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“sivil izlemeye giriş”
İkbal Polat

“Savunuculuk, dayanağını yasalardan alan, herhangi bir kurumun 
(örneğin bir Sivil Toplum Kuruluşu, bir konsey ya da uluslararası bir 
kuruluşun) belli bir konudaki duruş veya programını değiştirmeye 
yönelik stratejik bir harekettir." 



sivil izlemeye giriş

Savunuculuk Nedir? 
Savunuculuk, dayanağını yasalardan alan, herhangi 
bir kurumun (örneğin bir Sivil Toplum Kuruluşu, bir 
konsey ya da uluslararası bir kuruluşun) belli bir 
konudaki duruş veya programını değiştirmeye 
yönelik stratejik bir harekettir.  

Savunuculukla ilgili farklı kaynaklarda yer alan 
tanımlar, savunucuların misyonunu da açıklayıcıdır: 

• Toplumdaki önemli bir konuya farkındalık yaratıp, 
konuyu karar vericilerin gündemine getirip, çözüm 
üretmeye çalışmaktadır. 

• İnsanların hayatlarını etkileyen bir konuda karar 
verme süreçlerine katılma hareketidir ve bu 
hareket kurumsal, bölgesel, ulusal ya da 
uluslararası olabilir. 

• Toplumsal sorunla baş başa kalmış sessiz bir 
kesimin sesinin duyurulması ve haklarının 
korunması için çözüm önermektir. 

• İlgili taraf ve kurumlarla işbirliği içerisinde 
toplumsal bir değişiklik yapmaya çalışmaktır. Belli 
bir vizyona ulaşabilmek için kısa dönemli hedefleri 
içerebilir. Hedef kitlelerini etkilemek için çalışmaları 
lobi yapmak, toplumsal pazarlama yöntemleri, 
halkın örgütlenmesi, kampanyalar, araştırmalar 
gibi bir çok değişik yöntemleri kapsayabilir.  

Yerel Savunuculuk 

Savunuculuk için adımlar şu şekildedir.: 

1. Konunun tespiti 

2. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

3. Hedef kitlenin belirlenmesi 

4. Destek sağlanması ve işbirlikler 

5. Mesajın, sloganın belirlenmesi 

6. İletişim stratejisi 

7. Kaynakların bulunması 

8. Uygulama planı 

9. İzleme ve değerlendirme 

Kamu Yönetimi 

• Devlet kavramı, kamu hizmetlerinin teşkilatlanması 
sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Geniş 
anlamıyla devlet, bu teşkilatlanmayla ortaya çıkan 
kamu gücüne ve dolayısıyla kamu tüzel kişiliklerinin 
tamamına verilen isimdir. Dar anlamda ise siyasal 
ve merkezi nitelikteki kamu tüzel kişiliği 
teşkilatlanması kastedilmektedir. 

• Ülkemizde kamu yönetimi kurumları genel 
yönetim, yerel yönetim, hizmetsel yönetim, meslek 
kurumları, denetleme ve danışma kurulları ve 
özel hukuk yapılı kuruluşlar olarak gruplanabilir. 

Merkezi Yönetim 

• Merkezi yönetimde bütün hizmetler ile bunlarla 
ilgili karar alma ve uygulama gücü merkezde 
toplanmıştır. Hizmetler merkezi hiyerarşi içindeki 
kamu görevlilerince görülür. Bu hizmetlerin 
görülmesinde kullanılan gelir ve giderler de 
merkezde toplanmıştır. Esasen, merkezi yönetim 
«yönetsel hizmetlerin merkezde toplanması ve 
bu hizmetlerin merkez ve merkezin hiyerarşi 
içindeki kuruluşlar tarafından yürütülmesidir». 

Yerel Yönetimi 

• Yerel Yönetim ya da yerinden yönetim, yönetim 
biliminde adem-i merkeziyet (decentralizasyon) 
olarak bilinen bir kavramdır. 

• Adem-i merkeziyetin iki şekli bulunur. Birincisi, 
yetki genişliği ilkesiyle merkezi yönetimin bir 
takım yetkilerini taşrada oluşturulan teşkilata 
devretmesidir. İkincisi ise bir takım işleri görme 
yetki ve sorumluluğunun tüzel kişilik sahibi özerk 
kurumlara bırakılmasıdır. Gerçek yerinden 
yönetim ikincisidir. 

Yerinden Yönetimin Özellikleri 

• Yerinden yönetim kuruluşlarının en büyük özelliği 
tüzel kişiliğe sahip olmalarıdır. Buna bağlı olarak 
kendi organlarınca kullanılan irade gücü, mal 
varlığı, gelir ve giderleri bulunur. 

