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Bu metodoloji önerisi 2014 yılında yayımlanan TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM VE KAMU SEKTÖRÜ DİYALOĞU DAVRANIŞ İLKELERİ 
rehberinin uygulamasını izlemeye yönelik olarak TÜSEV tarafından hazırlanmıştır.  
 
 
METODOLOJİ AÇIKLAMALARI: 
 
Nesnel ve olabildiğince kapsayıcı bilginin toplanmasını sağlamak amacıyla farklı metotların ve bilgi kaynaklarının kullanılması önerilir. 
Önerilen yöntemlerin birçoğu sivil toplum kuruluşları (STK) ya da ulusal/yerel yönetimler (U/YY) tarafından kullanılmak üzere 
önerilmiştir.  
 
Masabaşı araştırma – Bu yöntem, varolan bilgiye erişmek ve veri toplamak amaçlarıyla, basın, Internet, farklı raporlar, vaka 
çalışmaları, istatistikler ve diğer benzeri yayınlardan oluşan kaynakları taramayı içerir. Masabaşı araştırma adımını genelde kaynakça 
oluşturma ve verilerin derlenmesi adımları izler. Yerel dillerde derlenmiş verilere erişebildiği durumda, masabaşı araştırma yöntemi 
oldukça hızlı ve masrafsız biçimde sonuçlanabilir. Masabaşı araştırma yöntemi çoğunlukla veri sağlama yöntemleri ile birlikte kullanılır.  
Önerilen kurum(lar): STK, U/YY 
 
 

Bu Hibe Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmekte olup 
STGM, TÜSEV ve YADA tarafından uygulanmaktadır. Bu yayının içeriğinden sadece TÜSEV sorumludur ve hiçbir surette Avrupa Birliği’nin    

görüşlerini yansıtmamaktadır. 
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Resmi kaynaklara erişim – Bu yöntemde, kamu kurumları resmi raporlar hazırlarken başka kurumların resmi 
kaynaklarına/raporlarına danışırlar. Veri gereksinimi bulunan kamu kurumu, ilgili konuda uzmanlığı bulunan diğer kamu kurumlarına 
danışarak, bilgi talep eder. Eğer karşı tarafta gereken veri bulunuyorsa ve verinin iletilmesi için gereken hazırlık süresi makul ise, bu 
yöntem de hızlı ve masrafsız biçimde sonuçlanabilir. Bu yöntemle edinilen bilgiler ve raporlar genelde yeni araştırma projelerinde de 
kaynak teşkil ederler.  
Önerilen kurum(lar): U/YY 
 
Anket – Bu metodoloji, örnek soru formları kullanılarak, farklı paydaşlardan çeşitli bakış açılarını yansıtan görüşlerin toplanmasını 
içerir. Örneklem sayısına ve anketin nasıl uygulanacağına göre en uygun anket yönteminin seçilmesi sayesinde bu metodolojiyi başarıyla 
uygulamak mümkündür. Internet üzerinden ya da eposta yoluyla yaygınlaştırılan anketler, hızla ve düşük maliyetlerle 
gerçekleştirilebilir. Anket yapmadan önce bazı konulara dikkat edilmelidir:  

- Doğru verileri düşük maliyetle toplamak mümkün mü? 
- Anketin konusu ne kadar karmaşık ve ne denli hassas bir konu? 
- Anketi yanıtlayacak kişilerin, yanıtlarını oluşturacak bilgiye erişimleri var mı? 
- Anketi yanıtlayacak kişiler, bilgi paylaşmaya gönüllü mü? 
- Yanıtları geçerli olacak mı? 

Anket yanıtları, her koşulda bireysel deneyimlere dayalı ve öznel öğeler içerir. Bu nedenle de anket sonuçları başka veri kaynakları  ile 
desteklenerek kullanılır.  
Önerilen kurum(lar): STK 
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Odak grup – Bu yöntem sayesinde katılımcıların (genelde 6-12 kişi) duygu ve düşüncelerini paylaştıkları açık uçlu yanıtlar toplanır.  
Toplantıyı yöneten moderatör, katılımcılara sorular sorarak grubun belirli bir konuya nasıl yaklaştığını anlamaya ve bir tartışma ortamı 
yaratmaya çalışır. Bu yöntem, araştırmanın sonuçlarının tahmin edilmesi güç olduğu durumlarda araştırmacının daha açık geri bildirim 
almasına yardımcı olur. Temsiliyeti sağlamak amacıyla odak gruplar farklı bölgelerde farklı paydaşların bir araya geleceği şekilde 
düzenlenir.  Odak grup yöntemi,toplantı sayısı arttıkça ve deneyimli bir moderatörle çalışma gereksinimi halinde yüksek maliyetli 
olabilir ve uzun zaman alabilir.  
Önerilen kurum(lar): STK, U/YY 
 
Yüz yüze görüşmeler – Bu metodoloji, (çoğunlukla) önceden hazırlanmış sorulara detaylı yanıtlar almak amacıyla katılımcılarla 
gerçekleştirilen görüşmeleri ifade eder. Görüşme, katılımcının düşüncelerine, duygularına ve davranışlarına ilişkin bilginin 
desteklenmesi ve derinleşmesi için gerçekleştirilir. Yapılandırılmış görüşmelerde, araştırmaya uygun olarak hazırlanan soru formları ve 
süreçler kullanılır. Yapılandırılmamış görüşmelerde ise konulara daha geniş açıdan bakılması hedeflenir ve araştırmacı sohbeti dilediği 
yöne çekebilir. Bu yöntem, gerçekleştirilecek görüşme sayısına bağlı olarak yüksek maliyetli ve uzun süren bir araştırma süreci 
gerektirebilir.  
Önerilen kurum(lar): STK, U/YY 
 
Paydaşlarla istişare toplantıları/buluşmaları – Rapor yazımı tamamlandığında, rapora olabildiğince farklı kaynaktan katkı 
yapıldığına emin olmak amacıyla ilgili paydaşlarla buluşarak ya da erişim içi kanallar üzerinden bir araya gelerek istişare toplantıları 
düzenlenmesi önerilir.  Bu toplantılarda ve tartışmalarda, oylama yapılarak raporun önerileri arasında önceliklendirme yapılabilir ve 
gelecek adımların neler olacağına karar verilebilir. 
Önerilen kurum(lar): STK, U/YY 
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ULUSAL YÖNETİMLER İÇİN İZLEME TABLOSU 

 

 
Davranış İlkeleri 

Standartları   

 
İzleme “Başarı Ölçütü” 

 

 
Göstergeler  

 

 
Kaynaklar ve 

Yöntemler 
 

 
Ulusal düzey – Ulusal düzeydeki tüm kurumlar için geçerlidir.  
Mavi gösterge – İzleme ile ilgili yasal/politika belgelerine yöneliktir. 
Kırmızı gösterge – İzlemenin uygulamasına yöneliktir. 
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Amaçlar ve Hedefler 1: Yasalar, yönetmelikler, stratejik planlar, kanun hükmünde kararnameler veya planlama belgeleri gibi yasal 
belgeleri görev tanımı ve uzmanlıkları doğrultusunda hazırlayan kamu kurumlarının içerici yasa yapım süreçleri benimsemeleri. 
 
1.1.a Sivil toplumun yasa 
yapım süreçlerine 
katılımıyla ilgili tüm 
uluslararası yasa ve 
standartlara uyum. 

STK’ların yasa ve politika yapım 
süreçlerine katılımını açıkça ve doğru 
tanımlayan standartlar var mı? Standartlar, 
katılım için asgari koşulları sağlayan iyi 
örneklerle uyumlu mu?  
 

Açıkça tanımlanan süreçler vardır ve 
STK’ların politika yapım ve karar alım 
süreçlerine katılımlarının asgari 
koşulları tanımlanmıştır. Asgari 
koşullar, iyi örneklerle uyumludur.  
 
Asgari koşullar sağlanmaktadır ve 
koşullara uyum düzenli 
denetlenmektedir ve koşullar, STK’ların 
katkılarıyla sürekli geliştirilmektedir.  
 
 

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
STK’ların katılım süreçleriyle 
ilgili algıları – anket ve odak 
grup toplantıları  
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama  
Ulusal ve uluslararası 
kurumların raporları – 
masabaşı araştırma  
 

1.1.b Tüm mevzuatı ve 
yasa belgelerini ortak ve 
güncel araçlar üzerinden 
erişime açık kılmak. 

Yasalara veya kamu belgelerine ilişkin 
bilgiye erişim yasaya uygun biçimde 
kısıtlanmakta mıdır?  

Bilgiye ve belgelere erişimle ilgili 
prosedürler ve bu prosedürlerin ihlali 
durumda alınacak önlemler açıkça 
tanımlanmıştır.  
 

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
İhlal vakalarının sayısı – 
masabaşı araştırma, anket  
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Kurumlar bilgiye erişim taleplerine 
yasal süre içinde yanıt vermektedirler. 
Yanıtlar açıklıkla hazırlanmıştır ve 
bilgiye erişim kısıtlandığı durumlarda 
yasal gerekçeler belirtilmiştir.  
 
Bilgiye erişim hakkı engellendiğinde ya 
da bilgiye erişim talebi göz ardı 
edildiğinde veya yasal süre içinde 
yanıtlanmadığında, etkin bir izleme ve 
temyiz süreci uygulanmaktadır.  
 

Temyiz başvurularının sayısı ve 
sonuçları - masabaşı araştırma, 
anket 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
Ulusal ve uluslararası 
kurumların raporları  – 
masabaşı araştırma 

 Yasa tasarıları ve politika taslakları erişime 
açık mı? 
 

Yasal çerçeve tüm yasa tasarılarının ve 
taslak belgelerin erişime açık hale 
getirilmesini zorunlu kılmaktadır.  
 
Kurumlar düzenli olarak yasa 
tasarılarını ve politika taslaklarını 
internet sitelerinde yayımlamaktadır.  

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
İnternet sitelerinde bilgi ve 
belgelerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK’ların yayımlanan kamu 
belgelerine dair algıları– anket; 
odak gruplar 
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Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

1.2. a Herhangi bir yasa 
üzerinde herhangi bir 
değişiklik ya da yeni 
düzenlemenin, yasal 
statüleri ya da 
örgütlenme biçimlerine 
bakılmaksızın tüm ilgili 
paydaşların katıldığı 
süreçler sonucunda 
yapılmasını sağlamak. 
 

Hükümetlerin, çeşitli karar alıcı veya 
danışma kurullarına ve çalışma gruplarına 
STK’ların da katılımını sağlamaları 
yasalarla zorunlu kılınmış mı?   
 

Yasal çerçeve, STK temscilerinin, kamu 
kurumları tarafından oluşturulan çeşitli 
karar alıcı ve/veya danışma 
kurullarında yer almalarını 
düzenlemektedir.  
 
Kurumlar kamuya açık çağrılar yoluyla 
STK temsilcilerinin ilgili karar alıcı ya da 
danışma kurullarında yer almaya davet 
etmektedir. STK’ların özgürce bu 
kurullara katılımları özendirilir.  
 
 

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
STK temsilcilerinin katılım 
durumlarının haritalandırma 
çalışması ve analizi– bağımsız 
değerlendirme 
STK temsilcilerinin sayısı ve 
çeşitliliği – anket 
STK'ların katılımla ilgili algıları– 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

1.2.b Tüm sivil toplum 
kuruluşlarına ve 
yurttaşlara yasal 
değişiklik sürecine 
katılmaları yönünde bir 
açık çağrı yaparak ya da 

Politika/yasa yapım süreçlerinin erken 
aşamalarında STK’ların eşit katılımı 
çağrıları şeffaf biçimde yapılmış mı? 

