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1. HAKKIMIZDA
1.1. Biz kimiz?
Denge ve Denetleme Ağı (DDA), toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal ve yerel 300’e yakın
sivil toplum örgütünün, on binlerce destekçi ile takipçinin, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için
bir arada mücadele ettiği bir hareket. 2011 yılında yeni anayasa çalışmaları sırasında bir araya gelen ağ, Temmuz 2012’den bu yana izleme, politika üretimi, kamuoyu oluşturma ve savunuculuk yöntemlerini kullanarak,
Türkiye’nin demokratikleşmesinde vazgeçilmez olan denge ve denetleme sisteminin güçlendirilmesine katkı
sunmaya çalışıyor. Ağın bu hedef çerçevesinde öncelikleri, güvenilir ve tarafsız bilgi üretmek ile aktif vatandaşlık bilincinin yerleşmesi için çalışmalar yürütmek. DDA, işleyen bir denge denetleme sistemi için reforma ihtiyaç
duyulan yedi alanda “reform grupları” aracılığıyla faaliyet gösteriyor: Anayasa, yasama, yürütme, yargı, medya,
yerel yönetimler ve sivil toplum.

1.2. İlke ve değerlerimiz
• Farklılıklarla bir arada olmak, çeşitliliği zenginlik olarak benimsemek.
• Tüm siyasi parti ve görüşlere aynı yakınlıkta kalmak.
• Tarafsız bir yaklaşım taşımak.
• DDA üyelerinin kendi uzmanlık alanlarına girmeden, yalnız denge denetleme sistemi ve perspektifi içinde
kalarak çalışmalar yürütmek.
• Öneriler sunarak çözüm üretmek.
• “Farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz” yaklaşımı içinde ortak savunuculuk alanları geliştirmek.
• Ortaklaştırıcı, olumlu, ayrımcı olmayan bir dil kullanmak.
• Faaliyetler, karar alma süreçleri ve para kaynakları da dahil olmak üzere, bütün çalışmalarda şeffaflığı
esas almak.

1.3. Deklarasyonumuz
Farklılıklarımızla birlikte özgürce yaşadığımız, haklarımızın güvence altında olduğunu bildiğimiz, adaletin eşit
dağıtıldığından emin olduğumuz, yönetimin bize hesap vereceğine inandığımız bir Türkiye için, denge ve
denetleme şart!
• Yasalar halkın talep ve gereksinimlerini temel almalı
• Yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrı ve bağımsız olmalı
• Yasama, yürütme ve yargının hiçbiri diğerinden daha güçlü olmamalı
• Halk ve sivil toplum örgütleri, karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılmalı ve yönetimden hesap

sormalı

• Siyasi partiler, kendi içlerinde demokratik olmalı ve siyasete katılımı özendirmeli
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• Temsiliyeti sağlayacak bir seçim sistemi olmalı

Güçlü bir denge ve denetleme sistemi ile evrensel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınmasını istiyoruz.
Güçlü bir denge ve denetleme sistemi olduğunda,
• Toplumsal adaletin sağlandığı, yönetimin hesap verdiği hak ve özgürlüklerin garanti altına alındığı

çoğulcu bir Türkiye’de yaşayacağız

• Yürütmenin uygulamalarının insan haklarına uygunluğunu denetleyen bir meclisimiz olacak
• Meclis ve yürütmenin uygulama ve kararlarının evrensel hak ve özgürlüklere aykırı olmasını engelleyecek
bağımsız ve tarafsız bir yargıya sahip olacağız
• Bağımsız ve tarafsız bir yargı ile daha adil bir Türkiye’de yaşayacağız
• Yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri olarak karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılıp, yürütmeden
hesap sorabileceğiz
• Demokratik siyasi partiler aracılığıyla farklı görüşlerimizi özgürce seslendirerek kararların katılımcı bir

şekilde alınmasını sağlayacağız

• Temsiliyeti sağlayan bir seçim sistemi ile yasalarımız bir gruba değil, hepimize hizmet edecek.

1.4. Organizasyon şeması
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1.4.1. Koordinasyon Grubu
Temsil ettiği organ

İsim soyisim

Kurum

İPM

Fuat Keyman

İPM

Anayasa RG

Kemal Uysal

E-Gençlik Derneği

Anayasa RG

Doğan Bermek

ADO / Alevi Düşünce Ocağı Derneği

Yerel Yönetimler RG

Köksal Çebi

Yerel Katılımı Destekleme Derneği

Yerel Yönetimler RG

Zübeyde Ozanözü

Anadolu Kadın Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği

Yargı RG

Müjgan Suver

Marmara Grubu Vakfı

Yargı RG

Serap Çelik

Demokrasi ve Katılım Derneği

Yürütme RG

Ömer Ceylan

LİSTAG / LGBTİ Aileleri İstanbul Grubu

Yürütme RG

Nisa Behçeli

3H Hareketi Derneği

Medya RG

Ali Fuat Mengüç

Engelli İnsan Hakları Derneği

Medya RG

Rana Arıbaş

ÇİAT / Çocuklar için Adalet Takipçileri

Yasama RG

Medeni Sungur

Özgürlük Araştırmaları Derneği

Yasama RG

Medine Filiz Pehlivan Demokrasi ve Katılım Derneği

Sivil Toplum RG

Nuray Karaoğlu

KA.DER

Sivil Toplum RG

Kemal Gülpınar

Civil Talks / Sivil Diyalog

İletişim Grubu

Sevna Somuncuoğlu

Demir Leblebi

1.4.2. İç Değerlendirme Grubu
Temsil ettiği organ

İsim soyisim

Kurum

Yürütme RG

Hürdoğan Aydoğdu

Evcikuzkışla Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği

Sivil Toplum RG

Ömer Atalar

Demokrasi ve Katılım Derneği

Sivil Toplum RG

Nevin Gaye Erbatur
Oya Özden

Düşünce Suçuna Karşı Girişim

1.4.3. İletişim Grubu
Temsil ettiği organ

İsim soyisim

Kurum

Medya RG

Sevna Somuncuoğlu

Demir Leblebi

Yürütme RG

Ayhan Aykanat

Demokrasi ve Katılım Derneği

Sivil Toplum RG

Şahin Tekgündüz

İstanbul Hepimizin Girişimi

Yargı RG

Hazal Mintaş

Adalet Sistemini İzleme Derneği

Anayasa RG

Mustafa Paçal

P24 Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Platformu

Yerel Yönetimler RG

Tuğba Kontaş

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
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1.4.4. Reform Grupları
Reform Grubu

Üye sayısı

Anayasa Reform Grubu

21

Yasama Reform Grubu

34

Yürütme Reform Grubu

17

Yargı Reform Grubu

19

Medya Reform Grubu

31

Sivil Toplum Reform Grubu

39

Yerel Yönetimler Reform Grubu

36

1.4.5. İl koordinatörleri
Kurum

İsim soyisim

İl

Çukurova ÇYDD

İbrahim Sarıdoğan

Adana

Ev Kadınları Derneği

Sema Turan Yapıcı

Adana

Çukurova ÇYDD

Sibel Özgümüş

Adana

Demokrasi ve Katılım Derneği

Serap Çelik

Gaziantep

Grup Genç Kahramanlar

Hayri Bekereci

Kahramanmaraş

E-Gençlik Derneği

Kemal Uysal

Bursa

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı

Nazlıcan Yıldız

Bursa

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti

Selahattin Şener

Erzurum

Genç Erzurum

Muhammet Ataibiş

Erzurum

İzmir Gençlik Diyaloğu Derneği

Kadri İnce

İzmir

Sivil Düşünce Ve Yönetişim Platformu

Süleyman Gök

İzmir

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

Tuğba Kontaş

Ordu

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

Mihriban Yuva

Ordu

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

Aysun Aydın

Ordu

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği

Hicran Karadoğan Kınık Samsun

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Cafer Koluman

Diyarbakır

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi

Dilan Kaya

Diyarbakır

Mezopotamya Barış Akademisi

Ramazan Turgut

Batman

Mardin Süryani Birliği Derneği

Yuhanna Aktaş

Mardin

Çift Kanatlı Gençlik Derneği

Ömer Furkan Sidar

Kayseri

Özgürlük Araştırmaları Derneği

İsrafil Özkan

Ankara

Anadolu Kadın Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Zübeyde Ozanözü

Ankara

Genç Düşünce Enstitüsü

Muratcan Işıldak

Ankara

TÜSODER

Kerem Ateş

İstanbul

Yerel Katılımı Destekleme Derneği

Köksal Çebi

İstanbul

Adalet Sistemini İzleme Derneği

Hazal Mintaş

İstanbul
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1.4.6. Sekreterya
İsim soyisim

Görevi

Hayriye Ataş

Genel Koordinatör

Mahir Kalaylıoğlu

Araştırma ve Politika Geliştirme Koordinatörü

Ali Beştaş

Savunuculuk Birimi Koordinatörü

Nilgün Yılmaz

Editör & Analist

Nesrin Köseler

Savunuculuk ve Kampanyalar Sorumlusu

Barış Coşkun

Savunuculuk ve Üye İlişkileri Sorumlusu

Neslihan Uras

Mecliste.org Proje Koordinatörü

Yeşim Özgel

Mali ve İdari İşler Sorumlusu

Cennet Özlalek

Ofis Sorumlusu

Yasemin Bingöl

Ofis Sorumlusu

1.4.7. DDA’nın bulunduğu şehirler
İzmir merkez

Diyarbakır merkez

Van merkez

Kayseri merkez

Ordu merkez

İzmir

20

Diyarbakır

16

Erzurum

3

Kayseri

4

Samsun

5

Manisa

1

Adıyaman

5

Muş

0

Karaman

1

Ordu

5

Aydın

0

Elazığ

0

Erzincan

0

Niğde

1

Tokat

1

Uşak

0

Batman

5

Van

3

Aksaray

0

Trabzon

3

Denizli

5

Hakkari

0

Bingöl

1

Konya

2

Kastamonu 2

Kütahta

0

Mardin

6

Kars

0

Sivas

0

Rize

0

Muğla

2

Malatya

0

Iğdır

1

Yozgat

1

Giresun

0

Afyon

0

Şanlıurfa

2

Toplam

8

Toplam

9

Amasya

0

Toplam

28

Siirt

1

Çorum

1

Toplam

35

Toplam

17

Adana merkez

Bursa merkez

Adana

9

Bursa

9

Edirne

Mersin

3

Balıkesir

0

Kırıkkale 1

Osmaniye

0

Çanakkale

1

Eskişehir 1

Hatay

2

Sakarya

1

Toplam

K.Maraş

1

Kocaeli

1

Antalya

3

Yalova

0

Gaziantep

0

Bolu

0

Isparta

1

Toplam

12

Toplam

19

8

Diğer
5

7

Ulusal merkezler

Ara toplam

Ankara

72

İstanbul

81

Adana

153

Yerel merkezler

Ara toplam

Diyarbakır

35

Ordu

17

Adana

19

İzmir

28

Kayseri

9

Bursa

12

Van

8

Diğer

7

Toplam

135

1.4.8. Çalışma alanlarına göre üyelerimiz
Alan

Üye sayısı

Ekoloji, çevre ve hayvan hakları

15

Gençlik ve çocuk hakları

35

Eğitim

13

Engelli hakları

18

Göç & mülteci hakları

3

İnsan hakları

13

İnsani yardım ve afet

3

Kadın

40

Kalkınma

4

Kimlik

16

Kültür

5

Medya

16

Mesleki örgütlenme & sendikacılık

14

Sosyal ve siyasi politika

75

Sağlık

7

LGBTİ+

9

Spor

1

Yardımlaşma

1

Toplam

288
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2. FAALİYETLERİMİZ:
2017-2019
DÖNEMİNDE NELER
YAPTIK?
Birlikte büyüdük, Türkiye’ye model olduk
• 2014 yılına 117 üye ile yola çıkan ağımız, iki yıl

içinde bu sayıyı yüzde 100’ün üzerine çıkararak
288 örgütün sesi haline geldi.