• Yerel yönetim kuruluşlarının kurucuları, hizmet 
yöresinin seçmenleridir. Karar organları yerel 
idareye karşı idari özerklik gücünden 
yararlanırlar. 

Yerinden yönetim kuruluşlarının özerk olmaları, 
tüzel kişiliğe ve kendilerine ait bütçeye sahip 
bulunmaları; teşkilatı, personeli ile iş ve 
işlemlerinin kendi organlarının uhdesinde 
bulunması ve genel yönetimin vesayet denetimine 
tabi olması şeklinde ifade edilmektedir. 

Yerel Yönetimler: 

• İl Özel İdareleri (Vali, İl Genel Meclisi, İl Encümeni) 

• Belediyeler (Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, 
Belediye Encümeni) 

• Köyler (Köy Derneği, İhtiyar Meclisi, Muhtar
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Stratejik Plân ve Performans Programı  

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel 
seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı 
ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak 
stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de 
yıllık performans programı hazırlayıp belediye 
meclisine sunar. 

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları 
ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri 
alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından 
kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 
50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân 
yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve 
performans programı bütçenin hazırlanmasına 
esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden 
önce görüşülerek kabul edilir. 

Yerel Yönetimlerde  
Stratejik Plan ve Temel Belgeler 

• Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, 
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, 
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için 
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 
“Stratejik Plan”, 5018 sayılı Kanunu ile birlikte 5393 
sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunları ile hazırlanır. Nüfusu 50.000’den fazla 
olan belediyelerin Stratejik Plan hazırlaması 
zorunludur. 

• Kanun’la, kamu idarelerine kalkınma planları, 
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 
ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler 
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş 
olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 
uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 
hazırlama görevi verilmiştir. 

• 5018 sayılı Kanun’da belirtilen kamu idarelerinin 
yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm 
belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla büyükşehir 
belediyeleri stratejik plan hazırlamakla 
yükümlüdür. Ayrıca 04/03/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu’yla il özel idarelerine de 
stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir.  



Stratejik Planlama Neden Önemli?  
• Stratejik planlama kurumun bugünü ile istediği yer arasındaki yolu ifade eder. 

• Sonuçların ve sonuçlara giden yolun planlanmasıdır. 

• Değişimin planlanması ve yönetimini içerir. 

• Dinamiktir ve geleceğe yöneliktir. 

• En iyi sonuçları almak için etkili bilgi toplama, stratejik alternatif geliştirme, araştırma ve şimdiki kararların 
gelecekteki çıkarımları üzerine vurgu gerektirir. 

• Şehir halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması 

• Şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir 
uzlaşma sağlanması 

• Bu konuma ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması 
ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir süreçtir. 
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Hedef Kartı Örneği 



sivil izleme uygulaması

Yaşadığınız ilçeyi, “İnsan Hakları Kentleri Göstergeleri”nde 
listelenmiş, engelli, kadın, çocuk, mülteci ve yaşlı göstergeleri 
bağlamında incelemenizi rica ediyoruz. Bunu yaparken 
belediyelerin sitelerinde “Kurumsal” başlıklı sayfada yer alan 
stratejik plan ve faaliyet raporu isimli iki kaynaktan 
faydalanabilirsiniz. 

İzleme uygulamasını gerçekleştirirken; 

1. Öncelikle göstergelerde yer alan engelli, kadın, çocuk, 
mülteci ve yaşlı alanlarından birini seçmelisiniz, 

2. İzlenilen belediye, stratejik planında seçilen alanda 
(engelli, kadın, çocuk, mülteci, yaşlı)  neleri vaat etmiş/ 
öngörmüş, bakmanız. 

3. Faaliyet raporunda bunların ne kadarını 
gerçekleştirdiğini belirtmiş? 

4. Bu gerçekleşen faaliyetler o kenti; kent sakinleri için daha 
uygun bir kent haline getiriyor mu?  

Bu izleme uygulaması kapsamında belediyelerin son dönem 
stratejik planlarını incelemenizi, planlamada yer verilen 
hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, ulaşıldı ise ne düzeyde 
gerçekleştiğinin incelenmesi bekliyoruz.  

• Hedeflerin gerçekleşme durumları, faaliyet raporundan 
takip edilecektir. Stratejik plan incelemesi yapılırken  “İnsan 
Hakları Kentleri Göstergeleri”nde yer alan engelli, kadın, 
çocuk, mülteci ve yaşlı göstergelerinden faydalanılacaktır. 

İnsan Hakları Göstergeleri: http://rwistanbul.org/files/
İHK%20Göstergeler%20(1).pdf 
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