Kamu kurumları tüm ilgili STK’ları ve 
yurttaşları politika/yasa yapım 
süreçlerinin erken aşamalarında, 
süreçlere eşit katılım sağlayabilecekleri 
açık çağrılar yayımlamaktadır.  
 

Resmi kurumların katılım 
çağrıları– masabaşı araştırma; 
resmi raporlar/faaliyet 
raporları 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
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süreci izleme ve 
denetlemelerini 
sağlayarak tüm 
paydaşların uzlaştığı bir 
düzenleme yaşama 
geçirmek.  

araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 

1.3.a Toplumdaki sosyal, 
ekonomik ve teknolojik 
değişiklikleri gözeterek 
ilgili mevzuatın çözüm 
sunabilecek ve esnek 
düzenlemeler içerdiğini 
güvence altına almak; 
tam katılım ilkesine 
uymak için sınırlı sayıda 
sivil toplum kuruluşunun 
katıldığı bir yuvarlak 
masa toplantısı 
düzenlemekten fazlasını 
yapmak gerektiğinin 
farkında olmak. 

Kamu kurumları çeşitli istişare yöntemleri 
kullanarak anlamlı sivil katılımın 
gerçekleşmesini kolaylaştırıyor mu?  
 

Çeşitli istişare yöntemlerinin nasıl 
kullanılabileceğini ortaya koyan 
rehberler vardır.  
 
Kamu kurumları farklı istişare 
yöntemlerini yasa/politika yapım 
süreçlerinin erken aşamalarında 
devreye alarak daha geniş tabanlı 
katılım sağlamaktadır.   
 

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
Resmi kurumların katılım 
çağrıları– masabaşı araştırma; 
resmi raporlar 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
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1.3.b Mevzuatın çalışıp 
çalışmadığını ve 
yeterliliğini sürekli ilgili 
paydaşlara danışarak 
kontrol etmek ve yasaları 
gerektiğinde bu danışma 
süreçlerinin sonuçlarına 
göre yeni düzenlemelerle 
güncellemek ve 
geliştirmek. 

Kurumlar, yurttaşlardan yasaların 
yeterliliği ile ilgili düzenli aralıklarla görüş 
talebinde bulunuyor mu?  

Yasal çerçeve, yurttaşlardan yasaların 
yeterliliği ile ilgili görüş çağrısında 
bulunmayı düzenlemektedir.  
 
Kamu kurumları, yurttaşların yasaların 
yeterliliğine dair düzenli aralıklarla 
görüş bildirmelerine imkan verecek 
adımlar atmaktadır.  

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
Geri bildirim almak üzere 
yapılan resmi çağrılar – 
masabaşı araştırma; resmi 
raporlar 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların görüş bildirim 
süreçlerine dair algıları– anket; 
odak gruplar 

1.4.a Sivil toplum 
kuruluşlarının tüm 
yasama süreçlerine 
özgürce katılabilecekleri 
sürdürülebilir bir 
müzakere platformu 
oluşturmak. 

Yasa tasarılarına katkı sağlamaya olanak 
veren sürdürülebilir müzakere platformu 
var mı? 
 
  

Kamu kurumları STK’ların özgürce 
katılabildikleri sürdürülebilir bir 
müzakere platformu oluşturmuştur.  

Sürdürülebilir müzakere 
platformunun varlığı – masabaşı 
araştırma; resmi raporlar 
Platformun işleyişi – anket, 
odak gruplar 
STK’ların müzakere  – anket; 
odak gruplar 
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1.4. b Sivil toplum 
kuruluşlarının ve kamu 
kurumlarının 
eylemlerinin yasala 
uygunluğunu 
denetleyecek ve 
inceleyecek bağımsız bir 
denetim mekanizmasının 
kurulmasını desteklemek 
ve önünü açmak. 

STK’ların ve kamu kurumlarının 
eylemlerinin yasalara uyumlu olup 
olmadığını gözetleme mekanizması var mı?  

STK’ların ve kamu kurumlarının 
eylemlerinin yasalara uygunluğunu 
gözetleyen bağımsız bir mekanizmayı 
içeren kurumsal çerçeve yerleşmiştir.  

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
Mekanizmanın işleyişi – anket, 
odak gruplar 
STK'ların mekanizmaya dair 
algıları - anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

Amaç ve Hedefler 2:   Sürdürülebilir sivil toplum- kamu sektörü işbirliğini destekleyen, sınırları iki tarafın da üzerinde uzlaştığı ilkelerle 
çizili ve keyfi kısıtlamalara maruz kalmadan tüm sivil toplum aktörlerinin özgürce katılabildikleri bir ortam . 

2.1. a Katılımla ilgili 
vatandaşlar ve STK’lar 
bilgilendirilir. 

Vatandaşlar ve STK’lar, karar alma 
ve politika oluşturma süreçlerinde, 
vatandaşların katılımının önemi ve 
katılım mekanizmaları konusunda 
bilgilendiriliyor mu? 

Ulusal hükümetler, kurumsal internet 
sitelerinde yurttaşların karar alma ve 
politika yapma süreçlerine nasıl 
katılacaklarına dair bilgi 
yayımlamaktadır.  
 
Ulusal hükümetlerin temsilcileri 
yurttaşları ve STK’ları karar alma ve 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
Resmi katılım çağrıları – 
masabaşı araştırma 
STK'ların çağrılara ilişkin 
algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
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politika yapma süreçlerine açıkça 
çağırmaktadır.  

kurumlardan veri toplama 

2.1.b Kamu personeli, 
katılım çerçevesiyle ilgili 
yeterli bilgiye sahiptir. 
 

Devlet memurları için, karar alma 
süreçlerindeki STK katılımıyla ilgili 
bilgilendirici programlar/eğitimler var mı?  

Devlet memurları için, karar alma 
süreçlerindeki STK katılımıyla ilgili 
bilgilendirici programlar/eğitimler 
vardır. 
 
Kamu personelinin çoğu bu eğitimleri 
tamamlamıştır.  

Kamu personeline sunulan 
eğitim programlarının 
haritalandırma ve analiz 
çalışması– masabaşı araştırma; 
bağımsız değerlendirme 
Eğitim ve katılımcı personel 
sayısı– anket 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.2. a Örgütlenme 
özgürlüğünün önündeki 
tüm engeller kaldırılır. 

Kurumlar, uluslararası standartlara ve en 
iyi uygulamalara paralel şekilde 
dernekleşmeyle ilgili yasal çerçeveye saygı 
gösterip onu uyguluyorlar mı? 
 

Yasalar, tüzel ve gerçek kişilere herhangi 
bir amaçla örgütlenme özgürlüğünü 
ayrımcılık yapılmaksızın sağlamaktadır.  
Faaliyet göstermek için kayıt yapma 
zorunluluğu yoktur. Kayıt koşulları 

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
STK'ların örgütlenme 
özgürlüğünün kullanımına dair 
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açıkça düzenlenmiştir ve kayıt veya 
yeniden başvuru süreçleri de kolay, kısa 
süreli ve masrafsızdır. Ülkü içinde ve 
dışındaki kurumlarla iletişim 
kurulmasının önünde engel yoktur. 
 
Yasal çerçeve, etkinlikle, ayrımcılığa yer 
verilmeksizin, öznel ve siyasi etkilerden 
uzak biçimde uygulanmaktadır.  

algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
Ulusal ve uluslararası 
kurumların raporları  – 
masabaşı araştırma 

2.2.b Tüm sivil toplum 
aktörlerinin iletişim ve 
diyalog kanallarına, 
yollarına ve 
mekanizmalarına eşir 
erişimleri sağlanır. 

Kurumlar, bilinçli bir katılım sağlamaları 
için STK’lara eşit şansları ne ölçüde 
sağlıyorlar? 
 

Kamu kurumları, yazışmalar haricinde 
de çeşitli istişare yöntemleri 
kullanmaktadır ve STK katılımcılarının 
tartışmalara, çalışma gruplarına, 
danışma toplantılarına ve odak grup 
toplantılarına katılmalarına imkan 
sağlamaktadır.  

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.2.c. Sivil toplum 
kuruluşlarının kamu 
kurumlarınca eşit olarak 

Kurumlar, STK’ları eşit kriterlerde ve 
tanıma seviyelerinde kabul ediyorlar mı?  

Kurumlar tüm STK’lara eşit muamele 
göstermektedir. STK’lar büyüklükleri, 
çalışma alanları, siyasi/toplumsal 
kimlikleri veya diğer özelliklerinden 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
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tanınmaları sağlanır. 

 

ötürü ayrımcılık yapılmamaktadır.  ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.2.d. Sivil toplum 
kuruluşları, faaliyet 
gösterdikleri alanlar da 
uzmanlık ve deneyim 
sahibi olarak kabul edilir. 

 

Kurumlar, STK’lara yetkili aktörler ve 
ortaklar olarak davranıyorlar mı? 

Kurumlar tüm STK’lara karşı işbirliği 
ortağı olarak yaklaşmaktadır ve 
STK’ların yetkinliklerini tanımaktadırlar.  

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.2.e Olabilecek en erken 
aşamada STK’lara 
danışılır. 

Anlamlı bir katılım sağlanması için, 
istişareler yasa yapım sürecinin erken 
aşamalarında yapılıyor mu?  

İstişare sürecinin olabildiğince erken bir 
aşamada başlamasını güvence altına 
alacak düzenlemeler ve mekanizmalar 
var.  
 
Kurumlar, anlamlı bir katılım 
sağlanması için, istişare sürecine 
mevzuat tasarısının erken aşamalarında 
başlıyorlar. 

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
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Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.3.a. Gerek kamunun 
gerekse sivil toplum 
kuruluşlarının 
kapasitelerinin 
geliştirilmesine yeterince 
toplumsal ve finansal 
kaynak ayırılır. 

STK’ların ve yarı kamu kurumlarının 
kapasite geliştirilmesi için yerel kamu fonu 
mevcut mu? 

STK’ların ve yarı-kamu kurumlarının 
kapasite geliştirme çalışmalarına kaynak 
aktarımını ulusal düzeyde düzenleyen 
bir politika belgesi ya da mekanizması 
mevcuttur.  
 
Ayrılan kaynak kullanılmaktadır ve 
STK’ların ve kamu görevlelerinin 
gereksinimlerine karşılık vermektedir.  
 

Mevcut mekanizmaların kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırması 
Mevcut mekanizmaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – bağımsız 
değerlendirme 
STK’ların kapasite geliştirme 
prosedürlerine bakışı – anket; 
odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.3.b. Farklı 
büyüklüklerdeki sivil 
toplum kuruluşlarının 
farklı gereksinimlerine 
yanıt verebilecek çeşitli 

Çeşitli ölçeklerde ve kapasitelerdeki 
STK’lara yardım etmek için farklı 
biçimlerde ve miktarlarda kamu kaynağı 
var mı? 

STK’ların ve yarı-kamu kurumlarının 
kapasite geliştirme çalışmalarına kaynak 
aktarımını ulusal düzeyde düzenleyen 
bir politika belgesi ya da mekanizması 
mevcuttur.  

Mevcut mekanizmaların kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırması 
Mevcut mekanizmaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
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mali kaynaklar sunulur.  
Ayrılan kaynak kullanılmaktadır ve 
STK’ların ve kamu görevlelerinin 
gereksinimlerine karşılık vermektedir.  
 

analizleri – bağımsız 
değerlendirme 
STK’ların kaynak aktarımı 
prosedürlerine bakışı – anket; 
odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
 

2.3.c. Sivil toplum 
kuruluşlarıyla bir proje 
gerçekleştirildiğinde 
mutlaka önceden proje 
adımları ve zaman 
çizelgesi üzerinde 
uzlaşmak 

STK’larla yapılan işbirliği anlaşmasının 
içeriğinde yer alacak aşamalar için, 
önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesini 
de barındıran bir talimatname var mı?  

