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Giriş

Kavram olarak kullanımı çok eskilere dayanmasa da, ka-
dın örgütleri ve diğer hak temelli sivil toplum örgütleri ta-
rafından gerçekleştirilen birçok çalışma aslında bir savunu-
culuk çalışmasıdır. Savunuculuk, sivil toplum örgütlerinin 
politikaları ve uygulamaları etkileme yönündeki çalışmala-
rıdır. Savunuculuk yapılırken uygulanacak stratejiler, kuru-
lacak iletişim, iletişim kurulacak kişi, kurum ve kuruluşlar 
konuya göre farklılıklar gösterse de, temel ve nihai amaç 
politika ve uygulamaları etkilemektir.

Savunuculuk sadece yeni politika ve uygulamalar için 
değil, mevcut ve etkin olduğu düşünülen politika ve uygula-
maların devamlılığı için de yapılabilir. Yöneldiği politika ve 
uygulama alanları farklı olsa da, her savunuculuk çalışması 
için öncelikle net bir strateji oluşturmak gerekecektir. Somut 
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bir strateji, net tanımlanmış yöntemler ve mesajlar, sadece 
savunuculuk çalışmasının başarısı için değil, örgüt içindeki 
tüm kadınların çalışmalara dahil olmasını sağlaması açı-
sından da önemlidir. Net tanımlanmış süreç ve yöntemler, 
bilginin yaygınlaştırılmasına ve katılımcılığa da katkı suna-
caktır. 

Bu rehber, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu 
üyelerinin hem kendi yerellerinde hem de platform bünye-
sinde gerçekleştirecekleri savunuculuk çalışmaları için net 
stratejiler geliştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla hazır-
lanmıştır ve strateji geliştirme aşamasında izlenecek pratik 
adımları içermektedir. 
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Süreç, politik eylem gerektiren bir problemin/ihtiyacın 
tanımlanmasıyla başlar. Problem tanımı, savunuculuk stra-
tejisinin geliştirilmesindeki tüm aşamaları etkileyecek, süreç 
içinde atılması gereken ilk adımdır. Savunuculuk kampan-
yası ile üzerinde eylemde bulunulacak problemin, birçok 
başka problemle bağlantısı olacaktır. Tüm problemleri aynı 
anda, tek bir savunuculuk kampanyası dâhilinde, kısa bir 
sürede ele almak mümkün olmaz. Problem analizi, farklı 
problemlerin birbiri ile bağlantısını ortaya çıkarırken üze-
rinde eylemde bulunulacak problemin seçimini de yapmayı 
kolaylaştırır. Örneğin, kadınların istihdam piyasasına katı-
lımının azlığı problemi, aile içi cinsiyetçi işbölümü, kamu 
ve özel sektör tarafından sunulan çocuk bakım hizmetleri-
nin yetersizliği, kadınların yerini ev içi olarak gören ataerkil 
yaklaşım, kadınlar için uygulanan mesleki eğitim program-
larının istihdam piyasasının talepleri ile uyuşmaması gibi 
çeşitli birçok problemden etkilenmektedir. Savunuculuk 
kampanyamız, bu problemlerin tamamını aynı anda ele 

Problem Analizi ve 
Çözüm Önerisi
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alamasa da, problemler arasındaki bağlantıya ilişkin net bir 
analize sahip olmak, savunuculuk çalışması sırasında oluş-
turacağımız politik sözü güçlendirecektir. 

Problemler arasındaki bağlantıları ortaya çıkaran bir 
analiz yapıp savunuculuk çalışmasının yöneleceği problemi 
belirledikten sonra, sıra bu probleme ilişkin çözüm öne-
rimizi geliştirmeye gelir. Geliştireceğimiz çözüm önerisi, 
kadınların ihtiyaçlarını gören bir çözüm önerisi olacaktır. 
Çözüm önerisinin mümkün olduğu kadar katılımcı biçim-
de belirlenmiş olması, savunuculuk çalışmasının başarısını 
etkileyecek temel unsurlardan biridir. Bu nedenle çözüm 
önerisinin, özellikle sorunu doğrudan yaşayan ve olumsuz 
sonuçlarıyla baş etmeye çalışan kadınların sürece dâhil ol-
masını sağlayacak yöntemler doğrultusunda belirlenmesi 
önerilir. 

Problem analizini yapıp belirli bir problemin üzerine git-
meye karar verirken aşağıdaki soruları katılımcı bir biçimde 
tartışmak süreci kolaylaştırabilir. Bu tartışma, çözüm öneri-
mizi geliştirmemizi de kolaylaştıracaktır. 
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Problemin neden olduğu sonuçlar/etkiler neler?