• Ülke çapında yaklaşık olarak 400 sivil toplum

örgütü ile iletişim halindeyiz.

• Ordu ve Van, bölge merkezlerimiz arasına katıldı.
• Saha ziyaretleri hız kazandı. 2017-2019

döneminde 20 ilde yaklaşık 600 paydaş ile
görüşüldü. 150 üye ile bir araya geldik. DDA ülke
çapında binlerce destekçiye ulaştı.
• İl koordinatörleri görev ve sorumluluklarını
belirleyerek, yapı belgesinde yerlerini aldılar.
14 ilden 26 il koordinatörü bölgelerinde
üye kazandırma ve savunuculuk çalışmaları
yürütmeye başladı.
• Aktif vatandaşlık eğitimleri kapsamında ağın

çoğulcu ve yenilikçi yapısının da en iyi yansıtan
yöntem olarak masa oyunu tasarlandı. Denge ve
denetleme atölyesi için modül hazırlandı.

Doğru, güvenilir ve tarafsız bilgi kaynağı
olarak öneriler geliştirdik
• Denge ve denetleme alanında 14 çağrı metni,

yedi politika belgesi ve 10 analiz raporu yayınladık.

• 223 kişinin katılımı ile sekiz demokrasi masası
kurduk. Reform önerilerimizi karar vericilere ve
ilgili kurumlara ilettik.
• Yerelde ve ulusalda çeşitli siyasi partilerden ve
kurumlardan 152 karar verici ile görüştük.
• Referandum sürecinde Anayasa Savunuculuk

Ekibi’nin öncülüğünde “Gündem Anayasa
Mevzu Denge ve Denetleme: Anayasa Değişikliği
Kanunun Denge ve Denetleme Bakımından
Değerlendirilmesi” raporumuzu sunmak üzere
Ankara’da 15 gazeteci ve köşe yazarının katılımıyla
basın toplantısı gerçekleştirdik. İstanbul’da 50
uluslararası medya temsilcisinin katılımıyla bir
basın toplantısı düzenledik.
• Genel seçim, yasama, yargı, yerel yönetimler
ve aktif vatandaşlık üzerine Yasama RG, Yerel
Yönetimler RG, Yargı RG, beş kampanya çalışması
yürüttü. Kampanya çalışmaları ile birlikte dijital
medyada 2 milyon 332 bin 151 kişiye ulaştık.

• Vatandaş kimdir? (Ayşe Teyze)
• Genel seçimler farkındalık artırma çalışmaları
(Ayşe Teyze)
• Güçlü ve hesap verebilir milletvekili seçmen
ilişkisine dikkat çekmek için “Meclis de Bizi
Görecek mi?” kampanyası
• Yerel yönetimler seçim kampanyası ve reform
önerileri

Aktif vatandaşlık eğitim çalışmalarımızı
başlattık
• Aktif vatandaşlık, kapasite geliştirme
alanlarında toplamda 56 kişinin katılımı ile üç
eğitim çalışması gerçekleştirdik.
• 2019 hazirandan beri beş ilde 132 kişinin
katılımıyla denge ve denetleme atölyeleri
düzenledik.

• Mecliste.org 700’den fazla uyarı, özet ve analiz
yayınladı.

Kendi dilimizle konuştuk, kendi
gündemimizi konuşturduk

Demokrasi refleksi olan vatandaşların
oluşturduğu çeşitli gruplar arasında, DDA
reform öncelikleri için geniş destek elde ettik

• DDA, 1 Türkiye Hayali çalışmasını

• Yedi ilde , 480 kişinin katılımı ile bölge panelleri
ve brifingler düzenledik.
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gerçekleştirdik.

• 43 kolaylaştırıcı ve organizatör için iki eğitim
• 12 ilde 49 atölye çalışması 515 vatandaş katılımı, 2000 hayal
• Ortak hayalleri ortaya koyan “1 Türkiye Hayali:

Türkiye İçin Bir Hayal, Fikir ve Ortaklık Haritası” raporu

lamak için güçlü bir kurumsal yapı inşa etmek
• İDG öncülüğünde DDA’nın kurumsal yapısını

• Toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırması
programını başlattık. Üç yıllık eylem planı
oluşturma çalışmalarına uzmanımızla birlikte
başladık.

Dijital ve konvansiyonel medyada yer
bulduk
2017 - 2019 tarihleri arasında 34’ü hazırladığımız
belgelerle ilgili olmak üzere medyada 101 habere
konu olduk.
Diğer yandan ağımız zaman zaman ulusal ve yerel
basında karalamalara da hedef oldu ve hakkımızda
asılsız haberler yayıldı. DDA, bu haberlerin yayınlandığı organlar ve yayınlayan kişilerle iletişime geçmeye
çalıştı; kendini ifade eden mektuplar gönderdi ve
websitesinden düzenli açıklamalarda bulundu.

Kurumsal yapımızı güçlendirdik
• Üçüncü stratejik plan, Koordinasyon Grubu
içerisinden oluşturulan “Stratejik Plan Ekibi”
tarafından hazırlandı ve Koordinasyon Grubu
tarafından kabul edildi. Stratejik plandaki
öncelikler:

• DDA’nın, vatandaş, medya ve karar vericiler
için tarafsız, güvenilir bilgi kaynağı olma
yönündeki becerisini ve yetkinliğini güçlendirmek
• Vatandaşların, genel anlamda demokrasi,
özellikle de denge denetleme anlayışı geliştirmelerine destek olmak için DDA’nın kapasitesini artırmak
• DDA üyelerine, çeşitli tabanları temsil eden
paydaş gruplarına ve genel olarak vatandaşlara, DDA’nın savunuculuk ve kamuoyu farkındalık çalışmalarına katılmaları için daha fazla
fırsat sağlamak, bir aradalık kültürünü güçlendirmek ve yaygınlaştırmak
• Demokrasi refleksi olan vatandaşların oluşturduğu çeşitli gruplar arasında DDA reform
öncelikleri için daha geniş destek sağlamak;
• Çeşitli siyasi, dini, sosyoekonomik altyapılardan gelen gruplarla iletişim ve ilişkileri güçlendirmek
• DDA’nın uzun dönemli sürdürülebilirliğini sağ-

ve kapasitesini güçlendirmek için yolsuzlukla
mücadele belgesi, şikayet mekanizmaları,
finansal yönetim belgeleri ve çalışan el kitabı gibi
yönetişim belgelerini hazırladık ve uygulamaya
koyduk.
• İç toplantılarımıza ara vermeden devam ettik.

Koordinasyon Grubu, reform grupları, İletişim
Grubu, İç Değerlendirme Grubu ve il koordinatörleri
461 kişinin katılımıyla 111 toplantı yaptı.

2.1. 2017 faaliyetleri
2.1.1. Yayınlar
Çağrı metinleri
• Duruşumuz Denge Denetleme, Talebimiz Yeni

Anayasa, Mart 2017

• Yasama Reform Grubundan 17 Nisan ve Ötesine
Mesaj, Nisan 2017
• Referandum Üzerine Bir Denge Denetleme
Değerlendirmesi, Mayıs 2017
• Bağımsız Yargı için Bağımsız HSK: Meclis,

Üyeleri Nasıl Seçmeli, Mayıs 2017

• Açlık Grevi Kritik Evrede, Demokrasi için

Normalleşme, Temmuz 2017

Politika belgeleri
• 696 Sayılı KHK Hakkında: Cezai Sorumsuzluk

Düzenlemesiiin Doğru Adres TBMM’dir!, Aralık
2017

Raporlar
• Anayasa Değişikliği Kanununun Denge
ve Denetleme Açısından Değerlendirilmesi”
Demokrasi Barometresi Raporu, Ocak 2017
• Etkin Meclis için Nasıl Bir Siyasi Partiler ve
11

Seçim Sistemi; İhtiyaçlar, Ölçütler, Öneriler
Demokrasi Barometresi Analiz Raporu, Eylül 2017
• 1 Türkiye Hayali Analiz Raporu, Aralık 2017

2.1.2. Savunuculuk çalışmaları
2.1.2.1. Reform grupları
2016 Kasım’da yeni yapının kabul edilmesiyle birlikte
DDA’nın kurumsal yapısı, denge ve denetlemenin bileşenleri olan yasama, yürütme, yargı, anayasa, yerel
yönetimler, medya ve sivil toplum reform alanları üzerine inşa edilmiş oldu. 2017 dönemi içerisinde reform
grupları kendi içlerinde toplanarak, yola çıkmadan
önce son hazırlıklarını tamamladılar.
Hangi üyelerin çalışmalarda ne derece aktif olmak
istediği netleştirildi; grupların içinde mesai harcamaya
daha gönüllü üyelerden oluşan birer çekirdek ekip
kuruldu. En önemlisi de gruplar, temel olarak hangi
konulara odaklanacakları üzerinde uzlaştı. Bu dönem
içerisinde reform grupları 2018-2020 DDA stratejisinin
oluşturulması için de bir araya geldi. Yapısallaşmaya
yönelik toplantıların yanı sıra, reform grupları ilk kampanya ve savunuculuk çalışmalarını da başlattılar.