STK’larla yapılan işbirliği anlaşmasının 
içeriğinde yer alacak aşamalar için, 
önceden belirlenmiş bir zaman 
çizelgesini de barındıran bir 
talimatname vardır.  
 
Kurumlar STK’larla işbirliği içinde 
çalışırken önceden üzerinde uzlaşılan 
zaman çizelgesine uymaktadır.  

Belgelerin incelemesi – 
masabaşı araştırma 
STK algısı – anket; odak grup 
toplantıları. 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.3.d Gerektiğinde olağan 
yerel istişare toplantıları 
düzenleyerek yerel örgüt 
ve paydaşları karar alma 

Yerel istişare ve ihtiyaç değerlendirmesi 
için yıllık bir plan var mı?  

Yasaları düzenleyen kurumlar yasa 
yapma süreçleri ile ilgili yıllık planları ve 
ilgili yurttaşlarla yerel istişareleri 
düzenli olarak yayımlamaktadır. 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK’ların yerel katılıma ilişkin 
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süreçlerine katmak ve 
sivil toplum 
kuruluşlarının 
gereksinimlerini ortaya 
koyacak bir analiz 
yapmak. 
 

 
Kurumlar düzenli olarak yerel istişare 
toplantıları organize eder ve sivil 
toplumun değerlendirmesine 
gereksinim duyar.  

algıları– anket; odak grup 
toplantıları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.4.a. Sivil toplumun 
gelişmesine olanak 
verecek ortamın 
oluşması için gereken üst 
yapılar kurulur ve sadece 
ilgili yasaların 
uygulanması ile sınırlı 
kalınmayarak, mevcut 
iletişim kanallarının 
etkin ve etik kullanımı 
yoluyla sivil toplumun 
tüm politika alanlarında 
katkısının yaygınlaşması 
sağlamak 

Yerel hükümet ve STK’lar arasında sürekli 
bir diyalog için bir platform var mı? 

STK temsilcilerini de içeren ve birden 
çok sektörden aktörün yer aldığı ulusal 
bir platform, kamu-sivil toplum 
diyalogunu geliştirmek için 
çalışmaktadır.  
 
STK’lar çeşitli mekanizmalar yoluyla 
ulusal hükümetlerle diyaloga 
girmektedir.  
 

Yasal çerçevenin kalite 
değerlendirmesi– masabaşı 
araştırma 
Varolan yasal çerçevenin 
hatiralandırılması ve 
incelenmesi – bağımsız 
değerlendirme 
STK'ların kamunun diyaloge 
girebilme becerisine dair 
algıları – anket; odak gruplar 
Sektörlerler arası kurullarda 
STK’ların temsili – anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
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kurumlardan veri toplama 

2.4.b. Kamu 
kurumlarının 
hazırladıkları stratejik 
planlara, sivil toplum 
kuruluşlarının eşit 
katılımlarını sağlamak 
 

STK’ları strateji planlarına ortak olarak 
dahil etmek için talimatnameler var mı?  

Stratejik planlarda STK’ların ortaklar 
olarak yer almalarını düzenleyen 
talimatlar yer almaktadır.  
 
Kurumlar, STK’ları stratejik planlama 
süreçlerine ortak ederler.  

Belgelerin analizi – masabaşı 
araştırma 
STK algısı– anket; odak grup 
toplantıları. 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.4.c. Sivil toplum 
kuruluşlarının hizmet 
sağlayıcı olarak faaliyet 
göstermelerine olanak 
verecek yasaların ve 
uygulamaların 
yürürlükte olmasını 
sağlamak  
 

STK’ları hizmet sağlayıcı olarak dahil 
etmek için düzenlemeler var mı? 

STK’ları hizmet sağlayıcı olarak dahil 
etmek için düzenlemeler mevcuttur.  
 
Kamu kurumları STK’ları hizmet 
sağlayıcı olarak çalışmalarına katarken 
ilgili pratik uygulamaları ve 
düzenlemeleri izlerler.  
 
 

Belgelerin analizi – masabaşı 
araştırma 
STK algısı – anket; odak grup 
toplantıları. 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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Amaç ve Hedefler 3: Şeffaf, hesapverebilir ve kaliteli kararlar, karar alım ve uygulama süreçleri.  

3.1.a. Kamu kurumları, 
faaliyet gösterdikleri alan 
ne olursa olsun tüm sivil 
toplum kuruluşlarına eşit 
uzaklıkta olacak şekilde 
konumlanır. 

 

Kurumlar, STK’lara eşit kriterler temelinde 
yaklaşıyor mu? 

Kurumlar tüm STK’lara eşit 
davranmaktadır. Büyüklük, çalışma 
alanı, siyasi/toplumsal konumlanmaları 
veya diğer özellikleri temelinde 
ayrımcılık yapılmamaktadır.  

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.1.b Yasa taslağı ya da 
politika hazırlığı 
çalışmaları dahil olmak 
üzere tüm bilgilendirme 
ve danışma süreçlerine 
sivil toplum katılımının 
çağrısı açıkça yapılır. 

STK’ların katılımı için çağrılar açıkça 
yapılıyor mu?  

Kamu kurumları açık çağrılar 
yayımlayarak tüm ilgili STK’ları ve 
yurttaşları politika/yasa yapım 
girişimlerine katkı sağlamaya davet 
eder.  
 

Resmi katılım çağrıları– 
masabaşı araştırma; resmi 
raporlar 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
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3.1.c STK’ların 
finansmanı ile ilgili açık 
kriterler ve şeffaf 
süreçler tasarlamak 

Ulusal kamu fonları STK’lara belirgin 
kriterlere göre ve şeffaflıkla dağıtılıyor mu 
ve kamu finansman aktarımını 
hesapverebilir, izlenebilir ve 
değerlendirilebilir kılan bir sistem var mı?  
 

Ulusal fonların dağıtılmasını düzenleyen 
prosedürler, kurallar ve kriterler 
bağlayıcıdır, açıktır ve şeffaftır.   
 
Prosedürlerle ilgili bilgi ve dağıtılan 
kamu fonlarının miktarı kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır.  
 
Tüm kurumlar prosedürleri 
izlemektedir ve prosedürlere uyum 
denetlenmektedir.  

Prosedürlerin, kuralların ve 
kriterlerin kalite 
değerlendirilmesi – masabaşı 
araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların şeffaflık, adillik ve 
ayrımcılık açılarından 
prosedürlere dair 
değerlendirmeleri– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.2.a. Meclis 
komisyonları, kent 
konseyleri veya belediye 
meclisleri gibi kamu 
kurumlarına STK katılımı 
için çağrıların açıkça 
yapılması ve ilgili kamu 

STK’ların yeterli düzeyde katılımını açıkça 
düzenleyen talimatnameler var mı ve ilgili 
düzenlemeler şeffaf ve önerilen kriterlere 
dayanıyor mu?  
 
 

STK’ların adil ve şeffaf katılımlarını 
açıkça güvence altına alan düzenlemeler 
mevcuttur.  
 
Kurumlar STK’ların ya da yurttaşların 
katılımını engellemez veya onları 
sürecin dışında bırakmaz.  

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
Sürece katılan STK’ların sayısı 
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kurumlarına katılacak 
STK’ların başvuru ve 
seçim süreçleri şeffaf 
olarak tanımlanması 
gerekir. 

 ve çeşitliliği– anket 
STK'ların katılıma ilişkin 
algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.2.b. STK’ların 
seçiminde uzmanlık 
alanları, deneyimleri ve 
çalışmalarını 
odakladıkları politika 
alanının uygunluğu 
mutlaka gözetilmelidir.   

STK’ların uzmanlık alanları ve 
deneyimleriyle kamunun çalışmalarına 
katkı yapmalarını açıkça düzenleyen 
talimatnameler var mı ve ilgili 
düzenlemeler şeffaf ve önerilen kriterlere 
dayanıyor mu?  

STK’ların uzmanlıklarını ve 
deneyimlerini yansıtabilmelerini açıkça 
güvence altına alan düzenlemeler 
mevcuttur.  
 
Kurumlar ilgili düzenlemeleri izmelekte 
ve STK’ların deneyimlerinden 
yararlanmaktadır.  

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
Sürece katılan STK’ların sayısı 
ve çeşitliliği– – anket 
STK'ların temsiliyete ilişkin 
algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.2.c Sivil toplum 
kuruluşlarına danışırken, 
hangi kuruluşun hangi 
konuda görüş 

İstişare sürecinde katılımcılarla ilgili bilgi 
paylaşmayı açıkça düzenleyen bir 
talimatname var mı?  

Paydaşlara danışma süreçleri açıkça 
düzenlenmiştir.  
 
Katılımcılarla ilgili tüm bilgiler 

Resmi katılım çağrıları – 
masabaşı araştırma; resmi 
raporlar 
İnternet sitelerinde gerekli 
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bildirmesinin 
beklendiğini açıkça 
ortaya koymak. 

şeffaflıkla  ilgili kamu kurumunun 
internet sitesinde ve diğer kullanıcı 
dostu kanallar üzerinden 
paylaşılmaktadır. 
 

bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.3.a Bilgiyi şeffaf 
biçimde üretmek ve 
paylaşmak. Bilgi 
üretirken, toplarken ve 
paylaşırken uyulması 
gereken ölçütleri 
oluşturmak ve tüm kamu 
kuruluşlarının bu 
ölçütleri izlemelerini 
sağlamak. Üretilen ve 
paylaşılan bilginin sivil 
toplum kuruluşlarınca ve 
yurttaşlarca denetleme 
ve raporlama vb. 

Sivil-kamu diyalogu süreçleriyle üretilen 
tüm bilgi kullanıcı dostu bir biçimde tüm 
kamuoyuyla paylaşılıyor mı?  
 
 
 
 
 

Üretilen tüm bilgiler şeffaflıkla  ilgili 
kamu kurumunun internet sitesinde ve 
diğer kullanıcı dostu kanallar üzerinden 
paylaşılmaktadır. 
 

Resmi katılım çağrıları – 
masabaşı araştırma; resmi 
raporlar 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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amaçlarla kullanılmaya 
açık, erişilebilir ve 
kullanıcı dostu olmasını 
sağlamak. 

3.3.b Sivil toplum 
kuruluşlarının hükümet 
ve kamu kurumları 
tarafından sağlanan bilgi 
ve verilerin gözetimini ve 
denetimini yapmalarını 
kolaylaştıracak ortamı 
oluşturmak. 

STK’ların veri takibi yapmalarına ve kamu 
kurumlarının eylemlerini izlemelerine izin 
verecek mekanizmalar var mı?  

STK’ların veri takibi yapmalarına ve 
kamu kurumlarının eylemlerini 
kolaylıkla izlemelerine izin verecek 
mekanizmalar mevcuttur. 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların izleme süreçlerine 
dair algıları - anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.3.c Kararların ve 
eylemlerin hesap 
verebilir ve meşru 
olduklarını vurgulamak 
amacıyla bilgi edinme ya 
da sorgulama taleplerine 
geribildirim ve yanıt 
vermek. 

Kurumlara yönelik yapılan bilgi edinme 
başvurularına zamanında yanıt veriliyor 
mu?  
 
 
 
 

Bilgi edinme başvurularına yazılı dönüş 
yapılması ve zamanında yanıt verilmesi 
şarttır.  
 
Kurumlar, bilgi edinme başvurularına 
yazılı dönüş yapmakta ve talepleri 
zamanında karşılamaktadır.  

Belgelerin analizi – masabaşı 
araştırma 
STK'ların yazılı dönüş ve 
yanıtlara dair algıları– anket; 
odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 



 

 
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. 