Problemden etkilenen ne kadar insan var?              
Kadınların ihtiyaçları için yapılacak savunuculuk çalış-
malarının hedef aldığı problemler elbette ki öncelikle 
kadınları etkileyen problemler olacaktır. Problemden 
doğrudan etkilenenler, problemle başa çıkmaya 
çalışan kadınlardır. Ancak, bu problemlerin etkilediği 
başka gruplar da olabilir. Örneğin, engelliler için evde 
bakım hizmetleri hem engellilerin hem de kadınların 
eve kapatılmasına yol açacak sonuçlar doğurmak-
tadır. Çocuk bakım hizmetlerine erişimin kısıtlılığı, 
kadınların çalışmasını, sosyalleşmesini ve hatta kadın 
örgütlerine katılımını engelleyici etkiler yaratmakla 
birlikte, çocukların üzerinde de olumsuz sonuçlar 
yaratabilmektedir. 

Problemi hedef alan yasal mevzuat, kamu kurumları 
ve uygulamalar mevcut mu?
Bazı durumlarda mevcut bir kurum olmayabilir. Bu 
durumda, söz konusu kurumun kurulmasına yönelik 
bir savunuculuk faaliyeti belki de en acil ihtiyaç olarak 
ortaya çıkacaktır. Kadın Bakanlığı oluşturulması için 
kadınlar tarafından yapılan savunuculuk çalışmaları 
buna örnek olarak gösterilebilir. 

Mevcut uygulamalar sorunun çözümünde neden 
yetersiz kalıyor? 
Bu soruyu çeşitli eksenler üzerinden tartışmak faydalı 
olacaktır. Çözümün yetersizliği; yeterli bütçe ayrılma-
ması, insan kaynağı eksikliği gibi sorunlardan kaynak-
lanabileceği gibi, mevcut uygulamaların kadınların 
ihtiyaçlarını dikkate almayan uygulamalar olmasından 
kaynaklanan yapısal sorunların bir sonucu da olabilir.
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Sorun analizi ve geliştirdiğimiz çözüm önerisi doğrultu-
sunda savunuculuk stratejimizin uzun ve kısa vadeli amaç-
ları ile hedeflerini belirleyebiliriz. 

Uzun Vadeli Amaç; gerçekleştirmek istediğimiz değişim-
dir. Uzun vadeli olduğu için tek bir programla gerçek-
leştirilmesi söz konusu olmayacaktır. (Problem analizini 
hatırlayalım: Ele aldığımız temel problemle bağlantılı ve 
bu temel problemi besleyen birçok problem olduğunu 
görmüştük. Bu problemlerin her birinin kısa sürede, bir 
savunuculuk çalışması kapsamında hedeflenmesi müm-
kün olmayacaktır.) 

Kısa Vadeli Amaç; savunuculuk çalışması ile önerdiğimiz 
ve elde etmeye çalıştığımız değişimdir. Savunuculuk ça-
lışması kapsamında yapacağımız tüm faaliyetler, bu kısa 
vadeli amacı elde etmek için yapılacaktır. 

Uzun ve Kısa Vadeli 
Amaçlar ile Hedeflerin 
Belirlenmesi
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Hedefler: Savunuculuk çalışmamızın somut ve ölçüle-
bilir sonuçlarıdır. Hedefler kesin bir değişim (yeni bir 
kurumun kurulması veya politikanın/yasal mevzuatın 
oluşturulması gibi), göreceli bir değişim (mevcut uygula-
maların iyileştirilmesi gibi) veya mevcut uygulamaların 
devamlılığını garanti altına almaya yönelik, değişim içer-
meyen hedefler olabilir.  

Uzun vadeli amaç, kısa vadeli amaç ve hedefler arasında 
bir ilişki mevcuttur. Hedeflerimiz, kısa vadeli amacımızın 
gerçekleşmesini sağlar. Kısa vadeli amacınızın gerçekleş-
mesi ise, uzun vadeli amacımıza ulaşmamıza katkı sunar. 

Hedeflerin, amaçlarımıza özgü, ölçülebilir, ulaşılabilir, 
gerçekçi ve zamanla sınırlandırılmış olması gerekir. Bu tür 
hedeflere SMART hedefler denir. 

Mevcut politik atmosfer
Ele alacağımız konuya ilişkin mevcut bilgi ve veriler 
Savunuculuk çabalarımız için gerekecek mali kaynakla-
rın mevcudiyeti
Örgütümüzün ve örgütlenme içindeki kadınların dene-
yim ve bilgi birikimleri

Savunuculuk çalışmamızın kısa vadeli amacını belirlerken 
aşağıdaki noktaları da göz önünde bulundurmamız önemli 
olacaktır:
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  Specific / Özel, 
  Measurable / Ölçülebilir, 
  Achievable / Ulaşılabilir, 
  Realistic / Gerçekçi, 
  Timebound / Zaman sınırlı.

