
ÖNSÖZ 

NEDEN BU BÜLTEN 

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ STK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ 

SAHADAN HABERLER 
 SAYI 1, AĞUSTOS 

Avrupa Birliği Müzakere Süreci kanunlardan, 
uygulamalara kadar uzanacak değişikliklerle bu coğrafyada 
yaşayan her bireyin günlük yaşantısını etkileyecektir. 
Müzakere sürecinin üç ayaklı bir yapı olduğu düşünülürse, 
ilk iki ayağı siyasi kriterlerin ve müzakere sürecindeki ana 
35 kriterin izlenmesi ve uygulanmasına yönelik 
çalışmalarken, üçüncü ayak sivil diyalogdur. Bu yüzden 
Avrupa Birliği tarafından önemle altı çizilen sivil diyalogun 
ana aktörü olan sivil toplum kuruluşlarının ve sivil 
inisiyatiflerin sürecin dışında kalması düşünülemez. 
Özellikle katılımcı demokrasinin ana öğelerinden olan 
STK’ların karar verme ya da kararları etkileyebilmeleri için 
gerekli olan sürecin nasıl işlediğinden ve ilgili gelişmelerden 
haberdar olmaları hayati önem taşımaktadır. Ancak gerek 
yeni katılan ülkelerde, gerekse giriş sürecini yaşayan 
ülkelerde gözlemlenen, tabandan örgütlenen STK’ların çeşitli 
nedenlerden dolayı çoğu zaman karar alma süreçlerinde ya 
da kararları etkilemede önemli rol oynayamadıklarıdır. 

Hak temelli örgütlenen STK’ların sürece ilişkin bilgi 
ve becerilerini arttırmak ve sahadaki faaliyetlerden haberdar 
olmalarını sağlamak için Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve 
Araştırma Birimi bir girişimde bulunmuştur. 24-25 Eylül 
2005 tarihlerinde sivil toplum alanından ve alanda deneyimli 
gönüllü koordinatörler tarafından davetli STK’ların 
katılımıyla gerçekleşen ilk toplantı sonrası çeşitli alanlarda 
gruplar oluşturulmuş ve STK’ların sürece nasıl dahil 
edilebilecekleri konusunda öneriler geliştirilmiştir. Bu 
öneriler doğrultusunda elinizdeki bülten oluşmuştur. Bu 
bülten, “Sahadan Haberler”, geliştirilme sürecinden 
başlayarak gerek müzakere süreci ile ilgili gerekse STK’ların 
faaliyetlerini içeren sahadan haberleri duyurmayı 
amaçlamaktadır. Bültenin ilk sayısı fikrin ilk temellerinin 
atıldığı ve oluşturulduğu 24-25 Eylül’de yapılan toplantı ve 
toplantı sonrası geliştirilen önerileri ve gelişmeleri aktarmayı 

Hak temelli çalışan STK’ların katılımı ile 24-25 Eylül 2005 tarihinde gerçekleşen “AB 
Müzakere Sürecinde STK’lar” atölye çalışması bir yandan STK’ların Müzakere sürecine nasıl 
katılabileceğine ilişkin tartışmalar yapılan, öte yandan yine STK temsilcileri tarafından çeşitli 
önerilerin getirildiği bir toplantı oldu. Toplantı sonrası, geliştirilen önerilerden en kalın çizgilerle altı 
çizilen sivil toplum alanındaki örgütlenmelerin birbirlerinden ve AB Müzakere süreci içerisindeki 
gelişmelerden haberdar olmamalarıydı. Müzakere sürecine ilişkin gelişmeleri aktarabilmek ve 
müzakere sürecinde referans noktası olan temel metinler hakkında bilgi verebilmek amacıyla çeşitli 
faaliyetlerin düzenlenmesinin yanı sıra, çıkarılacak bir bültenin aradaki iletişimi kolaylaştıracak bir 
araç olabileceğinin üzerinde duruldu. Bu bülten getirilen öneriler doğrultusunda sahadaki faaliyetleri 
ve Müzakere sürecine ilişkin gelişmeleri sivil toplum kuruluşlarına duyurmak, hem birbirlerinden hem 
de süreçten haberdar olmalarını sağlamak için tasarlandı. 
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BU AYIN DOSYASI 

