde izlenen yaklaşım aşağıdaki adımlarla açıklanmıştır.
01

Diyalog, Koordinasyon, Katılım

02

Yol Haritaları, Personel ve Yetkinlikler

03

Bilgi ve İletişim

04

STK’lar ve Kamu İdarelerine Yönelik Kapasite Geliştirme

4

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802eede1
5
Bkz. the EU Guidelines on Human Rights Dialogues, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16526.en08.pdf
6

COM(2012) 492 Communication: The roots of democracy and sustainable development: Europe’s engagement with Civil Society
in external relations, September 2012, http://www.euneighbours.eu/library/content/roots-democracy-and-sustainabledevelopment-europes-engagement-civil-society-external-rela-0
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Avrupa Komisyonu, 7 Ocak 2014 tarihinde Avrupa Ortaklık İlkelerini kabul ederek mevcut Yapısal Fon uygulama
süresi boyunca üye ülkelerde ortaklık ilkesinin uygulanışını güçlendirmiştir ( 7). Böylece ortaklık ilkesi, yasal olarak
bağlayıcı bir Komisyon Tüzüğü haline gelmiştir (Avrupa Komisyonu, 2014). İlkelere göre, kamu kurumları, ekonomik
ve sosyal ortaklar ve çevre ortakları, topluluk temelli kuruluşlar ve gönüllü kuruluşlar dâhil sivil toplumu temsil eden
organlardan oluşan ortaklıklar kurulması gerekmektedir. Avrupa Ortaklık İlkelerine göre (Avrupa Komisyonu, 2014,
syf.1): “Başta engelli bireyler, göçmenler ve Romanlar dâhil, ayrımcılık veya sosyal dışlanma riski en yüksek olan en

kırılgan ve toplumun dışına itilmiş bireyler olmak üzere programlardan etkilenen ancak programları etkilemeleri zor
olan grupların dâhil edilmesine özel özen gösterilmelidir.” İlkelere göre üye devletlerin, ortakların seçiminde şeffaf
olması; ortaklara yeterli bilgi vermesi; istişare sürecinde seslerinin duyulabilmesi için taraflara yeterli zaman vermesi;
ortakların, planlamadan değerlendirmeye kadar tüm aşamaya dâhil olmalarını sağlaması; ortakların kapasitesinin
güçlendirilmesini desteklemesi ve karşılıklı öğrenme ve iyi uygulamaların paylaşımı için platformlar oluşturması
gerekmektedir. Her ülke, İlkelerden hareketle, STK’lar ile birlikte daha spesifik işbirliği ve ortaklık kuralları geliştirmiştir.
Başlangıcı 1997 yılına uzanan AB İstihdam, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Genel Müdürlüğü, paydaşlarla istişare
konusunda uzun bir geleneğe sahiptir. Genel Müdürlük, 1997 yılında Avrupa İstihdam Stratejisi belirlenirken Açık
İstişare Yöntemi’ni (OMC) kullanmıştır.
Özetlemek gerekirse, AB’nin politikası ve kurumsal çerçevesi, sivil toplumun, demokratik yönetişim ve hakkaniyetli,
içermeci toplumlar oluşturmada oynadığı önemli rolün farkındadır ve bu rolü desteklemektedir.
AB, son yıllarda, ortak ülkelerde, STK’lar ile daha stratejik bir katılım ve yapılandırılmış diyalog tesis etmeye
çalışmaktadır. Bu yaklaşımın, tüm işbirliği araç ve programlarına ve işbirliğinin tüm sektörlerine dâhil edilmesi, bu
girişimin önemli bir parçasıdır. Avrupa Birliği Delegasyonları da bu süreçte önemli bir role sahiptir. Lizbon Antlaşması
ile Birliğin dış ilişkileri için daha tutarlı bir çerçeve sağlanması adına Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) kurulmuştur. Bu
Servis, Avrupa Birliği Delegasyonlarının, ortak hükümetlerle AB dış politikalarını ve politika diyalogunu uygulamadaki
rolünü genişletmiştir. Uluslararası seviyede, AB, kalkınma ortaklığının geliştirilmesinde öncü bir ortak olmuştur ve Etkili
Kalkınma İşbirliği için Küresel Ortaklık gibi çeşitli küresel forumlarda sivil toplumla kapsamlı diyaloga girmektedir.
AB ile üye ülkeler arasındaki ve AB ile STK’lar arasındaki stratejik işbirliği ve yapılandırılmış diyaloğun
güçlendirilmesi amacıyla AB, 2013 yılında ülke düzeyinde Sivil Toplumla İşbirliği için Yol Haritası oluşturma
sürecini başlatmıştır.

ÜLKE BAZINDA VAKA ÇALIŞMALARI
HIRVATİSTAN
Sivil Toplumun Gelişimine Elverişli bir Ortam Oluşturulması için Ulusal Strateji (2012-2016),
Hırvatistan Hükümeti’nin 12 Temmuz 2012 tarihli oturumunda kabul edilmiştir. Bu stratejik belge,
Hırvat Hükümeti’nin, sivil toplum kuruluşlarına yönelik hukuki, mali ve kurumsal sistemin
güçlendirilmesine yönelik politikasını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, STK’lar, Hırvatistan
Cumhuriyeti’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasının önemli bileşenleridir. Buna ek olarak, Avrupa Birliği politikalarının
şekillendirilmesi ve uygulanmasında önemli paydaşlardır.
Ulusal Strateji dört bölümden oluşmaktadır:
 Devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkilerin dayandığı değerler,
 Hırvatistan’da sivil toplumun gelişimi,
 Ulusal Strateji’nin hedefleri, öngörülen tedbirler ve faaliyetler,
 Ulusal Strateji’nin uygulanışı.
7
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Ulusal Strateji hazırlanırken, tüm hazırlık aşamalarında bilgi verme, istişarede bulunma, katılım ve STK’larla ortaklık
ilkeleri tam anlamıyla gözetilmiştir. Öncelikli hedeflerin ve Stratejinin alanlarının belirlenmesi gibi ilk aşamalardan
başlayıp çalışma grupları ve alt gruplarla yapılan ve aylarca süren çalışmalar ve çeşitli kamusal müzakereler ve
istişareler boyunca Hırvatistan’ın dört bir yanından 200’den fazla STK’nın yanı sıra birçok idari birim, yerel ve bölgesel
öz yönetimler, akademi ve iş dünyası Ulusal Strateji’nin nihai haline katkıda bulunmuştur. Stratejinin geliştirilmesine
çok fazla katılımcı dâhil olmuştur. Bu nedenle belgenin, STK’ların Hırvatistan’da faaliyet gösterdikleri koşulların
iyileştirilmesi için atılması gereken adımları ve önümüzdeki beş yılda sivil toplumun gelişimi için paylaştığı ortak vizyon
konusunda kilit sosyal paydaşlar arasındaki uzlaşıyı yansıttığı söylenebilir.
Ulusal Strateji şu kilit alanları içermektedir: sivil toplumun gelişiminin desteklenmesi için kurumsal çerçeve, sivil toplum
ve katılımcı demokrasi, sosyal kalkınma için STK’ların rolünün güçlendirilmesi, uluslararası bağlamda sivil toplumun
daha fazla gelişimi. Dört alanın her biri için Ulusal Strateji’nin ulaşmayı amaçladığı hedefler ve Strateji’nin
uygulanması için gerekli tedbirler ve uygulama faaliyetleri belirtilmektedir. Her faaliyet için uygulayıcı kurumlar ve
ortak uygulayıcılar belirlenmekte, uygulama takvimi ve ihtiyaç duyulan kaynaklar da ortaya konmaktadır. Uygulamada
kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesini kolaylaştırmak adına izleme ve değerlendirme göstergeleri
belirlenmektedir. Belgede toplam 26 hedef, 27 tedbir ve 91 uygulama faaliyetine yer verilmektedir.
Hırvatistan’da STK Ulusal Stratejisi’nin uygulanması için çeşitli yasal reformlar yapılmıştır. Bu reformlar şunlardır:
 Yeni Dernekler Kanunu,
 Şans oyunlarından elde edilen, gelirin STK faaliyetlerini finanse etmek üzere kullanılması için Şans
Oyunları Kanunu
 Gönüllülük ve vakıflar hakkında yasa tasarıları,
 Hibe sağlama konusundaki iyi uygulamalara dair taslak rehber,
 STK’lara bağış halinde vergi indirimi sağlayan yasa değişikliği,
 Yeni yasalar ve anlaşma kapsamında STK’ların fonlanmasına yönelik ihaleler,
 Çok yıllı finansman programı (önceki tek yıllık fon sistemi yerine)
BİRLEŞİK KRALLIK
Birleşik Krallık, bağlayıcı olmayan belgelerin kabul edilmesi bakımından öne çıkan bir örnektir.
“Anlaşma”, hükümet, ilgili kamu idareleri, icra ajansları ve sivil toplum kuruluşları arasında
yapılan bir sözleşmedir. Anlaşma, ortak hedeflere, topluluk ve vatandaşların yararına olan
sonuçlara ulaşılması için hükümet ile STK’ların ortaklık halinde etkili biçimde çalışmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Kamu idareleri ile gönüllü kuruluşlar arasında yapılan, güçlü, etkili ortaklıkları
desteklemeyi amaçlayan gönüllü bir anlaşmadır. Anlaşmanın ilkeleri, gönüllü kuruluşlar ile hükümet adına fon
sağlayan kamu idareleri arasındaki tüm ilişkileri yönetir. Anlaşma; gönüllü sektör ve topluluk sektörünün
bağımsızlığının korunması, kuruluşların, hizmet ve politikaların tasarım ve sunumuna dâhil olmasını sağlamak üzere
yöntemler geliştirilmesi ve fon düzenlemelerinin mümkün olan en adil biçimde yapılmasının sağlanması gibi önemli
konuları ele alır.
Sivil toplumun tartışmalı bir terim olduğu anlaşılmakla birlikte anlaşma kapsamında sivil toplum kuruluşları denince
hayır kuruluşları, sosyal işletmeler ve gönüllü gruplar ve topluluk grupları kastedilir.
Anlaşma ile şu sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir:
1. Güçlü, çeşitli ve bağımsız sivil toplum
2. Politika, program ve kamu hizmetlerinin etkili ve şeffaf şekilde tasarlanması ve geliştirilmesi
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3. Duyarlı ve nitelikli program ve hizmetler
4. Program ve hizmetlerde değişikliğe gidilmesi için net düzenlemeler
5. Eşit ve adil bir toplum.
Anlaşma, her sonuç için hükümetin ve STK’ların yükümlülüklerini ortaya koymaktadır. Anlaşmanın uygulanmasının
takibi ve anlaşmanın uygulanmasında kamu kurumlarına destek olunmasından Sivil Toplum Ofisi sorumludur. Sivil
Toplum Ofisi, Kabine Ofisi içinde yer almaktadır. STK’lar, ‘Anlaşmanın Sesi’ adlı şemsiye bir platform tarafından
desteklenmektedir. Anlaşmanın Sesi, gönüllü sektör ile hükümet arasındaki tüm ilişkilerin güçlü ve etkili ortaklıklara
dayanmasını temin etmek üzere çalışmaktadır. Anlaşmanın Sesi, 20.000’den fazla STK’yı temsil etmektedir ve kurul
üyeleri, aktif gruplar ve diğer şemsiye organlar gibi çok çeşitli gönüllü kuruluşlardan oluşmaktadır. Anlaşmanın Sesi,
her yıl Kabine Ofisi ile Ortak Eylem Planı konusunda mutabakat sağlar. Ortak Eylem Planı, ortak çalışmanın
planlandığı alanları belirlemekte ve Anlaşmanın Sesi’nin operasyonel planını tamamlamaktadır. Plan, Anlaşma’nın
bakanlıklara daha iyi dâhil edilmesi adına Anlaşmanın Sesi ve Kabine Ofisi’nin birlikte nasıl çalışacağına dair bazı
ortak öncelikler tanımlamaktadır. Her devlet dairesinde görevlendirilmiş bir Anlaşma irtibat kişisi vardır çünkü
Anlaşma, hükümetin bakanlıklar arası 7 önceliğinden biridir ve devlet dairelerinin bu önceliği stratejik planlarına dâhil
etmesi gerekmektedir.
Ulusal Anlaşma’nın yanı sıra İngiltere’de hemen hemen her yerel yönetimin de yerel anlaşması vardır. Yerel
anlaşmalar, ulusal anlaşmanın ilkelerini temel alarak anlaşmaları, yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden
yorumlar.
Hükümet ayrıca 2000 yılında bir İstişare Rehberi yayımlamıştır. Rehber, istişarelerin en iyi nasıl gerçekleştirilebileceğini
ve resmi bir istişare yürütülmesine karar verildiğinde insanların hükümetten neler bekleyebileceğini açıklamaktadır.
İstişare Rehberi, 2008 yılında güncellenmiştir. İstişare Rehberi, Birleşik Krallık’ta, sosyal politika alanında STK’lar ile
gönüllü kuruluşlar arasındaki işbirliğinin minimum standartlarının belirlenmesinde çok etkili bir araç olmuştur.

İSPANYA
İspanya, Avrupa Topluluğu’na, ülkenin demokrasiye geçişinin başlamasından yaklaşık 10 yıl
sonra, 1986 yılında katılmıştır. Birçok gözlemci, o tarihten bu yana İspanya’da demokrasinin
güçlendiğini düşünmektedir.
İspanya Krallığı’nda, merkezi yönetim ile sivil toplum arasındaki iletişim için yasal bir çerçeve sağlayan veya stratejik
iletişim prosedürlerini belirleyen genel bir hüküm (yasal hüküm veya ana plan) bulunmamaktadır. Bu ilişki, farklı yasal
düzenlemeler ile yönetilmektedir. Bu yasal düzenlemeler, farklı sektörlerde ekonomik, sosyal ve sivil paydaşlarla
ilişkilerden sorumlu farklı istişare organlarının kurulmasını öngörmekte ve bu organları düzenlemektedir. Sonuç
olarak, istişare mekanizmalarının analiz edilmesi için öncelikle istişarenin kolaylaştırılmasından sorumlu kuruluşların
tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, prosedürlerin anlaşılabilmesi için ilgili istişare organlarının tespit
edilmesi gerekmektedir.
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İspanya’da sivil toplumla istişare uygulamaları yapısal olarak üçe ayrılabilir:
A) Merkezi idarede istişare uygulaması
Bu ilk katmanda şu istişare kurumları öne çıkmaktadır: • Ulusal Sosyal Alanda Faal STK’lar Konseyi (Consejo
Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Accion Social); • Çevre İstişare Kurulu (Consejo Asesor de
Medio Ambiente); • Tüketici ve Kullanıcı Konseyi (Consejo de Consumidores y Usuarios); • Kadınların Katılımı
Konseyi (Consejo de Participación de la Mujer); • Gençlik Konseyi (Consejo de la Juventud).
Bu kurulların temel görevleri şöyle sıralanabilir: Uzmanlık alanlarına giren konularda kamu idaresinin hazırlamış
olduğu ön taslak ve diğer düzenlemelere dair geri bildirimde bulunmak (zorunlu bir uygulama olmakla birlikte geri
bildirimler belli bir formata bağlı değildir) • Kamu idarelerinin görüş istediği ve kurulun sorumluluk alanına giren
konularda görüş bildirmek • Kendi inisiyatifiyle ilgili alanlarda tavsiye ve önerilerde bulunmak.
Söz konusu konseyler, sivil toplum (STK’lar veya farklı alanlardan paydaşların dernekleri) temsilcileri ve kamu idaresi
temsilcilerinden oluşmaktadır.
B) Ekonomik ve Sosyal Konularda Resmi İstişare
Ekonomik ve sosyal konular söz konusu olduğunda istişare mekanizmaları yine konseylerdir. Bu bağlamda, Ekonomik
ve Sosyal Konsey, kurumsallaşmış ana aktördür. Bir diğer kilit alan olan kalkınma politikasında, bir başka konsey olan
Kooperatif Geliştirme Konseyi de önemli bir rol oynamaktadır.
C) Gayriresmi İstişare Süreçleri
Ekonomik ve sosyal konularda temel kurumsal olmayan istişare süreci ‘Sosyal Diyalog’tur. Sosyal diyalog, merkezi
yönetim, sendikalar ve işveren örgütleri arasında gerçekleşmektedir. İstişareler (resmi anlaşmalar da olabilir), çok
çeşitli konularla ilgili olabilir: maaş artışları için bir çerçeve oluşturulması, sosyal korumanın kapsamının değişmesi ve
genişletilmesi, toplu sözleşme kriterlerinin oluşturulması, aktif istihdam politikalarının arttırılması vb. Genel olarak,
ulusal seviyede gerçekleşen sosyal diyaloga, işçiler, sendikalar (Comisiones Obreras), genel işçiler birliği (Union
general de Trabajadores), işverenler, işveren örgütleri (Confederación Espanola de Organizaciones Empresariales)
ve KOBİ’leri temsil eden (Confederación Espanola para la Pequena y Mediana Empresa) sosyal ortaklar
katılmaktadır.
İspanya’da yerel yönetimler, birçok konuda önemli ve sistematik istişare çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu
istişarelerde (“kurumların” yanı sıra) kamu diyalogu ve katılımına yönelik “mekanizmalar” yer almaktadır.
Aslında yerel düzeyde, bir yandan, doğrudan merkezi yönetimin yasama eyleminin sonucu olan mekanizmalar
mevcuttur; örneğin, yerel kapsamda en başarılı girişim Herkesin Sosyal İçermesini hedefleyen Şehir Konseyi tüzüğünün
hazırlanması olmuştur. Diğer yandan, geleneksel kamu katılımı araçları ile kolaylıkla açıklanamayacak olan,
belediyelerin inisiyatifi ile oluşturulan mekanizmalar da mevcuttur; örneğin, katılımcı bütçe mekanizmaları, yereldeki
STK’lar ile sistematik istişare için yerel yönetimler tarafından oluşturulan yerel forumlar.
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Bölüm 2 Elverişli Ortam Koşulları
CIVICUS (Küresel Sivil Toplum İttifakı) 2018 ‘Sivil Toplumun Durumu’ başlıklı raporunda “elverişli ortam”ın, şu kilit
özelliklere sahip olması gerektiğine dikkat çekmektedir:
A. STK’ların meşru, şeffaf ve hesap verebilir olması: Sivil toplum grupları, paydaşlarına karşı şeffaf ve hesap verebilir
olmak için çaba göstermeli; meşruiyetlerini, paydaşlarca kabul görmelerinden almalıdırlar.
B. Bağlantı ve koalisyon oluşturma ve dayanışmayı sağlama: Farklı sivil toplum grupları ve bireyler arasında bağlantı
ve işbirliği olmalı ve farklı düzeylerde işbirliği platformları ve koalisyonlar oluşturulmalıdır.
C. Yasal ve düzenleyici ortam: STK’larla bağlantılı kanunlar net ve iyi tanımlanmış olmalıdır. Kayıt süreci hızlı, kolay
ve masrafsız olmalıdır. Devletin, sivil toplum için oluşturduğu yasa, düzenleme ve politikalar, sivil toplum gruplarının
örgütlenmelerini, müdahale olmadan faaliyette bulunmalarını, görüşlerini paylaşmalarını, iletişim kurmalarını,
toplanmalarını, işbirliği yapmalarını ve kaynaklara erişmelerini kolaylaştırıcı nitelikte olmalıdır.
D. Siyasi ortam: Hükümetler ve siyasetçiler, sivil toplumu, meşru bir sosyal ve siyasi ortak olarak görmeli ve devlet ve
sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmaları için sistematik fırsatlar sunmalıdır.
E. Kamuoyunun tutumu ve algısı: Farklı bakış açıları ve kimliklere sahip bireylere ve gruplara saygı gösterilmelidir.
Toplumun tüm bireyleri, sivil topluma kolaylıkla katılabilmelidir.
F. Yolsuzluk: Kamu görevlileri, siyasi aktörler, iş insanları ve sivil toplum personeli arasında yolsuzluğa tolerans
gösterilmemelidir.
G. İletişim ve teknoloji: İletişim platformu ve iletişim teknolojilerine güvenilir, ucuz ve yaygın erişim sağlanmalıdır.
H. Kaynaklar: Sivil toplum grupları, ülke içindeki kaynaklar dâhil, çeşitli sürdürülebilir kaynaklara erişebilmeli ve fon
sağlayıcıların, sivil toplum gruplarının faaliyetlerini belirlemesi yerine kendi faaliyetlerini kendileri belirleyebilmelidir.

