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     ÖZET 

Strateji ve Bütçe Uzmanlığı Tezi 

ULUSLARARASI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTLERİNDE İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME: İSEDAK İÇİN MODEL ÖNERİSİ  

Nihat AKBALIK 

Uluslararası örgütler, günümüzde uluslararası işbirliği çabalarının vazgeçilmez 

unsurları haline gelmiştir. Kolektif bir inisiyatifin ürünü olarak tasarlanan bu işbirliği 

platformlarının, ancak etkin şekilde işletilmesi sonucunda üye ülkelerin ortak 

menfaatine hizmet edebileceği, genel kabul gören bir görüştür. Ancak, çalışma alanları 

ve faaliyet hacmi gittikçe genişleyen uluslararası örgütlerin, kullandıkları mali 

imkânlarla dış dünyada amaçladıkları değişiklikleri ne ölçüde yerine getirebildikleri 

sorusu sorulmaya devam edilmektedir. Bu çerçevede, uluslararası örgütler tarafından 

yapılan müdahalelerin, uygulama öncesi ve sonrasının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

ile bu konuda yöntem ve mekanizmaların geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Uluslararası ekonomik işbirliği örgütlerinde izleme ve değerlendirme 

mekanizmalarının incelendiği bu çalışmanın temel amacı, İSEDAK’ın mevcut izleme 

ve değerlendirme pratiklerinin incelenmesi ve diğer uluslararası örgütlerin 

tecrübelerinden de faydalanılarak İSEDAK için etkin bir izleme ve değerlendirme 

modelinin tasarlanmasıdır.  

Bu çerçevede, literatür taraması yapılmış, İSEDAK ve seçilmiş uluslararası 

örgütlerin izleme ve değerlendirmeye ilişkin faaliyetleri, raporları, kararları, strateji 

belgeleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde seçilmiş uluslararası 

örgütlerin, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini Sonuç Odaklı İzleme ve 

Değerlendirme Yaklaşımı çerçevesinde politika, program ve proje düzeyinde olmak 

üzere üç seviyede yürüttükleri; ancak izleme ve değerlendirme yöntemi açısından 

aralarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, İSEDAK Stratejisi 

öncesi dönem ile Strateji sonrası dönemin mevcut uygulamaları karşılaştırmalı olarak 

ortaya konmuş; İSEDAK’ta etkin bir izleme ve değerlendirme sistemine olan ihtiyacın 

tespitine yönelik yapılan anket çalışmasının sonuçları analiz edilmiştir.      

Sonuç olarak, İSEDAK’ın etkin bir izleme ve değerlendirme sistemine ihtiyacı 

olduğu değerlendirilip, Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Yaklaşımı 

çerçevesinde İSEDAK için bir izleme ve değerlendirme modeli önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İSEDAK, izleme ve değerlendirme, uluslararası ekonomik 

işbirliği örgütlerinde izleme ve değerlendirme, akran incelemesi, sonuç odaklı izleme 

ve değerlendirme. 
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ABSTRACT 

Strategy and Budget Expertise Thesis 

MONITORING AND EVALUATION IN INTERNATIONAL ECONOMIC  

ORGANIZATIONS: A MODEL PROPOSAL FOR THE COMCEC  

Nihat AKBALIK 

International organizations have become indispensable elements of 

international cooperation efforts today. It is generally accepted that these cooperation 

platforms, designed as products of collective initiatives, can only serve the common 

interests of countries when they efficiently operate. However, despite their increasing 

budgets as well as expanding working fields and activity volumes, the question of 

which degree the international organizations realize their objectives and create changes 

in the real world is still being asked. In this framework, it is important to monitor and 

evaluate the interventions made by the international organizations before and after 

their implementation, and thus to develop methods and mechanisms in this respect. 

The main objective of this study, which examines the mechanisms of 

monitoring and evaluation in international economic cooperation organizations, is to 

design an effective monitoring and evaluation model for the COMCEC by exploring 

the current monitoring and evaluation practices of the COMCEC and utilizing the 

experience of other international organizations.  

In this framework, a literature review was conducted and activities, reports, 

decisions papers, and strategy documents of the COMCEC and selected international 

organizations regarding their current monitoring and evaluation mechanisms were 

examined. Within the scope of these examinations, it was observed that selected 

international organizations carried out monitoring and evaluation activities, within the 

framework of the Result-based Monitoring and Evaluation Approach, on three levels; 

the policy, program, and project level, with some differences among them in terms of 

implementation methods. Furthermore, the comparison between the practices of the 

period before the adoption of the COMCEC Strategy and the current practices after 

the Strategy has been presented. The results of the questionnaire, which was conducted 

to reveal the need for an effective monitoring and evaluation system for COMCEC, 

were analyzed.                         

As a result, it was observed that COMCEC needs an effective monitoring and 

evaluation system. In this respect, a monitoring and evaluation model for the 

COMCEC is proposed within the framework of the Result-based Monitoring and 

Evaluation Approach. 

Keywords: COMCEC, monitoring and evaluation, monitoring and evaluation 

in international economic organizations, peer review, results-based monitoring and 

evaluation approach.  
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IMF  : Uluslararası Para Fonu  

IPA : Katılım Öncesi Yardım Aracı  

  (Instrument for Pre-accession Assistance) 

İİT  : İslam İşbirliği Teşkilatı  

İKO : İSEDAK Koordinasyon Ofisi 

  (COMCEC Coordination Office) 

İSEDAK  : İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 

Komitesi  

NEPAD : Afrika'nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık  

  (New Partnership for Africa's Development) 

OECD : İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı  

  (Organisation for Economic Cooperation and Development) 
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OECD DAC : İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Kalkınma Yardımları 

Komitesi  

  (OECD Development Assistance Committee) 

OEEC : Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü  

  (The Organisation for European Economic Co-operation) 

OYEP  : İİT On Yıllık Eylem Programı 

PCM : Proje Döngüsü Yönetimi  

PF : İSEDAK Proje Finansmanı  

  (COMCEC Project Funding) 

PS : Proje Sorumlusu  

PYB : Proje Yönetim Birimi  

PUR : Program Uygulama Raporlama  

SESRIC  : İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi (Statistical, Economic and Social Research and Training 

Centre for Islamic Countries) 

SOİD : Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme 

SOY : Sonuç Odaklı Yönetim 

Strateji  : İSEDAK Stratejisi  

  (COMCEC Strategy: Making Cooperation Work For Building An 

Interdependent Islamic World) 

TKK : UNCTAD Ticaret ve Kalkınma Kurulu  

  (Trade and Development Board) 

Tüzük  : İSEDAK Tüzük ve İşleyiş Kuralları  

  (COMCEC Statute and Rules of Procedure) 

UDİD : Uygulamaya Dayalı İzleme ve Değerlendirme 

UNCTAD : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı  

  (United Nations Conference on Trade and Development) 

UNDG  : Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu  

  (United Nations Development Group) 

UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  

  (United Nations Development Programme) 

UNICEF : Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu  

  (United Nations Children’s Fund) 

UNRISD : Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü  

  (United Nations Research Institute For Social Development) 

USAID : Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı  

  (United States Agency for International Development) 

YKY : Yeni Kamu Yönetimi  

1981 Eylem 

Planı  

: İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğinin 

Güçlendirilmesi için Eylem Planı 

1994 Eylem 

Planı 

: İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliğinin 

Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Eylem Planı 
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GİRİŞ 

Uluslararası örgütler, günümüzde uluslararası işbirliği çabalarının vazgeçilmez 

unsurları haline gelmiştir. Küreselleşmenin getirmiş olduğu artan karşılıklı bağımlılık 

neticesinde, uluslararası örgütler uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir 

rol üstlenmektedir.   

Uluslararası örgütler en geniş anlamda, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, 

ticari amaç taşımayan ve birden çok devleti ilgilendiren fakat devlet niteliği taşımayan 

her türlü örgütlü işbirliği olarak tanımlanmaktadır. Siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri 

gibi alanlarda kurulabilen uluslararası örgütlerin faaliyet alanları, yapısı ve hedefleri 

kurucu antlaşmalar ile belirlenmektedir.  

Bu çerçevede, uluslararası ekonomik işbirliği örgütleri, ekonomik ve ticari 

alanlarda üye ülkeler arasında yeni iletişim ve işbirliği kanalları açmak ve bu kanalları 

etkin kullanmak suretiyle taraf ülkelerin ortak menfaatine hizmet etmek amacıyla 

ortaya çıkmaktadır. Üye ülkelerin ortak bir inisiyatifi sonucunda ortaya çıkan bu 

yapıların ancak etkin bir şekilde işletilmesi sonucunda üye ülkelerin menfaatine 

hizmet edebileceği kabul edilmektedir.  

Uluslararası ekonomik işbirliği örgütlerinin etkinliği bakımından iyi 

kurgulanmış bir izleme ve değerlendirme sisteminin önemi büyüktür. Öncelikle, söz 

konusu örgüt bünyesinde yürütülen faaliyetlerin belirlenen hedeflerle ne kadar uyumlu 

olarak gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi konusunda etkin bir izleme ve 

değerlendirme mekanizmasının kritik bir rolü vardır. Böyle bir mekanizma, işbirliği 

çabalarının daha sistematik ve hedef eksenli olmasına, işbirliklerinin aksayan 

yönlerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne yönelik ilave 

tedbirler alınmasına imkân sağlamaktadır. Ayrıca, iyi kurgulanmış bir izleme ve 

değerlendirme sistemi; süreç ve kaynak yönetimi,  kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, 

kurumsal hafızanın oluşturulması, şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından da kritik 

önem taşımaktadır. Öte yandan, söz konusu izleme ve değerlendirme sistemiyle örgüt 

bünyesinde bilgi temelli politikaların oluşturulması mümkün hale gelmektedir.     
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Bütün bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda, iyi kurgulanmış izleme ve 

değerlendirme mekanizması, uluslararası örgütler açısından kurumsal başarı ve 

uluslararası alanda etkin olma konusunda en önemli etkenlerden biri olarak 

değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği 

Daimi Komitesi), etkin bir izleme ve değerlendirme modelinin inşası bağlamında 

incelenmektedir.  

İSEDAK, İslam dünyasının ortak kalkınma sorunlarını belirlemek ve çözümler 

üretmek üzere kurulan çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliği platformlarının en 

önemlisidir. Dört kıtaya yayılmış 57 üye ülke ve 5 gözlemci ülkeye sahip olan 

İSEDAK, bu hüviyetiyle Birleşmiş Milletler’den (BM) sonra en geniş katılımlı 

uluslararası işbirliği platformudur. Daimi başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı’nın üstlendiği, sekretarya hizmetlerinin T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel 

Müdürlüğü’nce verildiği İSEDAK, 1984 yılından beri faaliyetlerini kesintisiz olarak 

sürdürmektedir.  

Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018)1 ifade edildiği üzere, Türkiye, 

İSEDAK’ı İslam dünyasının ekonomik ve ticari alanda en önemli projesi olarak 

görmektedir. Planda ayrıca, İSEDAK’ın, bölgesel ve küresel ölçekte önemli imkânlar 

sunan bir oluşum olduğu; ülkemiz için başta yatırım, ticaret, turizm, ulaştırma, tarım 

ve finans olmak üzere birçok alanda önemli işbirliği potansiyeli taşıyan İSEDAK üyesi 

ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin ülkemizin kalkınma çabalarına önemli katkılar 

sağlayacağı vurgulanmaktadır.   

İSEDAK bünyesinde somut uygulamalara ve daha etkin bir işbirliğine zemin 

hazırlamak amacıyla 2012 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi’yle yeni bir dönem 

başlatılmıştır. Stratejinin uygulama mekanizmalarıyla (İSEDAK Çalışma Grupları 

(ÇG) ve İSEDAK Proje Finansmanı (PF)) beraber İSEDAK’ın işbirliği faaliyetlerinde 

büyük bir ivme kaydedilmiştir. Söz konusu uygulama araçlarıyla, “politika 

                                                           

1 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013:143. 
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tavsiyeleri”, “programlama” ve “soft proje” gibi kavramlar İSEDAK gündeminde 

yerini almıştır.    

Ancak, bu ilerlemeye mukabil iyi kurgulanmış ve etkin işleyen bir izleme ve 

değerlendirme sistemi hayata geçirilememiştir. Böylece üye ülkeler arasında politika 

yakınlaşmasına vesile olması beklenen politika tavsiyelerinin üye ülkeler tarafından 

ne ölçüde uygulandığı, PF kapsamındaki projelerin ve ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı 

(İİT) kuruluşları tarafından yapılan faaliyetlerin Stratejinin amacına ne kadar hizmet 

ettiği konusunda yeterli bilgi sağlayacak bir mekanizma uygulamaya konulamamıştır. 

Ayrıca, etkin işleyen bir izleme ve değerlendirme sisteminin hayata geçirilememesi 

kurumsal hedeflere yönelik göstergelerin belirlenmesi, kurumsallaşmanın 

tamamlanması, kurumsal hafızanın oluşturulması, stratejik hedeflere yönelik 

adımların sistematik bir şekilde atılması, kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik 

konularında da yeterli ilerlemenin kaydedilmesini engellemiştir.   

Bu çerçevede çalışmanın temel amacı, literatür araştırması, uluslararası 

ekonomik işbirliği örgütlerinin tecrübeleri ve İSEDAK incelemeleri ışığında 

İSEDAK'ın daha etkin bir işbirliği platformuna dönüştürülmesi için etkin bir izleme 

ve değerlendirme modeli önermektir. Çalışmanın, Onuncu Kalkınma Planında (2014-

2018)2  ifade edilen “İSEDAK’ın daha etkin hale getirileceği görevi” doğrultusunda 

atılabilecek önemli bir adım olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, İSEDAK 

bünyesinde bu konuyla ilgili olarak hazırlanan ilk tez olması bakımından çalışmanın, 

daha sonra bu alanda yapılacak çalışmalar için önemli bir girdi sağlayacağı 

umulmaktadır.   

Bu çerçevede, çalışmanın ilk bölümünde izleme ve değerlendirmenin tarihsel 

arka planı verildikten sonra izleme ve değerlendirmenin kavramsal çerçevesine, bu 

konudaki yaklaşımlara ve izleme ve değerlendirme seviyelerine değinilmiştir. 

Devamında, uluslararası ekonomik işbirliği örgütlerinin tanımı, tarihsel gelişimi, 

sınıflandırılması ve bu örgütlerdeki izleme ve değerlendirme konusu ele alınmıştır.    

                                                           

2 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013:145. 
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İkinci bölümde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş 

Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Asya Pasifik Ekonomik 

İşbirliği Örgütü (APEC) ve Avrupa Birliği (AB) örneklerinin mevcut izleme ve 

değerlendirme uygulamaları ele alınmış, söz konusu uygulamaların başarılı ve 

başarısız yönleri ortaya konulmuştur.   

Üçüncü bölümde, İSEDAK’ın genel yapısı ve işleyişi ortaya konulduktan 

sonra İSEDAK’taki izleme ve değerlendirme mekanizmasının mevcut durumu ve 

işleyişine değinilmiş, izleme ve değerlendirmeye ilişkin karşılaşılan sorunlar tespit 

edilmiştir. Mevcut durum incelenirken Strateji öncesi dönem ile Strateji sonrası dönem 

ayrı ayrı incelenerek karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca, İSEDAK’ta etkin bir izleme ve 

değerlendirme sistemine olan ihtiyacın tespitine yönelik yapılan anket çalışmasının 

sonuçları analiz edilmiştir 

Dördüncü bölümde, örnek uygulamalar ve yapılan analizler çerçevesinde 

İSEDAK'ın daha etkin bir işbirliği platformuna dönüştürülmesine katkı sağlayacak bir 

izleme ve değerlendirme modeli önerilmiştir.  

Değerlendirme ve Öneriler bölümünde, tezde ele alınan konulara ilişkin genel 

değerlendirme yapılmış ve öneriler belirtilmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışmanın 

bulguları özetlenmiştir.       
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1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME KONUSUNDA KAVRAMSAL 

ÇERÇEVE 

Bu bölümde, uluslararası örgütlerde3 izleme ve değerlendirme konusuna 

geçmeden önce, izleme ve değerlendirmenin tarihsel gelişimi ortaya konulacak ve 

izleme ve değerlendirme kavramları ayrı ayrı incelenecektir. Daha sonra izleme ve 

değerlendirme sistemlerinin amaçları, faydaları ve bu sistemlere yönelik yaklaşımlar 

ortaya konulacaktır. Son olarak, uluslararası ekonomik örgütlere ilişkin kavramsal 

çerçeve verildikten sonra bu örgütlerdeki izleme ve değerlendirme sistemleri 

incelenecektir.  

1.1. İzleme ve Değerlendirmenin Tarihsel Gelişimi  

Modern anlamda izleme ve değerlendirme uygulamalarının ne zaman 

başladığına ilişkin net bir tarih saptamak zordur. Günümüzde yapılan izleme ve 

değerlendirmeye benzeyen faaliyetlerin 18. yüzyılda mevcut olduğu ifade 

edilmektedir.4 Ancak, bu alanda yapılan çalışmalar, izleme ve değerlendirmeyi II. 

Dünya Savaşı ile önemli ölçüde ilişkilendirmektedir. Bu bakımdan, izleme ve 

değerlendirmenin kurumsallaşmasına yardımcı olan entelektüel akımın II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra güçlenen sosyal bilimler olduğu düşünülmektedir. Burada, özellikle 

toplumu daha iyi anlamak ve toplumsal gelişmeyi ölçmek için kullanılan anket 

araştırmaları ve geniş çaplı istatistiksel analizlerin önemli bir yeri olduğu ifade 

edilmektedir.5  

1960’larda çoğunlukla yöneticiler tarafından planlama ve programlama ile 

bağlantılı olarak yürütülen izleme ve değerlendirme faaliyetleri, 1970 ve 1980’lerde 

daha çok politika yapımı (karar alma) ve bütçeleme süreçleriyle bağlantılı olarak 

                                                           
3 Bu çalışmada “uluslararası örgütler” kavramıyla “hükümetlerarası ekonomik örgütler/çok taraflı 

hükümetlerarası ekonomik işbirliği platformarı” kastedilmektedir. Sayıca çok daha fazla olan hükümet-

dışı uluslararası örgütler bu çalışmanın ilgi alanı dışındadır. 

4 Alamoudi and Troudi, 2017:31. 

5 Mouton, 2010:10. 
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yürütülmüştür. 1980’lerin ortalarında gündeme gelen Yeni Kamu Yönetimi6 (New 

Public Management) ile beraber değerlendirme faaliyetleri yeni bir ivme kazanmıştır.7 

İzleme ve değerlendirmenin uluslararası örgütlerde gündeme gelmesi, 

uluslararası örgütlerin sayıca hızla arttığı II. Dünya Savaşı sonrası döneme denk 

gelmektedir. Özellikle kalkınma yardımlarının uluslararası örgütler üzerinden 

yapılmaya başlanmasıyla beraber bu yardımların izlenmesi ve değerlendirilmesi söz 

konusu örgütlerin en önemli işlerinden biri haline gelmiştir.     

Kalkınma alanında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesine yönelik 

uygulamalar, II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle yardım sağlayan 

kuruluşların/ajansların, değerlendirmenin önemli bir yönetim aracı olduğunu fark 

etmesiyle birlikte gelişimini sürdürmüştür. Böylelikle değerlendirme hem ülke 

düzeyinde hem de BM sistemi düzeyinde 1950’lerden itibaren var olmaya başlamıştır. 

Performans ölçümü ve sayısallaştırmaya yönelik bu yeni eğilim; politikaların, 

programların ve projelerin sonuç ve etkilerinin ölçülmesine olan ilginin artmasına yol 

açmıştır.8 

1980’lerden itibaren birçok OECD ülkesinde değerlendirme faaliyetleri tam 

teşekküllü bir iş (meslek) olmaya başlamış olup bu konuda birçok izleme ve 

değerlendirme yaklaşımı, metodları ve standartları geliştirilmiştir.9 Ancak, kalkınma 

değerlendirmelerinin uluslararası standartlara entegre olmuş profesyonel birliklerin 

gündemine girmesi 1990’ları bulmuştur.10 Günümüzde, Amerikan Değerlendirme 

Birliği ve George Washington Üniversitesi Değerlendiriciler Enstitüsü gibi 

profesyonel kuruluşlar bulunmaktadır.11 

                                                           
6 Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü’ne (UNRISD, 2017) göre, Yeni Kamu 

Yönetimi anlayışı, kamu hizmetlerinde adem-i merkeziyetçiliği ön plana çıkaran, kamu hizmetlerinin 

sağlanmasında pazar ve rekabet enstrümanlarının kullanılmasını teşvik eden performans ve çıktı odaklı 

bir yaklaşımı ifade etmektedir. Söz konusu anlayışın; stratejik yönetim, yönetişim, esneklik, performans 

değerlendirme, toplam kalite yönetimi, hesap verebilirlik, saydamlık, performans bütçeleme, sonuç 

odaklı yönetim gibi birçok alt başlığı bulunmaktadır. Bu yaklaşım ve uygulamalar kamu yönetimindeki 

performans açığını kapatmak amacıyla geliştirilmiştir (Tozlu, 2014:5). 

7 Mouton, 2010:26. 

8 Basheka and Byamugisha, 2015:77. 

9 Toscano, 2013:10. 

10 Hogan, 2007:6. 

11 Toscano, 2013:10.  
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Küresel olarak bakıldığında izleme ve değerlendirme araştırmalarının teorik ve 

metodolojik temeli Batı merkezlidir. Ancak, konunun öneminin artmasıyla birlikte 

dünyanın diğer bölgelerinde bu alana yönelik ilginin arttığı görülmektedir. 

Uluslararası Değerlendirme İşbirliği Örgütü, 2011 yılında 78 farklı ülkede yerleşik 

toplam 117 değerlendirme birliği tespit etmiştir. 2013’te bu sayı 145’e yükselmiştir.12 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılını İzleme ve Değerlendirme Yılı ilan 

etmesiyle birlikte artan duyarlılık nedeniyle bu sayının önümüzdeki yıllarda artacağı 

düşünülmektedir.  

Milli ve bölgesel kuruluş sayısındaki bu gelişme izleme ve değerlendirmeye 

ilişkin farkındalıktaki artışın göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Bunun yanı sıra, 

özellikle iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik bağlamında izleme ve 

değerlendirme sisteminin kritik rolünün anlaşılması izleme ve değerlendirmeye olan 

talebi artıracağı ve dolayısıyla izleme ve değerlendirme kuruluşlarının sayılarında 

artışa sebep olacağı öngörülmektedir.13 Bu çerçevede, izleme ve değerlendirme 

kavramlarının, BM, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya Bankası 

(DB) ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) gibi uluslararası kuruluşların 

gündemlerine etkinlik sorunu bağlamında geldiği değerlendirilmektedir. 

İzleme ve değerlendirme kavramları çoğu zaman birlikte kullanılsa da ikisi 

birbirinden ayrı, ancak birbirini tamamlayan faaliyetleri ifade etmektedir. Uygulamada 

izleme ve değerlendirmenin her ikisi de tek bir tanıma sığmayacak şekilde birçok 

değişik durum, kapsam ve seviyede kullanılmaktadır. Günümüzde, izleme ve 

değerlendirme kavramları kalkınma çalışmalarından politika çalışmalarına kadar çok 

çeşitli disiplinlerde kullanılan kavramlardır. İzleme ve değerlendirme kavramlarına 

ilişkin üzerinde uzlaşılan bazı tanımlar ilgili bölümlerde verilmiştir.  

                                                           
12 Basheka and Byamugisha, 2015:76. 

13 a.g.e.:76-77.  
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1.2. İzleme 

1.2.1. İzlemenin tanımı  

Basheka ve Byamugisha14 izlemeyi, bir müdahalenin15 gelişiminin sürekli 

olarak gözlemlenmesi olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamadan yola çıkarak izleme, 

belirlenmiş amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla 

uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak verilerin 

toplandığı ve analiz edildiği devamlı bir süreç olarak nitelendirilebilir. 

İzleme kavramının tanımına ilişkin olarak uluslararası örgütler literatüründe en 

çok başvurulan tanımlama OECD’ye aittir. OECD izlemeyi, belirli göstergeler 

üzerinden sistematik veri toplayarak, devam etmekte olan bir kalkınma müdahalesinin 

idarecilerine ve paydaşlarına; ilerlemenin boyutu, amaçlara ulaşma ile tahsis edilen 

kaynakların kullanımına dair ilerleme konularında bulgular sunan ve süreklilik arz 

eden bir fonksiyon olarak tanımlamaktadır.16 

Zikredilen tanımlamalardan anlaşıldığı üzere, izleme genel olarak belli bir 

müdahalenin durumuna ya da performansına odaklanmakta olup yargıda 

bulunmamaktadır. Çok nadiren sonuçlar üzerine yorumda bulunabilir; ancak, hiçbir 

zaman etki konusuna eğilmez. İzleme faaliyetleri; bir politika, program ya da proje ile 

ilgili olarak yürütülür ve değerlendirme süreci için temel veri ve bilgi kaynağı olduğu 

kabul edilmektedir.17 

İzleme, etkin bir şekilde yapıldığında iyi yönetişim için paha biçilmez bir 

araçtır. Sahip olunan kaynakların yeterli olup olmadığı, bu kaynakların etkin kullanılıp 

kullanılmadığı ve planlanan işlerin yapılıp yapılmadığı konularında önemli bilgiler 

sağlamaktadır.18 Ayrıca, izlemeyi iyi planlama ve etkili değerlendirme ile birleştirmek, 

karar alma süreçlerinin etkinliğini artırmak bakımından kritik önem arz etmektedir. 

Özetle, izlemenin amaçları şöyle sıralanabilir:  

                                                           
14 a.g.e.:78. 

15 “Müdahale” (intervention) kavramı önceden belirlenen amaçlara ulaşmak amacıyla uygulanan veya 

desteklenen proje, program veya politika için kullanılan ortak bir terimdir. Bu kapsamda, tezde 

kullanılan müdahale kavramı ile proje, program ve politika kastedilmektedir. (Ersayın, 2012:6.)  

16 OECD, 2002:27. 

17 Öztürk, 2004:8. 

18 ACF International, 2011:19. 
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 Hedeflenen değerlere ulaşılamama ihtimaline karşılık erken uyarı sistemi 

görevi üstlenmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

 Amaç ve hedeflerin gerçekleşme oranlarını ölçmek, 

 İlgili kuruluşun performansı hakkında bilgi sağlamak, 

 Değerlendirme aşaması için gerekli verileri sunmak. 

1.2.2. İzleme türleri  

Bir müdahalenin uygulanmasının ardından meydana gelen değişim çeşitli 

izleme türleriyle ölçülmektedir. Ancak bu türler birbirlerinden kesin bir biçimde 

ayrılamamakta ve türler arasında geçişkenlik olabilmektedir. İzlemenin birçok farklı 

türleri bulunmakla beraber en çok kullanılan izleme türleri şunlardır:  

Teknik (Süreç) İzleme: Kaynakların veya girdilerin (fon, malzeme, insan 

kaynağı vs.) planlandığı gibi kullanılıp kullanılmadığı, faaliyetlerin planlandığı gibi 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve faaliyetlerin beklenen sonuca hizmet edip 

etmediği ölçülmektedir.19 Bu izleme çeşidi özellikle müdahale sahiplerinin kaynak 

tahsisini doğru yapmaları hususunda önem arz etmektedir. Teknik izleme genellikle 

uygunluk denetimi ile birlikte yürütülür ve etkinin değerlendirilmesine yardımcı olur.  

Sonuç İzlemesi: Bu izleme çeşidi ile bir müdahale sonucunda meydana gelen 

değişim; ürün, sonuç ve etki bakımından izlenmektedir. Bu sonuçların izlenmesi için 

müdahale öncesi ve müdahale sonrası sonuçların karşılaştırılmasına imkân veren 

verilerin mevcut bulunması gerekmektedir.20 Ürün ve sonuç kapsamındaki gelişme 

izleme vasıtasıyla ölçülebilirken, etki genelde değerlendirme vasıtasıyla 

ölçülmektedir. 

Durum İzlemesi: Durum izlemesi, bir müdahale sonrasında ana planda yer alan 

ihtiyaçlar ve tespitlerin değişip değişmediğini belirlemek amacıyla ana plandaki 

durumun gözden geçirilmesidir. Bu izleme türü, amaç ve hedeflere ulaşmada ve 

faaliyetlerin yürütülmesinde önemli etkisi olabilecek faktörlerin izlenmesini gerektirir. 

                                                           
19 BusinessDictionary internet sitesi, erişim tarihi: 25.06.2016,  

<http://www.businessdictionary.com/definition/monitoring.html>. 

20 Zelenka, 2015:13. 

http://www.businessdictionary.com/definition/monitoring.html
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Durum izlemesi sonucunda ana planda yer alan amaç, hedef ve göstergelere ilişkin 

değişiklik önerileri oluşturulabilmektedir.21  

Yararlanıcı İzlemesi: Bu yöntem, faydalanıcıların müdahaleye yönelik algısını 

ve tatmin seviyelerini ölçmektedir. Faydalanıcıların geri bildirimleri veya şikâyet 

mekanizmaları bu algıların ölçülmesinde yardımcı olabilmektedir. Kilit konumundaki 

paydaşların ve faydalanıcıların geri bildirimini almak müdahalenin başarısı açısından 

önemlidir.  

Örgütsel İzleme: Burada müdahaleyi yapan kurum ile beraber ilgili 

paydaşlarda da bu kapsamda meydana gelen gelişim izlenmektedir. Örgütsel izleme, 

ayrıca kurumsal kapasite ihtiyaçlarının düzenli bir biçimde takip edilmesine yardımcı 

olmaktadır.  

Görüldüğü üzere, pek çok izleme türü bulunmaktadır. Ancak, izleme türlerinin 

farklı birimler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, izlemenin anlamlı ve tutarlı 

sonuçlar üretmesi için söz konusu birimler arasında etkin bir koordinasyonun tesis 

edilmesi gerektiği aşikârdır.  

1.2.3. İzleme araçları 

İzleme faaliyetinin yapılabilmesi için bir dizi araç ve izleme tekniği 

kullanılabilmektedir. İzlemede kullanılacak araçlar çoğunlukla izlemeyi yapan 

kuruluşun görev alanına giren faaliyet ve hizmetlerin niteliği ile sahip olduğu 

kaynaklara bağlıdır. Her kuruluş uygulanacak izleme türüne/türlerine karar verdikten 

sonra en uygun izleme araçlarını seçmekte ve bu araçları ne zaman kullanacağını 

belirlemektedir. Uygulamada en çok kullanılan izleme araçları şunlardır: 

İlerleme Raporları: İlerleme raporları, raporlama döneminde hedefe ulaşılma 

seviyesi ve faaliyetlerin performansı hakkında bilgi sunmaktadır. Buna ilaveten, 

ilerleme raporları, çıktı ve sonuçların durumu ve uygulamada karşılaşılan sorunların 

arkasındaki sebepleri analiz etme fırsatı sunmaktadır.  

                                                           
21 Barton, 1997:35. 
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Yönetim Bilgi Sistemleri: Yönetim bilgi sistemleri, izleme raporlarının düzenli 

olarak hazırlanmasını sağlayarak temel bilgilerin ilgili kişilere zamanında ulaşmasını 

temin eden elektronik bilgi sistemleridir. Bu sistemlerde genelde sorumlu kişilerin 

zamanında sisteme girdiği doğru bilgi sayesinde müdahalenin durumu hakkında net 

bilgi edinilebilmektedir.   

İzleme Ziyaretleri: İzleme ziyaretleri, sonuçlara ulaşma yönünde kaydedilen 

ilerleme hakkında kanıt toplamayı temin etmektedir. Bu ziyaretler aynı zamanda 

raporlarda bildirilen bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesi 

bakımından önem arz etmektedir.  

Faaliyet Raporları: Faaliyet raporları, kuruluşun yürüttüğü faaliyetlerde 

stratejik plan ve performans programı bağlamında hedef ve göstergelerin gerçekleşme 

durumuna ilişkin bilgi sunmaktadır.  

Yukarıda ifade edilen izleme araçlarının yanı sıra, mülakatlar, anketler, odak 

grubu tartışmaları ve gözlemler izleme yapmak için kullanılan diğer araçlar olarak 

sıralanabilir. İzlemede kullanılan araçlar izleme sürecinde elde edilmek istenen 

bilginin mahiyetiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu çerçevede, elde edilmek istenen bilgi 

nicel ise daha çok rakamlarla, yüzdelerle veya oran şeklinde ifade edilen ve belirlenen 

göstergeler karşısında kaydedilen ilerlemeyi tarif eden araçlar kullanılmaktadır. Diğer 

taraftan, elde edilmek istenen bilgi nitel ise daha çok sonuçların nasıl ortaya çıktığı ve 

süreçlerin nasıl işlediği konusunda bilgi veren anket, gözlem ve mülakat gibi izleme 

araçları kullanılmaktadır.  

1.3. Değerlendirme 

1.3.1. Değerlendirmenin tanımı 

İzleme sistemi, seçilen göstergeler aracılığıyla değişimin yönü, hızı ve boyutu 

hakkında sürekli bilgi sağlarken değişimin nasıl ortaya çıktığını ortaya koymaz. 

Ayrıca, izleme verileri bizatihi müdahalenin güçlü ve zayıf yönlerin açıklamaz. Bu 

nedenle, bir değerlendirme sisteminin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.22 

                                                           
22 Karagöz, 2010:46. 
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Değerlendirme kavramı için evrensel bir tanımlama yoktur. Modern 

değerlendirmenin kurucularından birisi olarak bilinen Michael Scriven dünya üzerinde 

farklı bağlamlarda yaklaşık 60 farklı değerlendirme tanımının bulunduğunu ifade 

etmektedir.23  

Basheka ve Byamugisha’ya göre, Scriven değerlendirmeyi, kısaca bir değerin 

yargılanması ve izleme üzerine inşa edilen, izlemeye tekrar girdi sağlayan bir aktivite 

olarak tanımlamaktadır.24 Diğer taraftan, Carol Weiss değerlendirmeyi; program 

hakkında daha sonra verilecek kararlara katkı sağlamak ve gelecekteki 

programlamaları geliştirmek amacıyla programın etkilerinin belirlenen hedefler 

karşısında ölçülmesi olarak tanımlamaktadır.25 

OECD’ye göre değerlendirme, devam eden veya tamamlanmış proje, program 

veya politikaların tasarım, uygulama ve sonuçları dâhil olacak şekilde sistematik ve 

tarafsız bir şekilde analiz edilmesidir. Bu kapsamda, değerlendirme ile hedeflerin 

geçerliliği, müdahalenin etkinliği, tesiri ve sürdürülebilirliği saptanmaktadır.26  

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations 

Development Program-UNDP) değerlendirme kavramını, bir sonucun elde edilmesi 

yönündeki ilerleme ve başarıların sistematik ve objektif bir şekilde ortaya konulması 

olarak tanımlanmaktadır.27  

Bu tanımlamalar çerçevesinde değerlendirme özetle, belirlenen hedefler 

karşısında bir müdahalenin etkinlik, etkililik, sürdürülebilirlik ve ilgililiğinin düzenli 

aralıklarla ölçülmesi ve edinilen tecrübeler ışığında takip eden planlama dönemi için 

yönlendirici çıktıların üretilmesi olarak tanımlanabilir.28 

Bu farklı tanımlamalar esasen değerlendirmenin yapılış amacına veya yapılış 

zamanına göre farklılık arz edebileceğini göstermektedir. Değerlendirmenin hesap 

verebilirlik ve öğrenme (bilgi üretme) olmak üzere iki temel amacı bulunmaktadır. Bu 

                                                           
23 Imas and Rist, 2009:8.  

24 Basheka and Byamugisha, 2015:78. 

25 Vuyisile and Setlhako, 2013:323. 

26 OECD, 2002:21-22. 

27 Ersayın, 2012:6.  

28 Sarı, 2010:10.   
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iki temel amaç yapılacak değerlendirme türünü, ele alınacak değerlendirme ölçütlerini 

ve cevaplanacak değerlendirme sorularını doğrudan etkilemektedir. Hesap verebilirlik 

amacı, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını, kaynakların ne kadar iyi 

kullanıldığını ve etkisinin ne olduğunu gösterirken; öğrenme amacı, kuruluşun hangi 

alanlarda başarılı olup olmadığı; hedefleri gerçekleştirmeye yönelik geliştirilen 

uygulama araçlarının doğru olarak belirlenip belirlenmediği ve amaçlara ulaşmak 

açısından daha iyi alternatiflerin olup olmadığı konularında bilgi vermektedir.  

Değerlendirme daha çok uzun dönem performans, süreçler, politikalar ve ürün 

kalitesi konusundaki stratejik sorular üzerine odaklanmakta ve izleme verilerinin 

yorumlanmasını içermektedir. Kapsam, derinlik ve nihai amaca göre çeşitlilik gösteren 

değerlendirme, verimlilik gibi alt seviyedeki konulardan strateji ve politika analizi gibi 

üst seviyedeki konulara doğru geniş yelpazede yapılabilmektedir.29 İzleme gibi 

değerlendirme de politika, program ve proje seviyelerinde uygulanabilmektedir.    

1.3.2. Değerlendirme türleri ve teknikleri 

Değerlendirme; değerlendirmenin zamanlaması, kim tarafından yapıldığı ve 

yöntemi bakımından farklı türlerde yapılabilmektedir.30 Uygun ve yeterli derecede 

uygulanan değerlendirme yöntemi etkili bir değerlendirme için kritik öneme haizdir.31 

Literatürde en çok başvurulan değerlendirme türleri aşağıdaki üç alt başlıkta 

sunulmaktadır.   

- Değerlendirme zamanına göre 

Ön (Ex-ante) Değerlendirme: Bir müdahale öncesi yapılan değerlendirmedir.32 

Bu değerlendirmede, yapılacak müdahalenin kurumun öncelik ve hedefleri ile uyumu, 

alternatif uygulamalar da dikkate alındığında odaklandığı sorunun çözümüne olan 

katkı düzeyi, müdahalenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için yeterli sistemlerin 

varlığı, beklenen çıktı ve neticelerinin müdahaleye ayrılacak kaynak için yeterli 

gerekçeyi sunup sunmayacağı konularında inceleme yapılmaktadır.  

                                                           
29 Öztürk, 2004:8-9.  

30 Guijt and Woodhill 2002:302-354.  

31 Mezösi, 2015:47. 

32 OECD, 2002:22. 
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Ara Dönem (Mid-term) Değerlendirmeleri: Ön değerlendirme sonuçlarına 

kıyasla müdahalenin ne durumda olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan 

değerlendirme türüdür.33 Bu değerlendirme türünün ürettiği raporlara göre, 

uygulamaya devam edilip edilmeyeceğine, süreçlerde revizyon yapılıp 

yapılmayacağına, ek kaynak tahsis edilip edilmeyeceğine, uygulama alanının 

genişletilip genişletilmeyeceğine dair kararlar verilmektedir.  

Son Değerlendirme: Müdahalenin tamamlanmasından hemen sonra yapılan 

değerlendirme türüdür. Amaç, beklenen sonuçların beklenen etkinlikte ve verimlilikte 

üretilip üretilmediğinin tespit edilmesidir. Ayrıca, bu değerlendirme türüyle 

çıktılarının izlenmeye değer olup olmadığına karar verilmektedir.34 

Tamamlama Sonrası (Ex-post) Değerlendirme: Müdahalenin 

tamamlanmasından uzun bir süre (5-10 yıl) geçtikten sonra yapılan değerlendirme 

türüdür.35 Bu değerlendirme türünün temel amacı müdahalenin beklenen sonuçları 

beklenen etkinlikte ve etkililikte üretip üretmediğinin tespit edilmesi ve müdahalenin 

uzun vadeli etkilerini ve sürdürülebilirliğini ortaya koymaktır.    

- Değerlendirmeyi yapan kişiye göre 

İç (Öz) Değerlendirme: Müdahaleyi yapan kuruluşun kendi öz kaynaklarıyla 

yaptığı değerlendirmedir.36 Müdahaleyi yapan birim tarafından yapılabileceği gibi 

kurum içerisinde bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş bir birim tarafından da 

yapılabilir. Dış değerlendirmelere göre daha az maliyetli olmakla beraber şeffaflık 

konusunda dış değerlendirmelerin gerisinde kalabilmektedir. İç değerlendirmeler, 

değerlendirmenin daha çok öğrenme yönüne odaklanmaktadır.  

Dış (Bağımsız) Değerlendirme: Değerlendirmenin, müdahaleyi yapan kuruluş 

dışındaki yapılar veya kişiler tarafından gerçekleştirilmesidir.37 Bu yöntemde, 

değerlendirme yaptıracak kuruluş, yapılacak değerlendirmenin ilkelerini, 

yöntemlerini, tatbik edilecek usul ve esasları belirlemektedir. Bağımsız 

değerlendirmeler, uygulama ekibinin dışındaki değerlendiriciler tarafından yürütülür 

                                                           
33 SMES Monitoring and Evaluation Training Manual, 2009:5. 

34 a.g.e.:5. 

35 OECD, 2002:22. 

36 Molund and Schill, 2007:17. 

37 a.g.e.:23. 
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ve bir ölçüde objektiflik ve çoğunlukla teknik uzmanlık kazandırır. Bu tür 

değerlendirmeler değerlendirmenin daha çok hesap verebilirlik yönüne 

odaklanmaktadır. 

Ortak (Joint) Değerlendirmeler ve Katılımcı Değerlendirmeler: Birden fazla 

uygulayıcı paydaş tarafından ortaklaşa yapılan değerlendirmelere ortak değerlendirme 

denilirken38 bu değerlendirmelerin tasarımında ve yürütülmesinde paydaşların ve 

faydalanıcıların da dâhil edilmesi katılımcı değerlendirme olarak ifade edilmektedir. 

Faydalanıcılar ve diğer kilit paydaşlarla birlikte yürütülen katılımcı 

değerlendirmelerin kapasite geliştirmeyi, söz konusu müdahaleye yönelik sahipliği ve 

desteği artıran bir yöntem olduğu kabul edilmektedir. Bu yöntemde, paydaş analizi ve 

yararlanıcı değerlendirmesi gibi tekniklerle özel olarak hedeflenen odak grupların 

veya ana paydaşların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır. Geniş 

anlamda paydaşların/faydalanıcıların katılımının değerlendirme bulgularının 

kullanımını artırdığı kabul edilmektedir.39 

- Değerlendirme yöntemine göre 

Gerçek Zamanlı Değerlendirmeler (Real-time evaluations): Devam eden 

uygulamayı iyileştirmek amacıyla yapılabilecek değişiklikleri belirlemeye dönük 

anında geri bildirim sağlamak için müdahalenin uygulanması sırasında yapılır.40 Etki 

değerlendirmesi veya hesap verebilirlik bağlamında ders çıkarmaya yönelik olup daha 

çok acil durum operasyonları sırasında başvurulmaktadır.  

Toplu/Meta Değerlendirme (Meta-evaluations): Bir dizi değerlendirmeden 

edinilen bulguları toplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle değerlendirme 

sürecinin kendisi değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.41 Genelde, gelecekteki 

değerlendirmelerin yöntemi ve araçlarının belirlenmesi, değerlendirme politikasının 

uygunluğunun kontrol edilmesi, değerlendirmelerin örgütsel öğrenme ve değişime ne 

kadar katkıda bulunduğunun tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır.   

                                                           
38 a.g.e.:26. 

39 Shulha and Cousins, 1997:204. 

40 Sandison, 2003:2. 

41 Ministry of Foreign Affairs of Denmark (DANIDA), 2004:11. 
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Etki Değerlendirmeleri (etki analizi): OECD etkiyi, bir müdahale tarafından 

üretilen olumlu ve olumsuz, amaçlanan ve istenmeyen, doğrudan ve dolaylı, birincil 

ve ikincil etkiler olarak tanımlamaktadır.42 Bu çerçevede, etki değerlendirmesi, bir 

müdahale ile ortaya çıkan değişiklikleri incelerken faydalanıcıların müdahaleye ne 

şekilde tepki verdiğini araştırmaktadır.43 Bir müdahalenin yönetimi üzerine değil, 

sonuçlarına odaklanmaktadır.  

Özetle, etki değerlendirmesi, nicel veya nitel verileri uygun istatistiki 

yöntemler kullanarak analiz eder ve uygulanması planlanan, uygulanmakta olan veya 

uygulanmış müdahalelerin hedeflenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı sorusuna cevap 

verir. Bu bakımdan, etki değerlendirmesi “kanıta dayalı politika yapmanın” geniş 

çerçevesi içindeki önemli bir bölümdür.44 Ancak, uzun vadeli sonuç ve etkileri 

saptamak için kullanılması sebebiyle zor bir süreç olarak bilinmektedir. Günümüzde 

etki değerndirmeleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır.45 Diğer değerlendirme 

türlerine göre karar alıcıları ikna etmek, etki değerlendirmeleriyle daha kolaydır.  

Yukarıda değinilen değerlendirme türlerini OECD genel olarak üçe ayırmıştır; 

biçimlendirici (formatif), özetleyici (summatif) ve ileriye dönük (prospektif) 

değerlendirmeler.46 Buna göre, biçimlendirici değerlendirme, müdahalenin uygulama 

sürecine odaklanmakta ve belirlenen operasyonel mantığın gerçek durumla ne kadar 

uyumlu olduğunu incelemektedir. Biçimlendirici değerlendirme performansı artırmayı 

amaçlar ve çoğunlukla müdahale uygulanırken yapılan bir değerlendirme şeklidir. 

Buna karşılık, özetleyici değerlendirme müdahalenin sonunda belirlenen amaçlara ne 

kadar ulaşıldığının belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Özetleyici değerlendirme bir 

müdahalenin değeri hakkında bilgi sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Özetleyici 

değerlendirme gelecekteki inisiyatiflerin tasarımı ve sonuçları konusunda bilgi vermek 

için bilgi temelli bir fikrin inşa edilmesi amacıyla tamamlanmış müdahalelerden veya 

programlardan dersler çıkaran bir değerlendirme şeklidir. İleriye dönük değerlendirme 

                                                           
42 OECD, 2002:24. 

43 Khandker at al, 2010:3. 

44 Aran ve ark., 2017:19. 

45 White et al., 2017:1 

46 Imas and Rist, 2009:9. 
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ise müdahale öncesi yapılan bir değerlendirme türü olup müdahale öncesi mevcut 

durum tespitine odaklanmaktadır.  

Belirlenen değerlendirme türü kapsamında değerlendirmenin etkili sonuçlar 

üretebilmesi, doğru değerlendirme tekniklerinin kullanılmasına bağlıdır.  

Değerlendirme teknikleri temelde verinin toplanması, analiz edilmesi ve verilere 

dayalı sonuç üretilmesi olmak üzere üçe ayrılır.  

Bu kapsamda, mülakat, odak grupları, anketler, örnek durum çalışmaları, 

gözlemsel ve katılımcı yaklaşımlar ve yöntemler, ikincil kaynaklar ve idari verileri 

toplamak veya elde etmek için kullanılan teknikler olarak sayılabilir. Verileri analiz 

etmek için kullanılan teknikler ise ekonometrik modeller, regresyon analizleri, 

deneysel yaklaşımlar, anketler, SWOT analizi, örnek durum incelemeleri, nitel 

verilerin analizinin yapılması vb. şeklinde sıralanabilir. Diğer taraftan, verilere dayalı 

sonuç üretmek ve tavsiyelerde bulunmak için kullanılan teknikler ise uzman panelleri, 

kıstas uygulama, fayda-maliyet analizleri, maliyet-etkililik analizleri, etki 

değerlendirmeleri, çok ölçütlü analizler vb. şeklinde sıralanabilir.   

1.3.3. Değerlendirme ölçütleri  

Değerlendirme ölçütleri ve soruları değerlendirmenin temelini oluşturur. 

Değerlendirme soruları, değerlendirme ölçütleriyle birlikte hangi bilgilerin üretilmesi 

gerektiğini belirleyerek değerlendirmenin çerçevesini çizer. 

Literatürde en fazla başvurulan değerlendirme ölçütleri OECD tarafından 

geliştirilmiştir. OECD’nin değerlendirme ölçütleri açıklamalarıyla birlikte Tablo 

1.1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1.1. Temel Değerlendirme Ölçütleri ve Soruları 
Ölçütler Açıklama Temel soru  

 

 

İlgililik 

Hedeflerin problemleri çözme açısından uygunluğu ve 

diğer hedeflerle tutarlılığıdır. Müdahalenin hedeflerle, 

müdahale amacının da müdahale araçlarıyla ne kadar 

uyumlu olduğunu ifade eder.  

Müdahalenin hedefi 

ihtiyaçlarla ne ölçüde 

örtüşmektedir? 

 

 

 

 

Verimlilik 

Nitelik, nicelik ve zaman açısından girdilerin çıktılara ne 

kadar ekonomik bir biçimde dönüştürüldüğünü ifade 

etmektedir. Verimlilik, sonuçların makul bir maliyetle 

elde edilmesidir. En ektin verimin elde edilebilmesi için 

aynı sonuçlara ulaşmada alternatif yaklaşımların 

karşılaştırılmasını gerektirir. Kısacası, verimlilik faaliyet 

ve sonuçlar arasındaki bağlantıyı ifade eder. 

Planlanan çıktılar en 

düşük maliyetle elde 

edildi mi? 

 

 

 

Etkinlik 

Hedeflere, çıktı ve sonuçlar açısından ulaşılmasıdır. 

Etkinlik, sonuçların müdahale amacının 

gerçekleştirilmesine olan katkısının irdelenmesidir. 

Müdahale amacının ne ölçüde başarıldığını ve bu amacın 

başarılıp başarılamamasını etkileyen başlıca etmenleri 

sorgular. Kısacası, etkinlik sonuçlar ile müdahale amacı 

arasındaki bağlantıyı ifade eder.  

Hedeflere ne ölçüde 

ulaşıldı? Müdahaleler ve 

kullanılan araçlar 

beklenen etkileri yarattı 

mı? Farklı araçlar 

kullanılarak daha fazla 

etki elde edilebilir mi? 

 

 

 

Yararlılık 

Müdahalelerin, genel hedeflerin gerçekleşmesi 

üzerindeki katkısıdır. Bu etki olumlu veya olumsuz 

olabilir. Müdahale ile ortaya çıkan doğrudan veya 

dolaylı, kasıtlı veya kasıtsız, olumlu ve olumsuz 

değişimlerdir. Müdahalenin yararlanıcılarda ne gibi 

değişimlere yol açtığını ve kaç kişinin bundan 

etkilendiğini sorgular.  

Hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde 

müdahalenin katkısı var 

mı? Yararlanıcılar 

açısından doğrudan veya 

dolaylı, beklenen veya 

beklenmeyen etkiler 

tatmin edici midir? 

 

 

Sürdürülebilirlik 

Yararlanıcıların değerlendirme bulgularını sahiplenmesi, 

kurumsal ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi konuları 

ile ilgili bir değerlendirme ölçütüdür. Özellikle 

müdahalenin uygulanması sona erdikten sonra ortaya 

çıkabilecek olası faydalara odaklanmaktadır.   

Müdahalenin neticesinde 

ortaya çıkan sonuçlar 

etkisini zamanla 

sürdürebilecek mi? 

 

Kaynak: ACF International, 2011:88. 

Literatürde etkililik (effectiveness), verimlilik (productivity) ve etkinlik 

(efficiency) kavramları konusunda bir kargaşa yaşanmaktadır. Etkililik daha çok 

hedeflere ulaşılıp ulaşılmaması, verimlilik ise belli bir çıktının en az maliyetle 

üretilmesi ile ilgili iken, etkinlik işleri doğru yapabilme kabiliyeti olarak 

tanımlanabilir.47 Bu çerçevede, değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi hem 

toplanacak veri ve bilginin içeriğinin tespit edilmesi hem de söz konusu verilerin 

analizi konusunda çerçevenin belirlenmesi bakımından kritik önem arz etmektedir.     

                                                           

47 Yükçü ve Atağan, 2009:2. 
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1.4. İzleme ve Değerlendirme Sistemi 

1.4.1. İzleme ve değerlendirmenin karşılaştırılması 

İzleme ve değerlendirme genellikle beraber kullanılan iki kavram olsa da her 

biri farklı süreç ve gözlemsel aktiviteleri ihtiva etmektedir. İzleme operasyonel 

konuların takibinde kullanılırken, değerlendirme stratejik konulardaki ilerlemelere 

odaklanmaktadır. Diğer yandan, izleme faaliyetleri sadece uygulama sürecinde 

düzenli olarak gerçekleştirilirken; değerlendirme, proje öncesinde, uygulama 

süresince, uygulamanın hemen sonrasında veya belirli bir süre sonra anlık olarak 

gerçekleştirilmektedir. İzlemenin sürekliliği, uygulamadaki sorunlar hakkında 

yöneticiler için uyarılar üretilmesini ve düzeltici tedbirlere yönelik seçenekler 

sunulmasını sağlarken, değerlendirme yöneticilerin strateji ve politika alternatifleri 

oluşturmasını kolaylaştırmaktadır. İzleme; girdi, faaliyet, çıktı ve öncelikli sonuçlar 

hakkında veri toplama faaliyetlerini kapsarken, değerlendirme bu verileri kullanarak 

girdilerin ilişkili olduğu çıktıları, maliyetle ilişkili sonuçları, sonuçlara ulaşmak için 

kullanılan süreçleri ölçer ve planlanan ile gerçekleşenler arasındaki farkı analiz eder.48 

Tablo 1.2’de izleme ve değerlendirmenin özelliklerine ayrı ayrı yer verilmiştir.  

Tablo 1.2. İzleme ve Değerlendirmenin Özellikleri 

İzleme Değerlendirme 

Amaçları açıklığa kavuşturur. İstenilen sonuçlara ulaşılma veya ulaşılmama 

nedenlerini analiz eder. 

Faaliyet ve kaynaklar ile amaçlar arasında bağlantı 

kurar. 

Faaliyetlerin sonuçlara ulaşma konusundaki 

katkısını nedensellik çerçevesinde değerlendirir. 

Amaçların performans göstergelerine dönüşümünü 

ve hedeflerin belirlenmesini sağlar.  

Uygulama sürecini test eder.  

Göstergeler ile ilgili verileri düzenli olarak toplar. 

Gerçekleşen sonuçlarla hedefleri karşılaştırır.  

İstenmeyen veya beklenmeyen sonuçları belirler. 

İlerlemeyi yöneticilere raporlar. Onları 

problemlerle ilgili olarak uyarır.  

Gelişmelerle ilgili olarak tavsiyelerde bulunur. 

Alınması gereken dersleri ortaya çıkarır.  

Kaynak: Karagöz, 2010:12. 

Bir müdahalenin değerlendirmesinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, doğru 

verileri devamlı bir şekilde kaydeden açık ve etkili bir izleme süreci olmaksızın 

mümkün değildir. Aynı şekilde, verileri ve gelişimi uygun bir şekilde 

                                                           
48 Sarı, 2010:16. 
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değerlendirebilecek bir değerlendirme süreci olmaksızın da sağlıklı bir izleme 

yapılması mümkün değildir. Bu bağlamda, herhangi bir müdahalenin sonuçlarını ve 

etkisini doğru bir şekilde tanımlayabilmek için izleme ve değerlendirme süreçleri 

arasında bir sinerji bulunmalıdır.49 İzleme ve değerlendirmenin eşgüdümlü bir şekilde 

yapılması konusunda çeşitli yöntemler kullanılmakla beraber en yaygın yöntemleri; 

mantıksal çerçeve yaklaşımı, anketler, hızlı tahmin yöntemi, fayda-maliyet ve maliyet-

etkinlik analizleri ve etki değerlendirmesi şeklinde sıralamak mümkündür. 

1.4.2. İzleme ve değerlendirmenin amaçları ve önemi 

Geleneksel olarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri iki ayrı işlev olarak 

yürütülse de zaman içerisinde bu iki ayrı işlev bütünleşik izleme ve değerlendirme 

sistemi olarak birleştirilmiştir. Günümüzde bu bütünleşik sistem, daha çok 

müdahalelerin uygulama sonuçları ile etkilerinin değerlendirilmesi üzerinde 

durmaktadır. 

Çok çeşitli amaçlarla yürütülebilen izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin 

temel amaçları şöyle sıralanabilir50:  

 Bilgiye dayalı karar almak, 

 Kurumsal öğrenme ve ders çıkarma alışkanlığını kazandırmak, 

 Tecrübelerin aktarımı yoluyla politika belirleme ve karar alma süreçlerini 

iyileştirmek, 

 Hesap verebilirliği sağlamak, 

 Savunuculuğu desteklemek, 

 Şeffaflığı artırmak.  

Bu çerçevede, müdahale sırasında kaynakların dağıtımı ve yeniden tahsisinin 

daha iyi yapılması ve politikaların etkin biçimde tasarlanması ve uygulanması 

bakımından izleme ve değerlendirme sistemi bilgiye dayalı karar alma açısından 

önemli bir yönetim aracıdır. Aynı şekilde, politika tasarımlarının, alternatif 

stratejilerin ve operasyonel süreçlerin belirlenmesi açısından izleme ve değerlendirme 

                                                           
49 Adamson and Burgess, 2012:5. 

50 Patton, 2012:129-132, aktaran, Çakıcı, 2014:38. 
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sistemleri sürekli olarak ek bilgi üreterek kurum içinde bir öğrenme ortamı oluşmasına 

yardımcı olmaktadır. 

Diğer taraftan, kaynakların nasıl kullanıldığı ve belirlenen hedeflere ulaşılıp 

ulaşılmadığı konusunda kamuoyuna karşı sorumluluk çerçevesinde izleme ve 

değerlendirme sistemleri hesap verebilirliği sağlamaktadır.  

İzleme ve değerlendirme sistemlerinin sonuç ve bulguları, sorun alanlarının 

netleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, politikaların nasıl uygulandığını 

belgelendirmek, bunların daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve politikaların planlama ve 

uygulama aşamalarına daha fazla paydaşın katılımını temin etmek açısından, izleme 

ve değerlendirme sistemlerinin önemli bir savunuculuk rolü de bulunmaktadır. Son 

olarak, izleme ve değerlendirme sistemlerinin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması 

şeffaflığı artırmaktadır.  

1.4.3. İzleme ve değerlendirme yaklaşımları  

Günümüzde yapılan müdahalelerin sonucunda etkin sonuçlar alınmasına 

yönelik talep daha da artmıştır. Bu çerçevede, kuruluşların program, proje ve 

politikalara entegre edilmiş uygun, organize ve kapsayıcı bir izleme ve değerlendirme 

sistemi ihtiyacı daha da görünür hale gelmiştir.  

Yeterince kapsamlı ve etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması 

zor bir süreçtir ancak tasarım sırasında takip edilecek yaklaşım sistemin başarısı 

noktasında kritik öneme haizdir. Dolayısıyla, bahse konu sistemin tasarımında “Sonuç 

Odaklı İzleme ve Değerlendirme (SOİD) Yaklaşımı” mı yoksa geleneksel 

“Uygulamaya Dayalı İzleme ve Değerlendirme (UDİD) Yaklaşımı” mı takip edilecek 

hususu oldukça önemlidir. Aşağıdaki alt başlıklarda bu iki yaklaşım üzerinde 

durulacak olup bu tezde SOİD yaklaşımının tercih edilme sebepleri ortaya 

konulacaktır.  
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1.4.3.1. Uygulamaya Dayalı İzleme ve Değerlendirme (UDİD) yaklaşımı  

Kusek ve Rist51’e göre geleneksel uygulamaya dayalı izleme ve değerlendirme 

sistemleri “yapıldı mı” sorusu ile uyumluluğu belirlemek için tasarlanmıştır. Bu 

çerçevede, ihtiyaç duyulan girdiler seferber edildi mi? Kararlaştırılan faaliyetler 

yürütüldü ve tamamlandı mı? İstenen çıktılar üretildi mi? gibi sorular bu yaklaşımın 

en temel sorularıdır. 

UDİD yaklaşımı; bir müdahalenin ne kadar iyi yürütüldüğünün izleme ve 

değerlendirilmesine odaklanır ve genellikle uygulamayı belirli bir sorumluluk 

birimiyle ilişkilendirir. Ancak, bu yaklaşım, politika yapıcılara, yöneticilere ve 

paydaşlara söz konusu müdahalenin başarısı ve başarısızlığını anlamada bilgi 

sunmamaktadır. Genelde projeler için kullanılan UDİD yaklaşımının karakteristik 

özellikleri şunlardır52: 

 Sorunun veya müdahale öncesi durumun tanımlanması, 

 Faaliyetler ve çıktılar için temel ölçütlerin belirlenmesi, 

 Girdiler, faaliyetler ve çıktılarla ilgili verilerin toplanması, 

 Girdiler ve çıktılara dair sistematik raporlama yapılması, 

 Uygulamanın etkinliğinin tespit edilmesine yönelik bilgi sağlamaktan çok 

uygulamanın idari ve yönetsel konularına odaklanılması.   

Görüldüğü üzere UDİD yaklaşımında daha çok süreç izlemesi yapılmaktadır.  

1.4.3.2. Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme (SOİD) yaklaşımı 

1990’lı yıllar boyunca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

ülkelerinde ekonomik, sosyal ve politik baskılara cevap olarak kamu sektöründe YKY 

(Yeni Kamu Yönetimi) ilkeleri doğrultusunda yoğun reformlar yapılmıştır.53 Bu 

reformlar; performans, çıktı, sonuç ve etkilerin başarılmasına odaklanan sonuç odaklı 

yönetim anlayışının benimsenmesine yol açmıştır.54 Bu çerçevede, Kusek ve Rist’e55 

                                                           
51 Kusek and Rist, 2010:15. 

52 Sakiko, et al., 2002:11, aktaran, Kusek and Rist, 2010:17. 

53 Şentürk, 2012:8. 

54 Gürgens and Kusek, 2009:228, aktaran, Meydan ve ark., 2016:25. 

55 Kusek and Rist, 2010:17. 
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göre kullanılan kaynakların sonuçlarla uyumluluğunu denetlemek üzere SOİD 

kavramı ortaya çıkmıştır. Burada, UDİD’den farklı olarak nihai faydalanıcılar a 

yönelik meydana getirilen fayda ve müdahalenin etkilerine odaklanılmaktadır. Farklı 

müdahaleler ve stratejiler için kullanılan SOİD’nin temel karakteristik özellikleri 

şunlardır56: 

 Sorunu veya müdahale öncesi durumu açıklamak için referans verilerin ortaya 

konulması, 

 Sonuçlar için göstergelerin belirlenmesi, 

 Paydaşlar arasındaki değişim algısına daha fazla odaklanılması, 

 Sonuçlar doğrultusunda kaydedilen ilerlemeye dair niteliksel ve niceliksel bilgi 

içeren sistematik raporlama yapılması, 

 Stratejik ortaklarla beraber yürütülmesi, 

 İstenen neticelere ulaşmada başarılı ve başarısız alanların tespit edilmesi. 

Bu yaklaşım, “Ne olmuş?” sorusuna cevap vermeye yardımcı olmaktadır. Bir 

başka ifadeyle, kuruluşlar bir program veya politikayı başarıyla uygulamış olabilirler 

ancak gerçekten de istenilen sonuçları üretebildi mi, kuruluşlar paydaşlarına verdikleri 

sözleri gerçekten de yerine getirebildiler mi? gibi sorulara cevap aramaktadır.  

Sürekli bir bilgi toplama ve çözümleme yapısı sayesinde son derece dinamik 

bir sistem olan SOİD sisteminin kullanımında artış yaşanmaktadır. Özellikle 

müdahalelerin faaliyet ve çıktılarından ziyade nihai faydalanıcılara ulaşan sonuçlara 

ve bu sonuçların ülkeler arasındaki işbirliğine katkısına odaklanması SOİD 

yaklaşımının benimsenmesine yol açmıştır. Ayrıca, Sonuç Odaklı Yönetim 

Yaklaşımının57 (Result-Based Management) yaygınlaşmasıyla beraber, kalkınma 

programlarının ve politikalarının planlanması ve yönetilmesi kapsamında SOİD 

sistemleri DB, UNDP ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi 

çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.58 

                                                           
56 Sakiko, et al., 2002:11, aktaran,  Kusek and Rist, 2010:17. 

57 OECD Sonuç Bazlı Yönetim Yaklaşımını; performans, çıktılar, sonuçlar ve etkilere odaklanan bir 

yönetim stratejisi olarak tanımlamaktadır (OECD, 2002:34). 1990'ların sonunda BM, Sonuç Bazlı 

Yönetim Yaklaşımının kabul etmiş ve tüm BM sistemi ile bağlı/ilişkili kuruluşlarında bu yaklaşımın 

uygulanmasını teşvik etmiştir (UNDG, 2010:5). 

58 Lippai and Young, 2014:13. 
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SOİD sistemleri, müdahalenin performansı ile ilgili somut ve kaliteli veriler 

sağlayarak karar alma mekanizmalarını geliştiren ve bu sayede hesap verebilirlik, 

saydamlık ve kaliteli hizmet sunumunu sağlayan güçlü bir kamu yönetimi aracıdır.59 

Sonuç odaklı, diğer bir deyişle spesifik ve ölçülebilir müdahaleler daha kolay 

izlenebilmektedir. 

1.4.3.3. UDİD ile SOİD yaklaşımlarının karşılaştırılması 

Geleneksel UDİD sistemleri ile SOİD sistemleri arasında önemli metodolojik 

farklılıklar bulunmaktadır. Tablo 1.3’te, bu iki yaklaşımın temel özellikleri 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Tablo 1.3. UDİD ile SOİD Yaklaşımlarının Karşılaştırılması 

Farklılık konusu UDİD SOİD 

Odak Noktası Girdi, faaliyet ve çıktılar Sonuç ve etkiler 

Sorusu Faaliyetler gerçekleşti mi? 

Tamamlandı mı? 

Sonuçta ne oldu? Ne olmuş yani? 

Araştırma Noktası Uygulama, süreç ve prosedürleri 

araştırır. 

Uygulama neticesinde ne elde 

edildiği 

Başarı Aradığı Husus İş süreçlerine ve planlamaya ilişkin 

adımların yerine getirilip 

getirilmediğine göre değerlendirir.  

Belirlenen hedeflere ulaşmada 

kaydedilen mesafeyi analiz eder.  

Temel Aldığı 

Değerlendirme Ölçütü 

Etkinlik Etkililik 

Kaynak: Açıkgöz, 2015:18. 

UDİD’de dikkatler uygulamada, yani girdi, faaliyet ve çıktıların üzerinde iken, 

SOİD’de dikkatler sonuç ve etki üzerindedir.60 SOİD’i farklılaştıran unsur, girdi, 

faaliyet ve çıktılardan ziyade sonuç ve etkilere yoğunlaşması ve bütüncül bir yaklaşım 

ile bünların tümü hakkında düzenli veri toplamasıdır. Bu nedenle sonuç odaklı 

yaklaşım, proje ve program düzeyindeki geleneksel izleme ve değerlendirme araçlarını 

da kullanan, ancak plan ve politika düzeylerini de içerecek şekilde bütüncül bir sistem 

önerisi olarak ifade edilmektedir.61 Bu bakımdan, SOİD yaklaşımı ile proje, program 

ve politika düzeyindeki aktörler arasındaki bilgi asimetrisinin azaltılması, iyi 

                                                           
59 Karagöz, 2010:i. 

60 Kusek and Rist, 2010:18. 

61 Meydan ve ark.,2016:26. 
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uygulamaların paylaşılması ve uygulama performansının artırılmasına katkı 

sağlanabilmektedir.62  

1.4.4. İzleme ve değerlendirme seviyeleri  

İzleme ve değerlendirme sistemleri çok farklı seviyelerde 

uygulanabilmektedir. Zaman içerisinde izleme ve değerlendirme sistemleri tekil 

bağımsız projelerden, programlı ve sektörel yaklaşımlara doğru bir seyir izlemiştir. Bu 

bağlamda, izleme ve değerlendirmenin uygulanabileceği seviyeleri; proje seviyesi, 

program seviyesi, politika düzeyi, sektörel düzey, örgütsel düzey, ulusal düzey, 

bölgesel düzey ve küresel düzey şeklinde sıralamak mümkündür.63 Bu çalışmada 

yalnızca politika, program ve proje düzeyindeki izleme ve değerlendirme 

irdelenecektir.  

Politika düzeyinde izleme ve değerlendirme: İzleme ve değerlendirme 

geleneksel olarak proje ve program düzeyinde uygulansa da etkili çalışmalar sayesinde 

daha farklı düzeylerde de uygulama imkânı bulmuştur. Bu kapsamda, politika 

düzeyinde izleme ve değerlendirme konusu son yıllarda izleme ve değerlendirme 

literatürüne kazandırılmıştır.64  

Özelikle, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), 

Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Departmanı (DFID) ve DB gibi kalkınma 

konularıyla ilgilenen kuruluşların ülke programlarında ve organizasyonel 

performanslarındaki gelişmeyi ölçmek için izleme ve değerlendirmeden faydalanması, 

politika düzeyindeki izleme ve değerlendirmenin altyapısını oluşturmuştur. Ülke 

programları, sektör ve ulusal düzey yaklaşımları dikkatlerin daha üst seviyedeki 

hedeflere, sonuçlara ve politikalara çevrilmesine sebep olmuştur. Bu da performans 

yönetimine ilişkin daha stratejik ve bütüncül bir perspektifin gelişmesine zemin 

hazırlamıştır.65  

                                                           
62 OECD, 2009d:38, aktaran, Meydan ve ark., 2016:31. 

63 UNDP, 2009:119. 

64 Managing for Development Results (MfDR), 2007:7. 

65 a.g.e.:7. 
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Program düzeyinde izleme ve değerlendirme: Program, belli bir hedef kitle 

üzerinde sistematik bir değişim ortaya koymaya yönelik bir dizi planlanmış etkinlik 

olarak tanımlanmaktadır. Bir programın iki temel bileşeni; belgelenmiş bir plan ve 

planda yer alan bilgilere uygun eylemdir.66 

Proje ve program kavramları sık sık aynı anlamda veya birbirlerinin yerine 

kullanılmaktadır. Ancak, ortak bir amaca yönelmiş projeler programları 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda programlar kapsam bakımından daha geniş ve koordine 

edilmiş projeleri içermektedir. Programların alt bileşenleri olan projeler düzeyindeki 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri daha yoğundur. Çünkü bu düzeyde projelerin 

belirlenen hedefler karşısında düzenli aralıklarla takip edilmesi, etkin kararlarla 

yolunda tutulması gerekmektedir.  