Sizlerden beklediğimiz, yaptıklarınızı ve düşündüklerinizi bizlerle paylaşmanız. 
STK’nızın yaptığı etkinlikler, yürüttüğü projeler varsa bunları bize göndererek 
bültenimizde yayınlanmasını sağlayabilirisiniz. Ayrıca henüz düşünce 
aşamasında olan ve yapmak istediğiniz projeleri de bu bülten sayesinde diğer 
STK’lara duyurabilirsiniz. Böylece alandaki diğer aktörler de yapılanlardan ve 
düşünülenlerden haberdar olur. Öte yandan her ay açacağımız dosyalar üzerine 
sizin STK’nızın çalışmaları varsa bunları bültenimize eklemek isteriz. Ayrıca 
yukarıda görülen takvimi sizden gelecek duyurularla ve etkinliklerle 
zenginleştirmek istiyoruz. Her ay, gelecek ay yapılacakları duyuracağımız 
etkinlik takvimi  sizden gelecek haberlerle şekillenecek. Sonuçta yapmaya 
çalıştığımız STK’lar arası iletişimi ve paylaşımı güçlendirmeye yönelik bir çaba 
ve bu çaba ancak sizlerin desteği ve katkısıyla anlam kazanır.  

Sayfa 2 SAHADAN HABERLER 

STK’lardan Neler Bekliyoruz? 

Bu bülten her ay özel bir konu 
çevresinde temel metinleri 
s i z l e r l e  p a y l a ş m a y ı 
amaçlamaktadır. Her ay bir 
dosya konusu sizden gelen 
ön e r i l e r  d oğ r u l t u s und a 
belirlenecektir. Dosya hem 
müzakere sürecine ilişkin ilgili 
resmi dokümanlardan ve 
yazılardan, hem de sivil toplum 
kuruluşlarını ilgilendiren ya da 
e t k i l e y e n  m e t i n l e r i 
kapsayacaktır. Ayrıca her dosya 
konusu ilgili alanda çalışan 
STK’ların tanıtımına, fikirlerine 
ve önerilerine yer vermeye 

Gelecek Ayın Dosyası 

Eylül ayının 15’inde elinize 
geçecek olan bültenimizin 
dosya konusu “Sosyal Haklar” 
olacak. Sosyal Haklar ile ilgili 
hem Avrupa Sosyal Modeline 
ilişkin tartışmaların, hem de 
Türkiye’de yapılan çalışmaların 
yer alacağı bültene önerilerinizi 
bekliyoruz. 

İlk bültenimizin dosya konusu hak temelli çalışan STK’ların katıldığı 
beyin fırtınası toplantımızın tanıtımı oluşturuyor. Hak temelli çalışan STK’ların 
Avrupa Birliği Müzakere sürecine katılımının ve bu süreçte seslerini 
duyurmalarının göreceli kısıtlı olduğunu fark ettiğimiz ve nedenlerini, nasıl 
değiştirilebileceğini tartıştığımız ilk toplantı bu bültenin ve gelecekte yapılacak 
çalışmaların ilk adımını oluşturdu. 24-25 Eylül 2005 tarihlerinde 
gerçekleştirilen toplantı ve sonrasında STK’lardan gelen geri bildirimler 
ışığında STK’ları gerek süreç hakkında, gerekse alanda yapılan faaliyetler 
hakkında bilgilendirmek üzere bu bülten çıkmaya başladı. 

İlk sayıda dosya konumuzu, ilk atölye çalışmamıza ayırdık. Atölye 
çalışmasındaki tartışmaları, çalışma gruplarını ve çalışma gruplarının 
önerilerinin özetini bu bültende bulabilirsiniz.  

Ayın Dosyası Nedir? 
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Sayfa 3 SAYI 1, AĞUSTOS 

Avrupa Birliği  Müzakere Sürecinde STK’lar  

 

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Eğitim ve Araştırma Birimi, Avrupa 
Birliği (AB) ile müzakere sürecinde 3 Ekim 2005’te başlayarak çeşitli başlıklarda yürütülecek 
çalışmalara, STK’ların başlıklar bazında ve birçok başlığı kesen konularda etkin katılımını 
desteklemek için bir çalışma başlattı. Yürütülen  bu çalışmanın hedefi müzakere süreci başlamadan 
önce yurttaş girişimleri ve haklar temelli STK’ların konu özelinde ve somut çalışmalar temelinde 
kendi aralarında bir ağ kurmalarına destek olmak ve müzakere sürecine aktif ve doğrudan katılımını 
sağlamaktır. Bu çalışma içerisinde STK’lar tarafından 5 ana tema çevresinde çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Çalışma grupları sahada deneyimli bir gönüllü koordinatör aracılığı ile 
örgütlenmişlerdir. Çalışma gruplarının 5 ana teması ve gönüllü koordinatörlerin isimleri aşağıdaki 
gibidir: 
 