2.1. İstişare Sürecinde STK’ların İşlevleri
STK’ların, sosyal politikaların tasarlanmasına dâhil olması, yönetişime ve sosyal politika süreçlerinin uygulanışına
katkıda bulunur.
STK’ların şu işlevlere sahip olduğu düşünülmektedir:
- Yönetişim ve hesap verebilirlikte aktörler: STK’lar, kırılgan grupları bir araya getirip bu grupların sesi
oldukları için temsil rolüne sahiptirler; araştırmalar yapılırken teknik uzmanlık sağlarlar ve kamu
sektörüne önerilerde bulunurlar; belli konularda savunuculuk yaparlar.
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Sosyal kalkınmanın desteklenmesinde ortaklar: STK’lar, sosyal hizmet sunumunun ortaklarıdır. Ka mu
sektörü, sosyal projelerin uygulanmasına destek olmakta ya da STK’ların, seçilen hedef gruplara
doğrudan sosyal hizmetler sunmaları için STK’lara destek olmaktadır.
İçermeci ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında kilit paydaşlar: Bu durumda ilgili kamu otoriteleri,
STK’ların kapasitesinin geliştirilmesine destek olmaktadır. Kamu otoriteleri, topluluk gruplarına ve
STK’lara, işleyiş ve kaynakları harekete geçirme kapasitelerinin güçlendirilmesi için destek vermelidir.
Burada amaç STK’ların etkililiğini artırmaktır.
Sosyal işlevlere sahip olma: STK’lar ayrıca topluluk temelli gönüllü kuruluşlar olarak hareket etmekte ve
ortak rekreasyonel ve/veya diğer sosyokültürel faaliyetleri yöneterek sosyal uyumu güçlendirmektedirler.

VAKA ÇALIŞMALARI
DÜNYA BANKASI
1990’ların başından bu güne, Dünya Bankası destekli proje ve politika çalışmalarında sivil toplum kuruluşları
(STK) ile istişare konusunda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Bu tür istişareler, iyi düzenlendiğinde, politika
oluşturmanın niteliğini iyileştirmekte, ülke programlarının odağını olumlu etkilemekte, kilit reformların ulusal
düzeydeki sahipliğini güçlendirmekte ve kamu sektörünün şeffaflık ve hesap verebilirliğinin artırılmasına katkıda
bulunmaktadır.
Dünya Bankası, sivil toplum kuruluşları ve STK’lar terimini, kamu hayatında bir varlığı olan ve etnik, kültürel,
siyasi, bilimsel ve dini açıdan veya yardımseverlik açısından üyelerinin veya diğerlerinin menfaat ve değerlerini
yansıtan çeşitli hükümet dışı ve kâr amacı gütmeyen kuruluşları içerecek şekilde kullanmaktadır. Son yıllarda
akademik dünyada ve uluslararası kalkınma çevrelerinde rağbet görmeye başlayan sivil toplum tanımı, aile,
devlet ve pazar dışındaki alan anlamına gelmektedir.
Sivil toplumla istişare, Banka ve faydalanıcı hükümetlerin hassasiyetle ele alması gereken karmaşık bir süreçtir.
İyi planlanmayan istişareler, kötü sonuçlara, tüm taraflarda hayal kırıklığına ve “istişare yorgunluğu”na neden
olabilir. Bununla birlikte, sürecin işlemesine yönelik irade olması ve istişarelerin tasarlanması ve yürütülmesi için
yeterli zaman ve kaynak aktarılması durumunda bu süreçler, politika, strateji ve projeleri iyileştiren yapıcı girdiler
sağlayabilir. Etkili bir istişare yürütülebilmesi için Banka’nın rolünün (kolaylaştırıcı, bir a raya getirici veya karar
alıcı) anlaşılması önemlidir. Banka’nın rolü, istişarenin amacı ve kullanılan süreç veya yöntemler açısından
belirleyicidir.
Hükümetin karar alıcı olması halinde, Banka, istişare sürecinde kolaylaştırıcı rolünü üstlenebilir; ilg ili aktörleri
bir araya getirir, hükümetlere ve STK’lara istişare sürecinde yardımcı olur ve STK’ların girdilerinin yeterince dâhil
edilmesini sağlar. Banka, katılımcı yaklaşımların, kalkınmanın etkililiğini arttırdığı gerekçesinden hareketle üye
hükümetleri, kalkınma programlarının seçimi, tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesinde katılımcı
yaklaşımları kullanmaya yönlendirebilir.
Banka, süreç sahibi olarak değil de, bu süreçte kolaylaştırıcı olarak istişare sürecinin hesap verebilirliğini kabul
eder. Banka, yatırım projeleri, politika temelli operasyonlar, reform programları ve Yoksulluğu Azaltma Strateji
Belgelerinin tasarlanması ve uygulanması için hükümetle istişare sürecinde kolaylaştırıcı rolünü üstlenir.
Dünya Bankası politikalarına dair istişarede bulunurken personel, istişare için bir araya getirme ve istişarelere
katılmada aktif bir rol oynar. Banka, bir araya getiren olarak sahiplenmeyi ve dolayısıyla istişare için tam hesap
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verebilirliği kabul eder. Banka, Ülke Yardım Stratejisi’nin (CAS) hazırlanmasında, ekonomik sektör
çalışmalarında, Banka politikalarında ve sektörel stratejilere yönelik istişarelerde bir araya getire n rolünü oynar.
BİRLEŞİK KRALLIK
STK’ların, kamu idareleriyle ilişkileri, bir süredir özerklik ile hesap verebilirlik arasındaki gerilimi
yaşamaktadır. Özerklik, topluluk üyeleri ve hizmet kullanıcılarınca beklenen hedef ve eylemlerin
sürdürülmesi, yenilikçi adımlar atılması ve değişen koşullara cevap verilmesi açısından gereklidir.
Bireysel ve örgütsel öğrenmeye ve fon kuruluşları ve diğer STK’larla paylaşılan öğrenmeye imkan
verir. Hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının dürüst şekilde ve kamu yararına katkıda bulunacak faaliyetler için
kullanıldığına olan güvenin sürdürülmesi için gereklidir.
Birleşik Krallık Hükümeti, STK’larla istişare sürecinin netleştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla 2018 yılında, aşağıda
kısaca değinilen ‘istişare ilkeleri’ listesini hazırlamıştır.

Birleşik Krallık İstişare İlkeleri 2018
A. İstişare kısa ve öz olmalıdır
Basit bir dil kullanın ve kısaltma kullanmaktan kaçının. Sorduğunuz sorular konusunda net olun ve soru sayısını sınırlı
tutun. Anlaşılması ve cevaplaması kolay sorular sorun. Mümkün olması halinde uzun belgelerden kaçının ve benzer
konuları ele alan belgeleri birleştirin.

B. İstişarelerin bir amacı olmalıdır
Sadece istişarede bulunmak için istişarede bulunmayın. Kurumun hukuk müşavirine, istişarede bulunma gibi yasal bir
sorumluluk olup olmadığını sorun. Politikayı bir adım ileri götürürken istişare sonucunda gelen cevapları dikkate alın.
Politika veya planlar henüz geliştirilme aşamasında iken politikalar veya uygulama planlarına dair istişarede bulunun.
Nihai karara vardığınız konulara dair soru sormayın.

C. İstişareler bilgilendirici olmalıdır
İstişare için irtibata geçilen tarafların konuyu anlamaları ve yeterli cevap verebilmeleri için yeterince bilgi verin.
Mümkün olması halinde, değerlendirilen seçeneklerin maliyet ve faydalarına dair etki değerlendirmeleri sunun. Bu,
önerilerin, işletme veya gönüllü sektör üzerinde bir etkisi olması durumunda gerekli olabilir.

D. İstişareler, katılım sürecinin sadece bir parçasıdır
Yeni dijital araçlar ve açık, işbirlikçi yaklaşımların kullanıldığı enformel istişarenin uygun olup olmadığını
değerlendirin. İstişare sadece resmi belgeler ve cevaplar anlamına gelmez. İstişare, devam eden bir süreçtir.

E. İstişareler, makul bir süreyle devam etmelidir
İstişarenin süresini, hukuki tavsiye temelinde ve önerinin niteliği ve etkisini dikkate alarak belirleyin. Çok uzun süre
istişarede bulunulması, politika geliştirilmesini gereksiz yere geciktirecektir. Aceleci davranılması, düşünmek için yeterli
zaman vermeyecek ve cevapların niteliğini olumsuz etkileyecektir.

F. İstişarelerin hedefi olmalıdır
Politikadan etkilenen tüm insanları, işletmeleri ve gönüllü kuruluşları dikkate alın ve temsilci grupların olup olmadığını
düşünün. Uygunsa belirli grupları hedeflemeye odaklanın. Bu grupların istişareden haberdar olduklarından ve
istişareye erişebildiklerinden emin olun. İstişareyi, yaşlılar, gençler veya engelli bireyler gibi geleneksel istişare

23

yöntemlerine cevap vermeyebilecek özel grupların ihtiyaç ve tercihlerine göre nasıl şekillendirebileceğinizi
değerlendirin.

G. İstişareler, istişarede bulunulan grupları dikkate almalıdır
Paydaşlara, kendilerine uygun olan şekilde danışın. Örneğin, hayır kuruluşlarının cevap vermesi, işletmelere göre
daha uzun sürebilir. İstişarenin, tatil döneminin bir kısmı veya tamamına denk gelmesi durumunda bunun istişareyi
nasıl etkileyeceğini değerlendirin ve kilit taraflarla önceden görüşme veya istişare süresinin tatil dönemi sonrasına
uzatılması gibi uygun risk azaltma adımları atın.

H. İstişarelere, yayımlanmadan önce karar verilmelidir
Özellikle yeni politika önerileri konusunda istişarede bulunurken, yazılı bir istişare yayımlamadan önce toplu
mutabakatı deneyin. İstişareler, gov.uk adresinde yayımlanmalıdır.

I. İstişare, denetimi kolaylaştırmalıdır
İstişare gibi gelen cevapları da gov.uk adresinde yayınlayın ve hükümetin, istişareye ne zaman cevap verdiğinin net
olduğundan emin olun. Danışılan taraflardan gelen cevapları ve bunların politika üzerindeki etkisini açıklayın. Kaç
cevap geldiğini belirtin.

J. Hükümetin istişareye yanıtları zamanında yayımlanmalıdır
Yanıtları, istişarenin başlamasından itibaren 12 hafta içinde yayımlayın veya neden yayımlanamayacağı konusunda
bilgi verin. İstişarenin yasal bir araçla ilgili olması halinde yanıtları, çok istisnaî durumlar hariç, aracın
kanunlaşmasından önce veya aynı anda yayımlayın (bu durumda bile cevapları mümkün olan en kısa sürede
yayımlayın). İstişarenin sonlandırılması ile politika veya mevzuatın uygulanması arasında yeterli süre olmalıdır.

K. İstişare, genel olarak yerel veya genel seçim dönemlerinde başlamamalıdır
İstisnai durumlar istişareyi kesinlikle gerekli kılarsa (örneğin, halk sağlığının korunması) daireler, Kabine Ofisi
bünyesindeki Münasiplik ve Etik ekibinin görüşünü almalıdır. Bu belgenin yasal bağlayıcılığı yoktur ve yasal ve diğer
yasal gerekliliklere tabidir.
AVUSTURYA
Federal Yüksek Mahkeme’nin talebi üzerine Çevre Bakanlığı STK’lar ve uzmanlarla işbirliği içinde,
kamu idareleri için, kamunun (bireyler, STK’ler, lobiler) katılımına dair bilgilendirici bir internet
sitesi ve her birine farklı rehberler hazırlamıştır. Rehberler, Avusturya’nın siyasi-idari sisteminde
mümkün olan farklı istişare prosedürlerine dair ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu rehberlere göre,
Avusturya’da üç tür istişare prosedürü vardır. Bu türler, bireylerin veya sivil toplum kuruluşlarının, karar almaya katılım
yoğunluğu bakımından farklılaşmaktadır.
Katılımın üç türü, karar almanın farklı düzeylerinde de kullanılabilmektedir:
• Bilgilendirici kamu katılımı
Bilgilendirici katılım, ilgili bireyleri ve çıkar gruplarını, bilgilendirmek amacıyla kullanılır. Ancak bilgi verilen tarafların
karar almayı etkileme imkânı yoktur. Örneğin, idarenin ilgili taraflara ve kamuoyuna yönelik bilgilendirmeleri,
bilgilendirme etkinlikleri vb.
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• İstişari kamu katılımı
İstişari katılım, etkilenen ve ilgili bireylere ve çıkar gruplarına, taslaklar, planlar veya kararlar hakkında bir duruş
sergileme ve kendi görüşlerini paylaşma imkânı verir. Bu görüşlerin, karar alma süreçlerinde dikkate alınması
gerekmektedir. Örneğin, kamusal müzakere, araştırmalar, açık kurullar...
• Ortak karar: Ortak karar, ilgili gruplar/çıkar gruplarının, bir karar, proje veya programın geliştirilmesi, onaylanması
ve uygulanmasına katılmasına (birlikte karar vermesine) imkân verir. Örneğin, görev güçleri ve çalışma grupları,
yuvarlak masalar...
Resmi ve zorunlu katılım, Avusturya’da oldukça yeni bir kavramdır ve sadece çok özel alanlarda (örneğin, çevre
politikası) kullanılır.
İşçi sendikası veya sendikanın menfaatleri ile ilgili sosyal politikalar “sosyal diyalog” ile ele alınır. Farklı katılım rolleri,
Sosyal ve Ekonomik Konsey hariç, STK katılımının daha çok bölgesel/topluluk düzeyine odaklandığını ve
düzenleyici/teknik konuları ele aldığını göstermektedir.
“Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Ağı” tarafından düzenlenen yıllık “Yoksulluk Konferansı”, ulusal düzeyde
gerçekleşen bir sivil diyalog etkinliğidir. Ağın görüşleri, Lizbon Stratejisi’ni temel alan Ulusal Reform Programı’nda
Avusturya Hükümetince dikkate alınmıştır.
FİNLANDİYA
Finlandiya’nın sosyal güvenlik politikası, Nordik refah modeline dayanmakta ve büyük oranda da
kamu sektörü hizmetleriyle düzenlenip vergilerle finanse edilmektedir. STK’ların rolü esas olarak
mevcut olan kamu hizmet yelpazesini tamamlamaktır. Ayrıca, STK’ların hizmet sunma ve
geliştirme, gönüllü çalışma, uzman bilgisi ve karşılıklı destek sağlama gibi görevleri de
bulunmaktadır. Bu kapsamda, sosyal hizmetlerin %17’si ve sağlık hizmetlerinin %5’i ülkedeki STK’lar tarafından
sağlanmaktadır.
Yerel işbirliği ortaklıklarının, topluluklara kendi hayatlarını kontrol etme açısından daha geniş imkân sunma potansiyeli
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca karar alıcılar, toplumda yaşananları bizzat deneyimleme şansına sahip değildir. Bu
nedenlerle, Finlandiya’daki STK’lar kişileri kendi toplumlarında sosyal çalışma görevlerinde yer almaları yönünde
harekete geçirme konusundan katalizör görevi görmektedir. Bu açıdan, STK’lar toplumun katalizörü ve harekete
geçiren faktörü olarak görülmektedir. Ek olarak, Finlandiya’daki STK’lar ötekileştirilen bireyleri topluma dâhil etme
görevlerini üstlenmektedirler. Bu da şüphesiz söz konusu kişilere, sunduğu deneyimsel öğrenme ve eğitim fırsatlarıyla
katkı sağlamıştır.
Geleneksel olarak hükümet ve diğer kamu kurumlarının STK’lara sağladığı fonlar Finlandiya’da çok önemlidir. Bu
nedenle bu uygulamadan vazgeçmek gibi bir niyet neredeyse hiç yoktur. Yerel düzeyde, STK’lara yönelik olan toplantı
alanlarını ücret ödemeden veya cüzi bir ücret karşılığında kullanmak gibi fırsatlar mevcuttur. Etkinlikler toplumun farklı
kesimleriyle ortaklaşa düzenlenmektedir.
Kayda değer sayıda güçlü STK devletin kalkınma destek politikalarının oluşturulması sürecine katılmaktadır. Program
Temelli Destek (önceden Ortaklık Anlaşma Programı iken 19 Temmuz 2013 tarihinde güncellenmiştir), Finlandiya’nın,
düşük gelirli ülkelerde faaliyet gösteren Finlandiya kökenli STK’ların yürüttüğü kalkınma programlarını desteklemek
amacıyla kullandığı bir mekanizmadır.
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Özerklik, Finlandiya sivil toplumunun ayırt edici özelliklerinden biri olmaya devam etmektedir. Devlet, sivil toplum
faaliyetlerini oldukça makul bir şekilde düzenlemektedir. Kişiler, sosyal veya ideolojik amaçları doğrultusunda kâr
gütmeyen dernekler kurabilmektedir. Dernekler Kanunu ve Muhasebe Kanunu STK’ların temel faaliyetlerini
düzenleyen başlıca düzenlemelerdir. Dernekler Kanunu’nda 2010 senesinde değişikliğe gidilmiştir. Yeni yasa, farklı
türdeki derneklerin ihtiyaçlarını ve mevcut durumunu eskisine göre daha fazla dikkate almaktadır. Ayrıca, yeni yasa
ile derneklere uzaktan katılıma ve toplantılara kendilerini temsil edecek bir kişi gönderilmesine de imkân
sağlamaktadır. Bu yasa STK’ların finansal faaliyetleriyle ilgilenmemektedir. STK’ların finansal faaliyetleri Kamu İhale
Kanunu’nun vergi mevzuatında yer almaktadır.
Finlandiya’da devlet ve sivil toplum faaliyeti arasındaki ilişki tamamlayıcı olmakla beraber karşılıklı desteği de
içermektedir. Uluslararası kapsamda bir kıyas yapılacak olursa, Finlandiya’nın idare kültürü oldukça ılımlıdır. STK’lar
homojen bir yapıya sahiptir. Zira profesyonellik ve nitelik ihtiyaçlarının yanı sıra çok çeşitli aktörlere karşı devletin
sergilediği yeknesak tutum faaliyetlerini şekillendirmiştir. Bu nedenle, STK’lara fon sağlamak, STK’lara yol göstermeleri
açısından yetkililer için bir yöntem ve uzaktan kontrol şeklidir. Devletin menfaati, hem kendi güvenliği hem de nüfusun
refah ve huzurunu içerdiğinden, devlet sivil toplum fonunu kullanarak sivil toplumun manevra yapabileceği bir alan
yaratmıştır; devlet, bu şekilde, sivil toplum için ‘kontrollü özgürlük’ alanı oluşturmuştur.
Bazı bakanlıkların görevleri arasında STK’ların faaliyet koşullarının desteklenmesi yer almaktadır. Bu kapsamdaki en
kilit nokta ise STK’ların ekonomik ve finansman açıdan güvende olmasıdır. Bu hükümet özellikle gençlerin sosyal
içermesini çok önemsediği için ön planda tutulmaktadır. Hükümet, sivil toplum faaliyetinin, aktif yurttaşlığı besleme
ve kamu sektörünün geliştirdiği hizmetleri tamamlama noktasında son derece önemli olduğunu düşünmektedir.
Sivil katılım konusunda 2010 senesinde ‘Vatandaşları Dinle’ Programı başlatılmıştır. Bu program ile her bakanlığın
kendine özgü STK stratejisi olması veya STK’larla bağlarını korumada kendine özgü bir çalışma biçimi olması
önerilmektedir. Ayrıca bu programla özellikle kamuoyu ile iletişim kurmaya odaklanan bir iletişim stratejisinin olması
da önerilmektedir. Bu görüşe göre, kamuoyuna kulak vermek liderliğin bir niteliğini oluşturmaktadır ve bu nedenle
kamu çalışanlarına sivil katılıma ilişkin eğitim almaları önerilmiştir. Bu proje, kamu kurumlarına beyanda bulunma
rehberinin hazırlanmasını, kamu tartışmalarına ve internet tabanlı geri bildirim forumlarına katılımı ve vatandaşların
görüşlerinin sistematik olarak dikkate alınmasını teşvik etmiştir.
Programın sonuçlarından biri Sivil Toplum Politikası (KANE olarak bilinmektedir) konusunda Danışma Kurulu’nun
kurulmasıdır. KANE’nin ilk dönemi (2007-2011) sona erdiğinde, ileriki dönemde daha iyi STK görünürlüğü,
bakanlıklarla daha iyi bağlantılar ve daha net görev tanımı konusunda umut kırıntıları bırakmıştır. Çatışmalardan
kaçınılmasına ve uzlaşı sağlanmasına ek çaba ve özen gösterilmiştir. Bu da bazen heterojen yapıdaki bir kurumda
STK’ların sesinin bastırılması anlamına gelmektedir. STK’ların kâr gütmeyen hizmetleri ve rekabet sorunları, KANE’in
faaliyetlerinin ana odağını oluşturmaktadır. Katılımcı yönetim kültürü geliştirmek için Finlandiya Hükümeti özellikle
yerel düzeyde meselelerin kolaylıkla ele alınmasına imkân veren ve kişilerin sesini gerçekten duyurabileceği katılımcı
projeler geliştirmenin önemli olduğunu düşünmektedir.
Finlandiya İnovasyon Fonu’nun Ominvoimiin (ben yaptım, biz yaptık) projesi, bu tür projelere örnek olarak
gösterilebilir. Bu projede, Finlandiya’nın gönüllülük geleneğinin yeni bir tarzda tekrar canlandırılması amaçlanmıştır:
İyi fikirler, yönetimin belki ilgileneceği, içinde yer alabileceği ama uygulamanın katılımcıların elinde olacağı demokrasi
şeklinin hayata geçirilmesini sağlar.
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Yetkililerin elindeki belgelerde yer alan bilgiye erişim hakkı temel haklardan biridir. Anayasa’ya göre kamu otoriteleri
temel hakların kullanılmasını teşvik etmek zorunda olduğundan, otoritelere, bu erişimi sağlama zorunluluğu
getirilmiştir. Yetkililerin, faaliyetlerin merkezinde bulunan belgelerin kolayca erişilebilir olduğundan emin olmaları
gerekmektedir. Bilgiler kamu erişimine uygun bir şekilde dosyalanmalıdır.
Yetkililerin kendileri aktif olarak faaliyetleri ve sosyal koşullar hakkında bilgi sağlamalıdır. Yeni yasayla bağlantılı
olarak ayrıca, vatandaşları bilgilendirecek yeni somut bir araç geliştirilmiştir. Finlandiya devleti, proje kayıt ve yasal
dokümanlar hazırlama (www.hare.vn.fi) birimi, yetkililer ve vatandaşın bilgiye erişiminin sağlanması amacıyla
oluşturulmuştur. Bu bilgi arşivi hükümet, parlamento ya da bakanlıklar tarafından başlatılan tüm projeleri
içermektedir ve bakanlıkların farklı projeleri hakkında bilgi edinilmesini kolaylaştırmanın yanı sıra bu projeleri izleme
ve değerlendirme fırsatı da sunmaktadır. Ayrıca vatandaşlara, belirli bir proje hakkında görüş bildirmek veya yorum
yapmak istemeleri durumunda kiminle temasa geçeceklerini bulmaları konusunda da yardımcı olmaktadır.
2.2. Başarılı İstişare Sürecinin Kilit Faktörleri
Dünya genelinde uygulanmakta olan çeşitli kamu-STK ortaklığı politika belgelerinden çıkarılan derslerden hareketle,
başarılı uygulama açısından aşağıdaki hususların kilit öneme sahip olduğu söylenebilir:




Katılımcı süreç
Uygulama
Takip planı

KATILIMCI SÜREÇ:
Katılımcı süreç, belgenin, gerçek ve öncelikli ihtiyaçlara cevap vermesini sağlar. Paydaşlar arasında sahiplenme vardır
ve paydaşlar taahhütlerin yerine getirilmesi için sorumluluk üstlenir. Aynı zamanda, konunun önemine dair farkındalık
oluşturur. Bu da kamu idareleri ve STK’ların ortaklık kurma ve belgeyi uygulama taahhütlerini artırabilir.
UYGULAMA:
Uygulama, politika belgesinin geliştirilmesinin erken aşamalarında tartışılmalıdır. Bu, politika belgesindeki sorumluluk
ve yükümlülüklerin gerçekçi ve vakitli olmasını sağlar. Ayrıca kimin uygulayacağını ve politikalara ne kadar mali
kaynak aktarılması gerektiğini netleştirir.
TAKİP PLANI:
Spesifik taahhütleri ayrıntılandıran ve faaliyetler ile sorumluluklar konusunda hükümler içeren eylem planının kabul
edilmesi, istişare sürecinin başarıyla uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, izleme ve değerlendirme planı,
tarafların, istişare sürecinin uygulanışını belirli aralıklarla değerlendirmesini ve taahhütlerin yerine getirilmesi için
gerekli değişiklikleri yapmasını gerektirmelidir.
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ÜLKE BAZINDA VAKA ÇALIŞMALARI
BİRLEŞİK KRALLIK
Birleşik Krallık’ta, kamu-STK işbirliği süreci için kritik başarı faktörlerine dikkat çekilmesi adına 6
istişare kriteri (örneğin, istişare sürecinde şeffaf bir yaklaşım benimsenmesi) belirlenmiştir. Bu
kriterler şunlardır:
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

Kriter 1 – Ne zaman istişarede bulunmalı:
Resmi istişare, politika çıktısını etkileme imkânının olduğu bir aşamada gerçekleşmelidir.
Kriter 2 – İstişarenin süresi:
Uygun ve mantıklı olması halinde daha uzun sürelerin de mümkün olmasıyla birlikte istişareler normalde en
az 12 hafta sürmelidir.
Kriter 3 – Kapsam ve etkinin net olması:
İstişare belgeleri, istişare süreci, ne önerildiği, sonucu etkileme imkânı ve önerilerin beklenen maliyet ve
faydaları konusunda net olmalıdır.
Kriter 4 – İstişarenin erişilebilirliği:
İstişare, ulaşılması hedeflenen kişilerin erişebileceği ve doğrudan bu kişileri hedefleyecek şekilde
tasarlanmalıdır.
Kriter 5 – İstişarenin yükü:
İstişarelerin etkili olması ve tarafların istişare sürecine çekilmesi isteniyorsa istişarenin yükünün minimum
düzeyde tutulması gerekmektedir.
Kriter 6 – İstişarenin duyarlı olması:
İstişare cevapları dikkatlice analiz edilmeli ve istişareyi takip eden katılımcılara net geri bildirimde
bulunulmalıdır.
ESTONYA
Estonya’da yayımlanan Sivil Toplumu Geliştirme Planı, alana özgü bir plandır. Plan’ın
koordinasyonu ve uygulanması konusundaki sorumluluk Bölge İşleri Bakanlığı’na aittir. Plan, hem
bölgesel kurumlar ve yerel düzeydeki kurumlar hem de sivil dernekler tarafından uygulanmaktadır.

Sivil Toplumu Geliştirme Planı beş bölümden oluşmaktadır:
- Sivil eğitim,
- Sivil derneklerin operasyonel kapasitesi ve sürdürülebilirliği,
- Sivil dernekler ve kamu idarelerinin kamu hizmetleri sunumunda yaptıkları ortaklık,
- Katılım,
- Bağış ve yardım.
Sivil Toplumu Geliştirme Planı’nın ilkeleri tüm sivil toplumu hedef almaktadır; ancak, hedeflere göre daha spesifik
hedef gruplar belirlenmektedir.
Güçlü STK’ların var olması demek kamu sektörü ile ortaklık ilişkilerinde yüksek başarının elde edilmesi demektir. Bu
nedenle Estonya, sivil dernekler için kamu fonlarıyla desteklenen bir yapı oluşturmuştur. Sivil derneklerin, devlet
bütçesinden fonlanan tutarlı destek hizmetlerine ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. Bu hizmetler, danışmanlık, eğitim
ve danışmanlık alma imkânı, çeşitli mentörlük ve geliştirme programları, üçüncü sektör ve alandaki gelişmelere dair
bilgi, araştırma ve analizlere erişim, ortak sorunların ele alınmasına yönelik etkinlik vb.’dir.
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Bu hizmetler, “Enterprise Estonia” (Girişim Estonya) isimli kamu kurumu tarafından koordine edilen bölge kalkınma
merkezlerinde görevli yaklaşık yirmi danışman tarafından sunulmaktadır. Estonya Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Ağı
(haftalık e-bülten, “İyi Vatandaş” dergisi, konferanslar, STK üyeleri için bahar ve yaz okulları vb.) ve Gönüllü Faaliyetler
Merkezi (gönüllü faaliyetlere ilişkin eğitim ve istişare, STK gelişim faaliyetleri için stratejik planlama vb.) de benzer
destek hizmetleri sunmaktadır. Derneklerin ihtiyaç duyduğu belli destek hizmetleri, Ulusal Sivil Toplum Vakfı tarafından
düzenlenmektedir. Köylere yönelik danışmanlık, Estonya Köy Hareketi (Kodukant) tarafından koordinatör ve danışman
ağı vasıtasıyla ve alana özgü şemsiye dernek örgütleri tarafından verilmektedir.
Estonya’da sivil toplumla ulusal düzeyde istişareler yaygın bir uygulamadır. STK’ların karar almaya katılımı, giderek
daha fazla sürecin normal bir parçası ve ek uzmanlık almak için bir fırsat olarak görülmektedir. Hem kamu sektörü
(yasama süreçlerini hazırlarken) hem STK’lar (önerilerini sunarken) hala bu alanda ilerleme kaydedebilir. Bununla
birlikte genel olarak hem kamu sektörü hem üçüncü sektör, daha anlamlı bir işbirliği için beceri geliştirme konusunda
isteklidir.
Yasaya göre, mevzuat hazırlanırken paydaşlarla istişarede bulunulması gerekmekle birlikte istişarenin niteliğine dair
gereklilikler netleştirilmemiştir. Dâhil Etme İyi Uygulamalar Rehberi’nde daha net ilkelere yer verilse de bu ilkeler
bağlayıcı olmayıp belge tavsiye niteliğindedir. Birçok STK, Dâhil Etme İyi Uygulamalar Rehberi’nin hükümet tarafından
zorunlu bir belge olarak kabul edilmesini talep etse de bu talepleri karşılık bulmamıştır.
Kamu sektöründe, istişarenin faydaları giderek daha fazla kabul görmektedir. 2016 yılında yapılan bir çalışmaya
göre, kamu çalışanlarının %92’si, daha başarılı yasama süreci için STK katılımının gerekli olduğunu düşünmektedir.
Bununla birlikte, kamu çalışanlarının yarısından fazlası, sivil dernekler ile işbirliği yapma deneyimine sahip değildir.
Kademe arttıkça STK’larla işbirliği yapma deneyimi de artmaktadır (yöneticiler, kıdemli personel vb.).
AVUSTURYA
Federal Yüksek Mahkeme’nin talebi üzerine Çevre Bakanlığı STK’lar ve uzmanlarla işbirliği içinde,
kamu idareleri için, kamunun (bireyler, STK’ler, lobiler) katılımına dair bilgilendirici bir internet
sitesi ve her birine farklı rehberler hazırlamıştır. Rehberler, Avusturya’nın siyasi-idari sisteminde
mümkün olan farklı istişare prosedürlerine dair ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu rehberlere göre,
Avusturya’da üç tür istişare prosedürü vardır. Bu türler, bireylerin veya sivil toplum kuruluşlarının, karar almaya katılım
yoğunluğu bakımından farklılaşmaktadır.
Katılımın üç türü, karar almanın farklı düzeylerinde de kullanılabilmektedir.
• Bilgilendirici kamu katılımı
• İstişari kamu katılımı
• Ortak karar
Bu üç farklı katılım türü, farklı karar alma seviyelerinde de kullanılabilir.
İşçi sendikası veya sendikanın menfaatleri ile ilgili sosyal politikalar “sosyal diyalog” ile ele alınır. Farklı katılım rolleri,
Sosyal ve Ekonomik Konsey hariç, STK katılımının daha çok bölgesel/topluluk düzeyine odaklandığını ve
düzenleyici/teknik konuları ele aldığını göstermektedir.
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“Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Ağı” tarafından düzenlenen yıllık “Yoksulluk Konferansı”, ulusal düzeyde
gerçekleşen bir sivil diyalog etkinliğidir. Ağın görüşleri, Lizbon Stratejisi’ni temel alan Ulusal Reform Programı’nda
Avusturya Hükümetince dikkate alınmıştır.

2.3. STK’ların İstişare Kapasitesini Artıran Faktörler
Bu kısımda, istişare kapasitesini arttıran faktörler incelenmektedir. Sunulan modeller, farklı ülkelerde modellerin farklı
özellikleri öne çıkarılarak benimsenmektedir. Modeller birbiri ile rekabet halinde olmayıp kimi zaman özellikleri
harmanlanmak suretiyle uygulamaya konmaktadır.
a. Kurumsal Mekanizmalar
STK’lar ile sistematik ve güçlü bir işbirliği için birçok ülkenin kamu idareleri, STK’lar ile sürdürülebilir ortaklığa yönelik
daimi platformlar oluşturmuştur. Bu platformlar genellikle “Kamu-STK işbirliği için kurumsal mekanizmalar” olarak
adlandırılmaktadır. Kurumsal mekanizmalar çeşitli şekillerde olabilir ve farklı roller üstlenebilirler. İşbirliği ofisleri,
insan kaynakları ve mali kaynaklar ile donatılmıştır. Bazı ülkelerde ofisin birkaç personeli varken diğer ülkelerde
personel sayısı kısmen fazladır.
Bazı örnekler şöyledir:

A) STK’lar ile işbirliğinin geliştirilmesinden sorumlu olan ayrı bir ofis veya daire (merkezi düzeyde) (Örneğin, Hırvatistan)
Bu ofisler sadece irtibat ofisi olmayıp genel olarak sivil toplumun gelişiminin yönünün belirlenmesi ve STK’ların
politika yapma sürecine katılımının sağlanmasında güçlü liderlik sergileyebilirler. Bu organların görevleri ülkeden
ülkeye değişmekte olup büyük ölçüde organın ne zaman kurulduğuna ve ülkenin, işbirliği için diğer kurumsal
mekanizmalara sahip olup olmadığına bağlıdır.
Bu organlar, STK’lar ile işbirliği için hükümet stratejilerinin hazırlanması ve bu stratejilerin izlenmesi; etkinlikler
düzenleyerek, yayınlar hazırlayarak STK’ların ve kamu çalışanlarının kapasitesinin geliştirilmesi; çeşitli yöntemlerle
(internet sitesi, veri tabanı vb.) STK’lar ve kamu kurumları ile diyalog başlatılması ve sürdürülmesi; STK’ların yasal
ve mali durumlarını etkileyen yasa, tüzük ve politika belgelerinin kabul sürecinin başlatılması ve icralarının izlenmesi;
devletin STK’lara yönelik desteklerinin idaresi ve değerlendirilmesinden sorumludur.
B) Bakanlık düzeyinde STK irtibat kişileri veya daireleri (Örneğin; Estonya, Birleşik Krallık): Bu kişiler/daireler, sektörün
gelişimine dair devlet politikalarının uygulama sürecinin başlatılmasında etkili olabilir. Sivil toplumla ilgili bir yasa
veya stratejinin uygulanması gerektiğinde, bu kişi/daireler, ilgili bakanlıkta somut görevlerin uygulanışını koordine
etmek üzere görevlendirilebilirler. İşbirliği irtibat kişileri ve işbirliği ofisleri, sadece hükümet düzeyinde değil
parlamento düzeyinde de mevcuttur. Bir irtibat kişisinin görevlendirilmesi, parlamentoda sivil toplum konularından
sorumlu bir organ oluşturulması veya STK temsilcilerinin, parlamento komitelerine katılması için bir mekanizma
oluşturulması, STK’ların yasama sürecine katılımını kolaylaştırabilir.
C) Sektörlerarası istişare organları (Örneğin; İspanya, Almanya, Avusturya, İtalya): En yüksek seviyede katılımı temsil
etmektedir çünkü STK temsilcileri, hükümet temsilcileri ile aynı masayı paylaşmaktadır. Bu aktif katılım, tüm STK’ları
etkileyen sektörlerarası meselelerin ele alınması amacıyla istişare organları (sivil toplumu geliştirme konseyleri
olarak da adlandırılmaktadır) şeklinde olabileceği gibi STK’ların faaliyet gösterdiği tek bir alana odaklanan altsektör meselelerinin ele alınması amacıyla da oluşturulabilir.
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Sivil toplumu geliştirme konseylerinin istişarede bulunma, teklif sunma ve görüş bildirme rolü vardır ve sivil
toplumla ilgili herhangi bir konuda tartışma başlatabilirler. Genellikle, sivil toplumun gelişimini etkileyen kamu
politikalarının izlenmesinde ve sektörlerarası işbirliğinde, yasama gündemini etkilemede ve STK’lar ile ilgili kanun
taslaklarına girdi sağlamada ve kamu idareleri ile STK’lar arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesinde önemli bir rol
oynarlar.
Sektörlerarası organlar olan konseyler, STK temsilcileri ve kamu görevlilerinden oluşur. Kamu idarelerinin
temsilcileri ilgili bakanlıklar tarafından atanırken STK üyeleri çeşitli yöntemlerle seçilebilir. STK üyelerinin
çoğunlukla belli nitelik kriterlerini karşılaması ve sivil toplumun farklı alt sektörlerini temsil etmesi gerekmektedir.
Konsey üyelerinin sayısı, görevleri ve toplantı sıklığı, ülkeden ülkeye değişebilmektedir.
b. Resmi Hesap Verilebilirlik
Hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının, STK’lar tarafından dürüst bir şekilde ve kamu yararına katkıda bulunan
faaliyetler için kullanıldığına olan güveninin sürmesi açısından gereklidir.
Birçok ülkede kamu-STK ortaklığı başlangıçta, gayriresmi hesap verebilirlik temelinde kurulmuş ve faaliyet göstermiştir.
Program devam ettikçe tüm taraflar daha resmi hesap verebilirlik ve kapsamlı değerlendirme tedbirleri içeren bir
yönetişim mekanizması ve oturmuş bir istişare süreci oluşturulmaya başlamıştır. Kamu idaresi tarafından hazırlanan
ve STK’lar tarafından isteğe bağlı olarak imzalanan yazılı anlaşmalar (mutabakat zaptı gibi) oluşturulmuştur.
Daha fazla STK, farklı kurumsal yapı ve hesap verebilirlik yapılarına sahip kamu kurumları ile işbirliği yaptıkça farklı
beklentilerin uzlaştırılması gerekmiştir. STK’lar çoğunlukla bağımsızlıklarını sürdürmek için mücadele edip
bağımsızlıklarına daha fazla değer verirken devlet kurumları, hesap verebilirliği STK’ları ‘kontrol’ etme yöntemi olarak
görmektedir. Bu nedenle, net bir ortaklık çerçevesi sağlanması adına hesap verebilirlik için birtakım somut
uygulamalar ve davranış kuralları (nasıl iletişim kurulacak, nasıl faaliyet gösterilecek, nasıl karar alınacak vb.) mevcut
olmalıdır.
Kurumlararası ilişkiler açısından ise, farklı işbirliği türleri, kamu ile STK’lar arasında farklı güç dağılımı anlamına
gelmektedir.
Bir sürekliliğin iki ucunda, bir yandan sosyal işleri tamamen kendi kontrolünde tutan bürokratik bir kurum diğer ucunda
sosyal işleri tamamen özel sektöre aktaran özelleştirme vardır. Hizmet satın alma, hiyerarşik kontrolün öncelikli olduğu
uca daha yakınken işbirlikçi yönetişim, piyasa mekanizmasına daha yakındır (bkz. Şekil 1). Sonuç olarak, hükümetler
tarafından STK’larla işbirliği için tercih edilen işbirliği türü, merkezileşme ile adem-i merkeziyetçilik arasındaki
yönetişim yapısı seçimi anlamına gelmektedir.

