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STRATEJİK PLANI 2014-2016
“Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz.”

Giriş
Bu özet metin, Denge ve Denetleme Ağı ‘na üye 49 örgütü temsilen 94 kişinin Ağ’ın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla
üç ay gibi bir süre boyunca yaptıkları çalışma ve müzakerelerin sonuçlarını içermektedir. Bu metin, üç ana bölüm altında
öneriler içermektedir. İlk bölümde Ağ’ımızın vizyon, misyon, hede er, değerler, tarihçe ve gelecekte toplumun geneline
kendimizi nasıl anlatacağımıza ilişkin öneriler yer almaktadır. İkinci bölümde ilerleme ve eylemler bazında Ağ’ımızın orta
ve uzun vadeli stratejilerini, bunları gerçekleştirirken kullanılacak yöntemleri, çalışma alanlarını ve 2014 – 2016 arasında
politika öncelikleri ve faaliyetlerini tanımlamaktadır. Son olarak üçüncü bölümde, Ağımız ilerler ve gelişirken nasıl
organize olması gerektiği ve karar alma süreçlerine ilişkin öneriler bulunmaktadır. Bu çalışmaya katılan herkese çok
teşekkür ederiz.
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M syonumuz, V zyonumuz
Denge ve Denetleme Ağı, Türk ye'de katılımcı ve çoğulcu demokras n n
güçlenmes ç n mücadele eden b r harekett r. Demokras vaad n –
özgürlük, eş tl k, adalet, barış ve refah – yer ne get rmek etk n b r denge
ve denetleme s stem n gerekt r r. Denge ve denetleme s stem nde
vatandaşlar önce gel r ve devlet ve kamu yetk l ler bunu göz önünde
bulundurmayı düstur ed n rler.
Bu s stemde h çb r k ş ya da kurum kanunun üstünde değ ld r, yetk ve
güç, kurumlar arasında dengel b r b ç mde, h çb r devlet organının b r
d ğer nden daha güçlü olmamasını sağlayacak şek lde dağıtılmıştır.
Vatandaşlar s v l toplum ve medyayla b rl kte hükümet n hesap
vereb l rl ğ n sağlanmasında k l t role sah pt rler.
Ağımız, daha güçlü b r demokras hedeﬁyle çalışmak steyen vatandaşlar
ve s v l toplum örgütler ç n b r araya gelm ş b r oluşumdur. Türk ye'n n
demokrat kleşme sürec n canlandırma hedeﬁn taşıyoruz. Hep m z
farklı yaklaşımlara sah b z, farklı s yas part ler destekl yoruz ama
çalışmalarımızda da ma demokras n n tarafındayız.
Farklı dünya görüşler n , hayat tarzlarını ve s yas terc hler tems l eden
100'ü aşkın (tam sayıyı ver) s v l toplum örgütünden oluşan Denge ve
Denetleme Ağının, üye sayısı her geçen gün artmakta, Ağımız
gen şlemekted r.

Uzun Vadel Hede er m z
Türk ye demokras s n n temel nde denge ve denetlemen n yer alması
ç n Ağımız aşağıdak hede er doğrultusunda çalışmaktadır.

Türk ye demokras s n n temel nde denge ve denetlemen n yer
alması ç n Ağımız aşağıdak hede er doğrultusunda
çalışmaktadır.

Talep ettiğimiz katılımcı ve
çoğulcu demokraside
Vatandaşlar nihai karar vericidirler.
Talep ettiğimiz demokraside, vatandaşlar tarafından seçilen
temsilcilerin ürettikleri politika ve siyasi tutumları için hesap verme
sorumluluğu vardır. Yerel ve ulusal düzeyde karar vericiler
vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlemeli ve buna uygun
politikalar üretmelidir. Yasalar ve politikalar parlamentoda
çoğunluğun desteğini gerektirir. Vatandaşların en temel hak ve
görevlerinden kamusal hayata katılım demokrasilerde kilit öneme
sahiptir. Karar vericilerin en temel görevlerinden biri ise
vatandaşların katılımını sağlamaktır. Vatandaşların karar vericileri
sorumlu tutmaları, talep ve ihtiyaçlarını örgütlü veya örgütsüz
olarak kamuoyu önünde ifade etmeleri için araç ve mekanizmalar
kurulmalıdır.