Sosyal haklar grubu – Başak Ekim 
Kadının insan hakları grubu – Zelal Ayman 
Çevre hakları grubu – Ümit Şahin 
İnsan hakları grubu – Cenk Soyer ve Nurcan Sonuç 
Gençlik politikaları grubu – Yörük Kurtaran ve Gülesin Nemutlu 

 
STK’ların uzmanlarla ve birbirleri ile biraraya gelip bir tartışma başlatmaları için 24 – 

25 Eylül 2005 tarihinde 2 günlük bir atölye toplantısı düzenlenmiştir. Atölye çalışmasının ilk günü 5 
uzmanın farklı ve birbirini tamamlayan konular hakkında sunumlar yapıp, STK temsilcilerinin 
sorularını cevaplamalarına ayrıldı. Atölye çalışmasının ikinci gününde ise 5 farklı temada toplanan 
çalışma gruplarının gelecekte üzerinde duracakları konuları, takvimleri ve çalışma biçimlerini 
belirlenmelerine ayrıldı. 
 

Atölye çalışmasının ilk gününde sırasıyla 
Emine Bozkurt 
Giorgos Glynos 
İlknur Üstün 
Ayşe Buğra 
Bartek Nowak konuşmalarını yaptılar. 
 
Tüm yapılan konuşmaları katılımcıların sordukları sorular üzerine gelişen tartışmalar izledi. 
 
Konuşmacılardan Giorgos Glynos Müzakere Sürecinde Avrupa Komisyonunun ve 

sivil diyalogun yerine değindi. İlknur Üstün Türkiye’de çalışan kadın grupları tarafında Avrupa 
Parlamentosu’na hazırlanan raporun sürecini anlatırken, Emine Bozkurt ilgili raporun lobi ve 
savunuculuk faaliyetlerinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir konuşma yaptı. Polonya’nın 
Müzakere ve giriş sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşan Bartek Nowak, konuşmasında olası 
karşılaşılabilecek kısıt ve engelleri sıraladı. Ayşe Buğra ise konuşmasında Avrupa Birliği’ni 
kullanarak Türkiye’de STK’ların neleri değiştirebileceğini sosyal haklar ve yoksullukla mücadele 
politikaları çerçevesinde ele aldı. 



24-25 EYLÜL TOPLANTILARI 

 
Emine Bozkurt  

Avrupa Parlamentosu Üyesi 

 

Emine Bozkurt’un konuşmasının   

özeti: 

 
Emine Bozkurt konuşmasında Avrupa 
Birliği Müzakere 
sürecinde sivil toplum 
örgütlerinin öneminden 
bahsediyor. Bozkurt, 
özellikle sivil diyalog 
kapsamında, yerelde 
faaliyet gösteren 
STK’ların bilgilerini ve 
deneyimlerini büyük 
resmin içerine 
oturtmalarının 
gerekliliğini vurguluyor. 
STK’ların hem devletle 
ve AB ile 
çalışmalarının, hem de birbirleriyle 
dayanışmaya giderek lobi faaliyeti 
göstermelerinin öneminin altını çiziyor.  
Kadına karşı şiddet hakkında çalışan 
STK’ların geribildirimleri ile Avrupa 
Parlemontosuna hazırladığı raporu örnek 
olarak sunan Bozkurt, STK’ların lobi 
faaliyeti yapmalarının geliştirilen 
politikaları ne yönde etkileyebileceği 
hakkında fikir vermeye çalışıyor. 
 
Emine Bozkurt’un konuşma metni için 
tıklayınız. 

 
Giorgos Glynos: 

Avrupa Komisyonu Genişlemeden 

Sorumlu Danışman  

 

Giorgos Glynos’un konuşmasının 

özeti: 
 
Giorgos Glynos 
konuşmasında Avrupa 
Birliği, Avrupa 
Komisyonu ve Müzakere 
süreci hakkında 
açıklamalarda bulundu. 
Özellikle Avrupa 
Komisyonunun yapısına 
ve işleyiş şekline 
değinen Glynos, Avrupa 
Komisyonu’nun karar 
alan değil, idari bir 
birim olduğunu önemle 
vurguladı. Komisyon’un 

müzakere sürecinde üstlendiği görevden 
de bahseden Glynos, Müzakere sürecinin 
üçüncü ayağı olan sivil diyalog ve 
STK’ların oynadığı rolden bahsetti. Sivil 
diyalog çerçevesinde STK’nın ne alanda ve 
nasıl etkili olabileceğine ilişkin soruları 
cevaplayarak konuşmasını sonlandırdı. 
 