Kamu-STK İşbirliği Sürekliliği
Merkezileşme

Adem-i merkeziyetçilik
Hiyerarşik Kontrol – Hizmet Satın Alma – İşbirlikçi Yönetişim - Özelleştirme
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c. STK’lar için Hükümet Fonları
Birçok ülke STK’lara, doğrudan ve dolaylı yöntemlerle destek sağlamaktadır.




Dolaylı destek, kurumlar gelir vergisi, katma değer vergisi, intikal vergisi ve veraset vergisi gibi vergi
indirimleri/istisnalarını içermektedir. Bazı ülkeler (İtalya ve Slovakya gibi), oran mekanizmasını
kullanmaktadır. Buna göre vatandaşlar (ve bazı durumlarda şirketler), gelir vergilerinin bir kısmını, kâr amacı
gütmeyen bir kuruluşa aktarabilmektedir.
Doğrudan olanlar, devlet fon programlarıdır. Bunlar, belli bir hükümet politikasını yansıtmakta ve mali destek
ve/veya ayni destek sunabilmektedir. Ayni destek STK’lara, bilgisayar, yazılım, eğitim veya kamu mülkünün
ücretsiz olarak veya düşük kira karşılığında kullanılması gibi mal veya hizmet şeklinde olabilmektedir.
Doğrudan olanlar genellikle hibe veya sözleşmedir.

STK’ların gelişimine yönelik fonlar
İlgili bakanlıklar tarafından sağlanan devlet fonlarına ek olarak birçok hükümet, sivil toplumun gelişimini sağlamak
amacıyla bir fonlama çerçevesi sağlayan ayrı kurumlar oluşturmuştur. Bu kurumlar, çeşitli yapılarda olabilir: Bir kısmı
bir yasa kapsamında kurulmuşken (fon, ajans) diğerleri karma bir yapıya sahiptir (bir kamu kurumu tarafından özel
bir yasa kapsamında yasal olarak kurulanlar (vakıflar)). Sivil toplum fonları genellikle, sivil toplumun gelişimine yönelik
kapsamlı bir stratejinin bir parçası olarak oluşturulmuştur. Hükümetin, sektörün gelişimi için yeterli mali kaynakların
eksik olduğunu kabul ettiği durumlarda kullanılan bir araçtır.
Birçok sivil toplum fonunun en belirgin özelliği, proje özelinde hibeler vermek yerine kurumsal hibeler sağlamasıdır.
Kurumsal hibeler, sektör genelindeki girişimlerle kurumların kurumsal gelişimine ve başvuruya gerek olmaksızın
inovatif proje fikirlerine yatırım yapar. Ek olarak, sivil toplum fonları, eğitimler, seminerler ve araştırmalar gibi çeşitli
faaliyetler aracılığıyla sektörün gelişimine katkıda bulunur.
Fonlama uygulamaları ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazı fonlar, binlerce STK’ya küçük miktarlarda hibeler sağlarken
(örneğin, Macaristan’da bir yılda yaklaşık 12.000 STK hibe almaktadır) diğerleri, mali desteğin etkisinin maksimize
edilmesi adına stratejik alanlara odaklanmaktadır (örneğin, Hırvatistan STK Vakfı, yılda yaklaşık 200 STK’ya kısmen
yüksek miktarlarda hibe sağlamaktadır).
Sivil toplum fonları, çekirdek fonlarını devlet bütçesinden almakta ancak hükümetten belli ölçüde bağımsız hareket
etmektedirler. Fonların iç yönetim yapısı, genellikle fonların yönetimini destekleyen stratejik bir karar verme
mekanizmasından oluşmaktadır.
Stratejik karar alma mekanizmaları (genellikle denetim kurulu veya yönetim kurulu veya konseyi şeklinde oluşturulur)
çoğunlukla hem sivil toplum hem kamu çalışanlarından oluşur. Bu mekanizmalar, hükümetin süreci takip etmesine,
aynı zamanda fonların öncelikleri ve faaliyetlerine göre özerk kararlar almasına imkân verir.
Hibe verme prosedürleri, daimi organlar veya belirli bir teklif çağrısı için oluşturulmuş geçici organlar tarafından
yürütülür. Başvuruların değerlendirmesini genellikle uzmanlar ve STK temsilcileri yapar. Hibe verip vermeme kararı
alınırken, açık ve şeffaf bir rekabet gerçekleşmeli ve teklif çağrısında belirtilen teknik ve idari gerekliliklere ve takvime
uyulmalıdır.
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Hırvatistan, Macaristan ve Estonya’da kurulmuş olan “Ulusal STK Vakıfları”, hükümetin STK’lara yönelik destekleri
açısından en inovatif ve başarılı modeller olarak değerlendirilmektedir. Avrupa ve diğer ülkelerde benzer fonlar
oluşturulurken çoğunlukla Ulusal STK Vakıfları’nın deneyiminden faydalanılmaktadır.
d. STK Ağları
Bir diğer STK istişare prosedürü, STK ağları aracılığıyla devlet kurumları ile STK’lar arasındaki diyalogdur. Örneğin,
sivil katılım stratejisi kapsamında, Almanya Federal Hükümeti, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı rehberliğinde,
toplumda sivil katılımın nasıl güçlendirilebileceğine dair birçok öneride bulunmuştur. Bu önerilerden biri, bir STK ağı
oluşturulmasıdır. Almanya’da farklı STK’ları bağlayan ve STK’ların siyasi karar alıcılarla diyaloga girmesini sağlayan
en önemli ağlardan biri “Ulusal Sivil Toplum Ağı”dır (BBE). Bu Ağ’ın amacı “sivil katılım için genel yasal, kurumsal ve
örgütsel koşulların iyileştirilmesi”dir.

STK AĞLARI
SOLIDAR Vakfı (SOLIDAR Foundation), Brüksel
SOLIDAR Vakfı (http://www.solidar.org/en/news), SOLIDAR’ın işbirliği platformudur. SOLIDAR, Avrupa ve dünyada
sosyal adaleti iyileştirmek için çalışan Avrupa STK’lar ağıdır. SOLIDAR, 25 üye ülke ve 6 aday ülkede kurulu 60 üye
kuruluşu temsil etmektedir. Sosyal işler, uluslararası işbirliği ve hayat boyu öğrenme alanlarında çalışmaktadır.
SOLIDAR Vakfı, üye ve ortak kuruluşlar vasıtasıyla vatandaşları AB karar alma süreçlerine dâhil etmekte, hayat boyu
öğrenme ve mesleki eğitim vasıtasıyla bireyleri güçlendirmekte ve aktif lobi çalışmaları, proje yönetimi ve
koordinasyonu, politika izlemesi, araştırma ve farkındalık çalışmaları vasıtasıyla vatandaşların kaygılarının AB
kurumlarına ulaşmasını sağlamaktadır.
SOLIDAR, AB Sosyal Yatırım Paketi doğrultusunda eğitim ve mesleki eğitime yönelik yatırımın arttırılması ve yurtdışında
eğitim ve iş deneyiminin mümkün olması adına mesleki eğitimi öne çıkaran AB hareketlilik programının kullanılması
için savunuculuk yapmaktadır.
SOLIDAR, farklı politika alanlarında aktif lobi çalışmaları, proje yönetimi ve koordinasyonu, politika izlemesi,
araştırma ve farkındalık çalışmaları vasıtasıyla üye ülkelerin kaygılarının AB kurumları ve uluslararası kurumlara
ulaşmasını sağlamaktadır. Gerçek bir diyalog iki yönlü bir süreçtir; politika ve reformların tek taraflı istişaresi ve
aktarımından farklıdır. Diyalog, ilgili tüm paydaşlarla birlikte geliştirilen projelerde ortak çalışmalara kilitlenir. Bu
katılım, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyler olmak üzere tüm politika düzeylerinde gerçekleşmelidir.

Sosyal Platform, Brüksel
Sosyal Platform (http://www.socialplatform.org/who-we-are/), Avrupa’da sosyal adalet ve katılımcı demokrasi için
mücadele eden en büyük sivil toplum ittifakıdır. Avrupa genelindeki 49 STK ağından oluşan Platform’un üyeleri,
Avrupa genelinde sosyal sektörde faaliyet gösteren 49 sivil toplum şemsiye örgütüdür. Sosyal Platform, AB
politikalarının, temel haklara saygı, dayanışmanın geliştirilmesi ve yaşamın iyileştirilmesi temelinde, politikadan
etkilenen bireylerle işbirliği içinde geliştirilmesi için çalışmaktadır. Politika süreçlerinin tüm aşamalarında ve
seviyelerinde anlamlı ve yapılandırılmış paydaş katılımının sağlanması ve karar alma süreçlerinin, STK’lar ve kullanıcı
örgütleri dâhil ilgili tüm paydaşlara açılması ve ekonomik ve sosyal politikalar geliştirilirken, uygulanırken ve
değerlendirilirken paydaşlarla ortak hareket edilmesi amaçlanmaktadır.
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SLOVENYA – CNVOS, Ljubljana: https://www.cnvos.si/en/
Bilgi Hizmeti, İşbirliği ve STK Geliştirme Merkezi ( CNVOS-Slovenia: https://www.cnvos.si/en/),

bir STK koalisyon ve kapasite geliştirme ağıdır.

2000-2002 yılları arasında, Slovenya Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği Dairesi’nin girişimi ile 36 STK’yı,
Slovenya halkının iyiliği için birlikte çalışmak üzere bir araya getirmek için bir program başlatılmıştır. Bu 36 STK’dan
sadece 16’sı bu öneriyi kabul etmiştir. Birbirini tanımak, birbirine güvenmek ve ortak sorunlar etrafında bir araya
gelerek tek başına savunduğu diğer konularda saygılı bir duruş sergilemek kuşkusuz zor bir süreçtir.
Bu STK’lar için en kilit mesele, ‘bağımsız’ kalmaktı. Hükümet açısından ise kilit mesele, işbirliği yapmaya istekli olan
STK’ların, temsil ettiklerini iddia ettikleri nüfusun alan ve ihtiyaçlarını daha iyi ‘temsil’ etmeleriydi. Bu bir anlamda,
hükümetin, devletin bazı görevlerini, doğrudan en uygun STK’lara delege etmesi anlamına geliyordu. CNVOS
koalisyon/platform merkezi, STK’lar için faydalı olan karma bir muhasebe sistemi sundu. Muhasebe sistemi, verdikleri
mali destek karşılığında kamu idareleri ve yabancı donörlerin şart koştuğu muhasebe sistemini kullanmalarına imkân
verdi. Ek olarak merkez, sorun tespiti ve çözüm geliştirme, gönüllülerin harekete geçirilmesi ve benzeri konularda
temel beceriler eğitimi verdi.
CNVOS, STK’ların karar alma sürecine katılma kapasitelerinin artırılması amacıyla şu hedeflere ulaşmayı
amaçlamaktadır:
o STK’ların gelişiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,
o STK’lar arasında işbirliği ve ağın iyileştirilmesi,
o STK’lar ile devlet organları, yerel yönetimler vb. arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi,
o Gönüllü çalışma ve dayanışmanın teşvik edilmesi,
o Hedef grupların ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ele alınması,
o Bilgi ve deneyimin paylaşılması,
o Etkili lobi çalışmaları yapılmasının temin edilmesi.

İSPANYA- Dianova International, Barselona https://www.dianova.ngo/who-we-are/
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi için Özel Danışma Statüsü’ ne sahip bir STK’dır.
Bağımlılık, gençlik ve eğitim alanlarda çalışmaktadır. Üye örgüt ve vakıflar, Hesap Verebilirlik
Şartı’nı gözetme ve Şart’a uyma taahhüdünde bulunmuştur. Bahsedilen Hesap Verebilirlik Şartı,
2006 yılında Londra’da bir araya gelen öne çıkan uluslararası STK’ların toplantısında onaylanan
STK’lar için ilk Hesap Verebilirlik Şartı’na dayanmaktadır. Bu ağ, araştırma, savunuculuk ve programlar vasıtasıyla
misyonunu ilerletmeyi amaçlamaktadır. Ya bağımsız olarak ya da ortaklarla birlikte uluslararası, ulusal, bölgesel ve
yerel seviyelerde çalışmak Ağ için yaygın bir durumdur. Dianova Ağı, başta madde politikaları ve bağımlılık sorunları
olmak üzere sosyal ve beşeri alandaki farklı program ve müdahaleleri ile insanlar, topluluklar ve örgütlerin gelişimine
katkıda bulunmaktadır.
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ALMANYA – BBE (bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement) Berlin http://www.b-be.de/bbe-english/
BBE (Türkçe’de Ulusal Sivil Toplum Ağı), üçüncü sektör (kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) ve sivil
toplum, iş ve çalışma hayatı ve federal örgütler ve topluluk örgütlerinden kuruluş ve dernekleri
birbirine bağlayan ülke çapında bir ağdır. Ağ dâhilindeki işbirliği, karşılıklı güven ve ortaklığa
dayanmaktadır. Ağ, özveri ve sivil katılımın teşvik edilmesi için diyalog ve işbirliğinden beslenmektedir.
Ağa dâhil olan STK’lar, belirli projeler için kamudan nasıl fon alacakları, derneklere ilişkin sorularda nasıl hukuki
yardım alacakları ve sivil toplumun farklı aktörlerini diyaloğa nasıl dâhil edebilecekleri konusunda bilgi ve destek
almaktadır.
Bununla birlikte, ağın odak noktası, STK’ları, federal düzeyde karar alma sürecine dâhil etmektense farklı STK’ların
nasıl tek bir şemsiye altında toplanacağıdır (“tek ses” olmaları için). Dolayısıyla diyalog forumlarındaki uygulamayı
yansıtmaktadır. Bu uygulamada STK’lar, devletin, dışarıdan hizmet aldığı politika uygulayıcıları veya danışma
organları olarak görülmektedir.
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Bölüm 3 Politika Süreçleri ve Politika Etkisi
‘Politika’yı, ‘bir aktör veya birkaç aktör tarafından gerçekleştirilen ve belli bir amacı olan eylem’ anlamında
kullanmaktayız. Politika, belgeler veya mevzuatın ötesine geçerek sahadaki faaliyetleri içermektedir.
Genel olarak ‘politika süreci’nin şu temel bileşenlerden oluştuğu düşünülmektedir: gündem belirleme, politika
oluşturma, karar alma, uygulama, izleme ve değerlendirme. ‘Politika etkisi’, harici aktörlerin, politika süreçleri ile
nasıl etkileştikleri ve gündem belirleme, politika oluşturma, karar alma, uygulama, izleme ve değerlendirme
alanlarının her birinde politika konumları, yaklaşımları ve davranışları nasıl etkiledikleri ile ilgilidir.

Pratikte, politika oluşturma, bu bileşenler arasında doğrusal şekilde ilerlemez. Özellikle gelişen ülkelerde süreçler
çoğunlukla enformeldir. Bununla birlikte bu tanımlama faydalıdır çünkü politika süreçlerinde kritik öneme sahiptir.

Her politika bileşeni, çeşitli aktörler, kurumlar ve süreçler içermektedir. Bazı aktörler tüm politika sürecinde önemli
iken bazı aktörler belli noktalarda kilit bir rol oynar. Politikayı etkilemeyi amaçlayan STK’ların, hem resmi hem
gayriresmi düzeyde politika süreçlerine dâhil olan kurumları ve aktörleri anlaması son derece önemlidir. Bu, sürece
dâhil olanların motivasyonlarının ve üzerindeki baskının yanı sıra politikayı etkileme şansının azami düzeye çıkarılması
için gerekli kanıt türü ve iletişim yaklaşımının anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.
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Sivil Toplum ve Politikaya Katılım: Sivil toplum için çalışma ortamının, giderek daha fazla ülkede iyileştiğini görüyoruz.
STK’ların sayısı artmaktadır. Sivil toplumun niteliğinin yanı sıra politika süreçlerine katılımları da değişmektedir. Birçok
STK, politikaya dâhil olmanın, uyuşmazlığa neden olmaktan ziyade daha fazla yoksul yanlısı etkiler yaratabileceğinin
farkına varmıştır. Hatta birçoğu, hizmet sunumundan daha fazlasını yapmaktadır. Sosyal değişime giden önemli bir
yol olarak ve hükümetin hesap verebilirliğini sağlamada bir araç olarak savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiren STK
sayısı giderek artmaktadır. Kimi zaman bunlar etkileyici çıktılar ortaya koymaktadır.
STK’lar yoksulların lehine politikalar ortaya koymak için kanıt kullanacaklarsa şunları yapmalıdırlar:
 Politikaya ilişkin kısıtlamaların ve fırsatların tespit edilmesi ve dâhil etmeye yönelik bir strateji oluşturulması.
 Bir mesele veya eylem için destek oluşturulması; yeni fikirler oluşturulması veya eski fikirlerin sorgulanması; bir
mesele veya ‘politika anlatısı’nı şekillendirilecek yeni yollar oluşturulması.
 Diğerlerinin fikirleri hakkında bilgi sahibi olunması; deneyim ve uzmanlığın paylaşılması; yeni yaklaşımlar ortaya
konması.
 Politik meselelerinin iyileştirilmesi, yenilerinin eklenmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi; politika yapıcıların
hesap vermeye davet edilmesi; başta hizmet sunumu olmak üzere faaliyetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi.
Gündem belirlenirken kanıt, meselelerin gündeme alınmasına yardımcı olabilir ve söz konusu meselenin, politika
yapıcıların bir yanıt vermesini gerektiren önemli sorunlar olarak görülmesini sağlayabilir.
Seçenekler ve gerçekçi çözümler de ortaya koymaları halinde STK girdileri daha da etkili olabilir. Kanıtın daha iyi
kullanılması, kamu görüşünü, kültürel normları ve siyasi çekişmeyi ve dolaylı olarak politika süreçlerini etkileyebilir.
Politika oluşturma aşamasında kanıt, STK’ların güvenilirliğini belirlemenin önemli bir yolu olabilir. Burada kanıt olumlu
bir itibar oluşturmak veya itibarı geliştirmek amacıyla kullanılabilir. STK’lar:
-

STK‘lar yerel halk gözündeki güvenilirliklerini sürdürmek ve
Politika yapıcılar ile politika oluşturma sürecini güçlendirmek, zenginleştirmek için mevzuat ile ilgili genel ve
uzman bilgilerini birleştirirler.