Güçlünün değil, hukukun üstünlüğüne dayalı
bir sistem vardır.
Talep ettiğimiz demokraside, hiç kimse hukukun üzerinde değildir.
Tüm vatandaşlar yasa önünde eşittir. Tüm vatandaşların devletin
key olarak müdahale edemeyeceği ve uluslararası hukuk
tarafından korunan hakları vardır. Herkes düşündüğünü yazılı ya da
sözlü ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Her birey kendi kültürünü
yaşama - yaşatma, dinini seçme ve etkin bir biçimde güvence altına
alınmış ifade, özellikle de siyasi ifade hakkına sahiptir. Bu hak,
yetkililerin icraatını, mevcut siyasi, ekonomik toplumsal sistemi ve
hakimideolojiyi eleştirmeyi de içerir. Bir suç ile karşı karşıyakalan
herkes bağımsız bir mahkeme tarafından adil, hızlıve açık
yargılanma hakkına sahiptir.

Yasama, yürütme ve yargının yetkileri
hiçbir biçimde tek erkte toplanmamıştır.
(özgür medya ve örgütlü toplum)

Egemenl ğ n vatandaşlara a t olduğu, hakların hukukun
üstünlüğü le korunduğu ve net b r kuvvetler ayrılığı çeren yen
b r anayasa
Mecl s' n yasama ve denet m kapas tes n güçlend recek; yargı ve
medyanın bağımsızlığını sağlayacak, demokrat k s yas part ve
seç m s stem n destekleyecek, güçlü b r s v l toplum nşasına
mkan verecek yasal ve kurumsal reformlar

Talep ettiğimiz demokraside devletin egemenlik
yetkileribirbirinden bağımsız örgütlenen yasama, yürütme ve yargı
organları arasında, birbirlerini denetleyecekve dengeleyecek
şekilde bölüştürülmüştür. Gücün istismar edilmemesi için yasaları
yapanlarla onları uygulayanlar aynı kişi veya kurum değildir. Yasalar
devletin organlarından bağımsız mahkemelerce, adil, tarafsız ve
tutarlı bir biçimde uygulanır. Hiçbir devlet görevlisi bu sınırları ihlal
edemez. Hiçbir yönetici, bakan ya da siyasi parti hiçbir davanın
nasıl sonuçlanması gerektiğini söyleyemez.

Katılım, şeﬀa ık, d yalog, uzlaşma, karşılıklı saygı ve çoğulculuk
değer ve lkeler üzer ne nşa ed lm ş ulusal ve yerel düzeyde b r
s yas ve s v l kültürün yerleşmes ne mkan verecek mekan zmalar
ve d yalog sürec
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Çalışma Alanlarımız
Araştırma
Veri toplayarak, denge
ve denetleme ile ilgili
durum tespiti yapıyor
ve mevcut sorunları
ortaya koyuyoruz.

Politika
Geliştirme
Katılımcı bir yaklaşımla
politika önerileri
geliştirerek denge ve
denetlemeyi siyasetin
gündeminde tutmaya
çalışıyoruz.

Farkındalık
Yaratma ve
Toplumsal
Destek Sağlama

Siyasetin ve
Medyanın
Desteğini
Sağlama

Ürettiğimiz bilgiyi
sosyal medya ve yerel
faaliyetler aracılığı ile
yaygınlaştırarak
toplumda denge ve
denetleme konusunda
farkındalık yaratarak ,
çalışmalarımıza
toplumsal destek
sağlamaya çalışıyoruz.

Toplumda farkındalık
yaratarak, ulusal ve
yerel düzeyde karar
vericiler ve medya
mensuplarına ulaşıp,
denge ve denetlemeyi
gündeme taşıyoruz,
reformların
uygulanması için karar
vericileri ikna etmeye
çalışıyoruz.

İzleme
Süreçlerin şeﬀaf,
katılımcı olmasını,
karar vericilerin
toplumsal taleplere
uygun politikalar
üretmesi ve hesap
verebilir olmalarını
sağlamaya çalışıyoruz.