Giorgos Glynos’un konuşma metni için 
tıklayınız. 
 

SAHADAN HABERLER Sayfa 4 

Demokrasi 
dünya 

çevresindeki 
tüm ülkelerde 

yer alıyor, 
köklerini 
salıyor ve 

hükümetlerin 
rolü gittikçe 
azalıyor ve 

bizim çağımız 
sivil toplum 
çağı haline 

geliyor.  

Esas müktesebat 
dahili politikadır, 

dış politika 
değildir.  

müktesebat 
pazarla, 

piyasalarla, sivil 
haklarla, herkesin 

haklarıyla 
ilgilidir; tüketici 

hakları, çevre 
hakları, işçi 

hakları 
ekonominin 
işlemesi ve 
toplumun 

işlemesiyle 
ilgilidir.  

http://stk.bilgi.edu.tr/docs/konusmalar_tiklayiniz3.doc
http://stk.bilgi.edu.tr/docs/konusmalar_tiklayiniz3.doc


 
İlknur Üstün: 

Avrupa Kadın Lobisi  

 

İlknur Üstün’ün konuşmasının 

özeti:  
 
İlknur Üstün konuşmasında Avrupa 
P a r l a m e n t o s u 
tarafından hazırlanan 
kadın raporuna STK 
olarak dahil olma ve 
sesler ini  Avrupa 
P a r l a m e n t o s u n d a 
duyurma sürecini 
a n l a t t ı .  Ü s t ü n , 
yapılan çalışmanın 
nasıl yapılandırıldığını 
anlattığı sunumunda, 
ça l ışman ın hem 
Türkiye’de yaşayan ve 
ç a l ı ş a n  k a d ı n 
örgütlerinin nasıl işbirliğine gittiğini, hem 
sınırlar ötesi kadın örgütleriyle 
dayanışmanın nasıl işlediğini ve hem de 
uluslararası bir kamu kuruluşuyla 
işbirliği ve dayanışmayı göstermesi 
açısından bir örnek teşkil edebileceğini 
belirtti. 

 
İlknur Üstün’ün konuşma metni için 
tıklayınız. 

 

Ayşe Buğra: 

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal      

Politika Forumu  

 

Ayşe Buğra’nın konuşmasının  

özeti: 
 

Ayşe Buğra, yoksulluk ve 
sosyal haklar bağlamında 
STK’ların rolünü tartıştığı 
konuşmasında iki önemli 
konuya dikkati çekti. İlki 
STK’ların sosyal hakların 
korunması, savunulması 
ve konunun 
hayırseverlikten öte 
tartışılmasında önemli 
bir rol oynadıklarına 
vurgusuydu. Buğra’nın 
önemsediği ve 
vurguladığı ikinci konu 

ise kamu kaynaklarının sosyal hakların 
hizmetinde kullanılmasına ilişkin STK’ların 
neler yapabileceğine ilişkin tartışmaydı. 
Katılımcıların soruları ile zenginleşen 
tartışma bölümünde ise Avrupa Birliği 
bağlamında sosyal haklar ve müzakere 
süreci boyunca Türkiye’de yapılabilecekler 
üzerine bir tartışma yürütüldü. 
 
Ayşe Buğra’nın konuşma metni için 
tıklayınız.  

24-25 EYLÜL TOPLANTILARI 

Sayfa 5 SAYI 1, AĞUSTOS 

 
Sosyal içermeden 

bahsederken 
sadece çok düşük 
bir geliri belirli bir 

düzeye 
çıkarmaktan 

bahsetmiyoruz, 
aynı zamanda 

daha önce 
söylediğim gibi 

bireylerin 
topluma eşit 
koşullarda 
katılmasını 
sağlamak 
istiyoruz, 

amaçladığımız bu. 