Değişim teorisini, yani önerilen politika tedbirinin nasıl yoksul bireyler lehine bir etki yaratacağını açıklamak kilit bir
meseledir. STK’lar, politika oluşturma tartışmalarına katılabilmek için duruşları ve yetkinliklerine dair de kanıt sunabilir.
Uygulama aşamasında kanıt; diğerlerini daha iyi bilgilendirebilmeleri için teknik bilgi, uzmanlık bilgisi ve pratik
deneyimlerini kullanma konusunda STK’lara yardımcı olur.
STK’lar hükümet politikalarının geniş alanda uygulamalarını paylaşma alanında çoğunlukla başarılı ve yenilikçi
yöntemlere sahiptirler
Politika uygulamasını etkileyebilmek için gereken temel husus, farklı bağlamlarda gerçekçi ve uygulanabilir çözümler
ortaya koymaktır. Son olarak kanıt, politika izleme ve değerlendirmesini etkilemek amacıyla da kullanılabilir. Kanıt,
politikaların, hedeflenen faydalanıcıların yaşamlarını gerçekten iyileştirip iyileştirmediğinin tespit edilmesine yardımcı
olur. Örneğin, birçok STK, medya veya diğer harici grupların desteğini alarak sade vatandaşların düşüncelerinin
gösterge ve tedbirlere dönüşmesini sağlayan katılımcı süreçlere öncülük etmiştir. Bu, politika duruşlarının
iyileştirilmesine yardımcı olabilir ve politika süreçlerini daha hesap verebilir hale getirebilir. Kanıt, STK’ların politika
sürecine erişmeleri ve bu süreçte daha etkili olmaları konularına yardımcı olarak (içeriden ve dışarıdan) STK’lar
üzerinde faydalı bir etki yaratabilir. Bununla birlikte politika süreçleri karmaşıktır ve farklı ve çeşitli giriş noktaları vardır.
Politikayı etkilemek açısından önemli olan çeşitli aktörlerden yalnızca birini STK’lar oluştururken bu konudaki sayısız
faktörlerden biri olarak da kanıt karşımıza çıkmaktadır.
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Eski Paradigma




Yeni Paradigma


Hükümet, Sivil Toplum ve İş dünyasının üçü de
öncelikli olarak kendi alanlarında aktiftirler.
Sınırlı olmakla beraber belirli bir etkileşim
düzeyi – her sektör bir diğerini etkilemek için
birbirinden bağımsız hareket etmektedir.
Her sektörün görevi bağımsız olarak
belirlenmiş.




Her bir sektördeki toplumsal sorunlara cevap
veren daha fazla faaliyet ve ortak alanda daha
fazla bütünleşme
Artan kesişim noktalarından doğan İşbirliği,
ortaklık ve inovasyon için yeni çerçeveler
Hibrit kuruluşların ortaya çıktığının kanıtı
(Örneğin; sosyal amaçlarla iş yapan özel
sektör, piyasa aktörleri olarak karşımıza çıkan
sivil toplum)

3.1 İstişare Yöntemleri
Uluslararası senaryoda, kamu sektörü kuruluşları tarafından başlatılan STK’lar ile istişarelerde birkaç belirli özellik
vardır.
 Ad hoc yaklaşım
Kamu sektörü için geçerli olan ve bağlayıcı olmayan Dâhil Etme İyi Uygulama Rehberi’nin yanı sıra, kamu
kurumlarının kullanabileceği, STK’ların nasıl dâhil edileceği ve STK’larla nasıl istişarede bulunulacağına dair ayrıntılı
bir rehber veya ortak uygulama bulunmamaktadır.
 Birkaç güçlü ortak üzerinde durma
Genel olarak bakanlıklar veya ulusal düzeydeki kamu sektörü kurumları, istişareleri, ya STK sektörünün sektörlerarası
şemsiye örgütleri ve/veya güçlü sektörel şemsiye kuruluş/ağlarla yapılan görüşmelerle sınırlandırmaktadır.
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 Kötü planlama ve yetersiz süreler
En iyi ihtimalle, STK’lara kanun taslaklarına dair geri bildirimlerini paylaşmak için çoğunlukla 2-3 hafta verilmektedir.
Özellikle yaklaşan istişare süreçleri hakkında önceden bilgilendirilmemiş iseler bu süre, örgütlerin üyelerinin veya
seçmenlerinin görüşlerini almaları için yeterli değildir. Bu nedenle STK’lar çoğu zaman, ihtiyaç değerlendirmesi ve
taslak geliştirilmesi aşamalarına dâhil olmak yerine taslağı zaten hazırlanmış yasalar için istişarelere dâhil olmaktadır.
 Yetersiz geri bildirim
İstişareler gerçekleşse bile yasa hazırlama sürecinde yapılan önerilere dair geri bildirim çoğunlukla eksiktir, yeterince
tartışılmamaktadır veya geç gelmektedir.
 İnternete ağırlık verilmesi
İnternetin yaygın kullanımının artıları vardır. Yasa taslaklarının yanı sıra devlet kurumlarınca üretilen hemen hemen
tüm diğer bilgilere internet üzerinden ücretsiz olarak ulaşmak mümkündür. İnternet, belgelere çevrim içi erişimi
oldukça kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte, internet kullanmayanların yasa çıkarma sürecine erişimi oldukça
sınırlanmıştır.

ÜLKE BAZINDA VAKA ÇALIŞMALARI
ESTONYA
Estonya, kamu sektörü ile STK’lar arasında geniş strateji mutabakatının olduğu sayılı Avrupa
ülkeleri arasındadır. Sivil Toplumu Geliştirme Konsepti (EKAK), kamu sektörü ile sivil toplum
arasındaki kapsamlı istişareler sonucunda oluşturulmuştur. EKAK, kamu kurumları ile sivil
inisiyatifin karşılıklı tamamlayıcı rollerini, işbirliği ilkelerini ve kamu politikalarının şekillendirilmesi
ve uygulanması amacıyla gerçekleştirilen işbirliği mekanizmaları ve bu işbirliğinin öncelikleri ve Estonya’da sivil
toplumu örgütleme mekanizmalarını tanımlayan bir belgedir. Daha da önemlisi, EKAK Konsepti, 2002 Aralık ayında
ulusal parlamento (Riigikogu) tarafından kabul edilmiştir. Ulusal parlamento, 2 yılda bir konseptin uygulanışına dair
kamuoyuna açık bir etkinlik düzenlemekte, böylece tüm süreçte yönetişime başvurmaktadır.
2006 Haziran ayında Sivil İnisiyatife Destek Geliştirme Planı (KATA) onaylanmıştır. KATA, hükümetin, sivil toplumun
geliştirilmesine yönelik yaklaşımının standart hale getirilmesine hizmet etmektedir. Özünde, sivil toplumla bağlantılı
olan çeşitli bakanlıkların kalkınma planlarında yer alan tüm faaliyetlere dair bilgileri bir araya getiren bir belgedir.
Plan, 2007-2010 dönemi için beş hedef koymaktadır. Bu hedeflerden biri, “Kamu sektörünün, sivil derneklerin karar
alma süreçlerine katılımını sağlamada tutarlı ve verimli olması”dır.
Yasaya göre, mevzuat hazırlanırken paydaşların görüşlerinin alınması gerekmektedir. Ancak yasa, istişare türlerine
dair gereklilikleri belirtmemektedir. 2005 yılında, kamu sektörü ve STK temsilcileri tarafından (EKAK temelinde) “Dâhil
Etme Konusundaki İyi Uygulamalar Rehberi” hazırlanmıştır. Söz konusu Rehber, STK’ların aktif ve anlamlı katılımını
destekleyecek temel ilkeleri ortaya koymaktadır.
Dâhil etme rehberi, hem kamu sektörü hem sivil dernekler için tavsiye niteliğindedir. Öncesinde, dâhil etme
uygulaması, kamu kurumundan kamu kurumuna büyük değişiklik gösteriyordu. Dâhil etme rehberinin amacı,
uygulamaları uyumlu hale getirmek ve her kurumun kendi dâhil etme uygulamalarını geliştirebileceği bir zemin
oluşturmaktır.
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Estonya’da, yasal bir dayanağı olan, yani ilgili durumlarda zorunlu olan birkaç istişare prosedürü vardır. Alan
planlaması ve çevresel etki değerlendirmesi süreçleri bunlar arasındadır.
Estonya, kamu sektöründe internet temelli hizmetlerin yaygın olarak kullanılması ile meşhurdur. Son 10 yılda,
hükümet, vatandaşlardan ve STK’lardan çeşitli konularda geri bildirim alınması amacıyla özel merkez internet siteleri
veya veri tabanları oluşturmuştur.
2001-2004 yıllarında site www.lc.ee/themis adresinden hizmet sunmuştur. Bu portal (Themis), kamuoyundan, taslak
mevzuata dair geri bildirim alınması amacıyla kullanılmıştır. Sonrasında Themis’in yerini daha iddialı bir internet sitesi,
TOM (Estonca’da ’Täna Otsustan Mina’ ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe’de “bugün karar verdim” anlamına gelir)
almıştır (http://tom.riik.ee). TOM portalı, hem taslak mevzuata dair görüşlerin paylaşılmasına hem de herkesin yeni
bir yasa teklifi veya diğer yasama inisiyatifleri sunmasına imkân vermiştir. 2007 yılında, TOM portalın yerini bir başka
çevrim içi istişare platformu (www.osale.ee) almıştır. Platform, sivil toplum grupları ve bireylere, devam eden istişare
süreçlerine dair görüş paylaşmalarına imkân vermektedir. Bakanlıklar, aynı portalı kullanarak yasa taslaklarını, arka
plan materyallerini kamuoyu ile paylaşmakta ve anketler yayımlayabilmektedir. Platform, 2009 Avrupa e-Devlet
Ödüllerinde iyi uygulama ödülü almıştır.
Bu istişare platformlarına ek olarak, Adalet Bakanlığı, kamu kurumlarınca hâlihazırda müzakere edilmekte olan
yasaların taslak metinlerinin bulunduğu ücretsiz ve çevrimiçi bir veri tabanına sahiptir. Veri tabanı
(http://eoigus.just.ee), kamu kurumları için güncel bilgi sağlayan bir kaynak olup herkesin ücretsiz olarak erişebileceği
bir kaynaktır.
ALMANYA
Hükümetin, örgütlü çıkar grupları (STK’lar dâhil) ile yürüttüğü istişare süreci, resmi olarak Federal
Bakanlıklar Ortak Prosedür Kurallarına göre düzenlenmektedir.
İstişarenin amacı, mevzuat hazırlanırken STK’ların katkılarının alınmasıdır. Farklı bakanlıklar farklı uygulamalara
başvurmaktadır. Ekonomi Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı veya Aile Bakanlığı gibi bakanlıklar veya Ayrımcılıkla
Mücadele Platformu gibi bağımsız kamu organları, Danışma Kurulları vasıtasıyla daimi istişare prosedürleri
oluşturmuştur. Danışma Kurulları çoğunlukla bilim insanlarından oluşmakta ve kimi zaman özel sektör veya
STK’lardan temsilciler içermektedir. Danışma Kurulları, ilgili bakanlık veya parlamento tarafından tesis edilmektedir.
Dolayısıyla kamu kurumları, danışma organlarının resmi yetkinlikleri, oluşumu ve kuruluşuna dair kurallar oluşturma
konusunda belli ölçüde inisiyatife sahiptir. Zamanlama konusunda ise, Federal Bakanlıklar Ortak Prosedür Kuralları,
yasa teklifinin son aşamasında kamuoyu ile istişare için sadece belirli bir süre belirtmektedir (çoğunlukla dört hafta).
Tüm diğer aşamalarda, her bir bakanlık, kamuoyu ile istişarenin nasıl yürütüleceğine (örneğin, hangi STK’lara
danışılacak, istişare sonuçlarının duyurulması, zamanlama, geri bildirim vb.) dair geniş takdir yetkisine sahiptir.
Bir diğer STK istişare süreci, STK ağları vasıtasıyla devlet kurumları ile STK’lar arasındaki diyalogdur. Örneğin, sivil
katılım stratejisi kapsamında, Almanya Federal Hükümeti, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı rehberliğinde,
toplumda sivil katılımın nasıl güçlendirilebileceğine dair birçok öneride bulunmuştur. Bu girişimlerden biri, STK ağları
oluşturulmasıdır.
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Özetlemek gerekirse, Almanya’da hükümetin sivil toplumun kamusal hayata dâhil edilmesine yönelik genel stratejisi,
bireyler ve derneklerin, federal seviyeden çok topluluk düzeyinde dâhil edilmesi yönündedir. Ayrıca, STK’ların kamusal
hayata dâhil edilmesinin artırılmasına yönelik mevcut hükümet girişimlerinin çoğu, somut politikalar üzerinde istişare
ve ortak karardan çok görev yüklerinin devlet ile STK’lar arasında paylaşılmasına (örneğin, sağlık, gönüllü çalışma
vb.) odaklanmış gibi görünmektedir.
FİNLANDİYA
Maliye Bakanlığı Kamu Yönetimi Dairesi, vatandaşların Finlandiya’daki bakanlıklara katılımının
arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesinden sorumlu birimdir. Maliye Bakanlığı’nın böyle bir
konuyla ilgilenmesi genellikle şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Finlandiya’da bunun için önemli en az
iki sebep vardır. Birincisi, merkezi yönetim reformlarından Maliye Bakanlığı sorumludur ve
vatandaş katılımının sağlanması, bu reformların bir parçasıdır. İkinci olarak, Maliye Bakanlığı, gerçekleştirilen hazırlık
çalışmalarının niteliği ile yakından ilgilenmektedir çünkü düşük nitelikli hazırlık çalışmalarının devlet için çok maliyetli
olduğuna dair birçok ampirik bilgi mevcuttur. Finlandiya, sivil toplum kuruluşları için en ideal ülkelerden biridir. 5
milyon nüfusa sahip Finlandiya’da 110.000’den fazla sivil toplum kuruluşu vardır ve bunların en az 60.000’i faaldir.
Merkezi Yönetim Reformu’nda yer alan istişarenin arttırılması faaliyetinin başlığı “Vatandaşın Sesini Duy”dur. Proje,
vatandaşların ve vatandaş kuruluşlarının katılma olanaklarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Proje Eylül 2000-Nisan
2001 döneminde uygulanmıştır. Söz konusu proje, istişare ve katılımın artmasının, hükümetin şeffaflığını da arttıracağı
düşüncesiyle hayata geçirilmiştir.
“Vatandaşın Sesini Duy” Projesi, katılımın, karar almanın da niteliğini arttıracağı düşüncesine dayanmaktadır.
Meseleler için hazırlık yapılırken işbirliği ve diyalog ne kadar kapsamlı ise hazırlık süreci de o kadar iyi olmaktadır.
Görüş talep edilirken sivil kurumlara nasıl çalışılacağına odaklanan ve kamu çalışanlarını hedefleyen Davranış İlkeleri
ve Rehber hazırlanmıştır. İlkeler ve Rehber’in amacı, merkezi yönetim kurumlarında iyi istişare uygulamalarının teşvik
edilmesidir (örneğin, kamu çalışanları için eğitim).
İstişare Yasası, şu hususlara odaklanan beş madde içermektedir: • Başarılı istişarenin önkoşulu dikkatli planlamadır
• İletişim tüm aşamalarda çok önemlidir • İstişare yeterince kapsamlı olmalıdır • İstişare sürecinde öne çıkan hususları
vurgulayan özete ihtiyaç vardır • İstişare süreci değerlendirilmelidir.
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Vaka Çalışması: İtalya Örneği Eki

Giriş





İtalya’nın mevzuatına göre, herkes dernek veya vakıf kurabilmektedir. Anayasa’nın 18. Maddesi bu hakkı
koruma altına almaktadır. Bireyler, çok çeşitli amaçlarla ve farklı menfaatler doğrultusunda
örgütlenebilmektedir. Dayanışma, refah, kültür, sağlık, dinlence, sosyal konular, spor, iş yaşamı, öğrenciler,
sendikalar, siyasi düşünce, inanç, vatanseverlik, yerel ürünlerin tanıtımı ve benzeri konular, bireyleri bir araya
getiren konulara örnek olarak verilebilir.
Anayasa’da tanınan bir hak olan dernek kurma özgürlüğü, sadece ceza kanunda yasaklanmış eylemler söz
konusu olduğunda veya askeriye tarzı kuruluşların siyasi amaçlar gütmesi durumlarında kısıtlanmaktadır.
Dernek kurma özgürlüğünün kullanılması için farklı dernekleşme türlerine başvurulabilir. İtalyan yasalarına
göre, tanınan dernekler8 ve tanınmayan dernekler (tanınmak için başvuru yapmayanla veya başvursa bile

8

Yetkili kurumların (derneğin kurulduğu ilin yönetimi) tanıdığı tüzel kişilikler. Tanınma işlemi, tüzel kişilikler veri tabanına kayıt
yaptırmak suretiyle gerçekleşir.
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başvurusu kabul olmayanlar) olmak üzere dernekler, komiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (İtalyancada
ONLUS), sosyal girişimler ve sosyal kooperatifler gibi çeşitli sivil toplum kurumları kurulabilmektedir.
İtalya, Avrupa’da refah harcaması en yüksek olan dördüncü ülke olup üçüncü sırada Birleşik Krallık yer
almaktadır. Refah harcamaları, ülkenin GSYİH’sinin yaklaşık %39’una tekabül etmektedir. Aşağıda yer alan
tablo, İtalya (nüfusu yaklaşık 60.59 milyon) ve Birleşik Krallık’ın (nüfusu yaklaşık 66.70 milyon) refah
harcamalarını karşılaştırmaktadır (% olarak).