SMART:

Hedeflerin bu şekilde belirlenmesi, savunuculuk çalış-
mamızın başarısını değerlendirme aşamasında bize yardım-
cı olacağı gibi, savunuculuk stratejimizi şekillendirirken de 
netlik sağlayacaktır.
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Tüm savunuculuk çalışmalarının yöneldiği ve etkile-
yeceği aktörler bulunur. Bunların başında, elbette ki karar 
alıcılar gelir. Meclis, hükümet/ilgili bakanlıklar, bürokrasi, 
yerel yönetimler gibi aktörler savunuculuk kampanyasının 
yöneleceği temel aktörlerdir. Temel aktörleri, eylemlerini ve 
düşüncelerini değiştirmesi gereken (mevcut durumun ko-
runmasına yönelik savunuculuk çalışmalarında ise eylem ve 
düşüncelerini olduğu gibi koruması gereken) aktörler olarak 
da tanımlayabiliriz. Aktörlerin analiz edilmesi, sonraki sü-
reçlerin planlanması açısından oldukça önemlidir. 

Aktörlerin belirlenmesi aşamasında aşağıdaki sorular ek-
seninde bir beyin fırtınası oturumu yapabiliriz. Bu çalışma 
sırasında aşağıdaki temel soruların yanıtlarını bulmaya 
çalışalım:

Önerdiğimiz değişimi gerçekleştirme yetkisi kimde?

Bu yetkiye sahip olanları etkileme gücümüz ne kadar?

Önerdiğimiz değişimi gerçekleştirme yetkisi olanları 
etkileme gücü olan başka aktörler var mı?

Bu diğer aktörleri etkileme gücümüz ne kadar?

Alan haritalaması: 

Aktörlerin Belirlenmesi
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Aktörleri belirlerken ve sonrasındaki faaliyetleri planlar-
ken göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir nokta 
da, karar alma süreçlerinin nasıl işlediğidir. Örneğin; eğer 
yeni bir yasal düzenlemenin yapılması yönünde savunu-
culuk çalışması yapacaksak, kanun tasarılarının yapılması, 
komisyonlarda görüşülmesi ve meclis gündemine gelmesi 
süreçlerine ilişkin bilgi toplamamız gerekir. 

Savunuculuk çalışmasının yöneleceği temel aktörler ka-
rar alıcılar olmakla birlikte, özel sektör, medya ve diğer sivil 
toplum örgütlerinin de aktörler arasında ele alınması gerekir. 
Bu aktörler, doğrudan karar alıcı olmamakla birlikte örgü-
tümüzün politik sözünü ve çözüm önerisini karar alıcıların 
gündemine taşımakta bize destek olabilecek (veya bazı du-
rumlarda savunuculuk çalışmamızın karşısında yer alabile-
cek) aktörlerdir. 

Aktörleri belirledikten sonra, daha detaylı bir aktör anali-
zi yapmaya başlayabiliriz. Söz konusu aktörlerin ele aldığımız 
konuya ilişkin politik duruşları bu analizin temel unsurların-
dan biri olacaktır. Bu aynı zamanda, savunuculuk kampan-
yamıza başladığımız zaman hangi aktörlerin bizim çalışma, 
öneri ve politik söylemimize karşı eylemde bulunabileceğini 
de önceden tespit edebilmemizi sağlar. Bu tür riskleri önce-
den belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek, savunuculuk 
çalışmamızın başarıya ulaşmasına fayda sağlayacaktır. 
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Aktör olarak belirlediğimiz kurumları kişisel düzeyde de 
tanımlamaya çalışalım. Belirlediğimiz aktörleri kişiselleş-
tirmemiz, savunuculuk planımızı yapmamızı kolaylaştırır 
ve savunuculuk çalışmasının başarıya ulaşabilirliğine 
ilişkin bir motivasyon da oluşturur. Özellikle savunuculuk 
çalışmalarında, etkilemeye çalışacağımız aktörler meclis, 
hükümet gibi ulaşılabilirliği kolay olmayan kurumlar 
olacaktır. Oysaki aktörleri kişiler halinde de tanımlamak 
ulaşılabilirlik algısını artırabilir. Örneğin, meclis yerine 
belirli milletvekillerini aktör olarak belirleyebiliriz. 