Türkiye’deki 
kadın hareketi 

çok farklı 
yerlerden 
kadınların 
işbirliği ve 

dayanışmasını 
gösterip çok 

büyük 
başarılara imza 
attı. TCK bunun 
en iyi örneğidir.  

http://stk.bilgi.edu.tr/docs/konusmalar_tiklayiniz3.doc
http://stk.bilgi.edu.tr/docs/konusmalar_tiklayiniz3.doc
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Bartek Nowak: 

Avrupa Parlamentosu Üyesi 

J a n u s z  O n y s z k i e w i c z ’ i n         

Kabinesinde Başkan Yardımcısı 

 

Bartek Nowak’ın konuşmasının 

özeti:  
 
Bartek Nowak’ ın, 
k o n u ş m a s ı n ı 
Polonya’nın müzakere 
s ü r e c i  b o y u n c a 
edindiği deneyimleri ve 
gözlemleri üzerine 
kurdu. Polonya ve 
Türkiye arasındaki 
farklılıklara değinen 
Nowak, Polonya’da 
karşılaşılan engellerin 
Türkiye’nin sürecinde 
g ö s t e r e b i l e c e ğ i 
benzerlikler üzerinde 
durdu. Özellikle STK’ların Polonya’nın 
sürecinde oynadıkları rolün öneminin 
altını çizdi. 

 
Bartek Nowak’ın konuşma metni için 
tıklayınız. 

SAHADAN HABERLER Sayfa 6 

Polonya’nın 
yaptığı 

hatalardan biri, 
Avrupa’nın kendi 

geleceği 
hakkında kendi 

kendini 
şekillendirmesini 

kesinlikle izin 
vermeyiniz 
çünkü aynı 
zamanda bu 

gelecek sizin de 
geleceğiniz 

olacak.  

MÜZAKERE BAŞLIKLARI 

LİSTESİ  
(Not: AB Komisyonunca Bakanlar Konseyi 
kararı için yayımlanan Müzakere Çerçeve 
Belgesi önerisinden alınan bu liste, görüşme 

sırasıyla ilgili olarak müzakerelerin uygun bir 
aşamasında alınacak kararı bağlayıcı bir sıralama 
değildir.) 

 
1. Malların Serbest Dolaşımı  
2. İşçilerin Hareket Özgürlüğü  
3. Yerleşme hakkı ve hizmet sunma serbestisi 
4. Sermayenin serbest dolaşımı 
5. Kamu ihaleleri  
6. Şirketler hukuku  
7. Fikri mülkiyet hukuku 
8. Rekabet politikası 
9. Mali hizmetler 
10. Bilgi toplumu ve medya  
11. Tarım ve kırsal kalkınma 
12. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı 

politikası 
13. Balıkçılık 
14. Ulaştırma politikası  
15. Enerji 
16. Vergilendirme 
17. Ekonomik ve parasal politika 
18. İstatistik 
19. Sosyal politika ve istihdam¹ 
20. Girişim ve sanayi politikası  
21. Trans-Avrupa ağları  
22. Bölgesel politika ve yapısal araçların 

koordinasyonu 
23. Adli konular ve temel haklar  
24. Adalet, özgürlük ve güvenlik 
25. Bilim ve araştırma 
26. Eğitim ve kültür 
27. Çevre 
28. Tüketici ve sağlığın korunması 
29. Gümrük birliği 
30. Dış ilişkiler 
31. Dışişleri, güvenlik ve savunma politikası 
32. Mali kontrol 
33. Mali ve bütçesel hükümler 
34. Kurumlar 
35. Diğer konular 
 
 

http://stk.bilgi.edu.tr/docs/konusmalar_tiklayiniz3.doc


Sayfa 7 

 

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları         

Çalışma Grupları Öneri Özeti  

  
 Atölye çalışması sonrası oluşturulan çalışma grupları farklı 
yöntemlerle çalışmışlardır. Her çalışma grubu hem kendi alanı ile ilgili, 
hem de genele yönelik öneriler geliştirmiştir. Bazı gruplar önerilerini 
derinleştirirken, bazıları tartışmaya açılmak üzere bırakmışlardır. İnsan 
hakları, sosyal haklar, kadının insan hakları, çevre hakları ve gençlik 
politikaları olmak üzere, 5 çalışma grubundan gelen önerilerinin önemle 
üzerinde durduğu 3 nokta aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 

1. Tüm gruplar müzakere sürecinde, özellikle yerelden gelecek 
STK’ların etkin katılımını sağlamanın önemi üzerinde durmuş ve 
katılımın tabana yayılıp, toplum temelli bir örgütlenmenin tüm 
paydaşları etkin hale getirebileceğini belirtmişlerdir. 