Bu çerçevede, program izleme ve değerlendirmesi, programın 

uygulamasındaki ilerlemeyi tespit ve program faaliyetleri ile sonuçları hakkında bilgi 

üretmeye yönelik bir öğrenme stratejisi olarak tanımlanmaktır.67 Başarılı bir program 

yönetimi için izleme ve değerlendirmenin kritik önemi bulunmaktadır.   

Proje düzeyinde izleme ve değerlendirme: Proje, belirli başlangıç ve bitiş 

noktası olan, amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça tanımlanmış bir defaya mahsus 

gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.68 Genel anlamda her proje, kaynakların etkin 

kullanımını, belirlenen takvimin takip edilmesini ve projeden beklentilerin 

karşılanmasını içermektedir.69  

Proje yönetimi en az proje fikrinin kendisi kadar önem taşımaktadır. İyi proje 

yönetiminin proje uygulamasının ötesinde bir durum olduğu ve etkili proje 

yönetiminin iyi tasarlanmış bir izleme ve değerlendirme sistemiyle bağlantılı olduğu 

kabul edilmektedir. İzleme ve değerlendirme, proje yönetimi kapsamında hesap 

verebilirliğin sağlanmasına ve elde edilen faydanın ortaya konulmasına yardımcı 

                                                           
66 Owen and Rogers, 2007:24. 

67 Newcomer et al, 2010:6. 

68 BusinessDictionary internet sitesi, erişim tarihi: 25.06.2016,  

<http://www.businessdictionary.com/definition/monitoring.html>. 

69 Project Management Institute, 2016:3. 

http://www.businessdictionary.com/definition/monitoring.html
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olmaktadır. İzleme ve değerlendirme ayrıca bir projenin başka muhtemel projelerle 

uyumlu çalışıp çalışamayacağı konusundaki sorulara da cevap vermektedir.70  

Proje yönetiminin bütüncül ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 

günümüzde en çok başvurulan mekanizmalardan bir tanesi de Proje Döngüsü 

Yönetimidir (Project Cycle Management-PCM). PCM, kilit paydaş grupları tarafından 

kabul edilebilir kararların müzakere edilmesini içeren karmaşık ve yaratıcı bir süreci 

ifade etmektedir. Bu nedenle, takım çalışması, müzakere ve iletişim becerileri, etkin 

bir PCM için önem arz etmektedir. Avrupa Komisyonu, proje tasarım ve yönetim 

süreçleri için başvurulabilecek mekanizma olarak PCM’i 1992'de kabul etmiş ve 

PCM’e ilişkin ilk kılavuzu 1993'te yayımlamıştır.71 Şekil 1.1’de görüldüğü üzere 

izleme ve değerlendirme PCM’in iki önemli unsurudur.   

Şekil 1.1. PCM’in Temel Unsurları  

 
Kaynak: European Commision, 2004:16. 

Proje seviyedeki izleme ve değerlendirme faaliyetleri diğer seviyelere göre 

daha kolay gerçekleştirilmektedir. Zira projelerde izlenebilecek her adım daha somut 

olup bu adımlara ilişkin göstergeler daha kolay belirlenebilmektedir.  

                                                           
70 Stem et al, 2003:1. 

71 European Commision, 2004:1. 
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Özetlemek gerekirse, izleme ve değerlendirme; proje, program ve politika 

seviyelerinde yapılabilmektedir. Bu üç seviye arasındaki ilişki Şekil 1.2’de 

gösterilmektedir.  

Şekil 1.2. Politika, Program ve Proje Arasındaki İlişki 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Şekil 1.2’de görüldüğü üzere politikalar, programları içerecek şekilde geniş bir 

çerçeveye sahiptir. Programlar ise aynı amaca yönelmiş projelerden meydana 

gelmektedir.  

1.4.5. İzleme ve değerlendirme bulgularının kullanımı 

İzleme ve değerlendirme raporları/bulguları farklı roller üstlenebilir ve üretilen 

bilgiler farklı şekillerde kullanılabilir. Bunlar;72  

 Hesap verme: Vatandaşlar ve diğer paydaşlara verilen sözleri tutmak. 

 İkna etme: Bulgulardan elde edilen kanıtları kullanmak. 

 Eğitim: Kurumsal öğrenmeyi sağlamak. 

 İnceleme ve araştırma: Neyin çalıştığını, neyin çalışmadığını ve bunların 

nedenini görmek. 

 Belgeleme: Kurumsal hafıza oluşturmak ve raporlamak. 

 Katılımı sağlama: Katılımcı süreç tasarımlarıyla paydaşları sürece dâhil etmek. 

 Destek sağlama: Paydaşların desteğini kazanmak. 

 Anlayış geliştirme: Projelerin, programların ve politikaların daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak.  

                                                           
72 Fitzpatrick ve ark., 2004:408, aktaran, Karagöz, 2010:52. 
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İzleme ve değerlendirme bulguları, örgütsel öğrenme sürecinin özünde yer 

almaktadır. İzleme ve değerlendirme etkili bir şekilde yapıldığında ve 

içselleştirildiğinde öğrenmeyi teşvik eden ve öğrenmeyi sürekli hale getiren bilgi ve 

araç-gereçleri sağlamaktadır. Bulguların uygulanabilir bilgiye dönüşebilmesi için 

potansiyel kullanıcı ve paydaşlarla paylaşılması gerekmektedir. Bulguların kullanımı, 

örgütsel öğrenmenin yanı sıra politika belirleme ve operasyonel faaliyet konularında 

yönetim için de büyük önem arz etmektedir.73 Üst düzey yöneticiler, program veya 

projede değişiklik yapmak için bulgular doğrultusunda müdahalenin acil ihtiyaçlarına 

çözüm üretmekte ve ileride yapılacak yeni müdahalelere ilişkin dersler çıkarmaktadır.  

Bulguların kullanımı,  izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yalnızca 

“kapalı” bir etkinlik olmadığını, üretilen bilginin farklı paydaşlar ve faydalanıcılar 

tarafından kullanıldığı daha geniş bir etkileşim sürecini ifade etmektedir.   

Bulguların kullanımı, izleme ve değerlendirme bulgularına ne sıklıkta ihtiyaç 

duyulduğu ile doğrudan bağlantılıdır. İzleme ve değerlendirme bulguları ve bu 

bulgulardan ortaya çıkan bilgiye ihtiyaç duyulan yönetimsel düzey ne kadar düşükse, 

bilgi içerik olarak o kadar operasyonel olur, raporlama o kadar sık yapılır ve faaliyetler 

hakkındaki bilgiler o kadar ayrıntılı olur. Bilgiye ihtiyaç duyulan düzey yönetimsel 

açıdan ne kadar yüksekse, bilginin niteliği o kadar stratejik olur ve raporlama daha 

uzun periyotlarda yapılır. Bu çerçevede, proje düzeyinde yapılan izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerinden elde edilen bulguların kullanılma sıklığı, politika 

düzeyinde yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde elde edilen bulguların 

kullanılma sıklığına göre daha fazla olduğu söylenebilir.   

Öte yandan, her ne düzeyde yapılırsa yapılsın izleme ve değerlendirme bilgi ve 

bulgularının kullanılması, en az izleme ve değerlendirmenin kendisi kadar kritik önem 

taşımaktadır. Çünkü daha önce de ifade edildiği üzere, izleme ve değerlendirmenin en 

önemli amacı müdahaleler konusunda karar alıcılara anlamlı bilgi sağlamaktır. Bu 

bakımdan izleme ve değerlendirme bulgularının kullanımının sağlanması ve mümkün 

oldukça paydaşlarla paylaşılması yapılan izleme ve değerlendirmenin etkinliği ve 

sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Günümüzde izleme ve değerlendirme 

                                                           
73 UNDP, 2009:13. 



30 

 

bulgularının kullanımı konusuna ilgi artmakta olup yeni araştırmaları teşvik eden 

önemli bir literatür ortaya çıkmıştır.74 

1.4.6. İzleme ve değerlendirme için performans göstergeleri 

Performans göstergeleri, bir müdahale sonucunda değişimin tespit edilmesini 

sağlayan veya planlanmış bir durumla ilişkili sonuçları ortaya koyan değişkenlerdir.75 

Performans göstergeleri, örgütün güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve 

müdahalelerin sonuçları ve etkilerinin ölçülmesi açısından önem arz etmektedir. 

Performans göstergeleri, etkili bir izleme ve değerlendirme için son derece önemlidir.  

Performans göstergeleri çeşitlilik arz etmektedir. Girdi göstergeleri, çıktı 

göstergeleri, etkinlik ve verimlilik göstergeleri ve sonuç göstergeleri performans 

göstergelerinden birkaçı olarak sıralanabilir. Göstergeler niteliksel veya niceliksel 

olarak tasarlanabilir. Niceliksel göstergeler, “rakamsal” olarak veya “yüzde” cinsinden 

rapor edilirken, niteliksel göstergeler müdahale sonrası “değişim” cinsinden rapor 

edilmektedir. Sonuçları değerlendirirken, bu iki tip göstergenin bir arada kullanılması 

daha çok tercih edilen bir durumdur. Niceliksel göstergelere kıyasla niteliksel 

göstergelere ilişkin verilerin toplanması ve ölçülmesi daha fazla vakit alabilmektedir. 

Üstelik belirli bir zaman aralığındaki duruma dair öznel yargılar barındırdığından 

niteliksel göstergelerin doğrulanması daha da zordur. Bu bakımdan, bir müdahale için 

ilk olarak bağımsız olarak doğrulanabilir niceliksel göstergelerle başlamak, daha sonra 

niteliksel göstergelere başvurmak daha isabetli olacaktır.76 Bu çerçevede, nicel 

göstergelere ilişkin verilerin toplanması daha kolay olduğundan yeni kurulan izleme 

ve değerlendirme sistemleri için nitel göstergeler yerine öncelikle nicel göstergelerin 

tanımlanması daha faydalı olacaktır. 

Göstergeleri belirlemenin ekonomik maliyeti de önem arz etmektedir. Olması 

gerekenden daha fazla gösterge tanımlanması; verileri elde etme maliyetinin yüksek 

olmasına, göstergelerin kullanışsız olmasına ve ortaya çıkarılan bulguların düşük 

kalitede olmasına neden olmaktadır.77  

                                                           
74 Fleischer and Christie, 2009:158. 

75 OECD, 2002:29. 

76 Kusek and Rist, 2010:70. 

77 World Bank, 2004:6, aktaran, Karagöz, 2010:5. 



31 

 

Performans göstergelerinin düzenli bir biçimde ölçülmesi, karar alıcılara 

müdahalelerin gidişatına yönelik güvenilir bilgi sağlayacaktır. İyi bir performans 

göstergesinde olması gereken özellikler; anlamlı olma, kapsamlı olma, geçerli ve 

güvenilir olma, açık olma, anlaşılabilir olma, zamanla sınırlı olma, değişimi farklı 

yönlerden ölçme, gereksiz göstergelerin kullanımından kaçınma, veri toplama 

maliyetine duyarlı olma, etki üzerine odaklanma, izlenebilir olma şeklinde 

sıralanabilir.78 

Göstergeler belirlenirken, Tablo 1.4’te yer alan ilkelerin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Literatürde SMART (özel/belirli, ölçülebilir, 

ulaşılabilir/uygun, gerçekçi, zaman sınırlı) olarak ifade edilen bu ilkelere, Tablo 1.4’te 

görüldüğü üzere, AB üç tane daha ilke (makul/gerçekçi, normatif, tartışılabilir) 

eklemiştir. 

Tablo 1.4. Göstergeler Belirlenirken Dikkat Edilecek İlkeler  
İlke Açıklama 

Özel/Belirli 

(Specific) 

Gösterge kesin ve net tanımlanmalıdır. Temin edilebilir veriler olmalı ve veri 

tanımları belirsiz olmamalıdır. 

Ölçülebilir 

(Measurable) 

Gösterge ölçülebilir olmalıdır. Ölçülecek olan hedef ya da çıktı ile açık ve 

doğrudan ilgili olmalıdır.  

Ulaşılabilir / Uygun 

(Appropriate) 

Gösterge alıcılar tarafindan kabul edilir olmalıdır. Gösterge proje çıktı ya da 

gelişiminin ölçümünde katma değer sağlamalıdır.  

Gerçekçi  

(Realistic) 

Gösterge gerçekleştirilebilir olmalıdır. Gösterge proje uygulamalarının doğrudan 

sonuçlarından kaynaklanan değişmeleri ölçmelidir. 

Zaman sınırlı 

(Time-bound) 

Gösterge net bir zaman takviminde olmalıdır. Bilginin incelenen durumla ilgisini 

kurmak için veriler kabul edilebilir bir zamanda toplanmalı ve analiz edilmelidir. 

Makul/gerçekçi 

(Reasonable) 

Gösterge varılmak istenen sonuca göre gerçekçi ve mantıklı olmalıdır. 

Normatif 

(Normative) 

Gösterge açık ve kabul görmüş bir normatif değerlendirmeye sahip olmalıdır.  

Tartışılabilir 

(Debatable) 

 

Gösterge geniş bir kitle tarafından zamanında ve açıkça erişilebilir olmalı ve 

gerektiğinde gözden geçirilebilmelidir.  

Kaynak: European Commission, 2016:54.  

1.4.7. Etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin özellikleri 

Etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin Tablo 1.5’teki şartları taşıması 

gerekmektedir. 

                                                           
78 Karagöz, 2010:9-10. 
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Tablo 1.5. Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Şartları  
Şartlar Açıklama 

Ölçülebilir hedef ve 

göstergeler 

Hedef ve göstergeler ölçülebilir bir biçimde belirlenmelidir. 

Paydaş katılımının 

temin edilmesi 

İzleme ve değerlendirme sistemine paydaşlar tarafından yeterli sahiplenme 

gösterilmelidir. 

Rol ve sorumlulukların 

netleştirilmesi 

Rol ve sorumluluklar netleştirilmeli, hangi bilgilerin kime ve ne zaman 

sunulacağı belirlenmelidir. 

Etkin raporlama Sistemin ürettiği bilgiler raporlar aracılığıyla kayıt altına alınmalıdır. 

Raporlama, hem başarılı hem de geliştirilmesi gereken alanlara ilişkin bilgileri 

içerecek şekilde izleme sistemine olan güveni tesis etmelidir. 

Bulguların kullanımı, 

şeffaflık 

Sistem kurumsal öğrenme ve gelişmeyi teşvik etmeli; izleme sisteminin ürettiği 

bilgiler ilgili taraflarla paylaşılmalıdır. 

Kapasite yeterliliği İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde sorumluluğu 

bulunanların gerekli kapasite ihtiyaçları karşılanmalıdır. 

Finansal yeterlilik İzleme ve değerlendirme faaliyetleri için yeterli bir bütçenin olması gerekir. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Ayrıca, Kusek ve Rist’e79  göre kaliteli bir izleme ve değerlendirmenin tarafsız 

ve kullanışlı olması, teknik yeterliliğe sahip olması ve harcanan paranın karşılığını 

vermesi gerekmektedir.  Bu kapsamda, tarafsızlık özelliğiyle bir izleme ve 

değerlendirmenin bilgi temelli olması, politik veya diğer her türlü yanlılıktan uzak 

olması gerekmektedir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda sadece 

idarecilerin görüşlerini pekiştirecek olan bilgi değil üretilen her türlü bilginin taraflarla 

paylaşılması gerekmektedir. Kullanışlılık özelliğiyle, üretilen bilginin anlamlı, 

zamanında ve anlaşılabilir bir dilde olması gerekmektedir. Teknik yeterlilik özelliği 

bağlamında ise bilginin; uygun tasarım, doğru örnekleme, istatistik, anket veya 

mülakatların doğru analizi bakımından teknik olarak yeterli olması gerekmektedir. 

Ayrıca, elde edilen bilginin bu izleme ve değerlendirme sistemi için harcanan emek ve 

paraya değmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, kullanılmayacak yüksek maliyetili 

verilerin toplanması ve daha uygun maliyetli araçlar mevcutken veri toplamada yüksek 

maliyetli araçların kullanılması uygun değildir. 

                                                           
79 Kusek and Rist, 2010:126. 
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1.4.8. İzleme ve değerlendirme mekanizması tasarım süreci 

İzleme ve değerlendirme mekanizması tasarlanırken takip edilmesi gereken 

birtakım adımlar bulunmaktadır. Bu çerçevede, Kusek ve Rist80  bir mekanizma hangi 

aşamalardan oluşur ve nereden işe başlanır gibi sorulara cevap vermektedir. Bu 

kapsamda öncelikle, etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurgulanırken “Neden 

bazı şeyleri ölçmek istiyoruz?”, “Neden sonuç odaklı bir izleme ve değerlendirme 

sistemi kurmak istiyoruz?” gibi sorulara tatmin edici cevaplar aramak gerekmektedir. 

Bu sorulara cevap alındıktan sonra, Şekil 1.3’te gösterilen on adımlı izleme ve 

değerlendirme mekanizmasının tasarımına geçilebilecektir.  

Şekil 1.3. İzleme ve Değerlendirme Tasarımı Aşamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Kusek and Rist, 2010:39.  

Şekil 1.3’te görüldüğü üzere izleme ve değerlendirme aşamaları on adımdan 

oluşmaktadır. Birinci adımda hazırlık değerlendirmesi bulunmaktadır. Bu adımda, 

uluslararası örgütlerin gerçekten de izleme ve değerlendirme sistemleri kurmaya, 

kullanmaya ve sürdürülebilir hale getirmeye hazır olup olmadıkları incelenmektedir. 

Bu hazırlık aşamasında, söz konusu sistemin tasarım ve kurulumu için mevcut yapının 

incelenmesi, rollerin, sorumlulukların ve kapasite ihtiyacının belirlenmesi konularında 

çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  

İzlenecek ve değerlendirilecek sonuçların seçimi tasarımın ikinci adımını 

oluşturmaktadır. Yapılan müdahaleler için nihai amaçların veya beklenen sonuçların 

                                                           
80 a.g.e.:40. 
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iyi tespit edilmesi gerekmektedir. İzleme ve değerlendirme sistemlerinin kurulumu, 

esasen, tümdengelimli bir süreç olup girdilerin, faaliyetlerin, çıktıların ve sonuçların 

tümü uzun vadeli stratejik nihai amaçların belirlenmesinden türetilir. Bu bağlamda, 

sonuçların belirlenmesi, performans çerçevesi bağlamında göstergeler, referans 

noktaları ve hedeflerin oluşturulmasında kritik öneme sahiptir.  

   Üçüncü adımda ise performans göstergeleri belirlenmektedir. Performans 

göstergelerinin mümkün oldukça ölçülebilir, kesin ve belirsizlikten uzak olması, 

üzerinde odaklanılan konuyla uygun olması, elde etme maliyetinin makul olması, 

performans değerlendirmesi için yeterli bir temel oluşturması ve bağımsız 

doğrulamaya tabi olması gerekmektedir.  

Dördüncü adımda referans noktaları belirlenmektedir. Referans noktaları,  

neticelerden ve göstergelerden türetilmektedir. Performans referansı, esasen, izleme 

döneminin başlangıcında veya hemen öncesinde veri sağlayan niteliksel veya 

niceliksel bilgidir. Referans noktaları göstergelerin ilk ölçümü niteliğindedir. Referans 

noktasından başlayarak yapılacak ölçümler, gidilen yön ve eğilimlere dair önemli 

veriler sağlayacak, karar alıcıların nihai amaçları doğrultusunda gidip gitmediklerini 

anlamalarına yardımcı olacaktır. 

  Sonuçlara dair hedeflerin seçimi tasarımın beşinci adımını oluşturmaktadır. 

Hedefler daha uzun vadeli netice doğrultusunda atılan ara adımlar niteliğindedir. Bu 

aşamada uygulanacak mantık tümdengelimdir ve hedefler; sonuçlara, göstergelere ve 

referans noktalarına dayandırılmaktadır. Hedefler kilit paydaşların yer aldığı istişari 

ve katılımcı bir süreç sonucunda belirlenmelidir. Referans gösterge düzeylerine 

istenen ilerleme düzeyi eklenerek hedefler belirlenebilir. Tüm mevcut kaynaklar 

dikkate alındığında hedeflerin ulaşılabilir nitelikte olması gerekmektedir. Hedeflerin 

belirlenmesi performans çerçevesi oluşturmanın son adımıdır. 

Modelin altıncı adımı olan sonuçlar için izleme ise gerek uygulama gerekse 

sonuçların izlenmesini içermektedir. Bir izleme sistemi kurmanın ana ilkeleri arasında 

politika, program ve proje düzeylerinde performans bilgisi ihtiyacının tanınması; her 

düzeyde performans bilgisine olan talebin saptanması ve her düzeydeki 

sorumlulukların belirlenmesi bulunmaktadır. Sonuçlar için izleme yapılması veri 
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toplama ve performans verilerinin analizini gerektirir. İzleme sistemi çerçevesinin 

oluşturulması; her sonuç için bir gösterge, referans noktası, hedef, veri toplama 

stratejisi, veri analizi, raporlama planı ve belirlenmiş kullanıcılar olmasını 

gerektirmektedir.  

   Yedinci adım ise değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulguların 

izleme ve değerlendirme sistemini desteklemek için kullanılmasını kapsamaktadır. Bu 

adımda değerlendirme bulgularının önemi ve bu bulguların kullanımı üzerinde 

durulmaktadır.  

   Bulguların raporlanması olan sekizinci adım tasarım için kritik bir adımdır. 

Politikaların, programların ve projelerin ilerletilmesinde performans verileri ve 

bulguları kullanılmaktadır. Veri analizi ve raporlamasında ne kadar çok veri ölçümü 

olursa eğilimler, gidilen yön ve sonuçlar hakkında da o kadar kesin bilgiye ulaşılabilir. 

Performans verilerinin daha önceki veriler ve referans noktasına kıyasla rapor edilmesi 

gerekmektedir.  

   Bulguların kullanımı olan dokuzuncu adım, karar alma süreçlerinin daha iyi 

bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Bulguların sürekli olarak kullanılması, kurumlar 

içerisinde bilgi üretimine ve öğrenmeye de katkıda bulunacaktır. Paydaşlarla bilgilerin 

paylaşılması onların da işbirliği faaliyetlerinin işleyişine katılmasını sağlama ve güven 

oluşturma anlamında faydalı olacaktır.  

   Son olarak onuncu adım, izleme ve değerlendirme sisteminin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Sisteme yönelik talebin oluşması, rol ve 

sorumlulukların açıkça tanımlanması, güvenilir bilginin üretilmesi, yeterli kapasitenin 

oluşturulması ve sistemin kurumsallaşması izleme ve değerlendirme sisteminin 

sürdürülebilirliği açısından kritik parametrelerdir.  

1.5. Uluslararası Ekonomik İşbirliği Örgütlerinde İzleme ve Değerlendirme  

Uluslararası örgütler81, günümüzde uluslararası işbirliği çabalarının 

vazgeçilmez unsurları haline gelmişlerdir. Küreselleşmenin getirmiş olduğu artan 

                                                           
81 Bu tezde, uluslararası örgüt kavramı dar anlamıyla kullanılmakta, çalışmanın tamamında uluslararası 

örgütler ile hükümetler arası ekonomik işbirliği örgütleri veya çok taraflı ekonomik işbirliği platformları 

kastedilmektedir.  
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karşılıklı bağımlılık nedeniyle uluslararası örgütler uluslararası işbirliğinin 

geliştirilmesinde önemli rol üstlenmektedir.   

Modern uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde artan önemine paralel şekilde 

uluslararası örgütlerin sayılarında büyük bir artış yaşanmıştır. Her yıl yaklaşık 1200 

tane hükümetler arası ve hükümetler dışı örgütün kurulduğu82 düşünüldüğünde 

önümüzdeki süreçte hükümetler arası uluslararası örgütlerin sayısında büyük bir artış 

yaşanacağı ifade edilebilir.  

Literatürde uluslararası örgütler çok değişik ölçütlere göre 

sınıflandırılmaktadır. Ancak, en genel anlamıyla; evrensel ya da bölgesel olma; genel 

kapsamlı ya da belirli bir konuyla ilgili olma; eşgüdüm sağlayıcı ya da ulus-üstü 

nitelikte olma ölçütlerine göre sınıflandırma yapmak mümkündür.83 Uluslararası 

örgütlere ilişkin ayrıntılı sınıflandırma tablosu EK 1’de yer almaktadır.  

Uluslararası örgütlerin sahip olduğu yetkiler, örgütün varoluş sebebine göre 

değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda, varoluş sebebi üye devletler arasında 

eşgüdüm sağlamak olan uluslararası örgütlerin yetkileri sınırlıdır. Zira bu örgütlerde 

üye devletler egemen yetkilerini uluslararası örgüte devretmemiş bulunmaktadır. Bu 

tarz örgütler yaptırım mekanizmalarından yoksun olduklarından örgüt bünyesinde 

alınan kararlarının uygulanmasında zorluklar yaşanmaktadır.  

Buna karşılık, varoluş sebebi üye devletler arasında bütünleşmeyi sağlamak 

olan uluslararası örgütler ile bağlayıcı karar alan örgütlerin yetkileri bir hayli geniştir. 

Zira bu tür örgütlerde, kısmen ya da tamamen, üye devletlerin yetkilerinin kendilerine 

devredildiği görülmektedir. İlgili örgüt, üye devletlerde doğrudan geçerli olan kararlar 

almakta ve devletlerden bunların uygulanmasının sağlanmasını isteyebilmektedir.  

Çoğunlukla, devletler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu kolaylaştırmak 

amacıyla kurulsa da uluslararası örgütlerin belli konularda aldığı kararların üye ülkeler 

nezdinde uygulanması önem arz etmektedir. Aksi takdirde, söz konusu platform 

ülkelerin bir araya geldiği ve sonra da dağıldığı bir forum olmanın ötesine 

                                                           
82 The Yearbook of International Organizations internet sitesi, erişim tarihi: 16.03.2017,  

<https://www.uia.org/yearbook>.  

83 Pazarcı, 1989:105. 
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geçmeyecektir.84 Dolayısıyla, yaptırım mekanizmasına sahip olmayan uluslararası 

örgütlerin, üyelerini alınan kararları uygulamaya sevk etmesi söz konusu örgütlerin 

etkinliği açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, örgüt tarafından alınan 

kararların pratikte ülkeler tarafından uygulanıp uygulanmadığı veya örgütün alınan 

kararları uygulamak için yeterli yaptırım gücüne sahip olup olmadığı sorusu 

güncelliğini korumaktadır.  

1.5.1. Uluslararası örgütlerde yaptırım sorunu 

Uluslararası hukuk ve yerleşik uygulamalar bağlamında, yaptırım 

mekanizmasına sahip olmayan uluslararası örgütlerin devletleri belli bir davranış 

sergilemeye itmesi bir diğer deyişle alınan bazı kararları uygulamaya sevk etme 

kabiliyeti “sosyal etki” olarak ifade edilmektedir. Uluslararası ilişkiler disiplini 

bağlamında sosyal etki ise bir devletin davranış veya uygulamalarını, bir devlet veya 

devletler grubunun gerçek veya hayali, niyetli veya niyetsiz baskısının etkisiyle 

değiştirmesidir.85 Sosyal etki konusunda başvurulabilecek üç yol mevcuttur: Zorlama, 

ikna ve kültürel etkileşim.86   

İlk ve en belirgin sosyal etki mekanizması “zorlama”dır. Uluslararası örgütler, 

maddi ödül ve cezalar yoluyla uyumluluğun faydalarını veya uyumsuzluğun 

maliyetlerini ortaya koymak suretiyle devletlerin davranışlarını etkilemektedir.87 

Sosyal etkinin ikinci mekanizması, “ikna”dır. İkna, uluslararası örgütler 

bağlamında, çoğunlukla yerleşik normların telkin edilmesi veya devletlere bir fikir, 

tutum veya eylemin benimsetilmesi olarak tanımlanmaktadır. İknada yöntem, amaca 

doğru zorlamak yerine amacı ilgi çekici kılmaktır. İkna edilen devletler, yeni norm ve 

davranış kurallarını "içselleştirmek" suretiyle çıkarlarını ve kimliklerini buna göre 

yeniden tanımlamaktadır.88  

“Kültürel etkileşim” kavramıyla da genel anlamda çevre kültürünün, 

inançlarının ve davranış kalıplarının benimsenmesi kastedilmektedir. Bu kapsamda, 

                                                           
84 Goodman and Jinks, 2004:3.  

85 Adnan Menderes Üniversitesi, 2017:13. 

86 Goodman and Jinks, 2004:9 

87 a.g.e.:9. 

88 a.g.e.:11. 
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uluslararası örgütlerin, zaman içerisinde sahip oldukları yerleşik kültürleriyle üye 

devletleri etkileyip belli bir tutum takınmaya sevk etmesi, uluslararası örgütler 

bağlamında kültürel etkileşim kavramıyla açıklanabilmektedir. Sosyal etki 

mekanizmaları Tablo 1.6’da ayrıntılı olarak verilmiştir.  

Tablo 1.6. Devletler Üzerinde Sosyal Etki Mekanizmaları 
Karşılaştırma  

Noktaları 
Zorlama İkna etme Kültürel Etkileşim 

Etkinin Temeli Menfaat Değerlerle uyumluluk Sosyal beklentiler  

Kültürel aidiyet 

Davranışsal 

Mantık 

Araçsallık Kuralın geçerli olduğunun etkin 

değerlendirilmesi 

Sosyal rol 

Sosyal statü 

Taklit 

Etki Biçimleri Maddi ödül veya 

cezalar 

İkna etmek 

Öğretmek 

Daha fazla düşünmeye sevketmek 

Sosyal ödül ve ceza  

Bilişsel maliyet ve 

faydalar 

Sonuç İtaat Kabul Uyumluluk 

Kaynak: Goodman and Jinks, 2004:22. 

Yaptırım gücüne sahip olmayan uluslararası örgütlerde üye ülkeleri etkilemek 

ve alınan kararlara uyma konusunda ikna etmek hususunda sosyal etki kavramıyla 

bağlantılı olarak sosyal güç kavramı da karşımıza çıkmaktadır. Sosyal güç, başkasının 

etkileyebilme kapasitesi veya yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Esasen, sosyal güç ile 

sosyal etki yaratılabilir. Sosyal güç ne derece büyük ise sosyal etki de o  derece büyük 

olur. Literatürde beş tip sosyal güç tanımlanmıştır.89 Bunlar:  

 Enformasyon gücü: Herhangi bir konuyu bildiğine güvenilenin etkileme gücü.  

 Ödül ve ceza gücü: Etkileyenin bir ödül vaadi ya da ceza tehdidi ile etki 

yaratmaya çalıştığındaki gücü.  

 Uzmanlık gücü: Belli bir konuda uzman olarak algılananın etkileme gücü.  

 Özdeşlik gücü: Benzemek istenilen ya da hakkında olumlu değerlendirmeler 

yapılanın etkileme gücü.  

 Meşru güç: Kaynağını bağlayıcı kararlardan ya da resmi düzenlemelerden alan 

güç. 

Söz konusu sosyal güç parametreleri içerisinde sayılan enformasyon ve 

uzmanlık gücü, yaptırım gücüne sahip olmayan uluslararası örgütlerin sahip olması 

gereken en önemli güç unsurları olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, 

                                                           
89 Erdoğan, 1997:22. 
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uluslararası örgütlerin bilgi üretme, işleme ve yayma kapasitesi ile 

uzmanlığı/profesyonelliği, onların üye ülkeler üzerinde bırakacağı etkinin boyutunu 

belirlemektedir.   

Ayrıca, uluslararası örgütün sosyal gücü ne derece büyükse, örgütün etkinliği 

de o derece yüksektir. Bu bakımdan, örgütsel etkinlik kavramının en önemli 

unsurlarından bir tanesi de etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin bulunmasıdır. 

Burada, önceden belirlenmiş amaçların, hedeflenen çıktıların ne derece gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğini, tasarlanan program ve projelerin amaca ne derece hizmet 

ettiğini ölçmek için kullanılan enstrüman, etkin bir izleme ve değerlendirme 

mekanizmasıdır.90   

Özetlemek gerekirse, yaptırım gücüne sahip olmayan uluslararası örgütlerin 

üye ülkeleri alınan kararları uygulamaya sevk edebilme kapasitesi sosyal etki 

kavramıyla açıklanmaktadır. Sosyal etki ne kadar büyük ise ülkelerin alınan kararları 

uygulama derecesi de o kadar büyük olur. Öte yandan, sosyal etkiyi ortaya çıkaran 

unsur ise sosyal güç olarak tanımlanmaktadır. Profesyonellik, uzmanlık ve bilgi 

birikimi söz konusu sosyal güç kavramının en önemli parametreleri olarak 

değerlendirilmektedir. İzleme ve değerlendirme mekanizmasının, bilginin üretilmesi 

ve yayılmasında, uzmanlığın ve profesyonelliğin geliştirilmesindeki rolü dikkate 

alındığında etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin sosyal etki için ne kadar 

önemli bir unsur olduğu daha net anlaşılmaktadır.  Ayrıca, izleme ve değerlendirme 

sisteminin örgütün profesyonelliğine ve uzmanlığına katkısı da düşünüldüğünde etkin 

bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının yaptırım gücüne sahip olmayan 

uluslararası örgütler bakımından ne denli hayati önem taşıdığı açık bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır.   

1.5.2.  Uluslararası örgütlerde izleme ve değerlendirme genel çerçevesi 

Kolektif bir inisiyatifin ürünü olarak tasarlanan uluslararası örgütlerin ancak 

etkin bir şekilde yönetilmesi sonucunda üye ülkelerin ortak menfaatine hizmet 

edebileceği genel kabul gören bir görüştür.91 Bu etkinliğin sağlanması için performansı 

                                                           
90 Goodman and Jinks, 2004:45. 

91 Gutner and Thompson, 2009:2. 
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ölçen iyi kurgulanmış geri bildirim sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda, 

iyi kurgulanmış bir izleme ve değerlendirme sisteminin uluslararası örgütler açısından 

önemli faydaları bulunmaktadır.  

Uluslararası örgütler açısından etkin bir izleme ve değerlendirme 

mekanizmasının kurulabilmesinin ön şartı güçlü bir sekretaryaya sahip olmaktır. Örgüt 

sekretaryalarının politika kararlarının alınmasında, programların hazırlanmasında ve 

ilgili karar ve anlaşmaların üye ülkelerde uygulanmasında önemli bir rolü olduğu 

değerlendirilmektedir. Sekretaryalar, bilginin üretilmesi ve yayılmasında, 

müdahalelerin izlenmesi ve değerlendirmesinde, problemlerin anlaşılması ve çözüm 

üretilmesine ilişkin güçlü söylemlerin geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.92  

Ayrıca, sekretaryaların bilginin üretilmesi, sentezlenmesi ve yayılması kadar etkin bir 

izleme ve değerlendirme mekanizmalarıyla üye ülkelerden alınan bilgilerin izlenmesi 

değerlendirmesi ve raporlanması konusunda da önemli bir yeri vardır. 

Örgüt sekretaryaları, ana görevleri olan planlama, örgütleme, yönetme, 

koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını en etkin şekilde yerine getirebilmek için üye 

ülkelerin performanslarına ilişkin doğru ve somut verileri zamanında almak 

durumundadır. Ellerinde üye ülkelerin uygulamalarına ilişkin somut verileri 

bulunmayan sekretaryaların üye ülkelerce alınan kararları ve uygulanacak stratejileri 

başarılı şekilde yönetmeleri oldukça zor görünmektedir. 

Bu çerçevede, uluslararası örgütlerde etkin işleyen bir izleme ve 

değerlendirmenin kurulmasının sekretaryaların ve örgütün etkinliğini artıracağı 

düşünülmektedir. Ancak, söz konusu izleme ve değerlendirme sisteminin etkin işleyişi 

konusunda bağlayıcı karar alan uluslararası örgütler ile bağlayıcı karar alamayan 

örgütler arasında fark bulunmaktadır. Bu iki kategorideki örgütlerin mevcut izleme ve 

değerlendirme mekanizmaları için EK 2’de kısa bir inceleme yer almaktadır.  

1.6. Bölüm Değerlendirmesi 

İzleme ve değerlendirme, kökü eskilere dayanan bir yönetim aracıdır. Son 

yıllarda daha da önem kazanan bu araç, bilgiye dayalı karar alma, kurumsal öğrenme 

                                                           
92 Biermann and Siebenhüner, 2013:149. 
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ve ders çıkarma alışkanlığını kazandırmak, hesap verebilirliği desteklemek, şeffaflığı 

artırmak ve performansı artırmak bağlamlarında uluslararası örgütlerde 

kullanılmaktadır. Ayrıca,  politika tasarımlarının yapılması, alternatif stratejilerin ve 

operasyonel süreçlerin belirlenmesi açısından izleme ve değerlendirme etkili bir araç 

olarak görülmektedir.  

Günümüzde uluslararası örgütler tarafından yapılan müdahalelerin sonucunda 

etkin sonuçlar alınmasına yönelik talep daha da artmıştır. Bu çerçevede, kuruluşların 

müdahalelerine entegre edilmiş, organize ve kapsayıcı bir izleme ve değerlendirme 

sistemi ihtiyacı daha da görünür hale gelmiştir. Böyle bir sistemin tasarımı sırasında 

takip edilecek yaklaşım sistemin başarısı açısından son derece kritiktir. Dolayısıyla, 

tasarımda yakın zamanda ortaya çıkan SOİD yaklaşımının mı yoksa geleneksel UDİD 

yaklaşımının mı takip edileceği hususu oldukça önemlidir. SOİD sistemleri, 

uluslararası örgütlerin performansı ile ilgili çıktıdan ziyade sonuca ve etkiye 

odaklanan, somut ve kaliteli veriler sağlayarak karar alma mekanizmalarını geliştiren 

bir yaklaşımdır. Ayrıca, tasarımda izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin hangi 

seviyede uygulanacağı da önem arz etmektedir. Bu çerçevede, uluslararası örgütlerin 

uygulamada en çok proje, program ve politika seviyelerinde izleme ve değerlendirme 

faaliyetleri yürüttüğü görülmektedir.    

Öte yandan, iyi kurgulanmış ve etkin işletilen bir izleme ve değerlendirme 

sisteminin uluslararası örgütler açısından önemli faydaları bulunmaktadır. Öncelikle, 

yaptırım gücüne sahip olmayan bir uluslararası örgüt bünyesinde alınan kararların 

uygulanması için ülkelere yönelik yaptırımda bulunulamamaktadır. Ancak ilgili 

uluslararası örgütün profesyonelliğine, uzmanlık gücüne ve enformasyon gücüne bağlı 

olarak ülkeler söz konusu kararları uygulamaya istekli olabilmektedir. “Sosyal 

etki/sosyal güç” olarak ifade edilen bu durumun oluşması için etkin bir izleme ve 

değerlendirme sisteminin bulunması önem arz etmektedir. Bilginin üretilmesi ve 

yayılmasında, uzmanlığın ve profesyonelliğin geliştirilmesindeki rolü dikkate 

alındığında etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının sosyal etkinin 

artırılması açısından da önemli bir unsur olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.   
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2. SEÇİLMİŞ ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDE İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

Zaman zaman farklı uygulamalara sahip olsalar da uluslararası örgütler, izleme 

ve değerlendirme konusunda; uygulanan mekanizmalar, karşılaşılan sorunlar ve 

üretilen çözüm önerileri bakımından önemli tecrübeler barındırmaktadır. Bu 

kapsamda, yeni inşa edilecek izleme ve değerlendirme mekanizmaları için önemli 

dersler sunmaktadır. İSEDAK için önerilecek izleme ve değerlendirme mekanizması 

için uluslararası örgütlerin tecrübelerinden faydalanmak amacıyla bu bölümde 

sırasıyla OECD, UNCTAD, APEC ve AB örnekleri ele alınacak ve bu örgütlerde 

uygulanan izleme ve değerlendirme mekanizmaları ayrıntılarıyla incelenecektir.  

OECD’nin sahip olduğu gelişmiş izleme ve değerlendirme kapasitesi, bu 

konudaki yenilikçi mekanizmaları ve bu mekanizmaların ürünü olan raporlarının üye 

ülkeler üzerinde bıraktığı etki, OECD’nin incelenmesinin arkasındaki temel 

gerekçesidir. Özellikle 2013 yılından sonra uygulamaya geçen İSEDAK Stratejisinin 

OECD tarzı bir yapılanma ve çalışma stratejisini öngörmesi, OECD’nin daha da 

yakından incelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İSEDAK'ın üyeleri arasında bilgi, 

tecrübe paylaşımı ve anlayış birliği oluşturulmasına hizmet eden bir forum olması 

hedeflendiğinden OECD örneğinin İSEDAK için önemli ilham kaynakları barındırdığı 

düşünülmektedir.93  

1964'te BM Genel Kurulu tarafından ticaret ve kalkınma alanında kalıcı bir 

hükümetlerarası platform olarak kurulan UNCTAD, küresel ekonomik işbirliğinde öne 

çıkan bir konuma sahiptir. UNCTAD, yüklendiği görev ve sorumlulukları; politika 

analizleri, hükümetlerarası görüşmeler, ülkelerin izlenmesi ve teknik işbirliği gibi 

yöntemlerle yerine getirmektedir. BM’nin kurumsallaşmış izleme ve değerlendirme 

mekanizmasından faydalanan UNCTAD’ın, bu alanda sahip olduğu özel tecrübesiyle 

incelenmesinde fayda görülmektedir. Ayrıca, üyeleri arasında bir diyalog platformu 

oluşturmanın ötesinde; ticaret ve kalkınma işbirliğine yönelik bilgi ve belge 

üretilmesinde, üye ülkeler üzerinde bıraktığı etki bakımından İSEDAK için farklı 

tecrübeler sunacağı mülahaza edilmektedir.  

                                                           
93 Şenol Gün, 2013:26 
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Öte yandan, Asya Pasifik Bölgesindeki ana ekonomik forum olarak kendisini 

konumlandıran APEC, üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyonunun 

güçlendirilmesi ve diğer bazı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi bağlamında önemli 

bir rol üstlenmektedir. Bu işbirliği geliştirilirken, üye ülkelerin işbirliği alanlarında 

kaydettikleri ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için APEC bünyesinde önemli bir 

izleme ve değerlendirme mekanizması kurulmuştur. Kurumsal yapı olarak yukarıda 

zikredilen örgütlere nazaran “İSEDAK'a daha fazla benzediği düşünülen APEC’in”94 

İSEDAK açısından önemli tecrübeler barındırdığı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, kapsamlı bölgesel bütünleşme hareketi olarak tarihte bir yeniliği 

temsil eden AB’nin başarısı, diğer sebeplerin yanı sıra, örgüt bünyesinde uygulanan 

kapsamlı, sistematik ve etkili bir izleme ve değerlendirme sitemine sahip olmasına 

borçludur. Yukarıda zikredilen uluslararası örgütlere nazaran üye ülkeler üzerinde 

bağlayıcı kararlar alabilen ve bu kararlara uyulmadığında yaptırım mekanizmalarını 

devreye sokan AB, üye ülkeler arasındaki işbirliği alanlarındaki gelişmeyi tespit etmek 

ve gerektiğinde müdahalede bulunmak bakımından ileri bir izleme ve değerlendirme 

sistemine sahiptir. Böyle ileri bir örnekten, İSEDAK için önemli dersler 

çıkarılabileceği düşünülmektedir.      

2.1.  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)  

II. Dünya Savaşı ertesinde, büyük bir yıkıntı yaşayan Avrupa’nın yeniden 

imarı konusunda ABD’nin inisiyatifiyle 16 Nisan 1948 tarihinde Avrupa Ekonomik 

İşbirliği Örgütü (The Organisation for European Economic Co-operation-OEEC) 

kurulmuştur.95 İşbirliğini güçlendirmek, yeni görevler üstlenmek ve daha büyük 

hedeflere ulaşmak için OEEC, 1961 yılında “Avrupa” kelimesinin örgütün isminden 

çıkarılmasıyla OECD’ye dönüşmüştür.96  

Günümüzde 34 üyeli bir örgüt hâline gelen ve 2017 itibarıyla 374 milyon 

Avroluk bütçesiyle97 OECD; dünya GSMH’sının yüzde 60’ından fazlasını, dünya 

                                                           
94 a.g.e.:27. 

95 Karluk ve Tonus, 2012:110. 

96 Karluk, 2014:77-78. 

97 OECD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 30.05.2018,  

<http://www.oecd.org/about/budget/member-countries-budget-contributions.htm>. 
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ticaretinin yüzde 76’sını, dünya resmi kalkınma yardımlarının yüzde 90’ını, dünya 

enerji tüketiminin yüzde 54’ünü, dünya nüfusunun yüzde 18’ini temsil etmektedir.98 

Örgütün son yıllarda “derinleştirilmiş işbirliği” mekanizmasıyla yürüttüğü genişleme 

ve angajman girişimleri göz önüne alındığında bu oranların önümüzdeki yıllarda daha 

yüksek seviyelere çıkabileceği düşünülmektedir. 

OECD’nin çalışma alanı oldukça geniş olup askeri, savunma ve kültür alanları 

hariç hemen hemen tüm ekonomik ve sosyal alanlarda faaliyet göstermektedir.99 Bu 

geniş çalışma alanında, etkin ve sağlıklı bir yönetişimin gerçekleştirilmesi bağlamında 

OECD üye ülkelere politika tavsiyelerinde bulunmaktır. Ayrıca, OECD kalkınma 

yardımları konusunda da öne çıkan kuruluşlardan biridir.  

2.1.1. OECD’nin yapısı ve genel özellikleri 

Günümüzde OECD, üyelerine politika deneyimlerini karşılaştırabilecekleri, 

ortak sorunlara çözüm arayabilecekleri, en iyi uygulama yöntemlerini 

belirleyebilecekleri, ulusal ve uluslararası politikalarda eşgüdüm sağlayabilecekleri bir 

ortam sağlamaktadır.100 OECD, yüksek kalitede karşılaştırılabilir veri ve gösterge 

üretmekte, ekonomi alanında temel istatistikler geliştirmekte ve birçok konuda 

uluslararası standartlar belirlemektedir. Buna ilaveten, OECD bünyesinde bağımsız 

analizler yapılmakta, politika diyaloğu ve kamu politikalarının koordinasyonu 

konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  

OECD’nin çalışma yapısı ve işleyiş kuralları, OECD Düzenlemeleri (the 

OECD Acts) olarak bilinen belgeler çerçevesinde belirlenmiştir.101 Buna göre, OECD; 

Konsey, Genel Sekreterlik, Direktörlükler ve Özel Organlardan oluşmaktadır. 

OECD’nin en yüksek karar organı Konsey’dir. Konsey her üye ülkeden birer temsilci 

ile Avrupa Komisyonu temsilcisinden oluşmaktadır. Düzenli olarak daimi temsilciler 

düzeyinde toplanan Konsey’de kararlar oy birliğiyle alınmaktadır. Konsey yılda bir 

                                                           
98 Dünya Bankası’nın 2015 verilerine göre Dünya ülkelerinin toplam GSYİH büyüklüğü 73,892 trilyon 

ABD Doları iken OECD ülkelerinin GS büyüklüğü 46,042 ABD trilyon ABD Dolardır. 

99 Erozan, 2011:250. 

100 OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği resmi internet sitesi, erişim tarihi: 6.01.2017,  

<http://oecd.dt.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121251>.  

101 OECD resmi internet sitesi, (çevrimiçi), erişim tarihi: 7.03.2017,  

<http://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm>. 
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kez, önemli konuları tartışmak ve OECD çalışmalarının önceliklerini belirlemek üzere 

bakanlar düzeyinde toplanmaktadır.  

Konseyin altında 14 üyeden oluşan Yürütme Komitesi vardır. Genel Sekreter, 

OECD’nin faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur ve Daimi Temsilciler 

Konseyine başkanlık etmektedir. Konsey tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılan 

çalışmalar direktörlükler tarafından yürütülmektedir. OECD bünyesinde bulunan iki 

direktörlüğün altında bir ya da birden çok komite, çalışma grubu veya alt gruplar yer 

almaktadır.  

OECD bünyesinde; dış yardımlar, enerji sorunu, çevre kirliliği, sermaye 

hareketleri, dünya para sistemi, sanayi, bilim ve eğitim, emek gücü ve istihdam gibi 

konularda çalışmalar yapmak ve ortak politikalar belirlemek için çeşitli uzmanlaşmış 

komiteler kurulmuştur. Örgüt bünyesinde yaklaşık 250 komite, çalışma grubu ve alt 

grup bulunmaktadır.   

OECD ile üye ülkeler arasındaki iletişim Paris’te yerleşik Sekretarya 

tarafından sağlanmaktadır. Yaklaşık 2500 OECD görevlisi ve 700’ü aşkın ekonomist, 

hukukçu, bilim adamı ve farklı meslekten uzman ile Sekretarya veri toplamakta, 

eğilimleri izlemekte ve değerlendirmekte, ekonomik gelişmeleri incelemekte ve ileriye 

yönelik tahminler yapmaktadır.102 Aynı zamanda Sekretarya, ticaret, çevre, tarım, 

teknoloji, vergilendirme ve daha birçok alandaki sosyal değişimleri ve gelişen 

modelleri araştırmaktadır.  

Her yıl 250’yi aşkın yayın, aylık dergi, politika kâğıtları ve sosyal iletişim 

ağlarının etkin kullanılması ile OECD devasa bir organizasyonu ifade etmektedir. 

Üstelik oldukça güçlü bir değerlendirme ve gözden geçirme mekanizmasıyla bu 

yayınların kalitesi ve etkinliği belirli aralıklarla değerlendirilmektedir.103  

OECD üye ülkelerin aidatları ve gönüllü katkıları ile finanse edilmektedir. Üye 

ülke katkıları ekonomik büyüklüklerine göre değişmektedir. OECD bütçesinin 

büyüklüğü ve çalışma programı üye ülkeler tarafından iki yıllık olarak 

                                                           
102 OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği resmi internet sitesi, erişim tarihi: 6.01.2017, 

 <http://oecd.dt.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121251>. 

103 Şenol Gün, 2013:32. 
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belirlenmektedir. Kuruluşun planlaması, bütçelemesi ve yönetimi sonuç odaklı 

yönetim modeli temelinde organize edilmektedir.104  

2.1.2. OECD’nin çalışma sistemi ve karar alma mekanizmaları   

Benzer uluslararası örgütlerle karşılaştırıldığında, bir “zenginler kulübü” 

olarak da bilinen OECD’yi asıl ayrıcalıklı kılan şey, benimsediği çalışma yöntemi ve 

politika tasarımı sürecinde üye ülkeler üzerinde bıraktığı etkidir.105 OECD genel 

olarak, ülke incelemeleri, istatistikler, genel ekonomik analiz ile mukayeseli analiz 

çalışmaları yapmaktadır. Bunun yanı sıra bağlayıcı olmayan ilkeler, rehberler, iyi 

uygulamalar ve tavsiyeler hazırlamaktadır.  

Yapısal olarak üye ülkeler tarafından yönlendirilen bir işbirliği platformu 

olarak kurgulanan OECD’nin kuruluş sözleşmesinde üyelerin sürekli olarak 

birbirleriyle istişarelerde bulunmalarına vurgu yapılmaktadır. Bu bakımdan, Örgütün 

kurumsal yapısı bu istişarelerin sürekliliğini mümkün kılacak araçlarla 

donatılmıştır.106 OECD’nin çalışma ve karar alma mekanizması Şekil 2.1’de 

görüldüğü üzere üçlü bir sistem üzerinde kurgulanmıştır.  

Şekil 2.1. OECD Birimleri Arasındaki İşbirliği  

 
Kaynak: OECD, 2017. 

Buna göre, Konsey tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılan çalışmalar 

OECD Sekretaryası ile Komiteler tarafından gerçekleştirilmektedir. Karar alma birimi 

olarak Konsey’in gözetim ve stratejik yönlendirme rolü bulunmaktadır.  

                                                           
104 OECD General Secretariat/Council, 2009:5. 

105 OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği resmi internet sitesi, erişim tarihi: 6.01.2017,  

<http://oecd.dt.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121251>.  

106 Şenol Gün, 2013:29. 

Konsey

Gözetim ve stratejik 
yönlendirme

Sekretarya

Analiz ve teklifler

Komiteler

Tartışma ve uygulama



47 
 

Kuruluşun temel faaliyetleri direktörlükler aracılığıyla yürütülmektedir. Her 

komite, sekretarya içinde bir direktörlük tarafından koordine edilmektedir. Her bir 

direktörlüğe bağlı komite sayısı 1 ila 6 arasında değişmektedir. Direktörlükler 

sekretarya personelinden oluşmakta olup toplantı hazırlıklarından, ilgili belge, 

çalışma, analiz vb. tüm belgelerin hazırlanmasına kadar oldukça geniş bir çerçevede 

çalışmalarını sürdürmektedir. Bu genel çerçeve içerisinde OECD’nin çalışma yöntemi 

Şekil 2.2’de gösterilmektedir.  

Şekil 2.2. OECD’nin Çalışma Tarzı 

 

 

 

 

Kaynak: OECD, 2017. 

Şekil 2.2’de görüldüğü üzere, Sekretarya (direktörlükler) tarafından üye 

ülkelerden kaliteli, standartlara uygun, güncel veri toplanmakta ve bu verilerin analiz 

edilmektedir. Daha sonra, bu verilere dayalı analiz, araştırma, rapor vb. çalışmalar 

önce alt gruplarda tartışılmakta, eleştiri, görüş ve önerilerle olgunlaştırılmakta ve nihai 

olarak komite düzeyinde tartışılmaktadır. Akabinde, Komiteden uzlaşılarak çıkan 

nihai çıktı Konsey kararı haline getirilmektedir. Sonrasında, mevzubahis çıktı, üye 

ülkelerce uygulanmakta ve komitelerde çoklu gözlem (akran incelemesi) ve 

değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.107 

OECD’nin çalışma yönteminin bir diğer önemli özelliği de çok farklı alanlarda 

çalışmalar yapmasıdır. Güvenlik dışında hemen her konuyla ilgilenen OECD, konular 

arasındaki bağları kurmakta ve yatay çalışma mekanizmaları geliştirmektedir.108  

OECD’nin karar alma mekanizmaları da çalışma mekanizmaları gibi net olarak 

belirlenmiştir. 14 Aralık 1960 tarihli OECD Kuruluş Sözleşmesi’nin 5’nci maddesi, 

                                                           
107 Şenol Gün, 2013:30.  

108 a.g.e.:32. 
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Konseyin üye ülkelere yönelik iki tip karar almasını öngörmektedir. Bunlar; bağlayıcı 

kararlar ve tavsiye kararlarıdır. Bağlayıcı kararlar, aksine hüküm yok ise lehte oy veren 

ülkeleri hukuken bağlamaktadır. Bağlayıcı kararlar hukuki yükümlülük getirmesine 

rağmen herhangi bir müeyyidesi bulunmamaktadır. Buna karşılık tavsiye kararları 

hukuki yönden üyeler için bağlayıcı değildir. Üye ülkeler uygun görür ise uygulamaya 

konulmaktadır. Öte yandan, Konsey dört alanda karar verebilir. Bunlar; doğrudan üye 

ülkelere yönelik kararlar, muhtelif konularda OECD bünyesinde oluşturulan 

anlaşmaların onaylanması amacını taşıyan kararlar, örgüt çalışmalarının devam 

ettirilmesi ile ilgili iç düzen kararları ve OECD üyesi olmayan ülkelere veya diğer 

kuruluşlara yönelik taleplere ilişkin kararlar şeklinde sıralanabilir. OECD’de oy birliği 

esas olduğundan üyelerden birinin olumsuz oyu kararı engellemektedir. Üyelerden 

birinin veya birkaçının çekimserliği, kararın kabul edilmesine engel teşkil etmemekle 

birlikte alınan karar sadece olumlu oy veren ülkeler bakımından geçerli kabul 

edilmekte, çekimser kalan üyeleri bağlamamaktadır.109 

Diğer taraftan, Konsey tarafından alınan tavsiye kararlar, yasal açıdan 

bağlayıcı değildir, fakat uygulama ve ortak anlayıştan kaynaklanan grup baskısı 

kararlara büyük bir yaptırım gücü sağlamaktadır.  Üye ülkelerin söz konusu tavsiyeleri 

uygulamak için ellerinden gelen gayreti göstermeleri yönünde bir beklenti oluşmuştur. 

Bu nedenle, bir tavsiye kararı uygulamayı düşünmeyen ülkeler genellikle bu tavsiye 

karar alınırken çekimser kalmaktadır.  

Kararlar ve tavsiyeler dışında Konsey tarafından alınan kararlar sonucunda 

geliştirilen bildiriler, düzenlemeler, mutabakatlar ve uluslararası anlaşmalar 

OECD’nin diğer düzenlemeleri olarak adlandırılmaktadır. Göreceli olarak kesin 

politika taahhütlerini ortaya koyan ciddi metinler olan bildiriler üye ülkelerin 

hükümetleri tarafından onaylanmaktadır. Hukuken bağlayıcı olmayan söz konusu 

bildirilerin taraf üye ülkeler tarafından uygulanması Konsey tarafından denetlenmekte 

ve sorumlu OECD organı tarafından izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Benzer şekilde, OECD bünyesinde hazırlanan düzenlemeler ve mutabakatlar da yasal 

                                                           
109 OECD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.02.2017,  

<http://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-

operationanddevelopment.htm>.  
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olarak bağlayıcı olmadığı halde uygulanmaları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Öte yandan uluslararası anlaşmalar, Örgüt çerçevesinde taraflar üzerinde yasal olarak 

bağlayıcı olan belgeler olup uygulanmaları ilgili organlar tarafından denetlenmektedir. 

OECD bünyesinde uygulanan Liberalizasyon Kodları, Rüşvet ile Mücadele 

Sözleşmesi gibi bağlayıcı düzenlemeler uluslararası anlaşmalara örnek olarak 

verilebilir.  

2.1.3. OECD’nin izleme ve değerlendirme genel çerçevesi 

1961’den beri OECD, bilgi temelli politika rehberliği mekanizmasıyla üye 

ülkeler için önemli konularda bir politika tavsiyecisi ve yol göstericisi olmuştur.110 Söz 

konusu bilgi temelli politikaların oluşmasında OECD bünyesinde yürütülen etkin 

izleme ve değerlendirme mekanizmalarının etkisi büyüktür.  

OECD, izleme ve değerlendirme ile hedeflerin geçerliliğini ve 

ulaşılabilirliğini, müdahalenin yarattığı faydayı, verimliliği, etkinliği ve 

sürdürülebilirliği saptamaya çalışmaktadır. OECD, etkin bir izleme ve değerlendirme 

mekanizmasının kurulması ve bunun sürdürülebilirliği açısından diğer uluslararası 

örgütlere örnek olabilecek bir mekanizmaya sahiptir. Gerek Sekretaryasının sahip 

olduğu mali ve beşeri kapasite, gerekse OECD’nin çalışma yöntemi ve 

mekanizmalarının üye ülkeler nezdindeki itibarı, OECD bünyesinde etkin bir izleme 

ve değerlendirmenin yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, üye ülke ile Sekretarya 

arasında kesintisiz ve sıkı iletişimin olması, doğru veri ve bilgiyi paylaşım sürecini 

kolaylaştıran bir başka unsurdur.     

OECD kendi çalışma yöntemine uygun bir izleme ve değerlendirme modeli 

tasarlamıştır. Bu model, ülkelerin egemenlik alanlarına mümkün olduğunca 

dokunmadan onları ikna etmek üzere kurgulanmıştır. Son yıllarda, OECD her bir üye 

ülkede belirli faaliyet alanlarını ayrı ayrı incelemek yerine belirli bir alandaki 

politikaların üye ülkeleri topluca nasıl etkilediğine odaklanmaya başlamıştır.111 Bu 

                                                           
110 OECD, 2011:5. 

111 OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği resmi internet sitesi, erişim tarihi: 6.01.2017,  

<http://oecd.dt.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121251>.  
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yeni çalışma yapısıyla, bütüncül ve sonuç bazlı bir izleme ve değerlendirme 

mekanizması oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

OECD’nin hem üye ülkelere yönelik hem de OECD bünyesinde yürütülen 

kalkınma yardımlarından dolayı üçüncü ülkelere yönelik çalışmaları bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, OECD bünyesinde yapılan izleme ve değerlendirmeler geniş bir 

yelpazeye yayılmaktadır. Üye ülkelere dönük izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

daha çok politika düzeyinde olup bu alandaki gelişmeyi tespit etmek amaçlanırken, 

kalkınma yardımları kapsamında ilgili ülkelere dönük izleme ve değerlendirme 

faaliyetleri daha çok program düzeyinde ve yapılan yardımların etkinliğini ölçmeye 

yöneliktir. Ayrıca, kalkınma yardımları konusunda yapılan izleme ve değerlendirmede 

hem yardımı veren hem de uygulayıcı konumda bulunan ülkenin izleme yapma 

sorumlulukları bulunmaktadır.112  

OECD’de kalkınma yardımları konusunda yapılan izleme ve değerlendirmeye 

büyük önem atfedilmektedir. OECD bünyesinde, özellikle izleme ve değerlendirmenin 

geri bildirim sağlaması, ders çıkarmaya imkân tanıması, hesap verilebilirliği sağlaması 

ve bir bilgi sağlama aracı görevi görmesi yönlerine sürekli olarak vurgu yapılmaktadır. 

Atfedilen bu öneme binaen izleme ve değerlendirmenin kalıcı kılınması ve bu 

mekanizmadan azami fayda elde edilmesi için OECD bünyesinde bu konudaki 

çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda günümüzde, DAC Değerlendirme 

Kaynakları Merkezi (DAC Evaluation Resource Centre-DEReC) gibi web tabanlı bilgi 

bankalarıyla izleme ve değerlendirmenin gelişimine katkı sunulmaktadır.113   

Özetle ifade etmek gerekirse, OECD bünyesinde hem üye ülkeler hem de DAC 

kapsamında yapılan izleme ve değerlendirmelerde genellikle politika ve program bazlı 

izleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Politika seviyesinde yapılan izleme ve 

değerlendirmede başvurulan temel yöntem “akran incelemesi” (peer review) iken 

program seviyesinde uygulanan yöntem “program uygulama raporlamasıdır.” 

Aşağıdaki alt başlıklarda bu iki yöntem detaylıca incelenmektedir.  

                                                           
112 OECD, 2009:92. 

113 a.g.e.:93. 
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2.1.3.1. Politika düzeyinde izleme ve değerlendirme 

 Akran incelemesi kavramı  

Akran incelemesi uluslararası örgütlerde politika düzeyinde yapılan izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir. Uluslararası örgütler 

pratiğinde akran incelemesi, bir ülkenin politika üretimini geliştirmeye, en iyi 

pratikleri uygulamaya ve belirlenmiş standartlara ve prensiplere uymaya yardımcı 

olmak amacıyla o ülke performansının diğer ülkeler tarafından sistematik bir şekilde 

incelenmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.114 

Akran incelemesi en genel anlamıyla, önerilen bir şeyin benzer alanda çalışan 

bir grup tarafından incelendiği bir süreç olarak tanımlanabilir.115 OECD ise akran 

incelemesini, bir ülkenin belirli bir alandaki performansı veya uygulamalarının diğer 

ülkeler tarafından incelenmesi olarak tanımlamaktadır.116 Bu kapsamda, diyalog ve 

etkileşimli araştırma yöntemi sayesinde akran incelemesi ile belli bir program veya 

politika hakkında kaydedilen gelişme kolaylıkla izlenebilmektedir.117 

Daha çok uluslararası örgütlerin pratiklerinde özel bir anlam ifade eden bu 

yöntem, akademi ve bilim camiasında da sıkça başvurulan bir uygulamadır. Bilim 

adamları veya akademisyenler herhangi bir konuda yaptıkları bir çalışmayı 

yayınlamadan önce bu konuda bilgi sahibi olan kişiler tarafından söz konusu 

çalışmanın gözden geçirmesini isteyebilmektedir.118 Burada amaç, çalışmanın 

kamuoyuna sunulmadan önce bir kalite kontrolüne tabi tutulmasıdır.  

Akran incelemesi bir çalışma metodu olarak 1960’lı yıllardan beri OECD’de 

kullanılmaktadır. İlk yıllarda sadece belli temalarda ve yüzeysel olarak yapılan akran 

incelemeleri daha sonra hem içerik olarak hem de kapsam bakımından önemli bir 

gelişme kaydetmiştir.  

                                                           
114 OECD, 2003:9. 

115 Merriam-Webster internet sitesi, erişim tarihi: 10.10.2017,  

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/model>. 

116 OECD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 9.02.2017,  

<https://www.oecd.org/site/peerreview/whatispeerreview.htm>. 

117 Pagani, 2002:16. 

118 Science Media Centre, 2017:1. 
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Daha çok OECD ile anılan akran incelemesi tekniği diğer birçok hükümetler 

arası örgüt ve uluslararası program tarafından da kullanılmaktadır. BM ihtisas 

kuruluşları içerisinden çevreden yatırımlara kadar çeşitli sektörlerdeki ulusal 

politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla akran incelemesinden 

faydalanılmaktadır. IMF’nin “ülke incelemesi mekanizmasının” da akran 

incelemesiyle bazı benzer tarafları bulunmaktadır.119 Benzer şekilde, akran incelemesi 

uygulamasına “politikaları inceleme mekanizması” altında Dünya Ticaret Örgütünde 

(DTÖ) de başvurulmaktadır. Bu sistem DTÖ’de üye ülkelerdeki ticaret politikalarını 

ve uygulamalarını izlemektedir. Aynı şekilde, AB, Avrupa Konseyi, Afrika'nın 

Kalkınması İçin Yeni Ortaklık (NEPAD) ve ASEAN gibi platformlarda da bu 

mekanizmanın çeşitli alanlarda uygulandığı görülmektedir.  

OECD’de akran incelemesi, bünyesinde hem izleme hem de değerlendirme 

sürecini aynı anda barındırmaktadır. OECD’de uygulanan akran incelemesinin amacı, 

gözden geçirilen devlete politikalarını iyileştirme konusunda yardımcı olmaktır. 

Sistem, incelemeye katılan ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin yanı sıra akran 

incelemesi sürecine olan güvene dayanmaktadır. Akran incelemeleri sürecine dâhil 

olan devletler arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Bu mekanizma 

ile taraflara bir yükümlülük getirilmemesi ve tarafları zorunlu bir eyleme 

yöneltilmemesi söz konusu incelemeleri daha esnek bir araç haline getirmektedir. 

Böylelikle ülkeler kendilerine yönelik eleştirileri duymaya daha istekli olabilmektedir.  

OECD’de akran incelemeleri genellikle düzenli olarak yapılmakta ve inceleme 

sonucunda başarıları değerlendiren, eksiklikleri ortaya koyan ve tavsiyelerde bulunan 

bir rapor üretilmektedir. Bu rapor sayesinde, incelenen devletin bir sonraki aşamada 

akranlarının tavsiyelerine uyup uymadığı ve durumunun iyileşip iyileşmediği ortaya 

konulmaktadır.120  

OECD gibi akran incelemesinin bu kadar geniş çapta geliştirildiği, kullanıldığı 

ve üye ülkeler arasında bu derece yüksek güvenin bulunduğu başka bir uluslararası 

örgüt bulunmamaktadır. OECD kurulduğundan beri kullanılan bu metot için herhangi 

                                                           
119 OECD, 2003:11. 

120 OECD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 23.03.2017, <http://www.oecd.org/about/budget/>. 
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bir standart bulunmamaktadır. Ancak, bütün akran incelemeleri Şekil 2.3’teki yapısal 

unsurları içerecek şekilde tasarlanmaktadır:  

Şekil 2.3. Akran İncelemesi İçin Temel Unsurlar 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

OECD’de akran incelemeleri; ekonomi ve yönetişimden, eğitim, sağlık, çevre 

ve enerji alanlarına kadar geniş yelpazedeki konularda yapılabilmektedir. Ekonomik 

araştırmalar, kalkınma yardımı komitesi akran incelemeleri, çevresel performans 

incelemeleri, düzenleyici reformla ilgili ülke incelemeleri OECD bünyesinde 

yürütülen akran incelemelerine örnek olarak verilebilir.121 

 Akran incelemesi talebinin oluşturulması   

OECD bünyesinde bir akran incelemesinin yapılabilmesi için öncelikle bir 

talebin bulunması gerekmektedir. Bu talep üç şekilde iletilebilir. Birincisi, OECD 

komiteleri ya da çalışma grupları, faaliyetlerinin bir parçası olarak akran incelemesi 

yapmaya karar verebilir. OECD’nin ilgili organı, üye ülkeler için incelemeye karar 

verebileceği gibi üyesi olmayan ülkeler için de karar verebilir. İkincisi, Bakanlar 

Konseyinin kararıyla akran incelemesi yapılabilmektedir. Burada, geniş kapsamlı bir 

inceleme programı için bazen Konsey düzeyinde bir karara ihtiyaç duyulabilir ve bazı 

durumlarda bu karar Bakanlar Konseyi toplantılarında alınan kararlara binaen alınır. 