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu  
İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi 

 
TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM VE KAMU SEKTÖRÜ DİYALOĞU DAVRANIŞ İLKELERİ REHBERİNİN UYGULAMASINI İZLEMEYE YÖNELİK 
İZLEME METODOLOJİSİ  
 

 23 

3.4.a Kamu kurumları ve 
STK’ların veri 
paylaşımını 
kolaylaştıracak 
platformların 
oluşturulmasını 
sağlamak.  

Kamu kurumları ve STK’ların veri 
paylaşımını kolaylaştıracak platformlar var 
mı? 

Kamu kurumları ve STK’ların veri 
paylaşımını kolaylaştıracak kullanıcı 
dostu platformlar mevcuttur. 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların veri paylaşımına 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.4.b Sivil toplum 
örgütlerinin 
bağımsızlığını 
pekiştirecek kanallardan 
dağıtmak.  

STK’ların kurumsal gelişimlerini 
destekleyecek ve diğer fon kaynaklarına eş 
fon olarak kullanabilecekleri ulusal kamu 
fonları var mı?  

STK’ların kurumsal gelişimlerini 
destekleyecek ve diğer fon kaynaklarına 
eş fon olarak kullanabilecekleri ulusal 
kamu fonlarının kullanımı  açık kriterler 
temelinde düzenlenmektedir.  
 
Sunulan kaynaklar STK’ların 
gereksinimlerine yanıt verebilecek 
niteliktedir. 
 

Varolan finansman 
mekanizmalarının kalite 
değerlendirmesi– masabaşı 
araştırma 
Varolan finansman 
mekanizmalarının 
haritalandırılma ve inceleme 
çalışmaları – independent 
assessment 
STK’ların kamu finansman 
prosedürlerine ilişkin algıları– 
anket; odak gruplar 
Başvurulan kaynağın dağıtılan 
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kaynağa göre yıllık oranı– anket 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.4.c Sivil toplum 
kuruluşlarının mali 
denetiminden sorumlu 
bağımsız bir yapının 
kurulmasına önayak 
olmak 

Sivil toplum kuruluşlarının mali 
denetiminden sorumlu bağımsız bir yapı 
/birim var mı? 

İlgili yapı/birim, tüzüğüne göre 
STK’ların bağımsız mali denetimini 
yapmakla görevlendirmiştir.  
 
Bağımsız bir yapıdır, yeterli kaynak ve 
kapasiteye sahiptir ve görevlerini 
düzenli olarak icra etmektedir.  
 

Tüzüğün haritalandırma ve 
inceleme çalışmaları– bağımsız 
inceleme 
Denetimin etkinliği ve birim 
personelinin yetkinliği– anket; 
görüşmeler/mülakatlar 
STK'ların uygulamaya ilişkin 
algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.4.d İyi yönetişim, 
hesapverebilirlik ve 
şeffaflık ilkelerine kamu 
kurumlarının uyumunu 
iyileştirmeyi amaçlayan 
tüm işbirliklerine açık 
olmak 

Kamu kurumları, iyi yönetişim, 
hesapverebilirlik ve şeffaflık ilkelerine 
kamu kurumlarının uyumunu iyileştirmeyi 
amaçlayan tüm işbirliklerine açık mı? 

Kamu kurumları, iyi yönetişim, 
hesapverebilirlik ve şeffaflık ilkelerine 
kamu kurumlarının uyumunu 
iyileştirmeyi amaçlayan tüm 
işbirliklerine açıktır. 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların açıklığa dair algıları– 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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Amaç ve Hedefler 4: İşbirliği ilkelerinin, karar alma süreçlerinin, kararların ve sunulan hizmetlerin hassas ve tatmin edici biçimde 
düzenlenmesi ve yönetilmesi  
 
4.1.a  Bilgi ve veri 
sunmak konusunda da 
sivil toplum 
kuruluşlarından bilgi ve 
geribildirim toplamak 
konusunda da pro-aktif 
davranmak.  
 

Sivil toplum kuruluşlarından bilgi ve 
geribildirim toplamak konusunda kamu 
kurumları anlamlı bir çaba içine giriyorlar 
mı? 
 
 
 

Kamu kurumunun çalışma programı 
içinde STK’lardan bilgi ve geribildirim 
alma adımları da yer almaktadır. 
 
Kurumlar STK’lardan bilgi ve geri 
bildirim almak konusunda pro aktif 
davranmaktadır.  

Varolan mekanizmaların kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların geribildirim sürecine 
dair algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.1.b Geribildirim 
vermeye gayret etmek  
 

Kamu kurumlarından aldıkları geri 
bildirime dair anlamlı dönüşler yapılıyor 
mu? Bu dönüşlerde STK’ların önerilerinin 
neden değerlendirildiği veya 
değerlendirilmediği açıklanıyor mu?  
 

Alınan görüş ve önerilere yazılı dönüş 
yapılması ve 
değerlendirilen/değerlendirilmeyen 
önerileri dair gerekçe bildirilmesi 
zorunludur.  
 

Varolan mekanizmaların kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
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Geri bildirim yapılır ve kurumun 
internet sitesinde yayımlanır.  

STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.1.c Kamu 
kurumlarının ve 
memurların çalışma 
planlarında sivil toplum 
kuruluşları ve kamunun 
diyalogunun 
geliştirilmesi ve işbirliğin 
güçlendirilmesi 
adımlarının yer 
aldığından emin olmak. 
 

Kamu kurumlarının ve memurların çalışma 
planlarında sivil toplum kuruluşları ve 
kamunun diyalogunun geliştirilmesi ve 
işbirliğin güçlendirilmesi adımları yer 
alıyor mu?  
 

Kamu kurumlarının ve memurların 
çalışma planlarında sivil toplum 
kuruluşları ve kamunun diyalogunun 
geliştirilmesi ve işbirliğin 
güçlendirilmesi adımları yer almaktadır. 
 
Kamu personeli çalışma planını 
uygulamakta ve eğitimlere 
katılmaktadır. 
 

Kamu personelinin çalışma 
planlarına dair haritalandırma 
ve inceleme çalışması– 
masabaşı araştırma; bağımsız 
inceleme 
Eğitim ve katılımcı sayısı – 
anket  
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.2.a İşbirliği ve diyalog 
çerçevesini, zamana ve 
farklı uzmanlık 
alanlarına dağılacak 
biçimde ve sürdürülebilir 

Kurumlar, sivil katılımı kurum 
kültürlerinin parçası yapma konusunda ne 
derecede başarılılar? 
 
 

İlgili sivil toplum ve yurttaşlara tüm 
politika/yasa çalışmalarında danışmak 
kuraldır, istisna değildir.  
 
Kurumlar bu kurala uygun hareket 

STK’lara etkin biçimde 
danışılarak kabul edilen 
yasa/yönetmelik, strateji ve 
politika belgelerinin oranı – 
masabaşı araştırma;  
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olarak 
kurumsallaştırmak 

 
 

etmektedir.  Bağımsız değerlendirme - 
mülakatlar 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.2.b Kamunun topyekun 
olarak STK’lara karşı 
aynı tutumu koruması 
sağlanır. 

Kurumlar, STK’lara yönelik olumlu tutum 
sergilemek konusunda ne derecede 
istikrarlı davranıyor?  
 
 

Kurumlar STK’lara yönelik istikrarlı 
biçimde olumlu tutum sergilemektedir.  

STK'ların kamu kurumlarının 
tutumlarına dair algıları– anket; 
odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.3.a Sivil toplum 
kuruluşlarının değişen 
büyüklüklerde 
örgütlenmiş ve farklı 
seviyelerde 
kurumsallaşmış olmaları 
göz önünde 
bulundurularak, 
danışılan konunun 

Kurumlar, meşru danışma süreleri sağlıyor 
mu? 
 
 
 
 

Yasal çerçeveye göre en az 30 gün 
danışma süresi sağlanmaktadır.  
 
Kurumlar meşru danışma süreleri 
sağlamaktadır. 
 
 
 
 

Varolan belgelerin kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
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karmaşıklığına göre sivil 
toplum kuruluşlarının 
görüş bildirmeleri için 
meşru bir zaman aralığı 
(en az 4 hafta, en fazla 12 
hafta) vermek, danışma 
sürecinin diyalog 
sürecine dönüşmesini 
sağlamak 

Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.3.b Sivil toplum 
aktörlerinin kamu 
kurumlarının karşılıklı 
işbirliğini desteklemek 
konusundaki 
performanslarını 
değerlendirmelerine ve 
görüş vermelerine 
olanak sağlayacak 
denetleme ve 
değerlendirme 
mekanizmaları 

Kurumlar diyalogu teşvik konusundaki 
çalışmalarına dair görüş topluyor mu? 
 
 
 
 

Sivil toplum aktörlerinin kamu 
kurumlarının karşılıklı işbirliğini 
desteklemek konusundaki 
performanslarını değerlendirmelerine 
ve görüş vermelerine olanak sağlayacak 
denetleme ve değerlendirme 
mekanizmaları mevcuttur. 
 
Kurumlar yapıcı değerlendirme ve 
görüşlere açıktır.  
 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların değerlendirme ve 
görüş bildirmeye ilişkin algıları– 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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kurulmalıdır. 

4.4.a Sivil toplum 
kuruluşlarının 
gereksinimlerini 
saptamak üzere düzenli 
olarak araştırma ve 
değerlendirme 
çalışmaları yürütmek. 
Hükümetin ve kamu 
kuruluşlarının 
kararlarının ve 
eylemlerinin ve de sivil 
toplum kuruluşları ile 
kamu işbirliği 
projelerinin sosyal etki 
analizinin yapılması. 

Kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşlarının gereksinimlerini saptamak 
üzere düzenli olarak araştırma ve 
değerlendirme çalışmaları yürütüyor mu? 
 
 
 
 

STK’ların gereksinimlerini saptamak 
üzere düzenli araştırma ve 
değerlendirme çalışmaları 
yürütülmesini sağlayan mekanizmalar 
mevcuttur.  
 
Kamu kurumları düzenli olarak 
STK’ların gereksinimlerini saptamak 
üzere çalışmalar yürütmektedir.  

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların ihtiyaç belirleme 
çalışmalarına dair algıları– 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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4.4.b Sosyal etki 
analizine tüm paydaşları 
dahil etmek. Analizin 
sonuçlarını ve çıktılarını 
yürütülmekte olan 
projelerin ve 
mekanizmaların 
sorunlarını ve eksiklerini 
değerlendirmek için 
kullanmak ve gelecekte 
alınacak kararlara ışık 
tutacak ve yürürlükteki 
mevzuatı ve Davranış 
Kodu’nu geliştirecek bir 
rehber ortaya koymak. 
Alınan tüm kararların 
farklı çalışma alanlarına 
uyarlanabilecek çok 
yönlü bir politika 
çerçevesine göre 
değerlendirildiğinden 

Bu standartın anlamını netleştirmek ve 
anlamlı izleme başarı ölçütleri belirlemek 
imkansızdır.  

 Bu standartın anlamını netleştirmek ve 
anlamlı izleme başarı ölçütleri belirlemek 
imkansızdır. 

Bu standartın anlamını 
netleştirmek ve anlamlı izleme 
başarı ölçütleri belirlemek 
imkansızdır.. 
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emin olmak  

4.4.c Sivil toplum 
kuruluşları ve 
yurttaşların amaçlarını 
ve görüşlerini 
dilediklerinde 
yansıtabilecekleri bir 
platform kurmak. 
Gerekirse, kamu 
kurumları içinde sivil 
toplum-kamu diyalogu ve 
işbirliği alanında 
çalışacak yeterli sayıda 
personelin veya 
birimlerin kalıcı olarak 
çalışmalarını sağlamak. 