Çalışma Araçlarımız
Sosyal medyada güçlü ve aktif bir varlık göster yoruz. Sosyal medya platformlarını,
kamuoyu ilgisinin inşasında ve denge ve denetleme reformlarına destek

Sosyal
Medya

sağlanması için kullanıyoruz. DDA web s tes , facebook ve Tw tter hesaplarımız akt f
b r şek lde kullanılmaktadır.
Düzenli yayınlarımız aracılığıyla denge ve denetleme, reform önerilerimiz hakkında
kamuoyunu bilgilendir yoruz. Denge ve Denetleme alanında gündemdeki

Yayınlar

konularla ilgili basın açıklamaları; hükümet ve/ya siyasi partiler tarafından önerilen
reformların analizleri; kamuoyu araştırmaları ve politika önerileri gibi araçlarla
Türkiye’nin demokratik gelişimini değerlendir yoruz.
Somut reform hede eri için kamuoyu, medya ve siyasi desteği sağlayacak

Kampanyalar

kampanyalar yürütüyoruz. Ana hede miz reform taleplerimizi siyasetin gündemine
taşımak, yerel düzeyde yüz binlerce vatandaşın denge ve denetleme konusunda
farkındalık kazanmasını sağlamak ve karar vericileri önerdiğimiz reformları
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Reform Alanları ve Kampanyalar (2014-2016)
Bir Arada Katılım
Kampanyası

Bir Arada Yeni
Anayasa Kampanyası

Bir Arada Şeffaf
Seçim Kampanyası

Yerel ve ulusal düzeyde düzenli
ve sistematik vatandaş katılımını
sağlayacak mekanizmaların karar
vericiler ve vatandaşlar
tarafından benimsenmesini ve
uygulanmasını sağlamaktır.

Vatandaş-devlet ilişkilerini
yeniden tanımlayan, toplumsal
uzlaşmayı temeline alan, katılımcı,
sivil yeni bir anayasa için
toplumsal talebi inşa etmek,
Türkiye’de demokrasinin
güçlendirilmesi için yeni
anayasaya duyulan ihtiyacı ve
toplumsal talebi sürekli
gündemde tutmak.

Genel seçim kampanyası
sırasında seçim ve parti
nansmanında şeﬀa ığın
sağlanması üzerine toplumsal
talebi harekete geçirmek.

Ağ Üyeleri Olarak Temel Sorumluluklarımız
• Deklarasyonumuzu, raporlarımızı ve basın açıklamalarımızı örgütlerimizin internet siteleri, bloglarımız ve
diğer sosyal medya platformlarında yaygınlaştırmalıyız,
• Üyelerimiz ve paydaşlarımızı Ağımızın kampanyalarına dâhil etmeliyiz,
• Üyelerimiz ve paydaşlarımız arasında denge ve denetleme mesajını yaygınlaştırmalıyız,
• Ağa üye olan örgütler olarak Ağ’ın karar verme süreç ve mekanizmalarına katılmalıyız,
• Katkı ve önerilerimizin beklendiği sekretarya çağrılarına en kısa sürede yanıt vermeliyiz.
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Ağ’ın Gen şlemes (2014-2016)

Demokratik
değişimde etkin bir
güç olmak için:

Farklı kesimlerin
temsilini sağlamak
için üye pro lini
çeşitlendirmek

500 Üye
%70 Yerel

Büyüme

Kaynak geliştirme
faaliyetlerinde,
uluslararası ve yerel
kaynakların
kullanımında
çeşitliliğe gitmek

Kaynak
Geliştirme

Çeşitlilik

Yerelleşme
Vatandaş
Katılımı

Uluslararası
İlişkiler
Ağımızın uluslararası
düzeyde, işbirliği
yapılacak değerli bir
ortak ve bilgi kaynağı
olmasını sağlamak

Ağ üyelerimizin
yerelde hızlı bir şekilde
bir araya gelmesi,
somut faaliyetler ve
girişimler etrafında
örgütlenmelerini
sağlamak

Aktif bir sosyal medya
kampanyası ile
toplumun her
kesiminden
vatandaşların, destekçi
ve Ağ üyeleri olarak
çalışmalarımıza
katılmalarını sağlamak

Uzman
Katılımı

Deneyim ve bilgilerinden
yararlanmak amacıyla,
akademisyenler, siyasi analistler
ve deneyimli siyasetçileri de
çalışmalarımıza dâhil etmek

Kurumsal Yapı
Dernek ya da Vakıf statüsü almak yerine, İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) Sekretaryasını üstlendiği bir Ağ olarak çalışmaya devam
edeceğiz. İPM, Ağ’ımızın hede erini yerine getirebilmesi için gerekli sekretarya desteğinin yanı sıra, nansal ve teknolojik destek de
verecek ve insan kaynağını sağlayacaktır. İPM’ye, teknik destek ve gerektiğinde uzman desteği National Democratic Institute (NDI)
tarafından ver lmekted r.
Tüm bu çalışmalarla Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde etkin bir güç olmayı hede iyoruz.
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Ağın Kurumsal Yapısı
Danışmanlar
Danışmanlar
Stratejik kararlar
Stratejik
kararlar
alma
ve planlama
alma
ve
planlama
süreçlerine katılım
süreçlerine katılım