Üçüncü olarak, bazen uluslararası anlaşma hükümleri veya yasal olarak bağlayıcı diğer 

düzenlemeler akran incelemesi görevi için temel oluşturabilir. Örneğin, OECD’nin 
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Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında imzacı ülkelere akran incelemesi 

sorumluluğu yüklenmiştir.122 

Akran incelemeleri üç bağlamda yapılmaktadır. Bunlar; politika tavsiyeleri 

bağlamında, spesifik göstergeler ve ülkeler arasındaki karşılaştırmalar bağlamında ve 

yasal olarak bağlayıcı hükümler bağlamında yapılmaktadır. Bu çerçevede, bir ülkenin 

politika tavsiyelerinin ve rehberleri uygulamadaki performansının değerlendirilmesi 

akran incelemelerinin en çok karşılaşılan şeklidir. Bu konuda, en bilinen akran 

incelemesi OECD ekonomik araştırmalarıdır. Bu araştırmalar, OECD Ekonomik ve 

Gelişim İnceleme Komitesi tarafından her OECD üyesi ve Rusya, Çin, Hindistan ve 

Brezilya gibi bazı üye olmayan ülkeler için düzenli olarak yürütülmektedir. Bu 

incelemeler, bir ülkenin geniş ekonomik göstergelere ilişkin performansını 

değerlendirmektedir.123 

Spesifik göstergeler ve karşılaştırmalar bağlamında ise genellikle spesifik ve 

sayısal hedefler belirlenir ve ülkeler buna göre akran incelemesine tabi tutulur. Çevre 

performansının gözden geçirilmesi ve kalkınma yardımlarının gözden geçirilmesi 

konularında bu metot kullanılmaktadır.124 

Yasal olarak bağlayıcı hükümler bağlamında ise akran incelemesi uluslararası 

normlara uyumu izlemek için kullanılmaktadır. Örneğin, OECD Sermaye Hareketleri 

ve Görünür İşlem Komitesi akran incelemesi mekanizması aracılığıyla, her bir üyenin 

Liberalizasyon Kanunlarının uygulamadaki performansını incelemektedir.125 

 Akran incelemesinde aktörler 

Akran incelemesi birkaç aktörün aktivitelerinin kombinasyonundan 

oluşmaktadır. Bu aktörler; bünyesinde incelemenin yapıldığı ilgili OECD 

organı/birimi (komite/çalışma grubu vb.), incelenen ülke, inceleyen ülkeler ve 

Sekretaryadır.  

                                                           
122 a.g.e. 

123 OECD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 9.02.2017,  

<https://www.oecd.org/site/peerreview/whatispeerreview.htm>.  

124 OECD, 2003:13-14. 

125 a.g.e.:14. 
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İlgili OECD Organı: Akran incelemesi, bir komite ya da bir çalışma grubu gibi 

teşkilatın bir alt biriminin faaliyetleri çerçevesinde yürütülmektedir. İncelemenin 

sıklığı, ilgili birimin çalışma programına bağlıdır. Örneğin üye ülkelerdeki bireysel 

ekonomik araştırmalar ortalama olarak her on sekiz ayda bir gerçekleştirilirken 

çevresel performans incelemeleri beş ila yedi yıllık bir döngüde, DAC kapsamında 

yapılan akran incelemeleri de yaklaşık dört yılda bir yapılmaktadır.126  

İncelenen ülke: Genellikle ilgili organın üyesi olan tüm ülkeler akran 

incelemesine tabidir. Bazen akran incelemeleri söz konusu birime üyelik için bir ön 

şart olarak öne sürülebilmektedir. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda, ülkenin kendisi, 

mevcut ulusal program ve politikalarında birtakım reformları yapabilmek amacıyla 

akran incelemesini ilgili OECD organından talep edebilmektedir. İncelenen ülkenin; 

yükümlü olduğu belge ve verileri hazırlama, değerlendirme için soru ve taleplere 

cevap verme, temasları kolaylaştırma ve yerinde ziyaretler gibi durumlarda 

inceleyiciler ve Sekretarya ile işbirliği yapmak gibi birtakım yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Bazı durumlarda, gözden geçirilen ülke incelemenin finansmanına 

katkıda bulunabilmektedir.  

İnceleme yapan ülkeler: Akran incelemesinde, inceleme yapan ülkelerin 

seçimi genel olarak üye ülkeler arasındaki bir rotasyon sistemine dayanmakla birlikte 

incelemenin konusuyla ilgili bir ülkenin bilgisi de dikkate alınabilmektedir. 

İnceleyicilerin rolü, inceleme organını sürecin ilk aşamalarından itibaren temsil etmek 

ve kolektif tartışmalara rehberlik sağlamaktır. Bu nedenle, belgelerin incelenmesi, 

gözden geçirilen ülke ve Sekretarya arasındaki görüşmelere katılma ile grup 

içerisindeki tartışmaları yönlendirme, ilgili ülkeye yapılacak saha ziyaretlerine katılma 

gibi birtakım görevleri bulunmaktadır. İnceleyen ülkelerden, süreç boyunca tarafsız 

davranması ve akran incelemesi mekanizmasının güvenilirliğini zedeleyebilecek 

hiçbir davranış sergilememesi beklenmektedir. Genellikle birkaç ülke lider inceleme 

görevlisi olarak seçilirken, grubun geri kalanı nihai tartışmaya aktif olarak 

katılmaktadır.   
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Sekretarya: Örgüt Sekretaryasının; analizler yapmak ve belge üretmek, 

toplantılar ve saha ziyaretleri düzenlemek, tartışmaları teşvik etmek, kalite 

standartlarını korumak ve sürecin sürekliliği sağlamak, kısacası tüm akran incelemesi 

sürecini destekleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Sekretaryanın bağımsızlığı, 

şeffaflığı ve analitik bilgi üretme kapasitesi, akran incelemesi sürecinin etkinliği 

bakımından önemli unsurlardır. İnceleyiciler ile Sekretarya arasındaki görev dağılımı 

incelemenin durumuna göre değişmesine karşın genel olarak Sekretaryadan, özellikle 

incelenen konunun uzmanlığına sahip olması bakımından işin emek yoğun tarafındaki 

çalışmaları yürütmesi beklenmektedir. İncelemeden önce, genellikle incelemeyi 

üstlenen gruba üye olan tüm ülkelere Sekretarya tarafından akran incelemesi 

konusunda küçük bir eğitim verilmektedir.  

 Akran incelemesi süreci 

Her akran incelemesinin prosedürü ilgili sorumlu organ tarafından 

belirlenmektedir. Prosedürün detay seviyesi iyi uygulamalardan edinilen tecrübeler 

ışığında değişebilmektedir. Her akran incelemesinin kendine has bir prosedürü 

bulunmasına karşın, OECD’de genel olarak üç safhadan oluşan ortak bir süreç takip 

edilmektedir.127  

İncelemenin hazırlık safhası, genellikle arka plan analizinden ve incelenen 

ülkenin kendi kendini değerlendirdiği bazı durumlardan oluşmaktadır. Bu safha, 

belgeler üzerinde çalışmayı, Sekretarya tarafından veri ve anketlerin hazırlanmasını ve 

incelenen ülkeden cevaplar alınmasını içermektedir.  

Müzakere safhasında, inceleyenler ile Sekretarya tarafından çoğunlukla 

incelenen ülkenin sorumlu kurumu ile müzakere yapılır ve ihtiyaç halinde yerinde 

incelemeler yapılır. Sekretarya ve inceleyenler, özel sektör, sivil toplum ve akademik 

camiayla görüşme özgürlüğüne sahiptirler. Bu safhanın sonunda, nihai raporun bir 

taslağı Sekretarya tarafından hazırlanmaktadır. Bu taslakta ülke performansının 

detaylıca incelendiği, beklentilerin vurgulandığı bir analitik bölüm ile sonuç ve 

tavsiyelere zemin hazırlayan değerlendirmeler yer almaktadır. Bu standart model 
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çerçevesinde hazırlanan taslak, incelenmek üzere Sekretarya tarafından ilgili ülkelere 

iletilir ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra sorumlu organa sunulur.       

Değerlendirme safhasında ise taslak rapor sorumlu organ ve diğer üyelerin 

hazır bulunduğu bir toplantıda tartışılmaktadır. Tartışmaların akabinde genellikle, söz 

konusu akran incelemesinde takip edilecek prosedürde farklı bir şekilde 

belirtilmemişse rapor oy birliğiyle kabul edilmektedir. Bazı durumlarda rapor 

katılımcılar arasındaki görüş farklılıklarının ortaya konmasını öngörebilmektedir. 

Genelde, nihai raporun temel bulgularının kamuoyuyla paylaşılması amacıyla medya 

için özet bir basın açıklaması hazırlanmaktadır. OECD’deki akran incelemesi süreci 

özet olarak Şekil 2.4’te gösterilmektedir.  

Şekil 2.4. OECD’de Akran İncelemesi Süreci 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Akran 

İncelemesi 

Başlangıcı- 

Talep 

 Talebin 

Değerlendirilmesi 

Talebin Kabulü  Aşamalar Yapılan İşler 

İlgili OECD 
Organı veya 

ülkenin talebi 

    Hazırlık 
Aşaması 

 

- Arka plan analizi yapılır. 
 

- Sekretarya tarafından veri 

ve anketler hazırlanır. 
 

- İncelenen ülkeye iletilir 

cevaplar alınır.  

Bakanlar 
Konseyinin 

kararı 

 

- Rol ve sorumlulukların 

belirlenmesi 

 

- Öngörülen bütçenin 
ayrılması 

 

- İnceleyen ülkelerin 
belirlenmesi 

 
- Yol haritasının 

belirlenmesi 

 Müzakere 
Aşaması 

 

- İnceleyenler ile Sekretarya 
incelenen ülke ile 

müzakere yapar. 

 
- Taslak rapor Sekretarya 

tarafından incelenmek 

üzere ilgili ülkelerle 
paylaşılır ve gerekli 

düzeltmeler 
yapıldıktan sonra 

sorumlu organa iletilir.   

Uluslararası 

anlaşmaların/ 
yasal olarak 

bağlayıcı 

düzenlemelerin 
hükmü 

 

  Değerlendirme 

Aşaması 

 

- Taslak rapor sorumlu organ 

ve diğer üyelerin hazır 
bulunduğu bir 

toplantıda tartışılır.  

 
- Rapor oy birliğiyle kabul 

edilir. 
 

- Nihai raporun temel 

bulgularının 
kamuoyuyla 

paylaşılması amacıyla 

özet bir açıklama 
hazırlanır ve paylaşılır.  

Akran 

incelemesi  
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 Akran baskısı kavramı 

OECD’de akran incelemesi, “akran baskısı” kavramından ayrı 

değerlendirilemez. Akran incelemesinin etkinliği, "akran baskısı" olarak bilinen süreç 

boyunca akranların uyguladığı etki ve ikna ile doğrudan bağlantılıdır. Akran baskısı 

şu üç unsurdan oluşmaktadır:  

 Akran ülkeler tarafından yapılan öneriler, 

 Kamu denetimi, karşılaştırmalar ve ülkeler arasında yapılan sıralama, 

 Bunların ulusal kamuoyu ve politika yapıcılar üzerinde etki oluşturması. 

OECD'de olduğu gibi akran incelemesinin çıktıları halka açık olduğu vakit 

akran baskısı en üst düzeye çıkmaktadır. Kamu denetimi genellikle medyanın süreci 

takip etmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, basın konuyla aktif olarak 

ilgilendiği zaman, akran baskısı en yüksek seviyeye çıkabilmektedir.   

Akran baskısı, yaptırımlar veya diğer mekanizmalar gibi yasal olarak bağlayıcı 

eylemler şeklinde değildir. Bunun yerine, incelenen devleti değişime, hedeflere 

ulaşmasına ve standartları karşılamasına teşvik etmek amacıyla başvurulan yumuşak 

bir ikna aracıdır.128  

Akran baskısı özellikle, performansın nitel ve nicel olarak değerlendirilmesinin 

mümkün olduğu durumlarda etkilidir. Bu çerçevede, nicel değerlendirme, ülkelerin 

gerçek performanslarını yansıtan göstergelerin bulunduğu sıralama şeklinde 

olabilmektedir. OECD İş Stratejisi bu hususta iyi bir örnek olarak 

değerlendirilmektedir.  

 Akran incelemesinin faydaları 

Akran incelemesinin önemli faydaları bulunmaktadır. Akran incelemesi 

süresince ülkeler sistematik bir şekilde ilgili alandaki politikalar ve uygulamaları 

hakkında bilgi, tutum ve görüş alışverişinde bulunmaktadır. Bu süreç, yeni politika 

ilkelerinin ve tavsiyelerin kabul edilmesi veya yeni yasal girişimlerin müzakeresinin 

yapılması gibi daha ileri işbirlikleri için de temel oluşturabilmektedir.129 

                                                           
128 OECD, 2003:10.  

129 OECD, 2003:17. 
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Akran incelemesinin ayrıca, şeffaflığın sağlanması açısından da faydaları 

bulunmaktadır. Akran incelemesi sırasında incelenen ülke, ulusal düzenlemelerini, 

uygulamalarını sunma ve bunların arkasında yatan mantığı açıklama imkânına sahip 

olmaktadır. Ayrıca, Sekretarya tarafından üretilen raporların kamuoyuna açık ortam 

olan OECD internet sitesinde yayımlanması ilgili ülke politikaları hakkında şeffaf bir 

ortamın oluşmasına katkıda bulunabilmektedir.  

Öte yandan, iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı karşılıklı öğrenme süreci 

olan akran incelemelerinin kapasite geliştirme konusunda da önemli faydaları olduğu 

değerlendirilmektedir. Söz konusu süreç, yalnızca gözden geçirilen ülke için değil, 

aynı zamanda inceleyen ülkeler için de önemli bir kapasite geliştirme aracı olarak 

hizmet edebilmektedir.  

Akran incelemelerinin bir diğer önemli bir işlevi de ülkelerin uluslararası kabul 

görmüş ilkelerle ve standartlarla uyumunu izlemek ve bu uyumu geliştirmektir. 

Bununla birlikte, geleneksel zorlama mekanizmalarından farklı olarak, akran 

incelemelerinin bir tür "yumuşak kanun" sistemi olarak çalıştığı 

değerlendirilmektedir.130 Birçok durumda, akran incelemesinin bu yumuşak niteliği, 

uyumluluğu teşvik etmek ve artırmak için geleneksel yaptırım mekanizmalarından 

daha etkili olabilmektedir.  

2.1.3.2. Program düzeyinde izleme ve değerlendirme 

 Program Uygulama Raporlama (PUR) sistemi kavramı 

OECD, kuruluşundan beri yürüttüğü faaliyetlerini hem kapsam olarak hem de 

hacim olarak sürekli genişleten bir örgüttür. Ancak, 1990’lı yıllardan önce üye 

ülkelerin menfaatlerine uygun öncelikli alanlar belirleyebilecek ve Sekretarya 

çalışmalarını değerlendirebilecek etkili araçlar bulunmamaktaydı. 1990’lı yıllar, 

OECD’nin yönetim mekanizmalarının iyileştirilmesi ve etkili araçların hayata 

geçirilmesi bağlamında reform yılları olarak tanımlanmaktadır. Bu reformlar, Entegre 

Yönetim Döngüsü (Integrated Management Cycle/EYD) olarak adlandırılan yeni bir 

yönetim mekanizmasıyla hayata geçirilmiştir. İki yıllık bütünleşik bir sistem sunan 

                                                           
130 a.g.e.:18. 
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EYD mekanizmasıyla OECD’nin orta vadeli önceliklerinin belirlenmesi, sonuç odaklı 

bütçeleme yapılması ve Sekretaryanın çalışmalarının izleme ve değerlendirmeye tabi 

tutulması amaçlanmıştır.131    

Şekil 2.5. Entegre Yönetim Döngüsü (EYD) Temel Bileşenleri 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Şekil 2.5’te görüldüğü üzere, EYD üç sacayağı üzerinde kurgulanmıştır. 

Önceliklerin belirlenmesi konusunda Orta Vadeli Oryantasyon Anketi (Medium-Term 

Orientation Survey) olarak bilinen anket kullanılmaktadır. Bu anket ile üye ülkelerin 

ve paydaşların fikirleri alınmakta ve iki yıllık öncelikler belirlenmektedir. Belirlenen 

öncelikler ve OECD’nin stratejik hedefleri doğrultusunda programlama ve kaynak 

tahsisi yapılmaktadır. Bu konuda, sonuç odaklı bütçeleme sistemini132 esas alan bir 

yaklaşıma dayanan Çalışma ve Bütçe Programı (ÇBP) uygulaması kullanılmaktadır. 

EYD’nin üçüncü bileşeni olan performans izleme ve değerlendirme konusunda ise 

Program Uygulama Raporlama (Program Implementation Reporting/ PUR) 

uygulaması ve onun uzun vadeli şekli olan Ayrıntılı Değerlendirme Raporu (ADR) 

uygulaması kullanılmaktadır. Bu iki mekanizmayla; belirlenen hedeflere ne ölçüde 

ulaşıldığı ve Örgüt faaliyetlerinin ne derece fayda ürettiği sorularına cevap 

aranmaktadır.133   

OECD’de EYD kapsamında önceliklerin nasıl belirlendiği ve kaynak 

tahsisinin nasıl yapıldığı hususları bu çalışmanın kapsamı dışında olduğundan ele 

alınmayacaktır. Ancak, OECD’de hem örgütsel performansı ölçen hem de OECD 

                                                           
131 Bourgon, 2009:11 

132 Dünyadaki uygulamalara bakıldığında farklı isimlerle adlandırılan Sonuç Odaklı Bütçeleme 

Sistemi; kaynakların, kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını 

sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp 

ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. 

 https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/der101m1.pdf  

133 Bourgon, 2009:12 

Önceliklerin 
belirlenmesi

Kaynak tahsisinin 
yapılması

Performans 
izleme ve 

değerlendirme

(PUR ve ADR)

https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/der101m1.pdf
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çalışmalarının dış dünyada yarattığı faydayı ortaya koyan PUR ve ADR uygulamaları 

daha detaylı incelenecektir.  

PUR, 2002 yılında OECD Konseyi tarafından kabul edilen İş ve Bütçe Reform 

Paketinin bir parçası olarak hayata geçirilmiştir. Komitelerin performanslarının 

raporlanması amacıyla kabul edilen bu uygulama OECD'nin sonuç odaklı yönetim 

çerçevesinin önemli bir bileşenidir.134 

OECD’de program düzeyinde yapılan izleme ve değerlendirmede kilit role sahip 

olan PUR ile en temelde daha önce yapılan programlamaların etkin bir şekilde 

uygulanıp uygulanmadığını ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerin ne kadar fayda/etki 

ürettiği sorularına cevap aranmaktadır. İlk defa 2003 yılının çıktılarına dayanılarak 

2004 yılında hayata geçirilen bu uygulamanın amaçları söyle sıralanmaktadır:135 

 Üye ülke temsilcileri ile nihai kullanıcıların, önceki yıla ait çıktı veya sonuçların 

kalitesini ve etkisini/potansiyel etkisini değerlendirebilecekleri sistematik bir 

raporlama ve değerlendirme mekanizması sağlamak, 

 Gelecekte yapılacak planlama ve programlamaların etkinliğini artırmak 

amacıyla Konsey, Komiteler ve Sekretarya için bir bilgi ve öğrenme aracı 

sağlamak, 

 OECD'nin örgütsel performansını değerlendirmek suretiyle etkinliğini artırmak.  

Örgütün performansını zamanlama, maliyet, miktar, kalite ve etki/ potansiyel 

etki olarak beş standart performans göstergesi üzerinden değerlendiren PUR iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kalite ve etki/ potansiyel etki göstergeleri 

üzerinden OECD faaliyetlerinin kalite ve etkisine ilişkin değerlendirmeler 

yapılmaktadır. İkinci bölümde ise zamanlama, maliyet ve miktar göstergeleri 

üzerinden çıktıların daha evvel belirlenen bütçe ile uyumlu olarak gerçekleşip 

gerçekleşmediğine ilişkin raporlama yapılmaktadır.136  

Raporun birinci bölümü olan kalite ve etki değerlendirmesi için ülke 

temsilcilerinin, nihai kullanıcıların ve ilgili paydaşların katıldığı elektronik tabanlı bir 

                                                           

134 OECD Public Governance Committee, 2009:2. 

135 OECD, 2005:7. 

136 OECD Environment Directorate/Environment Policy Committee, 2009:4. 
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anket yapılmaktadır. İki yılda bir yapılan bu ankette, katılımcılardan çıktı veya 

sonuçların kalitesini, etkisini/potansiyel etkilerini Tablo 2.1’de gösterilen 

derecelendirme ölçeğine göre 4'ten 0'a kadar puanlamaları istenmektedir. OECD etki 

veya potansiyel etkiyi; müdahale sonuçlarının yararları ve üye ülkelerdeki politika 

oluşturulma sürecindeki etkisi olarak tanımlamaktadır.137  

Tablo 2.1. Anket Sorularının Puanlama Dereceleri   
4 = Çok iyi 

3 = İyi 

2 = Ortalama 

1 = Ortalamanın altında 

0 = Yetersiz 

NA = Değerlendirme yok 

NA1 - Çıktı sonuçlarından habersiz 

NA2 – Katılım sağlanmadığı için değerlendirme yapılamıyor 

NA3 - Yanıt vermemeyi seç 

Kaynak: OECD, 2005:7. 

Söz konusu bu derecelendirme, her çıktı veya sonuç için toplam kalite 

derecesini belirlemede değerlendiricilere önemli bilgi sağlamaktadır.    

PUR ile ADR arasında süreç ve kapsam dışında bir farklılık bulunmamaktadır. 

ADR’ler altı yıllık aralıklarla yapılmakta olup süreç olarak daha uzun bir periyodu 

kapsamaktadır. Bu bakımdan daha kısa aralıklarla yapılan PUR’lar, ADR’lere girdi 

sağlamaktadır.138 

 PUR süreci ve aktörler  

PUR sisteminde temel aktörler, Konsey ve Genel Sekreterliktir. PUR sistemi 

EYD’nin diğer bileşenleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. İki yıllık süreci kapsayan 

EYD’nin mevcut süreci aşağıdaki Şekil 2.6’da gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 OECD, 2005:7. 

138 OECD General Secretariat/Council, 2009b:16. 
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Şekil 2.6. PUR Sisteminin Entegre Yönetim Döngüsü İçerisindeki Yeri 

 

 

 

 

 

Kaynak: OECD General Secretariat/Council, 2009b:3. 

OECD’deki EYD süreci 6 adımdan oluşmaktadır. Şekil 2.3’te gösterildiği 

üzere birinci adımda, Genel Sekreterlik tarafından Orta Vadeli Oryantasyon Anketinin 

sonuçları çerçevesinde Stratejik Planlama yapılmakta ve orta vadeli öncelikler 

belirlenmektedir.  

Bu öncelikler kapsamında ikinci adım olarak Sekretarya Komitelerin iki yıllık 

planlarını hazırlanmaktadır. Bu planlar hazırlanırken bir önceki yılın PUR ve ADR 

bulguları göz önünde bulundurularak beklenen çıktılar ve bütçe belirlenmektedir.  

Üçüncü adımda, Sekretarya tarafından hazırlanan planlar ve tahsis edilebilecek 

bütçe, Genel Sekreter tarafından Konseye teklif edilmektedir.  Konsey, bütçe planlama 

teklifine dayanarak öncelikleri ve kaynak tahsisini belirlemektedir.    

Dördüncü adımda Sekretarya, Konsey tarafından belirlenen bütçe ve öncelikler 

çerçevesinde İki Yıllık Çalışma ve Bütçe Programlaması hazırlamakta ve Konseye 

sunumaktadır. Konsey, birinci yıla ait bütçeyi ve ikinci yıl için geçici bütçeyi 

onayladıktan sonra Sekretarya bahsekonu iki yıllık programlamayı uygulamaya 

koymaktadır.   

Beşinci adımda, geçmiş iki yılda gerçekleşen faaliyetlerin sonuçlarının 

izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin olarak PUR hazırlanmakta ve bu rapor Bütçe 

1- Stratejik Planlama 

Orta Vadeli Öncelikler 

5- Program Uygulama 

Raporlaması (PUR) 

2- İki Yıllık Komite 

Planlamaları 

3- Konsey Öncelikleri 

Kaynak Tahsisi 4- İki Yıllık Çalışma ve 

Bütçe Programlaması 

6- Ayrıntılı Değerlendirme 
Raporu (ADR) 



64 
 

Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi tarafından incelendikten sonra Konseye 

sunulmaktadır.  

Son adımda ise Konsey tarafından belirlenen Stratejik Planlama ve Orta Vadeli 

Öncelikler çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen sonuçların bir bütün 

olarak değerlendirilmesi amacıyla Sekretarya tarafından ADR hazırlanmakta ve 

Konseye raporlanmaktadır. Daha sonra, hem PUR raporları hem de ADR raporlarının 

bulguları çerçevesinde yeni döngünün başlangıcı olarak Sekretarya tarafından 

tasarlanan Orta Vadeli Oryantasyon Anketi kamuoyuna açılmaktadır.  

Görüldüğü üzere, EYD çerçevesinde OECD’de stratejik planlama ve öncelik 

belirleme, çalışma programının oluşturulması ve buna ilişkin kaynak tahsisinin 

yapılması ve standartlaştırılmış izleme ve değerlendirme mekanizmasının 

oluşturulması arasında etkin uyum ve sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. Bu uyum ve 

bağlantı izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi 

açısından önem arz etmektedir.  

 PUR sisteminin faydaları 

PUR uygulamasının OECD’nin faaliyetlerinin etkinliği açısından önemli 

faydaları bulunmaktadır. Bu uygulama, bir taraftan OECD bünyesinde yürütülen 

faaliyetlerin üye ülkelerdeki politika süreçlerine ne derece etki ettiği sorusuna cevap 

verirken diğer taraftan OECD’nin örgütsel performansının ölçülmesine olanak 

tanımaktadır. PUR bulguları, sadece performans değerlendirmesine katkıda 

bulunmakla kalmamakta aynı zamanda gelecek yıllar için daha bilinçli bütçe 

kararlarının alınması ve daha isabetli programlamaların yapılması konularında da 

değerli bilgiler sağlamaktadır. PUR bulguları ayrıca, bir önceki yılda planlanan 

hedeflere ne derece ulaşıldığı konusunda OECD’yi daha şeffaf ve hesap verilebilir 

kılmaktadır.139 Bununla birlikte, PUR uygulamasının etkin geri bildirim mekanizması 

sayesinde OECD’de yönetim mekanizmalarının sürekli olarak kendilerini 

geliştirmelerine katkıda bulunduğu değerlendirilmektedir. 

                                                           
139 Carrol and Kellow, 2011:40. 
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2.2. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)  

Az gelişmiş ülkelerin kalkınma ve ticaret sorunlarının, BM Genel Kurulu 

içinde bir uluslararası konferansta ele alınması yönündeki talep neticesinde, UNCTAD 

1964 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1995 sayılı kararı ile hükümetler 

arası daimi bir platform olarak Cenevre’de kurulmuştur.140  

Günümüzde UNCTAD, özellikle dünyanın değişik bölgelerindeki zayıf 

ekonomilerin sürdürülebilir kalkınmasını temin edecek politikaların tasarlanması 

sürecinde; tartışma, analiz ve görüş birliğinin oluşturulması amacına hizmet eden bir 

platform niteliği taşımaktadır. Bu amaçla UNCTAD, ülkelerin kullanımına sunulmak 

üzere araştırmalar ve politika analizleri yapmakta ve veri tabanları oluşturmaktadır. 

Ayrıca UNCTAD, tasarlanan politikaların uygulanması sürecinde ihtiyaç duyan 

ülkelere teknik yardım sağlamak noktasında da önemli bir görev üstlenmektedir.141  

2.2.1. UNCTAD’ın yapısı ve genel özellikleri 

UNCTAD, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hassasiyetlerini ve 

beklentilerini ifade ettikleri, eleştirilerini ortaya koyabildikleri, gelişmiş ülkelerin 

ağırlıklarının daha az hissedildiği bir forum olarak önemli bir görevi yerine 

getirmektedir.142 UNCTAD, dört yılda bir yapılacak oturumlar şeklinde tasarlanmıştır. 

Lojistik desteği sağlayan daimi sekreterliğin kurulmasıyla beraber UNCTAD 

hükümetler arası daimi bir platform olarak kurumsallaşmıştır.  

UNCTAD, BM Sekretaryasının bir parçası olması sebebiyle BM Genel 

Kuruluna ve Ekonomik ve Sosyal Konseye (ECOSOC) raporlama yapmakla yükümlü 

olsa da ayrı bir üyelik sistemine, temsiliyete/liderliğe ve bütçeye sahiptir.  

UNCTAD, kuruluşundan itibaren çalışmalarını esas itibarıyla periyodik olarak 

düzenlenen konferanslar biçiminde sürdürmektedir. Bu konferansların sürekli organı 

niteliğindeki Ticaret ve Kalkınma Kurulu (TKK) ile beraber Genel Sekreterlik altında 

beş bölüm ve bu bölümler altında çeşitli konularda çalışma yapan komiteler, çalışma 

grupları ve uzman toplantıları UNCTAD’ın genel yapısını oluşturmaktadır.    

                                                           
140 UNCTAD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 17.01.2017,  

<http://unctad.org/en/pages/about%20unctad/a-brief-history-of-unctad.aspx>.   

141 Altan, 2008:74-75.  

142 Yücekal, 2016. 
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TKK, UNCTAD’ın yürütme organı olup kuruluşun faaliyetlerini denetlemekte 

ve kurumsal politikalar, yönetim ve idari konularla ilgilenmektedir. UNCTAD’ın 

günlük faaliyetleri UNCTAD Sekretaryası tarafından yürütülmektedir. Çalışma 

Grupları ise UNCTAD’ın teknik işbirliği faaliyetlerini ve çalışma programlarını 

koordine etmekte ve gözden geçirmektedir. Komiteler, ilgili alanlarda çalışma 

önceliklerini belirlerken, uzman toplantıları ise özel konularda geçici veya düzenli 

olarak yapılan toplantılar şeklinde tasarlanmaktadır. UNCTAD Sekretaryası 400 

civarında çalışanı ve 100 milyon ABD Doları üzerinde bütçesi (2017 yılı) ile güçlü bir 

beşeri ve finansal yapı arz etmektedir.143  

2.2.2. UNCTAD’ın çalışma sistemi ve karar alma mekanizmaları   

Sahip olduğu beşeri kapasite ve mali imkânlarıyla doğru orantılı olarak 

UNCTAD güçlü bir çalışma sistemi ortaya koymaktadır. Gerek faaliyet gösterdiği 

alanların genişliği gerekse bu alanlarda ortaya koyduğu başarılı çalışmalarından dolayı 

UNCTAD, uluslararası alanda önemli bir ekonomik işbirliği platformu olarak öne 

çıkmaktadır.  

Ticaret ve kalkınma ile finans, teknoloji, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma 

alanlarında BM’nin odak noktası olan UNCTAD, faaliyetlerini politika analizleri, 

hükümetler arası görüşmeler, ülkelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ve teknik 

işbirliği gibi yöntemlerle yürütmektedir.144    

UNCTAD, ulusal ve uluslararası kaynaklardan geniş yelpazede veri 

derlemekte ve toplanan verileri işlemektedir. Bu veriler çoğu zaman 1948 yılına kadar 

gidecek şekilde uzun periyotları kapsamaktadır.  Bu özellik, uzun süreçli eğilimlerin 

ölçülmesine ve bölgesel gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve analiz 

edilmesine olanak tanımaktadır.   

Bilgi temelli politika üretimi UNCTAD’ın en önemli faaliyetlerinden biri 

olarak görülmektedir. UNCTAD, iyi politikaların ilerlemenin itici gücü olduğu 

gerçeğinden hareketle, güvenilir verilere dayalı yaptığı analizler ve politika tavsiyeleri 

                                                           
143 UNCTAD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 11.10.2017, 

< http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Programme-Budget.aspx >. 

144 UNCTAD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 3.03.2017, 

<http://unctad.org/en/pages/aboutus.aspx>. 
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sayesinde; yatırımlar, girişimcilik, rekabet, tüketicinin korunması ve ticaret kuralları 

gibi birçok konuda üye ülkelere yardımcı olmakta ve küresel standartlara kaynaklık 

etmektedir.  

Öte yandan, uluslararası teknik yardım konusunda UNCTAD önemli bir role 

sahiptir. 2015 yılı verilerine göre UNCTAD 145 ülkede 229 proje içeren yaklaşık 30 

adet teknik yardım programı yürütmüş, bu kapsamda 39,5 milyon ABD Doları kaynak 

kullanmıştır. UNCTAD’ın teknik işbirliği faaliyetleri emanet fonu olarak bilinen 

gönüllü katkılar, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve BM Program Bütçesi 

kaynaklarından finanse edilmektedir.145  

UNCTAD konferansları bağlayıcı olmayan tavsiye kararları almaktadır. Her 

ne kadar bağlayıcı olmasa da, söz konusu tavsiye kararlarının belirli bir ağırlığının 

olduğunu söylemek mümkündür. Zira bu tavsiye kararlarının az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin DTÖ gibi platformlardaki tezlerini güçlendirici rol oynadığı 

bilinmektedir.  

UNCTAD’da çalışma sistemi Şekil 2.7’de görüldüğü üzere şöyle özetlenebilir. 

Karar alma organı olan UNCTAD konferansları politika tavsiyesinde bulunmaktadır. 

TKK söz konusu tavsiyeler çerçevesinde programlama yapmaktadır. Sekretarya ilgili 

programların uygulanmasını temin etmektedir. Daha sonra program veya alt 

programlar düzeyinde izleme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.   

Şekil 2.7. UNCTAD’ın Çalışma Yapısı 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

2.2.3. UNCTAD izleme ve değerlendirme genel çerçevesi 

UNCTAD’da yürütülen izleme ve değerlendirmeler BM sisteminin genel 

kuralları ışığında, üzerinde görüş birliğine varılmış düzenlemeler tarafından 

yönlendirilmektedir.  Her ne kadar kavramsal olarak birbirinden farklı mevzuları ve 

                                                           
145 UNCTAD, 2016:8. 
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farklı süreçleri konu etseler de BM sisteminde izleme, değerlendirmenin bir bileşeni 

olarak konumlandırılmaktadır. BM’de izleme; plana uygunluğun tespit edilmesi ve 

performansın artırılması amacıyla müdahale boyunca elde edilen sonuçların yönetim 

tarafından devamlı bir şekilde incelenmesi olarak tarif edilmektedir. Değerlendirme 

ise belirlenen hedefler karşısında müdahalenin uygunluğunun, verimliliğinin, 

etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesi olarak 

tanımlanmaktadır.146  

İzleme ve değerlendirme konusu BM’de üye devletlerin daha sistematik bir 

planlama ve bütçeleme sürecine ihtiyaç duydukları 1970'lerde gündeme gelmiştir. Bu 

tarihte hem üye ülkelerin somut, bilgi temelli ve kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyması hem 

de bu bilgiyi üretmek konusunda sorumluluk yüklenen BM ihtisas kuruluşlarının 

faaliyetleri, etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulmasının önemini 

artırmıştır.147 Bu kapsamda, konunun artan önemine bağlı olarak 1982'de yapılan BM 

Genel Kurul Toplantısında "Program Planlamasını Düzenleyen Kurallar, Bütçenin 

Programlanması, Uygulamanın İzlenmesi ve Değerlendirme Yöntemleri" adlı belge 

kabul edilmiştir. Söz konusu belgede izleme ve değerlendirmenin amacı148:  

 Kuruluşun faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin kuruluşun hedefleri 

karşısında sistematik ve objektif olarak gözden geçirilmesi,  

 Kuruluşun ana programlarının etkililiğini artırmak amacıyla gerektiğinde 

Sekretaryanın veya üye ülkelerin sistematik bir refleks geliştirebilmelerinin 

sağlanması,  

 Hesap verebilirlik, şeffaflık, öğrenme ve performans iyileştirmeye ilişkin 

örgütsel kültürün sürekli kılınması ve genişletilmesi, 

şeklinde ifade edilmektedir. Böylelikle, izleme ve değerlendirme mekanizmasıyla belli 

bir müdahale sonucunda beklenen sonuçların elde edilip edilmediği ve kuruluşun 

faaliyetlerinin ne kadar fayda ürettiği konusunda saptama yapmaya çalışılmaktadır.   

                                                           
146 UNCTAD, 2011:2.  

147UNCTAD, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 14.01.2017,  

<http://unctad.org/en/pages/about%20unctad/evaluation%20at%20unctad/regulations-and-rules-

governing-programme-planning.aspx>.  

148 UNCTAD, 2011:2. 
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BM Değerlendirme Grubu (UN Evaluation Group (UNEG)), BM sistemi 

içerisindeki kuruluşların izleme ve değerlendirmeden sorumlu birimlerini bir araya 

getiren bir yapıdır. İzleme ve değerlendirme konusundaki artan ihtiyaçları karşılamak 

üzere UNEG bünyesinde Normatif İşlerin Değerlendirmesi için Görev Gücü 

kurulmuştur.   

BM sisteminde bulunan kuruluşlar bünyesinde yürütülen izleme ve 

değerlendirmelerde belli bir kalitenin yakalanması, izleme ve değerlendirmenin 

güçlendirilmesi ve profesyonelleştirilmesi ve birimler arası işbirliğinin 

kolaylaştırılması amacıyla üzerinde uzlaşılan bazı ilkeler ve standartlar kabul 

edilmiştir. Bu ilkeler UNEG Normları ve Standartları olarak bilinmektedir. Anılan 

ilkeler şu üç temel soru etrafında şekillenmiştir:  

 Biz doğru şeyi mi yapıyoruz? 

 Yaptığımız şeyi doğru yapıyor muyuz?  

 Sonuca ulaşmada başka daha iyi yollar mevcut mu?  

Tablo 2.2’de yer alan bu ilkeler UNCTAD dâhil BM sistemi içerisindeki bütün 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri için önemli bir referans oluşturmaktadır.149  

Tablo 2.2. BM İzleme ve Değerlendirme İlkeleri 

Tarafsızlık Yapılan izleme ve değerlendirmelerin meşruiyeti ve inanılırlığı onun tarafsızlığına 

duyulan güvenle doğru orantılıdır. Tarafsızlık ilkesiyle, yapılacak izleme ve 

değerlendirmenin görev tanımı ve kapsamına, uygulanacak metodolojiye, 

faaliyetlerin planlanmasına, değerlendiricilerin seçilmesine, değerlendirmenin 

yürütülmesine ve sonuçlarına karşı herhangi bir ön yargının olmaması gerektiği ifade 

edilmektedir. 

Bağımsızlık Değerlendirmelerin idari ve siyasi etkilerden bağımsız yapılmasıdır. İdari 

bağımsızlıktan kasıt, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin müstakil birimler 

tarafından ve ilgili program yöneticilerinin etkisinden uzak olarak yürütülmesidir. 

Kalite Bir izleme ve değerlendirme raporunun belli kalite standartlarını karşılamasıdır. 

Bulgular, gözlemler ya da bunların analizlerini içermeyen bir izleme ve 

değerlendirme raporunun kabul edilmeyeceği anlamına gelmektedir. 

Etik 

Davranışlar 

Değerlendiriciler etik ve mesleki bütünlüğe sahip olmalıdır. Değerlendiriciler 

sağlanan hassas bilgilerin ya da görüşlerin gizliliğine saygı göstermeli ve 

kaynaklarının gizliliğini sağlamalıdır.  

Yetki İzleme ve değerlendirme birimi olarak görev yapabilecek değerlendirme personeli, 

UNEG tarafından tanımlanan yetkilere sahip olmalıdır. Dış değerlendiricilerin; 

gerekli araştırma, analitik ve kişisel becerilere sahip olmaları, değerlendirme 

metodolojilerini iyi bilmeleri ve değerlendirilecek konular hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmaları gerekir.  

                                                           
149 a.g.e.,:3-5. 
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Şeffaflık Sürecin şeffaflığı, değerlendirmenin tarafsızlığının ve etkinliğinin sağlanmasında 

kritik önem taşır. Değerlendirmenin hesap verebilirlik ve öğrenme için bir araç 

olabilmesi için, sonuçlarının kolaylıkla erişilebilir olması gerekir. Dolayısıyla, dış 

değerlendirme raporlarının mümkün olduğunca kamuya açık ve kolay erişilebilir 

olması gerekmektedir.   

Kaynak: UNCTAD Evaluation Policy, 2011:2. 

 Aktörler 

UNCTAD bünyesinde yürütülen izleme ve değerlendirmeler için temel 

referans belgesi UNCTAD Değerlendirme Politikası Belgesi (UNCTAD Evaluation 

Policy)’dir. Bu belge, UNCTAD'daki değerlendirme faaliyetlerinin ortak bir anlayış 

çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Bu politika belgesinde, genel ilkeler ve 

normlar belirlenmiş, temel organizasyonel roller ve sorumluluklar özetlenmiştir. 

Ayrıca, yapılabilecek değerlendirme türleri tanımlanmış ve değerlendirmenin 

öğrenme ve bilgi üretimine ilişkin olabilecek katkıları ortaya konulmuştur.150  

Bahse konu belgeye göre, UNCTAD bünyesinde yapılacak izleme ve 

değerlendirme faaliyeti için birimler arasında roller ve sorumluluklar açıkça 

belirlenmiştir.   

UNCTAD’ın Üst Düzey Yönetimi: Üst Düzey Yönetim, UNCTAD içerisinde 

değerlendirme konusunun liderliğini yaparak değerlendirme kültürünün geliştirilmesi 

ve bu konudaki kapasitenin güçlendirilmesi konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. 

Üst Düzey Yönetim, yapılan izleme ve değerlendirmelere karşı yönetimin cevaplarının 

zamanlıca verilmesi ve değerlendirme raporlarında yer alan önerilerin uygulanması ve 

izlenmesi konularından sorumludur.  

İdari Kurullar: UNCTAD’ın kamuoyuna karşı hesap verebilirliğini göstermesi 

açısından TKK’nın, UNCTAD bünyesinde yapılan izleme ve değerlendirmelerin 

belirlenen ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı konusunda sorumluluğu 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, TKK genellikle Program İnceleme Çalışma Grubu 

vasıtasıyla izleme yapmakta ve ihtiyaç olması durumunda izleme ve değerlendirme 

faaliyetleri ve kurumsal destek konularında harekete geçmektedir. İzleme ve 

değerlendirme politikalarının oluşturulması ve bu konudaki bütçenin taksim edilmesi 

gibi konular ise Genel Kurulun sorumluluğundadır.   

                                                           
150 a.g.e,:8-9.  
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UNCTAD Genel Sekreterliği: Genel Sekreterlik, idari kurullar adına izleme ve 

değerlendirme yapma yetkisiyle donatılmıştır. Normlara ve standartlara uyumlu 

yapılmasını temin etmek, değerlendirme fonksiyonunun bağımsızlığını sağlamak, 

ilgili birime yeteri derecede yetkin uzman sağlamak, izleme ve değerlendirme 

faaliyetleri için finansal destek sağlamak Genel Sekreterliğin görevleri arasında yer 

almaktadır. Genel Sekreterlik ayrıca idari kurulların izleme ve değerlendirme 

sonuçlarına yönelik kararlarının uygulanmasının takip edilmesi konusundan da 

sorumludur.   

İzleme ve Değerlendirme Birimi: UNCTAD İzleme ve Değerlendirme Birimi, izleme 

ve değerlendirme fonksiyonunun asıl sorumlusu ve yetkilisidir. Doğrudan Genel 

Sekretere raporlama yapmakta olup çalışmalarında bağımsız ve tarafsızdır. İzleme ve 

Değerlendirme Birimi ayrıca, program bazında yürütülen projelerin kalitesini artıracak 

denetim faaliyetlerini koordine etmektedir. İzleme ve Değerlendirme Birimi görevini 

yerine getirirken yaptığı temel faaliyetler şunlardır:151  

 UNCTAD’ın değerlendirme faaliyetlerini yönetmek, yürütmek ve desteklemek, 

 Değerlendirme standartlarının belirlenmesi ve değerlendirme rehberi 

materyallerinin oluşturulmasına katkı sağlamak,  

 Program performans raporlarının hazırlanmasında SOİD yaklaşımı çerçevesinde 

program yöneticilerine rehberlik etmek,   

 Proje İnceleme Komitesi’nin bir üyesi olarak yeni proje tekliflerinin incelemesine 

katılmak, 

 Öz (İç) değerlendirmeler için kapasite geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak. 

Proje Yöneticileri ve Proje Sorumluları: Proje yöneticileri ve proje sorumlularının, 

program ve projeleri SOİD yaklaşımına uygun olacak şekilde tasarlamak, gerekli olan 

bütün veri ve bilgileri değerlendiricilere sunmak ve değerlendirme içerisinde yer 

alacak kişiler arasında işbirliğini sağlamak gibi sorumlulukları bulunmaktadır. 

 

  

                                                           
151 UNCTAD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 9.09.2016,  

<http://unctad.org/en/pages/about%20unctad/evaluation%20at%20unctad/evaluation-at-unctad.aspx>. 
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 Yöntem  

UNCTAD 2000’li yılların başından itibaren ilgili kurallar ve kararlara uygun 

olarak iş programının planlanmasında, bütçelenmesinde, izleme ve 

değerlendirmesinde sonuç odaklı yöntemi benimsemektedir.152 Verilerin düzenli 

olarak toplanması ve analizini gerektiren153 bu modelle UNCTAD paydaşlarına karşı 

hesap verilebilir olmayı ve bünyesinde yürütülen faaliyetlerin de sürekli 

iyileştirilmesini amaçlamaktadır.  

 OECD’de olduğu gibi UNCTAD bünyesinde de programlama, bütçeleme, 

uygulama, izleme ve değerlendirme unsurları arasında sıkı bir yönetim döngüsü 

oluşturulmuştur. Bu döngü SOİD yaklaşımı çerçevesinde gerçekleşmekte olup 

programlamalar iki yıllık aralıklarla tasarlanmaktadır. Bu programlama şekli 

UNCTAD bünyesinde yürütülen izleme ve değerlendirme faaliyetlerini doğrudan 

etkilemektedir. Bu kapsamda, UNCTAD bünyesinde yapılan izleme ve 

değerlendirmeler çoğunlukla program düzeyinde gerçekleşmektedir.  

SOİD yaklaşımı kapsamında UNCTAD, izleme ve değerlendirme 

fonksiyonunun güçlendirilmesine büyük önem atfetmektedir. Bu amaçla, 2011 

yılından itibaren programlama fonksiyonu İzleme ve Değerlendirme Biriminin 

sorumluluğundan alınmış, söz konusu birimin sadece izleme ve değerlendirme 

konusunda ihtisaslaşması sağlanmıştır.154 Ayrıca, UNCTAD bünyesinde yürütülen 

faaliyetleri etkileri konusunda faydalanıcılardan doğrudan geri bildirim almak için 

zaman zaman saha araştırmaları yapmaktadır. Her bir araştırma için yaklaşık 20,000 

ABD Dolarlık bütçe ayırabilmektedir.155  

 İzleme ve değerlendirme çeşitleri  

UNCTAD’da hem iç hem de dış izleme ve değerlendirme yapılmaktadır. 

Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak, değerlendirmeler kurum içerisinde 

farklı birimlerde çalışan uzmanlar veya kurum dışındaki danışmanlar tarafından 

yapılmaktadır. UNCTAD’daki dış değerlendirmeler geniş tematik alana yönelik 

                                                           
152 UNCTAD, 2011:9.  

153 UNCTAD Trade and Development Board, 2012:3. 

154 a.g.e.: 4. 

155 a.g.e.: 5. 
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olabileceği gibi bütün UNCTAD sistemini ilgilendiren stratejik konulara dönük de 

olabilmektedir. UNCTAD Değerlendirme Politikası Belgesi’ne göre UNCTAD’da 

genel olarak şu tür değerlendirmeler yapılmaktadır: 

TKK tarafından yaptırılan dış değerlendirmeler: TKK, izleme ve değerlendirme 

konusuna ilişkin görevlerini TKK’ya bağlı Program İncelemesi Çalışma Grubu 

marifetiyle yerine getirmektedir. Söz konusu Çalışma Grubu, izleme ve değerlendirme 

planı çerçevesinde her yıl için UNCTAD’ın çalışma alanı içerisindeki bir konuyu 

derinlemesine incelemektedir. Bu inceleme bir dış değerlendirici veya değerlendirici 

ekibi tarafından yapılmaktadır. Hazırlanan izleme ve değerlendirme raporları adı 

geçen Çalışma Grubu’na sunulmaktadır. Raporda geçen önerilerin hayata geçirilmesi 

ve izlenmesi Çalışma Grubu tarafından yerine getirilmektedir.  

Yardım sağlayan kuruluşlar ve diğer dış kurumlar tarafından yaptırılan dış 

değerlendirmeler: UNCTAD, kalkınma yardımı yapan uluslararası kuruluşlarla 

işbirliği halinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, dış kaynak kullanımıyla 

gerçekleştirilen proje veya programların uygulanması sırasında, yardım sağlayan 

kuruluşlar UNCTAD’dan bir değerlendirme talebinde bulunabilmektedir. Yine aynı 

şekilde ortak kuruluşlar ve ortak projelerin yönetim birimleri değerlendirme talep 

edebilirler. Burada önemli olan nokta söz konusu izleme ve değerlendirmeye 

başlanmadan önce ilgili bölüm başkanlığından ve İzleme ve Değerlendirme 

Biriminden onay alınmasıdır. 

Program yöneticileri tarafından yaptırılan dış değerlendirmeler: UNCTAD 

bünyesinde, programın yönetilmesinden sorumlu birim kendi programlarını 

geliştirmek üzere ölçümler yapmak ve yeni yollar keşfetmek için dış değerlendirme 

yaptırabilmektedir. Aynı şekilde, söz konusu izleme ve değerlendirme için ilgili bölüm 

başkanlığından ve İzleme ve Değerlendirme Biriminden onay alınması zorunludur.  

İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan iç değerlendirmeler: Yönetim 

veya dış kuruluşlar tarafından talep edildiği takdirde İzleme ve Değerlendirme Birimi 

izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunabilmektedir.  
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Program Yöneticileri tarafından yapılan iç değerlendirmeler: Süreli ilerleme 

raporlarını da içeren bu tür iç değerlendirmelerde temel olarak program sonunda ortaya 

çıkan fiili duruma ilişkin gözlemler yer almaktadır. 

İlke olarak, izleme ve değerlendirme için gerekli olan finansal kaynakları 

sağlamak ilgili birimin sorumluluğu altındadır. Buna göre, TKK veya Genel 

Sekreterlik bünyesinde yapılan izleme ve değerlendirmeler ya normal bütçe tarafından 

ya da bu amaçla kurulmuş bir emanet fon aracılığıyla finanse edilmektedir. Yardım 

sağlayan kuruluşlar veya diğer dış birimler tarafından yaptırılan veya talep edilen 

izleme ve değerlendirmeler, kendileri tarafından finanse edilmektedir. Ancak, Genel 

Sekreterlik kuruluşun menfaatine olabilecek durumlarda ve özel değerlendirme 

kapsamı dışındaki durumlarda da bütçe tahsisi yapabilmektedir.156  

 Süreç 

UNCTAD’da faaliyetler program bazında yürütüldüğünden izleme ve 

değerlendirme faaliyetleri temel olarak program seviyesinde yürütülmektedir. 

UNCTAD bünyesinde alınan politika tavsiyesi kararları programlamalara 

dönüştürülmek suretiyle hayata geçirilmektedir.  

Bu programlama UNCTAD’ın iki yıllık yönetim döngüsü çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. İki yıllık yönetim döngüsünün temel unsurları; programlama, 

bütçeleme, uygulama, izleme ve değerlendirmedir. Bu unsurlar arasındaki ilişki Şekil 

2.8’de gösterilmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 UNCTAD resmi internet sitesi, erişim tarihi: 2.04.2017,  

<http://unctad.org/en/pages/about%20unctad/evaluation%20at%20unctad/mandates-of-the-trade-and-

development-board--.aspx>. s.1.  
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Şekil 2.8. UNCTAD’ın İki Yıllık Yönetim Döngüsü  

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Bu döngü, ilgili Çalışma Grubu’nun UNCTAD için iki yıllık Stratejik Çerçeve 

ve Program taslağını hazırlaması ve üye ülkelerin görüşüne sunmasıyla başlamaktadır. 

Üye ülkelerin onayının akabinde belirlenen çalışma programı çerçevesinde birimler 

kendi çalışma planlarını revize edip ilan etmektedir. Bu adımdan sonra, bütçeleme 

Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra programlar uygulamaya geçmektedir. 

Daha sonra, her program altında yürütülen faaliyetler Genel Sekreterlik seviyesinde 

izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.157  

2.2.3.1. Politika düzeyinde izleme ve değerlendirme  

En yüksek karar alma organı olan ve dört yılda bir farklı bir temayla toplanan 

UNCTAD Konferanslarında alınan politika tavsiyeleri UNCTAD bünyesinde iki yıllık 

programlar şeklinde tasarlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır. Bu bakımdan, 

politika düzeyinde yapılabilecek izleme ve değerlendirmeler program düzeyinde 

gerçekleştirilmektedir.  

 

  

                                                           
157 a.g.e.:3. 

Programlama

Bütçeleme

Uygulamaİzleme

Değerlendirme
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2.2.3.2. Program düzeyinde izleme ve değerlendirme 

İki yıllık olarak uygulanan programların izlenmesi ve değerlendirilmesinden 

Genel Sekreterlik sorumludur. Program düzeyindeki izleme ve değerlendirme sürecine 

ilişkin şema Şekil 2.9’da gösterilmektedir.  

Şekil 2.9. Program Düzeyinde İzleme ve Değerlendirme Şeması 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Şekil 2.9’da görüldüğü üzere program düzeyinde yapılan izleme ve 

değerlendirme süreci bölüm başkanının ihtiyacı belirlemesi ve buna ilişkin olarak bir 

iş şartnamesi hazırlamasıyla başlamaktadır. Daha sonra, Genel Sekreter tarafından 

onaylanan bu şartname, program düzeyinde yapılacak izleme ve değerlendirmenin 

yöntemini ve kapsamını belirlemektedir.  

Daha sonra, program düzeyinde Sekretarya ve/veya dış yüklenici tarafından 

hazırlanan izleme ve değerlendirme raporundaki bulgulara yönelik olarak ilgili bölüm 

başkanlığı bir yönetim cevabı hazırlamaktadır. Bu cevap, UNCTAD bünyesinde 

yapılan bütün izleme ve değerlendirme faaliyetlerine karşılık hazırlandığından nihai 

değerlendirmelerin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmektedir. Söz konusu yönetim 

cevapları değerlendirme belgesinde yer alan önerilerin UNCTAD tarafından tamamen 

veya kısmen kabul edildiğini veya reddedildiğini açık şekilde ortaya koymaktadır. 

Reddedilen öneriler için ayrıntılı bir savunma hazırlanmaktadır. Yönetim cevabında 

özellikle zaman çerçevesi ve atılacak adımlar tanımlanmakta ve sorumlu birimler ve 

personel belirlenmektedir.  Bahse konu yönetim cevabı, nihai değerlendirme 

raporunun sunulmasından en az iki ay önce hazırlanmalıdır. Bütün yönetim cevapları 

Genel Sekreter tarafından onaylanmak zorundadır.  

Söz konusu yönetim cevabına karşılık izleme ve değerlendirme raporunda 

gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra rapor Sekretaryaya iletmektedir. Genel 

Sekreterlik söz konusu izleme ve değerlendirme raporunu TTK’ya sunmaktadır.  

Bölüm başkanı 
ihtiyacı belirler, 
Genel Sekreter 
onaylar

İzleme ve 
değerlendirme 
raporu 
hazırlanarak 
Sekretaryaya 
sunulur

Sekretarya bir 
cevap kağıdı 

hazırlar

Nihai çıktılar  
TTK'ya sunulur
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UNCTAD bünyesinde izleme ve değerlendirmeye ilişkin raporlar; Program 

Performans Raporu ve Sonuç Bazlı Yıllık Rapor olarak ikiye ayrılmaktadır. Program 

Performans Raporu her bir program bazında izleme ve değerlendirmeyi yapanlar 

tarafından hazırlanan ve genel olarak programların performansını ölçen, ne kadar 

fayda üretildiğini gösteren bir rapor iken; Sonuç Bazlı Yıllık Raporu, Genel Sekreterlik 

tarafından hazırlanan ve yıl içerisinde uygulanan tüm programlara ilişkin izleme ve 

değerlendirme bilgisi sunan bir rapordur.158   

Söz konusu bu raporlar, UNCTAD bünyesinde yürütülen bütün programların 

sonuçları hakkında üye ülkelerin bilgi edinmesini sağlayan temel araçlardır. Özellikle 

sonuç-odaklı yaklaşımla yapılan izleme ve değerlendirmeler hem gelecek yıllara 

ilişkin programların tasarlanmasında hem de program performanslarının artırılması 

noktasında önemli bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca, bu raporların bulguları gelecek iki 

yıl için hazırlanan programlara da katkıda bulunmaktadır.    

Söz konusu bu raporlar, mümkün olduğunca özlü, kolay anlaşılır ve özenli 

olmalıdır. Ayrıca, raporlarda bilgiye dayalı bulguların yanı sıra öneriler de 

bulunmalıdır. Söz konusu raporların yaygınlaştırması ve değerlendirme bulguları ve 

önerilerin izlenmesi en az raporun kendisi kadar önem arz etmektedir.  

2.2.3.3. Proje düzeyinde izleme ve değerlendirme  

UNCTAD’da faaliyetler program bazında yürütülmesine karşın programlar 

zaman zaman alt programlara ve projelere ayrılmak suretiyle uygulanabilmektedir. 

Uygulanan bu alt programlar ve projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinden 

uygulayıcı Birimler sorumludur. Metodolojik olarak aynı yöntemler takip edilse de 

programlar ile projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi arasında düzey ve kapsam 

farkı bulunmaktadır.  

 

 

                                                           
158 a.g.e.:7-9. 
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2.3. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (APEC)  

APEC, bölgesel ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan 

hükümetlerarası bölgesel bir platformudur. APEC, 1989 yılında Kanbera’da 

(Avusturalya) on iki ülkenin159 katıldığı toplantı sonucunda gayri resmi bir diyalog 

grubu olarak ortaya çıkmıştır. APEC Sekretaryası 1992 yılında Singapur’da 

kurulmuştur.160 1993’te üye ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Seattle 

(ABD) Toplantısından sonra APEC sadece dışişleri ve ticaret bakanları düzeyinde 

yapılan toplantılardan ibaret olan bir platformdan, zirve düzeyinde faaliyetlerin 

yapıldığı daha görünür bir yapıya kavuşturulmuştur.161   

1994 yılında Bogor’da (Endonezya) yapılan toplantıda, daha sonra Bogor 

Hedefleri diye anılan bazı hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler, APEC’in ekonomik 

vizyonu açısından büyük öneme sahip olduğu gibi APEC bünyesinde yürütülen izleme 

ve değerlendirme faaliyetleri açısından da kritik öneme sahiptir. Söz konusu hedefler 

kısaca; Asya-Pasifik Bölgesinin büyüme ve kalkınmasını sürdürmek, çok taraflı 

serbest ticaret sistemini güçlendirmek ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşması (GATT) ilkelerine uygun olarak, taraflar arasında mal, hizmet ticareti ve 

yatırımların önündeki engelleri azaltmak olarak sıralanabilmektedir.162 Bu toplantıda 

ayrıca, 2010 yılı itibarıyla gelişmiş üye ülkeleri arasında, 2020 yılı itibarıyla da bütün 

üye ülkeler arasında ticaret ve yatırımları serbestleştirme kararı alınmıştır.163 1995'te 

Osaka Eylem Gündemi hazırlanarak politika diyalogları, ekonomik ve teknik işbirliği 

faaliyetleri yoluyla Bogor Hedeflerinin hayata geçirilmesi konusunda bir eylem planı 

hazırlanmıştır.  

Temel amacı ekonomik konular olan APEC, yıllar geçtikçe gündemine farklı 

konuları da almıştır. APEC’in bugün “Üye Ekonomiler” olarak anılan 21 üyesi 

bulunmaktadır. Dünya Bankası’nın 2016 yılı verilerine göre, APEC dünya nüfusunun 

                                                           
159 Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Avusturalya, Kanada, Japonya, Yeni 

Zelanda, Güney Kore ve ABD. 

160 Chartrand, 2004:12-13,  

161 Aggarwal and Lin, 2001:1. 

162 Başar, 2017. 

163 Aggarwal and Lin, 2001:1 



79 
 

yaklaşık yüzde 40'ına, dünya ekonomisinin yüzde 60'ına ve dünya ticaretinin ise yüzde 

45'ine sahip önemli bir ekonomik işbirliği platformudur.  

APEC üyeleri geniş bölgesel hedeflerine (Bogor Hedefleri) ulaşmak 

konusunda, kararların ortak alındığı, ancak bu kararları uygulamanın devletlerin 

kendisine bırakıldığı, az veya hiçbir denetimin olmadığı “uyumlu tek yanlılık” 

(concerted unilateralism) formülünü benimsemiştir.164 Ancak, bu formülde denetim 

mekanizmalarının zayıf olması, APEC’i farklı yönetim mekanizmaları arayışına sevk 

etmiştir.165  

2.3.1. APEC’in yapısı ve genel özellikleri 

APEC’i oluşturan farklı gelişmişlik seviyesi ve ekonomik büyüklüğe sahip 

ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları APEC’in kurumsal yapısının şekillenmesinde 

önemli bir etken olmuştur. Japonya, APEC’in Asya Pasifik havzasında ekonomik 

işbirliğini sağlayacak ve karşılıklı ekonomik bağımlılığı temin edecek projeleri hayata 

geçirecek bölgesel bir yapı olmasını arzu ederken, ABD ticari konuların istişare 

edilebileceği gevşek bir yapıdan yana tavır sergilemiştir.166 Bu çerçevede, APEC’in 

örgütlenme yapısı ve çalışma sistematiğine bakıldığında esnek ve fikir birliği 

çerçevesinde çalışmalarını sürdüren bir yapı görülmektedir.  

APEC’in çalışma prensiplerine göre politika seviyesinde yürütülen faaliyetler 

diğer çalışmalarından farklılık arz etmektedir. Politika geliştirme seviyesindeki 

faaliyetler yıllık olarak yapılan APEC Zirveleri, APEC Bakanlar toplantıları ve APEC 

İş Danışma Konseyi (ABAC) toplantılarıyla yürütülmektedir.   

APEC Zirveleri, yılda bir yapılmakta ve bu toplantının sonucunda ortaya çıkan 

bildiriler APEC’in politika gündemini belirlemektedir. APEC Zirvelerine üye 

ülkelerin devlet başkanları katılmaktadır. Her yıl farklı bir temayla düzenlenen Zirve 

                                                           
164 “Uymlu tek yanlılık”, devletlerin bazı ortak hedefleri belirlemek üzere bir araya geldiği, daha sonra 

bu hedefleri tek taraflı ve gönüllü olarak sürdürmek için adımlar attığı yöntemdir. Bu kavram, 1994 

yılında Bogor Liderler Toplantısındaki ticaretin serbestleştirilmesine ilişkin tartışmalarda APEC’in 

gündemine gelmiştir. Bu kavramla söz konusu toplantıda çıkmaza giren müzakereler için bir çeşit 

çözüm bulunmuştur (Capie and Evans, 2002:82). 

165 APEC resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.05.2017, 

<http://www.apec.org.au/docs/koreapapers1/SII-SY-Paper.pdf>. 

166 Başar, 2017. 
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toplantıları APEC’in en üst karar alma organı olup bu Zirvelerde, APEC’in temel 

politikası gözden geçirilmekte ve yeni politikalar belirlenmektedir.  

APEC Bakanlar Toplantıları (APEC Yıllık Dışişleri veya Ekonomi/Ticaret 

Bakanları Toplantıları), APEC Zirve Toplantılarının hemen öncesinde 

gerçekleştirilmektedir. Bakanlar yıl içerisinde yapılan faaliyetleri değerlendirmekte ve 

taslak politika tavsiyelerini APEC Zirvelerinin görüşlerine sunmaktadır. Söz konusu 

Bakanlar toplantılarının hemen öncesinde Yüksek Düzeyli Uzmanlar toplantıları 

gerçekleştirilmektedir. Bakanlar toplantıları Yüksek Düzeyli Uzmanların 

çalışmalarını hem yönlendirmekte hem de değerlendirmektedir.167 Benzer şekilde, 

Sektörel Bakanlar toplantıları da yıllık düzenli olarak yapılan ve APEC politika 

faaliyetlerine katkıda bulunan toplantılardandır. Bu toplantılarda da alınan tavsiye 

kararlar APEC Ekonomi Liderlerinin görüşlerine sunulmaktadır.  

APEC bünyesinde özel sektöre verilen önemin göstergesi olarak kurulan 

APEC İş Danışma Konseyi (ABAC), APEC politika faaliyetlerine katkıda bulunan bir 

başka oluşumdur. Söz konusu Konsey, APEC Zirveleri için hazırladığı yıllık resmi 

rapor yoluyla APEC konularına dönük özel sektör perspektifi sunmaktadır. Yıllık 

rapor, APEC bölgesinde iş ve yatırım ortamını iyileştirmek için öneriler içermektedir. 

ABAC yılda dört defa yapılmaktadır. ABAC mekanizmasıyla, APEC’in ekonomik 

işbirliği faaliyetlerine özel sektör perspektifi yansıtılmaktadır.  

APEC bünyesinde yürütülen faaliyetler dört komite tarafından 

yürütülmektedir. Bunlar; Ticaret ve Yatırım Komitesi, Ekonomik ve Teknik İşbirliği 

Komitesi, Ekonomik Komite, Bütçe ve Yönetim Komitesi’dir. Komitelerin altında, 

komiteler tarafından verilen görevleri yerine getirmek üzere alt komiteler, uzmanlar 

grubu, çalışma grubu ve görev gücü gibi alt çalışma birimleri bulunmaktadır.  

APEC’in faaliyetleri üye ekonomilerin yıllık katkı payları ile finanse 

edilmektedir. Bu katkı hâlihazırda toplam 2016 yılı itibarıyla 15 milyon ABD Doları 

civarındadır. Üye ekonomiler ayrıca, APEC'in ticaret ve yatırımının 

kolaylaştırılması/serbestleştirmesi hedeflerini ilerleten projeleri desteklemek ve 

                                                           
167 Morgan, 2000:5 

http://www.apec.org/Meeting-Papers/Ministerial-Statements.aspx
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özellikle gelişmekte olan üye ekonomilerin bu alandaki kapasite geliştirme 

ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü katkılar sağlamaktadır.168   

APEC faaliyetleri Singapur’da bulunan APEC Sekretaryası tarafından 

yürütülmektedir. Sekretarya personeli, üye ülkelerden geçici süreyle istihdam edilen 

program görevlilerinden oluşmaktadır. APEC’te ev sahibi ülkenin, aynı zamanda 

Genel Sekreterlik görevini de 3 yıllığına üstlenmesiyle Sekretarya faaliyetlerinde 

sürdürülebilirlik gözetilmiştir.169  

2.3.2. APEC’in çalışma sistemi ve karar mekanizmaları 

APEC’in çalışma prensibi; "aşağıdan-yukarıya" ve "yukarıdan-aşağıya" 

şeklinde tezahür eden bir modele dayanmaktadır. Bu modelde, en alt tabakada bulunan 

çalışma grupları, yıllık olarak toplanan APEC Liderler ve Bakanlar toplantılarına 

stratejik politika önerileri sunmaktadır. Çalışma grupları daha sonra APEC tarafından 

finanse edilen projeler aracılığıyla üst düzeyde kabul edilen bu politika tavsiyelerini 

hayata geçirmektedir.170  

APEC’in çalışma alanları, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi gibi 

geleneksel konulardan altyapı, çevrenin korunması ve sosyal problemlere kadar geniş 

çapta modern konuları kapsamaktadır. Osaka Eylem Gündemi ile gündeme gelen 

ekonomik ve teknik işbirliği, APEC’in en önemli işbirliği alanlarından bir tanesidir. 

Bu çerçevede kurulan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Yönlendirme Komitesi üye 

ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeylerini yakınlaştırmak ve insan kapasitesinin 

artırılması suretiyle kalkınmayı desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Böyle bir komitenin kurulmasıyla APEC’in hedefleri daha iyi tanımlanmış, 

uygulamalar düzenli olarak gözden geçirilmiş ve performans göstergeleri daha kolay 

izlenip değerlendirilmiştir.171  

Daha evvel ifade edildiği üzere, APEC, “uyumlu tek yanlılık” yaklaşımı 

kapsamında, bağlayıcılığı olmayan taahhütler temelinde faaliyetlerini yürütmektedir. 

                                                           
168 APEC Secretariat, 2016:8-9. 

169  APEC resmi internet sitesi, erişim tarihi: 7.01.2017, 

<https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates>. 

