


 

 

 

 

 

 

Savunuculuk en genel tanımıyla belirli bir konuda ilgi ve değişim yaratmak için karar alıcıları ya 

da bir konu üzerinde stratejik gücü olan kişi ve grupları etkileme faaliyetidir. Sivil toplum 

kuruluşları savunuculuk çalışmalarıyla yasa, politika ya da uygulamaların oluşturulması ya da 

değiştirilmesini hede�erler. Savunuculuk her ne kadar öncelikli olarak devlet politikalarını 

etkileme girişimi olsa da, kamuoyu ya da özel sektör davranışını değiştirmek de bir odak olabilir. 

Savunuculuk çalışmaları çoğu zaman bir sorunun tespitiyle başlar ve bu soruna dair geliştirilen 

çözüm önerisinin hayata geçmesi için planlanan çeşitli savunu faaliyetleriyle devam eder. 

Savunuculuk

Savunuculuk Faaliyetleri
Kampanya ve lobi yapmak en sık kullanılan savunuculuk faaliyetleridir. Kampanya bir konu etrafında insanları 
harekete geçirmek için yapılır. Lobicilik ise doğrudan karar alıcılara yönelik ikna faaliyetleridir. Savunuculuk süreci, 
ilgili konuda kamuoyunu bilgilendirmekten, farklı hedef gruplara yönelik aktif iletişim çalışması yapmaya, karar 
alıcılarla müzakere etmekten, çözüm için “model” ya da “iyi örnek” oluşturmaya kadar bir dizi eylem ve çabayı 
gerektirir. 

Savunuculuk Stratejisi Oluşturma
Etkili bir savunuculuk çalışması yapabilmek için her adımın iyi planlanması; yani sorunun, sorunun çözümüne dair 
geliştirilecek önerinin, savunuculuk hede�erinin, ittifak kurulacak paydaşların, hedef gruplara yönelik mesajların, 
savunuculuk araçlarının ve beklenen sonuçların önceden detaylı olarak ortaya konmuş olması gerekir. Planlama 
kaynakların, zamanın ve risklerin iyi yönetilmesini sağlar. 

Mevcut durumu tanımlama

1- Sorun tespiti: Sivil toplum kuruluşları öncelikle tespit 
ettikleri sorun hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmalıdırlar. 
Bunun için ilk adım sorunun kaynakları ve olası sonuçları 
hakkında bilgi toplamaktır. 
 
2- Koşulların tespiti: Mevcut durum çoğu zaman ilgili 
yasal ve idari mevzuat, ekonomik, politik ve çevresel 
koşullar, sosyal, kültürel ve demogra�k bileşenlerin 
tanımlanmasıyla ortaya konur. Savunuculuk yapan kişiler 
aynı zamanda belirli bir zaman dilimi içerisindeki karar 
alma süreçleri (kim, hangi kararı, hangi aşamalarda alıyor?) 
hakkında yeterli bilgi sahibi  olmalıdırlar.

3- Çözüme dair bilgi toplama: Sivil toplum kuruluşları 
önerdikleri çözümün yol açacağı pozitif değişiklikler 
hakkında ön çalışma yaparlar. Bunun için veri toplama, 
araştırma, izleme ve raporlama gibi faaliyetleri kendileri 
yürütebilecekleri gibi, konu hakkında birçok farklı 
kaynaktan da beslenebilirler. Böylelikle konunun uzman 
bir tarafı olduklarını göstererek ve bilgiye dayalı, kanıt 
temelli politika önerileri sunarak karar alıcıları etkilemeye 
çalışırlar. 



Hede�eri belirleme

Savunuculuk faaliyetlerine başlamadan önce bir diğer temel adım da hangi sonuçların hede�endiğinin 
açıkça belirlenmesidir. Eğer bir savunuculuk çalışması hedef odaklı ilerlemezse başarıya nasıl ulaşılacağı da 
öngörülemeyebilir. Başarıya ulaşmak için koyulan hede�erin SMART (Speci�c, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bond) olması, yani net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman planının yapılmış olması ilk 
aşamadır. Bundan sonra hede�erin ne ölçüde gerçekleştiği, hedef değişikliğine ihtiyaç olup olmadığı süreç 
boyunca takip edilmelidir.   

Paydaş analizi yapma

Sivil toplum kuruluşlarının aynı konu etrafında çalışan birçok paydaşı mevcuttur. Bu paydaşlar, kamu sektörü, 
özel sektör, medya ve sivil toplum alanında bulunan diğer kişi ve kurumlardır. Bu paydaşlar hakkında stratejik 
bilgi toplamak ve onları bilgi düzeylerine göre, konuya ilgilerine göre, etki edebilme güçlerine göre haritalamak 
savunuculuk çalışmalarında işe yarayacaktır. Böylelikle hangi aşamada kimle ve hangi düzeyde temas 
edileceği tespit edilecektir. İşbirliği yapılacak paydaşlar kadar karşıt görüşte olan aktörleri de tespit etmek 
önemlidir. 

İşbirlikleri oluşturma

Etkili savunuculuk yapabilmek için ilgili konu hakkında gür ve güçlü bir ses oluşturmak 
gerekir ve bu da konuya ilgi duyan tara�arın bir araya gelmesi ile mümkündür. Sivil toplum 
kuruluşları ağlar, platformlar ve işbirlikleri kurarak geniş kesimlere seslerini duyurabilirler. 
Aynı zamanda karar alıcılar sorunun geniş kamuoyu tarafından sahiplenildiğini 
gördüklerinde harekete geçmek için daha istekli olacaklardır. 