nun doğrudan muhataplarıyla da paylaşıldı. Mecliste
grubu bulunan üç siyasi parti (AK Parti, CHP, HDP)
ve Saadet Partisi temsilcileri ile bir araya gelinerek
raporun içeriği hakkında bilgi verildi. MHP yönetimi
ve milletvekillerine iletilen randevu talebi yanıtlanmadığı için bu partinin temsilcileriyle görüşme
gerçekleştirilemedi. Yasamacılar milletvekillerine,
ölçüt ve önerileri tane tane anlattılar; "Bir değişiklik
yapacak olursanız, bizlerin bu çalışmalarını da göz
önünde bulundurun" diyerek yanlarından ayrıldılar.
Tüm ziyaretlerinden olumlu geri dönüşler aldılar.
Yargı Reform Grubu Çalışmaları
Haziran 2017’de, bir ilk gerçekleşti: Meclis Hakimler
ve Savcılar Kurulu (HSK)’nın üyelerini doğrudan
kendisi seçti. "Yargının direği hakimler, hakimlerin
kaderini belirleyen HSK, bizlerin iradesini temsil eden
ise Meclistir" dedik. “Vatandaşlar olarak, mevzuya
hakim olmak hakkımız” diye de ekledik. Yargı Reform
Grubu meclisten, HSK seçimlerini bağımsız yargıyı
zedelemeyecek şekilde yürütmesini talep etti. Meclis,
adayların bilgilerini açıklamadı; grup üyeleri, 83 adayın bilgilerini kendi imkanlarıyla araştırıp kamuoyuna
sundu. Meclis, adaylarla görüşerek sorması gereken
soruları sormadı; yargı grubu dünyadaki iyi örnekleri
inceledi, örnek sorular seçti ve adaylara yöneltti.

Öne çıkan çalışmalar
Yasama Reform Grubu çalışmaları
16 Nisan referandumu ile meclisin konumu daha
önemli hale geldi, üzerine düşen sorumluluklar arttı.
Yasama Reform Grubu, ülkede bir ilki gerçekleştirdi;
siyasi parti ve seçim sistemi reformunu Türkiye’de
daha önce kimsenin ele almadığı bir perspektiften
masaya yatırdı: "Siyasi parti ve seçim sistemi nasıl
kurgulanırsa, Meclis de öyle oluşur ve çalışır" dedi.
Seçimlerden sonra başlayacak yeni dönemde faydalanılması hedefiyle, “Etkin Meclis İçin Nasıl Bir Siyasi
Parti ve Seçim Sistemi: İhtiyaçlar, Ölçütler, Öneriler”
başlığı altında bir rapor hazırlandı. Raporda, hem
evrensel ölçütler hem de halkın beklentileri ortaya
konarak, Türkiye’deki mevcut durumun değerlendirmesi yapıldı ve ihtiyaçları giderecek çözüm önerileri
sunuldu.
Rapor, siyasi parti ve seçim sistemi değişikliğini
hayata geçirecek olan yetki sahipleriyle, yani konu12

Medya Reform Grubu çalışmaları
Medya, denge denetleme sisteminin en önemli rol
sahiplerinden biri olmasına karşın, Ağ olarak bugüne
kadar bu alanda kaynak kabul edebileceğimiz bir
belge geliştirme fırsatımız olmamıştı. Medya Reform
Grubu kendine ilk iş olarak bunu belirledi: Akademisyen, yerel medya çalışanı, iş insanı ve bürokratlardan
oluşan 14 farklı uzmandan görüş alarak, “denge denetleme perspektifinden vatandaşın doğru ve güvenilir habere ulaşması” başlığı çerçevesinde bir analiz

metni hazırlandı. Grubun yeni dönemdeki çalışma
alanları ise, medyanın güvenli bilgi kaynağı olması,
medyanın denge denetlemedeki rolü, yeni medya envanteri oluşturma, yeni medya ve vatandaşın bilgiye
ulaşması olarak sıralandı.

2.1.2.2. Kampanyalar

2.1.2.3. Saha çalışmaları ve etkinlikler: Demokrasi masaları, atölyeler,
paneller, kampanyalar, ziyaretler
Mart 2017
Pilot illerde hayalgücü buluşmaları

Hadi tanışalım: Bir ortaklık olarak vatandaşlık
Hedef kitlemizi, aynı ülkede birlikte yaşadığı diğer
insanlarla, vatandaşlık kimliği üzerinden yeniden
tanışmaya davet ettik. Bu aynı zamanda, herkesi
kendi vatandaşlığı ile de tanıştırmak demekti. Yani
öncelikle onlarda, vatandaşlığın kendileri için ne
ifade ettiğini sorgulamalarını sağlayacak bir merak
uyandırdık. İnsanlar yönetimi değiştirebileceklerine
inanmıyor, kendi güçlerini azımsıyor ve vatandaşlık
kavramını genellikle, artık işlemeyen -belki de hiçbir
zaman işlememiş- pas tutmuş, işe yaradığına hiç
şahitlik etmedikleri bir müessese olarak tanımlıyorlardı. “Tanışalım” dediğimizde, aslında bugüne kadar
tanışmadığımızı ya da yanlış tanıştığımızı söyledik.
Tanışmakta başlangıç vardı, yenilik vardı, tazelenme
vardı. Yani yeni bir oyun alanı yarattık.

1TRH projesi kapsamında DDA’ya üye 46 STK’nın ev
sahipliğinde, çok daha fazla sayıda STK’nın desteği ile
DDA üyesi 22 kolaylaştırıcı ve 22 organizatör, 12 ilde
(Adana, Kahramanmaraş, Bursa, Diyarbakır, Mardin,
Erzurum, İzmir, Denizli, Kayseri, Ordu, Ankara ve İstanbul) 54 Hayalgücü Buluşması gerçekleştirdi. Buluşmalarda bir araya gelen 570 kişi 2030'da nasıl bir ülkede
yaşamak istediğini hayal gazeteleriyle tarihe kaydetti.
İstanbul ve Ankara üye bilgilendirme toplantıları
“Anayasa Değişikliği Kanunu'nun Denge ve Denetleme Açısından Değerlendirilmesi” raporu DDA üyeleri
ile paylaşıldı, Ankara ve İstanbul’da yaklaşık 120
kişinin katılımı ile toplantılar gerçekleştirdi. Anayasa
Değişikliği Kanunu'nu objektif denge denetleme
ölçütleri bakımından her birlikte değerlendirdik.

Haziran 2017
Vatandaşlığı kavramsal elbisesinden soyup hayatımızdaki yeri üzerinden tanımladık. Vatandaşlığın,
aynı ülkede bir arada bulunan farklı yaşamları, bakış
açılarını ve düşünce biçimlerini buluşturan bir ortaklık
olduğuna üstü kapalı dikkat çektik. Akabinde, hem
devlet-vatandaş ilişkisi hem de aktif vatandaşlığa dair
bilgiler paylaştık. Bunu yaparken yer yer biz konuştuk,
yer yer tasarımcımız Çiğdem’in bu çalışma için çizdiği
“Ayşe Teyze” karakterini konuşturduk. Anlatıcı olduğumuzda didaktik bir üslup kullanmamaya; karakteri
konuşturduğumuzda ise, fazla normatif ve hayattan
kopuk kalmamaya özen gösterdik.

Yasama RG çekirdek ekip toplantısı
Yasama Reform Grubu, siyasi parti ve seçim sistemi
üzerine gerçekleştireceği kampanya dahilinde, medya
ve karar vericilere yönelik yapılacak çalışmaların planlanması, yöntem ve taktiklerin belirlenmesi konularını
tartışmak üzere Bursa’da toplandı.

Temmuz 2017
Sivil Düşün çalıştayı
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Sivil Düşün’ün 4-5 Temmuz tarihlerinde ODTÜ’de gerçekleşen sivil toplum forumunda, hem bir hayalgücü
buluşması yaptık, hem de çabalarımızın nereden nereye geldiğini tüm STK’larla paylaşma fırsatı bulduk.

Ağustos 2017
Yasama RG savunuculuk ekibi toplantısı

Dijital medyada DDA
DDA 2017 yılında yaptığı çalışmalarla dijital dünyada da topluluğunu geliştirdi. Web sitesi, Facebook,
Twitter ve Youtube üzerinden toplam 1 milyon 160
bin 459 kişiye eriştik. 2017 yılında en çok ilgili çeken
içeriklerimiz referandum öncesi ve sonrasında
hazırladığımız anayasa ile ilgili videolar oldu.

Yasama Reform Grubu, kampanya mesajları ve savucunuluk hedeflerini oluşturmak üzere Ankara’da
bir araya geldi.

2.1.3. Eğitimler
Ocak-Şubat 2017
Kolaylaştırıcı ve organizatör eğitici eğitimleri
Üyelerimiz arasından 44 kişilik bir kolaylaştırıcı &
organizatör ekibi gönüllülük esası ile kuruldu. Bu
ekip Aralık ve Ocak aylarında profesyonel eğitmenlerden yöntem ve içerik eğitimleri aldılar.

2.1.4. İletişim faaliyetleri
Basınla ilişkiler
Bu dönemde beşi “Anayasa Değişikliği Kanununun
Denge ve Denetleme Açısından Değerlendirilmesi
Analiz Raporu” ile ilgili olmak üzere, hakkımızda
toplam 14 haber yayınlandı.
• Ocak 2017, Anayasa Değişikliği
Kanununun Denge ve Denetleme Açısından
Değerlendirilmesi Analiz Raporu Ulusal Basın
Lansman Toplantısı, Ankara

2.1.5. Yönetişim
2016 Kasım’da yeni yapının kabul edilmesi ile birlikte reform grupları, Koordinasyon Grubu temsilcilerini seçtiler. 26-27 Şubat 2017 tarihinde 3. dönem
KG temsilcileri, İletişim Grubu temsilcileri ve İç
Değerlendirme Grubu'yla birlikte, ilk koordinasyon
toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi. Mart ayında
DKD yönetim kurulunu oluşturmak üzere KG tekrar
bir araya geldi.

2.1.6. Programlar

• Anayasa Değişikliği Kanununun Denge ve

Denetleme Açısından Değerlendirilmesi Analiz
Raporu, Uluslararası Basın Toplantısı, İstanbul
Ele aldığımız dosya konuları
• Anayasa değişikliği
• OHAL döneminde yasama
• İçtüzük değişikliği

Bu konularla birlikte HSK değişikliği, 2018 bütçesi,
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YSK değişikliği, taşeron düzenlemesi gibi meclisin
gündemine giren pek konu ile ilgili 86 içerik hazırladık. Bütün bu içeriklere web sitesi ve sosyal medya
üzerinden 500 bine yakın kişi erişti.