170 APEC resmi internet sitesi, erişim tarihi: 3.03.2017, <https://apec.org/About-Us/About-APEC>. 

171 Aggarwal and Lin, 2001:3-4. 

https://apec.org/About-Us/About-APEC
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Bu çerçevede APEC, üyelerine Anlaşmalara dayanan hukuki yükümlülükler 

getirmemekte, kararları oy birliğiyle almakta, yükümlülükler ise üye ülkelerce gönüllü 

olarak üstlenilmektedir.172  

APEC’in üye ülkelerin milli politikaları üzerinde zorlayıcı ve şekillendirici 

etkisinin sınırlı olması APEC’in bölgesel düzeyde aldığı kararların uygulanıp 

uygulanmadığına yönelik belirsizliklere neden olmaktadır. Ancak yine de APEC'in 

üye ülkelerin milli politikaları üzerinde etkili olmadığı söylenemez. APEC bünyesinde 

alınan kararların ne kadar uygulandığı konusunda yapılan çalışmalar APEC üyeleri 

arasında zihinsel/kavramsal benzerliklerin oluştuğunu ve beklentilerin uyumlaştığını 

göstermektedir.173 Öte yandan, APEC bünyesinde düzenli olarak yapılan üst düzey 

toplantıların, alınan kararların uygulanması bağlamında önemli bir baskı 

oluşturduğu174 düşünülse de alınan kararların ne kadar uygulandığı konusunda net bir 

bilgi bulunmamaktadır. Bu bağlamda, bu bilginin elde edilmesi hususunda etkin 

işleyen bir izleme ve değerlendirme sisteminin varlığının büyük önem arz ettiği 

anlaşılmaktadır.  

2.3.3. APEC’in izleme ve değerlendirme genel çerçevesi 

Asya Pasifikte serbest ticaret ve yatırımı hedefleyen Bogor Hedeflerini 

gerçekleştirmek üzere 1995 yılında kabul edilen Osaka Eylem Gündemi, APEC 

faaliyetlerine yön veren stratejik yol haritası olarak kabul edilmektedir.175 Osaka 

Eylem Gündemi’nde APEC üye ülkeleri için genel ilkeler tanımlanmış olup bu ilkeler 

doğrultusunda izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütüleceği işaret edilmiştir.   

Diğer taraftan, sürekli genişleyen gündem, sayısı artan projeler ve çeşitli 

seviyelerde gerçekleştirilen faaliyetler APEC bünyesinde etkin bir izleme ve 

değerlendirme sisteminin kurulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, 

APEC, müdahalelerinin etkinliğini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bir izleme ve 

değerlendirme sisteminin kurulmasına yönelik olarak çalışmalarını uzun yıllardan beri 

                                                           
172 APEC resmi internet sitesi, erişim tarihi: 7.01.2017,  

<https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates>. 

173 Aggarwal and Lin, 2001:6. 

174 Curtis and Ciuriak, 1999:11. 

175 APEC resmi internet sitesi, erişim tarihi: 6.02.2017,  

https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Action-Plans. 

https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates
https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Action-Plans
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sürdürmektedir. APEC’te, izleme ve değerlendirmenin amaçları şöyle tarif 

edilmektedir:176   

 APEC müdahalelerinin APEC hedeflerine ulaşmak konusunda ne kadar 

katkıda bulunduğunu ölçmek, 

 APEC karar alma mekanizmalarının sonuç odaklı bir yaklaşıma 

dönüştürülmesine yardımcı olmak.  

Buradan anlaşıldığı üzere son yıllarda genel eğilim haline gelen SOİD 

yaklaşımı APEC bünyesinde de tercih edilen bir yaklaşım olmuştur.  

APEC, izleme ve değerlendirme süreci boyunca anlayış birliğinin sağlanması 

açısından izleme ve değerlendirmenin hemen hemen her adımı için bir şablon 

geliştirmiştir.177 İzleme ve değerlendirme konusunda, APEC’in genel olarak proje,  

program ve politika düzeyinde olmak üzere üç seviyede faaliyet yürüttüğü 

görülmektedir.  

2.3.3.1. Politika düzeyinde izleme ve değerlendirme 

Politika düzeyinde yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetleri, üye ülkeler 

arasında politika yakınlaşmasına ve eş zamanlı gelişmeye katkıda bulunduğundan, 

APEC bünyesinde bu konuya özel bir önem atfedilmektedir. Politika seviyesinde 

izleme ve değerlendirme için iki farklı araç kullanılmaktadır. Bunlar; Bireysel Eylem 

Planları (BEP)  ve Kolektif Eylem Planlarıdır (KEP).  

 Bireysel Eylem Planları (BEP)  

Bogor Hedeflerinde belirtilen serbest ticaret ve yatırım hedeflerinin 

gerçekleştirilmesine yönelik APEC bünyesinde alınan kararların ülkelerde ne ölçüde 

uygulandığını göstermek amacıyla her ülke düzenli olarak Bireysel Eylem Planını 

hazırlamakta ve APEC Sekretaryasına sunmaktadır. Bu planlarda, APEC üye 

                                                           
176  Weiser and Wiebe, 2013:1. 

177 Örnek olarak: Kavram Kâğıdı Şablonu, Proje Teklif Şablonu, Kalite Değerlendirme Çerçevesi 

Şablonu, Proje İzleme Raporu Şablonu, Proje Değerlendirme Raporu Şablonu, Proje Değerlendirme 

Anketi Şablonu vb. 



84 
 

ekonomileri kendi zaman çizelgelerini ve hedeflerini belirlemekte, gönüllü ve 

bağlayıcı olmayan bir temelde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.178 

BEP’ler; tarifeler, tarife dışı önlemler, hizmetler, yatırımlar, standartlar, 

gümrük işlemleri, fikri mülkiyet hakları,  rekabet politikası, DTÖ yükümlülükleri, 

bölgesel ticaret anlaşmaları ve serbest ticaret anlaşmaları gibi alanlarda 

hazırlanmaktadır. Ancak, BEP’ler bu alanlarla sınırlı olmayıp zaman zaman farklı 

konularda da hazırlanabilmektedir. BEP’i her ülke kendisi için hazırlamakta ve 

uygulamaktadır.179  

Her yıl, birkaç APEC üyesi ülke BEP'lerini gözden geçirme konusunda gönüllü 

olarak birbirlerini izleme ve değerlendirmeye tabi tutarlar. OECD’de de uygulanan ve 

“akran incelemesi” olarak bilinen bu süreçte bağımsız araştırma ve analizler yapan 

uzmanlar ve özel sektör kuruluşu olan ABAC da yer almaktadır. Söz gelimi, APEC 

Liderleri 2005 yılını baz almak suretiyle 2035 yılına kadar APEC bölgesi genelinde 

enerji yoğunluğunu (GSYİH birimi başına enerji) en az yüzde 45 azaltmak üzerinde 

görüş birliğine varmışlardır. Sekretarya tarafından koordine edilen Enerji Verimliliği 

Akran İncelemesi gönüllü bir üye ülkenin enerji politikalarına odaklanmakta ve 2035 

yılı hedeflerine ulaşma konusunda ilgili ülkeye yardımcı olan bir mekanizma olarak 

değerlendirilmektedir.180 APEC’teki akran incelemesi süreci Şekil 2.10’da 

gösterilmiştir. 

Şekil 2.10. APEC’teki Akran İncelemesi Süreci 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

                                                           
178 APEC resmi internet sitesi, erişim tarihi: 6.02.2017,  

https://www.apec.org/About-Us/How-APEC-Operates/Action-Plans. 

179 a.g.e,. 

180 APERC resmi internet sitesi, erişim tarihi: 25.03.2017,  

<http://aperc.ieej.or.jp/publications/reports/pree.html>.  
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Akran incelemesi sürecinde, inceleme takımı ev sahibi ülkeye bir ziyaret 

gerçekleştirmekte ve bu konuda bilgi sahibi olan bakanlık yetkilileri, araştırma 

enstitüleri, birlikler, enerji şirketleri, piyasa düzenleyicileri, tüketici birlikleri, yerel 

yönetimler ve diğer ilgili paydaşlarla mülakatlar yapmaktadır. Daha sonra, inceleme 

takımı taslak bir rapor hazırlamakta ve incelenen ülkeye sunmaktadır. Üye ülkenin 

görüşleri çerçevesinde revize edilen bu taslak rapor daha sonra bir sonraki toplantıda 

tartışılmak üzere ilgili APEC çalışma grubu üye ülkelerine dağıtılmaktadır.  APEC 

çalışma grubu bu raporu tartışıp onayladıktan sonra söz konusu rapor resmi olarak 

tamamlanmakta ve yayımlanmaktadır.181 Bu şekilde yapılan akran incelemeleri bir 

sonraki incelemeler için girdi teşkil etmektedir.  

APEC bünyesinde yapılan akran incelemelerinin OECD bünyesinde 

yapılanlardan temel farkı düzenli olarak yapılmamalarıdır. OECD’de akran 

incelemeleri daha evvel üzerinde uzlaşılan konularda düzenli olarak yapılmakta ve 

ilgili konuda kaydedilen ilerleme daha net anlaşılmaktadır.   

 Kolektif Eylem Planları (KEP) 

KEP’ler, BEP'lere benzer şekilde Osaka Eylem Gündemi’nde ana hatları 

verilen konulara ilişkin olarak tüm APEC üyesi ülkelerindeki ilerlemeyi ayrıntılı 

olarak gösteren bir mekanizmadır.  KEP'ler, örgüt bünyesinde kaydedilen ilerlemeyi 

gözden geçirmek ve serbest ticaret ve yatırım hedeflerine ulaşmak amacıyla 

atılabilecek adımları belirlemek konusunda önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. 

BEP’ler üye ülkeler tarafından hazırlanmasına karşılık KEP’ler yıllık olarak 

Sekretarya tarafından hazırlanmaktadır.  

2.3.3.2. Program düzeyinde izleme ve değerlendirme 

Asya-Pasifikte daha kaliteli ve dengeli bir ekonomik büyümenin sağlanması 

bağlamında APEC’in etkinliğinin artırılması amacıyla son dönemde önemli yapısal 

reformlar hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, “APEC’in Yapısal Reformlara Dönük 

Yeni Stratejisi” 2010 yılında APEC Liderler Zirvesinde kabul edilmiştir.182  

                                                           
181 a.g.e. 

182 Kuriyama, 2012:1. 
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APEC’in kurumsal yapısının güçlendirilmesi yönündeki bu çabalar APEC’i 

belli faaliyet alanlarında sonuç odaklı stratejik planlar geliştirmeye yöneltmiştir. Bu 

tip stratejik planların artmasıyla beraber program bazlı çalışmalar artmış, program 

düzeyinde izleme ve değerlendirme yaklaşımı güçlenmiştir. Söz gelimi, kapasite 

geliştirme projelerinin bir sektör altındaki toplam etkisini ölçebilmek proje düzeyinde 

izleme ve değerlendirme sistemiyle sınırlı iken bu konu program düzeyinde izleme ve 

değerlendirme sistemiyle mümkün hale gelmiştir.183   

Bu kapsamda, sektörel alanlarda belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak için 

projelerin veya faaliyetlerin bir sistematik dâhilinde programlanması ve uygulanması 

kapsamında APEC, tekil projeler ve faaliyetleri belli bir program dâhilinde uzun vadeli 

ve çok yıllı uygulamalar şeklinde revize etmiştir. Söz konusu çok yıllı projeler, normal 

APEC projelerinden farklı bir standarda sahiptir. Tüm çok yıllı projelere ilişkin 

ölçütler EK 3’te yer almaktadır.  

2.3.3.3. Proje düzeyinde izleme ve değerlendirme 

APEC, ticaret ve yatırım hedefleri kapsamında kapasite geliştirme projelerini 

desteklemektedir. Bu bağlamdaki APEC projeleri, politika hedeflerini somut 

sonuçlara dönüştürmeye yardımcı olmaktadır. Söz konusu projeler, genellikle 

seminerler, çalıştaylar, yayınlar, araştırma raporları ve veri tabanlarının geliştirilmesi 

gibi faaliyetleri içeren kısa dönemli yumuşak (soft) kapasite geliştirme projeleri olarak 

tanımlanmaktadır.184  

APEC Bütçe ve Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Proje Kılavuzu, 

APEC projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik bilgileri içeren önemli bir 

belgedir. Kılavuz, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm APEC proje döngüsü 

kapsamında; proje tasarımı, hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için kullanılan çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölüm ise proje 

raporlama şablonlarını ve önemli kaynak materyalleri içermektedir. Söz konusu 

Klavuzda proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme ve tamamlama 

sürecinde yer alan aktörlerin sorumlulukları ve yetkileri belirlenmiştir. Buna göre 

                                                           
183 Weiser and Wiebe, 2013:1. 

184 APEC Secretariat, 2015:7. 
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APEC projelerinin sorumluluğu aşağıda sayılacak birçok aktör arasında 

paylaşılmaktadır.185  

Kıdemli Memurlar: Projeden sorumlu birimler için yönlendirmelerde bulunmak, üye 

ülkenin Ana Karar Vericisini aday göstermek, 200.000 ABD Dolarından fazla bütçeli 

olan projeleri onaylamak Kıdemli Memurların yetkisi ve sorumluluğundadır.  

Bütçe ve Yönetim Komitesi (BYK): Proje tekliflerini incelemek, proje tavsiyesinde 

bulunmak ve projeleri onaylamaktan sorumludur. Aynı zamanda, 200.000 ABD Doları 

veya daha az bütçeli projeleri onaylamaktadır.  

Ana Karar Vericiler (AKV): 21 ülkenin her birinden Kıdemli Memurlar tarafından 

aday gösterilen AKV’ler, kendi ülkelerinden alınan proje teklifleri/kavram kâğıtları 

arasında önceliklendirme yapmakla görevlidirler.  

Komiteler: APEC Komiteleri, komite düzeyinde belirlenmiş değerlendirme ölçütlerine 

göre Kavram Kâğıtlarını puanlandırmakla görevlidirler.  

Proje Sorumlusu (PS): Projeyi öneren ülke tarafından belirlenen PS, bir projenin 

tasarım, planlama ve uygulanması aşamalarında APEC proje kurallarının 

uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Proje tasarımı, uygulanması, izleme ve 

tamamlama raporlarının Sekretaryaya belirlenen kalıplar çerçevesinde sunulmasından 

sorumludur.  

Proje Yönetim Birimi (PYB): Proje uygulanması konusunda Sekretarya bünyesinde 

kilit role sahip birimdir. APEC tarafından finansman sağlanan proje sayısının hızla 

artmasıyla projelerin uygulamadaki etkinliğinin artırılması ve kurumsal hafızanın 

oluşturulması kapsamında PYB oluşturulmuştur.186 PYB, proje sorumluluklarının 

yerine getirilmesinde ve projelerin denetlenmesinde Bütçe ve Yönetim Komitesine 

yardımcı olmaktadır. PYB'nin sorumlulukları ve yetkileri şunlardır: 

 Proje tekliflerini planlama ve hazırlama konusunda Proje Sorumlularına 

tavsiyelerde bulunmak,   

 APEC kurallarına uygun olarak yıllık izleme ve değerlendirme raporu 

hazırlamak, 

 APEC proje politikalarını ve süreçlerini kurumsallaştırmak,  

                                                           
185 a.g.e.:9-12. 

186 Şenol Gün, 2013:51. 
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Yukarıda sayılan aktörlerden başka, APEC bünyesinde Politika Destek 

Biriminin oluşturulmasıyla beraber proje izleme ve değerlendirme mekanizması 

kurumsal bir çerçeveye kavuşturulmuştur. 

APEC projeleri, altı aylık bir döngüyle izlenmektedir. PS, belirlenen şablonu 

kullanarak izleme raporunu Sekretaryaya sunmaktadır. İzleme Raporu APEC'in 

izleme ve değerlendirme çerçevesinin kilit parçasıdır. Proje uygulaması sırasında ilgili 

bilgilerin toplanmasına ve analiz edilmesine olanak tanır. Sekretarya proje izleme 

raporlarının özetini, BYK'ye yılda iki kez sunmaktadır. 

Öte yandan, PS, proje önerisinde belirtilen yaklaşımı izleyerek ve/veya Proje 

Değerlendirme Anketini kullanarak projenin tamamlanmasından itibaren iki ay içinde 

projeyi değerlendirmektedir. Değerlendirmeler, katılımcı anketleri, çıktıların akranlar 

tarafından gözden geçirilmesi, çıktılardan faydalanılmaya ilişkin veriler vb. yollarla 

veya APEC Proje Değerlendirme Anketi (EK 4) yoluyla yapılabilmektedir. 

Değerlendirme raporlarının bulguları yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasına katkıda 

bulunmaktadır.  

Proje süreçlerinin güçlendirilmesi ve APEC projelerinin etkisinin 

değerlendirilmesi konusu 2011 yılında yapılan Kıdemli Memurlar Toplantısında 

gündeme gelmiş ve Sekretarya bu kapsamda bir Çalışma Grubunun kurulmasını teklif 

etmiştir. Küçük Çalışma Grubu (Small Working Group) adıyla kurulan Çalışma Grubu 

yaptığı değerlendirmeden sonra hizmet alımı yapmak suretiyle bu konuda bir çerçeve 

belgesinin hazırlanmasına karar vermiştir.187 Bu bağlamda, APEC bağımsız bir 

değerlendiriciyle söz konusu projelerin etki değerlendirmelerinin yapılması amacıyla 

bir anlaşma yapmıştır. Bu kapsamda yüklenici tarafından hazırlanan “APEC 

Projelerinin Uzun Vadeli Değerlendirmeleri: Metodolojik Çerçevenin Önerilmesi” 

belgesi 2013 yılında BYK tarafından kabul edilmiştir. Bu metodolojik çerçeve 

belgesine göre, proje performans bilgileri ve çıktı ile ilgili bilgiler, izleme ve 

tamamlama raporlarıyla toplanacak olup bu rapor bir sonraki BMC toplantısında 

üyelere rapor edilecek ve sonuç veya etki düzeyi bilgileri önerilen uzun vadeli 

                                                           
187 APEC Secretariat, 2015:5. 
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değerlendirmeler yoluyla incelenecektir. Bu belge, APEC müdahalelerinin etkisinin 

izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistematik bir çerçeve sunmuştur. 

Daha sonra bu belgenin çizmiş olduğu metodolojik çerçeve ışığında bir pilot 

projenin başlatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu pilot uygulamadan sonra 

hazırlanan ve Bütçe Komitesi tarafından onaylanan “APEC Projelerinin Uzun Dönem 

Değerlendirilmesi” isimli sonuç raporunda, APEC projelerinin etki değerlendirmesi 

yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.  

Literatürde uluslararası örgütlerin uyguladığı yumuşak (soft) projelerin etki 

değerlendirmesine yönelik sınırlı çalışmalar bulunduğu dikkate alındığında söz 

konusu Sonuç Raporunun bulgularının kıymetli olduğu düşünülmektedir. Bu pilot 

proje kapsamında 16 proje incelenmiştir. Pilot projede değerlendirme ölçütleri olarak 

OECD’nin standart değerlendirme ölçütleri kullanmıştır (Tablo 1.1). Veriler, projelere 

ilişkin masa başı çalışmalarından ve proje sahipleri ve proje katılımcılarına ayrı ayrı 

olmak üzere iki anket uygulamasından alınmıştır. Araştırmaya katılan toplam 147 kişi 

(9 proje sahibi ve 138 katılımcı), etkinliklerde yer aldığı bildirilen toplam muhtemel 

sayının yüzde 14'ü söz konusu anketleri cevaplamıştır.  

Söz konusu Sonuç Raporu ile öncelikle APEC faaliyetlerinin performansı ve 

etkisinin değerlendirilmesi hususunda nicel veri üretmenin mümkün olduğu ve bu 

verilerin de projelerin genel kalitesini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, 

pilot çalışma, gelecekteki program veya projelerin etki değerlendirmelerinin daha 

etkin yapılabilmesini sağlayabilecek bir takım önerilerde bulunmuştur. Buna göre:  

 Stratejik hedeflerin ve ardından öncelikli alanların belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu stratejik hedeflere, hedefler arasındaki ilişkiyi, beklenen çıktıları ve beklenen 

sonuçları elde etmek için gereken girdi ve çıktıları açıkça gösteren bir mantıksal 

çerçevenin geliştirilmesi eşlik etmelidir. Stratejik hedeflerin belirlenmesi, ilgili 

projenin üye ülkelerin ortak menfaatine hizmet ettiğini göstermek ve bunun 

sonucu olarak sahipliği artırmak bakımından önemlidir.  

 Projelerin daha çok ülkelerin politika ve düzenleyici çerçeve değişikliklerine 

odaklanacak şekilde tasarlanması söz konusu projenin etkisi ve sürdürülebilirliği 

açısından faydalı olacaktır. Diğer bir deyişle kapasite geliştirme projelerinde 

bireylerin kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanılması yerine sistemlerin ve 
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"oyun kurallarının" iyileştirilmesi için politika ve düzenleyici çerçeve 

değişikliklerine öncelik verilmesi daha isabetli olacaktır.  

 Proje sahiplerinin proje sonunda üretilen ürüne değil proje sonuçlarına ve proje 

etkisine odaklanan göstergeler üretmesi, SOİD yaklaşımının benimsenmesi, kritik 

önem arz etmektedir. Bu göstergelerin geliştirilmesinde Sekretaryadan destek 

alınabilir.  

 Projenin ortaya çıkardığı faydayı/etkiyi ölçebilmek için proje sahiplerinin proje 

öncesi (ex ante) değerlendirme yapmaları proje öncesi durum ile proje sonrası 

durum arasında karşılaştırma yapılabilmesi için önem arz etmektedir.  

 Proje faaliyetlerine katılanların iletişim bilgilerinin Sekretaryaya iletilmesi 

zorunlu olmalıdır.  

 Etki değerlendirmesini proje sahibinin dışında bir aktörün yapması tarafsızlık ve 

etkinlik bakımından daha uygun olacaktır.  

 Sekretarya tarafından proje sahipleri ve proje katılımcılarına yönelik ayrı ayrı 

anket düzenlenmesi gerekmektedir.  

 Finanse edilecek öncelikli alanların tanımlanmış olması ve bu alanlara ilişkin 

ölçülebilir göstergelerin oluşturulması gerekmektedir. Aksi takdirde her bir proje 

sadece kendi amacını gerçekleştirmek üzere uygulanacaktır. Diğer taraftan, 

projelerin “iyi uygulamaların paylaşılması” gibi kapsamlı hedeflerinin bulunması, 

ölçülebilir hedef setlerinin geliştirilmesini ve beklenen sonuçların elde edilmesini 

zorlaştırmaktadır. 

 Stratejik hedefler belirlendikten sonra bunlarla uyumlu olarak planlama ve 

programlamanın yapılması projelerin çıktıdan ziyade sonuçlara odaklanılmasını 

kolaylaştırmaktadır.  

2.4. Avrupa Birliği (AB)  

Tarihsel süreçte birçok defa dile getirilen Birleşmiş Avrupa (Avrupa Birleşik 

Devletleri) fikri, II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı sonuçlarından sonra Avrupa Kıtası için 

yeni bir umut olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da barışın tesis edilmesi, 

Avrupa ülkelerinin ortak değerler etrafında bir araya gelmesi ve özellikle ekonomik 

alanda refahı artıracak bir işbirliğinin inşa edilmesi düşüncesi daha yüksek sesle 

dillendirilmiştir.  
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Avrupa Entegrasyon projesinin mimarı sayılan Fransa Dışişleri Bakanı Robert 

Schuman tarafından 9 Mayıs 1950’de açıklanan Schuman Bildirisi ile beraber AB’nin 

fikri temelleri atılmıştır.188 Fransa ve Batı Almanya tarafından üretilen kömür ve 

çeliğin ortak bir otoritenin sorumluluğuna verilmesi ve bu organizasyonun diğer 

Avrupa ülkelerinin katılımına açık olması, bu bildirinin en somut önerilerinden biri 

olmuştur. Bu öneri 18 Nisan 1951 yılında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, 

Batı Almanya ve İtalya arasında imzalanan Paris Anlaşmasıyla hayata geçirilmiş ve 

böylece Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. 

Altı üye devlet, daha sonra  1957 yılında Roma Anlaşması'nı imzalayarak 

çeşitli mal ve hizmetleri içeren ortak bir pazara dayalı Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’nu kurmuştur. Altı ülke arasında 1960’larda özellikle ticaret ve tarımda 

ortak politikalar oluşturulmaya başlanmış ve bu ülkeler arasında gümrük vergileri 1 

Temmuz 1968’de tamamen kaldırılmıştır. Başarılı olan bu girişim, bir yandan 

bölgedeki diğer devletlerin ilgisini çekerken diğer taraftan 1992 Maastricht 

Anlaşması ile Topluluk kurumları güçlendirilmiş ve daha geniş yetkilerle donatılan 

Avrupa Birliği (AB) doğmuştur.189 Bu yeni dinamizm ile beraber, AB’ye üye olan 

ülkelerin sayısı hızla artmış; en son Hırvatistan’ın 1 Haziran 2013 itibarıyla AB’ye 

katılmasıyla birlikte günümüzde AB’nin üye sayısı 28’e ulaşmıştır.  

2017 yılı verilerine göre 157,9 milyar Avro bütçeye190 sahip olan AB, dünya 

GSMH’sinin yüzde 23’ten fazlasını, dünya ticaretinin yüzde 15’ini, dünya enerji 

tüketiminin yüzde 12’sini, dünya nüfusunun yüzde 6.9’unu temsil etmektedir.191 2015 

yılı rakamları itibarıyla, AB’nin yürütme organı olan AB Komisyonu Brüksel’de 

yerleşik olup Komisyonda çalışan personel sayısı 24,428 iken bütün AB kurumlarında 

çalışan toplam personel sayısı 46,356’dır.192 Bu rakamlarla AB devasa bir mali ve 

beşeri sermayeye sahiptir. Ayrıca OECD verilerine göre AB ve üye ülkeleri, 2016 yılı 

                                                           
188 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 12.12.2017,  

<https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/robert_schuman_en.pdf>.     

189 Avrupa Birliği resmi internet sitesi, erişim tarihi: 17.11.2017,  

<https://www.avrupa.info.tr/tr/abnin-tarihcesi-82>.   

190 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 4.02.2018,  

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0351>  

191 Veriler, Dünya Bankası ve Eurostat verilerinden derlenmiştir.   

192 Eurostat resmi internet sitesi, erişim tarihi 4.03.2018, 

<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics>  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/robert_schuman_en.pdf
https://www.avrupa.info.tr/tr/abnin-tarihcesi-82
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0351
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
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itibarıyla 75,5 milyar Avro resmi kalkınma yardımında bulunmuşlardır. OECD’nin 

Kalkınma Yardımları Komitesine (DAC) üye ülkeler tarafından verilen toplam 

yardımın 2016 yılı itibarıyla 142,6 milyar ABD Doları olduğu dikkate alındığında 

AB’nin dünyadaki toplam kalkınma yardımlarının yarısından fazlasını üstlendiği 

görülmektedir.193   

Egemen üye ülkelerin, ortak fayda için “egemenliklerinin” bir kısmını 

kurdukları üst otoritelere devretmeleri AB’nin “nevi şahsına münhasır (sui generis)” 

yapısının en dikkat çeken yanıdır. Öte yandan, AB, gıda güvenliğinden taşımacılığa, 

rekabetten bilim ve teknolojiye, enerjiden fikri mülkiyete, dış politikadan vize, göç ve 

sığınma politikalarına ve sınır aşan suçlarla ortak mücadeleye kadar pek çok alanda 

üye devletlerin ortak politika üretip bunları birlikte uyguladığı bir işbirliği ve 

bütünleşme hareketi olarak nitelendirilmektedir.194 

AB’nin öncelikli amaçlarından biri Birlik üyesi devletlerin ekonomik 

kalkınmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, AB, temellerinin atıldığı yıllardan bugüne 

dek üye ülkeler arası ticaret yoluyla üye ülke ekonomilerinin gelişmesinin ve 

büyümesinin sağlanması, ekonomik işbirliğinin kuvvetlendirilmesi, AB 

vatandaşlarına iş imkânlarının sağlanması gibi konularda büyük çaba göstermiştir.195 

Ekonomik bütünleşmenin siyasi ve sosyal alanlara yayılmasına ve ortak bir 

hukuk düzeni kurulmasına doğru devam eden süreç içerisinde AB’nin başarı 

hikâyesinin altında yatan en temel unsur etkili ve zamanında kararlar alma ve bunları 

uygulayabilme196 ve bu kararları etkili bir şekilde izleyip değerlendirme becerisine 

bağlıdır. Bu kapsamda, ekonomik ve ticari işbirliğini bölgesel bütünleşme ile 

taçlandıran AB, günümüzde ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla 

kurulan bölgesel ve küresel uluslararası örgütler için önemli tecrübeler 

barındırmaktadır.  

                                                           
193 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.01.2018,  

<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-916_en.htm>  

194 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 3.01.2018,  

<https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html> 

195 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 3.01.2018,  

<https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html> 

196 Avrupa Komisyonu İletişim Genel Müdürlüğü, 2014:3.   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-916_en.htm
https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html
https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html
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2.4.1.  AB’nin yapısı ve genel özellikleri 

AB, üye devletlerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda birbirleriyle 

entegrasyonu öngören uluslar üstü bir yapıdır. Nevi şahsına münhasır bu yapı, üye 

devletler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalarla oluşturulmuştur. Kurucu 

antlaşmalar AB’nin hedeflerini, politikalarını, AB kurumlarının işleyiş ve karar alma 

mekanizmalarını ve AB ile üye devletler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.  

AB, politika ve eylemlerinin uyumluluğunu ve etkililiğini temin etmeyi 

amaçlayan kurumsal bir çerçeveye sahiptir. Genişleyen ve derinleşen işbirliği 

neticesinde politikaların etkin bir şekilde oluşturulması, uygulanması ve karar verme 

süreçlerinin verimli olmasını sağlamak amacıyla AB’nin kurucu antlaşmaları zamanın 

şartlarına uygun olarak güncellenmektedir. Kurucu antlaşmalarda değişiklik yapan son 

anlaşma olan Lizbon Anlaşması, 1 Aralık 2009’da yürürlüğe girmiştir.197 Bu 

değişiklikle beraber, daha önceki tüm kurucu antlaşmalar, Avrupa Birliği Anlaşması 

ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma adı altında birleştirilmiştir.198 Bahse 

konu anlaşma kısaca “AB Kurucu Antlaşmaları” olarak da ifade edilmektedir.   

AB Kurucu Antlaşmalarının 13. maddesi uyarınca Birliğin asıl kurumları; 

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Zirvesi, Konsey, Avrupa Komisyonu, Avrupa 

Birliği Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası ve Sayıştay olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, belli konularda istişari nitelikte faaliyet gösteren yardımcı organlar da 

tanımlanmıştır. Bunlar; Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa 

Yatırım Bankası, Avrupa Ombudsmanıdır. Her kurum, Anlaşmalarla kendisine verilen 

yetkiler dâhilinde ve Anlaşmalarda öngörülen usul, şart ve hedeflere uygun olarak 

faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, AB Kurucu Antlaşmalarında, AB kurumları ve 

kendilerine tevdi edilen görevler açıkça ifade edilmektedir.199 Buna göre;  

Avrupa Parlamentosu: Birlik vatandaşlarının temsilcilerinden oluşan Avrupa 

Parlamentosu, Konsey ile birlikte, yasama ve bütçe işlevleri ile siyasi denetim ve 

danışma işlevlerini yerine getirmektedir.   

                                                           
197 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 3.01.2018,  

<https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html> 

198 Avrupa Komisyonu İletişim Genel Müdürlüğü, 2014:4.   

199 Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, madde: 15-19.    

https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html
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Avrupa Birliği Zirvesi: Üye devletlerin devlet veya hükümet başkanları ile Komisyon 

Başkanından oluşan Avrupa Birliği Zirvesi, Birliğin genel siyasi önceliklerini 

belirlemektedir.   

Konsey: Konsey, temsil ettiği hükümeti taahhüt altına alabilecek ve oy kullanabilecek 

bakan düzeyindeki üye devlet temsilcilerinden oluşmaktadır. Avrupa Parlamentosu ile 

birlikte, yasama ve bütçe işlevlerini yerine getirmektedir. Ayrıca, Anlaşmalarda 

öngörülen koşullara uygun olarak, politika belirleme ve koordinasyon işlevlerini 

yerine getiren Konsey, Anlaşmalarda aksi öngörülmedikçe nitelikli çoğunlukla hareket 

etmektedir.200   

Komisyon: Birliğin yürütme organıdır. Yasama sürecini başlatan,201 AB 

müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu 

kurumdur. Birliğin yasama faaliyetleri, Anlaşmalarda aksi öngörülmedikçe, ancak 

Komisyonun önerisi üzerine başlatılabilmektedir. Avrupa Komisyonu, her üye 

devletten bir kişinin yer aldığı 28 üyeden oluşmaktadır. Bu kişilere "Komiser" adı 

verilir. Her Komiser bir veya daha fazla AB politikasının yürütülmesinden 

sorumludur.202 Komisyonun organizasyon şeması Şekil 2.11’de gösterilmektedir.  

  

                                                           
200 Nitelikli çoğunluk, Birlik nüfusunun en az yüzde 65’ini oluşturan üye devletleri temsil eden Konsey 

üyelerinin en az yüzde 55’i olarak tanımlanır. Ancak, Konsey üyeleri on beşten az olamaz. (Avrupa 

Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, madde 238, 2. paragraf).  

201 Avrupa Birliği resmi internet sitesi, erişim tarihi: 8.12.2017, 

<https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-

commission_en#composition>   

202 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 3.01.2018,  

<https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html>  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en#composition
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en#composition
https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html


95 
 

Şekil 2.11. Avrupa Komisyonu Organizasyon Şeması 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Şekil 2.11’de görüldüğü üzere Komisyonun altında icracı birimler olarak 53 

tane Genel Müdürlük bulunmaktadır.203 Her Genel Müdürlük belli bir politika 

alanından sorumlu olup çalışmalarının siyasi ve yönetim sorumluluğunu üstlenen 

Komisere karşı sorumludur. Genel Müdürlükler direktörlüklere, direktörlükler bölüm, 

bölümler ise masa şefliklerine ayrılmıştır.  

AB Kurucu Antlaşmalarına göre sekretarya hizmetleri veren Komisyon, 

belirlenen proje, program veya politika alanlarında izleme ve değerlendirme yapmaya 

yetkili kılınmıştır. Komisyon bünyesindeki her bir genel müdürlük altında müstakil bir 

izleme ve değerlendirme birimi bulunmaktadır. Söz konusu birimin görev ve 

sorumlulukları aşağıda sıralanmaktadır:204  

 Kurumsal düzeyde eşgüdüm sağlamak ve izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinin tutarlılığını sağlamak,   

 Tematik, sektörel, ülke veya bölgesel müdahalelerin sonuçlarının izlenmesi ve 

değerlendirilmesini planlamak ve yönetmek,  

 Müdahaleler sonucunda kaliteli izleme ve değerlendirme raporlarının 

üretilmesini temin etmek ve ilgili raporların bulguları doğrultusunda atılacak 

adımlara dönük mekanizmalar geliştirmek, 

                                                           
203 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 15.01.2018 

<https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en>  

204 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017 

<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>  
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https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
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 Değerlendirmelerin bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini yaymak, 

 Değerlendirmelerin bulguları ve önerileri hakkında sorumlu Komisyon Üyesi ve 

Yönetime rapor sunmak ve atılabilecek adımları belirlemek, 

 Paydaşlarla işbirliği içerisinde uygun izleme ve değerlendirme yöntemleri 

geliştirmek ve bunların uygulanmasını teşvik etmek.  

Avrupa Birliği Adalet Divanı: Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve ihtisas 

mahkemelerinden oluşmaktadır. Anlaşmaların yorumlanmasında ve uygulanmasında 

hukuka riayet edilmesini sağlamakla görevli Adalet Divanı, her üye devletten bir 

hâkimden oluşmaktadır. Adalet Divanı, AB politikalarının yaptırımı konusunda önem 

arz etmektedir.  

2.4.2. AB’nin çalışma sistemi ve karar alma mekanizmaları  

AB’nin kurumları ve işleyiş mekanizmaları kurucu antlaşmalarla 

tanımlanmıştır. AB’nin yürütme erkini elinde bulunduran ve aynı zamanda AB’ye 

sekretarya hizmetleri veren Avrupa Komisyonu, AB kurumlarının etkin bir şekilde 

çalışmasında ve karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.  

“Komisyon” ifadesi bir yandan 28 üyeli bir heyeti ifade ederken, diğer taraftan 

sekretarya hizmeti veren kurumun bütününü ve görevli personeli ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Bu çerçevede, tezde kullanılan Komisyon ifadesiyle ikinci anlam 

kastedilmektedir. Komisyonun faaliyetleri; idari yetkililer, uzmanlar, tercümanlar ve 

sekreterlik personelinden oluşan 33.000 kişilik ekip tarafından yürütülmektedir.205  

Komisyon, AB’nin kurumsal sisteminin lokomotifidir. Bu çerçevede, 

Parlamento ve Konsey’e mevzuat önermek; AB politikalarını uygulamak ve bütçesini 

yönetmek; Avrupa yasalarının yaptırımını sağlamak (Adalet Divanı ile birlikte) ve 

Birliği dünyada temsil etmek Komisyonun asli görevleri arasında yer almaktadır. 

Komisyon ayrıca Birliğin çok yıllı programlama çalışmalarını yürütmektedir.206  

Bu ana görevler arasında yasaların, politikaların ve bütçenin uygulanması ile 

çok yıllı programlamanın yapılması, izleme ve değerlendirme konusu bakımından 

                                                           
205 Avrupa Komisyonu İletişim Genel Müdürlüğü, 2014:19.   

206 a.g.e,:19. 
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önem arz etmektedir. Faaliyetler ve harcamalar çoğunlukla ulusal ve yerel yönetimler 

tarafından yapılsa da Komisyon tarafından denetlenmektedir. Komisyon bütçeyi 

kullanırken Sayıştay’ın denetimine tabidir. Sayıştay’ın yıllık raporu Avrupa 

Parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece Komisyon bütçeyi kullanamamaktadır.   

Kurucu antlaşmaların koruyucusu olarak nitelendirilen Komisyon, herhangi bir 

üye ülkenin Birlik yasalarını uygulamadığını ve dolayısıyla yasal yükümlülüklerini 

yerine getirmediğini tespit etmesi halinde durumun düzeltilmesi konusunda adımlar 

atabilmektedir. Bu süreçte ilgili ülkede konuyla ilgili bir ilerleme sağlanamazsa 

Komisyon konuyu ceza verme yetkisine sahip olan Adalet Divanı’na sevk etmektedir. 

Adalet Divanı’nın kararları Üye Devletler ve AB kurumları için bağlayıcıdır.207 

AB’de karar alma süreci, AB Anlaşmasının İkinci Bölümünde detaylıca tarif 

edilmektedir. Buna göre, Birliğin hukuki tasarrufları tüzükler, direktifler, kararlar, 

tavsiye kararlar ve görüşler olarak dörde ayrılmıştır.   

Tüzükler tüm üye ülkelerde genel uygulama alanına sahip bağlayıcı olan 

düzenlemelerdir. Üye ülkelerin, tüzükleri ulusal hukuklarına aktarmaları 

gerekmemektedir, ancak tüzükle çelişen düzenlemelerin söz konusu olmaması için 

ulusal yasalarda değişiklik yapılması gerekli olabilmektedir. Diğer taraftan, direktifler, 

tüm üye ülkeler veya belli bir amaca ulaşmak için bir grup üye devlet açısından 

bağlayıcı olan düzenlemelerdir. Direktiflerin geçerli olmaları için genellikle ulusal 

hukuka aktarılmaları gerekmektedir. Direktifler ulaşılmak istenen sonuçları belirtken 

bu sonuçlara nasıl ulaşılacağına karar vermek üye ülkelere bırakılmıştır. Kararlar ise 

bütünüyle bağlayıcıdır. Muhatabı belirtilen bir karar, yalnızca muhatabı için 

bağlayıcıdır. Tavsiye kararları ve görüşlerin ise herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. 

AB kurumsal yapısı içerisinde yasama faaliyeti, ayrı ayrı görevleri bulunan üç 

temel kurum olan; Komisyon, Parlamento ve Konsey arasındaki işbirliği ile 

gerçekleşmektedir.208 AB'de yasama faaliyeti "Olağan Yasama Usulü" ve "Özel 

Yasama Usulleri” olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Özel Yasama Usulü 

de kendi arasında Danışma Usulü ve Muvafakat Usulü olarak ikiye ayrılmaktadır. Aksi 

                                                           
207 Avrupa Komisyonu İletişim Genel Müdürlüğü, 2014:21.   

208 Avrupa Birliği resmi internet sitesi, erişim tarihi: 14.01.2018, 

<https://www.avrupa.info.tr/tr/karar-alma-mekanizmalari-108>   

https://www.avrupa.info.tr/tr/karar-alma-mekanizmalari-108
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belirtilmediği takdirde uygulanacak usul Olağan Yasama Usulüdür. Olağan yasama 

usulünde Parlamento'ya yasama süreci çerçevesinde Konsey ile ortaklaşa karar verme 

ve veto yetkisi tanınmıştır. Bu usulde, Komisyon yasama önerisini hazırlamaktan 

sorumludur. 

Öte yandan, Özel Yasama Usullerinden birisi olan Danışma usulünde 

Komisyonun hazırladığı öneri hakkında Parlamento görüş bildirir, ama bu görüş 

bağlayıcı değildir, Konsey konuyu Parlamento'nun görüşünü aldıktan sonra bu görüşe 

uymadan da karara bağlayabilmektedir. Muvafakat usulünde ise Parlamento'nun 

Komisyon önerisine ya da Birliğin taraf olacağı bir anlaşmaya onay vermesi halinde o 

tasarruf Konsey tarafından kabul edilebilir veya ilgili anlaşma Konsey tarafından 

imzalanabilir.  

2.4.3. AB’nin izleme ve değerlendirme genel çerçevesi 

Kapsamlı bölgesel bütünleşme hareketi olarak tarihte bir yeniliği temsil eden 

AB’nin başarısı diğer sebeplerin yanı sıra örgüt bünyesinde yürütülen kapsamlı, 

sistematik ve etkili bir izleme ve değerlendirme sitemine sahip olmasına borçludur.  

2017 yılı verilerine göre 157 milyar Avroyu aşan bütçesiyle AB, sadece üye ülkeler 

ile değil üçüncü taraf ülkeler, küresel ve bölgesel uluslararası örgütler ile de işbirliği 

içerisinde çalışmalar yürütmektedir. Bu geniş çalışma alanında, işbirliği 

mekanizmalarının iyi işleyen ve aksayan yönlerinin tespit edilmesi ve buna göre 

atılabilecek adımların belirlenmesi bakımından AB’de izleme ve değerlendirme 

mekanizmasına büyük önem atfedilmektedir. Özellikle Örgüt imkânlarının 

kullanıldığı proje, program ve politikaların beklenen sonucu verip vermediği 

konusunda ilgili paydaşları bilgilendiren ve onları ikna eden bir izleme ve 

değerlendirme sisteminin inşa edilmesi hususunda çaba sarf edilmektedir.  

Daha önce düzenli bir süreç olmaktan çok dış etkenli bir araştırma faaliyeti 

olarak kabul edilen izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kurumsallaşmasına dönük 

ilk adım 8 Mayıs 1996 yılında Komisyon tarafından kabul edilen Değerlendirme 

Hakkında Tebliğ ile atılmıştır. Bu Tebliğle beraber Komisyon bu alandaki 

uygulamaları geliştirmek için gerekli adımları listelemiştir. Akabinde, 2001 yılında 

izleme ve değerlendirmenin birbiri ile bağlantılı ancak farklı iki fonksiyon olarak 
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ayrılması ile beraber bu alanlardaki süreçler, roller ve sorumluluklar ile standartlar 

belirlenmiştir.209   

Günümüzde, AB’de izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde süreçler son 

derece açık, roller ve sorumluluklar tanımlanmış, referans belgeler ve rehberler ortaya 

konulmuş ve takip edilecek adımlar sırasıyla belirlenmiştir. Gelişmeye açık bir şekilde 

tasarlanan bu mekanizmada katılımcılığa, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe büyük önem 

atfedilmektedir.     

AB’de projeden program ve politikaya kadar bütün süreçlerin olabildiğince 

bütünleşik bir yapıda tasarlanması ve faaliyetlerin bu yapıda yürütülmesi, AB 

bünyesinde yürütülen izleme ve değerlendirme faaliyetlerini kolaylaştıran bir unsur 

olmuştur. Bu yapı aynı zamanda izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik ve 

kapsayıcı olmasına imkân tanımıştır. Bu kapsamda, AB’deki strateji belgeleri, 

hedefler ile göstergeler arasındaki bağlantıların kurulması izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinin başarısı anlamında önem arz etmektedir. 

AB tarafından yapılan müdahalelerin uygulama safhası 5 temel adımdan 

oluşmaktadır. Bu temel adımlar Şekil 2.12’de gösterilmektedir. Görüldüğü üzere 

izleme ve değerlendirmenin AB’deki proje uygulama döngüsünde önemli bir yeri 

vardır. AB’de bir müdahale yapılmadan önce müdahaleye ilişkin izleme ve 

değerlendirme çerçevesinin belirlenmesi bir gerekliliktir.  

Şekil 2.12. AB’de Proje Uygulama Döngüsü 

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2017b. 

                                                           

209 Öztürk, 2004:22.  
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Komisyon bünyesinde uygulanan izleme ve değerlendirme yöntemleri dinamik 

bir yapı arz etmektedir. Bu bakımdan, izleme ve değerlendirme konusuna dönük 

yaklaşımlar ve uygulanan yöntemler sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu çerçevede, 

UN, OECD ve Dünya Bankası gibi önde gelen uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde 

yeni metodolojik araçlar ve yaklaşımlar geliştirilmektedir.210 Daha önce özellikle 

süreç ve girdi-çıktı eksenli geleneksel izleme ve değerlendirme yaklaşımını 

benimseyen Komisyon, son yıllarda özellikle hem literatürün gelişmesi hem de 

edinilen tecrübeler neticesinde sonuç odaklı izleme ve değerlendirme (SOİD) 

yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, AB politikalarını ve yasalarını verilere dayalı 

şeffaf bir şekilde tasarlamak ve bunları paydaşların görüşleri ile desteklemek fikri 

kapsamında 2015 yılında Komisyon tarafından Daha İyi Düzenleme Gündemi (Better 

Regulation Agenda) adıyla kabul edilen kapsamlı reform paketi ile beraber 

güçlenmiştir.211 

Tüm politika döngüsünü kapsayan bu kapsamlı reform paketi, AB karar alma 

sürecinde açıklık ve şeffaflığı artıracak, etki değerlendirmeleri yoluyla mevzuat 

düzenlemelerinin kalitesini artıracak ve AB müdahalelerinin sürekli ve tutarlı bir 

şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesini teşvik edecek bir yaklaşım öngörmektedir. 

Bu yaklaşım, yasama süreci boyunca etki değerlendirmelerinin yanı sıra AB’nin 

performansının sürekli izlenmesi ve daha ayrıntılı değerlendirilmesi gibi konuları 

içermektedir.212 Ayrıca bu yaklaşım, istişare mekanizmasının iyileştirilmesi 

kapsamında, Komisyonun, politika döngüsü süresince belli hususlarda vatandaşların 

ve paydaşların görüşlerine başvurması gerektiğinin altını çizmektedir.213 

Daha İyi Düzenleme Gündeminin yanı sıra Komisyon, AB bünyesinde 

yürütülen değerlendirmeler konusunda bir standart geliştirmek ve bunların kalitesini 

artırmak amacıyla Değerlendirme Politikası214 belgesini kabul etmiştir. Hesap verme 

                                                           
210 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 21.01.2018,  

<https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mission-statement-december-2015_en.pdf>  

211 European Comission, 2017:4-5. 

212 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 7.01.2018, 

<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_en.htm>.  

213 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 18.01.2018,   

<https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-

why-and-how_en>.   

214 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017, 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mission-statement-december-2015_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4988_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
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ve öğrenme kültürünün oluşturulmasında ve sürdürülmesinde değerlendirmenin kritik 

rolüne işaret eden Değerlendirme Politikası değerlendirme konusunda kavramsal ve 

kurumsal bir çerçeve oluşturarak, hem değerlendirme politikasının geliştirilmesine 

hem de uygulamaların kalitesi ve tutarlılığının geliştirilmesinde katkıda 

bulunmaktadır.  

Değerlendirme Politikası çerçevesinde bilgi paylaşımı, öğrenme ve kapasite 

geliştirilme ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla paydaşlara eğitimler verilmekte ve 

rehberlik yapılmaktadır. Bu konuda üretilen yayınların paylaşıldığı ve paydaşlar 

arasında kurumsal bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla işbirliğine olanak veren 

“Capacity4dev” elektronik bilgi paylaşım platformu 2009’da kamuoyuna açılmıştır. 

Bu platform AB bünyesinde yürütülen teknik işbirliği faaliyetleri için de önem arz 

etmektedir.215 

AB’de planlama, programlama ile izleme ve değerlendirme mekanizmaları 

arasındaki bağlantının sağlanması, izleme ve değerlendirme süreci boyunca aktörler 

ve sorumlulukların belirlenmesi ve yapılacak izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin 

standartlaştırılması amacıyla rehberler, el kitapçıkları ve şablonlar hazırlanmıştır.216 

Bu kapsamda, izleme konusunda Komisyon tarafından birtakım prensipler 

belirlenmiştir. Bunlar, izlemenin kapsamlı, fayda-maliyetı dengesi bakımından orantılı 

olması, tekrardan kaçınılması, yerinde ve erişilebilir olması şeklinde 

sıralanmaktadır.217   

AB’de bir izleme veya değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilmeden önce 

izleme veya değerlendirme planının hazırlanması gerekmektedir. Bu plan atılacak 

adımlar, izlenecek yöntem ve faaliyetin kapsamı ve derinliği konuları için bir yol 

haritasıdır. Şekil 2.13’te görüldüğü üzere bir izleme planında altı adım takip 

edilmektedir.  

 

 

                                                           
<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>.  

215 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017, 

<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>. 

216 European Commission, 2014: 105. 

217 European Commission, 2016:4. 

https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
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Şekil 2.13. İzleme Planının Temel Adımları 

 
Kaynak: European Commission, 2015 v.2:43. 

İzleme planı uygulanırken, yapılacak faaliyetlerin finansmanı, işin tanımı, 

uygulama sonunda hazırlanacak raporun içeriği ve kapsamı gibi hususlar önceden 

belirlenmektedir. İzleme faaliyetleri boyunca Başlangıç Raporu, İlerleme Raporu ve 

Tamamlama Raporu olmak üzere üç adet rapor hazırlanmaktadır. İzleme faaliyetleri 

sonucunda izleme bulgularının takibi ve yaygınlaştırılması kapsamında izlemeyle 

doğrudan ilgili paydaşlar dışında, diğer ilgili paydaşlarla da paylaşılması 

beklenmektedir.  

Öte yandan, belirlenen performans göstergeleri izleme raporlarının kalitesi 

bakımından önem arz etmektedir. Göstergeler, izleme faaliyetleri sırasında toplanacak 

olan bilgi, belge ve ampirik verilerin analizini yapılandırmak için, masa aşaması ve 

saha aşaması sırasında kullanılmaktadır.218 Tablo 2.3’te bazı temel göstergeler etki, 

sonuç ve çıktı düzeyleri bakımından gösterilmektedir.  

Tablo 2.3. AB’de Gösterge Örnekleri 

Nicel Göstergeler 

Genel hedef (etki) seviyesi: 

 Kişi başına düşen GSYİH büyümesi (yıllık yüzde) 

 İşsizlik oranı (yıllık yüzde) 

 Müdahaleden etkilenenlerin toplam nüfusa oranı  

 İnsani Gelişme Endeksi 

Belirli hedef (sonuç) seviyesi: 

 Müdahale yapılan alandan etkilenen kişi sayısı 

 AB desteği ile uygulanan program ve proje sayısı  

                                                           
218 European Commission, 2015 v.2:43. 
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 İlgili düzenleyici çerçevenin gözden geçirilme sayısı 

 Yeni düzenlemelerin sayısı 

 Sözleşme türüne göre onaylanan uluslararası sözleşmelerinin sayısı 

 Ulusal ve yerel stratejilerinin sayısı 

Çıktı seviyesi: 

 Üretilen çıktıların sayısı (ör: yapılar, planlar, stratejiler, mekanizmalar, sistemler, teklifler, raporlar 

vb.) 

 Araştırma ve bilgi raporları sayısı  

 AB desteği ile hizmet alan insanların, şirketlerin, STK’ların vb. sayısı 

 Sektörde bilgi ve becerilerini artıran katılımcıların sayısı. 

 Konferans, seminer, toplantı, politika diyalogları gibi platformlardan üretilen politika tavsiyeleri, 

anlaşmalar, sonuçlar vb. sayısı 

 Eğitilen kişi sayısı 

Nitel Göstergeler 

Genel hedef (etki) düzeyi:  

 Vatandaşların kamu hizmetlerinin bütünlüğünü ve güvenilirliğini algılama derecesi 

 Ulusal mevzuatın uluslararası mevzuatla uyumluluğu derecesi  

 AB tarafından belirlenmiş uluslararası hedeflere ulaşma düzeyi 

Belirli hedef (sonuç) seviyesi: 

 Verilere veya bulgulara dayalı politika oluşturma düzeyi  

 Kapsamlı bir izleme ve değerlendirme sisteminin bulunup bulunmadığı 

 Bilgi kaynaklarının uyum içerisinde çalışabilirliği derecesi 

 İlgili sektörede/politikada ulusal stratejilerin benimsenip benimsenmediği  

 Ulusal stratejilerin eylem planlarına ve somut tedbirlere dönüşme derecesi 

Çıktı seviyesi: 

 İşbirliğini artırmaya yönelik yeni araçlar ve platformların bulunup bulunmadığı  

 Bütçe dağılımı ve harcamaları izlemek için bir mekanizmanın bulunup bulunmadığı 

 Paydaşların katılımını teşvik etmeye yönelik bir mekanizmanın olup olmadığı 

 Kurumların ve paydaşların belirlenen politikaları kendi sistemlerine entegre edip etmedikleri 

Kaynak: European Commission, 2016:47. 

Tablo 2.3’te görüldüğü üzere AB’de etki, sonuç ve çıktı düzeylerinde izleme 

ve değerlendirme yapılmaktadır. Bu düzeyler arasında tam bir bağlantı kurulmaktadır. 

Böylece çıktı düzeyinde elde edilen bir ilerleme genel hedefte de bir ilerlemeye sebep 

olmaktadır. Ayrıca, müdahalenin mahiyetine göre göstergeler nicel ve/veya nitel 

olacak şekilde belirlenebilmektedir. Göstergeler esas alınarak toplanan veri ve bilgiler 

analiz edilmektedir. Performans göstergelerinin uygulanan müdahalenin gerçek 

sonucunu ortaya çıkarmak adına kritik önemine binaen AB’de göstergeler titizlikle 

belirlenmektedir. AB’de göstergeler belirlenirken sırasıyla Şekil 2.14’te yer alan 

aşamalar takip edilmektedir.  

Şekil 2.14. AB’de Gösterge Belirlenme Süreci 

 
Kaynak: European Commission, 2016:65. 
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Şekil 2.14’te görüldüğü üzere, göstergeler belirlenirken öncelikle hakkında 

bilgi sahibi olunmak istenen konu ayrıntılandırılmaktadır. Daha sonra göstergeler 

belirlenmekte ve akabinde veri kaynakları, baz değerler ve göstergelere ilişkin hedefler 

tespit edilmektedir. Son olarak da veri toplama sistemi tasarlanmaktadır. Verilerin 

doğru ve zamanında toplanması amacıyla AB’nin istatistik ve veri toplama merkezi 

olan Eurostat kurulmuştur.   

AB, izleme kavramı konusunda OECD’nin tanımlamasını kullanırken, 

değerlendirme kavramı hususunda OECD’den farklı yeni bir tanımlama yapmaktadır. 

Özellikle, yapılan müdahale sonucunda AB tarafından ortaya konulan katma değer ile 

söz konusu müdahalenin AB politikalarıyla uyumluluğu konuları değerlendirme 

kavramı tanımlanırken altı çizilen iki zorunlu ölçüttür. Değerlendirmelerin kalitesini 

artırmak amacıyla AB tarafından zorunlu olmayan başka ölçütler de 

kullanılabilmektedir. OECD’nin ölçütlerine ek olarak AB’de başvurulan ölçütler EK 

5’te gösterilmiştir.  

AB’de uygulanan müdahale mantığı ile müdahalenin değerlendirilmesinde 

uygulanan zorunlu ölçütler (ilgililik, verimlilik, etkinlik, uyumluluk, AB katma değeri, 

etki ve sürdürülebilirlik)  Şekil 2.15’te gösterilmektedir.  

Şekil 2.15. Müdahale Mantığı ve Temel Değerlendirme Ölçütleri 

 
 

Kaynak: European Commission, 2016:9. 
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Şekil 2.15’te, bahse konu zorunlu ölçütlere müdahalenin hangi aşamasında 

başvurulduğu gösterilmektedir. İlgililik ölçütüne, ihtiyaçlar ve hedeflerin belirlenmesi 

aşamasında başvurulurken, etki ve sürdürebilirlik ölçütlerine, müdahelenin orta ve 

uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi aşamasında başvurulmaktadır.   

Öte yandan, AB’de değerlendirme faaliyetleri yürütülürken bir takım yöntem 

ve uygulama ilkeleri belirlenmiştir. Değerlendirmelerin kalitesi konusunda denetimler 

yapılırken bu ilkelere uyulup uyulmadığı kontrol edilmektedir. Yöntem ve uygulama 

ilkelerine göre değerlendirmeler; bağımsız, tarafsız, açık, şeffaf, kapsamlı, ölçülü,  

bilgiye dayalı, güvenilir, kullanışlı olmalı, sahiplenmeyi artırmalı ve paydaşların 

katılımını teşvik etmelidir. Faydalanıcı anketleri, vaka çalışmaları, fayda-maliyet 

analizleri, uzman toplantıları, odak grup toplantıları, mülakatlar, gözlemler, regresyon 

analizi ve swot analizi gibi teknik yöntemler AB’de değerlendirme yapmak için 

kullanılan yöntemlerdir.219  

İzleme faaliyetlerinde olduğu gibi değerlendirme faaliyetlerinde de öncelikle 

bir değerlendirme planının hazırlanması bir zorunluluktur.220 Değerlendirme planında; 

sorumluluklar, zaman aralığı, mali kaynaklar, değerlendirmeye konu temel unsurlar, 

amaç, kapsam, değerlendirme türü gibi hususlar açıkça belirtilmektedir. Komisyona 

bağlı her bir Genel Müdürlük çok yıllı bir değerlendirme planı hazırlamaktadır. Bu 

değerlendirme planları, ilgili Genel Müdürlük ve delegasyonların Yönetim Planlarının 

bir parçasını oluşturmaktadır.221 

Değerlendirme Planı hazırlandıktan sonra AB’yi temsilen değerlendirme 

sürecini yürütmek üzere bir “değerlendirme yöneticisi” belirlenmektedir. 

Değerlendirme Yöneticisi prensip olarak, değerlendirmeye konu müdahalenin 

planlanması, programlanması veya uygulanması süreçlerine dâhil olmamış olmalıdır. 

Değerlendirme Yöneticisi, ilgili birim veya dış yüklenici ile eşgüdümü sağlamaktan 

sorumludur. Ayrıca, değerlendirme soruları, proje veya program yöneticileri ile üst 

yönetim, Avrupa Parlamentosu veya Konsey'den gelen talepler göz önünde 

                                                           
219 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 14.01.2018, (Evalsed Sourcebook), 

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.592.8369&rep=rep1&type=pdf> 

220 European Commission, 2015:26-27. 

221 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 4.02.2018, 

<https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en>.  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.592.8369&rep=rep1&type=pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en
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bulundurularak değerlendirme yöneticisinin koordinasyonunda belirlenmektedir. İç ve 

dış değerlendiriciler, değerlendirme ölçütlerini ve göstergeleri ekleyerek 

değerlendirme sorularını tamamlamakta ve değerlendirme yöneticileri ile işbirliği 

içerisinde uygulanacak değerlendirme yöntemini, veri toplama araçlarını ve analiz 

yöntemlerini belirlemektedir.222 AB’de değerlendirme soruları genel olarak betimsel 

sorular, nedensellik soruları ve normatif sorular olarak üçe ayrılmaktadır. Bu soru 

türlerine ilişkin açıklamalar EK 6’da yer almaktadır.   

İzleme konusunda büyük bir ilerleme kaydeden AB, değerlendirme konusunda 

da önemli bir mesafe kaydetmiştir. Bu kapsamda, AB, literatürde yer alan pek çok 

değerlendirme türünü bizzat uygulamaktadır. Bu kadar geniş yelpazede değerlendirme 

yapılması AB’de denetim mekanizmalarının gelişmiş olmasına bağlıdır.   

AB’deki izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kalitesi yalnızca ortaya çıkan 

raporların kalitesine değil izleme ve değerlendirmelerin planlamasından, bilginin 

yayılması ve sonraki takip aşamalarına kadar her bir adımda roller ve sorumlulukların 

açıkça tanımlanmış olmasına bağlıdır.223 Bütün izleme ve değerlendirme raporlarının 

sonunda tavsiyeler bölümünün yer alması zorunluluğu, AB’de izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerinin kalitesini artıran bir başka husustur. 224 

 AB’de SOİD Sistemi  

Yukarıda ifade edildiği üzere, AB ve Üye Devletleri resmi kalkınma yardımları 

konusunda dünyada önemli bir yere sahiptir. Sadece Komisyon tarafından sağlanan 

resmi kalkınma yardım miktarı AB ve Üye Devletleri tarafından sağlanan toplam 

yardımın yüzde 20'sini temsil etmektedir.225 Komisyon tarafından yönetilen bu yüksek 

dış yardım miktarının, sonuçları ve beklenen etkisi konusu üye ülkeler tarafından gün 

geçtikçe daha çok sorgulanmıştır. Daha evvel uygulanan UDİD sistemi bu sorulara 

tatmin edici cevaplar verememiştir. Bunun üzerine son yıllarda uluslararası işbirliği 

alanında önemi gittikçe artan SOİD yöntemi, 2000 yılından beri AB’de de uygulamaya 

konulmuştur. Bu konuda ilkeler ve çerçeve belirlenmiş olup SOİD sisteminin hayata 

                                                           
222 European Commission, 2016:119. 

223 European Commission, 2016:4. 

224 a.g.e,:105. 

225 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.01.2018, 

<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-916_en.htm>.   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-916_en.htm
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geçirilmesi konusundaki kuralları, modaliteleri ve kalite standartlarını içeren bir 

rehber kitapçık hazırlanmıştır.226  

Ayrıca, 2011 yılında Komisyon tarafından kabul edilen “AB Kalkınma 

Politikalarının Etkisinin Artırılması: Değişim İçin Gündem”227 belgesi çerçevesinde, 

AB müdahalelerinin etki, hesap verebilirlik, şeffaflık ve görünürlük bakımından 

iyileştirilmesi amacıyla AB’nin sonuçları izleme, değerlendirme ve raporlama 

kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği ve bu kapsamda uygun araçların geliştirilmesi 

kararı alınmıştır. Bu bağlamda, SOİD sistemin uygulanmasının etkinliğini artırmak 

amacıyla mevcut rehber kitapçık 2015 yılında güncellenmiştir. Güncellenen rehber 

kitapçık izleme ve raporlama çerçevesini ve süreç içerisindeki aktörleri yeniden 

tanımlamakta ve sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılabilecek yeni şablonları ortaya 

koymaktadır. 

Günümüzde, SOİD yaklaşımı AB'nin geniş uluslararası işbirliği ve kalkınma 

politikası hedeflerini etkin eylem ve sonuçlara dönüştürmek bağlamında önemli bir 

yere sahiptir.228 Bu sistem bağımsız bir görüş sağlamakta ve yöneticilerin 

değerlendirme faaliyetlerinde sorunlu alanlar üzerine odaklanmasını 

kolaylaştırmaktadır.229 İlgili Genel Müdürlük SOİD faaliyetlerinin uygulanması ve 

gözden geçirilmesi sürecini yönetmekten sorumludur.   

AB bünyesinde yürütülen SOİD faaliyetleri çoğunlukla dış yükleniciler 

tarafından gerçekleştirilmektedir.230 SOİD faaliyetlerinin saha araştırmaları 

aşamasında paydaşların katılımı ve katkılarına önem atfedilmektedir. Bu kapsamda, 

sonuç odaklı izleme ve değerlendirme faaliyetlerine çok sayıda aktör katılım 

sağlamaktadır. Bunlar: AB komisyonunda ilgili genel müdürlük ile tematik bazda 

sorumlu genel müdürlük koordinatörleri, AB Delegasyonlarındaki operasyondan 

sorumlu kişiler, gözden geçirilen ülkelerdeki kurumlar, AB Üye Devletleri veya 

                                                           
226 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017, 

<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>.  

227 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 1.02.2018,  

<https://ec.europa.eu/europeaid/node/11144_es>  

228 European Commission, 2015 v.2:11. 

229 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi,  erişim tarihi: 4.02.2018,  

<https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en>  

230 European Commission, 2015 v.2:11. 

https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/node/11144_es
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en


108 
 

onların kalkınma ajansları, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri ve son olarak 

da nihai faydalanıcılar ve AB tarafından finanse edilen müdahalenin hedef grupları 

olarak sıralanabilmektedir.231  

 AB’de Etki Değerlendirmesi 

Etki değerlendirmeleri, AB bünyesinde yürütülen izleme ve değerlendirme 

faaliyetleri arasında önemli bir yere sahiptir. AB, “etki değerlendirmesi” kavramını; 

olası politika seçeneklerinin potansiyel etkilerinin analiz edilmesi suretiyle avantajlar 

ve dezavantajlar hakkında karar alma mercilerine bilgi sunan bir süreç232 olarak 

tanımlamaktadır.   

"Etkinin ölçülmesi" sosyal değişimi meydana getiren müdahalelerin 

anlaşılması ve söz konusu müdahalelerin iyileştirilmesi kapsamında atılabilecek 

adımların belirlenmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Diğer uluslararası 

örgütlerde olduğu gibi AB’de de değişim yapmak iddiası artık yeterli değildir, 

değişimin olup olmadığı veya beklenen değişimin gerçekleşip gerçekleşmediği 

konusunda kanıt aranmaktadır. Zira yapılan müdahaleden sonra değişimin boyutlarını 

tespit etmek oldukça önemlidir.  

Öte yandan, “Etki nasıl ölçülmeli?” sorusu literatürde tartışıldığı gibi AB 

bünyesinde de tartışılmaktadır. Bu kapsamda AB’de etkinin ölçülmesi bağlamında iki 

tür etki değerlendirmesi Yaklaşımı benimsenmektedir.233 Birincisi, Kurama Dayalı 

(theory-based) Etki Değerlendirmesi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda, müdahalenin her 

adımı takip edilmekte, değişim mekanizmaları belirlenmekte ve müdahalenin 

beklendiği üzere çalışıp çalışmadığı ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşım esas olarak 

etkilerin nitel bir tahminini ortaya koymaktadır. İkinci yaklaşım ise Karşı Olgusal 

(Counterfactual) Etki Değerlendirmesi Yaklaşımıdır. Bu yaklaşım karşılaştırma 

yapmak üzerine kurgulanmaktadır. Değişimin ne kadarının müdahale nedeniyle ortaya 

çıktığını, farklı araçların etkilerinin karşılaştırılmasından yola çıkarak ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Müdahalelerin etkilerinin sıkı bir şekilde ölçülmesinde ve spesifik bir 

müdahalenin yokluğunda neler olabileceğini belirlemek/tahmin etmek konusunda 

                                                           
231 European Commission, 2015 v.2:17. 

232 European Commission, 2009:4. 

233 European Commission, 2015:27-28.  
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önemli bir yöntemdir. Ancak, AB’de bu iki yaklaşım birbirinin alternatifi olmayıp 

birbirini tamamlayan yaklaşımlardır. Bu nedenle, Komisyon, ilgili birimleri iki 

yöntemi de kullanmak konusunda teşvik etmektedir.  

Etki değerlendirmeleri, yasamaya ilişkin girişimler veya müdahale öncesinde 

gerçekleştirilmektedir. Amaç, karar verme sürecinde ilgilileri bilgilendirmek ve 

alınacak kararların olası etkilerini ortaya koyabilmektir. Bu bakımdan, etki 

değerlendirmeleri bir yandan AB mevzuatının daha şeffaf ve kapsamlı bir şekilde 

hazırlanmasına yardımcı olurken diğer taraftan Komisyon tarafından tasarlanan 

müdahalelerin bilgiye dayalı bir temelde yürütülmesine imkân tanımaktadır. AB 

bünyesinde yapılan etki değerlendirmelerinin kalitesini incelemek ve gerektiğinde 

destek ve tavsiyeler sağlamak üzere Komisyon yetkilileri ve komisyonun dışındaki 

uzmanlardan oluşan bağımsız bir organ olan Etki Değerlendirme Kurulu 

kurulmuştur.234 

Etki değerlendirmeleri AB Komisyonu tarafından ilk olarak 2005 yılında 

çıkarılan daha sonra 2009 yılında gözden geçirilen Etki Değerlendirmesi Kılavuzu235 

çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Kılavuz, etki değerlendirmesi sürecindeki temel 

aktörleri, takip edilecek yöntemleri ve etki değerlendirmesinin temel analiz adımlarını 

ayrıntılı bir şekilde tarif etmektedir. Söz konusu Kılavuza göre, etki değerlendirmeleri 

yapılırken izlenen süreç Tablo 2.4’te gösterilmektedir. 