Yukarıdaki tabloya göre, İtalya’nın, aile ve barınma konusundaki yaptığı sosyal harcama, Birleşik Krallık’a ve genel
olarak Batı Avrupa ortalamasına göre oldukça düşüktür. İki ülke arasındaki en dikkat çekici farklılık, barınma alanı
ile ilgilidir. Hem İtalya hem Birleşik Krallık’ta, barınma desteği yerel yönetimler ve kâr amacı gütmeyen barınma
dernekleri ve kooperatifler tarafından sunulmakta ve yönetilmektedir.
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1. İtalyan Refah ve Sosyal Hizmet Sisteminin Kurumsal Yapısı
Hakkında Kısa Bilgi
2000’li yılların başında, sosyal politikalara dair yeni Çerçeve Yasa (328/2000 sayılı Ulusal Yasa, Entegre Sosyal
Müdahaleler ve Tedbirler Sistemi Kurulması için Çerçeve Yasa) ve Anayasal reform (2001 Anayasa’sı; Anayasa’nın
ikinci bölümünün 5. Başlığı altında değişiklikler), kamu otoritelerinin, sosyal politikalar alanındaki yetkinliklerinin
bölgesel dağılımını tamamen değiştirmiştir.
Yerindelik ilkesi doğrultusunda, her iki reform da eş zamanlı olarak bölgesel yeniden yapılanmanın gerçekleşmesi
(daha fazla yerelleşme) ve politika geliştirme ve uygulamaya, kamu sektörü dışında sosyal katılımın artmasını
hedeflemiştir.
Reform, özel aktörler ve sivil toplum kuruluşlarının, “karma” refah sistemi oluşturulmasındaki rolünü güçlendirmiştir.
Kamu sektörüne, STK’lara ve kâr amacı güden yapılara, politika geliştirme aşamasında (sosyal planlama) ve sosyal
planların uygulanması aşamasında istişarede bulunma zorunluluğu getirilmiştir.
Yerindelik İlkesi Nedir?
 Yerindelik ilkesinin genel amacı, daha üst düzey kurumlara kıyasla alt kademedeki birimlerin veya merkezi
hükümete bağlı olan yerel yönetimlerin bağımsızlığını bir ölçüde temin etmektir.
 Bu şekilde, yerindelik ilkesi güçlerin, farklı yetki düzeylerinde paylaşılmasını konu almaktadır. Bu niteliğiyle
de Federal devletlerin kurumsal temelini oluşturmaktadır.



Yerindelik ilkesi, herhangi bir mesele bölgesel veya yerel yönetim tarafından etkili bir şekilde ele alınabiliyorsa
, devlet müdahalesine yer vermemektedir.
Dolayısıyla yerindelik ilkesi çerçevesinde sosyal kurumların, sosyal ve siyasi meselelerini kendilerine en yakın
ve çözümlerine en uygun yerel yetkililerler ile çözülme yoluna gidilir.

Yeni refah sisteminin tasarımında, bölgeler, sosyal politikalar alanında özerk hale gelmiştir. Bu doğrultuda bölgeler,
sosyal politikalar söz konusu olduğunda ana aktörlerdir ve net biçimde merkezi yönetime verilmemiş tüm konularda
yasama gücüne sahiptirler.
Politikaları hayata geçirme görevi belediyelere verilmiştir. Belediyeler kendi içerisinde politika ilke ve çerçevelerinin
yerel programlara dönüştürülmesi, politikaların uygulanması ve sosyal yardım ve desteklerin sunulması konusunda
asli sorumluluk sahibi olan birimler (toplumsal bölgeler) olarak tanımlanmaktadır.
Bazı önemli sorumluluklar hala merkezi yönetime aittir:
a) Sosyal politikalar ve sağlık politikalarının ana çerçevesi,
b) Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerinin farklı bölgesel sistemlerde dengesinin sağlanması için homojen
kriterler (hizmetlere erişim, hizmet sunumunun niteliği vb. açısından) belirlenmesi,
c) Bölgeler için son derece sınırlı olmakla birlikte sistemin mali yaptırımlar vasıtasıyla finanse edilmesi.
Bu çok düzeyli yönetişim sisteminde, her bölgesel seviye, ilgili paydaşların, politika geliştirme sürecinin her aşamasına
geniş kapsamlı ve somut şekilde katılımını geliştirmekle yükümlüdür.
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Bununla birlikte Devlet, son 15 yılda kurumsal düzeyler arasında etkili koordinasyonu sağlayamamıştır. Devlet ile
Bölgeler arasında çok düzeyli yönetişim sisteminin nasıl hayata geçirileceği konusunda birçok anlaşmazlık ortaya
çıkmıştır.
Aşağıda belirtilen iki yapı, Devletin, Bölgelere devrettiği çalışmaların koordinasyonundan sorumludur:
Devlet-Bölgeler Konferansı (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano)
Devlet-Bölgeler Konferansı’nın yanı sıra büyükşehirler ve belediye temsilcilerini (“yerel otonomlar” olarak
bilinmektedir) içeren Birleşik Konferans (Conferenza Unificata).
Her iki yapı danışma organı statüsüne sahiptir ve iktidarın kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Bu muğlaklık ve
asimetri sık sık Bölgeler ile Devlet arasında anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bunun göstergesi de Bölgeler veya
Devletin zaman zaman Anayasaya Mahkemesine yaptığı başvurulardır.
Devlet, Bölgeler arasında, sosyal politikalar hakkında ortak bir anlayış geliştirilmesi için önemli çalışmalar
gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, Bölgeler merkezi olmayan özerk yönetimler olduğu için (çoğu zaman hükümet
koalisyonunda yer alan siyasi partiden de değillerdir) sosyal politika konusunda ortak bir yaklaşım geliştirme
kapasiteleri de düşüktür.
Bölgelere sosyal politikalar konusunda münhasır yetki verilmesini içeren anayasa reformu (2001 yılında onaylanan),
2000 yılında onaylanan 328 sayılı Ulusal Yasası’nın uygulanma sürecini zayıflatmıştır.
Mali araçlar Devlet seviyesinde yönetilirken sosyal fonların yönetilmesi ve tahsis edilmesi sorumluluğu bölgesel ve
yerel düzeylere verilmiştir. Bu durum, kamu harcamaları konusunda sorumluluk almaktan kaçınılmasına neden
olmuştur.
Ayrıca, yıllık Bütçe Kanunu, karmaşık bir müzakere sürecinin ürünüdür. Bütçe, bir sonraki yıl için kaynak olup
olmayacağı sorusuna net bir cevap verememekte ve bölgesel yönetimlerin orta ve uzun vadeli planlama yapma
kapasitelerini zayıflatmaktadır.
Dolayısıyla sosyal politikalar için tahsis edilen yıllık kaynaklar, diğer öncelikler düşünüldükten sonra geriye kalan
kaynaklardan oluşmaktadır. Devletin, Bölgelere bütçe tahsisinde, emekli maaşları ve sağlık hizmetleri gibi hizmetler
daha fazla önceliğe sahiptir.
Bu yaklaşım aynı zamanda ülke genelinde temel sosyal hakların standart uygulama haline getirebilmesi için yeterli bir
“eşitleme mekanizması”nın da oluşturulmasına yönelik çabaları sekteye uğratmaktadır. Refah düzeyi daha düşük olan
Bölgeler, “asgari sosyal hizmetler standartları” olarak bilinen, sosyal hizmet sunumunda ulusal seviyede belirlenmiş
standartlara riayet etmekte zorlanmaktadır. Asgari sosyal hizmetler standartları, Ulusal Çerçeve Yasası’nda belirlenmiş
ve bunların nasıl hayata geçirileceği hiçbir zaman ayrıntılı olarak tanımlanmamıştır. Bu nedenle Bölgeler, kendi “refah
sistemleri” için kendi standartlarını geliştirmişlerdir (Ulusal Çerçeve Yasası’nın genel ilkeleri temelinde). Bölgeler, kendi
refah sistemleri çerçevesinde kendi sosyal hizmet sistemini geliştirmiş ve uygulamaktadırlar.
Bölgeler arası farklılıklar İtalya’da uzun bir geçmişe sahiptir ve zengin orta ve kuzey bölgeleri ile yoksul güney bölgeleri
arasındaki farkı yansıtmaktadır.
Yakın tarihli reform çalışması, bu farklılığı yeniden üretmekle kalmayıp kurumsal hale getirmektedir. Sosyal koruma
ve sosyal hizmet sunumunda coğrafi farklılıklarla mücadele etmek yerine yerel düzeydeki farklılıkları çoğaltmaktadır.
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Aslında, etkili bir eşitleme stratejisi geliştirmeden kurumsal yetkinliklerin Bölgelere ve belediyelere aktarılması, en
zengin bölgelerde daha etkili refah sistemleri yaratmıştır. Zengin bölgeler, güçlü özel ve sivil toplum aktörlerinin
desteği ile sosyal politikalarını “ortak finanse edebilmektedir”. Bu, şu anlama gelmektedir: Zengin bölgelerde,
bölgesel mali araçlar vasıtasıyla temin edilen mali kaynaklar, Devletin refah sistemi için tahsis ettiği mali kaynaklarla
birleştirilmiştir.
Yoksulluğun daha yoğun olduğu Bölgelerde ve Belediyelerde refah sistemi de daha zayıftır (hizmetler ve tedbirler
açısından).
Sonuç olarak, güçlü kurumsal ve alansal (bölgesel ve yerel) çeşitlilik ve politika açısından farklılık içeren bir ulusal
refah sistemi ortaya çıkmaktadır. Hizmetlere erişim imkânı ve mevcut sosyal yardımlar, sadece bireyin ihtiyacına değil,
aynı zamanda bu ihtiyacın nerede (hangi Bölgede) ortaya çıktığına da bağlıdır.
Özetlemek gerekirse, 2000’li yıllarda bölgesel refah yasaları ve yerel sosyal planların uygulanmaya başlamasıyla
yönetişim süreçleri için ilginç bir dönem başlamıştır. Bununla birlikte bu değişikliklerin yenilikçi etkileri artık
görülmemektedir. Ulusal bir politika koordinasyonu, yeniden dağıtım ve eşitleme stratejisi olmadığı için reformlar
sonucunda bölgeler arası ciddi farklılıklar barındıran dağınık bir sistem ortaya çıkmıştır.

1.İtalya’nın yatay yönetişim sistemi
Reformun, STK’ların sosyal politika sektöründeki kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi olumlu bir etkisi olmuştur. STK’lar
gelişmiş ve çalışmalarında daha ‘profesyonel’ hale gelmiştir.
“Üçüncü sektör” (sivil toplum temsilcilerinin oluşturduğu her türlü sivil toplum kuruluşunu içermektedir), İtalyan refah
sisteminin hayata geçirilmesine katılma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Bununla birlikte son 15 yılda yatay
yönetişim ilişkileri güçlenmiştir ve kamu kurumları ile sosyal sektörde aktif diğer aktörler (hem kâr amacı güden hem
de gütmeyen) arasındaki etkileşim, İtalya Anayasası’nın 118 9’inde maddesinde düzenlenen yerindelik ilkesi
doğrultusunda yönetilmektedir.
Ancak akademisyenler ve literatür, İtalya’da kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkiyi pasif
yerindelik10 ilişkisi olarak tanımlamaktadır.
Bu durumda, sorumluluklar, merkezi kamu aktörlerinden yereldeki kâr amacı gütmeyen aktörlere aktarılmakta ancak
bu sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli “yeterli” mali kaynaklar sağlanmamakta ve yeniden
dağıtılmamaktadır. Bu, sivil toplumun rolünün, çoğunlukla tamamlayıcı nitelikte değil, kamunun sorumluluğunu
üstlenir nitelikte olması anlamına gelmektedir. Bu uygulama, İtalyan refah sisteminin kırılgan, dağınık ve bölgeler
arasında farklı olması özelliklerini pekiştirmektedir.

Yerindelik, yönetim ile ilgili bir ilkedir. Meselelerin, en küçük, en düşük veya en az merkezi otorite tarafından ele alınması anlamına
gelmektedir. Siyasi kararlar, merkezi otorite yerine mümkünse yerel düzeyde alınmalıdır.
9

Y. Kazepov 2008, The subsidiarisation of Social Policies: actor, Processes and Impacts, “European Societies”, 10, syf. 247273.
10
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328/2000 sayılı Yasa’nın onaylanmasıyla refah politikalarını uygulama görevi Bölgelere devredilmiştir. Bölgeler,
başta sağlık ve sosyal hizmetlere tahsis edilmiş kamu bütçesinin yönetilmesi ve vatandaşlara hizmet sunan kamu, özel
ve kâr amacı gütmeyen aktörler ağının yönetilmesi olmak üzere kendi yönetişim yapılarını oluşturmaktan sorumludur.
328/2000 sayılı Ulusal Refah Çerçeve Yasası, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına, büyümek, işleyişlerini
iyileştirmek ve sosyal politika sürecinin tamamına katılmak için motivasyonlar sağlamıştır. Sosyal politika döngüsü;
sosyal politikaların tasarlanması, programlanması, uygulanışının yönetimi ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulması
aşamalarını içermektedir. Bununla birlikte, kamu sektörü (Bölge Otoritesi), izleme ve kontrol sorumlulukları üzerindeki
hâkimiyetini her zaman korumaktadır.
Diğer yandan, katılımcı yaklaşım, politika süreçlerinin meşruiyet ve şeffaflığının arttırılmasına yönelik çalışmalarla da
desteklenmiştir. Piyasa mekanizmalarının, çeşitli hizmet sunum sistemlerinin birleştirilmesi ile güçlendirilmesinin,
verimliliği arttırması, maliyetleri düşürmesi ve niteliği yükselterek vatandaşların “özgür iradeleri” ile seçebilecekleri
çeşitli seçenekler ortaya koyması beklenmektedir.
Bu nedenle Bölgeler, ihaleler, akreditasyon sistemleri, hizmete erişim başlıkları gibi dışarıdan hizmet alma yöntemleri
benimsemişlerdir. Bunun amacı, sosyal hizmetler için dışarıdan hizmet alınmasını mümkün kılmak ya da en azından
bazı karma modellerin uygulanmasına imkân vermektir.
İtalyan refah sisteminin en belirgin özelliklerinden biri, Bölgelerin uyguladıkları sosyal hizmet tedbirlerinin birbirinden
oldukça farklı olmasıdır.
Avrupa’nın kullandığı “aktivasyon” ve “sosyal içerme” kavramları çerçevesinde, İtalyan istihdam politikaları, ulusal
seviyede yönetilmektedir. İşsizlik sigortası ağırlıklı olarak farkı telafi edici ödeneklerle finanse edilmekte, karmaşık ve
dağınık tedbirler sistemi üzerinden sunulmaktadır. Genel katkıya dayanan sistem, işsiz bireylerin %10’undan azını
kapsamı dâhiline almaktadır.
İstihdam politikalarının tam tersine, sosyal hizmetler ağırlıklı olarak bölgesel ve yerel düzeyde düzenlenmekte ve
sunulmaktadır. Ancak yerel sosyal hizmetler kısmen Ulusal Sosyal Yardım Fonu’ndan finanse edilmektedir. Hizmetleri
kurumun kendisinin sağlaması veya dışarıdan hizmet alınması kararı bölgesel ve yerel seviyede alınmaktadır. Bu da
çok ciddi bölgesel farklılıklara ve çoğu zaman da eşitsizliklere neden olmaktadır.
Yerel düzeyde, sosyal yardım reformundan bu yana (328/2000 sayılı Ulusal Çerçeve Yasa) yerel programlama
“Sosyal Bölge Planı” (İtalyanca “Piano sociale di zona”) olarak adlandırılmaktadır.
Sosyal Bölge Planları hazırlanırken, yereldeki kurumsal olmayan aktörler, yani STK’lar, sosyal ortaklarla bağlantılı
kuruluşlar (sağlık sektörü ve sosyal sektörde faal sendikalar) ve hatta vatandaşlar önemli bir rol oynamaktadır. Politika
programlaması ve hizmet sunumu konusunda istişare ve diyalog ‘üçüncü sektör’ olarak bilinen kâr amacı gütmeyen
kuruluşların konumunu güçlendirmiştir.
Bu çerçevede, tüm Bölgesel kanunlar, kendi refah sistemlerinde “ katılımcı mekanizmalara” önemli bir rol
atfetmektedir. Üçüncü sektör kuruluşları, kâr amacı güden işletmeler, işveren örgütleri ve sendikalar ile genel olarak
vatandaşlar, bölgelere özgü düzenlemelerde, sosyal içerme için daha iyi politikalar ve hizmetler oluşturulmasına
katkıda bulunabilecek özneler olarak tanımlanmaktadır.
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Belediyeler, “toplumsal bölgeler” şeklinde teşkilatlanmıştır ve yerel düzeyde, politikaların operasyonel yönetimi ve
hizmetlerin yürütülmesinden sorumludurlar.
“Sosyal bölge” seviyesinde katılımcı süreç giderek daha önemli hale gelmektedir: Dışarıdan hizmet alarak hizmetlerin
en verimli hale getirilmesi yükümlülüğü kamu aktörleri ile özel aktörler arasında çeşitli ortaklıkların doğmasına neden
olmuştur ve sunulan sosyal hizmetler, bölgeden bölgeye çok büyük farklılıklar göstermektedir. Çeşitlilik, hedef
grupların ihtiyaçlarındaki farklılıkları yansıtmaktadır: kırılgan ve yoksul aileler, tek anneler, korunmaya muhtaç
çocuklar, yoksulluk riski altındaki yaşlılar, engelli bireyler, göçmenler, madde kullanıcıları, eski hükümlüler
tedbirlerden faydalanabilmektedir. Bu, ihtiyaç sahibi bireylere sunulan sosyal hizmetlerin etkisini ve verimini
arttırmaktadır.
Sosyal bölge planları, belediyeler düzeyinde görüşüldükten ve oluşturulduktan sonra planı Bölge onaylamaktadır.
Bölge, Bölge’nin sorumluluk alanına giren tüm ‘sosyal bölge planları’nı bir araya getirerek çok yıllı Bölge Sosyal
Planı’nı yayımlamaktan sorumludur.
Ayrıca Bölge, onaylanan sosyal bölge planları temelinde, yıllık finansal kaynakların, her ‘sosyal bölge’de mevcut
belediyeler birliğine aktarılmasından sorumludur (bir belediye birliğe başkanlık yapar).