STK’ların politika yapma ve karar alma 
süreçlerine katılımlarını koordine edecek, 
izleyecek veya özendirecek bir 
kurum/birim/personel var mı?  
 

Tüzüğüne göre STK’ların politika yapma 
ve karar alma süreçlerine katılımlarının 
koordinasyonu, izlemesi ve özendirmesi 
ile görevlendirilmiş 
kurum/birim/personel mevcuttur.  
. 
 
Yeterli kapasiteye sahiptir ve düzenli 
olarak görevlerini icra etmektedir.  

Tüzüğe ilişkin haritalandırma ve 
inceleme çalışması – bağımsız 
inceleme 
Koordinasyon etkinliği ve 
çalışanların yetkinliği– anket; 
görüşmeler 
STK’ların uygulamaya ilişkin 
algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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Amaç ve Hedefler 5:  Eşit ve Adil Toplum  

5.1. Yasalara aykırı olsun 
veya olmasın, her türlü 
ayrımcılığa karşı 
harekete geçmek 
 

Kurumlar yasalara aykırı olsa da olmasa da, 
herhangi bir ayrımcılığa karşı harekete 
geçiyor mu?  

Kurumlar istikrarlı bir şekilde, yasalara 
aykırı olsa da olmasa da, her türlü 
ayrımcılığa karşı harekete geçiyorlar. 
 

İç yönetmeliklerin eşleştirme ve 
analizleri – bağımsız 
değerlendirme 
STK’nin uygulamaya bakışı – 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

5.2. Yetersiz temsil edilen 
ve dezavantajlı grupların 
katılımını güvence altına 
almak 

Yetersiz temsil edilen ve dezavantajlı 
grupların katılımı sağlanıp teşvik ediliyor 
mu?  

Yetersiz temsil edilen ve dezavantajlı 
grupların politika geliştirme ve karar 
alma süreçlerine katılımlarını sağlayan 
politikalar uygulanıyor.  
 
Kurumlar, bu grupların temsilcilerini 
politika geliştirme ve karar alma 
süreçlerine katılmaları için özellikle 
davet ediyor. 
 

Mevcut politikaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – masabaşı 
araştırması; 
bağımsız değerlendirme 
Katılım için resmi çağrılar – 
masabaşı araştırması 
STK’nin uygulamaya bakışı – 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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5.3. Sosyal ve toplumsal 
uyumu desteklemek, fon 
sağlamak 

Özellikle dezavantajlı ve yetersiz temsil 
edilen gruplar için uyumu destekleyecek 
mekanizmalar var mı? 
 

Özellikle dezavantajlı ve yetersiz temsil 
edilen gruplar için uyumu destekleyen 
mekanizmalar var.  
 
Hükümetler dezavantajlı ve yetersiz 
temsil edilen grupların diyaloğa 
katılmaları için yeterli fonları sağlıyor. 

Mevcut mekanizmaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – masabaşı 
araştırması; 
bağımsız değerlendirme 
Katılım için resmi çağrılar – 
masabaşı araştırması 
Kullanılabilir fon miktarı – 
masabaşı araştırması; anket 
STK’nin çağrılare bakışı – anket; 
odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

5.4. Yetersiz temsil edilen 
ve dezavantajlı grupların 
STK’larıyla işbirliği ve 
ortaklık kurmak 

Yetersiz temsil edilen ve dezavantajlı 
grupların STK’larıyla işbirliği ve ortaklıklar 
kurulup teşvik ediliyor mu?  

Yetersiz temsil edilen ve dezavantajlı 
grupların kurumlarla işbirliği ve ortaklık 
kurmalarını sağlayan politikalar 
uygulanıyor.  
 
Kurumlar, bu grupların temsilcilerini 
işbirliği yapmak ve ortak olmaları için 
özellikle davet ediyor. 

Mevcut politikaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – masabaşı 
araştırması; bağımsız 
değerlendirme 
İşbirliği için resmi çağrılar – 
masabaşı araştırması 
STK’nin işbirliğine bakışı – 
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anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

 
 

 
 
 

YEREL YÖNETİMLER İÇİN DENETLEME TABLOSU 
 
 

 
Kanun’un 

Standartları  

 
Denetleme Kriteri 

 

 
Göstergeler 

 

 
Kaynaklar ve 

Yöntemler  
 

 
Yerel Seviye – yerel seviyedeki tüm kurulları kapsar 
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Mavi gösterge – İzleme ile ilgili yasal/politika belgelerine yöneliktir. 
Kırmızı gösterge – İzlemenin uygulamasına yöneliktir. 
 
Amaç ve Hedefler 1: Yasalar, yönetmelikler, stratejik planlar, kanun hükmünde kararnameler veya planlama belgeleri gibi yasal belgeleri 
görev tanımı ve uzmanlıkları doğrultusunda hazırlayan kamu kurumlarının içerici yasa yapım süreçleri benimsemeleri. 

1.1.a Sivil toplumun yasa 
yapım süreçlerine 
katılımıyla ilgili tüm 
uluslararası yasa ve 
standartlara uyum. 

STK’ların politika üretimi ve karar alma 
süreçlerine katılımlarına ilişkin açık ve iyi 
tanımlanmış standartlar mevcut mu? Bu 
standartlar, asgari gereksinimlerin 
saptandığı en iyi uygulamalarla aynı 
eksende mi? 
 

STK’ların politika üretimi ve karar alma 
süreçlerine katılımlarına ilişkin açıkça 
tanımlanmış süreçler var.  Asgari 
gereksinimler en iyi uygulamalarla aynı 
eksende. 
 
Asgari gereksinimler STK’ların 
katkılarıyla uygulanıyor ve düzenli 
olarak gözden geçirilip iyileştiriliyor.  
 
 

Mevzuat ve politika 
çerçevesinin kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırma 
Katılım sürecine STK’nın bakışı 
– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama  
Yerli ve uluslararası kurumların 
raporları – masabaşı 
araştırması 
 

1.1.b Tüm mevzuatı ve 
yasa belgelerini ortak ve 
güncel araçlar üzerinden 
erişime açık kılmak. 

Herhangi bir resmi belgeyle ilgili bilgiye 
erişim, verimli ve yasalara uygun şekilde 
uygulanıyor mu? 

Kurumlar, resmi bilgilere erişim 
taleplerini yasal süre içerisinde ve 
anlaşılır biçimde yanıtlıyor; ret 
durumunda yasal sebepler sunuyor.  

İhlal olaylarının sayısı – 
masabaşı araştırması, anket 
Yargıya taşınmış olayların sayısı 
ve sürecin sonuçları – masabaşı 
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Bir talebin görmezden gelinmesi, 
reddedilmesi veya yasal süre içerisinde 
yanıtlanmaması durumunda gözden 
kaçırma ve yargı süreci etkili bir biçimde 
işliyor. 
 

araştırması, anket 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
Yerli ve uluslararası kurumların 
raporları – masabaşı 
araştırması 

 Tüm yasa tasarıları ve politikalar 
yurttaşların erişimine açık mı?  
 

Kurumlar taslak mevzuat ve politikaları, 
internet sitelerinde gerekli belgelerle 
birlikte düzenli olarak yayınlıyorlar.  

Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
STK’nın mevcut dökümanlara 
bakışı – anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
 

1.2. a Herhangi bir yasa 
üzerinde herhangi bir 
değişiklik ya da yeni 
düzenlemenin, yasal 
statüleri ya da 
örgütlenme biçimlerine 

Mevzuat, yerel hükümetin STK 
temsilcilerini karar alma veya danışma 
kurulu ve/veya çalışma gruplarına davet 
etmesini zorunlu kılıyor mu?  

Yasal çerçeve, STK temsilcilerinin kamu 
kurumlarının çeşitli karar alma ve/veya 
danışma kurullarındaki gereklerini 
karşılıyor. 
 
Kurumlar STK temsilcilerini açık 

Mevzuat ve politika 
çerçevesinin kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırma 
Mevcut STK temsilcilerinin 
katılımlarının eşleştirme ve 
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bakılmaksızın tüm ilgili 
paydaşların katıldığı 
süreçler sonucunda 
yapılmasını sağlamak. 
 

çağrılarla, özgürce katılım 
gösterebilecekleri bu kurullara davet 
ediyor. 
 
 

analizleri – bağımsız araştırma  
STK temsilcilerinin sayısı ve 
çeşitliliği – anket 
STK’nın katılıma bakışı – anket; 
odak grupları 
Resmi raporlar - diğer 
kurumlardan veri toplama 

1.2.b Tüm sivil toplum 
kuruluşlarına ve 
yurttaşlara yasal 
değişiklik sürecine 
katılmaları yönünde bir 
açık çağrı yaparak ya da 
süreci izleme ve 
denetlemelerini 
sağlayarak tüm 
paydaşların uzlaştığı bir 
düzenleme yaşama 
geçirmek.  

Politik/yasal girişimlerin erken 
dönemlerinde eşit katılım için şeffaf 
duyurular yapılıyor mu? 

Kamu kurumları, konuyla ilgilenen tüm 
STK temsilcilerini ve vatandaşları 
politik/yasal girişimlerin erken 
dönemlerinde, eşit şartlarda 
yorumlarını iletmesi için açık çağrılarla 
davet ediyor.  

Katılım için resmi duyuru – 
masabaşı araştırması; resmi 
raporlar 
Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
Katılım sürecine STK’nın bakışı 
– anket; odak grupları 
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1.3.a Toplumdaki sosyal, 
ekonomik ve teknolojik 
değişiklikleri gözeterek 
ilgili mevzuatın çözüm 
sunabilecek ve esnek 
düzenlemeler içerdiğini 
güvence altına almak; 
tam katılım ilkesine 
uymak için sınırlı sayıda 
sivil toplum kuruluşunun 
katıldığı bir yuvarlak 
masa toplantısı 
düzenlemekten fazlasını 
yapmak gerektiğinin 
farkında olmak. 

Kurumlar, anlamlı bir katılım sağlanması 
için gereken müzakere yöntemlerinin 
uygulanmasına imkan tanıyorlar mı? 
 

Müzakere yöntemlerinin uygulanması 
için talimatnameler var. 
 
 
Kamu kurumları, daha geniş katılımların 
sağlanması için çeşitli müzakere 
yöntemlerini erken dönemlerde 
uyguluyorlar.  

Katılım için resmi duyuru – 
masabaşı araştırması; resmi 
raporlar 
Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
Katılım sürecine STK’nın bakışı 
– anket; odak grupları 

1.3.b Mevzuatın çalışıp 
çalışmadığını ve 
yeterliliğini sürekli ilgili 
paydaşlara danışarak 
kontrol etmek ve yasaları 
gerektiğinde bu danışma 

Kurumlar, mevzuatın yeterliliğiyle ilgili 
vatandaşlardan düzenli sıklıkta geri 
bildirim istiyorlar mı?  

Kamu kurumları, mevzuatın 
yeterliliğiyle ilgili düzenli sıklıkta geri 
bildirim verme fırsatı sağlıyorlar. 
 

Geri bildirim isteği için resmi 
duyuru – masabaşı araştırması; 
resmi raporlar 
Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
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süreçlerinin sonuçlarına 
göre yeni düzenlemelerle 
güncellemek ve 
geliştirmek. 

Geri bildirim isteğine STK’nın 
bakışı – anket; odak grupları 

1.4.a Sivil toplum 
kuruluşlarının tüm 
yasama süreçlerine 
özgürce katılabilecekleri 
sürdürülebilir bir 
müzakere platformu 
oluşturmak. 

Farklı yasa tasarıları için sürdürülebilir 
müzakere zeminleri/platformları var mı?  
 
  

Kamu kurumları, yasa tasarılarıyla ilgili, 
STK’ların özgürce katılabildiği 
sürdürülebilir bir müzakere platformu 
sağlıyorlar. 