Tablo 2.4. AB’de Etki Değerlendirmeleri İçin Takip Edilen Temel Prosedürel Adımlar 
1.  Etki Değerlendirmesinin Planlanması: Yol haritasının hazırlanması, takvimin belirlenmesi ve etki 

değerlendirmesi faaliyetlerinin Komisyonun yıllık stratejik planlama ve programlama döngüsüne 

entegre edilmesi.  

2.  Bir Etki Değerlendirmesi Yönlendirme Grubunun oluşturulması ve bu yönlendirme grubunun etki 

değerlendirmesi faaliyetlerinin tüm aşamalarına dâhil edilmesi.  

3.  İlgili taraflarla görüşülmesi, ihtiyaç duyulan uzmanlık birikiminin temin edilmesi, veri ve bilgilerin 

toplanması.  

4.  Etki değerlendirmesi analizlerinin yapılması. 

5.  Bulguların etki değerlendirmesi raporunda sunulması. 

6.  Taslak etki değerlendirmesi raporunun Etki Değerlendirmesi Kuruluna sunulması.  

7.  Taslak etki değerlendirmesi raporunun Etki Değerlendirmesi Kurulunun tavsiyeleri ışığında gözden 

                                                           
234 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 7.02.2018, 

<https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-

assessments_en>.  

235 European Commission, 2009:3. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en
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geçirilmesi. 

8.  Taslak etki değerlendirmesi raporu ile Etki Değerlendirmesi Kurulunun tavsiyelerinin ilgili birimlere 

ve Komisyonun ilgili üyelerine gönderilmesi. 

9.  Taslak etki değerlendirmesi raporu ile Etki Değerlendirmesi Kurulunun tavsiyelerinin AB web 

sitesinde yayınlanması. 

10.  Konsey veya ilgili diğer birimlerin görüşleri çerçevesinde Etki Değerlendirmesi raporunun gözden 

geçirilmesi ve tamamlanması.   

Kaynak: Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 7.02.2018, 

<https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en>. 

Tablo 2.4’te görüldüğü üzere AB’de yürütülen etki değerlendirmelerine 

yönelik süreçler tanımlanmış ve aktörler belirlenmiştir. Etki değerlendirmesi 

yapılmadan önce hazırlanan değerlendirme yol haritasında (evaluation roadmap) 

sorumlu birim, değerlendirmenin türü, başlama ve bitiş tarihinin yanı sıra 

değerlendirmenin amacı, içeriği, kapsamı ve veri alınacak kaynaklar açıkça yer 

almaktadır.236 Etki değerlendirmesi raporlarında yapılan analizlere dönük takip edilen 

adımlar Tablo 2.5’te özetlenmiştir.  

Tablo 2.5. Etki Değerlendirmesi Raporlarında Temel Analiz Adımları 
1.  Sorunun tanımlanması  

(Sorun nedir?) 

• Sorunun ve kapsamının tanımlanması, 

• Aktörlerin ve etkilenen hedef grubun belirlenmesi, 

• Temel sebeplerin tespit edilmesi, 

• Sorunun AB’nin sorumluluğunda olup olmadığının belirlenmesi ve sorun çözüldüğü takdirde 

katma değerinin ne olacağının ortaya konulması, 

• Gerektiğinde duyarlılık analizi ve risk değerlendirmesi gibi yöntemlerle net bir senaryonun 

geliştirilmesi. 

2.  Hedeflerin tanımlanması  

(AB neden harekete geçmelidir?, Nelere ulaşılmalıdır?) 

• Sorunu ortadan kaldıracak hedeflerin belirlenmesi,  

• Hedeflerin genel düzeyden spesifik/operasyonel düzeye kadar birkaç seviyede oluşturulması, 

• Hedeflerin, Komisyonun ana öncelikleri ve önerileri gibi mevcut AB politikaları ve stratejileri 

ile uyumlu olduğunun gözetilmesi,  

3.  Temel politika seçeneklerinin geliştirilmesi  

(Hedeflere ulaşmak için ne tür seçenekler vardır?) 

• Politika seçeneklerini tanımlanması, 

• Teknik ve yönetimsel tarama yapılması ve etkinlik, verimlilik ve tutarlılık ölçütlerine 

uygunluğun tespit edilmesi, 

• Ayrıntılı analiz için potansiyel olarak geçerli seçeneklerin kısa bir listesinin hazırlanması. 

4.  Seçeneklerin etkilerinin analiz edilmesi  

(Ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri nelerdir ve kimler etkilenecektir?) 

• Ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ve nasıl ortaya çıktıklarının tanımlanması, 

• Kimlerin hangi yönden etkilendiğinin belirlenmesi, 

• Nicel, nitel ve parasal açıdan etkilerin değerlendirilmesi. Niceleme mümkün değilse nedeninin 

açıklanması, 

• Yönetime yüklenen sorumlulukların ve elde edilecek faydaların tanımlanması, 

                                                           
236 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 7.01.2018, 

<http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6341347_en>.   

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6341347_en
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• Politika seçimindeki risk ve belirsizliklerin göz önünde bulundurulmesı. 

5.  Seçenekleri karşılaştırılması  

(Farklı seçenekler nasıl karşılaştırılabilir (etkinlik, verimlilik, tutarlılık)?) 

• Her seçeneğin olumlu ve olumsuz etkilerini, hedeflerle bağlantılı olan ölçütlere göre ölçülmesi, 

• Mümkün ise sonuçların gösterilmesi, 

• Etki kategorileri veya etkilenen paydaşlar tarafından seçenekler arasında karşılaştırmalar 

yapılması, 

• Mümkün ise tercih edilen bir seçeneğin belirlenmesi. 

6.  Politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi  

(İzleme ve değerlendirmeler nasıl gerçekleştirilecektir?) 

• Olası müdahalenin ana hedefleri için temel ilerleme göstergelerinin belirlenmesi, 

• İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kapsamlı bir raporunun hazırlanması. 

Kaynak: European Commission, 2009:5. 

AB bünyesinde politika, program ve proje düzeyinde izleme ve değerlendirme 

olmak üzere genel olarak üç seviyede izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

yürütülmektedir.  

2.4.3.1. Politika düzeyinde izleme ve değerlendirme 

Bir uluslararası örgütün yaptırım gücüne sahip olması ile bünyesinde yürütülen 

izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkinliği arasında pozitif bir ilişki bulunduğu 

daha önceki bölümde ifade edilmişti. Bu kapsamda, yaptırım gücüne sahip olan AB, 

özellikle üye ülkeler arasında politika uyumunun (policy coherence) gerçekleştirilmesi 

bağlamında politika düzeyinde etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizması 

geliştirmiştir. AB, müktesebatını ihlal eden üye ülkelere veya AB’den dış yardım alan 

ve taahhütlerini yerine getirmeyen diğer taraf ülkelere karşı diplomatik, ekonomik 

yaptırımlarda bulunabilmekte veya kısıtlayıcı tedbirler uygulayabilmektedir.237 

Ambargo, ticaret kısıtlamaları, mali kısıtlamalar, vize veya seyahat ile ilgili tedbirler 

AB’nin yaptırım gücü kapsamında uyguladığı tedbirlere örnek verilebilir. 

AB, SOİD yöntemi kapsamında yürüttüğü politika düzeyindeki izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerini, genel olarak coğrafi, sektörel veya tematik politikaların 

uygulanması çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu politikalar uygulanırken belli bir 

süre içerisinde kaydedilen gelişme ile politika uygulamalarının sonuçları tespit 

edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle, AB kalkınma yardımlarının kalitesini bir bütün 

olarak görmek, yeni politikalar üretmek ve çok yıllı programlama yapmak açısından 

                                                           
237 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 17.02.2018, 

<http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf>     

http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf
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politika düzeyinde yapılan izleme ve değerlendirmeler önemli bir girdi sağlamaktadır. 

Bu faaliyetler, bir bağlamda kalkınma stratejilerinin başarılı olmasının nedenini 

anlamaya yardımcı olurken aynı zamanda gelecekteki politika, plan ve 

programlamalar kapsamında da öneriler sunmaktadır.238 Politika düzeyinde yapılan 

izleme ve değerlendirmeler merkezi bir İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından 

yönetilmektedir.239 İzleme ve Değerlendirme Birimi genellikle nesnelliği sağlamak 

amacıyla dış destek almakta ve bir yönlendirme komitesi yardımıyla çalışmaların 

kalitesini denetlemektedir.  

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan AB 

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Sonuçları Çerçevesi (EU International Cooperation 

and Development Results Framework), 2015 yılında AB Komisyonu tarafından kabul 

edilmiştir. Bu çerçeve belgesinde Tablo 2.6’da gösterilen üç konuda ölçülebilir 

göstergeler ve veri kaynakları tespit edilmiştir.240  

Tablo 2.6. AB’de Politika Düzeyinde Belirlenen Gösterge ve Veri Kaynakları 
Gösterge Veri Kaynağı 

1- AB dış yardımlarına bağlı olarak uygulayıcı 

ülkenin kalkınmasındaki ilerleme. 

Uluslararası kaynaklardan temin edilecektir.  

2- AB tarafından bir ülkeye dönük uygulanan 

proje veya programın ilgili ülkedeki 

sonuçlarına ilişkin ilerleme/sektörel gelişme.  

Veriler ilgili ülke tarafından müdahaleye ilişkin 

hazırlanan raporlamalardan alınacaktır. 

3- Komisyonunun uluslararası işbirliği ve 

kalkınma konusundaki organizasyonel 

performansı. 

Komisyon/ilgili birim tarafından toplanan iç 

verilerilerden alınacaktır.  

Kaynak: Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017,  

< https://ec.europa.eu/europeaid/devcos-results-framework_en>. 

Bu üç ölçülebilir gösterge ve veri kaynaklarının tanımlanması, politika 

düzeyinde yapılan izleme ve değerlendirmelere ilişkin sonuçların sistematik olarak 

raporlanmasını ve tutarlılığın sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, yukarıda yer 

alan her bir gösterge ile neyin ölçüleceği, AB politika öncelikleriyle olan ilgisi, ana 

veri kaynakları ve hesaplama yöntemleri somut örnekler yardımıyla rehberler 

                                                           
238 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017,  

<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>.  

239 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017,  

<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>. 

240 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017,  

< https://ec.europa.eu/europeaid/devcos-results-framework_en>.  

https://ec.europa.eu/europeaid/devcos-results-framework_en
https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/devcos-results-framework_en
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vasıtasıyla açıklanmaktadır. Avrupa Komisyonu, AB Uluslararası İşbirliği ve 

Kalkınma Sonuçları Çerçevesindeki ilk raporunu Temmuz 2016’da yayınlamıştır.  

AB’de politika düzeyinde izleme ve değerlendirmeler öncelikle bir risk 

değerlendirmesiyle başlamaktadır. Anılan risk değerlendirmesinde amaç, yapılacak 

izlemenin teknik, yasal, politik, finansal açılardan uygunluğunun tespit edilmesidir. 

Risk değerlendirmesinden sonra, ikinci adım olarak bir sonraki yılda öngörülen izleme 

faaliyetlerini yansıtmak üzere bir izleme ve değerlendirme planının hazırlanması 

gerekmektedir.  

OECD ve APEC’te olduğu gibi AB’de de akran incelemesi politika düzeyinde 

yapılan izleme ve değerlendirmeler kapsamında başvurulan bir yöntemdir. Herhangi 

bir üye ülkenin belli bir alandaki ekonomik ve sosyal gelişimini ölçmek ve söz konusu 

ülkenin sahip olduğu iyi uygulamaları diğer ülkelerle paylaşmak kapsamında akran 

incelemelerine önem atfedilmektedir. Özellikle açık tartışmayı ve karşılıklı öğrenmeyi 

teşvik etmesi bakımından AB bünyesinde yürütülen akran incelemelerinin uygulama 

sahası gün geçtikçe gelişme kaydetmektedir.   

AB’deki akran incelemeleri süreci OECD’de uygulanan süreçle benzerlik 

taşımaktadır. Bu kapsamda, AB’deki akran incelemeleri, ilgili alanda iyi uygulamalar 

sunan bir ülke liderliğinde yürütülmektedir. Akran incelemesi toplantılarına Avrupa 

Komisyonundan uzmanlar, incelemeyi yapan ülkeler ile diğer paydaşlar katılım 

sağlamaktadır. Akran incelemeleri, ilgili müdahalenin etkinliğini, AB hedefleriyle 

uyumluluğunu ve başka ülkelere aktarılabilirliğini değerlendirmek açısından yararlı 

bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.241  

2.4.3.2. Program düzeyinde izleme ve değerlendirme 

AB’de belirli bir sektörde uygulanan karmaşık ancak birbiriyle ilişkili 

müdahaleleri ortak bir mekanizmayla denetlemek amacıyla program düzeyinde izleme 

ve değerlendirme yapılmaktadır. Bu amaçla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 

kapsamında sağlanan fonun etkin ve amacına uygun kullanımını temin etmek üzere 

sektör veya alt sektörlerle ilgili olarak sorumlu kurumlar tarafından Sektörel İzleme 

                                                           
241 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 14.12.2017, 

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024>.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024
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Komiteleri oluşturulması öngörülmüştür. Sektörel İzleme Komitelerinin genel 

koordinasyonu Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü tarafından yerine 

getirilmektedir. Sektörel İzleme Komiteleri yılda en az iki kere toplanmakta ve IPA 

İzleme Komitesine girdi temin etmektedir.242 Ayrıca ülke değerlendirme planı 

kapsamında yapılan değerlendirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların 

uygulanmasına ilişkin süreç, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü tarafından 

takip edilmektedir.243 

AB bünyesinde hazırlanan plan ve programlar izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerini doğrudan etkilemekte, aynı zamanda bu faaliyetleri yönlendirmektedir. 

İhtiyaçlar ve şartlara göre değişiklik gösterse de AB’de programlamalar genelde yedi 

yıllık olarak hazırlanmaktadır.244 Bu çerçevede, Komisyon seviyesinden ilgili genel 

müdürlükler seviyesine kadar atılacak adımlar belli bir plan ve program dâhilinde 

tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Komisyonun etkin çalışması için Komisyon 

bünyesinde hazırlanan plan ve programlar üst düzeyden alt düzeye doğru Şekil 

2.16’daki gibi sıralanabilmektedir.  

Şekil 2.16. AB Komisyonunun Etkin Çalışması için Hazırlanan Plan ve Programlar 

  

Kaynak: Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017, 

<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>.   

                                                           
242 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 17.11.2017, 

 <https://www.ab.gov.tr/126.html>. 

243 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 17.11.2017, 

 <https://www.ab.gov.tr/126.html>. 

244 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017 

<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>. 

Yıllık Yönetim 
ve Performans 
Raporu

Yıllık Faaliyet 
Raporları

Yönetim Planları

Stratejik Plan

Komisyon Çalışma 
Planı

https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
https://www.ab.gov.tr/126.html
https://www.ab.gov.tr/126.html
https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
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Komisyon Çalışma Planı: Komisyon göreve başladığı andan itibaren Komisyon 

Başkanı tarafından sınırlı sayıda siyasi öncelikler veya genel hedefler 

belirlenmektedir. Bu hedefler mevcut Komisyon görev süresi olan 5 yıl ile sınırlı olup 

Hükümet Programı olarak da adlandırılmaktadır. Bu hedeflerle uyumlu olarak 

Komisyon yıllık Çalışma Planı hazırlamaktadır. Çok yıllı programlama mantığı 

çerçevesinde hazırlanan Plan, genellikle sonraki yıl içerisinde Komisyonun yapacağı 

faaliyetlere ilişkin olduğundan yıllık eylem planı olarak da tarif edilmektedir. Plan, 

diğer AB kurumlarının ve paydaşların Komisyonla ilgili çalışmalarını planlamalarına 

yardımcı olmak açısından da önemli bir belgedir. Ayrıca, Komisyon Çalışma Planı, 

Komisyon düzeyinde yürütülen izleme ve değerlendirme faaliyetlerini doğrudan 

etkilemektedir.  

Stratejik Plan: Komisyonun belirlediği genel hedeflerle uyumlu olarak her bir genel 

müdürlük tarafından 5 yıllık stratejik hedefler belirlenmektedir. Stratejik planlar, 

belirlenen beş yıllık hedeflere nasıl ulaşılacağını ve Komisyonun genel hedeflerine 

nasıl katkıda bulunulacağını tarif eden belgelerdir. Stratejik planlar, belirlenen 

hedeflere yönelik ilerlemenin ölçülebilmesi ve izleme ve değerlendirmenin etkin bir 

şekilde yapılabilmesi amacıyla belli göstergeler ve referans verilerini içermek 

durumundadır.   

Yönetim Planları: Her bir genel müdürlük, Komisyonun öncelikleri ve 5 yıllık stratejik 

hedefler doğrultusunda bir sonraki yıl gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin bir yönetim 

planı hazırlamaktadır. Yönetim planları, birim yönetiminin tüm faaliyetlerini izleme 

ve değerlendirme, kaynak ve personel ihtiyaçlarını planlama ve takip etme imkânı 

tanımaktadır. Yönetim planlarında öncelikle Komisyonun genel öncelikleri ile 

stratejik hedefler arasında bağlantı kurulmakta daha sonra yönetim tarafından bir yıl 

içerisinde atılacak adımlar belirlenmektedir. Bu kapsamda; Stratejik ve Yönetim 

Planlarının amacı; 

 Komisyon birimlerinin kendi hedeflerini Komisyonun genel politika 

hedefleriyle uyumlu hale getirmesine yardımcı olmak,  

 Kaynakların etkin kullanılması yoluyla faaliyetleri planlamak ve yönetmek,  

 Yıl içindeki gelişmelerin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için performans 

göstergelerini belirlemek,  
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 Hedeflere ulaşma yolunda olabilecek temel riskleri tanımlamak ve onların 

bertaraf edilmesine imkân tanımak,  

 Yıllık faaliyet raporlarındaki sonuçların daha somut ve bilgiye dayalı 

raporlanmasına zemin hazırlamak,  

 Edinilen tecrübelerden ve çıkarılan derslerden sonuçlar çıkarmaktır. 

Yıllık Faaliyet Raporları: Avrupa Komisyonu'nun her birimi yıl çerisinde yürüttüğü 

faaliyetlere ilişkin yıllık faaliyet raporu hazırlamaktadır. Genel müdürlük olarak 

üretilen raporlarda, kaydedilen gelişmeler, elde edilen başarılar ve harcanan kaynaklar 

detaylandırılmaktadır.  

Yıllık Yönetim ve Performans Raporu: Komisyon, her yıl bütün genel müdürlükler 

tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını içeren sentez bir rapor hazırlamaktadır. Bu, 

Komisyonun yıllık planlama, programlama ve raporlama döngüsünün son aşamasıdır. 

Rapor Komisyonda kabul edildikten sonra Parlamentoya, Konseye ve Sayıştay’a 

sunulmaktadır.  

Yıllık Yönetim ve Performans Raporu, Komisyonun performansı ve bütçenin 

yönetimi konusunda kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Rapor iki bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölüm performans ve ulaşılan sonuçları analitik olarak ortaya koyarken ikinci 

bölüm iç kontrol ve finansal yönetime ilişkin gelişmeleri açıklamaktadır.  Anılan 

çalışma planlarının hedefleri ile raporların çıktıları arasındaki bağlantıları göstermek 

amacıyla Tablo 2.7 hazırlanmıştır.  

Tablo 2.7. AB’deki Çalışma Planlarındaki Hedefler ile Göstergelerin Uyumuna İlişkin 

Örnek Tablo 
Genel Hedefler 

 

AB Daha Güçlü Bir Küresel Oyuncu Olması  

Gösterge:  

AB Kolektif Net Resmi Kalkınma Yardımlarının, AB Gayri Safi Milli Hasılası içindeki payı (yüzde 

olarak):  

            a) toplam net yardım 

            b) En Az Gelişmiş Ülkelere yapılan net Resmi Kalkınma Yardım miktarı 

 

Veri kaynağı: OECD Kalkınma Yardımları Komitesi (OECD DAC) 

Temel Yıl (2014) Ara Gösterge (2020)  Hedef Yıl (2030) 

a) 0.43 %5 

b) 0.11 %6  

a) N/A  

b) 0.15 % (2020)  

a) 0.70 %7  

b) 0.20 %8 

Stratejik Hedefler 

 

Yoksulluğun azaltılması konusunda belirlenen yasal çerçevenin genel hedefleri doğrultusunda, özellikle 
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yoksulluğun azaltılmasına katkıyı maksimize edecek, yeşil ekonomiyi teşvik edecek, istihdamı artıracak 

ve bölgesel entegrasyonu derinleştirecek daha güçlü bir iş ortamı aracılığıyla kapsayıcı ve sürdürülebilir 

büyüme teşvik edilecektir. 

Gösterge:  

AB desteğiyle iş ortamının geliştiği ülkelerin sayısı. Bu gösterge, iş ortamının iyileştirilmesini ölçmekte 

ve belirli bir ülkedeki iş ortamının kalitesini göstermektedir. Bu, ilgili ülkedeki yerel girişimciler için 

düzenleyici çerçevenin zaman içinde ne kadar değiştiğini ve geliştiğini göstermektedir.  

Veri kaynağı: Yıllık Raporun sonuçları 

Baz Yılı (2014) Ara Gösterge (2018) Hedef Yıl (2020) 

7 28 42 

Planlanan Değerlendirmeler:  

Tarım, Büyüme ve İstihdam alanlarındaki AB desteklerinin değerlendirilmesi (2019) 

Yönetim Planları 

 

Çıktı alanları 

Açıklama  Gösterge Hedef 

Dış Yatırım Planı 1. İlgili Düzenleme  

2. Uygulama Planı 

1. 2017’nin 2. çeyreğinde kabul 

edildi. 

2. 2017’nin 3. çeyreğinde başlatıldı. 

Yıllık Faaliyet Raporu 

Açıklama  Gösterge Hedef 

  Dış Yatırım Planı 1. İlgili Düzenleme  

2. Uygulama Planı 

1. 2017’nin 2. çeyreğinde kabul 

edildi.  

2. 2017’nin 3. çeyreğinde başlatıldı. 

Bilinen son sonuçlar (2016) 

Kaynak: Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 15.01.2018, 

 <https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en>.  

Örnek Tablo’da görüldüğü üzere genel hedefler, stratejik hedefler, yönetim 

planları ile yıllık faaliyet raporları arasında doğrudan bir ilişki kurulmuştur. Bu 

kapsamda, “AB’nin Daha Güçlü Bir Küresel Oyuncu Olması” Komisyon tarafından 

genel hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedef ile bağlantılı olarak göstergeler tespit 

edilmiş ve referans veriler ile verilerin elde edileceği kaynaklar gösterilmiştir.  

Genel hedef ile uyumlu olarak Komisyonun Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma 

Birimi245 tarafından hazırlanan 2016-2020 Stratejik Planı çerçevesinde stratejik 

hedefler belirlenmiştir. Bu stratejik hedef kapsamında; üç adet gösterge belirlenmiş 

olup her bir göstergenin altında baz yılı, ara dönem ve hedef yılına ait ölçülebilir 

göstergeler belirlenmiştir. Ayrıca bu göstergelerin hangi kaynaklardan elde edildiğine 

ilişkin açıklama bulunmaktadır. Göstergelerin kaynağının belirtilmesi şeffaflık ve 

hesap verebilirliği artıran bir unsurdur. Bütün izlemeye ilişkin hedefler ve göstergeler 

belirlendikten sonra değerlendirmenin ne zaman yapılacağı da belirtilmektedir. 

                                                           
245 Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü, AB'nin uluslararası kalkınma politikaları 

geliştirme ve uluslararası kalkınma yardımlarının yönetilmesinden sorumlu birimdir.  

https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development_en
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Stratejik ve genel hedeflere ulaşmak amacıyla her bir genel müdürlük 

tarafından hazırlanan yönetim planlarında ise çıktı alanları sırasıyla belirlenmiştir. 

Çıktı alanlarına ilişkin açıklama, göstergeler ve hedeflere yer verilmektedir. Yıllık 

Faaliyet raporlarında ise yönetim planlarında belirlenen çıktı alanlarındaki gelişmeler 

yer almaktadır.  

Görüldüğü üzere genel hedefler, stratejik hedefler, yönetim planları ile yıllık 

faaliyet raporları arasında doğrudan ve bütünleşik bir ilişki kurulmaktadır. Böylelikle 

hem proje hem program hem de politika bazında sistematik bir izleme ve 

değerlendirme mümkün hale gelmektedir.    

2.4.3.3. Proje düzeyinde izleme ve değerlendirme 

AB, aday ve potansiyel aday ülkeleri birliğe hazırlamak amacıyla belli 

programlar çerçevesinde kendilerine bir dizi mali yardım sağlamaktadır. Söz konusu 

yardımlar, ülkelere AB üyeliği sürecinde AB müktesebatına uyum ve uygulama 

yönünde ülke tarafından alınması gereken siyasi, ekonomik, yasal ve idari tedbirler 

için mali kaynak sunmaktadır.246 

AB’nin aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik 2007 yılından önce öncelik 

alanlarına veya hedef aldığı aday ülkelere göre çeşitli mali destek programları 

bulunmaktaydı.247 2007-2013 yılları bütçe dönemiyle birlikte söz konusu destek 

mekanizmasında değişikliğe gitmiş olup bütün mali programlar, Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirilmiştir.  

“Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi”, beş bölüm halinde yapılandırılan IPA 

bileşenlerinin248 programlanması ve önceliklerin belirlenmesinde temel teşkil 

                                                           
246 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 14.01.2018, 

<https://www.ab.gov.tr/files/rehber/08_rehber.pdf>. 

247 2007 öncesi mali destek programları: Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerine yönelik PHARE 

(Polonya ve Macaristan Ekonomilerinin Yeniden Yapılanmasına Yönelik Destek), ISPA (Katılım 

Öncesi Yapısal Politikalar Aracı) ve SAPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınma için Özel Katılım Öncesi 

Program) Programları, Güney Doğu Avrupa Ülkelerine yönelik CARDS (Yeniden Yapılanma, 

Kalkınma ve İstikrar için Topluluk Yardımı) Programı ve Türkiye’ye yönelik katılım öncesi mali 

yardım programları. 

248 IPA Bileşenleri: Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Sınır Ötesi İşbirliği, Bölgesel 

Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Kırsal Kalkınma (IPARD) (Karabacak, 2011:11).  

https://www.ab.gov.tr/files/rehber/08_rehber.pdf
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etmektedir.  Projeler aracılığıyla kullandırılan bu destekler, AB müktesebatına uyumu 

ve bu uyum için gerekli idari kapasitelerin oluşturulmasını hedeflemektedir.249 

Projelerin AB tarafından belirlenen ölçütlere sahip olmasın temin etmek 

amacıyla proje yönetimine ilişkin olarak çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Birinci 

Bölümde bahsedilen PCM çerçevesinde geliştirilen Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile 

bu yaklaşımın ürünü olan Mantıksal Çerçeve Matrisi bu araçlardan en önemlileridir.   

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, projelerin planlanması, yönetilmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik önemli bir sistemdir. Analiz aşaması ve planlama aşaması 

olmak üzere iki genel aşaması bulunmaktadır. Analiz aşamasının dört adımı sırasıyla 

paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizidir. Planlama aşamasında 

Mantıksal Çerçeve Matrisi oluşturulur.250  

Tablo 2.8’de gösterilen Mantıksal Çerçeve Matrisi; bir projenin hazırlanması, 

uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılır. Projenin hedeflerini ortaya 

koymakta, etkin bir izlemeye ve değerlendirmeye temel oluşturmaktadır. Proje 

tasarımı sırasında; ölçülebilir hedefler, ulaşılabilir amaçlar, uygun göstergeler ve 

doğrulama kaynaklarını içeren güçlü bir iç mantığın oluşmasına imkân 

tanımaktadır.251 Dört sütun ve dört satırdan oluşan Mantıksal Çerçeve Matrisinin 

içinde yer alan rakamlar kutucukların doldurulma sırasını göstermektedir. 

  

                                                           
249 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 14.01.2018, 

<https://www.ab.gov.tr/files/rehber/08_rehber.pdf>. 

250 Karabacak, 2011:11- 41. 

251 Karabacak, 2011:38. 

https://www.ab.gov.tr/files/rehber/08_rehber.pdf
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Tablo 2.8. Mantıksal Çerçeve Matrisi 
Müdahale Mantığı Tarafsız 

Doğrulanabilir 

Göstergeler 

Doğrulama 

Kaynakları 

Varsayımlar ve 

Riskler 

Genel Hedefler         

(1) 

(8) (9)  

Proje Amacı              

(2) 

(10) (11) (7) 

Sonuçlar                    

(3) 

1. 

2. 

… 

(12) (13) (6) 

Faaliyetler                 

(4) 

1.1. 

1.2. 

… 

Araçlar  

(fiziksel veya fiziksel 

olmayan girdiler) 

Maliyetler (5) 

 Ön Koşullar 

1. 

2. 

… 

Kaynak: Karabacak, 2011:24.  

Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan göstergeler kaydedilen ilerlemenin 

ölçülmesi bakımından önem arz etmektedir. Yalnızca objektif olarak 

doğrulandıklarında kullanılabilir oldukları için AB terminolojisinde “Objektif Olarak 

Doğrulanabilir Göstergeler” olarak adlandırılmaktadır. Performans ölçümü için, 

göstergelerin “referans değer” ve “hedeflere” sahip olmaları gerekmektedir.252  

Matris çerçevesinde hazırlanan AB projelerinin etkin bir şekilde uygulanması 

ve beklenen sonuçların elde edilmesi noktasında üye ülkenin performans başarısı 

önem arz etmektedir.  Çünkü AB tarafından sağlanacak yeni/ilave mali destekler 

yararlanıcı ülkenin performans başarısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda, 

yararlanıcı ülkenin performans başarısını ölçmek ve uygulanan projelerdeki ilerlemeyi 

tespit etmek bağlamında proje düzeyindeki izleme ve değerlendirmeye büyük önem 

atfedilmektedir. Proje düzeyindeki izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kalitesini 

artırmak ve bu konuda ilgili kişilere rehberlik etmek amacıyla AB bünyesinde SOİD 

yaklaşımı çerçevesinde yeterli belge üretilmiştir. "Projenin İç İzlemesinin 

Güçlendirilmesi" rehber çalışması, projelerin izlenmesinde ve iyi uygulamaların 

paylaşılmasında, görevli personele yardımcı olmayı amaçlamaktadır.253  

                                                           
252 Karahisar, 2015:48. 

253 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017, 
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AB’de proje seviyesindeki izleme ve değerlendirme AB delegasyonları veya 

yararlanıcı ülkenin sorumluluğunda olmakla beraber AB sekretaryası da projeleri 

merkezi ve bütünleşik bir sistem üzerinden izlemekte ve değerlendirmektedir.254 Bu 

kapsamda, proje düzeyinde izleme ve değerlendirmede aktörler Tablo 2.9’da 

gösterilmektedir.  

Tablo 2.9. AB’de Proje Düzeyinde İzleme ve Değerlendirmede Aktörler 
Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA) 

Koordinatörü 

Katılım Öncesi Yardımın genel koordinasyonunu sağlamak üzere yararlanıcı 

ülke tarafından görevlendirilen IPA Koordinatörü, geçiş dönemi desteği ile 

kurumsal yapılanma konularına ilişkin programlama ve izleme sürecini yürütmek 

ve koordine etmekten sorumludur.  

Ulusal 

Yetkilendirme 

Görevlisi 

Sağlanan fonların mali yönetimi, işlemlerin mevzuata uygunluğu ile yönetim ve 

kontrol sistemlerinin etkin işlemesinden sorumludur. 

Program Otoritesi  

 

Program otoriteleri ilgili AB müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 

operasyonel programların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi; 

desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak, programlama, ihale ve sözleşme 

yapılması; proje ve faaliyetlerin yürütülmesi, ödemelerin yapılması ile buna 

ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi; ilgili kurum ve 

makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikali görevlerinin yerine 

getirilmesinden sorumludur. 

Kıdemli Program 

Görevlisi 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin genel sorumluluğu altında, projelerin teknik 

uygulamasından sorumlu olan yararlanıcı kuruluşlarda görevli personeldir. Proje 

hakkında yeterli bilgiye ve icra yetkisine sahip, uygun düzeyde yöneticiler 

arasından belirlenir.  

Denetim Otoritesi IPA yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğini denetlemek 

üzere görevlendirilmektedir.  

Kaynak: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 14.01.2018, 
<https://www.ab.gov.tr/files/rehber/08_rehber.pdf>.   

Proje izleme ve değerlendirmede, iç ve dış izleme ve değerlendirmeden 

faydalanılmaktadır. Bu kapsamda, proje düzeyindeki izleme değerlendirmeler Proje 

Yönlendirme Komiteleri, IPA İzleme Komiteleri, Sektör İzleme Komiteleri gibi 

platformlar üzerinden yürütülmektedir.  

Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan araçlar birimler 

bazında farklılık gösterebilmektedir. Bu araçlardan en yaygın olanı faydalanıcı 

kuruluşlar tarafından üçer aylık aralıklarla hazırlanan, proje ilerleme, izleme ve 

değerlendirme raporlarıdır. Bu raporlar, kapsadıkları dönem itibarıyla projede 

gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen faaliyetlere ilişkin bilgiler ile projede 

                                                           
<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>. 

254 Avrupa Komisyonu resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.12.2017, 

<https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en>. 

https://www.ab.gov.tr/files/rehber/08_rehber.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
https://ec.europa.eu/europeaid/programming-aid-development-assistance-projects_en
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karşılaşılan sorunlar, riskler ve olası çözüm önerilerini içermektedir.255 Projelerin 

izlenmesinde kullanılan araçlardan bir diğeri de ilgili projenin amaçlarına ulaşmasına 

ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla yılda dört kez faydalanıcı kuruluş 

öncülüğünde yapılan Yönlendirme Komitesi toplantıları raporlarıdır. Bu toplantılara 

ilgili kamu kurumları ile sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri katılım 

sağlamaktadır.256 Raporlarda genelde her bir gösterge için “Trafik Işığı” (Traffic 

Light) raporlama sistemi kullanılmaktadır. Şekil 2.17’de gösterilen bu sistem, projenin 

uygulanması sürecinde zaman içindeki değişiklikleri görmeyi kolaylaştırmaktadır.257   

Şekil 2.17. Trafik Işığı Raporlama Sistemi örneği 

 
Kaynak: Project Accelerator News internet sitesi, erişim tarihi: 13.02.2018, 

<http://www.projectaccelerator.co.uk/how-to-use-rag-status-reporting-for-your-project/>.   

AB proje yönetimi yaklaşımında, bir proje daima daha geniş bir politika veya 

program (ulusal kalkınma politikaları, ülke strateji belgeleri, sektör programları vb.) 

hedefleri ile uyumlu ve bunları destekleyici olmalıdır. Bu bakımdan, AB’de projeler 

genellikle çok yıllı programlamanın bir parçası olarak yürütüldüğünden proje 

düzeyindeki izleme ve değerlendirmeler program düzeyinde de takip edilmektedir.  

2.5. Bölüm Değerlendirmesi  

İzleme ve değerlendirme konusunda zaman zaman farklı uygulamalara sahip 

olsalar da uluslararası örgütler; uygulanan mekanizmalar, karşılaşılan sorunlar ve 

getirilen çözüm önerileri bakımından önemli tecrübeler barındırmakta olup yeni inşa 

edilecek izleme ve değerlendirme mekanizmaları için önemli dersler sunmaktadır. Bu 

bakımdan, İSEDAK için önerilecek izleme ve değerlendirme mekanizması için 

                                                           
255 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 17.11.2017, 

 <https://www.ab.gov.tr/126.html>.  

256 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı resmi internet sitesi, erişim tarihi: 17.11.2017, 

 <https://www.ab.gov.tr/126.html>.  

257 Project Accelerator News internet sitesi, erişim tarihi: 13.02.2018, 

<http://www.projectaccelerator.co.uk/how-to-use-rag-status-reporting-for-your-project/>.   
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uluslararası örgütlerin tecrübelerinden faydalanmak amacıyla İkinci Bölümde sırasıyla 

OECD, UNCTAD, APEC ve AB örnekleri incelenmiştir.  

2012 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi’nin OECD tarzı bir çalışma 

stratejisini öngörmesi OECD’nin yakından incelenmesi ihtiyacını gerekli kılmıştır. 

Öte yandan, BM’nin kurumsallaşmış izleme ve değerlendirme mekanizmasından 

faydalanan UNCTAD’ın, bu alanda sahip olduğu özel tecrübesi bakımından 

incelenmesinde fayda görülmüştür. Diğer taraftan, Asya Pasifikte önemli bir yeri olan 

APEC’in üye ülkelerin işbirliği alanlarında kaydettikleri ilerlemeyi izlemek ve 

değerlendirmek amacıyla bünyesinde kurduğu özel izleme ve değerlendirme 

mekanizması APEC’i incelemeye sevk etmiştir. Son olarak, kapsamlı bölgesel 

bütünleşme girişimi olan AB’nin, kapsamlı, sistematik, etkili bir izleme ve 

değerlendirme sitemine sahip olması AB’yi incelemeye sevk etmiştir. Üye ülkeler 

üzerinde bağlayıcı kararlar alabilen ve bu kararlara uyulmadığında yaptırım 

mekanizmalarını devreye sokan ve bu kapsamda ileri bir izleme ve değerlendirme 

sistemine sahip olan AB’nin incelenmesinin İSEDAK için farklı deneyimler 

barındırabileceği düşünülmüştür. Örnek incelemelerin mevcut durumlarına ilişkin 

karşılaştırma Tablo 2.10’da sunulmaktadır.     
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Tablo 2.10. OECD, UNCTAD, APEC ve AB Karşılaştırmalı Özet Tablo 

Ölçüt/Örgüt OECD UNCTAD APEC AB 

Üye Sayısı 34 üye  194 üye  21 üye 28 üye 

Üye 

Kompozisyonu 

Homojen 

(Gelişmiş ülkeler) 

Heterojen 

 (Gelişmiş, gelişmekte olan ve az 

gelişmiş ülkeler) 

Heterojen 

(Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler) 

Homojen 

(Bölgesel ülkeler) 

Amacı Sürdürülebilir ekonomik büyümeye 

ulaşmak, işsizliği ortadan kaldırmak, 

halkların yaşam standartlarını 

yükseltmek ve finansal istikrarı 

sağlamak gibi hususlarda üye ülkelere 

yardımcı olmak 

Dünyanın değişik bölgelerindeki 

zayıf ekonomilerin sürdürülebilir 

kalkınmasını temin edecek 

politikaların tasarlanması sürecinde; 

tartışma, analiz ve görüş birliğinin 

oluşturulması amacına hizmet etmek 

Asya Pasifik bölgesinde ticaret ve 

yatırımların serbestleştirilmesi, teknik 

ve ticari işbirliğinin arttırılması ve iş 

bağlantılarının kolaylaştırılması 

Ekonomik, sosyal ve siyasi konularda 

üye ülkelerin ortak politika üretip 

bunları birlikte uyguladığı bir işbirliği 

ve bütünleşme hareketi olmak 

Verilen Yetkinin 

Niteliği 

Eşgüdüm (koordinasyon ) Eşgüdüm (koordinasyon) Eşgüdüm (koordinasyon) Ulus üstü (supranasyonal) 

İşbirliğinin 

Niteliği 

Bağlayıcı kararları olmayan bir 

Forum niteliğinde 

Bağlayıcı kararları olmayan bir 

Forum niteliğinde 

Bağlayıcı kararları olmayan bir 

Forum niteliğinde 

Bağlayıcı kararlar alır. 

Konu/Kapsam Genel nitelikli Genel nitelikli Genel nitelikli Tam entegrasyon sağlamaya yönelik 

genel nitelikli 

Sekretarya 

/personel sayısı 

Paris'te yerleşik, 2500 personel ve 

700’ü aşkın ekonomist, hukukçu, 

bilim adamı ve farklı meslekten 

uzmandan oluşan güçlü bir 

Sekretaryaya sahiptir. 

Cenevre’de yerleşik, 400 civarında 

personeli ile güçlü bir Sekretaryaya 

sahiptir.  

Singapur'da yerleşik yaklaşık 50 

personelden oluşan küçük bir 

Sekretaryaya sahiptir.  

AB’nin yürütme organı olan AB 

Komisyonu Brüksel’de yerleşiktir. 

Komisyonda 24,428 personel 

çalışırken, bütün AB kurumlarında 

çalışan toplam personel sayısı 

46,356’dır. Bu rakamlarla AB devasa 

bir mali ve beşeri yapı arz etmektedir.    

Karar 

Alma Yöntemi 

Uzlaşma Uzlaşma Uzlaşma Nitelikli çoğunluk 

Bütçe (2017) 374 milyon Avro 

(2017 yılı) 

100 milyon ABD Doları  

(2017 yılı) 

15 milyon ABD Doları 

(2017 yılı) 

157,9 milyar Avro  

(2017 yılı)  

Kaynak: Şenol Gün, 2013:53’ten faydalanılarak oluşturulmuştur.  
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Kurulduğundan bu yana OECD, bilgi temelli politika rehberliği 

mekanizmasıyla üye ülkeler için önemli konularda bir politika tavsiyecisi ve yol 

göstericisi olmuştur. Söz konusu bilgi temelli politikaların oluşmasında OECD 

bünyesinde yürütülen etkin izleme ve değerlendirme mekanizmalarının etkisi 

büyüktür. OECD kendi çalışma yöntemine uygun bir izleme ve değerlendirme modeli 

oluşturmuştur. Bu model, bütüncül ve sonuç odaklı bir izleme ve değerlendirme 

mekanizmasıdır.   

OECD bünyesinde genellikle politika ve program seviyesinde izleme ve 

değerlendirme yapılmaktadır. Politika seviyesinde yapılan izleme ve değerlendirmede 

başvurulan temel yöntem akran incelemesi iken, program seviyesinde uygulanan 

yöntem PUR’dur.  

OECD akran incelemesini, bir ülkenin belirli bir alandaki performansı veya 

uygulamalarının diğer ülkeler tarafından incelenmesi olarak kabul etmektedir. Akran 

incelemesi bir çalışma yöntemi olarak 1960’lı yıllardan beri OECD’de 

kullanılmaktadır. Çoğunlukla OECD ile anılan akran incelemesi yönteminin diğer 

birçok hükümetler arası örgüt ve uluslararası program tarafından da kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda, BM ihtisas kuruluşları,  IMF, DTÖ, AB, Avrupa Konseyi, NEPAD ve 

ASEAN gibi platformlarda bu mekanizmanın çeşitli alanlarda uygulandığı 

görülmektedir.  

OECD’de akran incelemesi, hem izleme hem de değerlendirme sürecini aynı 

anda bünyesinde barındırmaktadır. OECD’de akran incelemeleri genellikle düzenli 

olarak yapılmakta ve inceleme sonucunda başarıları değerlendiren, eksiklikleri ortaya 

koyan ve tavsiyelerde bulunan bir rapor üretilmektedir. Bu rapor sayesinde, incelenen 

devletin bir sonraki aşamada akranlarının tavsiyelerine uyup uymadığı ve durumunun 

iyileşip iyileşmediği ortaya konulabilmektedir.   

Öte yandan, OECD’nin program düzeyinde izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinde uygulanan PUR sistemi OECD’nin yönetim mekanizmalarının 

iyileştirilmesi bağlamında Entegre Yönetim Döngüsü mekanizmasının bir parçası 

olarak hayata geçirilmiştir. PUR sistemiyle, uygulanan programların etkin bir şekilde 
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gerçekleşip gerçekleşmediği ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerin ne kadar fayda/etki 

ürettiği sorularına cevap aranmaktadır.  

PUR mekanizmasının OECD faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi açısından 

önemli faydaları bulunmaktadır. Bir yandan OECD bünyesinde yürütülen faaliyetlerin 

üye ülkelerdeki politika süreçlerinde ne derece fayda ürettiği sorusuna cevap verirken 

bir yandan da OECD’nin performansının ölçülmesine olanak tanımaktadır. Bu 

uygulama, sadece performans değerlendirmesine katkıda bulunmakla kalmamakta, 

elde edilen bulgular sayesinde gelecek yıllar için daha bilinçli bütçe kararlarının 

alınmasına ve daha isabetli programlamaların yapılmasına katkıda bulunmaktadır.   

Öte yandan, UNCTAD’da faaliyetler program bazında yürütüldüğünden 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri temel olarak program seviyesinde 

yürütülmektedir. UNCTAD’da yürütülen izleme ve değerlendirmeler BM sisteminin 

genel kuralları ışığında gerçekleştirilmektedir. Burada, izleme ve değerlendirme 

mekanizmasıyla belli bir müdahale sonucunda beklenen sonuçların elde edilip 

edilmediği ve kuruluşun faaliyetlerinin ne kadar fayda ürettiği konusunda saptama 

yapılmaya çalışılmaktadır.   

UNCTAD bünyesinde yürütülen izleme ve değerlendirmeler için temel 

referans belgesi UNCTAD Değerlendirme Politikası Belgesi’dir. Bu belge, 

UNCTAD'daki değerlendirme faaliyetlerinin ortak bir anlayış çerçevesinde 

yürütülmesini sağlamaktadır. Bu politika belgesinde, genel ilkeler belirlenmiş, temel 

organizasyonel roller ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Ayrıca, yapılabilecek 

değerlendirme türleri belirtilmiş ve değerlendirmenin öğrenme ve bilgi üretimine 

ilişkin katkıları ortaya konulmuştur.  

OECD’de olduğu gibi UNCTAD bünyesinde de programlama, bütçeleme, 

izleme ve değerlendirme unsurları arasında sıkı bir yönetim döngüsü oluşturulmuştur. 

Bu döngü, SOY çerçevesinde gerçekleşmekte olup programlamalar iki yıllık periyotlar 

şeklinde tasarlanmaktadır. UNCTAD Bakanlar Konferansı’nda alınan politika 

kararları ilgili kurullar düzeyinde belli programlara dönüştürülmekte ve yapılacak 

faaliyetler bu programlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla, UNCTAD 

bünyesinde uygulanan tüm faaliyetler sonuç odaklı ve bütüncül bir izleme ve 
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değerlendirme yaklaşımı kapsamında program düzeyinde izleme ve değerlendirmeye 

tabi tutulmaktadır. 

 UNCTAD’da iç ve dış izleme ve değerlendirme yapılabilmektedir. 

UNCTAD’daki dış değerlendirmeler geniş tematik alanda olabileceği gibi bütün 

UNCTAD sistemini ilgilendiren stratejik konulara dönük de olabilmektedir.  

Diğer taraftan APEC, hitap ettiği coğrafya ve ekonomik büyüklüğüne paralel 

olarak son yıllarda kurumsallaşma adına önemli adımlar atmıştır. APEC bünyesinde 

yaşanan bu değişim ve dönüşüm izleme ve değerlendirme faaliyetlerini de etkilemiştir. 

Öncelikle, izleme ve değerlendirmenin uluslararası işbirliği platformlarındaki kritik 

öneminin farkına varıldığı ve bu sebeple bu konunun APEC’in en önemli gündem 

maddelerinden biri olduğu görülmektedir. APEC’in, bağlayıcılığı olmayan taahhütler 

temelinde aldığı kararların üye ülkeler tarafından ne kadar uygulandığı, tasarlanan çok 

yıllı programların ne derece başarılı olduğu ve uygulanan projelerin ne derece fayda 

ürettiği konularında daha net bir bilgiye sahip olunması amacıyla SOİD yaklaşımını 

tercih ettiği görülmektedir. Bu yaklaşımla beraber, APEC bünyesinde izleme ve 

değerlendirmenin proje, program ve politika düzeyinde olmak üzere üç seviyede ayrı 

ayrı yapıldığı ve her üç seviyede de aktörler, süreç ve uygulanacak yöntemlerin net 

olarak belirlendiği görülmektedir.  

Politika seviyesinde izleme ve değerlendirme konusunda, APEC’te Bireysel 

Eylem Planları ve Kolektif Eylem Planları mekanizmasından faydalanmaktadır. Bogor 

Hedeflerinde belirtilen serbest ticaret ve yatırım hedeflerini gerçekleştirmek için 

alınan kararların ülkelerde ne kadar uygulandığını göstermek için her ülke düzenli 

olarak Bireysel Eylem Planlarını APEC Sekretaryasına sunmaktadır. Her yıl, birkaç 

APEC üyesi ülke Bireysel Eylem Planlarını gözden geçirme konusunda gönüllü olarak 

birbirlerini izleme ve değerlendirmeye tabi tutarlar. OECD’de de uygulanan ve akran 

incelemesi olarak bilinen bu süreçte bağımsız araştırma ve analizler yapan uzmanlar 

ve özel sektör kuruluşu olan APEC İş Danışma Konseyi (ABAC) de yer almaktadır. 

APEC bünyesinde yapılan akran incelemelerinin OECD bünyesinde yapılanlardan 

temel farkı düzenli olarak yapılmamalarıdır. OECD’de akran incelemeleri daha evvel 

üzerinde uzlaşılan konularda düzenli olarak yapılmakta ve ilgili konuda kaydedilen 

ilerleme daha net anlaşılmaktadır.   
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Kolektif Eylem Planları ise Bireysel Eylem Planlarına dayanarak yıllık olarak 

Sekretarya tarafından hazırlanmaktadır. Bu bağlamda, üye ülkelerin her yıl belli 

konularda Bireysel Eylem Planlarını sekretaryaya sunmaları ve akabinde Sekretarya 

tarafından Kolektif Eylem Planları raporunun hazırlanması, kaydedilen ilerlemenin 

ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından kritik önem arz etmektedir. 

Program düzeyinde izleme ve değerlendirme konusunda ise APEC, sektörel 

alanlarda belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla tekil projeleri sistematik ve 

çok yıllı programlar şeklinde tasarlamakta, buna uygun izleme ve değerlendirme 

faaliyeti yürütmektedir.    

Proje düzeyindeki izleme ve değerlendirme konusunda ise APEC’te 2013 

yılında kabul edilen “APEC Projelerinin Daha Uzun Dönem Değerlendirilmesi” isimli 

belge önem arz etmektedir. Bu belge, proje etkilerinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik sistematik bir çerçeve sunmuştur. Söz konusu belge, 

APEC kapsamındaki izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kurumsallaşmasına 

yönelik önemli tavsiyeler içermektedir. APEC, izleme ve değerlendirme süreci 

boyunca anlayış birliğinin sağlanması açısından izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinin hemen hemen her adımı için bir şablon geliştirmiştir. Buna ilaveten, 

APEC Bütçe ve Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Proje Kılavuzu, APEC 

projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik bilgileri içeren önemli bir 

çalışmadır. APEC projeleri, altı aylık bir döngüyle izlenmektedir.  

Öte yandan diğer örnek incelemelerden farklı olarak AB, üye ülkeler arasında 

ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda tam bir entegrasyonu öngören uluslar 

üstü bir yapı arz etmektedir. Bu amaçla, AB’de politika ve faaliyetlerin uyumluluğunu 

ve etkililiğini temin etmeyi amaçlayan güçlü bir kurumsal ve düzenleyici çerçeve 

mevcuttur. Genişleyen ve derinleşen işbirliği neticesinde politikaların etkin bir şekilde 

oluşturulması, uygulanması ve karar verme süreçlerinin verimli olmasını sağlamak 

amacıyla AB’de kapsamlı, sistematik ve etkili bir izleme ve değerlendirme sitemi 

hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, AB’de izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde 

süreçler son derece açık, roller ve sorumluluklar tanımlanmış, rehber kaynaklar ortaya 

konulmuş ve takip edilecek adımlar sırasıyla belirlenmiştir.  
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AB’de projeden program ve politikaya kadar bütün süreçlerin olabildiğince 

bütünleşik bir yapıda tasarlanması ve faaliyetlerin bu yapıda yürütülmesi, AB 

bünyesinde yürütülen izleme ve değerlendirme faaliyetlerini etkinliğini artıran bir 

unsurdur. Bu kapsamda, AB’deki strateji belgeleri, hedefler ile göstergeler arasındaki 

bağlantıların güçlü bir şekilde kurulmuş olması izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinin başarısına katkı sağlamıştır.  

AB’de daha evvel UDİD yöntemi uygulanırken, son yıllarda özellikle hem 

literatürün gelişmesi hem de edinilen tecrübeler neticesinde SOİD yaklaşımı 

benimsenmiştir. Bu bağlamda SOİD faaliyetleri arasında ayrı bir öneme sahip olan 

etki değerlendirmelerine yönelik süreçler tanımlanmış ve aktörler ve sorumluluklar 

netleştirilmiştir.   

AB bünyesinde politika, program ve proje düzeyinde izleme ve değerlendirme 

olmak üzere genel olarak üç seviyede izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

yürütülmektedir. AB, politika düzeyindeki izleme ve değerlendirme faaliyetlerini, 

genel olarak coğrafi, sektörel veya tematik politikaların uygulanması çerçevesinde 

gerçekleştirmektedir. Özellikle, AB kalkınma yardımlarının kalitesini bir bütün olarak 

görmek, yeni politikalar üretmek ve çok yıllı programlama yapmak açısından politika 

düzeyinde yapılan izleme ve değerlendirmeler önemli bir girdi sağlamaktadır. Politika 

düzeyinde yapılan izleme ve değerlendirmeler merkezi bir İzleme ve Değerlendirme 

Birimi tarafından yönetilmektedir. OECD ve APEC’te olduğu gibi AB’de de akran 

incelemesi politika düzeyinde yapılan izleme ve değerlendirmeler kapsamında 

başvurulan bir yöntemdir. AB bünyesinde yürütülen akran incelemelerinin uygulama 

alanı gün geçtikçe gelişmektedir.    

Diğer taraftan, AB’de belirli bir sektörde uygulanan karmaşık ancak birbiriyle 

ilişkili müdahaleleri ortak bir mekanizmayla denetlemek amacıyla program düzeyinde 

izleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Bu amaçla, IPA kapsamında sağlanan fonun 

etkin ve amacına uygun kullanımını temin etmek üzere sektör veya alt sektörlerle ilgili 

olarak sorumlu kurumlar tarafından Sektörel İzleme Komiteleri oluşturulmuştur.  

Öte yandan, AB, aday ve potansiyel aday ülkeleri birliğe hazırlamak amacıyla 

belli programlar çerçevesinde kendilerine bir dizi mali yardım sağlamaktadır. Projeler 
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aracılığıyla kullandırılan bu destekler, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için 

gerekli idari kapasitelerin oluşturulmasını hedeflemektedir. Projelerin AB tarafından 

belirlenen ölçütlere sahip olmasın temin etmek amacıyla proje yönetimine ilişkin 

olarak çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Bu kapsamda, PCM çerçevesinde geliştirilen 

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile bu yaklaşımın ürünü olan Mantıksal Çerçeve Matrisi 

bu araçlardan en önemlileridir.  Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, projelerin planlanması, 

yönetilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik önemli bir sistemdir. Proje 

düzeyindeki izleme değerlendirmeler Proje Yönlendirme Komiteleri, IPA İzleme 

Komiteleri, Sektör İzleme Komiteleri gibi platformlar üzerinden yürütülmektedir. 

AB’de projeler genellikle çok yıllı programlamanın bir parçası olarak 

yürütüldüğünden proje düzeyindeki izleme ve değerlendirmeler program düzeyinde de 

takip edilmektedir.  

AB’deki izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kalitesi yalnızca ortaya çıkan 

raporların kalitesine değil izleme ve değerlendirmelerin planlamasından, bulguların 

yayılması ve sonraki takip aşamalarına kadar her bir adımdaki rollerin ve 

sorumlulukların açıkça tanımlanmış olmasına bağlıdır. 

Yapılan incelemeler ışığında, örnek incelemeler tarafından uygulanan proje, 

program ve politika düzeyindeki izleme ve değerlendirme mekanizmaları 

karşılaştırmalı olarak Tablo 2.11’de özetlenmiştir.    

Tablo 2.11. Örnek İncelemelerin İzleme ve Değerlendirme Uygulamalarının 

Karşılaştırılması 
 Politika Düzeyi Program Düzeyi Proje Düzeyi 

OECD  Akran İncelemesi  Program Uygulama 

Raporlaması (PUR) 

 Ayrıntılı Deperlendirme 

Raporlama (ADR) 

 

    _ 

UNCTAD  

_ 
 İki Yıllık Program 

izleme ve değerlendirme 

uygulaması 

 Proje izleme ve 

değerlendirme 

uygulaması 

APEC  Akran İncelemesi 

 Bireysel Eylem 

Planları  

 Kolektif Eylem 

Planlarıdır. 

 Çok Yıllı Program izleme 

ve değerlendirme 

uygulaması 

 APEC projelerinin 

izlenmesi ve 

değerlendirilmesi 

uygulaması 

AB   Akran İncelemesi  Program izleme ve 

değerlendirme 

uygulaması 

 Proje izleme ve 

değerlendirme 

uygulaması 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  
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Ayrıca, bahse konu incelemelerin izleme ve değerlendirme uygulamalarının 

etkili bir izleme ve değerlendirme için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları konusu 

Tablo 2.12’de gösterilmektedir.  

Tablo 2.12. Etkili Bir İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Gerektirdiği Şartlar   

       Bakımından Örnek İncelemelerin Karşılaştırılması  
Karşılaştırma Noktaları OECD UNCTAD APEC AB 

Ölçülebilir hedef ve göstergeler + + + + 

Paydaş katılımının temin edilmesi + + + + 

Rol ve sorumlulukların netleştirilmesi + + + + 

Etkin raporlama + + + + 

Bulguların kullanımı, şeffaflık + + + + 

Kapasite yeterliliği + + - + 

Finansal yeterlilik + + + + 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 Söz konusu örnek incelemelerden yapılabilecek çıkarımlar kısaca şöyle ifade 

edilebilir:  

 SOİD yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış etkin bir izleme ve değerlendirme 

uluslararası işbirliğinin etkinliğinin artırılması bakımından kritik öneme sahiptir. 

 Örgüt bünyesinde uygulanan projeden program ve politikaya kadar bütün 

süreçlerin olabildiğince bütünleşik bir yapıda tasarlanması ve faaliyetlerin bu 

yapıda yürütülmesi, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini etkinliğini artıran bir 

unsurdur. Bu amaçla, örgüt bünyesinde üretilen strateji belgeleri, hedefler ile 

göstergeler arasındaki bağlantılar güçlü bir şekilde kurulmalıdır.  

 İzleme ve değerlendirmenin tarafsızlığı ve şeffaflığı önem arz etmektedir. Bu 

kapsamda, dış izleme ve değerlendirme imkânı oluşturulmalıdır.   

 İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin proje, program ve politika seviyesinde 

sınıflandırılması önem arz etmektedir.   

 Objektif olarak doğrulanabilir göstergelerin belirlenmesi etkin bir izleme ve 

değerlendirme için kritik önem arz etmektedir.  

 Faaliyetlerin çok yıllı programlama çerçevesinde tasarlanması başarılı bir izleme 

ve değerlendirme için kritik önem arz etmektedir.  

 İzleme ve değerlendirme fonksiyonu için Sekretarya bünyesinde müstakil bir yapı 

kurulması izleme ve değerlendirmenin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 
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 Akran incelemesi, politika düzeyinde izleme ve değerlendirme için uygulanan 

önemli bir yöntemdir.  

 İzleme ve değerlendirme adımlarının net olarak belirlenmesi ve sorumlulukların 

net olması izleme ve değerlendirmenin başarısı için önem arz etmektedir. 

 Beşeri ve mali kapasitenin yeterliliği başarılı izleme ve değerlendirme için kritik 

öneme haizdir. 

 Son olarak, izleme ve değerlendirme bulgularına göre yeni stratejilerin 

belirlenmesi veya mevcut stratejilerde değişikliğe gidilmesi bahse konu bulgulara 

verilen önemi göstermektedir.   
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3. İSEDAK’TA İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

İslam Dünyası, yirminci yüzyılın ikinci yarısı itibarıyla yaşanan bölgesel 

entegrasyonlar ve bütünleşme hareketlerinden etkilenmiş olup bu doğrultuda İslam 

ülkeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi konusu gündeme 

gelmiştir.258  

Bu çerçevede, 21 Ağustos 1969 tarihinde Kudüs'teki, Mescid-i Aksa’nın kun-

daklanmasının İslam dünyasında uyandırdığı tepki üzerine, 22–25 Eylül 1969 

tarihlerinde Rabat’ta ilk kez düzenlenen İslam Zirve Konferansında alınan bir kararla 

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)259 kurulmuştur. İslam dünyasında din, kültür ve 

siyasal unsurlar temelinde kurulmuş ilk ortak hareket olarak ortaya çıkan260 bu 

kuruluşun temel amacı; üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve 

sosyal dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.261  

Günümüzde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 57 üye ve 5 gözlemci (EK 7) üye 

ile BM’den sonra en geniş üye kompozisyonuna sahip uluslararası kuruluş unvanını 

taşımaktadır. Örgüte üye ülkelerin dört kıtaya yayıldığı dikkate alındığında İİT’nin 

bölgesel bir teşkilattan ziyade küresel bir örgüt olduğu söylenebilir.262  

Dünya Bankası263 2016 yılı verilerine göre, dünya nüfusunun (7,44 milyar) 

beşte biri (1,77 milyar, yüzde 23.8) gibi önemli bir kısmını içinde barındıran nüfusu 

ve 32 milyon metrekarelik yüz ölçümüyle İİT önemli bir işbirliği potansiyeline 

sahiptir.  

Organizasyonel yapısı bakımından İİT, kurumsallaşmasını ivedilikle 

tamamlamış ve ülkelerin karşı karşıya kaldığı bazı temel ekonomik meseleleri de hızlı 

bir şekilde gündemine almıştır.264 Böylelikle, oluşumu siyasi nedenlere dayanan İİT, 

zaman içerisinde İslam ülkeleri arasında yapısal olarak en kapsayıcı ekonomik ve ticari 

                                                           
258 Arslan, 2014:180. 

259 2011 yılında Astana’da yapılan 38. Dışişleri Bakanları Konseyi kararları doğrultusunda tüzüğü ve 

ismini değiştirilmiştir. Örgütün yeni adı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmuştur. Tezin bundan sonraki 

bölümlerinde yeknesaklığın sağlanması bakımından İİT kısaltması kullanılacaktır.  

260 Terzioğlu, 2013:4. 

261 Arslan, 2014:180.  

262 İSEDAK ve SESRIC, 2009:1. 

263 The World Bank Development Indicators, erişim tarihi 23.08.2017.  

264 İSEDAK ve SESRIC, 2009:1. 
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işbirliği örgütlenmesine sahip bir yapı haline dönüşmüştür. Günümüzde ise İİT, üye 

ülkeler arasında ekonomi, siyaset, kültür ve bilim alanlarında sosyal dayanışma ve 

işbirliğini artırmayı hedefleyen bir kuruluş hüviyetini kazanmıştır.265  

İİT’nin yapısı, BM’nin kurumsal yapısından oldukça esinlenmiştir.266 2008 

yılında kabul edilen yeni Teşkilat Anayasasına göre, İİT’nin organları onbir ayrı başlık 

altında zikredilmiştir. Buna göre, İİT’nin kurumsal yapısı İslam Zirvesi, Dışişleri 

Bakanları Konseyi, Daimi Komiteler, İcra Komitesi, Uluslararası İslam Adalet Divanı, 

İnsan Hakları Bağımsız Daimi Komisyonu, Daimi Temsilciler Komitesi, Genel 

Sekreterlik, Yardımcı Organlar, Uzmanlık Kuruluşları ve Bağlı Kuruluşlardan 

oluşmaktadır.   

Yapı itibarıyla İİT’nin en temel ve öne çıkan organları; İslam Zirvesi, Dışişleri 

Bakanları Konseyi ve Genel Sekreterlik’tir. İİT’nin en yüksek karar alma organı olan 

İslam Zirvesi, hükümet ile devlet başkanlarından oluşmaktadır. Olağanüstü toplantılar 

dışında üç yılda bir toplanan İslam Zirvesi, örgütün izleyeceği temel politikaların 

esaslarını belirlemekte ve örgütün hedeflerine ulaşmasında rehberlik etmektedir. Her 

olağan toplantıda İslam Zirvesi dönem başkanı seçilmektedir. 14-15 Nisan 2016 

tarihinde İstanbul’da yapılan 13. Zirve’de Türkiye 2016-2018 yılları arasında Zirve 

Başkanı olarak seçilmiştir. Bugüne kadar 13’ü olağan, 7’si de olağanüstü olmak üzere 

toplam 20 İslam Zirvesi toplantısı yapılmıştır.  

3.1. İSEDAK'a İlişkin Genel Bilgiler 

3.1.1. İSEDAK’ın kuruluş süreci 

Siyasi olarak ortak hareket edebilmenin ön şartının ekonomik ve ticari işbirliği 

olduğunu gören İslam ülkeleri, İİT çatısı altında ekonomik ve ticari işbirliğini 

geliştirme çabasına girmişlerdir. Bu amaçla, İİT Teşkilat Anayasasında ekonomik 

işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. Ancak, çok taraflı ekonomik işbirliği konularının 

İİT gündemine sistemli ve kapsamlı şekilde girmesi, 1974 yılında Lahor’da yapılan 2. 

İslam Zirvesi’ne rastlamaktadır.267 Anılan Zirve sonrasında ekonomik ve ticari 

                                                           
265 Akgül, 2013:5. 

266 Ataman ve Gökşen 2014, 12. 

267 Şenol Gün, 2013:55. 
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işbirliği konularının İİT gündeminde ağırlık kazanması bu alanda İSEDAK’ın 

doğuşuna zemin hazırlamıştır.  

1980’lerdeki Üçüncü BM Kalkınma On Yılı Stratejisi İİT ekonomik işbirliği 

gündemini daha da zenginleştirmiş ve İİT bünyesinde bu alanda yapılacak işbirliği 

faaliyetlerinin tek bir politika belgesinde toplanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu 

çerçevede, 1981 yılında Mekke ve Taif’de gerçekleştirilen 3. İslam Zirvesi’nde “İKT 

Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Eylem Planı” 

(1981 Eylem Planı) adı verilen belge kabul edilmiştir. Zirve'de, işbirliği faaliyetlerini 

koordine etmek üzere her biri birer Devlet Başkanının himayesinde faaliyet göstermek 

üzere üç daimi komite kurulmuştur. 

Bu komitelerden Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi 

(COMSTECH) için Pakistan Cumhurbaşkanı, Kültür ve Enformasyon İşbirliği Daimi 

Komitesi (COMIAC) için Senegal Cumhurbaşkanı başkan olarak seçilmiştir. 

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) için ise 1984'de Fas'ta 

gerçekleştirilen 4. İslam Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı daimi 

başkan seçilmiştir. İSEDAK, ilk toplantısını 1984 yılında İstanbul'da 

gerçekleştirmiştir. İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere üç resmi dili 

bulunmaktadır.  

İSEDAK, Zirve Konferansı’na karşı sorumlu bir bakanlar komitesi olarak, üye 

ülkelerin ekonomi ve ticaret bakanlarının yıllık toplantıları yoluyla mümkün olan en 

yüksek seviyede İİT çerçevesi içerisindeki bütün ekonomik işbirliği faaliyetlerinin 

koordinasyonu ve takibiyle görevlendirilmiştir.268  

Günümüzde çok farklı gelişmişlik seviyelerine sahip 57 üye ve 5 gözlemci 

ülkeye sahip İSEDAK kapsamında ticaretten yoksullukla mücadeleye, tarımdan 

finansa kadar birçok alanda işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. Bu alanlarda, çok 

taraflı işbirliği anlaşmalarından teknik işbirliği ve kapasite geliştirme programlarına, 

çalıştaylardan seminerlere ve fuarlara kadar İSEDAK bünyesinde çok çeşitli 

faaliyetler düzenlenmektedir.269 

                                                           
268 İSEDAK ve SESRIC, 2009:1. 

269 Şenol Gün, 2013:54. 
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3.1.2. İSEDAK’ın amacı ve görevleri 

İİT üyesi ülkelerin sahip oldukları ekonomik potansiyel göz önünde 

bulundurulduğunda İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ve işbirliği 

olanaklarının artırılması konusunda İSEDAK önemli bir platformdur. Türkiye, 

İSEDAK’ı İslam dünyasının ekonomik ve ticari alanda en önemli projesi olarak 

görmektedir. İSEDAK ayrıca, bölgesel ve küresel ölçekte önemli imkânlar sunan bir 

oluşumdur.270   

Bu kapsamda, İSEDAK üye ülkelerin ekonomik ve ticari kapasitelerini 

artırmaya yönelik programlar hazırlayarak ve öneriler sunarak üye ülkeler arasında 

ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirebilecek önlemleri almak amacıyla 

kurulmuştur.  

Son on yılda, İİT genelindeki değişim ve yeniden yapılanma süreci271  

İSEDAK’ı da etkilemiş ve bu süreçte İSEDAK’ta önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu 

kapsamda, 9 Kasım 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen İSEDAK Ekonomi 

Zirvesi sonucunda kabul edilen İstanbul Deklarasyonu çerçevesinde başlayan reform 

çabaları, 2012 yılında Mekke’de düzenlenen İİT 4. Olağanüstü Zirvesi’nde kabul 

edilen İSEDAK Stratejisi ve Revize Statü’yle beraber somut hale gelmiştir.   

1984-2012 yılları arasında görülen zayıf sekretarya ve gevşek işbirliği, Strateji 

sonrasında işbirliği enstrümanlarının artmasıyla birlikte yerini belirgin bir şekilde 

üretken sekretarya ve sıkı işbirliğine bırakmıştır. Bu çerçevede, tezde Strateji sonrası 

döneme odaklanılacaktır.    