2. İnovatif bir yaklaşım olarak İtalya’da Sosyal Kooperatifler11
İtalya, ulusal sosyal refah sistemi üzerindeki mali yükün hafifletilmesi amacıyla yeni ve inovatif bir kooperatif türü olan
sosyal kooperatifleri geliştirmiştir. Sosyal kooperatifler, 381/1991 sayılı yasa ile kurulmuştur.
Bu kooperatifler, “toplumun ekonomik olarak daha güçsüz kesimlerine” refah hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur.
Bu kooperatiflerin kurulmasının amacı, İtalya’nın, kapsamlı refah programları geliştirmiş diğer Batı Avrupa ülkeleri
gibi, bu tür programların getirdiği mali yükü hafifletmek istemesidir. Ayrıca, bu kooperatifler, 1990’ların başında diğer
Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İtalya’da da yaygın olan işsizlik sorununu ele alabilmişlerdir. İşsizler arasındaki
belli kırılgan gruplara, özel düzenlemeler yapılarak kooperatiflerde çalışma imkânı verilmiştir. Bu düzenlemeler için
gönüllülerden de destek alınmıştır.
İtalya’da bu yeni girişimcilik türüne ilişkin ilk denemeler 1970’li yılların sonunda başlamıştır. Bu konuda asıl atılım,
1991 yılında sosyal kooperatifler kanununun yürürlüğe girmesi ile gerçekleşmiştir. Yasanın hazırlıklarına 1981 yılında
başlanmış olsa da siyasi partiler ve İtalya’daki büyük kooperatifler yasanın içeriğini uzun uzun tartıştıkları için kanun
metninin son şeklini alması on yıl sürmüştür.
1980’lerde mevzuata dair tartışmalar belli konuların açıklığa kavuşmasını sağlamıştır.
Öncelikli olarak, bu kuruluşlar için tercih edilen yasal yapı, kooperatif olmalıdır. Kooperatif derken buradan kast
edilen alışılagelmiş kooperatifler değil, temel amacı, üyelerine karşılıklı fayda sağlama amacı güden kooperatiflerdir.
İtalyan kooperatif hareketi, tarihi boyunca kendisine toplumda da bir yer, bir görev vermiştir. Kooperatif felsefesinin
bu yönü 1946 Anayasası’nda tanınmıştır. Anayasa, kooperatiflerin, toplumsal bir işlevi olabileceğini belirtmiştir.
Wilda M. Vanek tarafından yürütülen bir çalışmanın sonuçlarına göre, Ocak 2017, https://senscot.net/italian-socialcooperatives/
11
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Sosyal kooperatiflerin, 381/1991 sayılı yasa ile yasal olarak tanınmasında Anayası’nın bu hükmünün etkisi olmuş
olabilir.
Bu nedenle, sosyal kooperatiflerin çalışmaları, yerel topluluğa ve toplumun en ihtiyaç sahibi kesimlerine kanalize
edilmiştir. İki temel ihtiyaç alanı belirlenmiştir: sosyal refah hizmetleri (A tipi sosyal kooperatifler) ve işsiz kırılgan
gruplar (B tipi sosyal kooperatifler).
Bu hizmetleri yerine getirebilmek için yasa gereği yeni kuruluşların çeşitlilik içeren bir üyelik yapısına sahip olması
gerekiyordu:
İstihdam edilen bireyler;
Herhangi bir nedenle kırılgan olan özel çalışanlar: Yasaya göre, kooperatif üyelerinin %30’unun kırılgan
bireylerden, yani engelli bireyler, madde kullanıcıları, problemli ailelerdeki genç bireyler, tutukluluğa
alternatif cezalara mahkûm edilmiş suçlulardan oluşması gerekmektedir.
Sayıları ve kapsamı sınırlı olan gönüllüler. Yasa, gönüllülerin rolünü düzenlemekte ve sınırlandırmaktadır.
Gönüllüler, çalışan sayısının %50’sinden daha az olmalı; yaptıkları çalışmalar normal çalışanların işlerini
sadece tamamlayıcı nitelikte olmalı ve mali destek olarak sadece cep harçlığı almalıdır (zorunlu sağlık
sigortasından faydalanabilmektedirler).
Kullanıcılar (çalışan ve gönüllü olmayan) veya finansal destek sağlayan gerçek veya tüzel kişiler sosyal kooperatife
üye olamaz.
Yasada, temel olarak iki sosyal kooperatif türüne dikkat çekilmektedir:
(a) Sağlık, yaşlı bakımı ve yaygın eğitim alanlarında sosyal hizmet sunan kooperatifler (A tipi sosyal kooperatif),
(b) Belli dezavantajlı gruplar, yani fiziksel veya zihinsel engelli bireyler, psikiyatrik hastalar veya eski psikiyatrik
hastalar, tedavi gören madde ve alkol bağımlıları, problemli ailelerdeki genç bireyler, tutukluluğa alternatif cezalara
mahkûm edilmiş suçlular için istihdam sağlayarak sosyal içermenin sağlanması (B tipi sosyal kooperatifler).
İstihdam standartları ve sağlanan imkânlar, temelde devletin sağladıklarından farklı olmamakla birlikte sosyal
kooperatiflere belli avantajlar sunulmaktadır. Örnek vermek gerekirse, sosyal kooperatif engelli bireyler için devlet
güvenlik ve sağlık primi ödemek zorunda değildir. Ayrıca, engelli bireylerin verimliliği daha düşük olabileceği için
ödenen ücretler de standart ücretlere göre daha düşük olabilir.
Sosyal kooperatifler vergi imtiyazından yararlanabilmektedir çünkü sosyal bir işlevi yerine getirmektedirler ve fonlardan
elde edilen gelir ve birikmiş varlıklar üyelere dağıtılmamaktadır (ve kurumlar vergisinden de muaftır). Özel bağışlar
da vergiden muaftır çünkü bu bağışlar hayır işi amaçlıdır. Sosyal kooperatiflere, emlak vergisi ve ev kredisi faizi için
%25 indirim uygulanmaktadır.
Bu şekilde sosyal kooperatifler sağladıkları kârı, uzun vadeli hedefler için ve sunulan hizmetleri iyileştirmek için
kullanabilmektedir.
AB 2004 yılında, kamu ihalelerinin, sosyal amaçlara ulaşılması için verilmesini destekleyen 2 direktif yayımlamıştır
(17 ve 18 nolu Avrupa Komisyonu direktifleri). Bu nedenle birçok Bölgede, kamu ihalesi sürecinde sosyal hedeflere
daha fazla öncelik veren hükümler uygulanmaya başlanmıştır.
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2004 yılından sonra Bölgeler, pozitif ayrımcılık uygulamaya başlamıştır. Bölgeler, kamu ihalelerinin yerini almak üzere
akreditasyon süreci oluşturmuştur. Örneğin, konsorsiyum Lega-Coop, Emilia Romagna Bölgesi’nde, Lega-Coop üyesi
olan sosyal kooperatiflerin, iş hacimlerinin ve cirolarının %50’sini akreditasyon sisteminden elde ettiklerini tahmin
etmektedir. Akredite olabilmeleri için sosyal kooperatiflerin, çalışan üyelerden oluşan profesyonel insan kaynakları
temelinde aranan belli nitelik kriterlerini karşıladıklarını kanıtlamaları gerekmektedir.
İtalya’da sosyal kooperatiflerin coğrafi dağılımı da dikkat çekicidir. Sosyal kooperatifler ülkenin kuzeyinde
yoğunlaşmıştır. Ülkenin kuzeyinde 8.000 kişiye bir sosyal kooperatif düşerken İtalya genelinde 25.000 kişiye bir
kooperatif düşmektedir. Genel olarak İtalya’nın kuzeyi, diğer kooperatif türleri için de son derece elverişlidir.
Dolayısıyla, ülkenin kuzeyinde hâlihazırda var olan bir “kooperatifçilik kültürü”nden bahsedilebilir.
Sosyal hizmetler kategorisinde kurulmuş ve sosyal hizmetler, eğitim ve sağlık hizmetleri sunan sosyal kooperatiflerin
sayısı, istihdamında güçlük çekilen bireylere istihdam yaratmak için kurulmuş kooperatiflerden daha fazladır (%70’e
karşı %30).
Sosyal kooperatiflerin büyük kısmı çoğunlukla büyük ölçekli değildir: %70’inin yıllık cirosu yılda 500.000 Avronun
altındadır ve %46’nın 19’dan daha az çalışanı vardır. Çalışanların %52.2’si kadındır ve kadınların, yönetim kurulunda
oranı %29.1’dir12.
İtalya’daki tüm kooperatifler için bir üstyapı veya destek yapısı sağlayan şu anda yaklaşık 400 bölgesel, yerel veya
ulusal konsorsiyum ağı bulunmaktadır. Konsorsiyum, üyesi olan kooperatiflere, önemli avantajlar sağlamaktadır.
Konsorsiyum ağı, bölge düzeyindeki politika yapıcılar ile üye kooperatifler arasındaki ilişkileri kolaylaştırması açısından
da faydalıdır. Sosyal kooperatiflerin yarısının, bir konsorsiyuma üye olduğu tahmin edilmektedir 13.
Bölgesel konsorsiyumlar, ikinci seviye kooperatifler veya üyeleri olan kooperatiflere destek sağlayan destek yapıları
olarak görülebilir. Kooperatifçilik tarihi, bu tür desteklerin faydalı olduğunu kanıtlamaktadır. Konsorsiyumlar
kooperatiflerin başarısında kilit bir faktördür. Ulusal seviyede, “Gino Mattarelli” adlı konsorsiyum bir araştırma
kuruluşu (düşünce kuruluşu) olarak da hareket etmekte; sosyal kooperatiflerin işleyişi ve gelişimi konularında
çalışmalar yürütmekte ve genel olarak Üçüncü Sektör’e çeşitli senaryolar ve araştırmalar sunmaktadır.
Başlangıçta son derece önemli olan gönüllü katılım, özellikle son 10 yılda ciddi anlamda azalmıştır. Son veriler,
gönüllülerin sayısının çok kısıtlı olduğunu hatta birçok kooperatifte hiçbir gönüllü bulunmadığını göstermektedir.
Dolayısıyla, 1991 tarihli yasada yer alan ve kooperatiflerde %50’den fazla gönüllü bulunmasını kısıtlayan hükmün
aslında gereksiz olduğu anlaşılmıştır. Birçok sosyal kooperatif şu anda gönüllüler olmadan faaliyet göstermektedir.
Gönüllülerin rolünün azalmasına veya tamamen yok olmasına dair araştırmalar yapılmaktadır. Bazı araştırmalara
göre bu olumlu yönde bir gelişmedir ve sosyal kooperatiflerin çalışmalarının ciddiyetini ve ekonomik gücünü
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İtalya kooperatif sistemi hakkında ilk ulusal rapor, Fondazione Censis 2012.

13

İtalya’daki kooperatifler hakkında rapor, Mayıs 2018 http://www.alleanzacooperative.it/uffici-studi/wp-

content/uploads/2018/06/RAPPORTO-CONGIUNTURALE-N.14-Maggio-2018.pdf
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göstermektedir. Diğerlerine göre ise bu değişim, sosyal motivasyonun azalmasına veya çok paydaşlı yaklaşımın
zayıflamasına işaret etmekte ve bir sorun teşkil etmektedir.
Diğer yandan, üçüncü üye kategorisi (çalışan ve gönüllü olmayan), varlığını ve önemini istikrarlı bir şekilde
sürdürmektedir. Bu üyeler, kooperatiflerin ticari sermayeye sahip olmasında son derece önemli bir role sahiptir. Bu
üyelerin katılımının devam etmesi, sosyal kooperatiflerin “çok paydaşlı” örgütler olma özelliklerini korumasını
sağlamaktadır.
Sosyal kooperatiflerin kuruluş sermayesi, üyeler tarafından sağlanmakla birlikte birçok birimin bütçesi ve gelirleri,
ağırlıklı olarak İtalya devleti veya Bölgesel otoriteler ve belediyelerle yapılan sözleşmelerden gelmektedir. Dolayısıyla
sosyal kooperatifler çalışmalarını, gözlemlenen ihtiyaçlar ve kamu otoritelerince belirlenen ihtiyaçlara göre
şekillendirmek durumundadır. Bu desteklerin azalması sosyal kooperatiflerin durumunun kırılgan hale gelmesi
anlamına gelecektir.
Bölgeler ve/veya Belediyeler ile sosyal kooperatifler arasındaki refah çalışmaları geliştirilmesi ve bu çalışmaların
iyileştirilmesine yönelik uzun soluklu işbirliği genellikle bir “Mutabakat Zaptı” vasıtasıyla resmiyet kazanmaktadır.
Mutabakat zaptı bir çerçeve belgedir ve kamu kurumları, sosyal politika, eğitim, kentleşme, ortak sosyal alanlar
oluşturulması ve ulaşılması bireylerin iş hayatına entegrasyonu alanlarında programlar geliştirmek için bu belgeler
aracılığıyla Üçüncü Sektör kuruluşları (sosyal kooperatifler, kâr amacı gütmeyen vakıflar ve dernekleri içermektedir)
ile işbirliği yapmaktadır. Buna ek olarak, protokoller, eylem önceliklerinin belirlenmesi için daha iyi koordinasyonun
sağlanması adına çeşitli bölge birimleri ve belediyelerin birlikte çalışmaya teşvik edilmesi için de faydalı araçlar olarak
görülmektedir.
Tüm bunlara ek olarak birçok belediye “Yoksulluk Konusunda Ortak Kurul” oluşturmuştur. Kurul, yardımlarda
mükerreriyetin ve aynı bireylerin yardımlardan yararlanılmasının önüne geçilmesinin yanı sıra sosyal sorunlar
karşısında yenilikçi çözümler geliştirmek üzere kamu sektörünün ve özel sektörün çalışmaları hakkında bilgi
paylaşması ve çalışmaların koordine edilmesi için düzenli olarak toplanmaktadır. Ortak Kurul, kamu ve özel
aktörlerin, güçlerini, yetkinliklerini ve kaynaklarını birleştirerek ihtiyaç sahibi bireylere nasıl yardım edebileceklerini
daha iyi anlayabilecekleri bir komitedir. Yerel sosyal kooperatifler konsorsiyumu bu kurulların bir üyesidir.
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3. Vaka Çalışması: Emilia Romagna Bölgesi
Emilia-Romagna’nın sosyal hizmetler sisteminin dört temel özelliği vardır:
(a) Yerel topluluğun öncü rolü: Sosyal politikanın uygulanmasından bireyler, kurumlar, aileler ve kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar sorumludur.
(b) Sosyal risklerin gerçekleşmesinden sonra harekete geçmek yerine risklerin önlenmesi ve sosyal refahın geliştirilmesi,
(c) Refah sisteminin temel amaçları bireyin özerkliği ve bağımsız hayat sürmedir.
(d) Farklı politika alanları (sosyal, sağlık, istihdam, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim) arasında entegrasyon.
İtalya’da sağlık sektörü de Bölgelerin sorumluluk alanına girmektedir. Sağlık Bakanlığı, standartların çerçevesinin
çizilmesi ve genel sağlık yasalarının (halk sağlığı, farmakolojik protokoller vb.) hazırlanmasından sorumlu olmakla
birlikte bölgesel stratejik planların hazırlanması ve sağlık yapılarının (hastaneler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri vb.)
yönetilmesi Bölgelerin sorumluluğundadır. Devlet, belli parametreler doğrultusunda (demografik, coğrafi vb.)
Bölgelere mali kaynak aktarmaktadır (“yetki devri sistemi”).
Emilia Romagna Bölgesi’nde kamu kurumlarının (Bölge ve Belediyeler), yetki devretmek yerine, özel aktörlerle işbirliği
yapması beklenmektedir ve sistemi şekillendiren ana aktörler konumundadırlar. Aileler ise sosyal ilişkilerin ve bakımın
temel bileşeni olarak görülmektedir ve bu işlevlerini sürdürmeleri beklenmektedir.
Emilia Romagna Bölgesi’nde sosyal hizmetlerin kurumsal yapısı, Bölgesel Yönetim ve Yerel Yönetimlerin, sosyal
hizmetlerin planlanması, düzenlenmesi ve uygulanmasında temel aktörler olduğu anlayışına dayanmaktadır. Sosyal
hizmetler ilçeler (yukarıda da bahsettiğimiz toplumsal bölge ile aynı anlamda) bazında yönetilmektedir ve yerel
yönetimler arasındaki yatay işbirliğine dayanmaktadır. Belediyeler, bir araya gelerek ‘belediyeler birlikleri’
oluşturmaktadır. Bu birliklerin amacı, sosyal hizmet merkezlerinin yanı sıra insan kaynakları, teknik ve mali kaynakların
verimli bir şekilde yönetilmesidir.
Hizmetlerin faydalanıcıları, hedef gruplara göre beşe ayrılabilir: Çocuklar ve aileler, sosyal açıdan kırılgan olan
yetişkinler, engelli bireyler; yaşlılar (65 yaş üzeri) ve göçmenler.
Bölge Otoritesi, bölgesel Sosyal Plan ve Sağlık Planı’nın (İtalyanca kısaltması PSSR) hazırlanmasından sorumludur.
Emilia Romagna Bölgesi’nde yürütülen Sosyal Plan ve Sağlık planı, güçlü bir kamu varlığına dayanan, aynı zamanda
katılımcı ve güçlü olan karar alma, planlama ve uygulama süreci yürüterek bireyin refahının en üst düzeye çıkarılması
fikrine dayanmaktadır. Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri ve müdahaleler, sivil toplum kuruluşları, sosyal ortaklar,
üçüncü sektör ve destek ve hizmetlere ihtiyaç duyan bireyler ve aileler ile işbirliği içinde belirlenmektedir.