2.1.7. Projeler
• Siyasi Partiler ve Medya Reformunun

Desteklenmesi Projesi, MATRA Fonu

• 1 Türkiye Hayali, İsveç Fonu, Black Sea Trust, NDI

2.2. 2018 faaliyetleri
2.2.1. Yayınlar
Çağrı metinleri
• Televizyon ve Radyolara Sesleniyoruz: Adaylara

Eşit Fırsat Tanıyın!, 27 Mayıs 2018

• Siyasi Partiler, Ortak Denge Denetleme Vaatlerini

Öneriler, Aralık 2018

Raporlar

• 1 Türkiye Hayali: Türkiye İçin Bir Hayal, Fikir ve
Ortaklık Haritası, Ocak 2018
• Katılımcı Demokrasi için Doğru ve Güvenilir

Bilgi: Dijitalleşen Medya için Denge Denetleme
Perspektifinden Öneriler, Şubat 2018
• 24 Haziran Seçimlerine Doğru: Denge

Denetlemenin Dokuz Ölçütü Işığında Seçim
Bildirgeleri, Haziran 2018
• Denge Denetlemeli Bir Başkanlık Sistemi için

Reform Önerileri, Eylül 2018

Ölçütler
• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yargı

Bağımsızlığına Yönelik Reform Gündemi için Denge
Denetleme Ölçütleri, Temmuz 2018
• Denge ve Denetlemeye Dayalı Bir Düzende

Yasama Organı için Ölçütler, Ekim 2018

Acilen Hayata Geçirmeli, 5 Temmuz 2018

• OHAL Sona Ererken: Yeni Dönemde Amaç, Tüm
Vatandaşların Sahipleneceği Güçlü Bir Demokrasi
ve Normalleşme Olmalı, 19 Temmuz 2018
• Yeni Sistemin İlk Meclisine Denge Denetleme

Selamı: Vaatleri Hatırlayın, Bir Arada Çalışın, Ekim
2018

Politika belgeleri
• Seçimlerle İlgili Her Değişiklikte, Temsilde Adalet
ve Güvenilirlik Öncelenmeli, 19 Mart 2018
• Katılımcı Demokrasi için Medyada Çok Seslilik ve

Bilgiye Erişim Şarttır, Nisan 2018

• Terörle Mücadele, Denge Denetleme Ve Toplumsal
Rıza Korunarak Yürütülmeli, Temmuz 2018
• Yeni Sistem, Yeni İçtüzük, Güçlü Ve Etkin Meclis
için Öneriler, Ekim 2018
• Tutukluluğun Cezaya Dönüşmemesi için Somut

2.2.2. Savunuculuk çalışmaları
2.2.2.1. Reform grupları
2018 yılı içerisinde reform grupları çalışmaları ivme
kazandı. 2017’nin sonuna doğru tamamlanan stratejik
plan çerçevesinde atılacak adımları belirlemek üzere,
tüm gruplar bir araya geldi. Bu dönemde özellikle
erken seçim çalışmaları, seçimlerden sonra gerçekleşmesi planlanan reformlar için önerileri hazırlıklarına
ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verildi. Reform grupları
bu çalışmalar etrafında birlikte hareket ettiler.

Öne çıkan çalışmalar
Yasama Reform Grubu çalışmaları
Kamuoyunda “ittifak yasa tasarısı” olarak anılan
yasa teklifi, 12 Mart günü Mecliste görüşülmesinin
ardından, Cumhurbaşkanı tarafından da onayla-
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narak yürürlüğe girdi. Yasama Reform Grubumuz,
“Seçimlerle İlgili Her Değişiklikte, Temsilde Adalet
Öncelenmeli” başlıklı bir politika belgesi hazırladı.
Politika belgemiz, kanun değişikliğini iki ölçüte göre
değerlendirdi: Bunlardan ilki, seçimlerin özgür, adil
ve eşit şartlarda yapılması, vatandaşların iradesinin
parlamentoya olabildiğince adil yansıması. İkincisi
ise, kanunlaşan teklifin güçlü, yürütmeyi denetleyen
ve hesap sorabilen bir meclisin oluşumuna hizmet
edip etmediği. Metinde, görüş ve değerlendirmelerin
yanı sıra, öneriler de sunuldu.

çerçevede değişiklikler; seçim güvenliği ve ifade
özgürlüğü; adayların denge ve denetleme ile ilgili
taahhütlerine dair vatandaşları bilgilendirmek
amacıyla dijital içerikler üretildi.
"Meclis de bizi görecek mi?" kampanyası

Yargı Reform Grubu çalışmaları
Yargı Reform Grubu, Aralık 2017’de yürürlüğe giren
696 sayılı KHK’nın 103 ve 121. maddeleriyle ile ilgili
değerlendirme ve önerilerini paylaştıkları bir politika
belgesi hazırladı. 121. madde ile getirilen, “darbe
ve terör olaylarının bastırılmasına yardım edenlere
yönelik cezai sorumsuzluk” düzenlemesinin keyfi
uygulamalara kapı aralayabileceği, “tutukluların tek
tip kıyafetlerle mahkeme önüne çıkmalarını” düzenleyen 103. madde ile ise, adil yargılanma hakkının zarar
gördüğüne dikkat çekildi. Bu iki maddenin gözden
geçirilmesi ve tüm partilerin katılımıyla mecliste tartışılması gereği belirtildi.

Güçlü ve hesap verebilir milletvekili seçmen ilişkisine
dikkat çekmek için “Meclis de Bizi Görecek mi?” kampanyası yürütüldü.

2.2.2.3. Saha çalışmaları ve etkinlikler: Demokrasi masaları, atölyeler,
paneller, ziyaretler
Ocak 2018

Medya Reform Grubu çalışmaları

1 Türkiye Hayali savunuculuk çalışmaları

Medya Reform Grubu, bu dönemde bu analiz belgesinin üzerine bir de politika belgesi koydu. “Katılımcı
Demokrasi İçin Medyada Çok Seslilik ve Bilgiye Erişim
Şarttır” başlıklı politika belgesinde meclisten geçen
internet yasası ve Doğan Medya’nın el değiştirmesi
çerçevesinde, medyada çok seslilik ve bilgiye erişim
konusunu, seçimlerin güvenilirliği ve meşruiyeti açısından masaya yatırdı.

1 Türkiye Hayali Raporu, Adana, Ankara, Bursa, Batman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş, Mardin ve Ordu olmak üzere 12 ilde
120’den fazla karar verici, iş insanı, medya temsilcisi
ve sivil toplum örgütü ile paylaşıldı.

2.2.2.2. Kampanyalar

Mart 2018
Uzlaşma için demokrasi masasında buluştuk:
Cumhurbaşkanlığı sisteminde nasıl bir denge
denetleme?

Genel seçim çalışmaları
DDA, 24 Haziran seçimleri döneminde yoğun farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi:
• “24 Haziran Seçimlerine Doğru: Denge
Denetlemenin Dokuz Ölçütü Işığında Seçim
Bildirgeleri” raporu yayınlandı.
• “Vaat Okuma Kılavuzu: Partiler Neyin Sözünü
Veriyor” raporu yayınladı.
• Aday gösterme ve seçimle ilgili yasal
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DDA, cumhurbaşkanlığı sistemini hayata geçirecek
mevzuat çalışmalarının güçlü denge denetleme

mekanizmalarıyla kurgulanabilmesi yönünde söz
söylemek için sivil toplum adına inisiyatif aldı; farklı
dünya görüşleri ile siyasi bakış açılarına sahip deneyimli ve uzman isimlere bir çağrı yaptı. Ev sahipliğini
DDA’nın üstlendiği demokrasi masası buluşması,
yasama, yürütme, yargı, yerel yönetimler ve seçim
sistemi konularında uzman ve deneyimli 100’ü aşkın
ismin katılımıyla 3 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşti.

parlamenter sistem arasındaki temel ve mekanik
farklılıkları daha iyi anlamak, devletin farklı kollarının
başkanlık sistemi altında birlikte nasıl çalıştıklarını
daha iyi anlamak; ve sistemin reformu için savunuculuk fırsatlarının belirlenmesi amacıyla yuvarlak masa
toplantısı organize edildi.

Mayıs-Haziran 2018

Üye bilgilendirme toplantıları ve paydaş
ziyaretleri: Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır,
İstanbul, İzmir ve Ordu

Reform grupları toplantıları

Kasım-Aralık 2018

DDA'da bakış açısı ve strateji değişikliği ile SIDA projesi ve finansal kaynaklar çerçevesinde, reform grupları
ile değerlendirme toplantıları yapıldı. Toplantılara
DDA aktörlerinden 102 kişi katıldı.
• Medya Reform Grubu Toplantısı, 7 Mayıs 2018
• Yürütme Reform Grubu Toplantısı, 11 Mayıs 2018
• Yerel Yönetimler Reform Grubu Toplantısı, 15
Mayıs 2018
• Yasama Reform Grubu Toplantısı, 18 Mayıs 2018
• Anayasa Reform Grubu Toplantısı, 24 Mayıs 2018
• Yargı Reform Grubu Toplantısı, 26 Mayıs 2018
• Sivil Toplum Reform Grubu Toplantısı, 27 Mayıs
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• İletişim Grubu Toplantısı, 1 Haziran 2018
• Yerel Koordinasyon Toplantısı, 2 Haziran 2018
• Koordinasyon Grubu toplantısı, 10 Haziran 2018

Eylül 2018
Reform grubu temsilcileri ve uzman toplantısı
Genel seçimlerin ardından, yedi reform grubunun
temsilcileri ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
anayasa hukuku uzmanı Vahap Coşkun, Hacettepe
Üniversitesi Kamu Yönetimi Fakültesinden yerel
yönetimlerde uzman Prof. Dr. Muhittin Acar, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi'nden
başkanlık sistemlerinde uzman Doç. Dr. Didem
Yılmaz, Galatasaray Üniversitesi'nden anayasa
hukuku uzmanı Prof. Dr. Şule Özsoy Boyuncu, Ankara
Üniversitesi kamu yönetimi uzmanı Prof. Dr. Hakkı
Hakan Yılmaz’ın katılımlarıyla cumhurbaşkanlığı ve