Bu amaçla, İSEDAK’ın, hedeflerine ulaşabilmek adına sahip olduğu temel 

belgeler İSEDAK Stratejisi ve Revize Statüsü’dür. Bu belgeler, İSEDAK’a hem 

vizyon hem de daha etkin bir kurumsal yapı kazandırmıştır.272 Revize Statü’nün 4. ve 

6. maddeleri gereğince İSEDAK’ın amaçları ve görevleri Tablo 3.1’de sunulmaktadır.   

 

                                                           
270 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013:145. 

271 Ataman ve Gökşen, 2014:8-9. 

272 İSEDAK Koordinasyon Ofisi, 2012a:4-6. 
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Tablo 3.1. İSEDAK’ın Amaçları ve Görevleri 
Amaçlar Görevler 

 İslam Toplumunun karşı karşıya kaldığı 

ekonomik sorunları ele almak ve üye 

ülkelerin kalkınma çabalarına katkıda 

bulunmak. 

 Üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine 

ilişkin konuları ele almak ve yetki alanlarındaki konulara 

ilişkin alınan kararların uygulanmasında kaydedilen 

ilerlemeyi gözden geçirmek.  

 Bilgi üretmek ve yaymak, tecrübe ve en 

iyi uygulamaların paylaşılmasına zemin 

hazırlamak, üye ülkeler arasında ortak bir 

anlayış geliştirmeye ve politika 

yakınlaşmasına yardımcı olmak. 

 Bilginin üretilmesi ve yayılması, tecrübe ve en iyi 

uygulamaların paylaşılması yoluyla ekonomik kalkınma 

alanında ortak anlayış geliştirmek ve politika 

yakınlaşmasını kolaylaştırmak. 

 Uluslararası ekonomik ve ticari 

meselelerin tartışılması için bir forum 

görevi üstlenmek. 

 Üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ile 

ilgili konulardaki İİT faaliyetlerinin ana koordinasyon 

kuruluşu olarak hizmet etmek.  

 Üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari 

işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik 

imkânları araştırmak. 

 Üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini 

geliştirmek amacıyla işbirliği programları geliştirmek. 

 Üye ülkelerin refahını artırmaya yönelik 

programlar hazırlamak ve öneriler 

sunmak. 

 İhtiyaç duyulduğunda, ekonomik ve ticari alanlarda 

faaliyet gösteren İİT Kuruluşlarından; faaliyet raporları 

sunmaları, gerekli çalışmaları yapmaları, uzman grup 

toplantıları düzenlemeleri ve periyodik olarak 

kendilerine verilen görevlere ilişkin kaydedilen 

ilerlemeyi raporlamalarını talep etmek.  

 İİT’nin üye ülkeler arasında ekonomik ve 

ticari işbirliği ile ilgili faaliyetlerinin 

genel koordinasyonunu sağlamak. 

 Faaliyet alanına ilişkin olarak gerekli görüldüğü 

takdirde, özel sektör, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar 

ile sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde bulunmak.  

  Üye ülkelerin talebi veya İSEDAK Koordinasyon Ofinin 

tavsiyesi üzerine Bakanlar Toplantısının 

düzenlenmesine karar vermek.  

  İlerleme raporlarını sunmak ve Stratejinin 

uygulanmasına dair Zirveye önerilerde bulunmak.  

  Dışişleri Bakanları Konseyine öneride bulunmak.  

Kaynak: İSEDAK Koordinasyon Ofisi, 2012b:4-6. 

Tablo 3.1’de altı çizilen maddelerde görüldüğü üzere İSEDAK’ın, ekonomik 

ve ticari işbirliğinde kaydedilen ilerlemeyi izleme, değerlendirme ve bunları ilgili 

platformlara raporlama gibi önemli görevleri bulunmaktadır.    

3.1.3. İSEDAK’ın çalışma sistemi ve karar mekanizmaları 

Revize Statü’ye göre İSEDAK’ın organları: İSEDAK Başkanı, İSEDAK 

Bakanlar Toplantısı (Genel Kurul), İzleme Komitesi, Oturum Komitesi ve İSEDAK 

Koordinasyon Ofisi'nden (İKO) oluşmaktadır. 

İSEDAK Başkanı, İSEDAK Bakanlar Toplantısına başkanlık etmek, 

İSEDAK'ın işleyişini denetlemek ve etkinliğini artırmak için gerekli yasal, kurumsal 

ve örgütsel adımları atmak, İslam Zirve Toplantılarına düzenli olarak ilerleme 

raporları sunmaktan sorumludur. Gerekli gördüğü hallerde Özel İSEDAK Oturumu 
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veya İSEDAK Zirvesi düzenlemesine çağrıda bulunur. Ayrıca, işbirliğinin 

geliştirilmesi bağlamında İKO’dan çerçeve belgelerin hazırlanmasını ve programların 

geliştirilmesini talep edebilir.   

 Diğer taraftan, İSEDAK’ın resmi karar alma organı olan İSEDAK Bakanlar 

Toplantısı, İSEDAK’ın yetki alanlarından sorumlu olan Bakanlardan ya da 

temsilcilerden oluşmaktadır. İSEDAK Bakanlar Toplantısı, İSEDAK Başkanının 

yönetimi altında düzenli olarak yılda bir kez İstanbul'da tüm üye ve gözlemci üyelerin 

katılımıyla  toplanmaktadır.  

İSEDAK’ın bir diğer organı ise İzleme Komitesi’dir. Komite, İSEDAK 

Bakanlar Toplantısı tarafından belirlenen üye ülkelerin ekonomi ve ticaretten sorumlu 

Bakanlarından ya da temsilcilerinden oluşmaktadır. Görevlerini yerine getirmesinde 

İSEDAK Bakanlar Toplantısına destek sağlamak amacıyla kurulan İzleme Komitesi, 

İSEDAK Bakanlar Toplantısının taslak gündemini hazırlamakta, İSEDAK Bakanlar 

Toplantısında alınan kararlarının uygulanmasına ilişkin ilerleme hakkında İSEDAK 

Bakanlar Toplantısına rapor sunmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır. İzleme 

Komitesi ayrıca, İSEDAK Bakanlar Toplantısı tarafından onaylanan proje ve 

programların uygulanmasını gözden geçirmektedir.273  

Her yıl ilkbahar aylarında Türkiye'de gerçekleştirilen İzleme Komitesi 

Toplantısı, Bakanlar Toplantısına göre dar kapsamlı bir üye kompozisyonuna sahiptir. 

Üç tanesi daimi, diğerleri coğrafi bazda üç yıllık rotasyona tabi onbir üye ülkeden 

müteşekkildir. İzleme Komitesi, daimi başkan, daimi başkan yardımcıları, zirve 

başkanı, üç coğrafi grubu (Afrika, Arap ve Asya grubu) temsil eden başkan 

yardımcıları, üç coğrafi grubu bir önceki dönemde temsil eden üç ülke ve raportörden 

oluşmaktadır. Raportör ve üç coğrafi grubu temsil eden başkan yardımcıları, her üç 

yılda bir İSEDAK Bakanlar Toplantısı tarafından yenilenmektedir. İzleme 

Komitesinin mevcut üye kompozisyonu, 21-24 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da 

gerçekleştirilen 32. İSEDAK Toplantısında belirlendiği şekliyle Tablo 3.2’de yer 

almaktadır. 

                                                           

273 İSEDAK Koordinasyon Ofisi, 2012b:7. 
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Tablo 3.2. İSEDAK İzleme Komitesi Mevcut Yapısı 
Ülke Durum 

Türkiye Cumhuriyeti274 Başkan (Daimi) 

Suudi Arabistan Krallığı Başkan Yardımcısı (Daimi) 

Filistin Devleti Başkan Yardımcısı (Daimi) 

Katar Devleti Başkan Yardımcısı-Arap Bölgesini temsilen 

Malezya Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı-Asya Bölgesini temsilen 

Gabon Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı-Afrika Bölgesini temsilen 

Pakistan İslam Cumhuriyeti Raportör 

Kuveyt Devleti Bir Önceki Büro Üyesi 

Endonezya Cumhuriyeti Bir Önceki Büro Üyesi 

Nijer Cumhuriyeti Bir Önceki Büro Üyesi 

Kaynak:  İSEDAK resmi internet sitesi, erişim tarihi: 13.03.2017,  

<http://www.comcec.org/isedak/izleme-komitesi/>. 

Revize Statü’de sayılan bir başka organ da Oturum Komitesi’dir. İİT Genel 

Sekreterliği tarafından 1994 Eylem Planı’nın ((İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi 

Ülkelerde Ekonomik ve Ticari İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Eylem 

Planı)) uygulanması konusunda hazırlanan ve 15. İSEDAK Bakanlar Toplantısında 

kabul edilen rapor tarafından önerilen ek mekanizma kapsamında 2003 yılında 

İstanbul’da düzenlenen 19. İSEDAK Toplantısı’nda Oturum Komitesi kurulmuştur.275 

İKO ve İİT’nin ekonomi ve ticari konulardan sorumlu kuruluşlarından oluşan Oturum 

Komitesi, ilgili kuruluşların program ve faaliyetlerini gözden geçirmekte ve 

sonuçlarını İSEDAK toplantılarına rapor etmektedir. Bu sebeple, Oturum Komitesi 

İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İzleme Komitesi Toplantılarıyla eş zamanlı olarak 

toplanmaktadır.276  

Revize Statü’de zikredilen son organ, İKO’dur.  İKO, İSEDAK Başkanının ev 

sahipliğinde İSEDAK Sekretaryası olarak İSEDAK toplantılarının içerik ve 

organizasyonel hazırlıklarından sorumludur. İKO, İSEDAK çalışmaları kapsamında 

toplantıların düzenlenmesi ve çalışmaların, raporların, sunumların, kararların vb. 

belgelerin hazırlanmasından sorumludur. İKO, Stratejinin uygulanmasını ve gözden 

geçirilmesini koordine etmek ve İSEDAK Bakanlar ile İSEDAK İzleme Komitesi 

Toplantılarına ilerleme raporları sunmakla görevlidir. Ayrıca İKO, İSEDAK 

                                                           
274 İslam Zirvesi Dönem başkanı İzleme Komitesi’nin doğal üyesidir. Mevcut durumda Zirve’nin 

dönem başkanlığını Türkiye yürüttüğünden listede ismi iki defa zikredilmemiştir.  

275 İSEDAK ve SESRIC, 2009:83. 

276 Şenol Gün, 2013:63. 
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Başkanının isteği üzerine, İSEDAK bünyesinde ekonomik ve ticari işbirliğinin 

geliştirilmesi için çerçeve belgeler ve programlar hazırlayabilir. T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma 

İşbirliği Genel Müdürlüğü, İKO sıfatıyla hizmet vermektedir.  

Revize Statü’de zikredilmeyen ancak İSEDAK Stratejisi’nin uygulama 

mekanizmaları olarak belirlenen İSEDAK Çalışma Grupları (ÇG) ve İSEDAK Proje 

Finansmanının (PF) faaliyete geçmesi İSEDAK’ın işleyiş ve karar alma süreçlerine 

önemli bir yenilik getirmiştir. Bu mekanizmalarla, Strateji "üye ülke odaklı" (member-

driven) bir yapı benimsemiş olup ülkelerin işbirliği faaliyetlerine doğrudan katılımını 

temin etmeyi ve böylece işbirliği faaliyetlerine yönelik sahiplenmeyi artırmayı 

hedeflemiştir. İSEDAK ÇG; ticaret, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, mali işbirliği 

ve yoksullukla mücadele alanlarında olmak üzere 6 işbirliği alanında kurulmuştur. Bu 

kapsamda, Stratejide her bir işbirliği alanında bir stratejik hedef, çıktı alanları ve bu 

alanlarda ulaşılması beklenen sonuçlar ortaya konulmuştur (EK 8).   

Strateji, bütün işbirliği alanlarında düzenli olarak gerçekleştirilen ÇG 

toplantıları aracılığıyla, bilginin üretilmesi ve yayılmasının sağlanması, deneyim ve 

iyi uygulamaların paylaşılması amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ÇG’ler üye ülkelerin 

ortak kalkınma sorunlarına çözüm bulunması amacıyla üye ülkeler arasında ortak bir 

anlayışın oluşturulması ve politikaların yakınlaştırılmasına yönelik uygun bir platform 

görevi görmektedir. 

ÇG’ler, temel sorunlara odaklanmaya imkân verecek şekilde esnek ve nispeten 

gayri resmi bir niteliğe sahiptir. Bu bakımdan, teknik uzman toplantıları niteliğinde 

olan ÇG toplantıları prosedürün az olduğu uygulamaya yönelik toplantılardır. Yılda 

en az iki kez Ankara’da toplanır. ÇG faaliyetleri, her yıl düzenlenen İSEDAK Bakanlar 

Toplantısına rapor edilmektedir.  

ÇG üyeliği, gönüllülük esasına dayanır. Belirli bir ÇG’ye katılmak isteyen üye 

ülkeler, İKO’ya yazılı bildirimde bulunarak ilgili ÇG’ye kayıt taptırırlar.277 ÇG’lere 

                                                           
277 Ülkelerin İSEDAK ÇG kayıt ve toplantılara katılım durumunu gösteren tablo EK 9’da yer 

almaktadır. 



141 
 

üye olan ülkelerde işbirliği alanı bazında İSEDAK Odak Noktaları belirlenmekte ve 

İKO’ya bildirilmektedir.   

ÇG toplantılarına, kayıtlı ülkelerin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları, konusunda 

uzman bölgesel ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör 

kuruluşları da davet edilebilir. Her bir ÇG toplantısı, belli bir temaya odaklanmaktadır. 

Ayrıca, toplantı süresünce tartışmaları zenginleştirmek amacıyla, toplantının temasına 

araştırma raporları ve sektöre yönelik genel görünüm raporları hazırlanmaktadır. Söz 

konusu raporların bulguları ve ilgili toplantıdaki tartışmalar ışığında ilgili temada üye 

ülkeler arasında işbirliğini geliştirecek politika tavsiyeleri oluşturulmaktadır. Daha 

sonra, politika tavsiyeleri278, yıllık İSEDAK Bakanlar Oturumuna değerlendirilmek ve 

kabul edilmek üzere sunulmaktadır. 

Öte yandan, PF mekanizmasıyla İSEDAK Stratejisi’nin hedeflerine ulaşmak 

amacıyla, üye ülkeler ve ilgili İİT Kuruluşları tarafından sunulan projelere İKO 

tarafından mali destek sağlanmaktadır. İSEDAK Bakanlar Oturumunda kabul edilen 

politika tavsiyeleri doğrultusunda, İKO PF mekanizmasıyla, üye ülkeler arasında 

dayanışmayı artırmayı, çok taraflı işbirliğini gerçekleştirmeyi ve üye ülkelerde beşeri 

ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, Çalışma 

Grubu’na üye İSEDAK üyesi ülkelerin kamu kurumları ile ekonomik ve ticari işbirliği 

alanında faaliyet gösteren İİT kuruluşları proje başvurusunda bulunabilmektedir. 

Projeler, İKO tarafından benimsenen sektörel temalarla uyumlu olarak, altı işbirliği 

alanında tasarlanabilir. Proje sahibi ülkeye ek olarak, en az iki ortak ülke daha projede 

yer almalıdır. 

Şekil 3.1’de görüldüğü üzere, üye ülkeler, gerek ÇG toplantılarına doğrudan 

katılımak gerekse PF aracılığıyla proje teklifinde bulunmak suretiyle Stratejideki ilgili 

çıktı alanlarına, stratejik hedeflere ve en nihayetinde stratejinin başarılı şekilde 

uygulanmasına hizmet etmektedir.  

 

                                                           
278 Tezin İSEDAK ile ilgili bölümlerinde geçen “politika tavsiyeleri”, “politika önerileri” ve “İSEDAK 

kararları” kavramları aynı anlamı ifade etmektedir. Zira İSEDAK Çalışma Gruplarında oluşturulan 

politika tavsiyeleri daha sonra İSEDAK Bakanlar Toplantılarına sunularak İSEDAK kararları haline 

getirilmektedir.  
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Şekil 3.1. İSEDAK Stratejisi Uygulama Mekanizması 

 
Kaynak: İSEDAK resmi internet sitesi, erişim tarihi: 7.06.2017,  

<http://www.comcec.org/isedak/izleme-komitesi/>.  

Öte yandan, Stratejiyle birlikte İSEDAK’ın organizasyonel yapısı ve karar 

alma süreçlerinde de önemli bir yenilik meydana gelmiştir. İSEDAK’ın yeni 

organizasyonel yapısı ve karar alma süreçleri Şekil 3.2’de gösterilmektedir.  

Şekil 3.2. İSEDAK'ın Organizasyonel Yapısı-Karar Alma Süreçleri 

 
Kaynak: Şenol Gün, 2013:65. 

Şekil 3.2’de gösterildiği üzere, ÇG’de formüle edilen politika tavsiyeleri 

İzleme Komitesi ile İSEDAK Toplantılarına sunulmaktadır. Oturum Komitesi ve 

İzleme Komitesinde alınan tavsiye kararlar, İSEDAK Bakanlar Toplantısında nihai 

Çalişma 

Gruplari 
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karar haline gelmektedir. İSEDAK kararları, Dışişleri Bakanları Konseyi ve İslam 

Zirvelerine raporlanmaktadır. 

İSEDAK Stratejisi ve uygulama mekanizmalarıyla İKO’nu faaliyet hacminde 

de ciddi bir artış yaşanmıştır. Strateji öncesinde İKO, yıllık 2 uluslararası toplantıya 

(İSEDAK Bakanlar Toplantısı, İzleme Komitesi Toplantısı) ev sahipliği yaparken 

Stratejinin uygulanmasından sonra yıllık 16279 uluslararası toplantıya ev sahipliği 

yapmaya başlamıştır. 

3.1.4. İSEDAK’ta izleme ve değerlendirme genel çerçevesi  

İSEDAK kapsamında alınan kararların ve gündemdeki projelerin uygulama 

durumunun tespit edilmesi, kaydedilen ilerlemenin ölçülmesi ve ilgili platformlara 

raporlaması İSEDAK’ın görevleri arasında zikredilmiştir (Tablo 3.1). Bu görev 

çerçevesinde, 6. İslam Zirve Konferansı’nda (1991) kabul edilen İSEDAK 

Tüzüğü’nde İzleme Komitesi, İSEDAK’ın temel organları arasında sayılmıştır.  

Eylül 1985’te gerçekleştirilen İSEDAK İzleme Komitesi 1. Toplantısında 

yapılan üst düzey konuşmalarda, izleme ve değerlendirmenin önemi, İzleme 

Komitesinin kuruluş amacı ve yerine getireceği görevlere ilişkin önemli ipuçları 

bulunmaktadır.280 Söz konusu Toplantıda, İzleme Komitesinin kurulmasının üye 

ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği çabalarının kurumsal düzeydeki somut 

bir sonucu olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, bu tür kurumların kurulmasının İslam 

ülkeleri arasındaki kurumsal yapılanma safhasında önemli bir adım teşkil ettiği 

belirtilmiştir. Buna ilaveten Toplantıda, ekonomik işbirliği konusundaki kararların 

alınmasının nispeten kolay ancak, bu kararların uygulanmasının zor olduğu 

vurgulanmış olup İSEDAK kararlarının üye ülkelerdeki uygulamalarının takip 

edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, İSEDAK 

bünyesinde yürütülen faaliyetlerin bir takip mekanizmasıyla kontrol edilmesi önemli 

                                                           

279 Toplantılar: İSEDAK Bakanlar Toplantısı, İzleme Komitesi Toplantısı, 12 adet Çalışma Grubu 

Toplantısı, Odak Noktaları Yıllık Toplantısı, Proje Finansmanı Eğitim Toplantısı.  

280 İSEDAK resmi internet sitesi, erişim tarihi: 13.03.2017,  

<http://www.comcec.org/wp-content/uploads/2015/02/COMCEC_FC01_85E.pdf>. 

http://www.comcec.org/wp-content/uploads/2015/02/COMCEC_FC01_85E.pdf
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bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış ve bu ihtiyacı gidermek adına İzleme Komitesi 

kurulmuştur.  

İSEDAK’ın kuruluş yıllarında izleme ve değerlendirme konusuna verilen bu 

önemin uluslararası konjonktürel durumdan da etkilendiği söylenebilir. Daha önce 

ifade edildiği üzere, İİT kurumsal yapılanma bağlamında BM’den esinlenmiştir. Bu 

kapsamda, İSEDAK’ta izleme ve değerlendirme ihtiyacının gündeme gelmesi ve bu 

kapsamda bir mekanizmanın kurulması aşamasında da BM’den etkilenildiği 

düşünülmektedir. Zira “Kurumlar Arası Değerlendirme Çalışma Grubu“ adıyla BM 

kuruluşlarının değerlendirme birim başkanlarının gayrı resmi toplanmasıyla kurulan, 

günümüzde Birleşmiş Milletler Değerlendirme Grubu (UNEG) olarak bilinen çatı 

izleme ve değerlendirme mekanizmasının Ocak 1984 yılında kurulmuş olması281 

İSEDAK İzleme Komitesinin kurulmasına kapı araladığı söylenebilir.  

Ancak, BM bünyesinde kurulan izleme ve değerlendirme çatı kuruluşuyla 

İSEDAK İzleme Komitesinin kuruluş tarihi aynı ana denk gelmesine rağmen söz 

konusu iki yapı karşılaştırıldığında İSEDAK İzleme Komitesinin beklenen etkiyi 

oluşturduğu söylenemez. Bu bağlamda, kuruluşundan bu yana izleme ve 

değerlendirmeye özel önem atfedilmesine mukabil, İSEDAK bünyesinde izleme ve 

değerlendirme sisteminin kurumsallaşması ve etkinliği açısından yeterli ilerleme 

kaydedilememiştir. Ancak, İSEDAK Stratejisi’nin kabul edilmesiyle beraber bu 

alanda da yeni bir döneme girilmiştir. 

3.1.4.1. İSEDAK Stratejisi öncesi dönem (1984-2012) 

İSEDAK Stratejisi öncesi dönemde izleme ve değerlendirme konusunda 

kaydedilen sınırlı ilerleme birçok faktörün karşılıklı etkileşimi ile açıklanabilmektedir. 

Somut, ölçülebilir ve gerçekçi hedeflerin eksik olması: İSEDAK’a yön veren işbirliği 

çerçevelerinden 1981 yılı Eylem Planı, 1993 Stratejisi ve onun tamamlayıcısı 

niteliğindeki 1994 Eylem Planı’nda282 somut ve ölçülebilir hedeflerin olmaması 

                                                           
281 United Nations Evaluation Group resmi internet sitesi, erişim tarihi: 2.06.2017, 

<https://www.unsceb.org/content/united-nations-evaluation-group-uneg-0>.   

282 İSEDAK resmi internet sitesi, erişim tarihi: 13.03.2017,  

<http://www.comcec.org/en/wp-content/uploads/2015/12/COMCEC10_94E.pdf>.  

https://www.unsceb.org/content/united-nations-evaluation-group-uneg-0
http://www.comcec.org/en/wp-content/uploads/2015/12/COMCEC10_94E.pdf
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önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 1993 Stratejisi’nde nihai amaç, "daha 

fazla entegre olmuş bir İKT Topluluğu oluşturmak" olarak tanımlanmış iken 1994 

Eylem Planı’nda nihai hedef, "İslam Ortak Pazarının” kurulması olarak 

tanımlanmıştır. Hedeflerdeki bu farklılıklar, üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari 

işbirliğinin nihai hedefinin ne olması gerektiğine ilişkin belirsizlik yaratmış, bu 

kapsamda etkin bir izleme ve değerlendirme yapılmasını da zorlaştırmıştır.283  

Diğer taraftan, 2005 yılında uygulamaya konulan On Yıllık Eylem Programı 

(OYEP) kapsamında “2005 yılında yüzde 15,5 dolaylarında seyreden İİT-içi ticaretin 

2015 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarılması” gibi işbirliğine ilişkin ölçülebilir hedef 

belirlenmiştir. Ancak, bu programın izleme ve değerlendirmesinden sorumlu birim 

olarak İİT Genel Sekreterliğinin belirlenmesi yine İSEDAK bünyesinde kurulan 

izleme ve değerlendirme mekanizmasının gelişmesini engelleyen etkenlerden biri 

olarak değerlendirilmektedir.  

İSEDAK Koordinasyon Ofisinin kapasite yetersizliği: Kuruluş belgesinde; İİT Genel 

Sekreterliğinin İSEDAK’ın yürütme organı olarak işaret edilmesi ve İKO’nun sadece 

İSEDAK toplantılarının organize edilmesi ile görevlendirilmesi, İSEDAK 

Sekretaryası’nın kurumsal yapısının gelişmesini olumsuz etkilemiştir. Bu kapsamda, 

Sekretaryanın beşeri kapasitesinin sınırlı kalmasının sonucu olarak izleme ve 

değerlendirmenin kurumsallaşması tamamlanamamıştır.   

İSEDAK Kararlarının bağlayıcı olmaması: İSEDAK’ta kararların bağlayıcı nitelik 

taşımaması ve kararlara uyulmadığında İSEDAK’ın yaptırım gücünün bulunmaması, 

izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sınırlayan bir başka etken 

olduğu değerlendirilmektedir.  

Etkin bir çalışma yöntemi ve kurumsal yapı eksikliği: İSEDAK, 1984 yılında 

operasyonel hale gelmesine rağmen 1991 yılına kadar, Tüzük ve İşleyiş Kuralları 

olmadan çalışmalarına devam etmiştir. 1991 yılındaki İSEDAK Tüzüğü’nde kurumsal 

yapı belirtilmiş ve çalışma yöntemi tarif edilmiştir. Ancak, söz konusu Tüzük’te gerek 

fiilen etkin olan İSEDAK Başkanı ve İKO’ya, sembolik bir rol biçilmesi gerekse tarif 

edilen organlar arasındaki koordinasyon eksikliğinden dolayı izleme ve değerlendirme 

                                                           
283 Şenol Gün, 2013:97. 
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konusunda beklenen fayda elde edilememiştir. Öte yandan, üye ülkelerin İSEDAK 

İzleme Komitesine teknik bir platformdan çok siyasi bir önem atfetmesi, bu Komitede 

yapılan görüşmelerin genel nitelikte kalmasına ve böylece sistematik bir izleme ve 

değerlendirme çerçevesinin oluşmamasına sebep olmuştur.  

Ülkelerin sahiplenmelerine yönelik eksiklikler: Üye ülkelerin, İSEDAK 

platformlarında alınan kararların uygulanması noktasında yeterli sahiplenme 

göstermemesi, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin başarısını olumsuz yönde 

etkilemiştir. Strateji öncesi dönemde, üye ülkelerin yıl içerisinde yalnızca iki defa284 

bir araya gelmesi üye ülkelerdeki sahiplenme duygusunu olumsuz yönde etkilediği 

düşünülmektedir.   

3.1.4.2. İSEDAK Stratejisi sonrası dönem (2013 ve sonrası) 

2009 yılında İSEDAK’ın 25. yılı münasebetiyle hazırlanıp 25. İSEDAK 

Bakanlar Toplantısına sunulan “İKT Üyesi Ülkeler Arasındaki Ekonomik ve Ticari 

İşbirliğinin Geliştirilmesi: İSEDAK Gündeminin Zenginleştirilmesi” adlı  raporun 

sonuç bölümünde, 2005 yılında kabul edilen On Yıllık Eylem Programı’na (OYEP) 

atıfla285;  

“Bu bağlamda Eylem Planı pratik bir şekilde gözden geçirilip, ortaya daha 

meselelere odaklanmış ve eyleme yönelik bir çalışma hazırlanabilir. Burada, somut, 

uygulanabilir, eyleme yönelik ve gereğince fon desteği sağlanmış şema ve projeler 

ortaya konarak, İKT faaliyetlerinde İSEDAK gözetimi altında ilgili İKT kurumları ve 

seçilmiş uluslararası kuruluşlarca desteklenen, etkinleştirilmiş ve yenilenmiş bir 

izleme mekanizmasıyla takip edilen bir canlanma sağlanması düşünülmelidir.” 

denilmektedir.  

Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, Stratejide de izleme ve değerlendirme 

konusuna özel önem atfedilmiştir. Daha önceki işbirliği çerçeve belgelerinden farklı 

olarak Stratejiyle birlikte izleme, değerlendirme ve bu konulardaki raporlamayı ilgili 

İİT platformlarına sunan birim İKO olarak belirlenmiştir. Bu durum izleme ve 

                                                           
284 İSEDAK Bakanlar Toplantısı ile komite üyelerinin davet edildiği İzleme Komitesi Toplantısı. 

285 İSEDAK ve SESRIC, 2009:88. 
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değerlendirme faaliyetlerinin tek elden yürütülmesine imkân tanımış ama aynı 

zamanda İKO’ya bu bağlamda önemli bir sorumluluk yüklemiştir.   

Bu sorumluluk çerçevesinde, izleme ve değerlendirme konusunda Strateji ile 

beraber yeni bir çerçeve sunulmuştur. Strateji belgelerinin ruhuna uygun olarak, 

İSEDAK Stratejisi’nde vizyon ve misyon tanımlanmış ve bunlara ulaşmak için araçlar 

belirlenmiştir. Stratejinin yapısal amaç piramidi Şekil 3.3’te gösterilmektedir.  

Şekil 3.3. Stratejinin Yapısal Piramidi 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Söz konusu yapısal amaç piramidine bakıldığında SOİD mantığına uygun 

olarak, her bir işbirliği alanında beklenen sonuçlar ile piramidin üst basamaklarındaki 

basamaklar arasında sıkı bir bağ kurulduğu ve bu basamakların en nihayetinde 

Stratejinin misyon ve vizyonuna katkıda bulundukları görülmektedir (EK 8).  EK 8’de 

yer aldığı üzere bu basamakların iyi tanımlanmış olması izleme ve değerlendirme 

açısından Stratejinin yapısal olarak bir bütünlük ve uyum içinde olduğunu 

göstermektedir.    

Öte yandan, önceki çerçeve belgelere kıyasla Stratejinin daha gerçekçi hedefler 

ortaya koyması izleme ve değerlendirme konusunda önemli bir yenilik getirmiştir. 

Önceki işbirliği çerçeve belgelerinde yer alan "ortak pazar oluşturulması" hedefi gibi 

gerçekçi olmayan hedefler yerine Strateji, “hareketliliğin artırılması, dayanışmanın 

güçlendirilmesi ve yönetişimin iyileştirilmesi” gibi üç temel prensip belirlemiş ve bu 

prensipler çerçevesinde tarif edilen işbirliği alanlarında stratejik hedefler belirlemiştir.  

Stratejiye göre, izleme ve değerlendirme mekanizmasıyla Stratejinin 

uygulanmasının kritik bir şekilde gözden geçirilmesi ve performansının 

Vizyon 

Misyon

Stratejik Hedefler

Çıktı Alanları

Beklenen Sonuçlar 

Dayanışma ve karşılıklı 

bağımlılığa, artan dolaşıma ve 

iyi yönetişime dayanan 

müreffeh bir İslam ümmeti inşa 

etmek 

İslam ümmetinin kalkınma sorunlarını 

ele almak ve bu sorunlara çözüm 

bulmak üzere üye ülkeler arasında 

bilginin üretilmesi ve yayılması, 

tecrübe ve iyi uygulamaların 

paylaşılması, ortak bir dil ve anlayış 

geliştirilmesi ile politikaların 

yakınlaştırılmasına hizmet eden bir 

forum olarak görev almak.  
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değerlendirilmesi sağlanabilecektir. Stratejide, Stratejinin uygulanmasının yerindeliği 

ve uygulamanın etkisini ölçmek amacıyla İKO’nun üye ülkelere değerlendirme 

anketleri gönderebileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, İKO’nun, üye ülkelerin Odak 

Noktaları ile işbirliği içinde bu anketleri yürüteceği ve bilgi akışını sürdüreceği 

belirtilmektedir.  

 Yeni dönemde, İSEDAK'ın işbirliği alanlarında somut verilere dayalı bilgi ve 

analizlerle politika tavsiyelerinde bulunan araştırma raporları, politika düzeyinde 

izleme ve değerlendirme açısından oldukça önemlidir. Benzer şekilde, İSEDAK PF 

mekanizmasıyla, proje düzeyinde izleme ve değerlendirme için önemli bir araç 

geliştirilmiştir. Ayrıca, yılda bir kez gerçekleştirilen İSEDAK Odak Noktaları 

toplantıları vasıtasıyla İSEDAK bünyesinde çok yıllı programlamanın yapılmasına ve 

program düzeyinde izleme ve değerlendirmeye olanak sağlanmıştır. Ancak, Stratejiyle 

birlikte getirilen bu yeniliklere karşın İSEDAK’ın mevcut izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinde şu ana kadar arzu edilen ilerleme kaydedilememiştir. 

Özetle, İSEDAK Stratejisi öncesi dönem ile Strateji sonrası dönemdeki izleme 

ve değerlendirme faaliyetlerinin durumuna ilişkin karşılaştırma Tablo 3.3’te 

sunulmaktadır.  

Tablo 3.3. Strateji Öncesi ve Sonrası Dönemlerin Karşılaştırılması  
Karşılaştırma 

Noktaları 

Strateji öncesi dönem Strateji sonrasi dönem 

Hedeflerin 

niteliği 

Somut, ölçülebilir ve gerçekçi 

hedefler yoktur.   

Somut ve gerçekçi hedefler ortaya 

konulmuştur.  

Kurumsal 

sorumluluk 

İzleme ve değerlendirme 

faaliyetleri konusundaki 

sorumluluk İİT Genel 

Sekreterliğindedir.   

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri 

konusundaki sorumluluk İKO’dadır.  

Beşeri kapasite İKO’nun beşeri kapasite eksikliği 

vardır.  

İKO’nun beşeri kapasite eksikliği vardır. 

Çalışma yöntemi 

ve kurumsal yapı 

İKO’da etkin bir çalışma yöntemi 

ve kurumsal yapı eksikliği vardır.  

Yeni uygulama mekanizmalarıyla (ÇG, 

PF) çalışma yöntemi ve kurumsal yapı 

güçlendirilmiştir.  

İSEDAK 

Kararlarının 

durumu 

İSEDAK Kararları bağlayıcı 

değildir.  

İSEDAK Kararları bağlayıcı değildir. 

Ancak, “politika tavsiyeleri” 

mekanizmasıyla İSEDAK Kararlarının 

veriye ve bilgiye dayalı olması ve 

ülkelerdeki mevcut durumla örtüşmesi 

sağlanmıştır.  

Ülkelerin 

sahiplenmesi 

Ülkelerin sahiplenmelerine yönelik 

eksiklikler bulunmaktadır.  

“Üye ülke odaklı” yaklaşımla ülkelerin 

katılımını teşvik eden ve sahiplenmeyi 

artıran bir çalışma ortamı 

oluşturulmuştur.  
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Destek belgeler İzleme ve değerlendirmeye dönük 

yardımcı belgeler ve rehberler 

eksiktir.  

İzleme ve değerlendirmeye dönük 

yardımcı belgeler ve rehberler eksiktir. 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.  

 Politika seviyesinde izleme ve değerlendirme  

İSEDAK Stratejisi tarafından belirlenmiş altı işbirliği alanında yılda en az 

ikişer kez toplanması öngörülen ÇG ile üye ülkeler arasında teknik düzeyde bilgi, 

tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması, sorun ve fırsatlar hakkında ortak lisan 

geliştirilmesi ve politika yakınlaştırılması amaçlanmaktadır.  

ÇG’lerin toplanmaya başlamasıyla birlikte, üye ülkeler arasındaki işbirliğini 

derinleştiren, belirlenen işbirliği alanlarında politikaların uyumlaştırılmasına hizmet 

eden politika tavsiyeleri İSEDAK gündemine girmiştir. Bahse konu tavsiyelerin, 

Çalışma Grubu toplantıları için hazırlanan araştırma raporlarının somut bulgularına 

dayanması, üye ülkelerin söz konusu toplantılarda yaptıkları tartışmaların sonucunda 

kabul edilmesi ve İSEDAK Bakanlar Toplantılarında kabul edilmesi izleme ve 

değerlendirme açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu 

politika tavsiyeleri ilgili konuda üye ülkelerdeki mevcut durumu yansıtması, üye 

ülkelerin politika tavsiyelerini uygulaması konusunda istekli olmasına ve bu konudaki 

izleme ve değerlendirmenin yapılabilmesine olanak sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca, politika tavsiyelerinin İSEDAK toplantılarında karar 

haline getirilmesi İSEDAK Bakanlar Toplantılarında alınan kararları tematik anlamda 

zenginleştirdiği düşünülmektedir. Bu kapsamda, İSEDAK kararları faaliyet bazlı 

yaklaşımdan politika bazlı yaklaşıma evirilmiş ve üye ülkeler arasında etkin işbirliğine 

dönük kapı aralanmıştır. 

Öte yandan, söz konusu politika tavsiyelerinin üye ülkeler tarafından 

uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi politika düzeyinde bir izleme ve 

değerlendirmeyi gerekli kılmıştır. Ortaya çıkan bu yeni ihtiyaca cevap vermek 

amacıyla İKO tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. Örneğin, Bakanlar 

Toplantılarında kabul edilen politika tavsiyelerinin üye ülkelerde uygulanıp 

uygulanmadığı veya ne ölçüde uygulandığı konusunda bilgi edinmek amacıyla İKO 

tarafından bir Değerlendirme Formu (Evaluation Form) geliştirilmiştir. Genelde 

geçmiş iki yılın politika tavsiyelerini içeren bu Form, her yıl üye ülkelerle 



150 
 

paylaşılmakta ve ilgili yıllarda kabul edilen politika tavsiyelerinin uygulama durumu 

araştırılmaktadır. Ayrıca, yıllık Odak Noktaları Toplantılarındaki istişareler de ilgili 

politika tavsiyelerinin üye ülkelerde ne derece uygulandığının tespitine yönelik bir 

başka çabadır. Ancak, gerek bahse konu Forma yönelik sınırlı geri dönüşler gerekse 

Odak Noktaları Toplantılarındaki istişarelerin somut ve sistematik bir bilgiye 

dönüştürülememesi politika seviyesinde izleme ve değerlendirme yapılmasında 

beklenen faydayı üretememiştir.   

Son olarak, politika tavsiyelerinin uygulanmasında olduğu gibi 

uygulanmasının etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirmesinde de üye ülkelerin 

göstereceği kararlılık büyük önem arz etmektedir.   

 Program seviyesinde izleme ve değerlendirme  

Üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği ile ilgili konulardaki İİT 

faaliyetlerinin ana koordinasyonunu yürütmek İSEDAK’ın en önemli görevleri 

arasında sayılmıştır (Tablo 3.1). Bu kapsamda İSEDAK platformu, mevzubahis 

kuruluşların yıl içerisinde gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları 

faaliyetlerini üye ülkelere sunma fırsatı sağlamaktadır. 

İSEDAK bünyesinde ilgili İİT kuruluşlarının faaliyetlerinin gözden geçirildiği 

birim olarak hem İSEDAK Bakanlar Toplantıları hem de İzleme Komitesi 

Toplantılarının hemen öncesinde toplanan Oturum Komitesi görevlendirilmiştir. Bu 

komitede ilgili kuruluşlar İSEDAK Stratejisi’yle uyumlu olarak yıl içerisinde 

gerçekleştirdikleri faaliyetleri sunmakta ve ortak faaliyetlerin yapılması konusunu 

kendi aralarında tartışmaktadırlar. İlgili kuruluşlar sadece gerçekleştirdikleri 

faaliyetlerini değil bir sonraki yıl gerçekleştirmeyi hedefledikleri faaliyetlerini de 

Komiteye sunmaktadır.  

Ancak, ekonomik ve ticari konuların çok boyutlu yapısı ve ilgili bütün 

kuruluşları kapsayan çok yıllı bir programlamanın bulunmaması faaliyetler arasında 

tekrara ve böylece etkinlik kaybına neden olmaktadır. Ayrıca, merkezi bir izleme ve 

değerlendirme sisteminin bulunmaması ilgili kuruluşların faaliyetleri arasında ne 

kadar tekrar olduğu konusunda bilgi edinmeyi de zorlaştırmaktadır. Çok yıllı 

programlamaya ilişkin bir referans çerçeve belgenin bulunmaması ÇG kapsamındaki 
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politika tavsiyelerinin uygulanması ve PF kapsamındaki projelerin etkinliğini de 

olumsuz bir şekilde etkilemektedir.   

Bu çerçevede, ilgili İİT kuruluşları için merkezi bir platform olan İSEDAK 

bünyesinde bütün paydaşları kapsayacak şekilde çok yıllı bir programlama çerçeve 

belgesinin hazırlanması ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyonu artıracağı gibi 

kaynakların daha verimli kullanılmasını da temin edecektir. Ayrıca, böyle bir çerçeve 

belge, program düzeyinde etkin bir izleme ve değerlendirmenin yapılmasının da önünü 

açacaktır. Nitekim UNCTAD örneğinde görüldüğü üzere, İSEDAK’ta kabul edilen 

politika tavsiyelerinin İKO tarafından çok yıllı programlama mantığı kapsamında 

programlanması, bütçelenmesi ve görev ve sorumluluklar çerçevesinde ilgili İİT 

kuruluşları arasında paylaşılması kaynakların daha verimli kullanılmasına vesile 

olacaktır. Üstelik bu çerçevedeki çok yıllı programlama mantığı, politika 

tavsiyelerinin uygulanmasının program seviyesinde izlenmesi ve değerlendirilmesine 

vesile olacaktır.   

Öte yandan, İKO, üç yıllık programlamaya dönük çalışmalar yürütse de bu 

konuda çerçevesi belirlenmiş ve üye ülkeler tarafından kabul edilmiş bir mekanizma 

bulunmamaktadır. Mevcut durumda ilgili İİT kuruluşları geçmiş ve gelecek yılki (iki 

yıllık) faaliyetlerini İKO’ya sunmaktadır. Ancak, söz konusu faaliyetlerin bir stratejik 

hedefe odaklanmamış olması ve bu bağlamda birtakım göstergelerin üretilmemiş 

olması bu konuda ilerleme kaydedilmesine engel olmuştur.  Çok yıllı programlamanın 

nasıl olması gerektiği hususu başka bir araştırma konusu olmasından dolayı bu tezde 

bu konuya girilmeyecektir. 

 Proje seviyesinde izleme ve değerlendirme 

Stratejinin ikinci uygulama mekanizması olan İSEDAK Proje Finansmanı (PF) 

mekanizmasıyla ülkelerin yumuşak (soft)286 projeleri finanse edilmektedir. İSEDAK 

PF, üye ülkeler tarafından sunulan projelere 225.000 ABD Doları ve ilgili İİT 

Kuruluşları tarafından sunulan projelere ise 75.000 ABD Dolarına kadar hibe sağlayan 

                                                           
286 “Yumuşak (soft) proje” kavramıyla, yüksek bütçeli alt-üstyapı projelerinden farklı olarak daha çok 

kapasite geliştirme ve teknik işbirliği kapsamında uygulanan projeler kastedilmektedir.  Finanse edilen 

projeler: analitik çalışmalar, raporlar, ihtiyaç analizleri, saha ziyaretleri, konferanslar, atölye 

çalışmaları, seminerler ve politika belgeleri hazırlama gibi faaliyetleri içeren projelerdir.  
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bir mali destek aracıdır. PF mekanizması kapsamında ilk olarak 2014 yılında çağrıya 

çıkılmış olup ilk projelerin uygulaması 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. Uygulama 

yılları itibarıyla başvuran ve uygulamaya alınan proje sayıları Grafik 3.1’de 

gösterilmektedir.  

Grafik 3.1. İSEDAK Proje Finansmanı: Başvuran ve Uygulamaya Alınan Proje Sayıları    

 
Kaynak: İSEDAK resmi internet sitesi, erişim tarihi: 2.01.2018, <http://www.comcec.org/pcm/>. 

Söz konusu projelere ilişkin proje fikrinin tasarımından proje uygulama ve 

tamamlamaya kadar izlenecek yol ve uygulanacak kurallar, aktörler arasındaki iletişim 

ve koordinasyon ayrıntılı bir şekilde İKO tarafından hazırlanan Proje Uygulama 

Rehberleri, Proje Sunma Rehberi ve Görünürlük El Kitabı gibi belgelerle 

belirlenmiştir.287 Projelere ilişkin izleme ve değerlendirme dâhil tüm faaliyetler 

“İSEDAK Proje Finansmanı Proje Yönetim Bilgi Sistemi” adlı çevrimiçi izleme 

sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu sistem, projelerdeki mali ve fiziksel 

gerçekleşmelerin takibi, sorun ve ihtiyaçların tespiti, proje performansının ölçülmesi 

ile gerekli önlemlerin zamanında alınması gibi hususlarda İKO’ya önemli bir imkân 

sağlamaktadır. İKO’nun proje seçim ölçütleri Tablo 3.4’te gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

                                                           
287 İSEDAK resmi internet sitesi, erişim tarihi: 8.03.2017,  <http://www.comcec.org/pcm/>.  
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Tablo 3.4. İSEDAK Proje Seçim Ölçütleri   

 İSEDAK Stratejisi’ne uygunluk 

- İlkeler 

- Her bir işbirliği alanının stratejik hedefi 

- Her bir işbirliği alanının çıktı alanları 

 İSEDAK Proje Finansmanı internet sitesinde yayımlanan desteklenen temalarla uyum 

 İSEDAK Üyesi Ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi 

 Çalışma Gruplarına düzenli katılım 

 Proje fişinin uygun ve yeterli detay verecek şekilde doldurulması 

 Önerilen proje personelinin niteliği 

 Proje bütçesi için gerçekçi maliyet tahminleri 

 İKO ile işbirliği ve iletişim 

 Projenin, proje sahibinin daha önce İSEDAK tarafından fonlanan projeleriyle olan irtibatı 

Kaynak: İSEDAK resmi internet sitesi, erişim tarihi: 5.06.2017, <http://www.comcec.org/pcm/>. 

Şekil 3.4’te görüldüğü üzere, İKO, proje başvurusu için her yıl Eylül ayında 

İSEDAK internet sitesi aracılığıyla çağrıya çıkmaktadır. Proje sahipleri Online Proje 

Başvuru Sistemi aracılığıyla iki aşamada proje başvurusunda bulunmaktadır. İlk 

aşamada, projenin geneline ve projede gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin 

bilgiler talep edilmektedir. İKO ve bağımsız değerlendiriciler tarafından 

gerçekleştirilen ilk değerlendirmelerden sonra, kısa listeye kalan projeler ilan 

edilmektedir. Kısa listedeki projelerin sahipleri; projede yer alan faaliyetler, insan 

kaynakları, bütçe ve projeyle ilgili diğer hususlar hakkındaki detaylı bilgileri 

sağlayarak başvurunun nihai aşamasını tamamlamaktadır. Azami proje uygulama 

süresi yedi ay olup, projeler genellikle her yıl 1 Nisan itibarıyla başlamaktadır. 

Şekil 3.4. İSEDAK Proje Finansmanı Yıllık Uygulama Döngüsü  

   
Kaynak: İSEDAK resmi internet sitesi, erişim tarihi: 2.01.2018, <http://www.comcec.org/pcm/>. 

Eylül ayında proje 
teklif çağrısı

İlk aşama fişlerinin 
teslimi

Kısa listelerin ilanı
Nihai aşama proje 
fişlerinin teslimi

Projelerin 
değerlendirilmesi ve 

final listenin ilanı

İKO tarafından final 
listenin bankaya 

teslimi

Türkiye Kalkınma 
Bankası ve proje 
sahipleri arasında 

sözleşmenin 
imzalanması

Proje uygulama 
dönemi
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İKO, projeleri genel olarak iki kategoriye ayırmış (faaliyet-bazlı projeler ve 

araştırma projeleri) olup her bir kategori için ayrı bir uygulama rehberi hazırlamıştır. 

Söz konusu rehberlerde proje sürecinde yer alan aktörler, bunların rolleri, 

sorumlulukları ve aralarındaki eşgüdüm, projelerin uygulanması, raporlama ve izleme 

konularında ayrıntılı bilgilendirme yapılmaktadır. Buna göre, başlıca aktörler ve 

sorumlulukları konusunda her iki rehber birbirinden farklılık arz etmekle beraber söz 

konusu aktörler ve bunların izleme ve değerlendirmeye ilişkin görevleri aşağıda yer 

almaktadır.    

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO): Stratejinin genel ilkeleri çerçevesinde PF 

mekanizmasının uygulanmasını temin etmek ve izlemekten sorumludur. 

Türkiye Kalkınma Bankası: Uygulama süresince ödemelerin transferinden ve proje 

faaliyetlerinin finansal izlemesinden sorumludur. Projelerin sorunsuz bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak için Banka ve İKO, hem belge incelemeleri hem de saha 

ziyaretleri aracılığıyla izleme faaliyetlerini yerine getirir. Proje sahipleri Bankayla, 

proje kapsamındaki bütün tarafların rollerini, haklarını ve sorumluluklarını içeren 

sözleşmeyi imzalar. Proje sahipleri, proje uygulama döneminde İKO’ya ve Bankaya 

düzenli raporlamalar yapar. Ödemeler, yapılan masrafları gösterir ilgili dokümanların 

Banka’ya rapor edilmesini müteakip Banka tarafından gerçekleştirilir. 

Koordinasyon Komitesi: Banka ve İKO temsilcilerinden oluşan Komite, genel 

ilerlemeyi izlemek ve projelerin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak 

amacıyla gerekli önlemleri almakla yetkili kılınan ana organdır. Komite toplantıları 

ayda en az bir kez yapılmaktadır.  

Proje Sahibi/Sorumlusu: Projenin yönetimi ve uygulanmasından sorumlu kurumdur. 

Bu kurum üye ülkelerde ilgili alandaki kamu kurumu olabileceği gibi ekonomik ve 

ticari alanda faaliyet gösteren İİT kuruluşları da olabilir. Proje sorumlusu, projenin 

uygulanması sırasında düzenli ilerleme raporları sumaktadır. Proje sorumlusu, ayrıca, 

gerektiğinde Banka ve İKO tarafından gerçekleştirecek izleme ziyaretleri için gerekli 

tedbirleri almakla sorumludur.   

Sorumlu Otorite: Proje sorumlusunun üst düzey amiri/temsilcisi olup proje 

faaliyetlerinin etkin ve zamanında yürütülmesinde ana sorumlu aktördür. Sorumlu 
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otoritenin, proje faaliyetlerinin idari ve teknik yönetimini yapmak ve proje uygulama 

rehberlerinde belirtilen ayrıntılı iş planını, ilerleme raporlarını, zaman çizelgelerini, 

faaliyet raporlarını ve proje tamamlama raporunu kontrol etmek ve onaylamak 

görevleri bulunmaktadır.  

İrtibat Kişisi/İSEDAK Odak Noktası: Proje sahibi kurumun temsilcisidir ve Projeye 

ilişkin tüm görevlerle ilgili olarak sorumlu otoriteye yardımcı olmaktadır. Odak 

noktasının, sorumlu otorite adına proje faaliyetlerinin idari ve teknik yönetimini 

yapmak ve proje koordinatörünü ve eğitmenlerini denetlemek ve proje faaliyetlerinin 

etkin ve zamanında uygulanmasını sağlamak gibi sorumlulukları bulunmaktadır.  

Proje Koordinatörü: Sadece faaliyet bazlı projelerde yer almakta olup proje 

faaliyetlerinin ve sonuçlarının kalitesini korumak için tam zamanlı bir çalışandır. Proje 

Koordinatörünün, gerekli durumlarda genel proje performansını değerlendirmek ve 

düzeltici öneri sunmak, ayrıntılı çalışma planı, ilerleme raporları, faaliyet raporları ve 

proje tamamlama raporunu hazırlamak ve sorumlu otoriteye sunmak gibi 

sorumlulukları bulunmaktadır. 

Eğitici(ler): Sadece faaliyet bazlı projelerde yer almaktadır. Proje sahibi tarafından 

istihdam edilen ve projedeki eğitimle ilgili tüm görevlerden sorumlu olan kişilerdir 

Eğiticiler, ayrıntılı iş planı ve faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkıda 

bulunmaktadır.  

Lider Proje Araştırmacısı: Yalnızca araştırma raporlarının hazırlandığı projelerde 

görev almaktadır. Araştırma raporunu hazırlayacak ve proje ile ilgili tüm görevleri 

ekibi ile birlikte yürütecek yüklenicidir. Gerekli durumlarda genel proje performansını 

değerlendirmek ve düzeltici öneri sunmaktadır. Talep edilmesi halinde, fotoğraf, 

görüşülenlerin listesi, görüşülen kişilerin imzalı onayı, seyahat belgesi ve benzeri 

belgeler de dâhil olmak üzere ilgili belgelerle saha ziyaretini kanıtlanması 

yükümlülüğü vardır. Ayrıca, aylık ilerleme raporlarının hazırlanması ve proje 

sahiplerine sunması gibi birtakım sorumlulukları bulunmaktadır.  

Öte yandan proje uygulama rehberleri, projelerin izlenmesi ve 

değerlendirmesine ilişkin proje sahipleri tarafından hazırlanacak izleme ve 
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değerlendirme raporları hakkında da ayrıntılı bilgi vermektedir. Bahse konu izleme ve 

değerlendirme raporları ve içerikleri aşağıda açıklanmaktadır.   

Aylık İlerleme Raporu: Aylık ilerleme raporu her ayın ilk haftasında önceki aya ilişkin 

olarak projede kaydedilen ilerlemeyi göstermek amacıyla proje sahibi tarafından 

sunulmaktadır. Bu rapor, proje koordinatörü tarafından hazırlanmakta ve sorumlu 

otorite tarafından onaylanmaktadır. Aylık ilerleme raporunda, ilgili ayın planlanmış 

ve tamamlanmış çalışmaların yanı sıra o dönemde meydana gelen olası gecikmeler 

veya karşılaşılan sorunlar belirtilmektedir. Tamamlanan çalışmaları doğrulayan bütün 

ek belgeler (anketler, raporlar, eğitim/atölye materyalleri, davet mektupları, 

fotoğraflar, videolar, biletler vb.) aylık ilerleme raporuna eklenir.  

Zaman Çizelgesi: Proje sahibi, proje uygulama döneminde, her ayın ilk haftası içinde 

önceki aya ilişkin kendisinin, proje koordinatörünün ve eğiticinin çalışma zaman 

çizelgelerini İKO’ya sunmaktadır. Sadece faaliyet bazlı projelerde mevcut olan zaman 

çizelgesi ilgili aydaki her bir proje çalışanı tarafından yapılan haftalık çalışmaları 

göstermektedir.   

Mali İlerleme Raporu: Proje sahibi , ilgili ayda bir ana faaliyet yürütülüyorsa, ayın son 

gününden sonraki iki hafta içinde mali ilerleme raporunu İKO’ya sunmaktadır.  Sadece 

faaliyet bazlı projelerde bulunan bu rapor, proje koordinatörü tarafından hazırlanmakta 

ve sorumlu otorite tarafından onaylanmaktadır. Harcamaları doğrulayan belgeler 

(faturalar vb.) mali ilerleme raporuna eklenmek durumundadır.  

Faaliyet Raporu: Proje sahibi, ilgili ayda bir ana faaliyet yürütülüyorsa, takip eden 

ayın ilk iki haftası içerisinde İKO’ya faaliyet raporu sunmaktadır. Faaliyet raporu, 

proje koordinatörü ve eğitici(ler) tarafından hazırlanmakta ve sorumlu otorite 

tarafından onaylanmaktadır. Faaliyet raporunda gerçekleştirilen faaliyetin açıklaması, 

amacı, sonuçları ve etkileri, faaliyetin uygulanması sırasında karşılaşılan zorluklarla 

birlikte belirtilir. Ayrıca, İSEDAK görünürlüğü nasıl sağlanır konusuna ilişkin 

açıklamalar da yer almaktadır. Bu rapor, sadece faaliyet bazlı projelerde 

bulunmaktadır.  

Zeyilname Formu: Proje sahibi, projenin temel faaliyetleri (iş planı, faaliyetler, bütçe 

kalemleri arasında aktarma vb.) kapsamında belli bir bütçenin üzerinde değişiklik 
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yapmak istediğinde İKO’ya bir zeyilname sunmaktadır. Banka ve İKO'nun onayına 

tabi olan zeyilname formu, ilgili faaliyetin uygulanmasından en az bir ay önce 

sunulmalıdır. Koordinasyon komitesi, zeyilname talebini değerlendirir ve bu talebin 

sunulduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde karar hakkında proje sahibini 

bilgilendirir. 

Usulsüzlük Raporu: Bir düzensizlik tespit edildiğinde, proje sahibi bir hafta içinde 

açıklama, tarih ve süresi, mali miktarı ve destekleyici belgeleri de dâhil olmak üzere 

usulsüzlük hakkında ayrıntılı açıklama içeren bir usulsüzlük raporu sunmaktadır. 

Koordinasyon komitesi, usulsüzlük raporunu değerlendirir ve ilgili raporun sunulduğu 

tarihten itibaren 15 gün içinde karar hakkında proje sahibini bilgilendirir. 

Proje Tamamlanma Raporu: Proje sahibi, tüm proje faaliyetlerinin 

tamamlanmasından sonraki iki hafta içinde proje tamamlanma raporunu İKO’ya 

sunmaktadır. Proje tamamlanma raporu, proje koordinatörü tarafından diğer proje 

personeli ile birlikte hazırlanmakta ve sorumlu otorite tarafından onaylanmaktadır. 

Proje tamamlanma raporu, projenin uygulanmasına ilişkin tüm mali ve teknik bilgileri 

özetleyen belgedir. Proje tamamlanma raporu, aylık ilerleme raporları, faaliyet 

raporları ve mali raporlar ışığında hazırlanmaktadır. Sadece faaliyet bazlı projelerde 

talep edilen bu Raporda ayrıca projenin katma değeri ve etkisinin belirlenmesi 

konusunda yararlanıcıların ve hedef grubun geri bildirimlerini ve görüşlerini yansıtan 

bir bölümün de yer alması gerekmektedir. Bu Raporla İKO’nun projelerin etki 

değerlendirmesini önemsediği görülmektedir.   

Takip Raporu: Proje sahibi, projenin tamamlanmasından bir yıl sonra İKO’ya takip 

raporu göndermektedir. Bunun amacı, projenin tamamlanmasından sonra yapılan 

çalışmaların izlenmesi ve proje faydalarının sürdürülebilirliğine ilişkin sorunların 

belirlenmesidir. İKO, daha sonraki proje çağrılarında aynı proje sahibi tarafından 

sunulan proje önerilerini değerlendirirken bu Raporu da dikkate almaktadır. Bu 

Raporla hem projenin etki değerlendirmesinin yapılması hem de izleme bulgularının 

kullanılması amaçlanmaktadır.  

Görüldüğü üzere aktörlerin izleme ve değerlendirmeye ilişkin görev ve 

sorumlulukları detaylıca belirlenmiştir. APEC’te olduğu gibi İKO’da da anlayış 
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birliğinin sağlanması açısından her bir izleme ve değerlendirme faaliyeti için bir 

şablonun geliştirilmiş olması önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, 

bütün bu izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin elektronik sistemde yapılıyor olması 

hem aktörler arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi 

hem de kurumsal hafızanın oluşması açısından oldukça önemlidir.  

Öte yandan, izleme ve değerlendirme faaliyetleri bakımından İSEDAK PF 

kapsamındaki projeler ile APEC ve AB kapsamında finanse edilen projeler 

karşılaştırıldığında önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır.  

 APEC ve AB, SOİD yaklaşımını benimserken, İSEDAK’ta bu yaklaşım belirgin 

değildir. İSEDAK’ın mevcut uygulamalarına bakıldığında hem UDİD hem de 

SOİD yaklaşımını işaret eden orta bir yaklaşım görülmektedir.  

 APEC, proje değerlendirmelerinde OECD’nin değerlendirme ölçütlerini288 

(Tablo 1.1), AB ise bu Ölçütlere ilave olarak başka ölçütler kullanırken (EK 5), 

İSEDAK proje değerlendirmelerinde ölçütler net değildir.    

 APEC ve AB’de projelerin sonuç ve etki değerlendirmeleri sekretarya tarafından 

yapılmakta iken İSEDAK Proje Uygulama Rehberi’nin on ikinci ekine göre, 

İSEDAK’ta etki ve sonuç değerlendirmelerinin proje sahibi tarafından yapılması 

beklenmektedir. Bu uygulama, izleme ve değerlendirmenin tarafsızlık ilkesine 

aykırı bir uygulamadır. Ayrıca, APEC’te etki değerlendirmeleri için sekretarya 

tarafından iki farklı anket hazırlanmaktadır. Bunlardan birisi proje sahiplerine 

uygulanırken diğeri proje faydalanıcılarına uygulanmaktadır (EK 4). 

İSEDAK’ta ise etki değerlendirmesinin yapılması için proje sahibi tarafından 

faydalanıcılara uygulanmak üzere İKO tarafından hazırlanan bir anket 

bulunmaktadır.  

 APEC’te proje sahiplerinin gösterge geliştirme sorumluluğu varken İSEDAK’ta 

böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  

                                                           
288 APEC resmi internet sitesi, erişim tarihi: 21.06.2017,  

<http://apec.org/Projects/Forms-and-Resources.aspx>.  
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 APEC’te proje sahiplerinin proje faaliyetlerine katılanların listesi ve onların 

iletişim bilgilerini sekretaryaya iletme sorumluluğu varken İSEDAK’ta sadece 

katılımcıların listesi talep edilmektedir.   

Sonuç olarak, izleme faaliyetlerinin merkezi ve bütünleşik elektronik platform 

üzerinden yürütülmesi ve her bir izleme faaliyeti için bir şablon geliştirilmiş olması 

bakımından “İSEDAK Proje Finansmanı Proje Yönetim Bilgi Sistemi” önemli bir 

araçtır. Diğer taraftan İKO’nun değerlendirme çalışmalarına yönelik öğrenme ve 

iyileştirme süreçleri devam etmektedir. Ayrıca, performans ölçümü için 

kullanılabilecek veri altyapısı genişledikçe ve bu veriler üzerinden değerlendirme 

çalışmaları yürütüldükçe projelerin performansı daha iyi bir şekilde izlenip 

değerlendirilecektir. Ancak, değerlendirme alanında öğrenme süreci devam etmekle 

beraber etkin bir değerlendirme yapısı henüz oluşmamıştır. APEC ve AB örnekleriyle 

karşılaştırıldığında özellikle izleme ve değerlendirme yaklaşımı ve etki 

değerlendirmelerine ilişkin uygulamalar bakımından bazı farklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir.  

3.3.4.2. Diğer yapısal konular 

30 yıllı aşkın bir süredir İSEDAK üye ülkeleri bir araya gelmekte ve önemli 

kararlar almaktadır. Fakat bunların ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı konusunda 

önemli bir bilgi boşluğu bulunmaktadır. Her ne kadar görev ve sorumluluğu 

kapsamında İzleme Komitesi her yıl aralıksız olarak toplanıp bu kararların 

uygulamasını gözden geçirse de kararların üye ülkelerce ne derece uygulandığı 

konusunda net bir bilgi ortaya konulması açısından istenilen seviyede ilerleme 

kaydedilememiştir. Yeterli ilerleme kaydedilememesi yukarıda değinilen sebeplerin 

yanı sıra İSEDAK’ın kapasitesiyle de doğrudan bağlantılı olduğu düşünülmektedir. 

Örnek incelemelerle karşılaştırıldığında İSEDAK’ın mevcut durumu Tablo 3.5’te 

gösterildiği şekildedir. Tablo 3.5’te görüldüğü üzere üye ülke sayısına oranla beşeri 

kapasite anlamında en zayıf örgüt İSEDAK’tır. Özellikle, İSEDAK’la kıyaslandığında 

OECD, UNCTAD ve AB’nin büyük finansal ve beşeri sermayeye sahip olduğu açıkça 

görülmektedir.
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Tablo 3.5. OECD, UNCTAD, APEC, AB ve İSEDAK Karşılaştırmalı Özet Tablo 

Ölçüt/Örgüt OECD UNCTAD APEC AB İSEDAK 

Üye Sayısı 34 üye  194 üye  21 üye 28 üye 57 üye 

Üye 

Kompozisyonu 

Homojen 

(Gelişmiş ülkeler) 

Heterojen 

 (Gelişmiş, gelişmekte olan 

ve az gelişmiş ülkeler) 

Heterojen 

(Gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler) 

Homojen 

(Bölgesel ülkeler) 

Heterojen 

(Gelişmekte ve az gelişmiş ülkeler) 

Amacı Sürdürülebilir ekonomik 

büyümeye ulaşmak, 

işsizliği ortadan kaldırmak, 

halkların yaşam 

standartlarını yükseltmek 

ve finansal istikrarı 

sağlamak gibi hususlarda 

üye ülkelere yardımcı 

olmak 

Dünyanın değişik 

bölgelerindeki zayıf 

ekonomilerin sürdürülebilir 

kalkınmasını temin edecek 

politikaların tasarlanması 

sürecinde; tartışma, analiz 

ve görüş birliğinin 

oluşturulması amacına 

hizmet etmek 

Asya Pasifik bölgesinde 

ticaret ve yatırımların 

serbestleştirilmesi, teknik 

ve ticari işbirliğinin 

arttırılması ve iş 

bağlantılarının 

kolaylaştırılması 

Ekonomik, sosyal ve siyasi 

konularda üye ülkelerin 

ortak politika üretip bunları 

birlikte uyguladığı bir 

işbirliği ve bütünleşme 

hareketi olmak 

Üye ülkelerin ekonomik ve ticari 

kapasitelerini artırmaya yönelik 

programlar hazırlayarak ve öneriler 

sunarak üye ülkeler arasında ekonomik ve 

ticari işbirliğini güçlendirebilecek 

önlemleri almak 

Verilen 

Yetkinin 

Niteliği 

Eşgüdüm (koordinasyon ) Eşgüdüm (koordinasyon) Eşgüdüm (koordinasyon) Ulusüstü (supranasyonal) Eşgüdüm (koordinasyon ) 

İşbirliğinin 

Niteliği 

Bağlayıcı kararları olmayan 

bir Forum niteliğinde 

Bağlayıcı kararları olmayan 

bir Forum niteliğinde 

Bağlayıcı kararları olmayan 

bir Forum niteliğinde 

Bağlayıcı kararlar alır. Bağlayıcı kararları olmayan bir Forum 

niteliğinde 

Konu/Kapsam Genel nitelikli Genel nitelikli Genel nitelikli Tam entegrasyon 

sağlamaya yönelik genel 

nitelikli 

Genel nitelikli 

Sekretarya 

/personel sayısı 

Paris'te yerleşik, 2500 

personel ve 700’ü aşkın 

ekonomist, hukukçu, bilim 

adamı ve farklı meslekten 

uzmandan oluşan güçlü bir 

Sekretaryaya sahiptir. 

Cenevre’de yerleşik, 400 

civarında personeli ile 

güçlü bir Sekretaryaya 

sahiptir.  

Singapur'da yerleşik 

yaklaşık 50 personelden 

oluşan küçük bir 

Sekretaryaya sahiptir.  

AB’nin yürütme organı 

olan AB Komisyonu 

Brüksel’de yerleşiktir. 

Komisyonda 24,428 

personel çalışırken, bütün 

AB kurumlarında çalışan 

toplam personel sayısı 

46,356’dır. Bu rakamlarla 

AB devasa bir mali ve 

beşeri yapı arz etmektedir.    

Sekretarya hizmetleri T.C. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası 

Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü 

tarafından sağlanmaktadır. Personel sayısı 

36’dur.  

Karar 

Alma Yöntemi 

Uzlaşma Uzlaşma Uzlaşma Nitelikli çoğunluk Uzlaşma 

Bütçe (2017) 374 milyon Avro 

(2017 yılı) 

100 milyon ABD Doları 

(2017 yılı) 

15 milyon ABD Doları 

(2017 yılı) 

157,9 milyar Avro  

(2017 yılı)  

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesinden 

finanse edilmektedir.  

Kaynak: Şenol Gün, 2013:53’ten faydalanılarak oluşturulmuştur.  
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Öte yandan, İSEDAK bünyesinde müstakil bir izleme ve değerlendirme 

biriminin bulunmaması da söz konusu yeterli ilerlemenin kaydedilmesinin önemli 

sebeplerinden birisidir. Fakat İSEDAK Stratejisi ve Revize Statü’yle beraber izleme 

ve değerlendirme görevi İKO’ya verildiğinden İKO bünyesinde müstakil bir izleme ve 

değerlendirme biriminin kurulması olanağı ortaya çıkmıştır. Diğer örnek uluslararası 

örgütlerde olduğu gibi, izleme ve değerlendirmeden münhasıran sorumlu bir birimin 

kurulması hem bu konudaki mesaiyi artıracak hem de sürdürülebilir izleme ve 

değerlendirme sistematiğinin yerleşmesine fırsat tanıyacaktır.    

İSEDAK bünyesinde izleme ve değerlendirme konusunda yeterli ilerleme 

kaydedilememesinin bir başka sebebi de İzleme Komitesinin işleyişi ve çalışma 

tarzına ilişkindir.  Revize Statü’de verilen görev ve sorumluluklar açısından teknik bir 

yapı arz etmesi beklenen İzleme Komitesine üye ülkelerin uluslararası camiada daha 

görünür olmak gibi birtakım siyasi amaçlar atfetmesi, Komitenin verimsiz çalışmasına 

sebep olmuştur. Bu bağlamda, İzleme Komitesinin teknik bir platform olarak 

çalışmalarını yürütmesine dönük tedbirlerin alınmasında fayda olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan, hali hazırda İzleme Komitesi etrafında şekillenen izleme ve 

değerlendirme sistemi Stratejinin yeni uygulama mekanizmaları kapsamında ortaya 

çıkan cari ihtiyaçlara cevap verememektedir. Dolayısıyla, İzleme Komitesinin işleyiş 

ve çalışma tarzının gözden geçirilmesi ve politika, program ve proje seviyesinde 

kategorik bazda izleme ve değerlendirmeye fırsat tanıyacak bir mekanizmanın 

kurulması İSEDAK için önemli bir ihtiyaçtır.     