Sosyal Plan ve Sağlık Planı’nın (PSSR) onaylanabilmesi için Bölgesel Yönetim Kurulu’nun, yasa gereği kapsamlı
istişareler gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen taraflarla istişare zorunludur:
29/2004 sayılı Bölge Yasası’nda ve üniversitelerle imzalanan protokol anlaşmasında belirtildiği üzere
üniversiteler,
Bölge ile Belediyeler arasındaki Bölgesel Konferans,
Üçüncü Sektör kuruluşları ile Bölgesel Konferans,
Sağlık sektörü ve sosyal sektörlerde örgütlenmiş sendikalar.
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Sosyal hizmet işlevlerinin kamu otoritesi tarafından sahiplenilmesi bölgesel Sosyal Plan ve Sağlık Planı’nda (PSSR)
tekrardan güçlü bir şekilde dile getirilmiştir. Ayrıca, bölgesel kamu otoritesinin sosyal hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin
stratejik planlaması sorumluluğunun tümünü üstlenmesini de kapsamaktadır. Diğer taraftan, PSSR bu sorumluluğun
karar alma sürecinin merkezileştirilmesi veya sosyal hizmet ve sağlık hizmetlerinin merkezileştirilmesi ile
yürütülmediğinin farkındalığını da ortaya koymaktadır. Bölge, PSSR’da hizmetlerin yüksek katılımcı yaklaşımı ile daha
iyi tanımlanıp uygulanabileceğini belirtmektedir.
Emilia-Romagna’da kullanılan toplum temelli yaklaşım, yerel yönetim inisiyatiflerine ve sosyal sermayenin teşvikine de
yer vermektedir. Kamu planlaması da önem arz ettiğinden kamu otoritesi de bu yaklaşımda bir yere sahiptir. Toplum
sağlığı ve sosyal hizmet politikaları arasındaki birbirini tamamlayıcı ilişki sayesinde bütçe yönetiminin de bir bütün
olarak gerçekleşmesi toplumlardaki yerel yönetim ağlarını ve işbirliğini güçlendiren bir araç olarak
değerlendirilmektedir.
Genel stratejiler ve rehberler ilk etapta bölgesel düzeyde hazırlanmaktadır. Yerel düzeyde, yukarıda da bahsedildiği
üzere, en önemli aktörler, hem sosyal hizmetlerin hem de toplum sağlığının idaresini gerçekleştiren “Halk ve Toplum
Sağlığı ve Sosyal Hizmet Alanları”, adlı sosyal alanlardır. Kaynak idaresi, Yerel Sağlık Ajansları (LHA) tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde belediyelerin daha güçlü olan politika oluşturma rolünü dengelemektedir. Böylece
sistem kendi içerisinde yerel yönetimlerle, kamu halk ve toplum sağlık otoriteleriyle ve sıklıkla kâr amacı gütmeyen
kuruluşların olduğu nihai sağlayıcılarla işbirliğine dayanmakta ve imkân vermektedir.
Emilia-Romagna’daki belediyeler, yerel düzeyle işbirliği temeline dayanan yaklaşım sayesinde hem sağlık hem de
sosyal hizmet konusunda çok güçlü bir rol oynamaktadır. Böylece, sosyal hizmet ve sağlık hizmetleri arasında birbirini
güçlü bir şekilde tamamlama niteliği doğmaktadır. Sosyal hizmet, belediyelerin işlevleri arasındayken sağlık hizmetleri
Yerel Sağlık Ajansları (LHA) tarafından sağlanmaktadır. Yerel Sağlık Ajansları ulusal sağlık hizmetlerinin yereldeki
mesleki şubeleri olmakla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın işlev kontrol ve izlemesine tabiidir. Ancak, bu ajanslar finansal
kaynaklarını Devlet’in Bölgelere sağladığı bütçeden sağlamaktadır. (Yetki devri yoluyla)
Finansman birbirinden farklı kaynaklardan sağlanmaktadır:
Ulusal finansal kaynaklar (Sosyal Politikalar için Ulusal Fon gibi refah için yapılan müdahalelere özel olarak
ayrılan fonlar);
Bölgesel vergilerden toplanan bölgesel kaynaklar;
Yerel kaynaklar (Yerelde toplanan ve belediyenin bütçesine gelir olarak aktarılan vergiler ile elde edilen
kaynaklar)
2010 senesinde ulusal fonlarda yapılan önemli indirimler nedeniyle, bugün ulusal fonlar öyle azalmıştır ki kalıntı
diyebileceğimiz kaynaklar halini almıştır.
Emilia-Romagna’da yıllık kişi başına sosyal hizmet harcamaları toplamda 1.121 Avro’ya (2016 yılı için) tekabül
etmektedir. Bu rakam, toplum ve kamu hizmetinde bulunan çeşitli kamu aktörlerinin ailelere sağladığı muhtelif nakit
ve ayni yardımların toplamını ifade etmektedir.
Üstelik, bazı ailelere, Ulusal Sosyal Sigorta Enstitüsü’nden doğrudan ödenek alma hakkı tanımaktadır. Bu aileler söz
konusu ödeneği sosyal çevrelerindeki kişilere kendi inisiyatifleriyle yapacakları yardımların veya ihtiyaç sahibi veya
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engelli bireylere ilişkin diğer türdeki yardımların finansmanı için kullanabilirler. Ulusal Sosyal Sigorta Enstitü’sünün
internet sitesindeki kamuya açık mevcut verilerine göre bu ödenek, Emilia-Romagna Bölgesi’nde yalnızca bu ödeneğe
tabii olanlar için yıllık kişi başı yaklaşık 720 Avro’dur.
Aslında, sosyal hizmet ile sağlık hizmet ağlarını birbirine entegre eden çoğu koordinasyon faaliyeti, doğrudan yaşlı
veya engelli birey gibi ihtiyaç sahibi olan yakınlarına yardım edebilmek için çeşitli kamu ve özel harcamalarını
kullanmaya çalışan aileler tarafından gerçekleştirilmektedir.
STK’ların da dâhil olduğu Emilia Romagna Bölgesi’ndeki özel sektörün sunduğu sosyal hizmetler, toplam
harcamaların %51’ini oluşturmaktadır. Akredite sağlayıcıların %49’u kamu finansmanından yararlanan özel
sağlayıcılardır. Toplamda ise hasta başına maliyetlerin %55’i kamu finansmanından karşılanmaktadır.
Yatay yönetişim sisteminin sınırlarının olduğu kadar kuvvetli yönleri de bulunmaktadır. İtalya’nın gönüllü derneği ve
toplumsal işbirliği bağlamında köklü bir geleneği bulunmaktadır. Söz konusu gelenek ülke için bir zenginliktir. Ancak,
eski, büyük ve güçlü kuruluşlar ile fırsatları ve kaynakları yakalamaya çalışan ve yeni ihtiyaçları açığa çıkarıp
korunmayan vatandaşların seslerini duyurmak için çabalayan yeni ve dinamik kuruluşlar arasındaki potansiyel
dengesizliğin gözetilmesi gerekmektedir.
Geçtiğimiz 15 sene içerisinde özellikle yerel düzeyde gerek kamu finansmanlarından tasarruf etmek gerek de politik
kararların şeffaflığını ve meşruiyetini artırmak üzere pazar ve sivil toplum kuruluşlarının rolü, güçlendirilmiştir. Yatay
yönetişim ilişkileri ve kısmen dikey yönetişim ilişkileri kaynaksız yerindelik14 mantığına dayanmaktadır. İşlevler ve
görevler daha üst kurumsal düzeylerden daha alt düzeylere veya üçüncü sektöre devredilmektedir. Hatta bazen bu
görevlerin ifasında söz konusu kurumlara yeterli kaynak verilmemektedir.
Ancak, hesap verebilirlik ve vatandaşı koruma mekanizmalarının zayıf olması veya hiç olmaması işlerin dışarıya
aktarılma sürecinin kusurlu olmasına neden olmaktadır: Gerçek kamu finansal kaynakları birikimi kanıta dayalı
olmalıdır, çünkü hem bu birikimin kanıksanmasının doğal olması gerekiyormuş gibi görünmesine, hem de patronaj
ilişkisi (politikacilarin uzun vadeli politikalar uygulamak yerine, kendisine oy verenleri müşteri gibi görüp müşteritemelli iliskiler kurmasi) maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır.
Ayrıca, kamu denetimi ve sorumluluğunun etkisiz olması durumunda, masrafları kısmanın hizmet kalitesini düşürme
riskini bulunmaktadır.

Yeterli finansal kaynak sunmaksızın sorumlulukların ve görevlerin ifasının daha alt yönetim kademelerine devredilmesi
(Devletten bölgesel yönetimlere veya bölgesel yönetimlerden belediyelere). Yetki devrinin yapılması kaynak yetersizliği için bir
çözüm sunmaktadır.
14
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4. Üçüncü Sektör Reformu
106/2016 sayılı Kanun, Hükümet’e Üçüncü Sektör ve sosyal girişim reformları yapma ve evrensel kamu hizmeti
sunma yetkisi vermiştir. Ağustos 2017’ye kadar, İtalyan Resmi Gazetesi’nde art arda uygulama kararnameleri
yayımlanmış ve reform kanununun çıkarılmasında gerekli olan uzun hazırlık dönemi nedeniyle önceden kaçırılmış bir
fırsat olarak görünen eylemler şimdilerde İtalyan Üçüncü Sektörü’nün uyumlaştırılması, sadeleştirilmesi ve teşvik
edilmesi konularında gerçek ve bağlayıcı bir girişim olarak karşımıza çıkmaktadır
300.000’i aşkın dernek, kooperatif ve gönüllü kuruluşu ve 6 milyonu aşkın gönüllü ile Üçüncü Sektör Reform Kılavuzu
yürürlüğe konmuştur. Bu kılavuz üç yıl önce kamuoyuna açıklanmıştırr. İki odanın (parlamento ve senato) komitelerinin
verimli geçen tartışmalarından sonra, Bakanlar Konseyi sonunda reform için kanun hükmünde kararnameleri
onaylamıştır. Bu kararnameler, “Üçüncü Sektör Kuralları” ile ilgilidir ve “Sosyal Girişimleri” yeniden yapılandırmakta
ve vergiden muaf bağışları düzenlemektedir.
Tüm bunların yanı sıra, bu kararname hem medeni hukuk hem de mali çerçevenin en inovatif olan ilkelerini içeren
“Üçüncü Sektör Kuralları”nı oluşturmaktadır.
Kapsadığı 104 madde ile, kararname İtalya’daki Üçüncü Sektör’ün çeşitli kurumlarını etkileyen kuralcı ayrışmayı
azaltmaktadır. Bunu da dernekler, vakıflar, sosyal girişimler ve gönüllü kuruluşlarını “Üçüncü Sektör Kuruluşları” adlı
tek bir başlık altında toplayarak yapmaktadır.
Özel olarak Üçüncü Sektör Kurallarını yürürlüğe koyan ve bu kurallara ters düşen ilgili yasaları ortadan kaldıran
kararname, Üçüncü Sektör Kuruluşlarının aynı standartlara uyum göstermesini sağlamaktadır. Son olarak,
kararname, bu gibi kuruluşların her birinin Üçüncü Sektör başlığındaki tek bir ulusal çerçevede kabul görmesi için
alenen veya öncelikli olarak gerçekleştirmeleri gereken ‘müşterek menfaat’ faaliyetlerinin tanımını da içermektedir.
Ülkenin karşılaştığı başlıca sosyal problemlerin üstesinden gelmek üzere, ‘müşterek menfaat’ faaliyetleri arasına şu
faaliyetler dahil edilmiştir: insanî yardım, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, bilimsel araştırma ve ulusal işbirliği ve
kalkınma…
Sadece Üçüncü Sektör Kurallarıyla uyum sağlayan ve ilgili ulusal çerçeveye kayıtlı olan kuruluşlar, Üçüncü Sektör
Kuruluşları için sağlanan mali teşvikler ve kolaylaştırıcı yardımlardan faydalanabilir.
Yeni mevzuat, 2018’e kadar yeni vergilerin tasarlanması, inovasyon fonunun oluşturulması, ödenek şeklindeki sosyal
yardımların geliştirilmesi, dayanışma fonunun kurulması ve ulusal kamu hizmetinin artırılması için yatırım yapmak
üzere Üçüncü Sektör’e 190 milyon Avro ödenek sağlamıştır.
Yeni araç olan Üçüncü Sektör Tek Çerçevesi yeni düzenlemede önemli bir rol oynayacaktır. Bir merkezi platform
aracılığıyla, Bölgeler tarafından oluşturulacak, yönetilecek ve güncellenecektir. Bu aracın amacı, mevcutta varlığını
sürdüren çeşitli kuruluşların parçalanmasının önüne geçmek olacaktır. Proje fonlarına, vergiden muaf bağışa ve vergi
teşviklerine erişim, yalnızca kayıtlı olan kâr amacı gütmeyen dernekler, vakıflar ve sosyal kooperatifler için mümkün
olacaktır.
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Sektörde büyük beklentileri beraberinde getiren bir diğer önemli kararname, sosyal girişim disiplinini konu alan
112/2017 sayılı kanun hükmünde kararnamedir. Yeni sosyal girişimler, bu yeni reformla kaldırılmış olan eski
155/2006 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındakilere kıyasla çok daha fazla esnekliğe sahip olacaktır.
Sosyal girişim konulu kararname, sektördeki sosyal girişimlere, hâlihazırda teknolojik inovasyon girişimcilerine
sağlanan vergiden muaf tedbirinden faydalanabilecekleri adil ticaret, sosyal konut, yeni kredi, sosyal tarım imkânı
sunacaktır. Bu tedbirle, bu girişimlerdeki yatırımın %30’u vergiden muaf olabilir.
Özellikle, eğer şirket olarak kurulurlarsa sosyal girişimler belirli sınırlar çerçevesinde kâr payı dağıtabilecektir. Böylece
sadece hibe arayışına çıkmak yerine yatırımcı bir yaklaşıma yönelmelerini sağlayarak yeni finansman kaynağı
aramanın önüne geçmeyi de destekleyici olabilir. Sosyal girişimler, yatırımcılara, özkaynak temelli platformlarda
sermaye elde etme imkânı da sunmaktadır. Bu nedenle, sosyal girişimin kapsamının ve faaliyetlerinin söz konusu
kararnamenin gereklilikleriyle uyuştuğu sürece, sosyal girişim edinilen bir “statü” olarak düşünülebilir. Bu durumda
herhangi bir özel tüzel kişilikte şirketin kâr amacı güdüp gütmemesine bakılmaz.
Sosyal girişimler aynı zamanda 200 milyon Avro bütçesi olan Teminat Fonu’ndan da yararlanabilecektir. Bu fonla,
hükümet nüfusun yaşlanması, göçmen entegrasyonu, hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi ve en kırılgan
vatandaşların sosyal içermesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevaben sosyal inovasyona yatırım
yapmayı amaçlamaktadır.
Kararname, vergiden muaf bağışların ve mevcut fonların faydalanıcılara dağıtımı için inovatif kaynak tahsisi kriterlerini
ve şeffaf prosedürleri yürürlüğe koymuştur.
Bu reform önemli ve kapsamlıdır. Ayrıca, müşterek menfaat için çalıştıkları sürece, kâr amacı güden ve gütmeyen
kuruluşlar arasındaki apaçık ayrımı ve farklılaşmayı ortadan kaldırma yönünde önemli bir adım ve dönüm noktasıdır.
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Terimler ve Tanımlar
Savunuculuk: Savunuculuk, iktidarda olanları, daha hakkaniyetli bir şekilde hareket etmek üzere etkilemek
anlamına gelir. Savunuculuk, doğrudan adaletsizlikten etkilenenler tarafından veya onların adına
başkaları tarafından veya hem etkilenenler hem de onlar adına hareket edenler tarafından yapılabilir.
Savunuculuk çalışması; lobi çalışmaları, harekete geçirme, eğitim, araştırma ve ağ kurma gibi çok farklı
faaliyetler içerir. Tek başına, bir grup insanla veya bir ağın parçası olarak yapılabilir. Doğaçlama
gelişebilir, dikkatle planlanabilir, tek seferlik bir müdahale olabilir veya devam eden bir süreç olabilir.
Sivil diyalog: Politika yapıcıların, sivil toplum kuruluşları ile sürdürdükleri devam eden ve yapılandırılmış
iletişimdir.
Sivil toplum kuruluşları (STK’lar): Vatandaşlar tarafından gönüllülük esasıyla oluşturulan çeşitli resmi ve
gayriresmi kuruluşları içerir. Bu kuruluşlar, yapı, yönetişim ve kapsam bakımından birbirinden farklıdır.
STK’ların amacı, genel veya özel bir mesele veya çıkarı öne çıkarmaktır. Daha geniş anlamıyla STK’lar,
insanların, ortak hedef ve ideallerin peşinden gitmek için örgütlendikleri piyasa dışı ve hükümet dışı
kuruluşları içerir. STK’lar TACSO tarafından şöyle tanımlanmaktadır: “Sivil toplumun içinde büyüyen her
türlü resmi veya gayriresmi kuruluş. Tipik olarak sivil toplum kuruluşları, topluluk temelli örgütler, yerli halk
örgütleri, kadın örgütleri, inanç temelli örgütler, meslek örgütleri, sendikalar, kendine yardım grupları ve
sosyal hareketleri içerir”
STK-kamu işbirliği: STK’ların gelişiminin desteklenmesi ve/veya STK’ların karar alma sürecine dâhil
edilmesi için STK’lar ile hükümet arasındaki diyalog. Sivil diyalogla eş anlamlı olarak kullanılır.
STK-kamu ortaklığı: Bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışma. Genellikle işbirliği ile eşanlamlı kullanılır.
Vatandaşların (kamuoyunun) karar alma sürecine katılması: Karar alma, bireylerin karar alma süreçleri
ve programların uygulanmasına katılımını, kalkınma programının faydalarını paylaşmalarını ve bu
programları değerlendirme çalışmalarına dâhil olmalarını içerir.
Elverişli ortam: Düşünce ve ifade özgürlüğü, barışçı toplantı ve dernek kurma hakkı, fon sağlama ve
kamusal alana etkili ve özgürce katkıda bulunmak için kamu meselelerine katılma imkânını sağlayan
işleyen demokratik hukuk ve yargı sistemi (yasalarda ve uygulamada) anlamına gelir.
STK’lar için elverişli ortam: Politika, program veya proje seviyesinde olsun, vatandaşların ve sivil toplum
kuruluşlarının kalkınma süreçlerine sürekli ve etkin bir şekilde katılma kapasitelerini etkileyen (genellikle
birbirleriyle ilişkili) koşullar dizisi. Bu koşullar, yasal çerçeve, düzenleyici çerçeve ve politika çerçevesini ve
siyasi, sosyokültürel ve ekonomik faktörleri içerir. Bu ortam değerlendirilirken, sivil toplumda dikkate
alınması gereken kurumsal faktörler vardır.
İyi yönetişim: Diğerlerinin yanı sıra katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir olma anlamına gelir. İyi yönetişim
aynı zamanda etkili ve hakkaniyetlidir. Hukukun üstünlüğünü teşvik eder. İyi yönetişim, siyasi, sosyal ve
ekonomik önceliklerin toplumda geniş bir uzlaşıya dayanmasını ve toplumun en yoksul ve kalkınma
kaynaklarının tahsisine ilişkin karar alma sürecinde kırılgan üyelerinin seslerinin duyulmasını sağlar.
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İyi yönetişimin temel özellikleri şunlardır: •Katılım: Ya doğrudan ya da menfaatlerini temsil eden meşru
aracı kuruluşlar aracılığıyla tüm kadınlar ve erkekler karar alma sürecinde söz sahibi olmalıdır. •Hukukun
üstünlüğü: Başta insan hakları ile ilgili yasalar olmak üzere yasal çerçeveler adil olmalı ve tarafsız
uygulanmalıdır. •Şeffaflık: Bilginin serbest akışına bağlıdır. İlgili kişiler, süreç, kurum ve bilgiye doğrudan
erişebilir ve anlamak ve takip etmek için yeterli bilgi sağlanır. •Duyarlılık: Kurumlar ve süreçler, tüm
paydaşlara hizmet etmeye çalışır. •Uzlaşı: İyi yönetişim, grubun en yüksek menfaati ve uygun olması
halinde politika ve prosedürler konusunda geniş uzlaşı sağlanması için farklı menfaatleri dengeler.
•Hakkaniyet: Tüm kadınlar ve erkekler, refahlarını iyileştirme veya sürdürme fırsatlarına sahiptir. • Etkililik
ve etkinlik: Süreçler ve kurumlar, ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verirken kaynakları da en iyi şekilde
kullanır. •Hesap verebilirlik: Hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarındaki karar alıcılar
kamuoyuna ve kurumsal paydaşlara karşı sorumludur. •Stratejik vizyon: Liderler ve kamuoyu, iyi yönetişim
ve beşeri kalkınma hakkında geniş ve uzun vadeli bir bakış açısına sahiptir ve kalkınma için neye ihtiyaç
olduğunu bilir.
Hükümet: Bakanlıklar ve diğer kamu organlarını içerir. Kamu idaresi ile eşanlamlı olarak kullanılır.
Katılımcı kalkınma: Sivil toplum kuruluşlarını, kalkınma sürecinde meşru aktörler olarak tanır. STK’lara,
seslerini duyurma, siyasi, sosyal ve ekonomik diyalog süreçlerine katılma, hesap verebilirlik ve kamu
çalışmalarının izlenmesine katılmayı talep etme imkânı verilmelidir.
Politika diyaloğu: Kalkınma politikalarına dair ‘açık ve içermeci diyalog’dur (Accra Agenda for Action
2008). Gerçek politika diyaloğunun yapılandırılması ve kurumsallaştırılması ve hükümetin tüm
seviyelerinde gerçekleşmesi gerekir. “Demokratik sahiplenme” ilkesinin uygulamaya konulabilmesi için
hükümetlerin sorumlu tutulması son derece önemlidir. Politika diyalogları dikkatli bir şekilde yapılandırılır.
Herkesi ilgilendiren düzenlemeler, politikalar veya planlara odaklanan planlı görüşmeler yapılır. Genel
olarak politika diyalogları ittifaklar oluşturma, kararlar alma veya zorlu bir sorunun olası çözümünü güçlü
bir şekilde etkileme konumunda olan liderler aracılığıyla kamu sektörü, özel sektör ve sivil sektör arasında
bilgi alışverişi ve tavsiyeler oluşturmayı amaçlar. Politika diyaloguna çok farklı isimler verilebilir. Bazen
“yuvarlak masa” veya “tema odaklı çalıştay” olarak adlandırılır. İhtisas komiteleri, komisyonlar,
düzenleyici müzakereler ve çalışma grupları biçiminde gerçekleşir. Adlarından bağımsız olarak hepsi
politika diyaloğudur.
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