Denge ve Denetleme Ağı, 2018 dönemi içerisinde ilk
saha ziyaretlerini merkez illeri olan Bursa, İzmir, Ordu,
Adana, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde DDA topluluklarının oluşturulması,
çeşitli topluluklara ulaşma, üyelerin ağ faaliyetlerine
aktif katılımının sağlanması, il koordinatörlerinin
yerellerinde güçlendirilmesi amaçlandı. Bu illerde altı
üye toplantısı organize edildi ve DDA’nın 2018-2020
perspektifi aktarıldı. Toplantılara 60 üye katıldı. Aynı
zamanda topluluk ilişkilerinin temellerini atmak için
çeşitli çalışma ve uzmanlık alanlarından 56 paydaş
ile birebir görüşme gerçekleştirildi. Bütün görüşmeler
dönemin Sürdürülebilirlik, Topluluk Oluşturma ve
İyi Yönetişim Birimi yöneticisi Hayriye Ataş ile, Saha
Koordinatörleri Ali Beştaş ve Barış Coşkun tarafından
planlandı ve il koordinatörlerinin kolaylaştırıcılığında
yürütüldü. Paydaş görüşmelerinde ağ çalışmaları
özetlendi, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar
konusunda paydaşlar bilgilendirildi. Üye toplantıları
ile amaçlanan bir diğer nokta da üyelerin ağı ve çalışmalarını sahiplenmesinde olumlu etki yaratabilmek
ve çalışmalara sundukları katkıların göreceli olarak
artırılması oldu. Yerelleşme ve derinleşme stratejisine
yönelik olarak gerçekleştirilen saha çalışmaları öncesinde Ekim ayı başında 259 olan üye sayısı, saha çalışmaları sonrasında 271 oldu (Ocak 2019 ayı itibariyle).
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Yedi ilde, “Denge ve denetleme
perspektifinden başkanlık sistemi" panelleri

Bu dönem içinde DDA, üyelerden bir çalışma grubu
oluşturarak toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması
programına başladı ve ilk planlama toplantısının Kasım ayında gerçekleştirdi. Toplamda farklı RG’lerden
altı kişinin oluşturduğu çalışma grubu bu toplantıda
çalışma prensiplerini yaklaşımını ve çalışma planını
belirledi. Çalışma planına göre kısa süre içerisinde
uzman istihdam edilmesine karar verildi.

Aralık 2018
Sendika temsilcileri ile tematik görüşme

DDA, aktif vatandaşlık ve katılımın artırılması, hükümet sistemleri başta olmak üzere, vatandaşların
temel meseleler hakkında farkındalığının artması
amacıyla, Türkiye’nin bölgesi ve yedi ilinde, 400’den
fazla kişinin katılımıyla paneller gerçekleştirdi.
Ankara Üniversitesi’nden Dr. Ersoy Kontacı, Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Tanel Demirel, Sabancı
Üniversitesi’nden Prof. Fuat Keyman, Galatasaray
Üniversitesi’nden Doç. Demirhan Burak Çelik, Ege
Üniversitesi’nden Prof. Tanju Tosun ve Bahçeşehir
Üniversitesi’nden Doç. Didem Yılmaz konuşmacı
olarak panellerde yer aldı.

Bursa’daki saha ziyaretleri sırasında sendika temsilcileri ile görüşüldü, sonrasında da Diyarbakır ve Bursa’da sendika başkanlarının katıldığı genel kurulda
görüşmelere devam edildi. Görüşmelerin en önemli
boyutu, sendikaların kurumsal yapı olarak binlerce
temsilcilerinin olması, içerik olarak denge ve denetleme ile ilgili konularla yakından ilişkili olmasıydı.
DD-Gençlik atölyesi
Aktif vatandaşlık ve yerelleşme çalışmaları kapsamında farkı tematik alanlar keşfetmek, DDA toplulukları
oluşturarak etki alanını genişletmek amacıyla, 6 Aralık
2018 tarihinde Ufuk Üniversitesi İncek Kampüsü’nde
Proje ve Organizasyon Topluluğu üyesi 11 genç üniversiteli ile bir denge denetleme atölyesi gerçekleştirildi.

Kasım 2018

2.2.3. Eğitimler

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanlar kurulu

Eylül 2018

Türkiye’nin 81 ilinden 95 medya temsilcisinin bir araya
geldiği 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Ordu’da
gerçekleştirilen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
17. Başkanlar Kurulu toplantısında Ordu il koordinatörümüz ve Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Yönetim
Kurulu üyesi Tuğba Kontaş, Denge ve Denetleme Ağı’nı
temsilen bir sunum gerçekleştirdi. Ağ çalışmalarının
aktarıldığı, yerel medyanın denge denetleme açısından
öneminin vurgulandığı sunum, Ordu’daki yerel paydaşımız Ordu Gazeteciler Cemiyeti’nin daveti üzerine
yapıldı.

İl koordinatörleri kapasite geliştirme eğitimi

Toplumsal cinsiyet eşitliği toplantısı
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21-22-23 Eylül 2018 tarihlerinde, Türkiye’nin 10
ilinden (Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul,
İzmir, Kahramanmaraş, Ordu, Batman, Mardin) Denge
Denetleme Ağı üyesi 22 il koordinatörü katılımıyla
Ankara’da kapasite geliştirme eğitimi düzenlendi. Uzman eğitmenlerle birlikte yürütülen ve üç gün süren
eğitim programı boyunca, ağın ana bileşenlerinden
olan il koordinatörlerinin kapasitelerini geliştirmek,
motivasyonlarını artırmak ve bilgi seviyelerini eşitlemek amaçlandı.

ğırdı. Bu çerçevede ilk değişiklik, tüm DDA üyelerine
kendi sözlerini söyleyip önerilerini iletmek yolunda
fırsat sunan reform gruplarımızı yapılandırmak oldu.
Ağımızı kurumsal anlamda güçlendirmek yönünde
attığımız bu adımların bir devamı olarak, DDA’ya
kurulduğu günden bu yana uzman desteği vermiş
olan Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) ile mevcut tüm
kurumsal ilişkilerimizi sona erdirdik. NDI’ya, şimdiye
dek sağladıkları işbirliği fırsatları, uzmanlık ve teknik
destekleri için teşekkür ederiz.”

2.2.4. İletişim faaliyetleri
Basınla ilişkiler
2018 yılında basında DDA’nın yaptığı çalışmalar
hakkında 26 haber, köşe yazısı gibi içerik yayınlandı.
Bunlardan 15 tanesi 1 Türkiye Hayali raporu hakkındaydı. Bu 15 haberden dördü köşe yazısı, biri radyo
programı, üç tanesi ise online TV yayınıydı.

Dijital medyada DDA
Bu dönem de DDA web sitesi ve sosyal medya üzerinden 899 bin 323 kişiye erişti. Ayrıca çoğunluğu genel
seçim çalışmaları ile ilgili 20 video hazırlandı.

Nisan 2018
SIDA-İsveç Kalkınma Ajansı ile işbirliği
DDA 2018-2020 yılları arasındaki faaliyetlerini yürütmek üzere, yeni bir fon anlaşmasına imza attı. İsveç
Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), üç yıl
boyunca ağın güncel stratejik planında ortaya konan
hedeflerin gerçekleştirilmesi, Sekretaryanın genişlemesi, Koordinasyon Grubu, reform grupları, DDA yerel
tabanı, İletişim Grubu ve İç Denetleme Grubu’nun işleyişini finanse ediyor. SIDA fonunun alımı ve dağıtımı,
İPM aracılığıyla gerçekleşiyor.

Mayıs-Haziran 2018
DDA 2018-2020 stratejisi bilgilendirme
toplantıları
Koordinasyon Grubu ve İç Değerlendirme Grubu,
reform grupları, İletişim Grubu ve yedi bölgeden
gelen koordinatörler, SIDA Projesinin tartışılması,
bu süreçte sorumlulukların tanımlanması ve gerekli
hazırlıkların yapılması için bir araya geldi. Toplantılara
102 ağ üyesi katıldı.

Ağustos-Kasım 2018

2.2.5. Yönetişim
Mart 2018
Yeni dönem, yepyeni DDA!
DDA, 2018 Mart ayı itibariyle NDI ile yollarını, şu
açıklamayla ayırdı: “Ülkemizde ve dünyada reform
ihtiyaçları sürekli güncelleniyor. Değişen koşullar ve
farklılaşan ihtiyaçlar, ağımızı da harekete geçmeye ça-

DDA, kendi kurumsal yönetişiminin de güçlendirilmesi için önemli bir gelişme kaydetti. İDG öncülüğünde
DDA, yolsuzlukla mücadele, şikayet mekanizmaları, satın alma prosedürlerinin geliştirilmesi, bütçe
yetkilerinin tanımlanması ile ilgili politikalar geliştirip,
çalışan ve idari prosedürler için el kitabı hazırladı.
Buna ek olarak, DDA, temel boşlukları doldurmak için
Dernekler Yasası'na aykırı olabilecek konuları gözden
geçirdi. DDA’nın çalışmalarını Dernekler Yasası'na
uyumlu hale getirmek için bir dizi değişiklikler yapıldı.
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Aralık 2018
İDG Nisan 2018-Ocak 2019 raporunu sundu.

2.2.6. Programlar

temsilcisinin katılımı ile bir eğitim gerçekleştirdik.

2.2.7. Projeler
SIDA-Aktif Vatandaşlık Projesi

2.3. 2019 faaliyetleri
2018 yılında mecliste.org olarak 2019 bütçesi, seçim
ittifakı, yeni sistemin özellikleri gibi kamuoyunun da
gündeminde olan 25 konuyu ele aldık. Bu 25 başlıkta
195 tweet, 139 Facebook postu, 52 web sitesi içeriği,
110 grafik kart, beş video ve dört komisyon raporu hazırladık. Bütün bu içeriklerimiz toplamda 500 bine yakın kişiye erişti. Ayrıca 24 Haziran seçimleri ile hayata
geçen yeni hükümet sisteminde meclisin yeni rolünün
ve konumunun nasıl olacağını; vatandaşlar olarak yasalara katılımın ve meclis ile ilişki kurma biçimlerinin
nasıl değişeceğini anlattığımız “Seçimlerden önce ve
sonra meclis” video dizimiz 34 bin 92 kez izlendi.