Müzakere zeminin varlığı – 
masabaşı araştırması; resmi 
raporlar 
Platformun işlemesi – anket, 
odak grupları 
Müzakere sürecine STK’nın 
bakışı – anket; odak grupları 

1.4. b Sivil toplum 
kuruluşlarının ve kamu 
kurumlarının 
eylemlerinin yasala 
uygunluğunu 
denetleyecek ve 
inceleyecek bağımsız bir 
denetim mekanizmasının 
kurulmasını desteklemek 

STK’ların ve kamu kurumlarının 
eylemlerinin yasallığını denetleyecek 
kurulu bir mekanizma var mı?  

Kurumsal çerçeve, STK’ların ve kamu 
kurumlarının eylemlerinin yasallığını 
denetleyecek kurulu bir mekanizmayı 
içeriyor. 

Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
Mekanizmanın işlemesi – anket, 
odak grupları 
STK’nın mekanizmaya bakışı – 
anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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ve önünü açmak gerekir. 

Amaç ve Hedefler 2: Sürdürülebilir sivil toplum- kamu sektörü işbirliğini destekleyen, sınırları iki tarafın da üzerinde uzlaştığı ilkelerle 
çizili ve keyfi kısıtlamalara maruz kalmadan tüm sivil toplum aktörlerinin özgürce katılabildikleri bir ortam. 

2.1. a Katılımla ilgili 
vatandaşları ve STK’ları 
bilgilendirmek 

Vatandaşlar ve STK’lar, karar alma ve 
politika oluşturma süreçlerinde, 
vatandaşların katılımının önemi ve katılım 
mekanizmaları konusunda bilgilendiriliyor 
mu? 

Yerel hükümetler, internet sitelerinde, 
vatandaşların karar alma ve politika 
oluşturma süreçlerine katılım 
mekanizmalarıyla ilgili bilgileri ilan 
ediyorlar. 
 
Yerel hükümet görevlileri, vatandaşları 
ve STK’ları karar alma ve politika 
oluşturma süreçlerine katılmaları için 
açıkça davet ediyorlar.  

Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
Katılım için resmi duyuru – 
masabaşı araştırması 
STK’nın davetlere bakışı – 
anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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2.1.b Kamu çalışanı ve 
devlet memurları katılım 
çerçevesiyle ilgili yeterli 
bilgiye sahiptir. 
 

Devlet memurları için, karar alma 
süreçlerindeki STK katılımıyla ilgili 
bilgilendirici programlar/eğitimler var mı?  

Devlet memurları için, karar alma 
süreçlerindeki STK katılımıyla ilgili 
belirli eğitim programları ve dersler var.  
 
Kamu politikalarını ve mevzuatları 
tasarlayan devlet memurlarının 
çoğunluğu bu programları/eğitimleri 
tamamladılar. 

Devlet memurları için mevcut 
eğitim programlarının 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – masabaşı 
araştırması; bağımsız 
değerlendirme 
Eğitimlerin ve katılan devlet 
memurlarının sayısı – anket 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.2. a Örgütlenme 
özgürlüğünün önündeki 
tüm engelleri kaldırmak 

Kurumlar, uluslararası standartlara ve en 
iyi uygulamalara paralel şekilde 
dernekleşmeyle ilgili yasal çerçeveye saygı 
gösterip onu uyguluyorlar mı? 
 

Yasal çerçevenin uygulanması 
yürürlükte; ayrımcı değil, sübjektif değil 
ve siyasetle ilişkisi yok.  

Dernekleşme özgürlüğünün 
uygulanmasına STK’nın bakışı – 
anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
Yerli ve uluslararası kurumların 
raporları – masabaşı 
araştırması 
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2.2.b Tüm sivil toplum 
aktörlerinin iletişim ve 
diyalog kanallarına, 
yollarına ve 
mekanizmalarına eşir 
erişimleri sağlanır. 

Kurumlar, bilinçli bir katılım sağlamaları 
için STK’lara eşit şansları ne ölçüde 
sağlıyorlar? 
 

Kurumlar, yazılı görüş istemenin yanı 
sıra farklı istişare yöntemleri de 
kullanıyorlar ve katılımcıların 
tartışmalarda, çalışma gruplarında, 
istişari toplantılarda, odak gruplarda vs. 
yer almalarını sağlıyorlar. 

Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
STK’nın katılım sürecine bakışı 
– anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.2.c. Sivil toplum 
kuruluşlarının kamu 
kurumlarınca eşit olarak 
tanınmaları sağlanır. 

 

Kurumlar, STK’ları eşit kriterlerde ve 
tanıma seviyelerinde kabul ediyorlar mı?  

Kurumlar tüm STK’lara eşit 
davranıyorlar. STK’nın ölçeği, çalışma 
alanı, ortaklığı veya başka bir özelliğine 
bağlı olarak herhangi bir ayrımcılık söz 
konusu değil.  

Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
STK’nın katılım sürecine bakışı 
– anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.2.d. Sivil toplum 
kuruluşları, faaliyet 
gösterdikleri alanlar da 
uzmanlık ve deneyim 
sahibi olarak kabul edilir. 

 

Kurumlar, STK’lara yetkili aktörler ve 
ortaklar olarak davranıyorlar mı? 

Kurumlar tüm STK’lara ortak olarak 
davranıp yetkinliklerine değer 
veriyorlar.  

Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
STK’nın katılım sürecine bakışı 
– anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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2.2.e Mümkün olan en 
erken aşamada istişare 
etmek 

Anlamlı bir katılım sağlanması için, 
istişareler yasa yapım sürecinin erken 
aşamalarında yapılıyor mu?  

İstişare sürecinin olabildiğince erken bir 
aşamada başlamasını güvence altına 
alacak düzenlemeler ve mekanizmalar 
var.  
 
Kurumlar, anlamlı bir katılım 
sağlanması için, istişare sürecine 
mevzuat tasarısının erken aşamalarında 
başlıyorlar. 

Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
STK’nın katılım sürecine bakışı 
– anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.3. a Hem kamu 
kurumlarının hem de 
sivil toplum 
kuruluşlarının 
kapasitesinin 
geliştirilmesi için yeterli 
sosyal ve finansal desteği 
sağlamak 

STK’ların ve yarı kamu kurumlarının 
kapasite geliştirilmesi için yerel kamu fonu 
mevcut mu? 

STK’ların ve yarı-kamu kurumlarının 
kapasite geliştirme çalışmalarına kaynak 
aktarımını yerel düzeyde düzenleyen bir 
politika belgesi ya da mekanizması 
mevcuttur.  
 
Ayrılan kaynak kullanılmaktadır ve 
STK’ların ve kamu görevlelerinin 
gereksinimlerine karşılık vermektedir.  
 
 

Mevcut mekanizmaların kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırması 
Mevcut mekanizmaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – bağımsız 
değerlendirme 
STK’ların kapasite geliştirme 
prosedürlerine bakışı – anket; 
odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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2.3. b Farklı ölçekteki 
STK’lara geniş yelpazeli 
fon imkanı sunmak 

Çeşitli ölçeklerde ve kapasitelerdeki 
STK’lara yardım etmek için farklı 
biçimlerde ve miktarlarda kamu fonu var 
mı? 

STK’ların ve yarı-kamu kurumlarının 
kapasite geliştirme çalışmalarına kaynak 
aktarımını yerel düzeyde düzenleyen bir 
politika belgesi ya da mekanizması 
mevcuttur.  
 
Ayrılan kaynak kullanılmaktadır ve 
STK’ların ve kamu görevlelerinin 
gereksinimlerine karşılık vermektedir.  
 

Mevcut mekanizmaların kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırması 
Mevcut mekanizmaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – bağımsız 
değerlendirme 
STK’nın fonlama prosedürlerine 
bakışı – anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
 

2.3. c STK’larla işbirliği 
yaparken önceden 
belirlenmiş bir eylem 
zaman çizelgesi üzerinde 
uzlaşmak 

STK’larla yapılan işbirliği anlaşmasının 
içeriğinde yer alacak aşamalar için, 
önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesini 
de barındıran bir talimatname var mı?  

STK’larla yapılan işbirliği anlaşmaları 
için, önceden belirlenmiş zaman 
çizelgesini de barındıran talimatnameler 
yürürlükte var. 
 

Belgelerin analizleri – masabaşı 
araştırması 
STK bakışı – anket; odak grup. 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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Kurumlar, STK’larla işbirliği yaparken 
önceden belirlenmiş zaman 
çizelgelerinde mutabakata varıyorlar. 

 

2.3. d Düzenli olarak 
yerel istişare ve sivil 
toplum ihtiyaç 
değerlendirmesi 
organize etmek 

Yerel istişare ve ihtiyaç değerlendirmesi 
için yıllık bir plan var mı?  

Mevzuat tasarlamakla görevli kurumlar, 
mevzuat tasarılarının ve yerel 
istişarelerin yıllık planlarını ilgilenen 
halka düzenli olarak yayınlayıp 
güncelliyorlar.  
 
Kurumlar düzenli olarak yerel istişareler 
ve sivil toplum ihtiyaç değerlendirmeleri 
organize ediyorlar.  

Bilgilerin internet sitelerindeki 
erişilebilirliği – masabaşı 
araştırması 
STK’nın yerel katılım sürecine 
bakışı – anket; odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.4. a Söz konusu 
mevzuatın 
uygulanmasının yanı 
sıra, sivil toplumu 
politika alanında ana 
akıma dönüştürmek ve 
iletişim araçlarının 
verimli ve etik bir şekilde 

Yerel hükümet ve STK’lar arasında sürekli 
bir diyalog için bir platform var mı? 

Yerel düzeyde, STK temsilcilerinin 
diyaloğu ilerletmekle görevli olduğu çok 
sektörlü bir birim var.  
 
STK’lar, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla 
yerel hükümetlerle sürekli diyalog 
kurabiliyorlar. 
 

Mevcut yasal çerçevenin kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırması 
Mevcut mekanizmaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – bağımsız 
değerlendirme 
Diyalog kurma becerisine 
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kullanılması da dahil 
olmak üzere, sivil 
toplumun kalkınmasını 
sağlayan çevrenin üst 
yapısını geliştirmek için 
gerekli tüm 
düzenlemeleri yapmak 

 STK’nın bakışı – anket; odak 
grupları 
Çok sektörlü birimlerdeki STK 
üyelerinin çeşitliliği – anket; 
odak grupları 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

2.4. b STK’ların ortak 
olarak dahil edildikleri 
strateji planları 
hazırlamak 

STK’ları strateji planlarına ortak olarak 
dahil etmek için talimatnameler var mı?  

STK’ları strateji planlarına ortak olarak 
dahil etmek için yürürlükte olan 
talimatnameler var. 
 
Kurumlar STK’ları strateji planlarına 
ortak olarak dahil ediyorlar. 
 

Belgelerin analizi – masabaşı 
araştırması 
STK bakışı – anket; odak grup 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
 
 

2.4.c  Sivil toplum 
kuruluşlarının hizmet 
sağlayıcı olarak 
çalışmaları için, kanun 
koyucu ve uygulanabilir 
bir üst yapının 
mevcudiyetini güvence 

STK’ları hizmet sağlayıcı olarak dahil 
etmek için bulunan yapılar var mı? 

STK’ları hizmet sağlayıcı olarak dahil 
etmek için yürürlükte olan 
talimatnameler var. 
 
Kurumlar STK’ları hizmet sağlayıcı 
olarak dahil ederken uygulanabilir 
talimatnameleri yerine getiriyorlar. 

Belgelerin analizi – masabaşı 
araştırması 
STK bakışı – anket; odak grup 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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altına almak  
 

 
Amaç ve Hedefler 3: Şeffaf, hesapverebilir ve kaliteli kararlar, karar alım ve uygulama süreçleri. 