Kurumsal
Kurumsal
Üyeler
üyeler

Çalışma Grupları
Çalışma Grupları
Araştırma ve
Araştırma
politika ve
politika
üretme
üretme

Gündem ve
Gündem
izleme ve
izleme

Karar
Karar
vericiler
ilevericiler
ilişkiler
ile ilişkiler

İletişim ve
İletişim ve
kamuoyu
kamuoyu
oluşturma
oluşturma

Yerelleşme ve
Yerelleşme
Gen
şleme
ve üyelik

Uluslararası
Uluslararası
ilişkiler ve
ilişkiler
Kaynakve
Kaynak
geliştirme
geliştirme

Koordinasyon
Koordinasyon
Grubu ve
grubu ve
Sözcüler
sözcüler

Sekreterya
Sekreterya
Şeﬀa ığı ve Ağımız üyeleri arasında bilgi ve
Şeﬀa
ığı ve Ağımız
üyeleri
arasında
bilgi ve iletişim ve
kir alışverişini
sağlamak
amacıyla,
internet
üzerinden
kir alışverişini
sağlamak
amacıyla,
internet
üzerinden
iletişim ve
dosya paylaşımını
mümkün
kılan
bir sistem
kuruyoruz.
dosya paylaşımını mümkün kılan bir sistem kurulacaktır.
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Ağ B leşenler ve Görev Alanları

Kurumsal Üyeler
• Ağımızın yıllık planlama sürecine aktif bir
biçimde katılmak
• Karar alma süreçlerine Çalışma Gruplarına
verdikleri üyeler aracılığıyla katılmak
• Ağ tarafından düzenlenecek kampanyalara aktif
olarak katılmak
• Üyeleri ve paydaşları arasında denge ve
denetleme mesajlarını ve duyurularını paylaşmak

Koordinasyon Grubu
• Ağımızın misyonunu yerine getirmek
• Demokrasiden taraf olan duruşumuzu korumak
• Yıllık planlama süreçlerine liderlik etmek
• Bütçeyi belirlemek, harcamaları izlemek
• Çalışmalarda şeﬀa ığı sağlamak üzere:
• Çalışma Gruplarının 12 Eş Tems lc s ,1 IPM
temsilcisi ve Ağ çeşitliliğini temsil eden 6 ek
temsilci ve 3 Et k Grubu üyes nden oluşur

Ağ Sözcüler

Sekretarya

Koordinasyon Grubu üyeleri kamuoyu

İPM, Ağ’ımızın hede erini yerine getirebilmesi için

açıklamalarında, karar vericiler ve medya ile

gerekli sekretarya desteğinin yanı sıra, nansal ve

ilişkilerde Ağ’ın resmi sözcülerid rler. Karar

teknolojik destek de verecek ve insan kaynağını

süreçler n hızlandırmak adına Koord nasyon

sağlamaktadır. İPM’ye, teknik destek ve gerektiğinde

Grubu ç nden seç len dört üye, Ağ sözcüler

uzman desteği National Democratic Institute (NDI)

olarak gönder len mektupları mzalar, üret len

tarafından ver lmekted r.

araştırma raporları, basın bültenleri, duyurular
ve pol t ka belgeler n kamuoyu le paylaşırlar.

Çalışma Grupları
Tüm üyelerin yıllık stratejileri ve hede eri
belirlemesinin ardından, planların hayata

Danışmanlar
Her Çalışma Grubu çalışmalarına teknik ve
uzmanlık desteği vermek üzere istedikleri
sayıda uzman seçebilirler. Uzmanlar Ağ üyeleri
arasından olduğu g b dışarıdan da
seç leb l rler.

geçirilebilmesi ve günlük kararların verilebilmesi için
Altı Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Çalışma Grupları her üyeye açıktır. Her Çalışma
Grubunda bir kadın ve bir erkek k temsilci grup
üyeler tarafından seç lerek Koord nasyon Grubunda
çalışma grubunu tems len görev alırlar.
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Gündem ve
İzleme

Grubun çalışmaları ile, karar alma süreçlerinin şeﬀaf, katılımcı olmasını, karar vericilerin
toplumsal taleplere uygun politikalar üretmesi ve hesap verebilir olmalarını sağlamaya
çalışıyoruz. Grup, izleme çalışmalarının koordinasyonu, gündemdeki siyasi gelişmeler
üzerine düzenli analizlerin hazırlanması ve Ağımızın duruşunun kamuoyu ile
paylaşılması işlevini yerine getirmekted r.