2.3.1. Yayınlar
Çağrı metinleri
• Seçime Az Kala ‘Yereli Görmek’ için Dört Çağrı:
Kim, Neden, Nasıl Yapmalı?, Mart 2019
• Seçimler Bitti: Şimdi Yerel Yönetimlerde Reform
Zamanı, Nisan 2019
• Kemal Kılıçdaroğlu’na Yönelik Saldırıyı
Kınıyoruz!, Nisan 2019
• Meclisteki Tüm Partiler, Yeni Anayasa için Acilen

Bir Araya Gelmeli, Haziran 2019

• Yargı Kararıyla Gerekçelendirilmemiş Kayyum
Atamaları, Denge Denetleme Önünde Engeldir!,
Eylül 2019

Politika belgeleri
• İfade Özgürlüğünü Sınırlayan Hakaret Suçu,
Ceza Kanunundan Çıkmalı, Şubat 2019

Raporlar
• “3 Mart 2018, Demokrasi Masası Buluşması Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Nasıl Bir Denge
Denetleme?”, Ocak 2019

Bunlara ek olarak hem kapasitesimizi güçlendirmek
hem de kamuoyunda farkındalık yaratmak üzere
kolları sıvadık ve birlikte öğrenelim çağrısıyla 15-18
Şubat tarihleri arasında Ankara’da 15 sivil toplum
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• “Yerel Seçim Öncesi Van & Adana Demokrasi
Masası Buluşmaları: Kentleşen Türkiye’de Katılımcı
Bir Yerel Yönetimin İlkelerini Düşünmek, Mart
2019
• “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Güçlü Bir
Denge ve Denetleme Aktörü Olarak Demokratik ve
Katılımcı Bir Yerel Yönetim İçin İhtiyaç ve Talepler”

(Yayın hazırlığında, Eylül 2019)

Yasama Reform Grubu

• Yargı Reformu Stratejisine Denge Denetlemeden
Bakmak, Demokrasi Masası Analiz Raporu (Yayın
hazırlığında, Eylül 2019)

Güçlü & etkin meclis için önerdik: Yeni sistemde
nasıl bir içtüzük?
Meclis çalışmalarının değişen hükümet sistemiyle
uyum içinde sürdürülebilmesi için TBMM’nin işleyiş
ve düzenini belirleyen içtüzük metninde değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Anayasa Komisyonu Ekim
2018’de hızlı birkaç değişiklik yaparak bu konuda bir
başlangıç yaptı. Ancak çalışmaların devamı gelmedi.
Yasama Reform Grubumuz konunun gündeme gelişini bir fırsat olarak değerlendirdi ve bir süredir savunuculuğunu yaptığı “etkin meclis yapısını destekleyecek
bir içtüzük” için gelecek çalışmalara yön vermesi
hedefiyle kapsamlı öneriler ortaya koydu.

2.3.2. Savunuculuk çalışmaları
2.3.2.1 Reform Grupları
Bu dönem içerisinde bütün reform grupları kısa, orta
ve uzun vadeli çalışma konularını ve stratejik önceliklerini belirlediler:
• Yargı RG: Yargı ölçütleri, silahların eşitliği,

hakimlik teminatı & doğal hakimlik, mesleki eğitim
ve etik, yargının etkinliği ve verimliliği & adalete
erişim, HSK’nın yapısı ve işleyişi, yüksek yargı
atamaları, mali ve idari özerklik, yargının denetimi
& hesap verebilirliği
• Yerel Yönetimler RG: Yerel yönetim ölçütleri,
stratejik planlama süreçlerine katılım, kent
konseyleri ve diğer alternatif katılım mekanizmaları,
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için izlenecek
ana modelin belirlenmesi, izleme & denetleme
mekanizmaları, yerel yönetimler özelinde sosyal
içerme politikaları geliştirme, geri çağırma
mekanizmaları, seçim sistemi reformu, katılımcı
bütçeleme ve finansman şeffaflığı.
• Medya RG: İfade özgürlüğü, doğru ve güvenilir
medya, medya ve ekonomi politikaları. (Medya
Reform Grubu, ayrıca Hrant Dink Vakfı’na proje
başvurusunda bulunmayı başardı.)
• Sivil Toplum RG: Sivil toplum ölçütleri, toplantı
ve gösteri yürüyüşü hakkına dönük politika
önerileri, çıkar ve baskı gruplarının parlamento
ilişkileri.
• Anayasa RG: Anayasa reform grubu henüz bir

strateji belirleyemedi.

• Yasama RG: Yasama ölçütleri, başkanın
kararname yetkisi, iyi yasama, bütçe yetkisi,
milletvekili yerel ilişkisi, siyasi partiler reformu,
seçim sistemi reformu, lobicilik kanunu, yasama
dokunulmazlığı.

Öne çıkan çalışmalar

Yargı Reform Grubu
Uzun tutukluluklar neden yaşanıyor, nasıl aşılır?
Yargı Reform Grubumuz, ceza yargılamalarındaki makul gerekçeden yoksun ve orantısız tutuklulukları ele
aldığı bir politika metni hazırladı. Metinde, tutuklama
gerekçelerindeki yetersizlik ile tutukluluk sürelerinin
uzunluğuna yol açan nedenlere, denge denetleme
bakış açısı ile dikkat çektik. Hem bu nedenlerin hem
de yarattığı sonuçların ortadan kaldırılması için somut önerilerde bulunduk.
Medya Reform Grubu
Hakaret suçu ifade özgürlüğünü sınırlamasın diye,
nasıl bir düzenleme?
Medya Reform Grubumuz, Türk Ceza Kanunu’ndaki
hakaret suçları ile ifade özgürlüğü arasındaki ilişkiyi
ele aldığı bir politika metni üretti. Metinde, hakaretin
yaptırımının neden ceza hukukuyla değil, özel hukukla düzenlenmesi gerektiğini demokratik ölçütler
ışığında ortaya koyduk, sorunun aşılabilmesi için
çözüm önerilerinde bulunduk.

2.3.2.2. Kampanyalar
Seçimden öte seçimden ziyade, katılımcı bir
yerel yönetim için reform önerileri
DDA olarak, 2016’dan bu yana Yerel Yönetimler
Reform Grubu aracılığıyla demokrasinin yerelden gelişmesine katkı sağlayacak öneriler geliştirdik. 31 Mart
2019 yerel seçimlerine doğru çalışmalarımıza biraz
daha hız verdik; siyasetin dayattığı gündemin ötesine
geçmek için kolları sıvadık. "Yerel yönetimler reformu,
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katılımcı ve müzakereci bir süreçle, demokratik ilkeler
göz önünde tutularak gerçekleşmeli" dedik. Sözümüzü eyleme dönüştürmek için ise, yerel dinamikleri
güçlü şehirlerimiz olan Van ve Adana’da sırasıyla
1 Mart ve 9 Mart tarihlerinde demokrasi masaları
kurarak, farklı paydaşların üzerinde uzlaştıkları reform
önerileri üretebilmeleri için aracı olduk.
Yerel seçimlerden sonra, yerel yönetimler konulu
üçüncü demokrasi masamızı 22 Mayıs tarihinde Ankara’da topladık. Bu üç toplantıdan gelen değerlendirme ve taleplere, 3 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirdiğimiz oldukça kapsamlı demokrasi masasının yerel yönetimler ayağından gelen önerileri de
ekleyerek bütünleşik bir rapora ulaştık. Raporumuzu
önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.
Seçim vesile, mesele mahalle: Hepimize ait
olanı hatırlamak

Seçimden öte seçimden ziyade kampanyası kapsamında yerelin ne olduğunu da tartışmaya açtık. Bu
kapsamda, seçim sürecinde önem taşıyan şeyin,
sadece adaylar ve siyasi partiler arası rekabetten ibaret olmadığını hatırlatmak adına, yerel nereye düşer,
yerelle münasebetimiz nerede başlar ve neye yarar
sorularını ortaya attık. Bu soruların yanıtının esas olarak mahalleden geçtiğini düşündüğümüz için, yerel
seçimler vesilesiyle kamuoyuyla bu konudaki görüşlerimizi paylaştık. Böylece, hepimize ait olanı, yerelin
evimizin kapısından çıkar çıkmaz temas ettiğimiz ilk
görüntüsü olan mahalleyi ve mahallenin, yaşadığımız
çevre için sorumluluk alarak yetki sahiplerini ihtiyaçlarımız doğrultusunda denetleyip yönlendirmenin de
çıkış noktasını oluşturduğu gerçeğini anımsattık.

Yuvarlak masa toplantısı: Sivil toplum
örgütlerinin perspektifinden AB-Türkiye
ilişkileri

Denge ve Denetleme Ağı, 11 Şubat 2019’da “Sivil Toplum Örgütlerinin Perspektifinden AB-Türkiye İlişkileri”
başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı organize etti.
Yuvarlak masa toplantısına, Denge ve Denetleme Ağı
Genel Direktörü Hayriye Ataş, Politika Direktörü Mahir
Kalaylıoğlu ve Savunuculuk Direktörü Ali Beştaş ile
birlikte, toplam 19 kişi katıldı. Yuvarlak masa toplantısının amacı, Türkiye-EU ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde,
sivil toplum örgütlerinin perspektifinden ele almaktı. Katılımcılar, Ankara’nın önde gelen sivil toplum
örgütlerinin ve uluslararası organizasyonların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı iki bölümden
oluştu; birinci bölümde, Türkiye’deki sivil toplum
örgütlerinin demokratikleşme üzerindeki rolleri ve
dinamikleri irdelendi. Ayrıca, STK’ların kapasitelerinin
nasıl geliştirilebileceğine dair ihtiyaçlar ve fırsatlar
üzerine konuşuldu. İkinci bölümde ise, STK’ların
EU-Türkiye ilişkilerinde ne tür roller oynayabileceği,
EU-Türkiye ilişkilerinin siyasi, sosyal ve ekonomik
dinamikleri incelendi.