3.1.a. Kamu kurumları, 
faaliyet gösterdikleri alan 
ne olursa olsun tüm sivil 
toplum kuruluşlarına eşit 
uzaklıkta olacak şekilde 
konumlanır. 

 

Kurumlar, STK’lara eşit kriterler temelinde 
yaklaşıyor mu? 

Kurumlar tüm STK’lara eşit 
davranmaktadır. Büyüklük, çalışma 
alanı, siyasi/toplumsal konumlanmaları 
veya diğer özellikleri temelinde 
ayrımcılık yapılmamaktadır.  

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.1.b Yasa taslağı ya da 
politika hazırlığı 
çalışmaları dahil olmak 
üzere tüm bilgilendirme 
ve danışma süreçlerine 
sivil toplum katılımının 

STK’ların katılımı için çağrılar açıkça 
yapılıyor mu?  

Kamu kurumları açık çağrılar 
yayımlayarak tüm ilgili STK’ları ve 
yurttaşları politika/yasa yapım 
girişimlerine katkı sağlamaya davet 
eder.  
 

Resmi katılım çağrıları– 
masabaşı araştırma; resmi 
raporlar 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
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çağrısı açıkça yapılır. STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 

3.1.c STK’ların 
finansmanı ile ilgili açık 
kriterler ve şeffaf 
süreçler tasarlamak 

Yerel kamu fonları STK’lara belirgin 
kriterlere göre ve şeffaflıkla dağıtılıyor mu 
ve kamu finansman aktarımını 
hesapverebilir, izlenebilir ve 
değerlendirilebilir kılan bir sistem var mı?  
 

Yerel fonların dağıtılmasını düzenleyen 
prosedürler, kurallar ve kriterler 
bağlayıcıdır, açıktır ve şeffaftır.   
 
Prosedürlerle ilgili bilgi ve dağıtılan 
kamu fonlarının miktarı kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır.  
 
Tüm kurumlar prosedürleri 
izlemektedir ve prosedürlere uyum 
denetlenmektedir.  

Prosedürlerin, kuralların ve 
kriterlerin kalite 
değerlendirilmesi – masabaşı 
araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların şeffaflık, adillik ve 
ayrımcılık açılarından 
prosedürlere dair 
değerlendirmeleri– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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3.2.a. Meclis 
komisyonları, kent 
konseyleri veya belediye 
meclisleri gibi kamu 
kurumlarına STK katılımı 
için çağrıların açıkça 
yapılması ve ilgili kamu 
kurumlarına katılacak 
STK’ların başvuru ve 
seçim süreçleri şeffaf 
olarak tanımlanması 
gerekir. 

STK’ların yeterli düzeyde katılımını açıkça 
düzenleyen talimatnameler var mı ve ilgili 
düzenlemeler şeffaf ve önerilen kriterlere 
dayanıyor mu?  
 
 

STK’ların adil ve şeffaf katılımlarını 
açıkça güvence altına alan düzenlemeler 
mevcuttur.  
 
Kurumlar STK’ların ya da yurttaşların 
katılımını engellemez veya onları 
sürecin dışında bırakmaz.  
 

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
Sürece katılan STK’ların sayısı 
ve çeşitliliği– anket 
STK'ların katılıma ilişkin 
algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.2.b. STK’ların 
seçiminde uzmanlık 
alanları, deneyimleri ve 
çalışmalarını 
odakladıkları politika 
alanının uygunluğu 
mutlaka gözetilmelidir.   

STK’ların uzmanlık alanları ve 
deneyimleriyle kamunun çalışmalarına 
katkı yapmalarını açıkça düzenleyen 
talimatnameler var mı ve ilgili 
düzenlemeler şeffaf ve önerilen kriterlere 
dayanıyor mu?  

STK’ların uzmanlıklarını ve 
deneyimlerini yansıtabilmelerini açıkça 
güvence altına alan düzenlemeler 
mevcuttur.  
 
Kurumlar ilgili düzenlemeleri izmelekte 
ve STK’ların deneyimlerinden 
yararlanmaktadır.  

Yasa ve politika çerçevesinin 
kalitesinin gözden geçirilmesi – 
masabaşı araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
Sürece katılan STK’ların sayısı 
ve çeşitliliği– – anket 
STK'ların temsiliyete ilişkin 
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algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.2.c Sivil toplum 
kuruluşlarına danışırken, 
hangi kuruluşun hangi 
konuda görüş 
bildirmesinin 
beklendiğini açıkça 
ortaya koymak. 

İstişare sürecinde katılımcılarla ilgili bilgi 
paylaşmayı açıkça düzenleyen bir 
talimatname var mı?  

Paydaşlara danışma süreçleri açıkça 
düzenlenmiştir.  
 
Katılımcılarla ilgili tüm bilgiler 
şeffaflıkla  ilgili kamu kurumunun 
internet sitesinde ve diğer kullanıcı 
dostu kanallar üzerinden 
paylaşılmaktadır. 
 

Resmi katılım çağrıları – 
masabaşı araştırma; resmi 
raporlar 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.3.a Bilgiyi şeffaf 
biçimde üretmek ve 
paylaşmak. Bilgi 
üretirken, toplarken ve 
paylaşırken uyulması 
gereken ölçütleri 

Sivil-kamu diyalogu süreçleriyle üretilen 
tüm bilgi kullanıcı dostu bir biçimde tüm 
kamuoyuyla paylaşılıyor mı?  
 
 
 

Üretilen tüm bilgiler şeffaflıkla  ilgili 
kamu kurumunun internet sitesinde ve 
diğer kullanıcı dostu kanallar üzerinden 
paylaşılmaktadır. 
 

Resmi katılım çağrıları – 
masabaşı araştırma; resmi 
raporlar 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
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oluşturmak ve tüm kamu 
kuruluşlarının bu 
ölçütleri izlemelerini 
sağlamak. Üretilen ve 
paylaşılan bilginin sivil 
toplum kuruluşlarınca ve 
yurttaşlarca denetleme 
ve raporlama vb. 
amaçlarla kullanılmaya 
açık, erişilebilir ve 
kullanıcı dostu olmasını 
sağlamak. 

 
 

STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.3.b Sivil toplum 
kuruluşlarının hükümet 
ve kamu kurumları 
tarafından sağlanan bilgi 
ve verilerin gözetimini ve 
denetimini yapmalarını 
kolaylaştıracak ortamı 
oluşturmak. 

STK’ların veri takibi yapmalarına ve kamu 
kurumlarının eylemlerini izlemelerine izin 
verecek mekanizmalar var mı?  

STK’ların veri takibi yapmalarına ve 
kamu kurumlarının eylemlerini 
kolaylıkla izlemelerine izin verecek 
mekanizmalar mevcuttur. 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların izleme süreçlerine 
dair algıları - anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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3.3.c Kararların ve 
eylemlerin hesap 
verebilir ve meşru 
olduklarını vurgulamak 
amacıyla bilgi edinme ya 
da sorgulama taleplerine 
geribildirim ve yanıt 
vermek. 

Kurumlara yönelik yapılan bilgi edinme 
başvurularına zamanında yanıt veriliyor 
mu?  
 
 
 
 

Bilgi edinme başvurularına yazılı dönüş 
yapılması ve zamanında yanıt verilmesi 
şarttır.  
 
Kurumlar, bilgi edinme başvurularına 
yazılı dönüş yapmakta ve talepleri 
zamanında karşılamaktadır.  

Belgelerin analizi – masabaşı 
araştırma 
STK'ların yazılı dönüş ve 
yanıtlara dair algıları– anket; 
odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.4.a Kamu kurumları ve 
STK’ların veri 
paylaşımını 
kolaylaştıracak 
platformların 
oluşturulmasını 
sağlamak.  

Kamu kurumları ve STK’ların veri 
paylaşımını kolaylaştıracak platformlar var 
mı? 

Kamu kurumları ve STK’ların veri 
paylaşımını kolaylaştıracak kullanıcı 
dostu platformlar mevcuttur. 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların veri paylaşımına 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.4.b Sivil toplum 
örgütlerinin 
bağımsızlığını 
pekiştirecek kanallardan 
dağıtmak.  

STK’ların kurumsal gelişimlerini 
destekleyecek ve diğer fon kaynaklarına eş 
fon olarak kullanabilecekleri ulusal kamu 
fonları var mı?  

STK’ların kurumsal gelişimlerini 
destekleyecek ve diğer fon kaynaklarına 
eş fon olarak kullanabilecekleri ulusal 
kamu fonlarının kullanımı  açık kriterler 
temelinde düzenlenmektedir.  

Varolan finansman 
mekanizmalarının kalite 
değerlendirmesi– masabaşı 
araştırma 
Varolan finansman 
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Sunulan kaynaklar STK’ların 
gereksinimlerine yanıt verebilecek 
niteliktedir. 
 

mekanizmalarının 
haritalandırılma ve inceleme 
çalışmaları – independent 
assessment 
STK’ların kamu finansman 
prosedürlerine ilişkin algıları– 
anket; odak gruplar 
Başvurulan kaynağın dağıtılan 
kaynağa göre yıllık oranı– anket 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

3.4.c Sivil toplum 
kuruluşlarının mali 
denetiminden sorumlu 
bağımsız bir yapının 
kurulmasına önayak 
olmak 

Sivil toplum kuruluşlarının mali 
denetiminden sorumlu bağımsız bir yapı 
/birim var mı? 

İlgili yapı/birim, tüzüğüne göre 
STK’ların bağımsız mali denetimini 
yapmakla görevlendirmiştir.  
 
Bağımsız bir yapıdır, yeterli kaynak ve 
kapasiteye sahiptir ve görevlerini 
düzenli olarak icra etmektedir.  
 

Tüzüğün haritalandırma ve 
inceleme çalışmaları– bağımsız 
inceleme 
Denetimin etkinliği ve birim 
personelinin yetkinliği– anket; 
görüşmeler/mülakatlar 
STK'ların uygulamaya ilişkin 
algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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3.4.d İyi yönetişim, 
hesapverebilirlik ve 
şeffaflık ilkelerine kamu 
kurumlarının uyumunu 
iyileştirmeyi amaçlayan 
tüm işbirliklerine açık 
olmak 

Kamu kurumları, iyi yönetişim, 
hesapverebilirlik ve şeffaflık ilkelerine 
kamu kurumlarının uyumunu iyileştirmeyi 
amaçlayan tüm işbirliklerine açık mı? 

Kamu kurumları, iyi yönetişim, 
hesapverebilirlik ve şeffaflık ilkelerine 
kamu kurumlarının uyumunu 
iyileştirmeyi amaçlayan tüm 
işbirliklerine açıktır. 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların açıklığa dair algıları– 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

 
Amaç ve Hedefler 4: İşbirliği ilkelerinin, karar alma süreçlerinin, kararların ve sunulan hizmetlerin hassas ve tatmin edici biçimde 
düzenlenmesi ve yönetilmesi  
 
4.1.a  Bilgi ve veri 
sunmak konusunda da 
sivil toplum 
kuruluşlarından bilgi ve 
geribildirim toplamak 
konusunda da pro-aktif 
davranmak.  
 

Sivil toplum kuruluşlarından bilgi ve 
geribildirim toplamak konusunda kamu 
kurumları anlamlı bir çaba içine giriyorlar 
mı? 
 
 
 

Kamu kurumunun çalışma programı 
içinde STK’lardan bilgi ve geribildirim 
alma adımları da yer almaktadır. 
 
Kurumlar STK’lardan bilgi ve geri 
bildirim almak konusunda pro aktif 
davranmaktadır.  