Engeller, riskler ve fırsatları tanımlama

Sivil toplum kuruluşları savunuculuk için yola çıktıklarında çeşitli engel ve risklerle karşılaşabilirler. Bu engel 
ve riskler dışsal faktörlere bağlı olabileceği gibi kurumun mevcut kapasitesi, kaynakları ve içsel zorluklarıyla 
da ilişkili olabilir. İyi yapılandırılmış bir savunuculuk çalışması riskleri ve bu riskleri önlemeye yönelik 
öngörüleri birlikte düşünmeyi getirir. Bununla birlikte her kurum hangi alanlarda güçlü olduğunu ve 
çevresindeki fırsatları da önden ortaya koymalı, sahip olduğu fırsatları yeri geldiğinde iyi 
değerlendirebilmelidir. 

İletişim stratejisi oluşturma

İletişim, bir savunuculuk çalışmasının en kritik ayağıdır. İletişim stratejisiyle hangi mesajın, kimlere, kimlerle ve 
hangi yollarla verileceğine dair bir plan oluşturulur. İletişim çalışmasına başlamadan önce savunuculuk 
hede�erini ve mesajın gideceği hedef grupları açık bir şekilde belirlemiş olmak gerekir. İletişim yapılacak 
hedef gruplar; genel kamuoyu, medya, ittifak kurulması istenen paydaşlar, karar alıcılar vb. farklı kategorilere 
ayrılır ve her bir kategori için bir iletişim dili ve mesaj oluşturulur. Eş zamanlı olarak iletişim araçları üzerine 
çalışılmalıdır. Geleneksel ve yeni medya araçlarının bir listesi yapılarak içlerinden imkanlar ölçüsünde ve 
hedefe uygun en etkili araçlar seçilmelidir. Her bir araç için oluşturulacak içerik yine o aracın izleyicisine göre 
çeşitlenecektir. TV ve radyo kanalları, gazete ve dergiler, e-mail ya da mektup ile bilgilendirmeler, yüz yüze 
toplantı ve görüşmeler, paydaş toplantıları, karar alıcıları ziyaretler, sosyal medya kanalları, ünlülerle basın 
toplantıları vb. iletişim kanalları olarak seçilebilir.  Yine kamuoyunu bilgilendirmek için politika belgeleri, 
rapor ve araştırmalar, ilan ve duyurular, basın bültenleri yayınlanabilir.  

Diyalog ve müzakere teknikleri üzerine çalışma 

Savunuculuk yapanların en temel amacı karşısındakileri bir sorun hakkında kendi geliştirdikleri çözüm 
önerisine ikna etmektir. Bunun için yapıcı diyalog ortamları yaratılmalıdır. Müzakere tekniklerini bilmek, 
etkilemek istenilen kişi ve gruplara en doğru şekilde hitap edilmesini sağlayacaktır.



Yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte fırsatlardan yararlanma

Savunuculuk yapılan konu hakkında yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte oluşturulmuş 
çeşitli bilgi kaynakları, mevzuatlar ve güçlü baskı grupları mevcuttur. Sivil toplum 
kuruluşları uluslararası alanda oluşturulmuş hak koruma usullerini iyi bilmeli, 
başvuru araçlarını tanımalı ve etkili bir şekilde kullanabilmelidir. Aynı zamanda 
yereldeki bilgi kadar uluslararası alanda elde edilen deneyim de sorunun 
çözümüne dair yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

Bir Başarı Öyküsü

Türkiye’de Katılım Öncesi Mali Yardımın Sivil Toplum Sektörü kapsamında 2018 yılına kadar yapılan AB hibe 

programı duyurularında Kooperati�er uygun başvuru sahipleri olarak görülmüyordu. Tüzel kişilik olma ve kâr 

amacı gütmeme noktasında diğer STK’lardan farklı olmadıklarını gören bir grup Kooperatif bu konuda 

savunuculuk yapmaya karar verdi. 

Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı ile bir araya gelerek tabi oldukları mevzuatı ve mâli işleyişlerini 

anlatarak haklı durumlarını ortaya koydular. Sektör kapsamındaki hibe programlarının hazırlığından sorumlu 

tüm kuruluşların bu konuyu tartışmasını sağladılar. Ve Başardılar! 2018 yılından itibaren Sivil Toplum Sektörü 

kapsamında duyurulan hibe programları kapsamında uygun başvuru sahipleri arasında yer alıyorlar. Sosyal 

konulara odaklanan ve dezavantajlı grupları hede�eyerek yenilikçi yöntemlerle sosyal etki yaratan bu 

kooperati�er, Türkiye’de sosyal kooperati�ere ilişkin bir tanımlama olmasa da sivil toplum alanına önemli katkı 

sağlıyorlar. Hibe programlarından aldıkları desteklerle projelerini uyguluyorlar.

“Model” ya da “İyi Örnek” oluşturma

Sivil toplum kuruluşları hâlihazırda birçok sosyal sorunun çözümü için içerik ve araç geliştirirler. Bir eğitim içeriği, bir 
hizmet sunumu modeli ya da yenilikçi bir proje kamu idaresi tarafından sahiplenilip kullanılabilir. Başarılı modelleri 
göstermek kimi zaman denenmemiş bir uygulamayı önermekten daha etkili olabilir.      



“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal 

liderliğindeki konsorsiyum sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak 

zorunda değildir.”