Mart 2019
Yerel seçim öncesi Van ve Adana demokrasi
masası buluşmaları: Kentleşen Türkiye’de
katılımcı bir yerel yönetimin ilkelerini düşünmek

2.3.2.3. Saha çalışmaları ve etkinlikler: Demokrasi masaları, atölyeler,
paneller, ziyaretler
Şubat 2019
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• Van Demokrasi Masası, 1 Mart 2019, yerel

yönetimler seçimi öncesi yerel yönetimler reformu
üzerine tartışma, 36 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
• Adana Demokrasi Masası, 9 Mart 2019, yerel

yönetimler seçimi öncesi yerel yönetimler reformu
üzerine tartışma, 25 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Yerel Seçimler ve yerel yönetim reformuna yönelik
yürütülen çalışamalar kapsamında 1 Mart ve 9 Mart
tarihlerinde Van ile Adana şehirlerinde demokrasi
masaları kuruldu. Hem merkezi idareyi etkili bir şekilde dengeleyip denetleme, hem de kentlerin biriken
sorunlarına yanıt verme kapasitesine sahip olacak
demokratik bir yerel yönetimin hangi esaslara dayanarak kurgulanabileceğini konuşmak üzere bir araya
gelen akademi, sivil toplum, iş dünyası ve medya alanından farklı görüş ve tecrübelere sahip 60 katılımcı,
hukukun üstünlüğü, yerel siyaset, demokratik yerel
yönetimler, yerel yönetişim ve katılım mekanizmaları, vatandaş odaklı kentleşme ile sivil demokratik
kültür başlıkları altında öneriler sundular, Türkiye’de
kapsamlı ve demokratik bir yerel yönetim reformuna
duyulan ihtiyacı da ortaya koydular.

rına yol göstermesi hedeflendi. DDA sekreteryasından
Hayriye Ataş, Ali Beştaş ve Barış Coşkun kolaylaştırıcılığında gerçekleşen toplantıda il stratejilerinin il koordinatörleri tarafından illerdeki ihtiyaçlar ve koşullar
göz önünde bulundurularak yazılması ve stratejilerin
hep birlikte hayata geçirilmesi kararı alındı.

Nisan 2019
Tarih konuşmaları
Anadolu uygarlıklarında denge denetleme mekanizmalarının izlerini süren Tarihsel ve Kültürel Miras
Araştırması, ağımıza “Tarih Konuşmaları” başlığıyla
yeni bir etkinlik serisi de kazandırdı. Danışma Kurulunun ev sahipliği yaptığı bu ilk etkinliğimizde, Prof. Dr.
Levent Kayapınar, Doç. Dr. Eşref Küçük ve araştırmacı
Onur Kalkan, Anadolu tarihinde önemli bir yer tutan
Hitit, Roma ve Bizans uygarlıklarını denge denetleme
penceresinden gördüler.

Yerel koordinasyon toplantısı ve il stratejileri

Yerel koordinasyon toplantısı 14-15 Mart 2019 tarihlerinde, Türkiye’nin dokuz ilinden gelen 16 İl koordinatörünün katılımıyla Ankara Warwick Hotel’de gerçekleşti. İl koordinatörlerimiz, Denge ve Denetleme Ağı
2018-2020 stratejik planı kapsamında vatandaş odaklı
bakışla, yapı metninde il koordinatörleri için belirlenen görev ve sorumlulukların, koordinatörler tarafından benimsenmesi, özümsenmesi ve sahiplenilmesi,
geçtiğimiz dönem saha çalışmaları kapsamında
yapılanların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi,
gelecek döneme dair ağ çalışmaları ve il stratejileri
kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi ve
motivasyon eşitlenmesi amaçları doğrultusunda bir
araya geldiler. Toplantıda geçmiş dönem çalışmaları
iller özelinde değerlendirildi, geri bildirimler toplandı.
Toplanan geri bildirimlerin gelecek dönem çalışmala-

Konuşmacılar, farklı dönemlerde var olmuş bu üç
devlette, yönetimin gücünü sınırlayan hukuki, sosyal
ve siyasi faktörler üzerine konuştu, denge denetlemeden söz etmenin ne ölçüde mümkün olduğu üzerine
tartıştı.

Şubat- Mayıs 2019
Saha ziyaretleri
Van, Ordu, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, İzmir
illerine saha ziyaretleri gerçekleştirildi.
Bu ziyaretlerin temel amacı; DDA’nın bölgelerde
yapacağı çalışmaların zeminini hazırlamak, ilerde yapılması planlanan çalışmaların içeriğini ve kapsamını
netleştirmek ve somut bir zemine oturtmaktı. Saha
ziyaretlerinde genel itibariyle dikkat edilen noktalar
illerin genel değerlendirmesinin yanında DDA açı23

sından ne tür potansiyellere sahip olunduğuna dair
gözlem ve analizler oldu. Bu sebepten dolayı, ziyaret
yapılan her ilde genel bilgilendirme ve değerlendirme, DDA’nın ilgili ildeki potansiyeli ve ziyaretler sonrası DDA açısından neler değiştiği gibi temel başlıklar
üzerinde duruldu. Saha ziyaretleri öncesi ilgili ilin il
koordinatörleri ile görüşülüp zeminin hazırlanmasının yanında gerekli görüldüğü zamanlarda randevu
ve görüşmeleri DDA sekreteryası aldı. İlgili bölge veya
ilin DDA açısında potansiyeli göz önünde bulundurularak genelde iki ya da üçer günlük seyahatler yapıldı.
Görüşmelere mutlaka il koordinatörleri eşlik etti.
27-28 Şubat 2019 Van saha ziyaretinde 26 kişi ile
görüşüldü.
• 7-9 Mart 2019 Adana-Mersin saha ziyareti

gerçekleşti. Adana'da 10 paydaşla, Mersin'de
dört kişiyle görüşüldü. Ayrıca Adana'da 80 kişinin
katılımıyla toplu görüşme yapıldı.
• 11-12 Nisan 2019 Diyarbakır saha ziyaretinde 16
kişiyle görüşüldü.
• 16-17 Nisan 2019 Gaziantep saha ziyaretinde 11

kişiyle görüşüldü.

• 26-27 Nisan 2019 Ordu saha ziyaretinde 13
kişiyle görüşüldü.
• 17-18 Mayıs 2019 İzmir saha ziyaretinde 16
kişiyle görüşüldü.

Mayıs 2019
Yerel yönetim reformuna yönelik Ankara
demokrasi masası buluşması

Ankara demokrasi masası, 22 Mayıs 2019, yerel yönetimler seçimi sonrası yerel yönetimler reformunun
nasıl hayata geçeceğiyle ilgili tartışma, 24 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden
önce Van ve Adana ile başladığımız yerel yönetimler
konulu demokrasi masası buluşmalarımızın üçüncü
ayağı, 22 Mayıs Çarşamba Ankara’da gerçekleştirildi.
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Yerel yönetimlerin merkezi idareyi denge ve denetleme görevi, Ankara buluşmasında da teyit edildi.
Katılımcılar, yerel yönetimlerin bu rolü yerine getirebilmeleri için üç noktanın önemli olduğu konusunda
ortaklaştı: Yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın âdem-i
merkeziyetçilik temelinde güncellenmesi, yerel
yönetimler rejimini karakterize eden yetki karmaşalarını engellemeye dönük düzenlemeler, son olarak da
demokratik bir siyasi kültürün önemi. Üç demokrasi
masası buluşmamızdan çıkan sonuçları derleyeceğimiz raporumuz çok yakında yayınlanacak ve Yerel
Yönetimler Reform Grubumuzun çalışmalarına da
temel olacak.
Sivil Düşün Forumu (2-3 Mayıs 2019)
Sivil Düşün Forumu 2-3 Mayıs 2019'da Ankara Sheraton Hotel'de 150'nin üzerinde STK'nın ve 100'ün
üzerinde aktivistin. Sivil Düşün Forumu’nda sivil toplumun ve hak alanlarının dönüşümü, aktivizmin yeni
yöntemleri, dijital dünyada sivil toplum gibi konularda paneller düzenlendi. Forumda ayrıca, katılımcıların bilgi ve birikimlerini paylaşabilecekleri etkinlik ve
atölyeler de yer aldı. “Avrupa’dan ve Türkiye’den iyi
örnekler” temasıyla gerçekleşen sunumlarda farklı
hak alanlarında deneyim paylaşımları yapıldı. Denge
ve Denetleme Ağı da 1 Türkiye Hayali atölyesinin Sivil
Düşün Forumu için özel olarak hazırlanmış formatı
olan 1 Sivil Toplum Hayali ile forumda yer aldı.

Haziran-Temmuz 2019
Denge ve denetleme atölyeleri
Aktif vatandaşlık çalışmaları kapsamında denge ve
denetleme kavramının toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi ve benimsenmesi için tasarlanan ‘denge ve denetleme eğitimi’ projesinin çıktılarını
almaya başladık. Haziran’da Ankara’da gerçekleşen ilk
atölyenin devamı hızlı geldi.

• 3 Temmuz’da Mardin Kızıltepe Lider Kadın

Derneği’nde GIZ, WWHR ve Kızıltepe Lider Kadın
Derneği proje çalışanlarından oluşan 17 kişiyle
atölyemizi gerçekleştirdik. Kolaylaştırıcımız Özlem
Aydın idi.
• 9 Temmuz’da İstanbul Politikalar Merkezi’nde

15 İstanbul üyemizle bir aradaydık. Atölyenin
kolaylaştırıcılığını Emine Özkan yaptı; jüride ise
Alperen Ozansoy vardı.
• 20 Temmuz’da da Mersin Günebakan Kadın
Derneği’nde kurumun 20 gönüllüsü ile bir
aradaydık. Kolaylaştırıcımız Özlem Homurlu
Tamer idi.
• 29 Temmuz’da Sabancı Üniversitesi'nde
40 Şeffaflık Okulu öğrencisiyle bir aradaydık.
Kolaylaştırıcımız Alperen Ozansoy idi.

Haziran-Temmuz 2019’da gerçekleşen atölyelere 92
kişi katıldı.