Araştırma ve
Politika Geliştirme

Grubun çalışmaları ile, veri toplayarak, denge ve denetleme ile ilgili durum tespiti
yapıyor, katılımcı bir yaklaşımla geliştirilen politika önerileri aracılığıyla mevcut sorunlara
çözüm önerileri sunmaya çalışıyoruz. Grup, araştırma koordinasyonu, politika geliştirmek
için müzakere süreçlerinin yapılandırılması, bulguların yayınlanması ve denge ve
denetlemeyi siyasetin gündeminde tutma işlevini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Karar Vericilerle
İlişkiler

Grubun çalışmaları ile, ulusal ve yerel düzeyde karar vericilere ulaşıp, denge ve
denetlemeyi gündemde tutmaya, reformların uygulanması için karar vericileri ikna
etmeye çalışıyoruz. Grup, karar vericilerle düzenli ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi
için yapılacak çalışmalarda koordinasyon işlevini yerine get rmekted r.

İletişim ve
Kamuoyu Oluşturma

Grubun çalışmaları ile, geleneksel ve sosyla medyada mesajlarımızı yaygınlaştırarak
toplumda denge ve denetleme konusunda farkındalık yaratmayave çalışmalarımıza
toplumsal destek sağlamaya çalışıyoruz. Grup, ağımızın medya ve vatandaşlarla
iletişiminin sağlanması ve sosyal medya aracılığıyla toplumun harekete geçirilmesi için
yapılacak faaliyetlerin koordinasyonu işlevini yerine get rmekted r.

Yerelleşme ve
Genişleme

Grubun çalışmaları ile, Ağ’ın yerelde güçlenmesi ve genişlemesi, yerel örgütlerin karar
alma süreçlerinde etkin olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Grup, yedi bölgede üyelerin
birbiriyle etkileşim içinde olmalarını ve kir alışverişinde bulunmaları için yapılacak
faaliyetlerin koordinasyonu işlevini yerine get rmekted r.

Uluslararası
İlişkiler ve Kaynak
Geliştirme

Grubun çalışmaları ile, uluslararası alanda da ortaklıklar kuran, bilinir, güvenilir ve danışılır
bir ortak olmaya ve bu süreçte Ağ’ımızın çalışmalarında kullanılmak üzere ulusal ve
uluslararası kaynaklara erişmeye çalışıyoruz. Grup, uluslararası ortaklıkların koordine
edilmesi ve mali kaynakların geliştirilmesi için faaliyetlerin koordinasyonu işlevini yerine
getirmekted r.
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Akdeniz

Yereldek Denge Denetleme Ağı
Ağ’ın yerel yapısı sayesinde Ağ üyelerimizin hızlı bir şekilde
bir araya gelerek somut faaliyetler ve girişimler etrafında

Orta
Anadolu

Doğu
Anadolu

örgütlenmeleri sağlanmaktadır. Yerelleşme ve Gen şleme
Çalışma Grubu yedi bölgede üyelerin birbiriyle etkileşim

Yerelleşme
ve Gen şleme
Çalışma
Grubu

içinde olmalarını ve kir alışverişinde bulunmaları için gerekli
çalışmaları yürütmekted r. Yerel üye sayısının k yıl sonunda

Marmara

tüm üye sayısının %70’ ne ulaşması Ağ’ın hede er

Ege

arasındadır.

Karadeniz

Güney
Doğu
Anadolu

Ağ’ın Çalışmaları Nereden Besleniyor?
Ağ yayınlanmış ve üyeleri tarafından kabul edilmiş kuruluş bildirgesinin sınırlarına giren alanlarda duruşunu ortaya koyacak, araştırmalar ve
raporlar yayınlamakta ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede değerlendirmeler yapılırken üç ana kaynak esas alınmaktadır. Bu kaynaklar:
uluslararası anlaşmalar, Avrupa Birliği kıstasları, evrensel demokrasi prensipleri ve iyi uygulama örnekleridir.

Uluslararası
Anlaşmalar

Avrupa B rl ğ
Kıstasları

Evrensel
Demokras
Prens pler

İy
Uygulamalar

Anal z Raporları
Araştırmalar
Basın Açıklamaları
Düzenl Bültenler
Pol t ka Belgeler
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