3.3.4.3. Mekanizma ihtiyacının tespiti: Anket uygulaması 

Yukarıda sayılan sorunlar ve Stratejide verilen görev çerçevesinde 

bakıldığında Stratejinin uygulanmasının etkin bir şekilde izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için bir mekanizmaya ihtiyaç bulunduğu açıktır. Bu tezin amacı bu 

ihtiyacı karşılamak üzere optimum modeli önermektir. Bu çerçevede, tezin hazırlık 

aşamasında, İSEDAK bünyesinde yeni bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına 

ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve bu mekanizmada hangi araçların kullanılabileceği 

konularına yönelik üye ülkelerin görüşlerini almak amacıyla 23-25 Mayıs 2017 
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tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen İSEDAK Yıllık Odak Noktaları 5. 

Toplantısında üye ülke katılımcılarına dönük kısa bir anket uygulanmıştır. Anılan 

ankette 10 soru yer almış olup bu sorulardan 4 tanesi doğrudan izleme ve 

değerlendirme ihtiyacının tespitine yönelik hazırlanmıştır. Bahse konu anketin ilgili 

soruları EK 10’da yer almaktadır.  

Ankete katılanların özellikleri  

Anket, İSEDAK Çalışma Gruplarına kayıtlı 35 İİT Üyesi ülkeden toplam 111 

kişiye uygulanmış olup 42 kişiden cevap alınmıştır. Söz konusu ankete yönelik 

cevapları artırmak ve katılımcıları temsiliyet psikolojisinden kurtarıp samimi cevaplar 

vermelerini sağlamak amacıyla kendilerinden kimlik bilgileri talep edilmemiş, 

cevapların mümkün oldukça anonim kalmasına özen gösterilmiştir.  

Yılda bir defa gerçekleştirilen odak noktaları yıllık toplantılarına katılan 

katılımcıların her birisinin ilgili işbirliği alanında kendi ülkesindeki İSEDAK 

faaliyetlerinin takibi ve koordinasyonundan sorumlu olması katılımcıların en önemli 

ortak özelliğidir. Bu bağlamda, homojen bir yapı sergileyen katılımcıların, 

İSEDAK’ın çalışma yapısı hakkında fikir beyan edecek ve önerilerde bulunacak bilgi 

ve tecrübeye sahip oldukları kabul edilmektedir. Nitekim anketin ilk sorusu olan, 

İSEDAK'ın yapısı hakkında bilgi düzeyiniz nedir? sorusunu, katılımcıların yüzde 55’i 

“çok yüksek” olarak cevaplamıştır.   

Anketin özellikleri  

Ankete yönelik cevapların artırılması ve bu bağlamında isabetli analizlerin 

yapılabilmesi için sorular mümkün olduğunca basit ve kısa tutulmuştur. On soruluk 

kısa bir soru setinden müteşekkil olan anketin altı sorusu, katılımcıların İSEDAK 

hakkındaki bilgi düzeyleri ve İSEDAK’ın mevcut faaliyetleri ile ilgili iken dört sorusu 

doğrudan izleme ve değerlendirme konusuyla ilgilidir. Bu çerçevede, anket soruları 

tasarlanırken Likert tipi ölçek289, açık uçlu ve çoktan seçmeli soru teknikleri 

                                                           
289 Likert ölçeği, bir uçtan diğerine (örneğin; hiç olası değilden son derece olasıya kadar) değişen yanıt 

seçeneklerini kullanarak tutum ve davranışları ölçmektedir. Basit bir “evet / hayır” sorusunun tersine, 

Likert ölçeği fikir derecelerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır (SurveyMonkey, 2017). Likert-

tipi sorular 1’den başlayarak soruda kullanılan seçenek sayısınca kodlanır. Bu kodlamada en olumsuz 

cevap en düşük (1) rakamı ile en olumlu cevap ise en yüksek rakam ile temsil edilir. 1’den başlayıp 

devam eden bu sıralı kodlamadan dolayı Likert tipi sorular sıralı (ordinal) veri olarak kabul edilir. Likert 
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kullanılmıştır. Likert tipi sorular ile cevapların “Çok Düşükten” “Çok Yükseğe” doğru 

derecelendirilmesi, açık uçlu soru tipi ile sorulara yönelik kişisel cevaplarının alınması 

ve çoktan seçmeli soru tipi ile de önerilen seçenekler arasında bir tercih yapılması 

amaçlanmıştır. İzleme ve değerlendirme konusuyla doğrudan bağlantılı sorulara 

yönelik verilen cevaplar aşağıda analiz edilmektedir.  

Anket cevaplarının incelenmesi   

Tablo 3.6’da görüldüğü üzere katılımcılara, ülkelerinin İSEDAK tarafından 

üretilen politika önerilerini ne ölçüde uygulamaya hazır oldukları sorusu sorulmuştur. 

Bu soruda amaç, İSEDAK Bakanlar Toplantısında kabul edilen politika tavsiyelerinin 

uygulanması hususunda üye ülkelerin hazır/istekli olup olmadıklarının irdelenmesidir. 

Üye ülkelerin politika tavsiyelerini uygulama konusunda hazır/istekli olması, 

tasarlanacak bir izleme ve değerlendirme sistemine yönelik ihtiyacı ortaya 

koyabileceği gibi kurulacak izleme değerlendirme sistemine dönük üye ülkelerin 

sahiplenmesini de artıracağı mülahaza edilmiştir.    

Tablo 3.6. Ülkeniz, İSEDAK Tarafından Üretilen Politika Önerilerini Ne Ölçüde 

Uygulamaya Hazır? 
 

Sorular 

Çok 

düşük 

1 

Düşük 
 

2 

Orta 
 

3 

Yüksek 
 

4 

Çok 

yüksek 

5 

Aritmetik 

Ortalama290 

3 

Ülkeniz, İSEDAK 

tarafından üretilen 

politika önerilerini 

ne ölçüde 

uygulamaya hazır? 

 

0 

%0 

 

1 

%3 

 

4 

%11 

 

20 

%55 

 

11 

%31 

 

4,13 

%82 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Alınan cevaplar analiz edildiğinde üye ülkelerin ortalama yüzde 82 oranında 

söz konusu politika tavsiyelerini uygulamaya hazır ve istekli olduğu görülmektedir. 

Bu ortalama ayrıca üye ülkelerin politika tavsiyelerine yönelik ilgileri ve 

sahipliklerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Önceki bölümlerde bahsedildiği 

                                                           
tipi soruların analizinde farklı istatistiksel yöntemleri kullanılmaktadır. Anket sorularının analizinde 

aritmetik ortalama alınmıştır.  

290 Aritmetik Ortalama: Her bir Katılımcı*Katılımcıların Kişi Başına Verdiği Puanlar Toplamı/Toplam 

Katılımcı sayısı formülüyle hesaplanmıştır. Her bir Katılımcı*Katılımcıların Kişi Başına Verdiği 

Puanlar Toplamı = 0*1+1*2+4*3+20*4+11*5=149.  Toplam Katılımcı Sayısı=36. Aritmetik Ortalama: 

149/36=4,13’tür. “Çok Düşükten” “Çok Yükseğe” doğru sorulara verilen puanların aritmetik ortalaması 

ise, Soru Değerlerinin Toplamı/Toplam Soru Sayısı formülünden hesaplanmıştır. Soru Değerlerinin 

Toplamı=1+2+3+4+5=15 ve Toplam Soru Sayısı=5’tir. Buna göre soru değerlerinin Aritmetik 

Ortalaması=15/5=3 olur.  
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üzere ülkelerin sahipliklerinin artması izleme ve değerlendirmeyi kolaylaştıran ve 

verimli kılan bir unsurdur.   

Tablo 3.7’de görüldüğü üzere katılımcılara,  İSEDAK’ın mevcut izleme ve 

değerlendirme sisteminden ne kadar memnun oldukları ve mevcut sistemin nasıl 

geliştirilebileceği gibi birbirleriyle bağlantılı iki soru sorulmuştur. Birinci soru yine 

Likert tipi soru tarzında sorulurken ikinci soru açık uçlu soru şeklinde sorulmuştur.  

Tablo 3.7. İSEDAK’ın Mevcut İzleme ve Değerlendirme Sisteminden Ne Kadar 

Memnunsunuz?   
 

Sorular 

Çok 

düşük 

1 

Düşük 
 

2 

Orta 
 

3 

Yüksek 
 

4 

Çok 

yüksek 

5 

Aritmetik 

Ortalama 

3 

İSEDAK’ın mevcut 

izleme ve 

değerlendirme 

sisteminden ne kadar 

memnunsunuz?  

 

 

0 

%0 

 

 

1 

%3 

 

 

14 

%39 

 

 

15 

%40 

 

 

6 

%17 

 

 

3,72 

%74,4 

 

Mevcut sistem nasıl 

geliştirilebilir? 
 İzleme ve değerlendirme faaliyetlerine Odak Noktaları'nın katılımının 

artırılması ve geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesi,  

 İKO tarafından daha fazla izleme ve takip yapılması,  

 Yıllık raporlama yapabilecek mekanizmalerın sağlanması,  

 Sürekli eğitim yoluyla odak noktalarının bu konudaki kapasitelerinin 

artırılması,  

 Düzenli saha ziyaretleri ile izleme ve değerlendirmenin yapılması. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

 Tablo 3.7’deki birinci soruya cevap verenlerin yüzde 74’ünün İSEDAK’ın 

mevcut izleme ve değerlendirme sisteminden memnun oldukları gözükmektedir. 

Ancak, deha evvel belirtildiği üzere mevcut durumda İSEDAK İzleme Komitesi’nin 

beklenen verimi ortaya koyamaması esasen mevcut durumda izleme ve değerlendirme 

mekanizmasının beklentileri karşılamadığını göstermektedir. Bu yönüyle 

bakıldığında, yeni bir izleme ve değerlendirme mekanizmasıyla yüzde 74’lük 

memnuniyet oranının daha yukarı seviyelere çıkartılabileceği değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, açık uçlu olan ikinci soruya alınan cevaplar, tezin dördüncü bölümünde 

İSEDAK için önerilen izleme ve değerlendirme mekanizmasının tasarımında önemli 

bir girdi sağlamıştır.  

Grafik 3.2’de görüldüğü üzere, katılımcılara İKO’nun, üye ülkelerdeki politika 

önerilerinin uygulanmasını ve performans göstergelerini nasıl takip edebileceği 

sorulmuştur.  
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Grafik 3.2. İKO, Politika Önerilerinin Üye Ülkelerde Uygulanmasını ve Performans 

Göstergelerini Nasıl Takip Etmelidir? (%) 

  
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Diğer sorulardan faklı olarak, tezin ikinci bölümünde incelemeye konu 

uluslararası kuruluşların tecrübelerinden hareketle bu soru için çoktan seçmeli 

cevaplar hazırlanmıştır. Soruya cevap verenlerin yüzde 14’ü akran incelemesini, yüzde 

29’u elektronik bir sistemle izleme ve değerlendirmenin yapılmasını, yüzde 29’u üye 

ülkelerin sektörel ilerleme raporları sunmasını, yüzde 27’si periyodik izleme ve 

değerlendirme anketlerinin kullanılmasını, yüzde 1’i de başka mekanizmaların 

uygulanmasını seçmiştir. Verilen cevaplar incelendiğinde, elektronik izleme ve 

değerlendirme sistemi, sektörel ilerleme raporları ve periyodik izleme ve 

değerlendirme anketleri seçenekleri hemen hemen eşit oranda yüksek çıkmıştır. 

Uluslararası örgüt incelemeleri bölümünde de görüldüğü üzere elektronik sistem, 

sektörel ilerleme raporları ve periyodik anketler izleme ve değerlendirmede sıkça 

başvurulan yöntemlerdir. Ancak, özellikle OECD, AB ve APEC tarafından başarılı bir 

şekilde uygulanan akran incelemesi seçeneğinin diğer seçeneklere göre daha düşük 

seviyede çıkması, üye ülkelerin böyle bir uygulama konusunda yeterince deneyimleri 

olmadığından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Tablo 3.8’de görüldüğü üzere, son olarak katılımcılara İSEDAK politika 

önerilerinin uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi için performans 

göstergelerinin geliştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı, eğer ihtiyaç var ise ne tür 

performans göstergelerinin geliştirilebileceği sorulmuştur. 
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Tablo 3.8. İSEDAK Politika Önerilerinin Uygulanmasının İzlenmesi ve  

     Değerlendirilmesi için Performans Göstergelerinin Geliştirilmesine İhtiyaç     

     Olduğunu Düşünüyor Musunuz? 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Bu soruya cevap verenlerin yüzde 81’i İSEDAK politika tavsiyelerinin 

uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi için performans göstergelerinin 

geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. Performans göstergelerinin neler 

olabileceği konusunda Tablo 3.8’de görüldüğü üzere farklı cevaplar alınmıştır. Ayrıca, 

verilen cevaplar arasında sonuç odaklı ve zamana bağlı anahtar performans 

göstergelerinin geliştirilebileceği, performans göstergelerinin her ÇG için ayrı 

tasarlanabileceği ve göstergelerle politika tavsiyelerinin uyumlu olması gerektiği gibi 

birtakım tavsiyeler de yer almıştır. Bu tavsiyelerin tezin izleme ve değerlendirmeye 

dönük benimsediği genel yaklaşım olan SOİD ile uyumlu olması bakımından önem 

arz etmektedir.   

İSEDAK bünyesinde yapılan faaliyetlere ve politika tavsiyelerinin 

uygulanmasına ilişkin ilerlemenin hem nicel hem de nitel olarak tespit edilebilmesi 

bakımından ölçülebilir performans göstergelerinin geliştirilmesi gerektiği İSEDAK 

Yıllık Odak Noktaları 4. Toplantısının raporunda da yer almaktadır.291 Bu bakımdan 

bir önceki yıl yapılan toplantıdaki genel eğilimi yansıtması bakımından mevcut anket 

verilerinin tutarlı olduğu görülmektedir.   

                                                           
291 İSEDAK, resmi internet sitesi, erişim tarihi: 16.02.2018,  

<http://www.comcec.org/ar/wp-content/uploads/2017/07/4-FP-REP.pdf>.   

Sorular 

 
Evet Hayır 

İSEDAK politika önerilerinin 

uygulanmasının izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için performans 

göstergelerinin geliştirilmesine ihtiyaç 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

 

%81 

 

 

%19 

 

 

Eğer evet ise, performans göstergeleri 

ne olmalıdır? 

 İSEDAK Proje Finansmanı mekanizması 

kapsamında bir yıl içinde uygulanan başarılı ve 

başarısız projelerin sayısı,  

 İSEDAK uygulama mekanizmalarından 

faydalananların sayısı, bu mekanizmaların 

programlamayla uyumluluk düzeyi,  

 Ekonomik, sektörel ve diğer alanlarla ilgili 

göstergelerin yıllara göre karşılaştırılması,  

 Politika tavsiyelerinin uygulanması için kaynakların 

uygunluğu, siyasi irade yeterliliği vb.  

http://www.comcec.org/ar/wp-content/uploads/2017/07/4-FP-REP.pdf
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3.2. Bölüm Değerlendirmesi  

İslam Dünyası, yirminci yüzyılın ikinci yarısında uluslararası sistemde ortaya 

çıkan değişim ve dönüşümden etkilenmiş, bu bakımdan İslam ülkeleri arasındaki 

dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi konusu gündeme gelmiştir. 1969 yılında 

gerçekleşen Mescid-i Aksa’nın kundaklanması sonrasında Rabat’ta toplanan ilk İslam 

Zirvesi sonrasında başlayan sürecin sonucunda İİT kurulmuştur. Oluşumu politik 

nedenlere dayanan İİT, zaman içerisinde İslam ülkeleri arasında yapısal olarak en 

kapsayıcı ekonomik ve ticari işbirliği örgütlenmesine sahip bir yapı haline 

dönüşmüştür. Ekonomik ve ticari konuların gündeme girmesiyle beraber daimi 

komiteler kurulmuştur. Bu bağlamda,  İSEDAK, 1984'te kurulmuş ve faaliyetlerine 

başlamıştır. Faaliyetlerini otuzüç yıldır kesintisiz bir biçimde sürdüren İSEDAK için 

2012 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi ve Revize Statüsü, İSEDAK çalışma 

sistemi için dönüm noktası olmuştur. İSEDAK Stratejisi ve Revize Statüsü, 

İSEDAK’a hem vizyon hem de daha etkin bir kurumsal yapı kazandırmıştır. Bu 

yapısal değişim, doğal olarak İSEDAK’ın izleme ve değerlendirme çerçevesine de 

yansımış olup yeni ihtiyaçlar doğurmuştur.  

İzleme ve değerlendirme açısından söz konusu yapısal reformun boyutlarını 

ortaya koymak amacıyla Strateji öncesi dönem ve sonrası dönem arasında 

karşılaştırma yapıldığında; Strateji öncesi dönemde; somut ve gerçekçi hedeflerin 

olmaması, İKO’nun kapasite yetersizliği, İSEDAK kararlarının yapısı, etkin bir 

çalışma yönteminin olmaması ve ülkelerin sahiplenmelerine yönelik eksiklikler 

İSEDAK bünyesinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde 

yürütülmesini olumsuz etkilemiştir. Öte yandan, izleme ve değerlendirme bağlamında 

Stratejinin; daha gerçekçi ve somut hedefler ortaya koyması, ülke sahiplenmesinin 

artırılmasına dönük mekanizmalar hayata geçirmesi, kurumsal yapı ve çalışma 

yöntemini iyileştirilmesi ve İSEDAK kararlarının bilgi temelli yapısını güçlendirmesi 

gibi önemli yenilikler getirdiği görülmektedir. Ancak, Strateji sonrası dönemde de 

İKO’nun insan kaynağının yetersiz oluşu, müstakil bir izleme ve değerlendirme 

biriminin bulunmaması, İzleme Komitesinin işlevsizliği, İSEDAK’ın ilgili İİT 

kuruluşlarıyla koordinasyon sorunları, üye ülkelerdeki kapasite sorunları ve izleme ve 

değerlendirme düzeyi problemleri gibi hususlar İSEDAK bünyesinde izleme ve 
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değerlendirme konusunda istenen ilerlemenin kaydedilmesini engellediği tespit 

edilmiştir. Bu bakımdan, yeni bir izleme ve değerlendirme modeline ihtiyaç 

bulunduğu görülmektedir. Nitekim İSEDAK 5. Yıllık Odak Noktaları toplantısında 

uygulanan anketin bulguları da bu yönde bir ihtiyacın bulunduğunu teyit etmiştir.  Söz 

konusu anketle,  

 Üye ülkelerin İSEDAK tarafından üretilen politika önerilerini (İSEDAK 

kararlarını) uygulamaya hazır ve istekli olduğu,  

 İSEDAK’ın mevcut izleme ve değerlendirme yapısının 

iyileştirilebileceği/geliştirilebileceği, 

 İSEDAK politika önerilerinin uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

için performans göstergelerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu,  

 İKO’nun, politika önerilerinin üye ülkelerdeki uygulanmasını ve performans 

göstergelerini; akran incelemesiyle, elektronik izleme ve değerlendirme 

sistemiyle, sektörel ilerleme raporlarıyla veya periyodik izleme ve 

değerlendirme anketleriyle izleme ve değerlendirmeye tabi tutabileceği, 

sonuçlarına varılmıştır.  

İSEDAK’ın mevcut izleme ve değerlendirme sistemi örnek incelemelerle 

karşılaştırıldığında (Tablo 3.9) bu konudaki eksiklikler daha net ortaya 

konulabilmektedir.  

Tablo 3.9. Örnek İncelemelerin Mevcut Durum Karşılaştırması  
Karşılaştırma Ölçütleri OECD UNCTAD APEC AB İSEDAK 

İzleme ve değerlendirme 

faaliyetleri hangi 

yaklaşım çerçevesinde 

yürütülmektedir? 

 

SOİD 

 

SOİD 

 

SOİD 

 

SOİD 

 

UDID 

İzleme ve 

değerlendirmeye ilişkin 

düzenleyici çerçeve 

yeterli mi? 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

İzleme ve değerlendirme 

usul esasları ile bu 

konuda uygulanacak 

Ölçütler mevcut mu? 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

değil 

İzleme ve değerlendirme 

konusunda kılavuzlar, el 

kitapçıkları vs. mevcut 

mu? 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

değil 
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İzleme ve 

değerlendirmeden 

sorumlu müstakil bir 

birim mevcut mu? 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

değil 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

değil 

İzleme ve değerlendirme 

faaliyetlerine tahsis 

edilen özel bir bütçe 

mevcut mu? 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

değil 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

değil 

Ölçülebilir hedef ve 

göstergeler mevcut mu? 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

 

Mevcut 

değil 

Paydaş katılımı temin 

ediliyor mu? 

 

Ediliyor 

 

Ediliyor 

 

Ediliyor 

 

Ediliyor 

 

Edilmiyor 

İzleme ve değerlendirme 

konusunda rol ve 

sorumluluklar net mi? 

 

Net 

 

Net 

 

Net 

 

Net 

 

Net değil 

İzleme ve değerlendirme 

bulguları kullanılıyor 

mu? 

 

Kullanılıyor 

 

Kullanılıyor 

 

Kullanılıyor 

 

Kullanılıyor 

 

Kullanılıyor 

İzleme ve değerlendirme 

için kurumsal ve 

finansal kapasite yeterli 

mi? 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli değil 

 

Yeterli 

 

Yeterli değil 

İzleme ve değerlendirme 

konusundaki bilgi 

yönetim sistemi yeterli 

mi? 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli değil 

İzleme ve değerlendirme 

konusunda üye 

ülkelerdeki farkındalık 

yeterli mi? 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli 

 

Yeterli değil 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Bütün bu analizler ışığında İSEDAK’ın etkin bir izleme ve değerlendirme 

sistemine ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın Dördüncü Bölümünde 

İSEDAK bünyesinde böyle bir yapının kurulmasına dönük öneriler yer alacaktır. 
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4. İSEDAK İÇİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ TASARIMI 

Bu bölümde İSEDAK Stratejisi sonrasında ortaya çıkan ihtiyaca cevap verecek 

etkin bir izleme ve değerlendirme modeli292 önerilecektir. Bu model tasarlanırken 

incelenen uluslararası örgütlerden elde edilen bulgulardan faydalanılmıştır. Bu 

çerçevede, İSEDAK Çalışma Grupları kapsamında oluşturulan ve İSEDAK 

Toplantılarında kabul edilen politika tavsiyeleri politika düzeyinde, İKO’nun 

programlama faaliyetleri ve ilgili İİT kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler program 

düzeyinde ve İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında uygulanan projeler ise proje 

düzeyinde olmak üzere üçlü bir ayrım yapılmıştır.  Her bir düzey için farklı bir analiz 

yapılacaktır.  

Uluslararası örgütler etkin bir izleme ve değerlendirme sistemini kurarken bir 

takım zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak, son yıllarda SOİD yaklaşımına dair 

edinilen deneyimlerin bir izleme ve değerlendirme modelinin tasarımını 

kolaylaştırdığı düşünülmektedir.  

Uluslararası örgütlere, onların uyguladıkları proje, program ve politikalara 

sağlanan siyasi ve finansal destek, giderek artan biçimde, uluslararası örgütlerin iyi 

politikalar üretebilme, uygulayabilme, kaynak kullanımında etkililiği kanıtlayabilme 

ve en önemlisi gerçek sonuçlar üretebilme becerileriyle ilişkilendirilmektedir. Bu 

çerçevede, sağlanan destek ve elde edilen sonuçlar arasındaki ilişkinin kurulması 

bağlamında SOİD yaklaşımı öne çıkmaktadır.  

Bu yaklaşımı benimseyen uluslararası örgütlerin birçoğu izleme ve 

değerlendirme konusunda önemli tecrübelere sahip olup her birisi SOİD sistemleri 

açısından farklı ilerleme aşamalarında bulunmaktadır. OECD, BM ve DB gibi 

kuruluşlar SOİD sistemlerinin uygulamaya konulmasında en başarılı örgütler arasında 

yer almaktadır. Sayılan bu örgütlerdeki deneyimler SOİD sistemlerinin kapsayıcı ve 

sürdürülebilir olması gerektiğini ortaya koyarken aynı zamanda bu yaklaşımın 

gelecekte uluslararası örgütler tarafından daha çok tercih edileceğini göstermektedir.      

                                                           
292 Daha önceki bölümlerde ifade edildiği üzere İSEDAK için izleme ve değerlendirme modeli 

tasarlanırken Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Yaklaşımı (SOİ&D) benimsenmektedir. Bu 

bölümde kullanılan “izleme ve değerlendirme” kavramlarıyla “Sonuç Odaklı İzleme ve 

Değerlendirme Sistemi” kastedilmektedir.  
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4.1 İzleme ve Değerlendirme Mekanizmasının İSEDAK’a Katkıları 

Son yıllarda uluslararası örgütlerde karar alma ve uygulama süreçlerinde daha 

katılımcı, şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi için önemli adımlar atılmaktadır. 

Bu adımların devamı olarak örgütler bütüncül ve sürdürülebilir bir yönetişim bakış 

açısı ile stratejiler ve eylem planları geliştirmektedir. İSEDAK da bu gelişmelerden 

etkilenmiş olup bütüncül bir yönetişim mekanizması kapsamında İSEDAK Stratejisi 

geliştirilmiştir.  

İSEDAK Stratejisi, üye ülkelerin ihtiyaçlarından, önceki çeşitli işbirliği eylem 

planlarından edinilen deneyimler ve benzer uluslararası örgütlerin tecrübelerinden 

hareketle hazırlanmıştır. İSEDAK Stratejisi’nde 6 stratejik hedef, 25 çıktı alanı ve 96 

beklenen sonuç belirlenmiştir.293 İSEDAK bünyesinde yapılan faaliyetler bahse konu 

stratejik hedefler ve çıktı alanlarına hizmet etmeye dönük gerçekleştirilmektedir.  

Getirdiği vizyoner bakış açısı ve yeni uygulama araçlarıyla birlikte artan 

faaliyet hacmi ve çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, Stratejinin uygulamasıyla 

meydana gelecek değişimin ve ortaya çıkacak sonuçların, tanımlı bir süreç ve 

sistematik bir yöntem dâhilinde izlenmesi ve değerlendirilmesi ihtiyacı kaçınılmaz 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere etkin bir izleme ve değerlendirme 

modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek bu model ile; 

 İSEDAK Stratejisi’nin bir bütün halinde daha verimli bir şekilde 

uygulanabilmesi temin edilecektir.  

 Stratejideki stratejik hedefler, sistematik bir şekilde yapılacak izleme ve 

değerlendirme faaliyetleri ile desteklenecek olup bu hedeflere daha etkin bir 

şekilde ulaşılması sağlanacaktır.  

 Stratejik hedeflerle ilgili faaliyetlerin başlatılması/gözden geçirilmesi/ 

sonuçlandırılması, ilerlemelerinin takip edilmesi, izleme dönemleri için 

hedeflerin belirlenmesi ve izleme dönemlerinde performans ölçümlemelerinin 

yapılması çalışmalarında ilgili taraflarla koordinasyon sürekli kılınacaktır.   

 Strateji kapsamındaki işbirliği çabalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik temin 

edilecektir.  

                                                           

293 İSEDAK Koordinasyon Ofisi, 2012. 
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 Strateji kapsamındaki işbirliği çabalarının dinamikleri ayrıntılı bir şekilde 

gözlemlenebilecektir.  

 Politika, program ve proje seviyesinde olmak üzere üçlü bir ayrıma gidilecek 

olup bütüncül ve etkin bir izleme ve değerlendirme sağlanabilecektir.  

4.2 Politika Düzeyinde İzleme ve Değerlendirme 

Örnek incelemelerde görüldüğü üzere politika düzeyinde izleme ve 

değerlendirme için mevcut durumda iki yöntem bulunmaktadır. Birinci yöntem hem 

OECD hem de APEC tarafından uygulanan akran incelemesi yöntemidir. İkinci 

yöntem ise APEC tarafından uygulanan ülkelerin daha önce APEC Ekonomi Liderleri 

tarafından belirlenen bazı konularda kendi ilerlemelerini raporlamak amacıyla APEC 

Sekretaryasına sundukları bireysel eylem planı uygulamasıdır. Her iki yöntemin 

avantaj ve dezavantajları bulunmakla birlikte bireysel eylem planları ilgili ülkenin 

kendisi tarafından yazıldığı ve sunulduğu için objektiflikten uzak olabileceği 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, politika düzeyinde izleme ve değerlendirme için 

bilgi temelli olması ve objektif bilgi sağlaması bakımından akran incelemelerinin 

bireysel eylem planı uygulamalarına göre daha uygun olabileceği 

değerlendirilmektedir. Akran incelemesi yöntemi İSEDAK Odak Noktalarına yapılan 

anketin sonuçlarında da öne çıkan bir yöntem olmuştur.    

Ancak, belirtmek gerekir ki akran incelemelerinin yapılabilmesi için politika 

tavsiye kararlarının belli bir stratejik hedefe hizmet etmesi gerekmektedir. Eğer böyle 

bir stratejik hedef konulmazsa kararların uygulamasının izlenmesi ve 

değerlendirilmesinin pratik faydası olmayacaktır. Bu çerçevede, Tablo 4.1’de 

görüldüğü üzere, İSEDAK Bakanlar Toplantılarında alınan kararların İSEDAK 

Stratejisiyle ilişkilendirilmesi izleme ve değerlendirme açısından daha net bir fotoğraf 

ortaya koyacaktır. Tablo 4.1’de, örnek olarak, İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 4. 

Toplantısında formüle edilen ve daha sonra 31. İSEDAK Bakanlar Toplantısında kabul 

edilen politika tavsiyelerinin Stratejideki ilgili bölümdeki beklenen sonuçlar, çıktı 

alanları ve nihayetinde stratejik hedef ile nasıl ilişkilendirildiği gösterilmektedir.  
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Tablo 4.1. Politika Tavsiyelerinin İSEDAK Stratejisi’yle İlişkilendirilmesi 

Faaliyet 
Politika 

Tavsiyeleri 

Stratejideki Beklenen 

Sonuçlar 

Stratejideki İlgili 

Çıktı Alanı 

Stratejideki 

Stratejik Hedef 

İSEDAK 

Ticaret 

Çalışma 

Grubu 4. 

Toplantısı 

I. Tercihli 

Ticaret 

Anlaşmalarını

n başarılı 

uygulanması 

için üye ülke 

kapasitelerinin 

artırılması 

 

 

- Korumacı ticaret 

politikalarının fırsat 

maliyetinin daha iyi 

anlaşılması 

- TPS-OIC'nin faaliyete 

geçirilmesi 

- Tarifelerin indirilmesi 

- Uyumlu ticaret 

politikaları 

 

Ticaretin 

Serbestleştirilmesi 

  

 
 

Üye ülkeler 

arasında ticaretin 

artırılması II. TPS-

OIC'nin 

uygulanmasına 

zemin 

hazırlanması 

- Basitleştirilmiş ticaret 

prosedürleri 

Ticaretin 

Kolaylaştırılması  

III. TPS-OIC'e 

yönelik 

farkındalığın 

artırılması 

- Devam eden ticaret 

projelerinin 

farkındalığının 

artırılması 

Ticaretin 

Desteklenmesi 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

“APEC Projelerinin Uzun Dönem Değerlendirilmesi” isimli Sonuç Raporunda 

da vurgulandığı üzere, stratejik hedefler, beklenen sonuçlar ve beklenen çıktılar 

arasındaki ilişkiyi gösteren bir mantıksal çerçevenin geliştirilmesi kritik önem arz 

etmektedir. Zira, Böyle bir yaklaşım, alınan kararlarının uygulanmasının tek tek 

izlenmesi ihtiyacını ortadan kaldıracak ve daha bütüncül bir yaklaşım sunacaktır. 

Dolayısıyla İSEDAK Bakanları tarafından alınan kararlarının müstakil olarak 

uygulanıp uygulanmadığının tespit edilmesi yerine Strateji ile ilişkisinin kurulup 

Stratejinin performans çerçevesine uygun olarak izleme ve değerlendirmeye tabi 

tutulmasının sonuç odaklı izleme ve değerlendirme mantığı açısından daha doğru bir 

uygulama olacaktır.   

Belli bir hedefe odaklanması bakımından, İSEDAK Stratejisi’nin politika 

düzeyinde izleme ve değerlendirme açısından uygun bir politika belgesi olduğu 

değerlendirilmektedir. Hem belirlediği “stratejik hedefler” bakımından hem de bu 

hedeflere ulaşılırken daha alt düzeyde ortaya koyduğu “çıktı alanları” ve “beklenen 

sonuçlar” bakımından izleme ve değerlendirmesi kolaylıkla yapılabilecek bir politika 
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belgesi olduğu düşünülmektedir. Şekil 4.1’de gösterildiği üzere, mali işbirliği alanında 

stratejik hedef, çıktı alanları ve beklenen sonuçlar örneklendirilmiştir.     

Şekil 4.1. İSEDAK Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Sistematiği 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: İSEDAK Koordinasyon Ofisi, 2012a.  

Ancak, belirtmek gerekir ki bu sistematik tek başına izleme ve 

değerlendirmeye olanak tanımamaktadır. Bu sistematiğin yanında Stratejinin 

performansa dayalı çerçevesinin tanımlanması gerekmektedir. Performansa dayalı 

çerçevenin tanımlanması politika düzeyinde etkin bir izleme ve değerlendirme 

yapılması açısından son derece önemlidir.294  

Performans çerçevesi; proje, program ve politika düzeyinde sonuçları, 

göstergeleri, referans verileri ve hedefleri içeren bir matristir. Bu çerçeve SOİD 

sisteminin tasarımı için sonuçları ve planları tanımlamakta ve ara hedeflere, daha uzun 

vadeli sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığına dair bilgi sağlamaktadır. AB incelemesinden 

hareketle Stratejinin performans çerçevesi Tablo 4.2’de gösterildiği şekilde 

tasarlanabilir.  

 

 

 

 

 

                                                           
294 Kusek and Rist, 2010:94. 

Stratejik 
Hedef

• Üye ülkeler arasındaki mali işbirliğinin derinleştirilmesi

Çıktı 
Alanları

• Sermaye Akışları

Beklenen 
Sonuçlar

• Sermayeye rekabetçi bir şekilde artırılmış erişim

• Çeşitlendirilmiş portföyler

• Artırılmış yatırım olanakları
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Tablo 4.2. Stratejinin Performans Çerçevesi 
Stratejik Hedef 

Gösterge(ler): 

 

Veri kaynağı:  

Temel Yıl Ara Gösterge Hedef Yıl 

   

Çıktı Alanları 

Gösterge(ler): 

 

Veri kaynağı:  

Baz Yılı Ara Gösterge Hedef Yıl 

   

Beklenen Sonuçlar 

Açıklama Gösterge Hedef 

  
 

Yıllık Faaliyetler 

Açıklama Gösterge Hedef 

   

Bilinen son sonuçlar  

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.  

Stratejinin performans çerçevesi belirlendikten sonra her bir politika alanında 

özel olark performans çerçeveleri de tasarlanabilir. Bu kapsamda, Tablo 4.3’te, 

Stratejinin ticaret işbirliği bölümüyle ilgili olarak uluslararası ticaretin artırılmasıyla 

ilgili bir dış ticaret politikası için tanımlanmış performans çerçevesi örneği 

sunulmaktadır.  

Tablo 4.3. Bir İşbirliği Alanı İçin Performans Çerçevesi Örneği 

Stratejik 

Hedef  

Çıktı Alanları Beklenen 

Sonuçlar 

Göstergeler Referans 

Noktaları 

Hedefler 

 

Üye 

ülkeler 

arasında 

ticaretin 

artırılması 

 

Ticaretin 

serbestleştirilmesi 

 

Tarifelerin 

indirilmesi 

 

Sanayi 

ürünlerine 

uygulanan 

gümrük 

tarifelerinin 

yüzdesi 

 

2000 yılında 

sanayi 

ürünlerine 

uygulanan 

gümrük 

tarifeleri 

yüzde 10 

2020 yılına 

kadar sanayi 

ürünlerine 

uygulanan 

gümrük 

tarifeleri 

yüzde 5’e 

indirilmesi  

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Örnek Tablo’da görüldüğü üzere, stratejik hedeflerin, çıktı alanları ve beklenen 

sonuçların seçilmesi performans matrisi oluşturmanın birinci adımını oluşturmaktadır. 

Stratejide bu unsurların belirlenmiş olması Stratejinin performans matrisinin 

oluşturulması açısından kolaylık sağlamaktadır. Bu unsurların belirlenmesinin 

akabinde ilerlemeyi ölçmek için göstergelerin belirlenmesi gerekli geri bildirimlerin 
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sağlanması açısından önem taşımaktadır. Göstergeler SMART (Tablo 1.4) olmanın 

yanı sıra ne kadar açık ve uyumlu olursa ölçme stratejileri de o kadar iyi odaklanmış 

olacaktır.295 AB örneğinden hareketle, İSEDAK için bazı gösterge örnekleri Tablo 

4.4’te gösterilmektedir.  

Tablo 4.4. İSEDAK için Gösterge Örnekleri 
Nicel Göstergeler 

Genel hedef seviyesi (impact level): 

 İİT-İçi ticaret oranı (%) 

 Kişi başına düşen GSYİH büyümesi (yıllık%) 

 Müdahaleden etkilenenlerin toplam nüfusa oranı  

 İnsani Gelişme Endeksi 

Belirli hedef seviyesi (outcome level): 

 Müdahale yapılan alandan etkilenen kişi sayısı 

 İSEDAK desteği ile uygulanan program ve proje sayısı  

 İlgili düzenleyici çerçevenin gözden geçirilme sayısı 

 Yeni düzenlemelerin sayısı 

 Sözleşme türüne göre onaylanan uluslararası sözleşmelerinin sayısı 

 Ulusal ve yerel stratejilerinin sayısı 

Çıktı seviyesi (output level): 

 Üretilen çıktıların sayısı (ör. planlar, stratejiler, mekanizmalar, sistemler, teklifler, raporlar vb.) 

 Araştırma ve bilgi raporları sayısı  

 İSEDAK desteği ile hizmet alan insanların, şirketlerin, STK’ların vb. sayısı  

 Sektörde bilgi ve becerilerini artıran katılımcıların sayısı 

 Konferans, seminer, toplantı, politika diyalogları gibi platformlardan üretilen politika 

tavsiyeleri, anlaşmalar, sonuçlar vb. sayısı 

 Eğitilen kişi sayısı 

Nitel Göstergeler 

Genel hedef düzeyi (impact level):  

 Ulusal mevzuatın uluslararası mevzuatla uyumluluğu derecesi  

 İSEDAK tarafından belirlenmiş hedeflere ulaşma düzeyi 

Belirli hedef seviyesi (outcome level): 

 Verilere veya bulgulara dayalı politika oluşturma düzeyi  

 Kapsamlı bir izleme ve değerlendirme sisteminin bulunup bulunmadığı 

 Bilgi kaynaklarının uyum içerisinde çalışabilirliği derecesi 

 İlgili sektörde/politikada ulusal stratejilerin benimsenip benimsenmediği  

 Ulusal stratejilerin eylem planlarına ve somut tedbirlere dönüşme derecesi 

Çıktı seviyesi (output level): 

 İşbirliğini artırmaya yönelik yeni araçlar ve platformların bulunup bulunmadığı  

 Bütçe dağılımı ve harcamaları izlemek için bir mekanizmanın bulunup bulunmadığı 

 Paydaşların katılımını teşvik etmeye yönelik bir mekanizmanın olup olmadığı 

 Kurumların ve paydaşların belirlenen politikaları kendi sistemlerine entegre edip etmedikleri 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Öte yandan, mevcut durumun belirlenmesi ve başlangıç noktasına kıyasla 

gelecekte kaydedilecek performansın ölçülmesi için göstergelerle ilgili referans 

verilerinin saptanması son derece önemlidir. Bu örnekte de referans verileri yıl ve 

                                                           
295 a.g.e.:68.  
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miktar olarak belirlenmiştir. Referans noktasından yapılacak izleme ve 

değerlendirmeler kaydedilen ilerlemeyi somutlaştırmak açısından önemlidir.  

Diğer taraftan, hedefin296 belirlenmesi Stratejinin performans çerçevesi için 

kritik öneme haizdir. Örnekte, referans verisinde olduğu gibi yıl ve miktar bazında bir 

hedef belirlenmiştir. Hedef, ilerlemenin yönünü tarif ettiğinden ilerlemenin ölçülmesi 

ve izleme ve değerlendirmesinin yapılması için önemlidir. Hedeflerin gerçekçi ve 

ulaşılabilir olması ve aynı zamanda paydaşlar tarafından sahiplenilmesi 

gerekmektedir. Performansa dayalı bu çerçeve tamamlandıktan sonra, İSEDAK 

Stratejisi akran incelemesi yöntemiyle politika düzeyinde izleme ve değerlendirmeye 

tabi tutulabilecektir.   

OECD incelemesinde akran incelemesi kavramı, yönetimi ve faydaları 

üzerinde detaylıca durulmuştur. Ayrıca, daha çok OECD ile birlikte anılsa da bu 

yöntemin diğer bazı hükümetler arası örgütler ve uluslararası programlar tarafından da 

sıkça kullanıldığı ifade edilmiştir.  

Akran incelemesi, bünyesinde izleme ve değerlendirmeyi birlikte 

barındırdığından Stratejinin politika düzeyindeki izleme ve değerlendirmesinin bu 

yöntemle yapılabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, İSEDAK bünyesinde 

uygulanacak akran incelemesi sisteminin öncelikle çalışma kurallarının net bir şekilde 

belirlenmesi ve ilan edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, OECD, APEC ve AB 

örneklerinde olduğu gibi akran incelemesinin hangi politika alanlarında 

yapılacağı/kapsamı,297 bu süreçte yer alacak aktörlerin rolleri, sekretaryanın rolü ve 

katkısı, yapılacak izleme ve değerlendirmenin sınırları, akran incelemesinin 

bulgularının kullanımı ve yaygınlaştırılması konularının net bir şekilde üye ülkeler 

tarafından mutabakatla belirlenmesi gerekmektedir.  

Daha sonra, pilot uygulamaların başlatılması faydalı olacaktır. Çünkü bu 

süreçte hızlı hareket etmek sistemin bazı eksikliklerinin fark edilmesi açısından 

                                                           
296 Hedef; “gerçekleştirilecek olanın sayısını, zamanlamasını ve yerini gösteren belirlenmiş amaçtır”. 

(a.g.e.:90).  

297 Akran incelemesinin 6 işbirliği alanının hepsinde birlikte bir paket olarak mı yapılacağı yoksa 

sektörel mi olacağı hususunda ayrıca karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kanaatimizce ilk etapta 

bir işbirliği alanında yapılması daha sonra diğer işbirliği alanlarına yaygınlaştırılmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir.   
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sıkıntılara yol açabilmektedir. Süreç içerisinde bazı boşlukların ortaya çıkması ve 

sistemin cazibesini kaybetmesi ihtimallerini ortadan kaldırmak için akran incelemesi 

sisteminin başlangıcında pilot uygulamalar şeklinde yürütülmesi son derece önemlidir. 

İSEDAK bünyesinde yapılacak akran incelemesi gönüllülük esasına 

dayanmalıdır. Aksi takdirde, ülkeler incelenen konu hakkında bilgi sağlamak 

noktasında isteksiz davranabilecek olup; bu da incelemenin kalitesini olumsuz yönde 

etkileyebilecektir. Son olarak akran incelemesi yönteminin kalıcı ve sürdürebilir 

olması kritik önem arz etmektedir. Çünkü belirli aralıklarla yapılmayan akran 

incelemeleri ilerlemenin ölçülmesi bakımından net bir bilgi sağlayamayacaktır. 

İSEDAK için önerilen akran incelemesi süreci ayrıntılı olarak Şekil 4.2’de 

gösterilmektedir.  

Şekil 4.2. İSEDAK İçin Akran İncelemesi Süreci Önerisi 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur 

Akran 

İncelemesi 

Başlangıcı- 

Talep 

 Talebin 

Değerlendirilmesi 

Talebin Kabulü  Aşamalar Yapılan İşler 

İSEDAK İlgili 

Çalışma 

Grubunun talebi 

    Hazırlık 

Aşaması 

 

- Arka plan analizi 

yapılır. 

 
- Sekretarya tarafından 

veri ve anketler 

hazırlanır. 

 

- İncelenen ülkeye iletilir 

cevaplar alınır.  

 

İzleme Komitesi 

 
İSEDAK 

Koordinasyon 

Ofisinin talebi 

 
 Müzakere 

Aşaması 

 

- İnceleyenler ile 
Sekretarya incelenen 

ülke ile müzakere yapar. 

 
- Taslak rapor Sekretarya 

tarafından incelenmek 

üzere ilgili ülkelerle 
paylaşılır ve gerekli 

düzeltmeler yapıldıktan 

sonra sorumlu organa 
iletilir.   

- Rol ve 

sorumlulukların 

belirlenmesi 
 

- İnceleyen ülkelerin 

belirlenmesi 
 

Yol haritasının 

belirlenmesi 

 

İlgili Ülkenin 

talebi 

 

  Değerlendirme 

Aşaması 

 

- Taslak rapor sorumlu 

organ ve diğer üyelerin 

hazır bulunduğu bir 
toplantıda tartışılır.  

 

- Rapor oy birliğiyle 
kabul edilir. 

 

- Nihai raporun temel 
bulgularının 

kamuoyuyla 

paylaşılması amacıyla 
özet bir açıklama 

hazırlanır ve paylaşılır.  

Akran 

incelemesi  
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 Muhtemel Aktörler ve Roller  

Akran incelemesi, içerisinde birkaç aktörü barındıran bir sistem olacaktır. 

İSEDAK için bu aktörler; İSEDAK İzleme Komitesi, incelenen ülke, inceleyen ülkeler 

ve İKO olması öngörülmektedir. Katılımcı bir izleme ve değerlendirme sisteminin inşa 

edilmesi amacıyla ileriki dönemde ilgili İİT kuruluşlarının da akran incelemelerine 

katkı vermeleri düşünülebilir.    

İSEDAK İzleme Komitesi: Akran incelemesinin, İzleme Komitesinin görev ve 

sorumluluğu altında ve onun faaliyetleri çerçevesinde yürütülebileceği 

düşünülmektedir. İzleme Komitesi akran incelemeleri sonunda hazırlanan raporları 

onaylayan ve onların yayınlanması konusunda karar alan birim olacaktır. Ayrıca, 

akran incelemesinin sıklığı ve derinliği konusunda karar veren organ olacaktır.   

İncelenen ülke: 57 üyesi bulunan İSEDAK’ın bütün üyelerinin akran 

incelemesine tabi tutulması ilk etapta rasyonel olmayıp sistemin bir pilot uygulamayla 

test edilmesi faydalı olacaktır. Böylelikle sistemin artı ve eksileri tespit edilebilecek 

ve gerekli değişiklikler yapılabilecektir. Akran incelemesi başlangıçta gönüllülük esası 

üzerine kurgulanmalıdır. İncelenen ülkenin; yükümlülükleri ve sorumlulukları 

önceden tespit edilmelidir.   

İnceleme yapan ülkeler: Akran incelemesinde inceleme yapan ülkelerin sayısı 

genelde sınırlı olmaktadır. Bu kapsamda İSEDAK bünyesindeki akran incelemeleri 

için üç ile beş ülke arasındaki bir sayının yerinde olacağı düşünülmektedir. Bu 

ülkelerin seçiminin ilk etapta yine incelenen ülkenin tercihine bırakılabilir. Ayrıca, 

OECD örneğinde olduğu gibi inceleyici ülkeler arasından bir ülkenin lider inceleyici 

ülke olarak belirlenmesinde fayda mülahaza edilmektedir.  

İSEDAK Koordinasyon Ofisi: Sekretarya, analizler yapmak ve ilgili belgeleri 

üretmek, toplantılar ve saha ziyaretlerini organnize etmek, tartışmaları teşvik etmek, 

kalite standartlarını korumak ve sürecin sürekliliğini sağlamak, kısacası tüm akran 

incelemesi sürecini desteklemekle yükümlü tutulmalıdır. Sekretaryanın şeffaflığı ve 

analitik bilgi üretme kapasitesi, akran incelemesi sürecinin etkinliği bakımından 

önemli unsurlardır. İnceleyiciler ile Sekretarya arasındaki görev dağılımı incelemenin 

durumuna göre değişecektir. Ancak, genel olarak Sekretaryadan işin emek yoğun 
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tarafındaki çalışmaları yürütmesi beklenmelidir. İncelemeden önce incelemeyi 

üstlenen gruba Sekretarya tarafından küçük bir eğitimin verilmesi, yapılacak 

incelemenin daha verimli olmasına zemin hazırlayacaktır. Sekretarya akran incelemesi 

sürecini oldukça hassas yürütmeli ve bu sistemi üye ülkelere etraflıca tanıtmalıdır.   

 Beklenen Fayda 

İSEDAK bünyesinde yürütülecek akran incelemesinin önemli faydaları olacağı 

değerlendirilmektedir. Öncelikle, bu yöntemle birlikte, İSEDAK platformunun “aldığı 

kararları takip eden ve üye ülkeler arasındaki işbirliği çabalarını somut sonuçlarla 

zenginleştiren” etkin bir platforma dönüşeceği değerlendirilmektedir. Bu faydanın 

yanı sıra, akran incelemesi süreci boyunca, ülkeler sistematik bir şekilde belli 

politikalar ve uygulamaları hakkında bilgi, tutum ve görüş alışverişinde 

bulunmaktadır. Bu politika diyaloğu, üye ülkeler arasında işbirliği yapma kültürünü 

pekiştirecek olup daha ileri işbirlikleri için temel oluşturacaktır.  

Öte yandan, en iyi uygulamaların paylaşıldığı karşılıklı öğrenme süreci olarak 

tanımlanan akran incelemelerinin kapasite geliştirme konusunda da üye ülkelere 

önemli faydaları olacaktır. Söz konusu sürecin, yalnızca gözden geçirilen ülke için 

değil, aynı zamanda inceleyen ülkeler ve Sekretarya için önemli bir kapasite geliştirme 

aracı olacağı öngörülmektedir. 

 Varsayımlar ve Riskler 

İSEDAK bünyesinde uygulanacak akran incelemesi yönteminin zorlu bir süreç 

olacağı unutulmamalıdır. Farklı ekonomik ve sosyal gelişmeye ve farklı işbirliği 

kültürüne sahip 57 üye ülkenin akran incelemesi yöntemine olan yaklaşımlarının farklı 

olabileceği varsayılmaktadır. Özellikle başka ülkeler tarafından incelenmek  konusuna 

bazı üye ülkelerin olumlu bakmayabileceği öngörülmektedir. Bu da akran 

incelemesinin başarısı için önemli bir risk oluşturmaktadır. Ancak, akran 

incelemesinin faydalarının ve sınırlarının yeterince anlatılmasının ve bu 

mekanizmanın güvenilir olduğunun pilot uygulamalarla gösterilmesinin akabinde bu 

riskin ortadan kaldırılabileceği değerlendirilmektedir.  
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Öte yandan, akran incelemesi sonrasında hazırlanan raporların üye ülkeler 

tarafından politik bir malzeme ve baskı aracına dönüşebileceği de bir başka risk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu riskin ortadan kaldırılması için akran incelemelerinin 

politik konulardan olabildiğince uzak tutulması gerekmektedir. Ayrıca, Sekretaryanın 

ve üye ülkelerin mevcut mali ve beşeri sermaye kısıtları sistemin etkin bir şekilde 

işlemesinin önünde diğer risk olarak durmaktadır. Bu bakımdan, öncelikle 

Sekretaryanın beşeri ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir.  

4.3 Program Düzeyinde İzleme ve Değerlendirme 

Ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren İİT kuruluşları arasında 

eşgüdümü sağlamak İSEDAK’ın önemli görevleri arasındadır. Bu çerçevede, anılan 

kuruluşların İSEDAK Stratejisi kapsamında yürüttüğü faaliyetlerini takip etmek, 

izleme ve değerlendirme yapmak İSEDAK’ın sorumluluğundadır.   

İSEDAK Stratejisi’nin öngördüğü işbirliği alanlarında İSEDAK Bakanlar 

Toplantılarında kabul edilen politika tavsiyelerinin üye ülkeler tarafından 

uygulanmasını temin etmek üzere çok yıllı programlama ihtiyacı ortaya çıkardığı daha 

evvel ifade edilmişti. Bu ihtiyacı karşılamak üzere İKO bünyesinde çok yıllı 

programlamaya dönük faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda, Yıllık İSEDAK 

Odak Noktaları toplantıları söz konusu çok yıllı programlamanın yapılmasına dönük 

önemli bir faaliyet olarak organize edilmektedir. Söz konusu toplantıda üye ülkelerin 

katkılarıyla üç yıllık programlama kapsamında ÇG’lerin konuları belirlenmektedir.  

Bu çerçevede, gerek İSEDAK’ın görev ve sorumlulukları gerekse Stratejinin 

öngördüğü işbirliği alanlarındaki yeni durum programlama ihtiyacını ortaya koyduğu 

gibi program düzeyinde izleme ve değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Çok yıllı 

programlamanın hangi alanda yapılabileceği konusunda İSEDAK’ın politika 

tavsiyelerinden yola çıkılabileceği değerlendirilmektedir. UNCTAD örneğinde 

görüldüğü üzere UNCTAD, Bakanlar Konferansında alınan politika tavsiyesi 

kararlarını dört yıllık programlamaya tabi tutmakta ve bu kararların uygulanmasını,  

izlenmesi ve değerlendirilmesini program düzeyinde yürütmektedir. 

Öte yandan, ilgili İİT kuruluşları tarafından yapılan faaliyetlerin Stratejiye ne 

kadar hizmet ettiğinin tespit edilmesi için faaliyetlerin Stratejiyle doğrudan ilişkisinin 
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kurulması gerekmektedir. Eğer yürütülen faaliyetler Stratejinin stratejik hedefleriyle 

ilişkilendirilmez ise bu faaliyetlerin uygulanmasından elde edilecek faydanın tespit 

edilmesi zorlaşacaktır. Bu çerçevede, Tablo 4.5’te İSEDAK Ulaştırma ve İletişim 

Çalışma Grubunun 4. Toplantısından çıkan politika tavsiyelerinden hareketle SESRIC 

tarafından uygulanmış bir faaliyetin Stratejinin ilgili bölümdeki beklenen sonuçlar, 

çıktı alanları ve nihayetinde stratejik hedef ile nasıl ilişkilendirildiği gösterilmektedir. 

Tablo 4.5. İİT Kuruluşlarının Faaliyetlerinin İSEDAK Stratejisi’yle İlişkilendirilmesi 

İlgili Politika 

Tavsiyeleri  

 

SESRIC’in 

Faaliyeti 

SESRIC’in 

İlgili 

Programı 

Stratejideki 

Beklenen 

Sonuçlar 

Stratejidek

i İlgili Çıktı 

Alanı 

Stratejik Hedef 

I. Veri ve 

bilgiye dayalı 

ulusal yol 

bakım 

stratejilerinin 

geliştirilmesi 

II. Yol veri 

tabanı 

yönetim 

sisteminin 

kurulması 

Yol Bakım-

Onarım 

Uygulamaları 

Eğitimi 

Bilgi, İletişim 

ve Ulaştırma 

alanındaki 

kapasite 

geliştirme 

programı 

- İnsan 

kaynaklarının 

mesleki 

becerilerinin 

geliştirilmesi 

 

Kurumsal 

ve Beşeri 

Kapasite 

 

 

Üye ülkelerde 

ulaştırma ve 

iletişimin işleyişini, 

etkinliğini ve 

sürdürülebilirliğini 

geliştirmek 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Söz konusu yaklaşım, yapılan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

konusunda kapsamlı bir yaklaşım sunacaktır. Ayrıca, “APEC Projelerinin Uzun 

Dönem Değerlendirilmesi” isimli Sonuç Raporunda da vurgulandığı üzere, Stratejik 

hedefler belirlendikten sonra bunlarla uyumlu olarak planlama ve programlamanın 

yapılması çıktıdan ziyade sonuçlara odaklanılmasını kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla, 

İİT kuruluşlarının faaliyetlerinin Strateji ile ilişkilendirilip Stratejinin performans 

çerçevesine uygun olarak izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması yerinde olacaktır.  

Örnek incelemelerden elde edilen bulgular çerçevesinde, İSEDAK politika 

tavsiyelerinin hem İKO tarafından hem de ilgili İİT kuruluşları tarafından iki veya üç 

yıllık programlama kapsamında hayata geçirilebileceği düşünülmektedir. Bu 

programlamanın İKO’nun öncülüğünde ilgili kuruluşların bir araya geldiği Oturum 

Komitesi toplantılarında istişare edilebileceği değerlendirilmektedir.  

Söz konusu programlamanın uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

konusunda İSEDAK Odak Noktalarına yönelik yapılan ankette de öne çıktığı üzere bir 
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elektronik sistemin kurulabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, “İSEDAK Proje 

Finansmanı Proje Yönetim Bilgi Sistemine” benzer bir çevrimiçi izleme ve 

değerlendirme sistemi yerinde olacaktır. Bu sayede, ilgili kuruluşların elektronik 

sisteme sağlayacağı bilgi ve raporlarla hem İKO ve ilgili İİT kuruluşları tarafından 

yürütülen faaliyetlerde ne aşamada olunduğu, (süreç izlemesi ve değerlendirmesi) hem 

de söz konusu faaliyetlerin ne kadar fayda yarattığı (sonuç/etki izleme ve 

değerlendirmesi) konularının tespit edilebileceği düşünülmektedir.    

 Muhtemel Aktörler ve Roller  

İlgili İİT Kuruluşları: Söz konusu kuruluşlar yürüttükleri faaliyetlere ilişkin 

bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmekle yükümlü olacaklardır. Kendilerine 

tanımlanacak şifre ile önceden belirlenen aralıklarla izleme ve değerlendirme 

sistemine bilgi girmekten sorumlu olacaklardır.   

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO): İKO’nun belirlenen programlama 

çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirme, bunları izleme ve değerlendirme sorumluluğu 

olacakır. İKO ayrıca, elektronik izleme ve değerlendirme sisteminin sağladığı veri ve 

raporlarla izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak, analizler yapmak, sistemin 

kullanılmasına ilişkin eğitimler vermek, kalite standartlarını korumak ve sistemin 

sürekliliğini sağlamak gibi sorumlulukları olacaktır. Sekretarya ayrıca belli aralıklarla 

hazırladığı izleme ve değerlendirme raporlarını İzleme Komitesine sunmakla görevli 

olacaktır. Prosedürlere uygun olarak bilgi ve belge sunmayan kuruluşlara yönelik 

gerekli yaptırımlar söz konusu olabilecektir. 

Oturum Komitesi: İlgili İİT kuruluşları ve İKO’nun yılda iki defa bir araya 

geldiği Oturum Komitesi programlamaya ilişkin teklifleri İSEDAK İzleme 

Komitesine sunmakla görevli olacaktır.  

İSEDAK İzleme Komitesi: Programlamaya ilişkin teklifleri tavsiye kararları 

şeklinde İSEDAK Bakanlar Oturumuna sunmak, Sekretarya tarafından hazırlanan 

izleme ve değerlendirme raporlarını incelemek ve yayınlanmasına karar vermek, 

izleme ve değerlendirmenin kurumsallaşması ve etkinliğinin artırılması konusunda 

tavsiye kararlar almak ve yıllık izleme ve değerlendirme raporlarını Bakanlar 

Oturumuna sunmak gibi görevleri olacaktır.  
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 Beklenen Fayda 

Çok yıllı programlamanın yapılmasının ve bu kapsamda ilgili İİT kuruluşları 

tarafından yürütülen faaliyetlerin elektronik bir sistem kapsamında izleme ve 

değerlendirmeye tabi tutulmasının önemli faydaları olacağı mülahaza edilmektedir. 

Öncelikle, İSEDAK Stratejisi kapsamında üretilen politika tavsiyelerinin hayata 

geçirilmesi olanağını artıracağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, elektronik sistemin 

sağlayacağı imkânlarla hazırlanan izleme ve değerlendirme raporlarıyla üye ülkeler, 

kuruluşların faaliyetlerinin etkinliği konusunda daha net bilgiye sahip olacaktır. Bu 

kapsamda, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artacağı öngörülmektedir.    

Bunun yanı sıra, programlama çerçevesinde yürütülen faaliyetler eşgüdümle 

gerçekleştirileceğinden kaynak israfının engelleneceği ve izleme ve değerlendirmenin 

daha kolay yapılabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, İİT kuruluşlarının faaliyetleri 

SOİD yaklaşımıyla daha fayda/sonuç merkezli bir zemine kayacak olup ilgili 

kuruluşların İSEDAK Stratejisi’ne ne kadar hizmet ettikleri konusunda daha net bir 

bilgi elde edilecektir.    

 Varsayımlar ve Riskler 

Yukarıda ifade edilen faydalarının yanı sıra sisteme dönük bazı risklerin de 

olabileceği mülahaza edilmektedir. Öncelikle, İİT’nin ilgili kuruluşlarının her birisinin 

görev alanı ve karar verme organları farklı olduğundan ilgili kuruluşları ortak bir 

programlama yapma konusunda ikna etmenin zor olabileceği değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, bu kuruluşlar arasında ortaya çıkabilecek rekabetin bazı kuruluşları kurulacak 

elektronik sisteme bilgi girme konusunda isteksizliğe sevk edebileceği 

düşünülmektedir.   

4.4 Proje Düzeyinde İzleme ve Değerlendirme 

İSEDAK Proje Finansmanı, İSEDAK Bakanlar Toplantısında kabul edilen 

politika önerileri kapsamında, üye ülkeler arasında dayanışmayı artırmayı, çok taraflı 

işbirliği kültürünü yerleştirmeyi ve üye ülkelerde beşeri ve kurumsal kapasiteyi 

geliştirmeyi hedeflemektedir. 
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Bu çerçevede, İSEDAK bünyesinde finanse edilen projelerin izlenmesi iki 

şekilde yapılabilir. Birinci olarak projelerin performans izlemesi298 yapılabilir. 

Böylece projelerin Stratejiye ne kadar hizmet ettiği izlenip değerlendirilebilir. İkinci 

olarak da projelerin durum izlemesi yapılabilir. Durum izlemesi, devam eden projenin 

durumu hakkında bilgi almak ve ne aşamada olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan 

izleme ve değerlendirmedir.  

Bu çerçevede, projelerin performans izlemesi için diğer bir deyişle projelerin 

Stratejiye ne kadar hizmet ettiğinin tespit edilmesi amacıyla uygulanan projelerin 

Stratejiyle doğrudan ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Eğer uygulanan projeler 

Stratejinin stratejik hedefleriyle ilişkilendirilmezse bu projelerin uygulanmasından 

ortaya çıkacak faydanın ölçülmesi zorlaşacaktır. Ayrıca, projelerin tekil olarak 

izlenmesi ve değerlendirilmesinin pratik faydası olmayacaktır. Bu çerçevede, Tablo 

4.6’da görüldüğü üzere, İSEDAK tarafından finanse edilen projelerin İSEDAK 

Stratejisi’yle ilişkilendirilmesi izleme ve değerlendirme açısından daha net bir fotoğraf 

ortaya koyacaktır. Tabloda, İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubunun 4. 

Toplantısından çıkan politika tavsiyelerinden hareketle tasarlanmış ve uygulanmış bir 

projenin Stratejinin ilgili bölümündeki beklenen sonuçlarla, çıktı alanlarıyla ve en 

nihayetinde stratejik hedefleri ile nasıl ilişkilendirildiği gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
298 Performans İzlemesi: Program, proje, strateji veya politikaların, hedef ve planlarına göre 

uygulamalarına ilişkin ilerlemelerin ölçülerek takip edilmesidir (düzenli ve sistematik bir biçimde veri 

toplanması ve verilerin analizi) (Geveci, 2017:15). 
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 Tablo 4.6. Proje Finansmanı Kapsamında Finanse Edilen Projelerin Stratejiyle  

      İlişkilendirilmesi 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Bu tarz bir yaklaşım, uygulanan projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

konusunda bütüncül bir bakış açısı sunacak olup SOİD mantığı açısından daha doğru 

bir uygulama olacağı değerlendirilmektedir.  

Üçüncü bölümde ifade edildiği üzere, izleme ve değerlendirme dâhil İSEDAK 

PF kapsamında desteklenen projelere ilişkin tüm faaliyetler “İSEDAK Proje 

Finansmanı Proje Yönetim Bilgi Sistemi” adlı çevrimiçi izleme sistemi üzerinden 

yürütülmektedir. Ayrıca, anlayış birliğinin sağlanması amacıyla her bir izleme ve 

değerlendirme faaliyeti için İKO tarafından bir şablon belge hazırlanmış olup projelere 

ilişkin izleme ve değerlendirmeler bu belgeler üzerinden yürütülmektedir. Bu 

çerçevede, hem izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin tek bir elektronik platform 

üzerinden yürütülmesi hem de her bir izleme ve değerlendirme faaliyeti için bir şablon 

geliştirilmiş olması bakımından çağdaş uluslararası örgütlerin sistemleriyle 

kıyaslandığında “İSEDAK Proje Finansmanı Proje Yönetim Bilgi Sisteminin” ileri 

düzeyde bir sistemi olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan, politika ve program 

düzeyinde önerilen yeni mekanizmalardan farklı olarak proje düzeyinde, roller ve 

muhtemel aktörler, beklenen fayda, varsayımlar ve riskler gibi alt başlıklarda açıklama 

yapılmayacak olup mevcut sistemin geliştirilmesine dönük önerilere yer verilecektir. 

Faaliyet 

 

İlgili Politika 

Tavsiyeleri 

Türkiye 

tarafından 

uygulanan 

Proje 

Stratejideki 

Beklenen 

Sonuçlar 

Stratejideki 

İlgili Çıktı 

Alanı 

Stratejideki 

Stratejik Hedef 

İSEDAK 

Ulaştırma 

ve İletişim 

Çalışma 

Grubunun 

4. 

Toplantısı 

I. Havaalanı 

altyapılarında 

Kamu Özel 

İşbirliği 

mekanizmasının 

kullanımının 

artırılması 

II. Yerli 

piyasaların 

düşük maliyetli 

hava 

taşıyıcılarına 

açılması 

İİT Ülkeleri 

arasında 

Yolcu 

Hareket 

Performans 

Endeksinin  

(PMPI) 

ölçme ve 

kıyaslaması 

-Doğru altyapı 

politikalarının 

geliştirilmesi 

-Özel sektörün 

altyapı 

projelerine 

katılımının 

artırılması ve 

kamu özel 

sektör ortaklığı 

dâhil yenilikçi 

finansman 

yöntemlerinin 

geliştirilmesi 

Ulaştırma 

altyapı 

politikaları 

Üye ülkelerde 

ulaştırma ve 

iletişimin 

işleyişini, 

etkinliğini ve 

sürdürülebilirliğini 

geliştirmek 
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Bu kapsamda, İSEDAK’ın proje düzeyindeki mevcut sistemi örnek 

incelemelerin uygulamalarıyla karşılaştırıldığında özellikle izleme ve değerlendirme 

yaklaşımı ile etki değerlendirmesi konularına ilişkin bazı farklar olduğu tespit 

edilmiştir. Bu kapsamda, aşağıda sayılacak önerilerle İSEDAK’ın proje düzeyindeki 

mevcut sisteminin daha ileri bir seviyeye taşınabileceği düşünülmektedir.   

 Uluslararası işbirliği platformlarının çoğunlukla SOİD yaklaşımını benimsediği 

günümüzde İSEDAK’ın SOİD yaklaşımını benimsemesinin faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir.  

 Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan OECD’nin değerlendirme ölçütlerinin  

(Tablo 1.1) İSEDAK tarafından kullanılmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir.  

 İSEDAK’ta projelerin etki ve sonuç değerlendirmelerinin yapılabilmesi 

kapsamında proje sahiplerine projelerin etkisine/sonuçlarına ilişkin birtakım 

gösterge üretme zorunluluğunun getirilmesinin faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. Ayrıca, etki değerlendirmesinin yapılabilmesi için İKO 

tarafından proje faydalanıcılarına anket uygulanabileceği düşünülmektedir.  

 İSEDAK’ta proje sahiplerine proje faaliyetlerine katılanların listesi ve onların 

iletişim bilgilerini Sekretaryaya iletme sorumluluğunun getirilmesinin faydalı 

olacağı değerlendirilmektedir.    

 İSEDAK’ta proje sonuçlarının net olarak belirlenmesi ve İSEDAK Stratejisine 

hizmet ettiğine dair somut verilerin sistemde yer almasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir.  

 Ayrıca, İSEDAK Proje Finansmanı Proje Yönetim Bilgi Sistemi’nin sisteme 

girilen belli bilgileri işleyerek bunları analitik raporlara dönüştürme kabiliyetinin 

artırlmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.     