Mayıs 2019
Reform Grubu toplantıları
• Yasama Reform Grubu: 14 Mayıs 2019
tarihinde Ankara DDA ofisinde yedi reform grubu
üyesinin katılımıyla strateji belirleme toplantısı
gerçekleştirildi. Temel amacı, DDA’nın kurumsal
yapısının sürdürülmesi için reform gruplarının
etkin çalışmasını sağlamak adına, yasama reform
grubunun stratejisini ağın genel stratejisine
uygun olarak belirlemesi ve takvimlendirmesi
olan toplantıya yedi reform grubu üyesi katıldı.
Yasama Reform Grubu 2020 yılı sonuna kadar
yapacağı çalışmaları planladı, takvimlendirdi ve
savunuculuk araçlarını belirledi.
• Yargı Reform Grubu: Yargı Reform Grubu

Şubat'ta yaptığı fiziksel toplantı sonrası aylık
telekonferans toplantılarına devam ediyor.
Telekonferans görüşmelerine sekiz kişiden oluşan
çekirdek grup üyeleri katılıyor.
Yargı Reform Grubu Şubat ayında tamamladığı
orta ve uzun vadeli çalışma planını uygulamak
için hazırlıklara başladı. Grup, aylık telekonferans
toplantılarına devam ediyor. Yargı reform ölçütleri
üzerinden dijital savunuculuk planını ortaya
çıkarmak için yazı işlerimizle bir toplantı yapılacak.
Mayıs ayında açıklanan Yargı Reformu Stratejisi’nin
öngördüğü reform süreci için somut önerileri

üzerinde çalışmaya başladı bile. 2 Temmuz’da
uzmanlarla birlikte yapılacak bir yuvarlak masa
toplantısının ardından, Meclise gelecek her bir
düzenlemeyle ilgili bilgilendirme ve savunuculuk
çalışmaların başlayacak.
• Medya Reform Grubu: Medya Reform Grubu
uzun süre bir araya gelmemesine rağmen 2017
beri yedi toplantı gerçekleştirdi. 2019 yılında
eş temsilcisi değişikliği yaşanan Medya Reform
Grubunda, Şakir Gürel’in yerine Rana Arıbaş eş
temsilci oldu. Başlıklar halinde strateji ve araçlarını
belirleyen Medya RG aynı zamanda reform
grubu içerisinde çalışma grupları oluşturarak
farklı konularda çalışma imkanı sağladı.
Çalışma gubunun en aktif çalışan ekibi olan fon
kaynaklarını sağlama alt grubu Hrant Dink Vakfı’na
fon başvurusunda bulunmayı başararak önemli
bir aşama kaydetti. Henüz sonucu açıklanmayan
bu fon başvurusunun başarılı bir şekilde nihayete
ermesi durumunda Medya Reform Grubu kısa,
orta ve uzun vadede hedeflerini daha kolay bir
şekilde gerçekleştirebilecek.
• Yürütme Reform Grubu: Yürütme Reform

Grubu 2017’den bu yana ikisi telekonferans
olmak üzere altı toplantı yaptı. Yürütme Reform
Grubu sık sık bir araya gelememesine rağmen en
son Haziran 2019’da çekirdek ekip toplantısını
gerçekleştirmeyi başardı. Önümüzdeki dönem kısa,
orta ve uzun stratejiler ve bunların hangi araçlarla
gerçekleştirileceği netleştirildi. Başlıklar halinde
belirlenen bu hedefler Yürütme Reform Grubunun
verimli bir şekilde çalışabilmesi için önem taşıyor.
• Yerel Yönetimler Reform Grubu: Yerel
Yönetimler Reform Grubu strateji belirleme
toplantısı, 26 Mayıs 2019’da Ankara DDA
ofisinde 16 reform grubu üyesinin katılımıyla
gerçekleştirildi. Toplantıda, DDA’nın kurumsal
yapısının sürdürülmesi için reform gruplarının
etkin çalışmasını sağlamak adına, yerel
yönetimler reform grubunun stratejisini Ağ’ın
genel stratejisine uygun olarak belirlemesi ve
takvimlendirilmesi temel olarak hedeflendi. Yerel
Yönetimler Reform Grubu toplantısını oldukça
verimli bir tartışma ortamında zengin fikir
üretimi ile gerçekleştirdi. Yerel Yönetimler Reform
Grubu’nun 2020 yılının Aralık ayına kadar yapacağı
çalışmalar takvimlendirildi, araçları belirlendi. Bu
çalışmalar kısa-orta-uzun vadeli olacak şekilde
planlandı.
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Temmuz 2019
Sivil Toplum RG strateji belirleme toplantısı
5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da KA.DER Genel
Merkezi ev sahipliğinde 13 reform grubu üyesinin
katılımı ile gerçekleşti. Sivil toplumun bugünkü durumu ve geleceği başlıklı bir panel sunuşu ile başlayan
toplantı, DDA üyesi Yaşama Dair Vakıf’tan Pınar Gürer
tarafından modere edildi.

laşımıyla aktif vatandaşlık çalışmaları kapsamında
başlattığımız ‘denge ve denetleme eğitimi’ projesi
için ilk adımı attık. Türkiye’nin 13 farklı şehrinden;
Adana, Ankara, Batman, Bingöl, Van, Bursa, Edirne,
Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Trabzon
ve Mardin’den 20 eğitmen, iki gözlemci denge ve
denetleme oyununu uygulamayı öğrenmek için 3-5
Mayıs tarihlerinde bir aradaydı.

Temel amacı, DDA’nın kurumsal yapısının sürdürülmesi için reform gruplarının etkin çalışmasını sağlamak adına, Sivil Toplum Reform Grubu'nun stratejisini ağın genel stratejisine uygun olarak belirlemesi
ve takvimlendirmesi olan toplantıda sivil toplum
reform grubu 2020 yılı Aralık ayına kadar yapacağı
çalışmalar takvimlendirildi.
Siyasilere yeni yasama dönemi öncesi yaz
ziyareti
Ekim’de meclis açıldığında gündeme gelmesi beklenen hükümet sistemi revizyonu için içerik hazırlığını
ilk yapanlardan biriydik; karar vericilere giderken
de dosyamıza, "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Nasıl
bir Denge Denetleme" başlıklı demokrasi masası
buluşmamızın sonuç raporu ile, "Denge Denetlemeli
Bir Başkanlık Sistemi İçin Reform Önerileri" başlıklı
detaylı çalışmamızı koyduk. Yeni dönem öncesi bir
yandan kendimizi anımsatırken, diğer yandan da
olası revizyonun denge denetlemeli ve daha demokratik bir sistem yaratması için çabalıyoruz. Görüşmelerimizi mecliste temsil edilen tüm partileri içerecek
şekilde kurguluyoruz. İlk iki görüşmemizi Cumhuriyet Halk Partisi’nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile,
Halkların Demokratik Partisi’nden Dr. Ömer Faruk
Gergerlioğlu ile gerçekleştirdik. Toplam 71 karar
vericiyle görüştük.

2.3.3. Eğitimler

Çalışma grubu ve uzmanlarla görüşmeler sonrasında, denge ve denetlemeyle ilgili tek taraflı akademik
aktarımın yanı sıra, mekanizmaların sorgulanması,
analiz edilmesi ve yorumlanabilmesini sağlamak
üzere bir masa oyunu tasarlanması üzerinde uzlaşıldı. Aktif öğrenmeyi tetikleyen, heyecan verici ve
sürükleyici bir yöntem olarak oyunun kullanılmasına
karar verildi. Atölyelerde, oyununun uygulatılmasının yanı sıra DDA’nın kim olduğu, denge ve denetleme eğitimleri projesinin hedefi, amacı ve kapsamı,
oyun sırasında kalan eksik bilgi olursa ya da eğitmen gerek duyarsa aktif vatandaşlar için denge ve
denetleme sunumunu da gerçekleştiriyor. Bu sunum
sonrası atölyenin değerlendirilmesi yapılıyor. Eğitmen eğitimi sayesinde, 20 eğitmen ve iki gözlemci
tüm detayları uygulama fırsatı yakaladı.

Mayıs 2019

2.3.4. İletişim faaliyetleri

Aktif vatandaşlık (denge denetleme) eğitmen
eğitimi

Basınla ilişkiler

Denge ve denetleme kavramının toplumun tüm
kesimleri tarafından sahiplenilmesi ve benimsenmesi, denge denetleme ilkelerinin sadece hukuki
mekanizmalarda değil, hayatın her alanında kullanılabileceğine dair bir bakış açısı kazandırabilmek yak26

Bu dönemde DDA ve yaptığımız çalışmalar hakkında
dokuzu yerel toplam 61 haber yayınlandı. Bu haberden 18’i yayınladığımız çağrı metinleri ve politika
belgeleriyle ilgiliydi.

Dijital medyada DDA

2.3.7. Projeler

DDA’nın bu dönemde dijitalde en çok yoğunlaştığı
konu yerel seçimler oldu. Bu konuda #mahallemeselesi ile dördü video olmak üzere 170 içerik hazırlandı. Toplamda dijitalde 271 bin 369 kişiye erişildi.
Facebook’ta 9403 beğeni sayısına, Twitter’da ise
6610 takipçiye erişildi.

SIDA-Aktif Vatandaşlık Projesi

2.3.5. Yönetişim
DDA’nın ilk seçimli genel kurulunun 21-22 Eylül’de yapılmasına karar verildi. Seçim süreçlerini yürütmek ve
usul ve esasları belirlemek üzere Koordinasyon Grubu
içerisinden seçim komitesi oluşturuldu. Genel kurul
çalışmaları kapsamına Koordinasyon Grubu; Ocak,
Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir araya geldi.

2.3.6. Programlar

Yerel seçimler, internet yayıncılığı, meclisin bu yasama yılından ne kadar çalıştığı gibi 39 konu başlığında
441 uyarı, özet ve analiz yayınlandı. Bunlardan 21
tanesini ise meclise gelen kanun tekliflerinin özetleri
oluşturdu. Mecliste kanunlaşan 38 tekliften 27 tanesi
hakkından takip ve bilgilendirme yapıldı. Toplamda
bütün bu içerikler 600 bine yakın kişiye erişti.

Ayrıca mecliste grubu olan siyasi partilerin çevre,
sağlık ve kadın konularından vaatlerini derledik ve
mecliste bu konuda yaptıkları çalışmalarını bu vaatleri doğrultusundan değerlendiren üç rapor hazırladık.
Geçen sene ilk kez düzenlediğimiz mecliste.org
izleme eğitiminin ikincisini 12 farklı şehirden gelen 19
katılımcıyla gerçekleştirdik.
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3. MALİ BİLGİLER
3.1. Kaynaklarımız
Denge ve Denetleme Ağı olarak, 2018 başı itibariyle iki temel kaynakla faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz: İsveç
Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa'yı Birleştirme Programı.
Destekçilerimiz (2018 - 2019)

Miktar (TL)

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (Eylül 2018 - Temmuz 2019)

255.650,00

SIDA (Nisan 2018-Aralık 2018)* ~

2.077.690,80

Toplam gelir (2018 ~)

2.333.340,80

SIDA (Ocak 2019 -Aralık 2019)* ~

2.000.000,00

Toplam gelir (2019 ~)

2.000.000,00

* 30 Kasım 2018 TMCB Kur'a göre SEK Alış: 0,56839

3.2. Harcamalarımız
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı desteğini
nerelere harcadık?

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı
desteğini nerelere harcadık?

4% 5%

10%

19%

43%

7%
22%

90%

Çalışan giderleri
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Politik süreç izleme

Bilgilendirme ve eğitimler
Savunuculuk faaliyetleri
İletişim, yaygınlaştırma ve toplumsal cinsiyet faaliyetleri
Planlama, koordinasyon ve yönetişim
Kira, ofis giderleri ve görünürlük materyalleri
Çalışan giderleri
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