Aktör analizi, koalisyon oluşturmamız açısından da fay-
dalı olacaktır. KEİG, kadın emeği ve istihdamı konusun-
da kadın örgütleri tarafından oluşturulmuş bir koalisyon 
olduğu için burada bu konuya detaylı girilmemektedir. 
Ancak, kendi yerelimizde farklı konularda yapacağımız 
savunuculuk çalışmaları sırasında, başta diğer kadın 
örgütleri olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri ile 
koalisyonlar oluşturmak çözüm önerimizin daha güçlü 
bir şekilde ilgili aktörlerin gündemine gelmesini sağlar. 
Bununla birlikte, koalisyon oluştururken dikkat edilmesi 
gereken bazı noktalar vardır. Koalisyon, savunuculuk ça-
lışmasını güçlendirmekle birlikte kendi içinde bazı riskler 
barındırır. Bu riskleri ortadan kaldırmak için koalisyona 
katılım ve koalisyon içinde karar alma süreçlerine ilişkin 
net tanımlanmış kriterler oluşturmamız gerekir. 

Koalisyon Oluşturma:
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SWOT analizini de mümkün olduğunca katılımcı biçim-
de yapmamız önemlidir. Örgüt içindeki kadınların yer 
alacağı geniş katılımlı bir toplantı sırasında bu analizi ya-
pabiliriz. Süreç bir öz eleştiri de içerdiğinden tartışmalar 
sırasında herkesin fikirlerini özgürce söyleyebileceği bir 
ortam yaratmak önemli olacaktır. Aramızdan bir kişiyi 
tartışmanın kolaylaştırıcısı olarak seçebiliriz. Bu kişi 
tartışmalar doğrultusunda aşağıdaki tabloyu doldurabilir. 
Bu tablonun sol sütunu örgüt içi analiz sonuçlarını (güçlü 
ve zayıf yanlar), sağ sütunu ise dış koşullar analizinin 
sonuçlarını (fırsatlar ve tehditler) içerecektir. 

Problem ve çözüm önerimizi belirledikten ve alanın hari-
tasını çıkararak aktörleri analiz ettikten sonra, örgütümüzün 
yapısı ve mevcut dış koşullara ilişkin de bir analiz yapmamız 
gerekebilir. SWOT analizi, örgütümüzün güçlü ve zayıf yan-
ları ile fırsat ve tehdit olarak rol oynayabilecek dışsal koşulla-
rı analiz etmemiz için kullanılan araçlardan biridir. 

SWOT:

  Strenghts / Güçlü yanlar, 
  Weaknesses / Zayıf yanlar, 
  Opportunities / Fırsatlar, 
  Threats / Tehditler). 

SWOT Analizi
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SWOT Tablosu

ÖRGÜT İÇİ ANALİZ

DIŞ KOŞULLARIN ANALİZİ

GÜÇLÜ YANLAR

Ülke genelinde çeşitli 
illerdeki örgütlü 

kadınların platformda 
yer alması

İnsan kaynağının 
kısıtlı olması

Avrupa Birliği’ne 
üyelik süreci

Avrupa Birliği 
üyelik sürecinin 
yavaşlamaya 

başlaması

FIRSATLAR

ZAYIF YANLAR TEHDİTLER
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Örgütümüzün güçlü ve zayıf yanlarına ilişkin yapacağı-
mız analiz, savunuculuk çalışmamızda ne tür faaliyetlerde 
bulunacağımızı veya başka hangi örgütlerle işbirliğine gire-
ceğimizi belirlememize de katkı sunabilir. Örneğin, örgütün 
zayıf yanlarından biri, yasal süreçlere ilişkin bilgi ve deneyi-
minin yeterli olmaması olarak belirlenebilir. Bu durumda, 
bu zayıflığı ortadan kaldırıcı işbirlikleri kurmaya veya bilgi 
toplama faaliyetleri gerçekleştirmeye karar verebiliriz.  