Varolan mekanizmaların kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların geribildirim sürecine 
dair algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
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kurumlardan veri toplama 

4.1.b Geribildirim 
vermeye gayret etmek  
 

Kamu kurumlarından aldıkları geri 
bildirime dair anlamlı dönüşler yapılıyor 
mu? Bu dönüşlerde STK’ların önerilerinin 
neden değerlendirildiği veya 
değerlendirilmediği açıklanıyor mu?  
 
 
 
 

Alınan görüş ve önerilere yazılı dönüş 
yapılması ve 
değerlendirilen/değerlendirilmeyen 
önerileri dair gerekçe bildirilmesi 
zorunludur.  
 
Geri bildirim yapılır ve kurumun 
internet sitesinde yayımlanır.  

Varolan mekanizmaların kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.1.c Kamu 
kurumlarının ve 
memurların çalışma 
planlarında sivil toplum 
kuruluşları ve kamunun 
diyalogunun 

Kamu kurumlarının ve memurların çalışma 
planlarında sivil toplum kuruluşları ve 
kamunun diyalogunun geliştirilmesi ve 
işbirliğin güçlendirilmesi adımları yer 
alıyor mu?  
 

Kamu kurumlarının ve memurların 
çalışma planlarında sivil toplum 
kuruluşları ve kamunun diyalogunun 
geliştirilmesi ve işbirliğin 
güçlendirilmesi adımları yer almaktadır. 
 

Kamu personelinin çalışma 
planlarına dair haritalandırma 
ve inceleme çalışması– 
masabaşı araştırma; bağımsız 
inceleme 
Eğitim ve katılımcı sayısı – 
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geliştirilmesi ve işbirliğin 
güçlendirilmesi 
adımlarının yer 
aldığından emin olmak. 
 

Kamu personeli çalışma planını 
uygulamakta ve eğitimlere 
katılmaktadır. 
 

anket  
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.2.a İşbirliği ve diyalog 
çerçevesini, zamana ve 
farklı uzmanlık 
alanlarına dağılacak 
biçimde ve sürdürülebilir 
olarak 
kurumsallaştırmak 

Kurumlar, sivil katılımı kurum 
kültürlerinin parçası yapma konusunda ne 
derecede başarılılar? 
 
 
 
 

İlgili sivil toplum ve yurttaşlara tüm 
politika/yasa çalışmalarında danışmak 
kuraldır, istisna değildir.  
 
Kurumlar bu kurala uygun hareket 
etmektedir.  

STK’lara etkin biçimde 
danışılarak kabul edilen 
yasa/yönetmelik, strateji ve 
politika belgelerinin oranı – 
masabaşı araştırma;  
Bağımsız değerlendirme - 
mülakatlar 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.2.b Kamunun topyekun 
olarak STK’lara karşı 
aynı tutumu koruması 
sağlanır. 

Kurumlar, STK’lara yönelik olumlu tutum 
sergilemek konusunda ne derecede 
istikrarlı davranıyor?  
 

Kurumlar STK’lara yönelik istikrarlı 
biçimde olumlu tutum sergilemektedir.  

STK'ların kamu kurumlarının 
tutumlarına dair algıları– anket; 
odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
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 kurumlardan veri toplama 

4.3.a Sivil toplum 
kuruluşlarının değişen 
büyüklüklerde 
örgütlenmiş ve farklı 
seviyelerde 
kurumsallaşmış olmaları 
göz önünde 
bulundurularak, 
danışılan konunun 
karmaşıklığına göre sivil 
toplum kuruluşlarının 
görüş bildirmeleri için 
meşru bir zaman aralığı 
(en az 4 hafta, en fazla 12 
hafta) vermek, danışma 
sürecinin diyalog 
sürecine dönüşmesini 

Kurumlar, meşru danışma süreleri sağlıyor 
mu? 
 
 
 
 

Yasal çerçeveye göre en az 30 gün 
danışma süresi sağlanmaktadır.  
 
Kurumlar meşru danışma süreleri 
sağlamaktadır. 
 
 
 
 

Varolan belgelerin kalite 
değerlendirmesi – masabaşı 
araştırma 
İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların katılım sürecine 
ilişkin algıları– anket; odak 
gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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sağlamak 

4.3.b Sivil toplum 
aktörlerinin kamu 
kurumlarının karşılıklı 
işbirliğini desteklemek 
konusundaki 
performanslarını 
değerlendirmelerine ve 
görüş vermelerine 
olanak sağlayacak 
denetleme ve 
değerlendirme 
mekanizmaları 
kurulmalıdır. 

Kurumlar diyalogu teşvik konusundaki 
çalışmalarına dair görüş topluyor mu? 
 
 
 
 

Sivil toplum aktörlerinin kamu 
kurumlarının karşılıklı işbirliğini 
desteklemek konusundaki 
performanslarını değerlendirmelerine 
ve görüş vermelerine olanak sağlayacak 
denetleme ve değerlendirme 
mekanizmaları mevcuttur. 
 
Kurumlar yapıcı değerlendirme ve 
görüşlere açıktır.  
 

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların değerlendirme ve 
görüş bildirmeye ilişkin algıları– 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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4.4.a Sivil toplum 
kuruluşlarının 
gereksinimlerini 
saptamak üzere düzenli 
olarak araştırma ve 
değerlendirme 
çalışmaları yürütmek. 
Hükümetin ve kamu 
kuruluşlarının 
kararlarının ve 
eylemlerinin ve de sivil 
toplum kuruluşları ile 
kamu işbirliği 
projelerinin sosyal etki 
analizinin yapılması. 

Kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşlarının gereksinimlerini saptamak 
üzere düzenli olarak araştırma ve 
değerlendirme çalışmaları yürütüyor mu? 
 
 
 
 

STK’ların gereksinimlerini saptamak 
üzere düzenli araştırma ve 
değerlendirme çalışmaları 
yürütülmesini sağlayan mekanizmalar 
mevcuttur.  
 
Kamu kurumları düzenli olarak 
STK’ların gereksinimlerini saptamak 
üzere çalışmalar yürütmektedir.  

İnternet sitelerinde gerekli 
bilgilerin varlığı– masabaşı 
araştırma 
STK'ların ihtiyaç belirleme 
çalışmalarına dair algıları– 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

4.4.b Sosyal etki 
analizine tüm paydaşları 
dahil etmek. Analizin 
sonuçlarını ve çıktılarını 
yürütülmekte olan 
projelerin ve 

Bu standartın anlamını netleştirmek ve 
anlamlı izleme başarı ölçütleri belirlemek 
imkansızdır.  

 Bu standartın anlamını netleştirmek ve 
anlamlı izleme başarı ölçütleri belirlemek 
imkansızdır. 

Bu standartın anlamını 
netleştirmek ve anlamlı izleme 
başarı ölçütleri belirlemek 
imkansızdır.. 
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mekanizmaların 
sorunlarını ve eksiklerini 
değerlendirmek için 
kullanmak ve gelecekte 
alınacak kararlara ışık 
tutacak ve yürürlükteki 
mevzuatı ve Davranış 
Kodu’nu geliştirecek bir 
rehber ortaya koymak. 
Alınan tüm kararların 
farklı çalışma alanlarına 
uyarlanabilecek çok 
yönlü bir politika 
çerçevesine göre 
değerlendirildiğinden 
emin olmak  

4.4.c Sivil toplum 
kuruluşları ve 
yurttaşların amaçlarını 
ve görüşlerini 
dilediklerinde 

STK’ların politika yapma ve karar alma 
süreçlerine katılımlarını koordine edecek, 
izleyecek veya özendirecek bir 
kurum/birim/personel var mı?  
 

Tüzüğüne göre STK’ların politika yapma 
ve karar alma süreçlerine katılımlarının 
koordinasyonu, izlemesi ve özendirmesi 
ile görevlendirilmiş 
kurum/birim/personel mevcuttur.  

Tüzüğe ilişkin haritalandırma ve 
inceleme çalışması – bağımsız 
inceleme 
Koordinasyon etkinliği ve 
çalışanların yetkinliği– anket; 
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yansıtabilecekleri bir 
platform kurmak. 
Gerekirse, kamu 
kurumları içinde sivil 
toplum-kamu diyalogu ve 
işbirliği alanında 
çalışacak yeterli sayıda 
personelin veya 
birimlerin kalıcı olarak 
çalışmalarını sağlamak. 

. 
 
Yeterli kapasiteye sahiptir ve düzenli 
olarak görevlerini icra etmektedir.  

görüşmeler 
STK’ların uygulamaya ilişkin 
algıları– anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

 
Amaç ve Hedefler 5: 5. Eşit and Adil Toplum  

5.1. Yasalara aykırı olsun 
veya olmasın, her türlü 
ayrımcılığa karşı 
harekete geçmek 
 

Kurumlar yasalara aykırı olsa da olmasa da, 
herhangi bir ayrımcılığa karşı harekete 
geçiyor mu?  

Kurumlar istikrarlı bir şekilde, yasalara 
aykırı olsa da olmasa da, her türlü 
ayrımcılığa karşı harekete geçiyorlar. 
 

İç yönetmeliklerin eşleştirme ve 
analizleri – bağımsız 
değerlendirme 
STK’nin uygulamaya bakışı – 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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5.2. Yetersiz temsil edilen 
ve dezavantajlı grupların 
katılımını güvence altına 
almak 

Yetersiz temsil edilen ve dezavantajlı 
grupların katılımı sağlanıp teşvik ediliyor 
mu?  

Yetersiz temsil edilen ve dezavantajlı 
grupların politika geliştirme ve karar 
alma süreçlerine katılımlarını sağlayan 
politikalar uygulanıyor.  
 
Kurumlar, bu grupların temsilcilerini 
politika geliştirme ve karar alma 
süreçlerine katılmaları için özellikle 
davet ediyor. 
 

Mevcut politikaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – masabaşı 
araştırması; 
bağımsız değerlendirme 
Katılım için resmi çağrılar – 
masabaşı araştırması 
STK’nin uygulamaya bakışı – 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

5.3. Sosyal ve toplumsal 
uyumu desteklemek, fon 
sağlamak 

Özellikle dezavantajlı ve yetersiz temsil 
edilen gruplar için uyumu destekleyecek 
mekanizmalar var mı? 
 

Özellikle dezavantajlı ve yetersiz temsil 
edilen gruplar için uyumu destekleyen 
mekanizmalar var.  
 
Yerel yönetimler dezavantajlı ve yetersiz 
temsil edilen grupların diyaloğa 
katılmaları için yeterli fonları sağlıyor. 

Mevcut mekanizmaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – masabaşı 
araştırması; 
bağımsız değerlendirme 
Katılım için resmi çağrılar – 
masabaşı araştırması 
Kullanılabilir fon miktarı – 
masabaşı araştırması; anket 
STK’nin çağrılare bakışı – anket; 
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odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 

5.4. Yetersiz temsil edilen 
ve dezavantajlı grupların 
STK’larıyla işbirliği ve 
ortaklık kurmak 

Yetersiz temsil edilen ve dezavantajlı 
grupların STK’larıyla işbirliği ve ortaklıklar 
kurulup teşvik ediliyor mu?  

Yetersiz temsil edilen ve dezavantajlı 
grupların kurumlarla işbirliği ve ortaklık 
kurmalarını sağlayan politikalar 
uygulanıyor.  
 
Kurumlar, bu grupların temsilcilerini 
işbirliği yapmak ve ortak olmaları için 
özellikle davet ediyor. 

Mevcut politikaların 
uygulanmalarının eşleştirme ve 
analizleri – masabaşı 
araştırması; bağımsız 
değerlendirme 
İşbirliği için resmi çağrılar – 
masabaşı araştırması 
STK’nin işbirliğine bakışı – 
anket; odak gruplar 
Resmi raporlar – diğer 
kurumlardan veri toplama 
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