4.5 Bölüm Değerlendirmesi 

İSEDAK’ın ilk kapsamlı ve bütüncül üst düzey politika belgesi olan Strateji, 

İSEDAK’ın ekonomik ve ticari işbirliği hedefleri doğrultusunda geldiği seviyeyi daha 

ileri bir noktaya taşımayı amaçlamakta; bu amaçla, etkin ve verimli bir işbirliği 

mekanizması gerçekleştirerek üye ülkeler arasındaki işbirliği kanallarını artırmayı ve 

çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.  
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Getirdiği stratejik hedef ve yeni uygulama araçları sonucunda artan toplantı 

sayısı, üretilen belge sayısı ve bu belgelerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, 

Stratejinin uygulamasında oluşacak gelişmelerin tanımlı bir süreç, sistematik bir 

yöntem ve yeterli bir kapasite ile izlenmesi ve değerlendirilmesi ihtiyacı bulunduğu 

görülmektedir. Bu sebeple, Stratejinin uygulama durumu ve performansının izlenmesi 

ve değerlendirilebilmesi amacıyla bir izleme ve değerlendirme modeli geliştirilmiştir.  

Bu tasarım yapılırken incelenen uluslararası örgütlerden elde edilen bulgular 

çerçevesinde; İSEDAK ÇG kapsamında oluşturulan ve İSEDAK Toplantılarında 

kabul edilen politika tavsiyeleri politika düzeyinde, ilgili İİT kuruluşlarının 

yürüttükleri faaliyetler ile İKO’nun programlamaya ilişkin faaliyetleri program 

düzeyinde ve İSEDAK PF kapsamında uygulanan projeler proje düzeyinde olmak 

üzere üçlü bir ayrıma gidilmiştir. Model tasarlanırken SOİD yaklaşımı tercih 

edilmiştir.   

Sonuç olarak, söz konusu modelde, politika düzeyinde izleme ve 

değerlendirme için akran incelemesinin hayata geçirilmesi önerilmiştir. Program 

düzeyinde ilgili İİT kuruluşlarının Stratejiye dönük faaliyetleri ile İKO’nun 

faaliyetlerinin çok yıllı programlamaya tabi tutulması ve bu programlamanın 

elektronik bir sistem üzerinden izlenmesi ve değerlendirilmesi önerilmiştir. Bu sistem 

geliştirilirken İSEDAK Proje Finansmanı Proje Yönetim Bilgi Sisteminin mevcut 

yapısından faydalanılabileceği değerlendirilmiştir. Proje düzeyinde ise etki 

değerlendirmelerinin yapılabilmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiği 

vurgulanmıştır.  

Geliştirilen bu model ile İSEDAK Stratejisi’nin bir bütün halinde daha verimli 

bir şekilde uygulanabileceği düşünülmektedir.  Modelin uygunluğu üzerinde mutabık 

kalındıktan sonra izleme ve değerlendirme sisteminin tasarımı sürecinin yönetilmesi 

amacıyla Birinci Bölümde bahsedilen on adımlı izleme ve değerlendirme tasarımı 

aşamalarına geçilebilecektir.  

Ancak, bu model uygulamaya konulmadan önce İKO’nun insan kaynağı 

kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği tespit edilmektedir. Bunun akabinde izleme ve 

değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, kılavuzlar, el kitapçıkları vs. gibi rehber 

çalışmaların üretilmesi, rol ve sorumlulukların netleştirilmesi, müstakil bir birimin 
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kurulması (kurumsallaşmanın sağlanması), özel bir bütçenin tahsis edilmesi, 

ölçülebilir hedef ve göstergelerin geliştirilmesi ve üye ülkelerdeki farkındalığın ile 

sahiplenmenin artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.     
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Uluslararası örgütler, günümüzde uluslararası işbirliği çabalarının vazgeçilmez 

unsurlarıdır. Küreselleşmenin getirmiş olduğu karşılıklı bağımlılık neticesinde 

uluslararası örgütler uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol 

üstlenmektedir.   

Uluslararası örgütlerin etkinliği bağlamında iyi kurgulanmış bir izleme ve 

değerlendirme sisteminin önemi büyüktür. Söz konusu örgüt bünyesinde yürütülen 

faaliyetlerin belirlenen hedeflerle ne derece uyumlu olarak gerçekleştirildiğinin tespit 

edilmesi ve ilgili örgütün performansının ortaya konulması bakımından etkin bir 

izleme ve değerlendirme sisteminin kritik önemi vardır. İzleme ve değerlendirme 

sistemi tasarlanırken takip edilecek yaklaşım, sistemin başarısını doğrudan 

etkilemektedir. Tasarımda SOİD yaklaşımı mı yoksa geleneksel UDİD yaklaşımı mı 

takip edilecek hususu kritik önem arz etmektedir. Tasarımda ayrıca, hangi seviyelerde 

izleme ve değerlendirme yapılacağı da önemlidir. Uluslararası örgütlerde çok farklı 

seviyelerde yapılmasına karşılık pratikte izleme ve değerlendirme faaliyetleri en çok 

politika, program ve proje seviyesinde yürütülmektedir.   

İyi kurgulanmış ve etkin işletilen bir izleme ve değerlendirme sisteminin 

uluslararası örgütler açısından önemli faydaları bulunmaktadır. Bu kapsamda, 

yaptırım gücüne sahip olmayan bir uluslararası örgüt bünyesinde alınan kararların 

uygulanması konusunda etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin önemli bir rolü 

vardır. Zira herhangi bir zorlamaya maruz kalmayan ülkeler, ilgili uluslararası örgütün 

profesyonelliğine, uzmanlık ve enformasyon gücüne bağlı olarak söz konusu kararları 

uygulamaya istekli olabilmektedir. “Sosyal etki/sosyal güç” olarak ifade edilen bu 

durumun oluşması için etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin bulunması önem 

arz etmektedir.  

Çoğunlukla farklı uygulamalara sahip olsalar da uluslararası örgütler, izleme 

ve değerlendirme konusunda, uygulanan mekanizmalar, karşılaşılan sorunlar ve 

getirilen çözüm önerileri bakımından önemli tecrübelere sahip olup yeni inşa edilecek 

izleme ve değerlendirme mekanizmaları için önemli dersler sunmaktadır. Bu 

bakımdan, ülkemizin İslam dünyasının ekonomik ve ticari alandaki en önemli projesi 
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olarak görülen İSEDAK299 için önerilecek izleme ve değerlendirme mekanizması için 

uluslararası örgütlerin tecrübelerinden faydalanmak amacıyla tezde OECD, 

UNCTAD, APEC ve AB ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.  

OECD, kurulduğundan bu yana, “bilgi temelli politika rehberliği” 

mekanizmasıyla üye ülkeler için önemli konularda politika tavsiyecisi ve yol 

göstericisi olmuştur. Söz konusu bilgi temelli politikaların oluşmasında OECD 

bünyesinde uygulanan etkin izleme ve değerlendirme mekanizmalarının etkisi 

büyüktür. OECD kendi çalışma yöntemine uygun bir izleme ve değerlendirme modeli 

geliştirmiştir. Bu model, bütüncül ve sonuç odaklı bir izleme ve değerlendirme 

mekanizmasıdır.   

OECD bünyesinde genellikle politika ve program seviyesinde izleme ve 

değerlendirme yapılmaktadır. Politika seviyesindeki izleme ve değerlendirmede 

uygulanan yöntem “akran incelemesi” iken, program seviyesinde uygulanan yöntem 

“program uygulama raporlamasıdır”. OECD’de akran incelemeleri genellikle düzenli 

olarak yapılmakta ve inceleme sonucunda başarıları değerlendiren, eksiklikleri ortaya 

koyan ve tavsiyelerde bulunan bir rapor üretilmektedir. Diğer taraftan, program 

uygulama raporlarıyla, daha önce yapılan programlamaların etkin bir şekilde 

uygulanıp uygulanmadığı ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerin ne kadar fayda/etki 

ürettiği sorularına cevap aranmaktadır.  

Öte yandan, UNCTAD’da faaliyetler program bazında yürütüldüğünden 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri temel olarak program seviyesinde 

yürütülmektedir. UNCTAD’da yürütülen izleme ve değerlendirmeler BM sisteminin 

genel kuralları ışığında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, UNCTAD bünyesinde 

yürütülen izleme ve değerlendirmeler için temel referans belge UNCTAD 

Değerlendirme Politikası Belgesi’dir. Bu belge, UNCTAD'daki değerlendirme 

faaliyetlerinin ortak bir anlayış çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadır. Bu politika 

belgesinde, genel ilkeler ve normlar ile temel organizasyonel roller ve sorumluluklar 

belirlenmiştir.  

                                                           

299 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013:143. 



192 
 

OECD’de olduğu gibi UNCTAD bünyesinde de programlama, bütçeleme, 

uygulama ve izleme ve değerlendirme unsurları arasında sıkı bir yönetim döngüsü 

oluşturulmuştur. Bu döngü sonuç odaklı yaklaşım çerçevesinde gerçekleşmekte olup 

programlamalar iki yıllık aralıklar şeklinde tasarlanmaktadır.  

Diğer taraftan, APEC bünyesinde izleme ve değerlendirmenin proje, program 

ve politika düzeyinde olmak üzere üç seviyede ayrı ayrı yapıldığı ve her üç seviyede 

de aktörler, süreç ve uygulanacak yöntemlerin net olarak belirlendiği görülmektedir. 

Politika seviyesinde izleme ve değerlendirme konusunda akran incelemesi yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu seviyede yapılan izleme ve değerlendirme araçları ise “bireysel 

eylem planları” ve “kolektif eylem planlarıdır”. Program düzeyinde izleme ve 

değerlendirme konusunda ise APEC sektörel alanlarda belirlenen stratejik hedeflere 

ulaşmak için tekil projeleri ve faaliyetleri belli bir program dâhilinde uzun vadeli ve 

çok yıllı uygulamalar şeklinde programlamakta, izlemekte ve değerlendirmektedir. 

Proje seviyesinde ise APEC Bütçe ve Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Proje 

Kılavuzu çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kılavuz, APEC projelerinin hazırlanması, 

uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bilgileri içeren önemli bir 

çalışmadır. 

Öte yandan AB’de kapsamlı, sistematik ve etkili bir izleme ve değerlendirme 

sitemi hayata geçirilmiştir. AB’de izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde süreçler 

son derece açık, roller ve sorumluluklar tanımlanmış, rehber kaynaklar ortaya 

konulmuş ve takip edilecek adımlar sırasıyla belirlenmiştir. AB’de projeden program 

ve politikaya kadar bütün süreçlerin olabildiğince bütünleşik bir yapıda tasarlanması 

ve faaliyetlerin bu yapıda yürütülmesi, AB bünyesinde yürütülen izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerinin etkinliğini artıran bir unsurdur. Bu kapsamda, AB’deki 

strateji belgeleri, hedefler ile göstergeler arasındaki bağlantıların güçlü bir şekilde 

kurulmuş olması izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin başarısına katkı sağlamıştır.  

AB’de izleme ve değerlendirme konusunda sonuç odaklı izleme ve 

değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde AB’de politika, 

program ve proje düzeyinde izleme ve değerlendirme olmak üzere genel olarak üç 

seviyede izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. OECD ve APEC’te 

olduğu gibi AB’de de akran incelemesi politika düzeyinde yapılan izleme ve 
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değerlendirmeler kapsamında başvurulan bir yöntemdir. Diğer taraftan, AB’de belirli 

bir sektörde uygulanan karmaşık ancak birbiriyle ilişkili müdahaleleri ortak bir 

mekanizmayla denetlemek amacıyla program düzeyinde izleme ve değerlendirme 

yapılmaktadır. Bu amaçla, IPA kapsamında sağlanan fonun etkin ve amacına uygun 

kullanımını temin etmek üzere sektör veya alt sektörlerle ilgili olarak sorumlu 

kurumlar tarafından Sektörel İzleme Komiteleri oluşturulmuştur. Öte yandan AB, aday 

ve potansiyel aday ülkeleri Birliğe hazırlamak amacıyla kendilerine sağladığı mali 

yardımları projeler aracılığıyla kullandırmaktadır. Bu projelerin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi ise Proje Yönlendirme Komiteleri, IPA İzleme Komiteleri, Sektör 

İzleme Komiteleri gibi platformlar üzerinden yürütülmektedir. AB’de projeler 

genellikle çok yıllı programlamanın bir parçası olarak yürütüldüğünden proje 

düzeyindeki izleme ve değerlendirmeler program düzeyinde de takip edilmektedir.  

İslam dünyasının ortak kalkınma sorunlarını belirlemek ve çözümler üretmek 

üzere kurulan İSEDAK, ülkemizin İslam ülkelerinin tamamıyla çok taraflı ekonomik 

ilişkilerini yürüttüğü ana platformdur. Bu bağlamda, İSEDAK’ın etkinliğinin 

artırılması ülkemizin uluslararası camiadaki görünürlüğü ve etkinliği açısından önem 

arz etmektedir. Otuzüç yıldır faaliyetlerini kesintisiz bir biçimde yürüten İSEDAK için 

2012 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi ve Revize Statüsü, İSEDAK çalışma 

sistemi açısından dönüm noktası olmuştur. Bu yapısal değişim, doğal olarak 

İSEDAK’ın izleme ve değerlendirme çerçevesine de yansımış olup yeni ihtiyaçlar 

doğurmuştur.  

İzleme ve değerlendirme açısından söz konusu yapısal reformun boyutlarını 

ortaya koymak amacıyla Strateji öncesi dönem ve sonrası dönem arasında 

karşılaştırma yapılmıştır. Strateji öncesi dönemde, somut ve gerçekçi hedeflerin 

olmaması, İKO’nun kapasite yetersizliği, etkin bir çalışma yönteminin olmaması ve 

ülkelerin sahiplenmelerine yönelik eksiklikler İSEDAK bünyesinde izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini olumsuz etkilediği tespit 

edilmiştir.  

Öte yandan, izleme ve değerlendirme bağlamında Stratejinin daha gerçekçi ve 

somut hedefler ortaya koyması, ülke sahiplenmesinin artırılmasına dönük 

mekanizmalar hayata geçirmesi, kurumsal yapı ve çalışma yönteminin iyileştirilmesi 
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ve İSEDAK kararlarının bilgi temelli yapısını güçlendirmesi gibi önemli yenilikler 

getirdiği görülmüştür. Ancak, Strateji sonrası dönemde de izleme ve değerlendirme 

yaklaşımındaki belirsizlikler,  izleme ve değerlendirme düzeyi problemleri, İKO’nun 

insan kaynağının yetersiz oluşu, müstakil bir izleme ve değerlendirme biriminin 

bulunmaması, İzleme Komitesinin işlevsizliği ve üye ülkelerdeki kapasite sorunları 

gibi hususlar İSEDAK bünyesinde izleme ve değerlendirme konusunda istenen 

ilerlemenin kaydedilmesini engellediği tespit edilmiştir. 

Bu bakımdan, yeni bir izleme ve değerlendirme modeline ihtiyaç bulunduğu 

ortaya çıkmıştır. Nitekim İSEDAK 5. Yıllık Odak Noktaları Toplantısında uygulanan 

anketin bulguları da bu yönde bir ihtiyacın bulunduğunu teyit etmiştir. Söz konusu 

anketle, üye ülkelerin İSEDAK tarafından üretilen politika önerilerini uygulamaya 

hazır ve istekli olduğu, politika önerilerinin üye ülkeler tarafından uygulanmasının 

akran incelemesi, elektronik izleme ve değerlendirme sistemi, sektörel ilerleme 

raporları ve/veya periyodik izleme ve değerlendirme anketleriyle izleme ve 

değerlendirmeye tabi tutabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca ankette, İSEDAK’ın 

mevcut izleme ve değerlendirme yapısının geliştirilebileceği sonucu çıkmıştır.    

Uluslararası örgütlerin tecrübeleri ve yapılan analizler çerçevesinde tezin son 

bölümünde İSEDAK'ın etkin bir işbirliği platformuna dönüştürülmesine katkı 

sağlayacak bir izleme ve değerlendirme modeli önerilmiştir. Model tasarlanırken, 

İSEDAK ÇG kapsamında oluşturulan ve İSEDAK Toplantılarında kabul edilen 

politika tavsiyeleri politika düzeyinde, ilgili İİT kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetler 

ile İKO’nun programlamaya ilişkin faaliyetleri program düzeyinde ve İSEDAK PF 

kapsamında uygulanan projeler proje düzeyinde olmak üzere izleme ve değerlendirme 

faaliyetleri üç seviyeye ayrılmıştır. Ancak bu ayrım İSEDAK Stratejisi’ndeki genel 

hedefler, çıktı alanları ve beklenen sonuçlar çerçevesinde kendi içerisinde bütüncül bir 

yapı arz etmektedir. Model tasarlanırken SOİD yaklaşımı esas alınmıştır.   

Tasarlanan bütüncül modelde, politika düzeyinde izleme ve değerlendirme 

için akran incelemesinin hayata geçirilmesi önerilmektedir. Program düzeyinde 

ilgili İİT kuruluşlarının Stratejiye dönük faaliyetleri ile İKO’nun faaliyetlerinin 

çok yıllı programlamaya tabi tutulması ve bu programlamanın elektronik bir 

sistem üzerinden izlenmesi ve değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu sistem 
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geliştirilirken İSEDAK Proje Finansmanı Proje Yönetim Bilgi Sisteminin mevcut 

yapısından faydalanılabileceği değerlendirilmiştir. Proje düzeyinde ise SOİD 

yaklaşımı kapsamında etki/sonuç değerlendirmelerinin yapılabilmesine yönelik 

tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır.   

Tasarlanan bütüncül model kapsamında, İSEDAK’ın mevcut izleme ve 

değerlendirme sistemi örnek incelemelerle karşılaştırıldığında (Tablo 3.9), 

İSEDAK’ın kurumsal açıdan bir takım eksiklikleri ortaya çıkmaktadır. Bu eksiklikleri 

giderebilmek için İSEDAK’ta öncelikle SOİD yaklaşımı çerçevesinde izleme ve 

değerlendirmeye ilişkin düzenleyici çerçeve iyileştirilmelidir. Ayrıca, izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerine ilişkin çalışma esasları ile bu konuda uygulanacak 

ölçütler önceden belirlenmelidir.  

Öte yandan, İSEDAK bünyesinde yapılacak izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinde uyum ve yeknesaklığın sağlanması açısından izleme ve değerlendirme 

konusunda klavuzlar, el kitapçıkları vs. gibi yol gösterici belgeler üretilmelidir. 

Ayrıca, izleme ve değerlendirmenin kurumsallaşmasını sağlamak ve bu konudaki 

mesaiyi artırmak amacıyla İKO’nun beşeri kapasitesi güçlendirilmeli, akabinde 

İKO bünyesinde izleme ve değerlendirmeden sorumlu müstakil bir birimin 

kurulması ve izleme ve değerlendirme faaliyetlerine özel bir bütçenin tahsis 

edilmesi temin edilmelidir.   

Diğer taraftan, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkinliğini artırmak 

amacıyla SOİD yaklaşımı çerçevesinde İSEDAK Stratejisi’ndeki genel hedeflerle 

uyumlu olarak gerçekçi ve ölçülebilir hedef ve göstergeler üretilmelidir. Bu hedef 

ve göstergeler üretilirken ve göstergelere ilişkin kaydedilen ilerlemeler 

değerlendirilirken mümkün oldukça paydaş katılımı temin edilmelidir. Bu 

kapsamda, İSEDAK bünyesinde yürütülecek izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

konusunda İKO ve ilgili paydaşlar arasındaki görev ve sorumlulukları belirten 

belgeler üretilmelidir.  

Son olarak, İKO’da izleme ve değerlendirme konusunda elektronik tabanlı 

bilgi yönetim sistemi kurulmalıdır. Bu sistem, izleme ve değerlendirme konusundaki 

faaliyetlere ilişkin önemli bir hafıza oluşmasına vesile olacağı gibi kurumsal şeffaflığı 



196 
 

ve hesap verebilirliği de artıracaktır. Ayrıca, üye ülkelerin etkin bir izleme ve 

değerlendirme sistemindeki kritik rolü dikkate alındığında İKO’nun izleme ve 

değerlendirme konusunda üye ülkelerdeki farkındalığı artırmaya dönük 

tedbirler alması gerektiği ortaya çıkmaktadır.    
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SONUÇ 

Günümüzde, çalışma alanları ve faaliyet hacimleri gittikçe genişleyen 

uluslararası örgütlerin kullandıkları mali imkânlarla dış dünyada hedefledikleri 

değişiklikleri ne ölçüde gerçekleştirdikleri hususu soru işareti olmaya devam 

etmektedir. Bu soruya tatmin edici cevap verilmesi amacıyla uluslararası örgütler 

bünyesinde, müdahale öncesi ve müdahale sonrası durumu net bir biçimde ortaya 

koyacak etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının hayata geçirilmesi 

konusunda önemli çabalar sarf edilmektedir.    

Uluslararası ekonomik işbirliği örgütlerinde izleme ve değerlendirme 

mekanizmalarının incelendiği bu çalışmanın temel amacı, İSEDAK’ın mevcut izleme 

ve değerlendirme mekanizmalarının incelenmesi ve diğer uluslararası örgütlerin 

tecrübelerinden de faydalanılarak İSEDAK için etkin bir izleme ve değerlendirme 

modelinin tasarlanmasıdır.  

Bu amaca yönelik olarak, literatür taraması yapılmış, OECD, UNCTAD, 

APEC ve AB’nin izleme ve değerlendirmeye ilişkin faaliyetleri, raporları, kararları, 

strateji belgeleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler kapsamında, seçilmiş uluslararası 

örgütlerin, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini SOİD yaklaşımı çerçevesinde 

politika, program ve proje düzeyi gibi farklı seviyelerde yürüttükleri ve farklı 

yöntemler uyguladıkları tespit edilmiştir.  

Benimsediği çalışma yöntemine uygun olarak OECD bünyesinde genellikle 

politika ve program seviyesinde izleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Politika 

seviyesinde “akran incelemesi” uygulanırken, program seviyesinde “program 

uygulama raporlaması” yöntemi uygulanmaktadır. OECD’de akran incelemeleri 

genellikle düzenli olarak yapılmakta ve inceleme sonucunda bir rapor üretilmektedir. 

Diğer taraftan, program uygulama raporlarıyla, daha önce yapılan programlamaların 

etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerin ne 

kadar fayda/etki ürettiği sorularına cevap aranmaktadır.  

Öte yandan, UNCTAD’da faaliyetler program bazında yürütüldüğünden 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri temel olarak program seviyesinde 

yürütülmektedir. UNCTAD’da yürütülen izleme ve değerlendirmeler BM sisteminin 



198 
 

genel kuralları ışığında gerçekleştirilmektedir. OECD’de olduğu gibi UNCTAD 

bünyesinde de programlama, bütçeleme, uygulama ve izleme ve değerlendirme 

unsurları arasında sıkı bir yönetim döngüsü oluşturulmuştur. Bu döngü sonuç odaklı 

yaklaşım çerçevesinde gerçekleşmekte olup programlamalar iki yıllık aralıklar 

şeklinde tasarlanmaktadır.  

 Diğer taraftan, APEC bünyesinde izleme ve değerlendirmenin proje, program 

ve politika düzeyinde olmak üzere üç seviyede ayrı ayrı yapıldığı ve her üç seviyede 

de aktörler, süreç ve uygulanacak yöntemlerin net olarak belirlendiği görülmektedir. 

Politika seviyesinde izleme ve değerlendirme konusunda akran incelemesi yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu seviyede yapılan izleme ve değerlendirme araçları ise “bireysel 

eylem planları” ve “kolektif eylem planlarıdır”. Program düzeyinde izleme ve 

değerlendirme konusunda ise APEC sektörel alanlarda belirlenen stratejik hedeflere 

ulaşmak için tekil projeleri ve faaliyetleri belli bir program dâhilinde uzun vadeli ve 

çok yıllı uygulamalar şeklinde programlamakta, izlemekte ve değerlendirmektedir. 

Proje seviyesinde ise izleme ve değerlendirme faaliyetleri “proje kılavuzu” belgesi 

çerçevesinde yürütülmektedir.  

Öte yandan AB’de kapsamlı, sistematik ve etkili bir izleme ve değerlendirme 

sitemi hayata geçirilmiştir. AB’deki strateji belgeleri, hedefler ile göstergeler arasında 

güçlü bağlantılar kurulmuştur.  Bu yaklaşım çerçevesinde AB’de politika, program ve 

proje düzeyinde izleme ve değerlendirme olmak üzere genel olarak üç seviyede izleme 

ve değerlendirme faaliyetleri yürütülmektedir. OECD ve APEC’te olduğu gibi AB’de 

de akran incelemesi politika düzeyinde yapılan izleme ve değerlendirmeler 

kapsamında başvurulan bir yöntemdir. Diğer taraftan, AB’de belirli bir sektörde 

uygulanan müdahaleleri ortak bir mekanizmayla denetlemek amacıyla program 

düzeyinde izleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Proje seviyesinde ise izleme ve 

değerlendirme faaliyetleri Proje Yönlendirme Komiteleri, IPA İzleme Komiteleri, 

Sektör İzleme Komiteleri gibi araçlarla yürütülmektedir.  

Örnek incelemelerin tecrübeleri ışığında, ülkemizin İslam ülkelerine yönelik 

en önemli projesi olan İSEDAK’ın mevcut durumu incelenmiştir. Bu kapsamda, 

İSEDAK için 2012 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi ve Revize Statüsü, 

İSEDAK çalışma sistemi açısından dönüm noktası olmuştur. Bu yapısal değişim, 
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İSEDAK’ın izleme ve değerlendirme çerçevesini de önemli ölçüde etkilemiş olup yeni 

ihtiyaçlar doğurmuştur. İzleme ve değerlendirme açısından söz konusu yapısal 

reformun boyutlarını ortaya koymak amacıyla Strateji öncesi dönem ve sonrası dönem 

arasında karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma neticesinde, Strateji sonrası dönemde 

çalışma yöntemi ve uygulama mekanizmaları bağlamında önemli yenilikler hayata 

geçirilmesine karşılık izleme ve değerlendirme hususunda istenen ilerlemenin 

kaydedilmediği tespit edilmiştir. Bu bakımdan, yeni bir izleme ve değerlendirme 

modeline ihtiyaç bulunduğu ortaya çıkmıştır. Nitekim İSEDAK 5. Yıllık Odak 

Noktaları Toplantısında uygulanan anketin bulguları da bu yönde bir ihtiyacın 

bulunduğunu teyit etmiştir.  

Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla, uluslararası örgütlerin deneyimleri ve 

yapılan analizler çerçevesinde çalışmada İSEDAK'ın etkin bir işbirliği platformuna 

dönüştürülmesine katkı sağlayacak bütüncül bir izleme ve değerlendirme modeli 

önerilmiştir. Model tasarlanırken SOİD yaklaşımı esas alınmıştır. Söz konusu bütüncül 

modelde, politika düzeyinde izleme ve değerlendirme için akran incelemesinin hayata 

geçirilmesi önerilmiştir. Program düzeyinde ilgili İİT kuruluşlarının Stratejiye dönük 

faaliyetleri ile İKO’nun faaliyetlerinin çok yıllı programlamaya tabi tutulması ve bu 

programlamanın elektronik bir sistem üzerinden izlenmesi ve değerlendirilmesi 

önerilmiştir. Bu sistem geliştirilirken İSEDAK Proje Finansmanı Proje Yönetim Bilgi 

Sisteminin mevcut yapısından faydalanılabileceği değerlendirilmiştir. Proje düzeyinde 

ise etki değerlendirmelerinin yapılabilmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiği 

vurgulanmıştır.  

Modelin uygunluğu üzerinde mutabık kalındıktan sonra izleme ve 

değerlendirme sisteminin tasarımı sürecinin yönetilmesi amacıyla Birinci Bölümde 

bahsedilen “on adımlı izleme ve değerlendirme tasarımı” aşamalarına geçilebilecektir. 

Ancak, bu model uygulamaya konulmadan önce İSEDAK’ta SOİD yaklaşımı 

çerçevesinde izleme ve değerlendirmeye ilişkin düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi 

ve İKO’nun insan kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun 

akabinde izleme ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, klavuzlar, el kitapçıkları 

vs. gibi rehber çalışmaların üretilmesi, rol ve sorumlulukların netleştirilmesi, müstakil 

bir birimin kurulması, özel bir bütçenin tahsis edilmesi, ölçülebilir hedef ve 
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göstergelerin geliştirilmesi, paydaş katılımının temin edilmesi, elektronik bilgi 

yönetim sisteminin kurulması ve üye ülkelerdeki farkındalık ile sahiplenmenin 

artırılması gerekmektedir.   

Bu tespitler ışığında, tasarlanan izleme ve değerlendirme modeli ile İSEDAK 

Stratejisi bir bütün halinde daha etkin bir şekilde uygulanabilecektir. İSEDAK 

Stratejisi’nin etkin bir şekilde uygulanması, Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) 

ifade edilen “İSEDAK daha etkin hale getirilecek” hedefine de hizmet edecektir. Bu 

kapsamda, İKO bünyesinde etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının 

kurulmasına yönelik bir tedbirin 2019 Yılı Programı’na konulabileceği 

düşünülmektedir.  

Etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizmasıyla, İSEDAK’ın kurumsal 

yapısı güçlendirilecektir. Böylece, daimi başkanlığı ülkemizin uhdesinde olan ve 

sekretarya hizmetlerinin ülkemiz tarafından verilen İSEDAK’ın kurumsal açıdan 

güçlendirilmesi, ülkemizin uluslararası sistemdeki etkinliğini arttırmaya, bölgesel ve 

küresel gelişmeleri daha yakından izlemeye ve bu gelişmelere yön vermeye fırsat 

tanıyacaktır. Son olarak, uluslararası örgütlerde etkin bir izleme ve değerlendirme 

sisteminin kurulmasının zor ve uzun bir süreç olduğu ve sistemin kurulması için 

kararlılık, çaba, zaman ve kaynak gerektiği unutulmamalıdır.  
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EKLER 

EK 1. Uluslararası Örgütlerin Sınıflandırılması 

Evrensel ya da 

bölgesel olma 

Evrensel B.M., Dünya Posta Birliği 

Bölgesel Avrupa Konseyi, Afrika Birliği Örgütü, 

Genel kapsamlı ya 

da belirli bir 

konuyla ilgili olma 

Genel kapsamlı 
B.M., Avrupa Konseyi

Belirli bir 

konuyla ilgili 

(İhtisas) 

Ekonomik 

ve ticari 

G.A.T.T., OECD, ECO (Ekonomik İş 

Birliği Örgütü), NAFTA (Kuzey Amerika 

Serbest Ticaret Anlaşması) 

Askeri 

NATO, Varşova Paktı, CENTO (Merkezi 

Anlaşma Teşkilatı), SEATO (Güneydoğu 

Asya Savunma Anlaşması) 

Kültürel 

ve 

bilimsel 

UNESCO 

Teknik 

hizmetler 

Dünya Posta Birliği, Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği 

Sağlık WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 

Çalışma ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 

Eşgüdüm 

(koordinasyon) 

sağlayıcı ya da ulus-

üstü nitelikte olma. 

Eşgüdüm sağlayıcı olma. OECD, APEC, UNCTAD 

Ulus-üstü nitelikte olma. AB 

Bağlayıcı karar alıp 

almama. 

Bağlayıcı karar alanlar AB, DB, NATO, DTÖ 

Tavsiye kararı alanlar ASEAN, İİT, EİT, OECD 

Kaynak: Pazarcı, 1989:105-106. 
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EK 2. Yaptırım Gücü Kapsamında Uluslararası Örgütlerin İzleme ve 

Değerlendirme Sistemlerine İlişkin İnceleme 

Bu başlık altında, yaptırım gücüne sahip olan uluslararası kuruluşlar bağlamında 

Dünya Bankası, yaptırım gücüne sahip olmayanlar kapsamında ise ASEAN 

incelenmiştir.  

 Yaptırım gücüne sahip uluslararası örgütlerde izleme ve değerlendirme

Uluslararası örgütler genel anlamda bağlayıcı karar alanlar ve almayanlar 

şeklinde ikiye ayrılabilir. Böyle bir ayrım, örgüt bünyesinde yürütülecek izleme ve 

değerlendirme sistemlerinin etkinliği açısından önemlidir. Bağlayıcı karar alan 

örgütlerde izleme ve değerlendirme sistemleri daha profesyonel şekilde 

kurgulanmaktadır. Ayrıca, gerekli veri ve bilginin örgütün ilgili birimine iletmesi 

konusunda üye ülkeler daha aktif ve hassas davranmaktadır. Zira ilgili örgüt, bu 

konuda yükümlülüklerini yerine getirmeyen devletlere karşı yaptırım 

uygulayabilmektedir. Örneğin IMF, yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir devlete 

kredi verme konusunda isteksiz davranabilir. BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış 

ve güvenliği tehdit eden bir devlete askeri müdahale yetkisi verebilir. DTÖ, 

taahhütlerini ihlal eden üyelere karşı ticaret müeyyideleri uygulayabilir.300  

Öte yandan, yaptırım gücüne sahip uluslararası örgütlerde izleme ve 

değerlendirme mekanizmasının işleyişi incelendiğinde genelde sadece izleme ve 

değerlendirme konusuyla ilgilenen ihtisas birimlerinin mevcut bulunduğu 

görülmektedir. Örneğin DB altında kurulan Bağımsız Değerlendiriciler Grubu 

(Independent Evaluation Group), ayrı bütçesi ayrı personeli olan bir birim olarak 

kurulmuştur. Guvernorler Kurulunun hemen altında bağımsız değerlendirme yapan bu 

birim DB bünyesinde devam eden veya tamamlanan program, proje ve politika 

bağlamında yapılacak değerlendirmelerden ve bu değerlendirmelerin sonuçlarının 

yaygınlaştırılmasından sorumludur. Ayrıca, Bağımsız Değerlendiriciler Grubu, 

değerlendirmeye ilişkin kapasite gelişimi hususunda üye ülkelere ve diğer uluslararası 

paydaşlara teknik destek sağlamaktadır. Söz konusu Grubun bağımsız bir çalışma 

programı ve bütçesi vardır. Bu kapsamda, bağımsız bir yapı arz eden Grup, ihtiyaç 

halinde DB’den personel alabilmektedir.  

DB bünyesinde izlemeye temel oluşturacak verilerin çoğu Kalkınma Veri 

Grubu (Development Data Group) eşgüdümünde üye devletlerin istatistik 

sistemlerinden elde edilmektedir. DB’nin veri sistemi BM, OECD, IMF ve bölgesel 

kalkınma bankalarıyla uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Bu veriler haricinde DB 

herhangi bir proje, program veya politika hakkında sahadan veri toplamak suretiyle 

değerlendirme görevini yerine getirebilmektedir.   

Bağımsız Değerlendiriciler Grubu, DB’nin performansını değerlendirmek 

veya belirli bir tema, sektör ya da kurumsal süreç ile ilgili olarak Bankanın 

çalışmalarını iyileştirmek amacıyla her yıl bir takım geniş çaplı değerlendirmeler 

yapmaktadır. Bu tür değerlendirmeler, Bankanın proje seviyesindeki 

300 Hurd, 2011:6. 
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değerlendirmelerini ülke, program veya politika seviyesindeki değerlendirmelerle 

birleştiren çok seviyeli, çoklu proje değerlendirmeleri olarak tarif edilmektedir.301  

Bağımsız Değerlendiriciler Grubu, yıl içerisinde birçok izleme ve 

değerlendirme raporu üretmektedir. Ancak, burada iki tanesinin vurgulanmasında 

fayda görülmektedir. Bunlar, Ülke Programı Değerlendirmeleri ve Ülke Kümesi 

Program Değerlendirmeleridir.  

Ülke Programı Değerlendirmeleri: Değerlendirmeye konu olan ülkede DB’nin on yıla 

kadar bir süre boyunca belirlenen amaçlara ne derece ulaşabildiğini tespit etmek 

amacıyla yapılmaktadır. Ülke programı değerlendirmelerinde, her bir amaç için; 

hedefin uygunluğu, söz konusu hedeflere ulaşmak için bankanın stratejisinin 

uygunluğu, uygulanan stratejinin verimliliği ve ulaşılan sonuçlar 

değerlendirilmektedir. 

Ülke Kümesi Program Değerlendirmeleri: DB üzerinde uzlaşılmış bazı ölçütlere göre 

üye ülkeleri gruplara ayırmaktadır. Bu yaklaşımın amacı, ortak zorluklarla karşı 

karşıya kalan ülkeler arasında işbirliğini, öğrenmeyi teşvik etmek ve aynı zamanda 

küçük gruplar halinde (genellikle bir küme içinde 4 ülke) Ülke Programı 

Değerlendirmelerinin kapsama alanını ve verimliliğini artırmaktır.  

Diğer taraftan, Bağımsız Değerlendiriciler Grubu bünyesinde çok çeşitli 

izleme ve değerlendirme yöntemleri ve araçları kullanılmaktadır. Maliyet fayda, 

sebep-sonuç, kıyaslama, süreç değerlendirmeleri ve etki değerlendirmeleri kullanılan 

bazı izleme ve değerlendirme yöntemleridir. Öte yandan, performans göstergeleri, 

mantıksal çerçeve yaklaşımı, teori temelli değerlendirme, katılımcı değerlendirme, 

kamu harcaması izleme anketleri ve maliyet etkinliği analizi bu konuda kullanılan bazı 

araçlardır. Bağımsız Değerlendiriciler Grubu üç yıllık çalışma programı geliştirmekte 

ve buna uygun izleme ve değerlendirme yapmaktadır. 

Özetlemek gerekirse, yaptırım mekanizmasına sahip uluslararası örgütlerdeki 

izleme ve değerlendirme sisteminin işleyişi konusunda DB incelenmiştir. Bu hususta 

şu sonuçlara varılmıştır. Birinci olarak, söz konusu örgütlerde, izleme ve 

değerlendirme müstakil bir birimin sorumluluğu altında yürütülmektedir. İkincisi, 

kullanılan izleme ve değerlendirme araçları ve uygulanan yöntemler duruma göre 

farklılık arz etmektedir. Bu çerçevede, modaliteler belirlenmiş olmakla beraber 

modeller farklılık gösterebilmektedir. Üçüncüsü, izleme ve değerlendirmeler 

belirlenmiş bir program kapsamında yürütülmektedir.  

 Yaptırım gücüne sahip olmayan kuruluşlar

Yaptırım gücüne sahip olmayan örgütler açısından bakıldığında örgüt 

bünyesinde alınan tavsiye kararların üye ülkeler tarafından uygulanmasını temin 

etmek ve bu konuda uygulamaları izleme ve değerlendirmeye tabi tutmak oldukça 

zordur. Bu tür örgütlerde zorlayıcı mekanizmalar bulunmadığından ülkeleri istenilen 

yönde etkileyebilmek amacıyla daha önce bahsedilen “sosyal etki” kavramı devreye 

girmektedir. Bu kavram da daha çok ilgili örgüt sekretaryasının cezbetme kapasitesi, 

örgüt bünyesinde üretilen bilginin niteliği ve bu bilgiden üye ülkelerin faydalanması 

301 The World Bank (Independent Evaluation Group (IEG)) resmi internet sitesi, erişim tarihi: 

7.01.2017, <http://ieg.worldbankgroup.org/methodology>.  
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ve bu kapsamda örgütün üye ülkeleri etkileme gücüyle ilgilidir. Etkileme gücü yüksek 

olan örgütler üye ülkeleri daha kolay ikna edebilmektedir.     

Bu çerçevede, küresel eğilimlere paralel olarak yaptırım gücüne sahip olmayan 

örgütlerde de izleme ve değerlendirme faaliyetleri özel bir biriminin sorumluluğu 

altında yürütülmektedir. Ancak, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkinliği 

bakımından yaptırım gücüne sahip olan örgütlere nazaran geride kalmaktadır.  

Yaptırım gücüne sahip olmayan örgütlere örnek olması bakımından ASEAN 

incelendiğinde ASEAN’ın da izleme ve değerlendirme konusunda özel bir biriminin 

olduğu görülmektedir. İç Denetim ve Değerlendirme Bölümü olarak adlandırılan bu 

birim bağımsız bir yönetim ve iş programına sahiptir. Bunun yanı sıra, ASEAN 

bünyesinde kurulan dört operasyonel bölümün üçünde ilgili bölüm altındaki 

gelişmeleri izlemek için direktörlükler kurulmuştur.302 Bahse konu bölümlerin altında 

yürütülen müdahalelerin izlenmesi ve değerlendirmesinden ilgili bölüm altındaki 

izleme birimleri sorumlu iken, örgüt çapında yapılacak değerlendirmelerden İç 

Denetim ve Değerlendirme Bölümü sorumlu tutulmuştur.   

ASEAN, etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının kurulması, 

kurumsallaşmasının tamamlanması ve bu yönde kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla 

önemli bir inisiyatif geliştirmiştir.303 ASEAN Vizyon 2025 hedefleri ile uyumlu olarak 

ASEAN 2025 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi kabul edilmiştir. Bu çerçeve 

belgesi, uygunluk izleme, sonuç izleme ve etki değerlendirme bölümlerinden 

oluşmaktadır.   

Özetlemek gerekirse, yaptırım mekanizmasına sahip olmayan uluslararası 

örgütler kapsamında ASEAN incelenmiş olup bu hususta şu sonuçlara varılmıştır. 

Birinci olarak, yaptırım gücüne sahip olan örgütlere benzer şekilde yaptırım gücüne 

sahip olmayan örgütlerde de izleme ve değerlendirme müstakil bir birimin 

sorumluluğu altında yürütülmektedir. Bu kapsamda, izleme ve değerlendirmenin 

kurumsallaşması için çaba sarfedilmektedir. Ayrıca, söz konusu örgütlerde 

gerçekleştirilen izleme ve değerlendirme faaliyetleri, yaptırım gücüne sahip olan 

örgütlere kıyasla daha güç yürütülmektedir. Yaptırım gücüne sahip olmayan OECD, 

UNCTAD ve APEC örnek incelemeler bölümünde ayrıntılı şekilde incelenmektedir.   

302 ASEAN resmi internet sitesi, erişim tarihi: 8.02.2017,   

<http://asean.org/asean/asean-structure/organisational-structure-2/>. 

303 ASEAN Secretariat, 2017:3. 
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EK 3. APEC Çok Yıllı Projelere İlişkin Ölçütler 

Ölçüt Açıklama 

Tip Genellikle aşamalı olarak ayrılmış veya birden fazla faaliyet 

gerektiren ve üyelerin stratejik hedeflere ulaşma kapasitelerini 

geliştirmeye çalışan projelerdir.  

Miktar Her çok yıllı proje için en fazla 500.000 ABD Doları finansman 

katkısı sunulabilir.  

Süre En fazla beş takvim yılı sürebilir. 

Öneren birim Sadece Kıdemli Memurlar ve Komiteler çok yıllı bir proje 

önerebilir. Alt birimlerden alınan proje teklifleri ilgili 

Komitenin onayından geçmelidir.  

Öneren ülke Bir ülke çok yıllı projeye öncülük etmek durumundadır. 

Ortak sponsorlar 21 APEC üyesi ülkenin en az 11’i çok yıllı bir projenin 

uygulanmasına onay vermelidir. Ortak sponsorluk katkıları her 

türlü ayni veya nakdi yardım şeklinde olabilmektedir.  

Proje sorumlusu Proje Sorumlusu genellikle öneriyi sunan ülkeden 

seçilmektedir. Proje sorumlusu ilgili komiteye karşı 

sorumludur.  

Eş finansman Çok yıllı projeler için gelişmiş ekonomiler için minimum yüzde 

50, gelişmekte olan ekonomiler için ise yüzde 20'lik bir eş-

finansman katkısı alınmaktadır. Kalan yüzde 30’luk dilim ise 

projeyi öneren ülke tarafından sağlanmaktadır. Her çok yıllı 

projenin ihtiyaç duyduğu eş finansman seviyesi, projeyi teklif 

eden ülke tarafından belirlenmektedir.   

Stratejik öncelik Proje amacının APEC’in stratejik planı ve öncelikleriyele 

uyumlu olması gerekmektedir.  

İlgili birimlerin sürece 

dâhil olması 

Çok yıllı projelerin planlama ve uygulaması konusunda en az 

iki APEC birimi arasında yakın işbirliği tesis edilemlidir.  

Kaynak: APEC Secretariat, 2015:32-33. 
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EK 4. APEC Proje Değerlendirme Anketi 

APEC PROJECT EVALUATION SURVEY 

APEC Project Name/Number: ____________________________________________ 

Date:___________________________ 

Instructions: Please indicate your level of agreement with the statements listed in the table below. 

Strongly 

Agree 
Agre

e 

Disagre

e 

COMMENTS 

Continue on back 

if necessary 

The objectives of the training were clearly defined 

The project achieved its intended objectives 

The agenda items and topics covered were 

relevant 

The content  was well organized and easy  to 

follow 

Gender issues were sufficiently addressed during 

implementation 

The trainers/experts or facilitators 

were well prepared and knowledgeable about the 

topic 

The materials distributed were useful 

The time allotted for the training was sufficient. 

1. How relevant was this project to you and your economy?

   5  4 3   2 1 

 very  mostly     somewhat  a little       not much 

Explain:_________________________________________________________________ 

2. In your view what were the project’s results/achievements?

Explain:__________________________________________________________________________

3. What new skills and knowledge did you gain from this event?

Explain:________________________________________________________________

4. Rate your level of knowledge of and skills in the topic prior to participating in the event:

5      4 3   2 1 

        very high high        medium low      very low 

5. Rate your level of knowledge of and skills in the topic after participating in the event:

    5 4 3   2 1 

        very high   high        medium low      very low 

Explain:_____________________________________________________________ 

6. How will you apply the project’s content and knowledge gained at your workplace? Please provide

examples (e.g. develop new policy initiatives, organise trainings, develop work plans/strategies,

draft regulations, develop new procedures/tools etc.).

Explain:___________________________________________________________________ 

7. What needs to be done next by APEC? Are there plans to link the project’s outcomes to subsequent

collective actions by fora or individual actions by economies?

__________________________________________________________________________ 

8. How could this project have been improved? Please provide comments on how to improve the

project, if relevant.

__________________________________________________________________________ 

Participant information (identifying information is optional): 

Name:  

Organisation/Economy:  

Email:  

Gender:  M  /  F   
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EK 5. OECD’nin Ölçütlerine Ek Olarak AB’de Uygulanan Değerlendirme 

Ölçütleri 

Uyumluluk 

(coherence) 

İki anlam ile ilişkilendirilmektedir: i) Belirlenen amaçları 

gerçekleştirmek için bir müdahalenin iç bileşenlerinin birlikte nasıl 

çalıştığına odaklanan iç uyumluluk ve ii) Aynı sektörel alan ve/veya 

politika alanındaki müdahalelerin birlikte nasıl çalıştığına bakan dış 

uyumluluk. Dış uyumlulukta ayrıca yapılan müdahalelerin stratejik 

hedeflerle, AB’nin genel hedeflerine ve uluslararası anlaşmalara 

uyumluluğuna odaklanılmaktadır. 

AB katma değeri 

(EU added value) 

Yetki ikamesi (subsidiarite) ilkesi uyarınca Birlik, hedeflere daha 

iyi ulaşabileceğini ortaya koyduğu anda harekete geçmelidir. Aksi 

takdirde üye devletler hedeflere ulaşabiliyorsa Birlik o konuda 

harekete geçmemektedir. Bu ilke AB'nin yarattığı değer ve 

gelişmelere dikkat etmesini gerektirmektedir. 

Yararlılık (utility) Müdahalenin toplumsal ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığı ile ilgilidir. 

Müdahale paydaşların ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılıyor ya da 

karşılamıyor? Farklı paydaş gruplarına göre memnuniyet derecesi 

ne kadar farklı? 

Eşitlik (equity) 
Bir müdahalenin toplumsal eşitsizlikleri gidermeye matuf olması 

gerektiği ile ilgilidir. Bir başka bir deyişle, eşitlik, tüm AB 

politikalarında dikkate alınması gereken çapraz kesişen konulara 

atıfta bulunmaktadır. 

Tamamlayıcılık 

(complementarity) 

AB müdahaleleri ile üye devletlerin politikaları arasındaki 

bağlantıya dikkat çekmektedir. AB tarafından yürütülen 

müdahaleler ile diğer paydaş kuruluşların veya üye ülkelerin 

politikaları arasında tamamlayıcılık olup olmadığına bakmaktadır.  

Koordinasyon 

(coordination) 

Müdahaleler arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmak amacıyla 

müdahaleler arasındaki koordinasyon derecesine ve bağlantı 

seviyesine odaklanmaktadır.   

Kabul edilebilirlik 

(acceptability) 

Müdahaleye yönelik paydaşların algısındaki değişiklikle ilgilidir. 

Bu sebeple müdahale esnasında ortaya çıkabilecek destek olma 

veya destek olmama durumlarına odaklanmaktadır.  

Kaynak: European Commission, 2016:10-12. 
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EK 6. AB’de Değerlendirme Sorusu Çeşitleri  

Betimsel 

sorular 

Müdahale sonunda ortaya çıkan yeni durumu anlamaya yönelik 

sorulardır. Bu sorular çoğunlukla çeşitli paydaşlar açısından 

müdahale sonrası yeni durumun tanımlaması, gözlemlenmesi ve 

değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Hangi değişiklikler 

meydana geldi? Müdahale en iyi şekilde uygulansaydı ortaya 

çıkacak yeni durum nasıl olacaktı? Yeni durum ilgili sektör veya 

etkilenen grup için nasıl farklılık göstermektedir? gibi sorular 

betimsel sorulara örnek gösterilebilir. 

Nedensellik 

soruları 

Bu sorular müdahale sonrası ortaya çıkan yeni durumu 

müdahaleyle ilişkilendirmeye yardımcı olmaktadır. Nedensellik 

sorular, bir müdahalenin beklentileri karşılayıp karşılamadığı ve 

nasıl, kim için ve hangi koşullarda yapıldığına ışık tutmaktadır. 

Bu nedenle, müdahaleleri iyileştirmek, göstergeleri belirlemek, 

sorunları anlamak ve düzeltmek için kullanılabilecek ve 

gelecekte yeni ve etkin girişimler başlatmak için kullanılabilecek 

bilgileri üretmektedirler. Müdahale hangi durumlarda en iyi 

sonucu üretir? Müdahale gerçekten gözlemlenen değişikliklere 

neden oldu mu? Değişiklikleri ortaya çıkartmak için müdahale 

hangi rolü oynuyor? gibi sorular nedensellik sorularına örnek 

gösterilebilir. 

Normatif 

(hüküm ifade 

eden) sorular 

Müdahelenin değerlendirme ölçütüyle ilişkilendirilmesine ilişkin 

sorulardır. Diğer bir ifadeyle, değerlendirme yapılırken hangi 

değerlendirme ölçütünün seçildiği ve bu seçimin arkasında yatan 

mantığın ortaya çıkarılmasına ilişkin sorulardır. Yapılan 

müdahale ile belirlenen ihtiyaç uyumlu mu? Sorusu bu normatif 

sorulara örnek gösterilebilir. 

Kaynak: European Commission, 2016:122-123. 
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EK 7. İİT Üyesi ve Gözlemci Ülkeler 

Üye Ülkeler  Üyelik Tarihi 

1 Afganistan İslam 

Devleti  

1969 

2 Arnavutluk 

Cumhuriyeti  

1992 

3 Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

1992 

4 Bahreyn Krallığı 1972 

5 Bangladeş Halk 

Cumhuriyeti 

1974 

6 Benin Cumhuriyeti 1983 

7 Birleşik Arap 

Emirlikleri Devleti 

1972 

8 Brunei Darussalam 

9 Burkina Faso 1974 

10 Cezayir Demokratik 

Halk Cumhuriyeti 

1969 

11 Cibuti Cumhuriyeti 1978 

12 Çad Cumhuriyeti 1969 

13 Endonezya 

Cumhuriyeti 

1969 

14 Fas Krallığı 1969 

15 Fildişi Sahili 

Cumhuriyeti 

2001 

16 Filistin Devleti 1969 

17 Gabon Cumhuriyeti 1974 

18 Gambia Cumhuriyeti 1974 

19 Gine Cumhuriyeti 1969 

20 Gine–Bissau 

Cumhuriyeti 

1974 

21 Guyana Cumhuriyeti 1998 

22 Irak Cumhuriyeti 1975 

23 İran İslam Cumhuriyeti 1969 

24 Kamerun Cumhuriyeti 1974 

25 Katar Devleti 1972 

26 Kazakistan 

Cumhuriyeti 

1995 

27 Kırgızistan 

Cumhuriyeti 

1992 

28 Komorlar Birliği 1976 

29 Kuveyt Devleti 1969 

30 Libya 1969 

31 Lübnan Cumhuriyeti 1969 

32 Maldivler Cumhuriyeti 1976 

33 Malezya 1969 

34 Mali Cumhuriyeti 1969 

35 Mısır Arap 

Cumhuriyeti 

1969 

36 Moritanya İslam 

Cumhuriyeti 

1969 

37 Mozambik Cumhuriyeti 1994 

38 Nijer Cumhuriyeti 1969 

39 Nijerya Federal 

Cumhuriyeti 

1986 

40 Oman Sultanlığı 1972 

41 Özbekistan 

Cumhuriyeti 

1996 

42 Pakistan İslam 

Cumhuriyeti 

1969 

43 Senegal Cumhuriyeti 1969 

44 Sierra Leone 

Cumhuriyeti 

1972 

45 Somali Federal 

Cumhuriyeti 

1969 

46 Sudan Cumhuriyeti 1969 

47 Surinam Cumhuriyeti 1996 

48 Suudi Arabistan 

Krallığı 

1969 

49 Tacikistan Cumhuriyeti 1992 

50 Togo Cumhuriyeti 1997 

51 Tunus Cumhuriyeti 1969 

52 Türkiye Cumhuriyeti 1969 

53 Türkmenistan 

Cumhuriyeti 

1992 

54 Uganda Cumhuriyeti 1974 

55 Ürdün Haşimi Krallığı 1969 

56 Yemen Cumhuriyeti 1969 

Gözlemci Ülkeler 

1. Bosna Hersek

2. Tayland Krallığı

3. Rusya Federasyonu

4. KKTC

5. Orta Afrika Cumhuriyeti

Kaynak: İSEDAK resmi internet sitesi, 

(çevrimiçi), erişim tarihi: 4.12.2017, 

< http://www.comcec.org/uye-ulkeler/>.  

http://www.comcec.org/uye-ulkeler/
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EK 8. İSEDAK Stratejisi’nin Yapısı 

İşbirliği 

Alanları 

Stratejik Amaç Çıktı Alanları Beklenen Sonuçlar 

Ticaret 
Üye ülkeler arasında ticaretin 

artırılması 

1.Ticaretin Serbestleştirilmesi

• Korumacı ticaret politikalarının fırsat maliyetinin daha iyi anlaşılması

• Tercihli Ticaret Sistemi’nin (TPS-OIC) hayata geçirilmesi

• Azaltılmış Tarifeler

• Tarife dışı engellerin bertaraf edilmesi

• Uyumlu ticaret politikaları

• Üye ülkelerin Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) katılımlarının teşvik edilmesi

2.Ticaretin Kolaylaştırılması

• Basitleştirilmiş ve uyumlu ticaret prosedürleri

• Geliştirilmiş gümrük idaresi kapasitesi

• İyileştirilmiş ticari lojistik hizmetleri

• Doğrudan ödemelerin kolaylaştırılması

3. Ticaretin Finansmanı

• Mevcut finansal mekanizmalarla ilgili artırılmış farkındalık

• Tanımlanmış yeni ticari finansman araçları

• Ödeme risklerine karşı geliştirilmiş sigorta mekanizmaları

4. Ticaretin Teşviki

• Sürdürülen ticaret projeleri ile ilgili artırılmış farkındalık

• Üye ülke özel sektör temsilcileri/kurumları arasındaki artırılmış iletişim

• İşadamlarının karşılıklı etkileşimi için çevrimiçi ağların kurulması

• Az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, üye ülkelerde, geliştirilmiş Ticareti Teşvik Kurumları

kapasitesi

• Geliştirilmiş ihracat stratejisi ve KOBİ’lerin uluslararası pazarlama kapasitesi

Ulaştırma 

ve 

İletişim 

Üye ülkelerde, ulaştırma ve 

iletişimin işlevselliğini, 

etkinliğini ve 

sürdürülebilirliğini arttırılması 

1. Düzenleyici Çerçeve

• Üye ülkeler tarafından kabul edilmiş ilgili uluslararası anlaşma ve tüzükler

• Üye ülkelerin ilgili uluslararası anlaşma ve tüzükleri uygulamasına katkı sağlanması

• Üye ülkeler arasında ulaştırma sektörü bakımından uyumlaştırılmış mevzuat, standartlar ve

uygulamalar

2. Kurumsal ve Beşeri Kapasite

• Üye ülkelerde geliştirilmiş ulusal ulaştırma politikası oluşturma ve planlama kapasitesi

• Üye ülke eş kurumları arasındaki artırılmış etkileşim

• Geliştirilmiş profesyonel insan kaynakları becerileri

• Geliştirilmiş hizmet tedariki ve hızlandırılmış prosedürler

3. Ulaştırma Altyapı Politikaları

• Sağlam altyapı politikalarının geliştirilmesi

• Finansal ihiyaçların tanımlanması ve özellikle, bölgelerarası bağlantının temini açısından gerekli

finansmanın belirlenmesi

• Altyapı projelerine yönelik artırılmış özel sektör katılımı ve Kamu-Özel Ortaklıkları da dâhil olmak

üzere desteklenmiş yenilikçi finansman yöntemleri

4. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• Bilgi ve İletişim Teknolojilerine ilişkin politika, prosedür ve standartların koordinasyon ve

uyumunun sağlanması

• Kamu hizmetlerinde artırılmış bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının kullanımı

• Bankacılık, finans ve e-ticarette bilgi ve iletişim teknolojilerinde sentezlenmiş fırsatlar
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İşbirliği 

Alanları 

Stratejik Amaç Çıktı Alanları Beklenen Sonuçlar 

Turizm 

İSEDAK bölgesinde 

sürdürülebilir ve rekabetçi bir 

turizm sektörünün 

geliştirilmesi 

1. Düzenleyici Çerçeve

• Etkili turizm politikaları

• Basitleştirilmiş ve uyumlaştırılmış vize ve gümrük prosedürleri

• Kolaylaştırılmış turizm yatırımları ve turist ziyaretleri

2. Kapasite Geliştirme ve Eğitim

Programları

• Geliştirilmiş mesleki eğitim

• Arttırılmış hizmet kalitesi

• Geliştirilmiş kurumsal kapasite

• Geliştirilmiş veri toplama ve veri analiz kapasitesi

3. Özel Sektör Katılımı

• İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumundan faydalanması

• Teşvik edilen Kamu-Özel Sektör İşbirliği

• İyileştirilmiş turizm yatırım ortamı

• Artırılmış turizm rekabet gücü

• Özel sektör için geliştirilmiş teşvik tedbirleri

4.Toplum Temelli Turizm

Programları

• Yoksullukla mücadele için bir araç olarak, geliştirilmiş bir turizm tanımı ve anlayışı yerel

topluluklarda yükseltilmiş bir yaşam standardı ve azaltılmış yoksulluk

• Teşvik edilmiş bir kültür ve çevre koruması

• Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel özgünlüklerine yönelik artırılmış saygı ve geliştirilmiş

kültürlerarası anlayış ve hoşgörü

5. Pazarlama Stratejileri

• Çeşitlendirilmiş turizm ürünleri ve beldeleri

• Hedef gruplara hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmak için tanıtım çalışmalarında kullanılan elektronik

ortam (e-pazarlama, e-tanıtım)

• Daha iyi tanıtılmış İSEDAK bölgesi imajı

Tarım 

İSEDAK bölgesinde tarım 

sektörünün verimliliğinin 

artırılması ve gıda 

güvenliğinin sağlanması 

1. Üretkenliğin Artırılması

• Geliştirilmiş ve iyileştirilmiş eğitim ve kapasite geliştirme programları

• Yatırımlarını artırmaları için teşvik edilmiş girişimci ve çiftçiler

• Teşvik edilmiş Teknik bilgi (know-how) ve teknoloji

• İyileştirilmiş araştırma ve yayım hizmetleri

• Azaltılmış hasat sonrası kayıplar

• Geliştirilmiş sulama imkânları ve etkili tekniklerin benimsenmesi

2. Düzenleyici Çerçeve ve

Kurumsal Kapasite

• Tarım sektörünün gelecekteki olası krizlere karşı artırılmış direnci

• Devlet kurumlarında geliştirilmiş etkinlik ve kapasite

• Afet yönetimi ve iklim değişikliği konularında güçlendirilmiş işbirliği

• Geliştirilmiş yasal, kurumsal ve idari çerçeve

• Tarım piyasalarında artırılmış şeffaflık

• Üye ülkelerde ve özellikle En Az Gelişmiş Ülkelerde,  tarım ticaretine yönelik geliştirilmiş politika

oluşturma kapasitesi

3. Güvenilir ve Güncel Veri
• Geliştirilmiş veri toplama, derleme ve işleme kapasitesi

• Veri toplama konusunda bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla geliştirilmiş işbirliği ve ortaklıklar

4. Piyasa Performansı ve Erişim

• Oluşturulmuş ve geliştirilmiş piyasa kurumları

• Geliştirilmiş entegre bir değer zinciri yaklaşımı

• Küçük çiftlik sahipleri için kolaylaştırılmış piyasa erişimi
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İşbirliği 

Alanları 

Stratejik Amaç Çıktı Alanları Beklenen Sonuçlar 

• Düşük Gelir Grubundaki Ülkelerin ve özellikle, En Az Gelişmiş Üye Ülkelerin tarım ürünleri için

İİT-içinde, bölgesel ve küresel tarımsal ticarette iyileştirilmiş piyasa erişimi

Yoksullukla 

Mücadele 

Üye ülkelerde aşırı yoksulluk 

ve açlığın ortadan kaldırılması 

1. Yardımların Etkinliği

• Etkinliği artırılmış yardım dağıtımları

• Etkili yardım strateji ve politikalarının geliştirilmesi

• Yoksulluğun azaltılması çalışmalarında sivil toplumun artırılmış katılımı

• Resmi Kalkınma Yardımlarının (RKY) sağlanmasında artırılmış güney-güney işbirliği

2. Yoksulların Verimlilik

Kapasitesi

• Genişletilmiş mikrofinans uygulamaları

• Yoksulların desteklenmesi için kapasiteleri artırılmış mikrofinans kurumları ve diğer kurumlar

• Yoksullar için geliştirilmiş mesleki eğitim programları

3. Mali Kaynakların Etkin

Kullanımı

• İSEDAK bölgesinde, elverişli ve daha etkin tahsis edilmiş yoksullukla ilgili fonlar

• Üye devletlerin mevcut fonlara mali katkılarına ilişkin olarak yerine getirilmiş taahhütler

• Yardım alan üye devletlerin artmakta olan hazmetme kapasitesi konusunda ilgili devletlerin işbirliği

yapması

4. Yoksulluğun İzlenmesi

• İyileştirilmiş doğru ve güvenilir veri toplama sistemi

• Üye ülkelerde yoksulluğun izlenmesi konusunda artırılmış kapasite

• Yardım dağıtımında artırılmış şeffaflık

Mali 

İşbirliği 

Üye ülkeler arasındaki mali 

işbirliğinin derinleştirilmesi 

1. Düzenleyici ve Denetleyici

İşbirliği

• Geliştirilmiş bir yasal, düzenleyici ve kurumsal çerçeve

• Daha standart sözleşme ve daha uyumlu yönetmelikler

• Yakınlaştırılmış kotasyon şartları, ticaret kuralları ve teknik altyapı

• Güçlendirilmiş tahkim usulleri, kredi bilgileri ve kredi kayıt sistemi, risk hesaplama ve risk yönetim

sistemleri

2. Sermaye Akışları

• Sermayeye rekabetçi oranlarla artırılmış erişim

• Çeşitlendirilmiş portföyler

• Artırılmış yatırım olanakları

3. Mali Piyasaların Görünürlüğü

• İslami finans piyasalarına yönelik artırılmış farkındalık

• Menkul kıymetlerin ihracı ve kotasyonunun artırılması

• Cezbedilmiş yabancı yatırımlar

4. Eğitim, AR-GE Faaliyetleri ve

İstatistik

• Artırılmış finansal ürün çeşitliliği ve zenginliği

• Geliştirilmiş ödeme ve takas sistemleri ile ticaret-sonrası hizmetleri

• Geliştirilmiş insan kaynaklarıve mali okuryazarlık

• Güvenilir ve tutarlı bir finans sistemi veri tabanının ve sağlıklı sistem göstergelerinin oluşturulması

• Finansal kurumların ve piyasaların iyileştirilmiş bir şekilde izlenmesi

Kaynak: İSEDAK Koordinasyon Ofisi, 2012a. 
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EK 9. Ülkelerin İSEDAK Çalışma Grubu Kayıt ve Toplantılara Katılım Durumunu Gösteren Tablo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 frq

1 Afghanistan           4            7        1            4            6        5

2 Albania       4

3 Algeria            7      1      1      1      3      3

4 Azerbaijan           4    2            8            7      5

5 Bahrain             2  1

6 Bangladesh           10            2        3            1           1

7 Benin            1            4           3

8 Brunei Darussalam       2       0      1       1  1       2

9 BurkinaFaso           1            1            5           9

10 Cameroon           4            0           1       1            8           9

11 Chad       1      0      0            0            2     

12 Comoros            2 -

13 Cote d’Ivoire        1        0        0        3        0        4

14 Djibouti            0            3            1            0  1           1

15 Egypt            7            5            7            5            6           3

16 Gabon      1      2      1      3      5      4

17 Gambia            4            7            6            8            9           6

18 Guinea        0        5        2        0        2        0

19 Indonesia            10            7            6            7            6           5

20 Iran            10            8            9            7            7           8

21 Iraq            10            7            5            5            9           5

22 Jordan            8            10                       9           7

23 Kazakhstan           5            4

24 Kuwait            6            4            1            0            10           9

REGISTRATION AND PARTICIPATION STATUS OF THE MEMBER COUNTRIES TO THE COMCEC WORKING GROUPS (April 2018)

Trade Transport and Communications Tourism Agriculture Poverty Alleviation Financial Cooperation
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 frq

25 Kyrgyz Republic           2            7

26 Lebanon             0   0  1

27 Libya            5            4

28 Malaysia            7            5            10            4            3           3

29 Maldives        1

30 Mali            3            1        3        0        1

31 Mauritania           1            2            0            3            2           2

32 Morocco            8            9    2            3

33 Mozambique           1            2            6            0           3

34 Niger            1            3            1            0            6           4

35 Nigeria    2            6            1   0            4           4

36 Oman            10            4            5            5            6           4

37 Pakistan            10            3            6          6           5

38 Palestine            10            5            7            10            7           3

39 Qatar            7            5        1            7        2           4

40 Saudi Arabia           11            9            7            9            10           3

41 Senegal            6            5            6            6       3           7

42 Sierra Leone        1

43 Somalia     2   1    1    2    2

44 Sudan            10    0        5            4    0           7

45 Suriname            0            1            0            1            3          

46 Togo        0        0        0        0        0           6

47 Tunisia            8            5            6            7            4           7

48 Turkey            11            11            11            11            11           10

49 Uganda            3            9            1            5            5           9

50 Yemen            2            1

36 36 36 36 39 41 42 43 44 44 44 31 31 31 31 34 35 37 37 40 40 40 27 27 27 27 35 36 38 38 40 40 24 24 24 24 29 31 33 33 34 36 36 27 27 27 27 31 33 35 36 38 38 38 30 30 30 34 35 39 39 40 40 40

20 15 21 18 17 16 19 18 26 23 23 13 14 15 14 11 15 15 13 12 24 21 15 11 14 14 10 12 14 13 15 14 13 10 12 13 11 10 15 13 11 14 14 13 14 19 15 16 27 15 13 15 19 15 14 17 18 19 12 23 15 19 16 20

Yoksulluk Çalışma Grubu 6. Toplantısına kayıtlı olmayan ülkeler de katılım sağlamıştır: Bahrain, Djibouti, Lebanon, Senegal, Brunei Darussalam, Gabon, Sierra Leone, Uzbekistan

Mali İşbirliği Çalışma Grubu 6. Toplantısına kayıtlı olmayan ülkeler de katılım sağlamıştır: Çad, Maldivler Fas ve Somali.

Özbekistan Çalışma Gruplarına kayıtlı olmamasına karşın Ulaştırma ve İletişim ÇG 7. Toplantısına katılmıştır. 

T icaret 11. Çalışma Gruub toplantısına Çalışma Gruplarına kayıtlı olmamasına rağmen Tacikistan da katılmıştır.

Poverty Alleviation Financial Cooperation



Trade Transport and Communications Tourism Agriculture

Kayıtlı değil

Kayıt değil fakat katılmış (istisnai)

Kayıtlı ve katılmış

Kayıtlı fakat katılmamış

Registered Countries

Participant 

Countries

Boş
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EK 10. İSEDAK Odak Noktalarına Uygulanan Anket Soruları 

 (Rating Scale 1: Very low; 2: Low; 3: Medium/Average; 4: High; 5: Very High) 

1. How much is your country willing to implement the policy recommendations produced by the

COMCEC?

Comments (if any)....................................................................................... 

2. How much are you satisfied with the current monitoring and evaluation system of the COMCEC?

Comments (how can it be improved?)....................................................... 

3. How should COMCEC Coordination Office follow up the implementation of the policy

recommendations in the member states and the performance indicators?

( ) Peer review 

( ) Monitoring by an electronic system 

( ) Sectoral progress reports by the member countries 

( )  Periodic monitoring and evaluation surveys 

( )  Other 

Comments (if other, please specify)............................................................. 

4. Do you think there is a need for developing the performance indicators for monitoring and

evaluation of the implementation of the COMCEC policy recommendations?

Yes                          No

Comments (if yes, what should be the performance indicators?).................. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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