Fırsatlar ve tehditler, örgütümüzün dışında gerçekleşen, 
bizim tasarrufumuzda olmayan; ama savunuculuk çalışma-
mızı etkileme potansiyeli içeren dış koşullardır. Örneğin, 
Avrupa Birliği üyelik süreci, kadın istihdamının artırılması 
açısından bir fırsat olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, 
Avrupa Birliği üyelik sürecinin yavaşlamaya başlamış olma-
sı tehditlerden biri olarak analiz edilebilir. Bazı dış koşullar 
hem fırsat hem de tehdit oluşturuyor olabilir. Örneğin, ka-
dın istihdamı konusunda karar alıcıların yeterli bilgiye sahip 
olmaması bir tehdit olabilecekken, bu bilgiyi onlara bizim 
sağlamamız durumunda önerdiğimiz çözüme yönelmeleri-
ni sağlayacak bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Bu tür 
durumlarda, aynı dışsal durumu hem fırsatlar hem de teh-
ditler bölümüne yazabiliriz. 
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Mesaj, ele aldığımız sorunu ve çözüm önerimizi söyler. 
Bununla birlikte, mesajı kime iletmek istediğimizle de ilgi-
lidir. Aktör analizimiz, mesajın oluşturulması aşamasında 
da işimize yarayacaktır. Aynı çözüm önerimize ilişkin farklı 
aktörler için hazırlanmış farklı mesajlarımız olabilir. Mesajı-
mızı iletmekteki amacımız, ilgili aktörleri eyleme geçirmek, 
kamuoyunun konuya ilgisini çekmek, örgütümüzün duru-
şunu açıklamak, daha fazla kadının savunuculuk kampan-
yamıza destek vermesini sağlamak olacaktır. 

Ulaşmak istediğimiz sonuç nedir? 

Neden bu sonuca ulaşmak istiyoruz (çözüm önerimiz 
yönünde eyleme geçmenin oluşturacağı olumlu etkiler/ 
eyleme geçilmemesi durumunda ortaya çıkacak olum-
suz etkiler)

Bu sonuca nasıl ulaşmak istiyoruz? (Çözüm önerimiz)

Mesajın yöneldiği aktörlerin hangi adımları atmasını 
istiyoruz?

Mesajımızı aşağıdaki noktaları içerecek biçimde oluş-
turmamız önemlidir:

Mesajın Oluşturulması
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Bu temel bileşenlerin yanında, mesajımızın sahip olması 
gereken başka özellikler de bulunur. Mesaj;

Kısa ve akılda kalıcı,

Gerçekçi ve somut veriler üzerinden şekillendirilmiş,

Net ve anlaşılması kolay,

Mesajın hedeflediği aktörler açısından önemli olmalıdır.

Mesajımızı, kimlere iletmek istediğimize bağlı olarak 
farklı yollar kullanabiliriz. Kamuoyunun farkındalığını ar-
tırmak için el ilanları, broşürler, duvar panoları gibi araçlar-
dan yararlanabiliriz. İnternet sayfamız ve sosyal medya da 
mesajımızı geniş kitlelere iletmek için önemli araçlarımız 
olacaktır. Kitle iletişim araçlarını, mesajımızı iletmek için 
bir kanal olarak kullanabiliriz. Basın açıklamaları bu açıdan 
etkili yöntemlerden biridir. Bunun yanı sıra, özellikle karar 
alıcı konumdaki kişi ve kurumlara mesajımızı iletirken yüz 
yüze toplantılar gerçekleştirmeyi de planlayabiliriz. Tüm 
bunları yaparken akılda bulunması gereken önemli bir nok-
ta, mesajımızı hangi kanalla iletirsek iletelim oldukça kısa 
bir sürede bunu yapmak durumunda kalacağımızdır. Bu ne-
denle mesajın net, anlaşılır, kısa ve doğrudan amaca yönelik 
olması gerekecektir. 
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Basına yönelik bir bilgi paketi hazırlamak bu süreçte 
işimizi kolaylaştırabilir. 

İnternet sayfamızdan da indirilebilecek şekilde bir basın 
bilgi dosyası hazırlarsak, savunuculuk çalışmamızın daha 
kolay biçimde haber haline getirilmesine yardımcı olmuş 
oluruz. Çalışmalarımızı haber yapmak isteyen basın men-
suplarının gerekli bilgilere kolayca ulaşmasını bu sayede 
sağlayabiliriz.

Bu dosyanın; sorun tanımımızı, çözüm önerimizi, çözüm 
önerimizin oluşturacağı olumlu etkileri, çözüm önerimiz 
için eyleme geçilmezse ortaya çıkabilecek olumsuz sonuç-
ları ve soruna ilişkin özellikle sayısal verileri içermesini 
sağlamamız önemlidir. 

Daha fazla bilgi almak isteyenler için iletişim bilgilerimizi 
de koyabiliriz. 

Basın Bilgi Paketi:



KEİG 19

NOTLAR



20 Savunuculuk Atölyesi Notları





Sekreterya:
KADAV

Kadınlarla Dayanışma Vakfı
Kamer Hatun Mah. Hamalbaşı Caddesi No: 22 Kat: 6 Daire: 13 

Beyoğlu - İstanbul - Türkiye
Tel: 212 251 58 50

iletisim@keig.org

Destekçi Kurum