 
2. İkinci alan, STK’ların hem çalıştıkları konulara, hem de müzakere 

sürecine ilişkin kısıtlı bilgi sahibi olmalarının, STK’ların sürece 
etkin katılımı önünde kısıtlar yarattığıdır. Bu kısıtın ortadan 
kaldırılması için STK’lar çalıştıkları alanlara ve müzakere sürecine 
ilişkin düzenli toplantılar ve seminerler yapılmasını önermişlerdir.  

 
3. Grupların üzerinde önemle durduğu üçüncü konu ise STK’ların 

hem çalışma alanları ile, hem de müzakere süreci ile ilgili 
deneyimlerinin paylaşılmasını, birbirlerini ve süreci takip 
edebilmeleri için sürekliliği olan bir iletişim ağı kurulmasını 
önermişlerdir. Bu iletişim ağının STK’ların, Avrupa Birliği’nin, 
Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ve 
diğer STK’ların faaliyetlerini takip edebilmelerini ve sürece etkin ve 
karar verici olarak dahil olabilmelerini sağlayacaktır.  

24-25 EYLÜL TOPLANTILARI 
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KAOS GL Dergisi Yasaklandı 
Türkiye'nin tek eşcinsel dergisi Kaos GL'nin Yaz 2006 
tarihli 28. sayısına, Ankara 12. Sulh Ceza 
Mahkemesince matbaadan geldiği gün el konuldu. 
Pornografinin sorgulandığı ve alanında uzman 
kalemlerin katkıda bulunduğu dergi “pornografik” 
bulunarak toplatıldı.  
Eylül 1994'ten bu yana düzenli çıkan Türkiye'nin Gey-
Lezbiyen Dergisi, derginin matbaadan geldiği gün, ilk 
k e z  h e n ü z  d a ğ ı t ı l m a d a n  y a s a k l a n d ı .   
Kaos GL yaptığı basın açıklamasında “24 Temmuz 
Basın Bayramına denk gelen yasaklama kararı ve 
uygulaması, ifade özgürlüğüne karşı bir "sürpriz" 
olmalı!” dedi. “En başından bu yana eşcinselliğin 
sadece cinsellikle, cinselliğin de sadece pornografiyle 
eş görülmesine karşı söz üretmekte ve mücadele 
etmekteyiz. İfade özgürlüğü kapsamında olması 
gereken söz hakkımız aynı zamanda gey-lezbiyen var 
oluş mücadelemizdir.” diye devam eden basın 
açıklamasının tam metnini www.kaosgl.org’da 
bulabilirsiniz.  

Demokrasi ve İnsan Hakları Konusuna 

Destek için Hibe Programı 
Avrupa Birliği tarafından yürütülen Katılım Öncesi 
Süreçte Sivil Toplumu Güçlendirme Projesi 
kapsamında hibe programı duyurusu yapılmışır. 
Program kapsamında Türkiye’de kâr amacı gütmeyen 
tüzel kişilikler, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, 
Vakıflar vb), araştırma enstitüleri veya yüksek eğitim 
kurumlarının geliştireceği projelere hibe imkânı 
sağlanacaktır. 
Proje kapsamında yürütülen Hibe Programının amacı, 
vatandaşlık hakları ve sosyal-kültürel hakları 
geliştirecek aktivitilerin yaygınlaştırılmasının 
sağlanmasıdır. Bu teklif çağrısı kapsamında insan 
hakları ve demokrasi alanındaki projeler 
desteklenecektir. Teklifler kamu sektörü ve medya 
arasındaki işbirliğini teşvik etmelidir. Ayrıca İç 
Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi gibi sivil 
toplumun fazla aktif olmadığı az gelişmiş bölgelere 
öncelik verilmelidir. Projeler için en son başvuru 13 
Ekim 2006 tarihinde sona ermektedir. (Delegasyon)
          (www.abgs.gov.tr) 

İTHAM EDİYORUZ: 
ABD-İngiltere-İsrail koalisyonunun emperyalist, 
kolonyalist, saldırgan politikalarının sorumluları G.W. 
Bush, T. Blair ve E. Olmert’i itham ediyoruz. İmha 
savaşı, işgal, taammüden kitlesel cinayet, çocukları ve 
sivilleri bilerek öldürme suçlarının hepsini birden 
işledikleri için, Afganistan ve Irak’taki cürümlerinden 
sonra bu kez de Filistin ve Lübnan halklarına 
saldırdıkları için ve, muhtemelen, Suriye ve İran’a da 
saldırmaya hazırlandıkları için, tüm evrensel ahlak 
normlarını çiğneyerek tam anlamıyla barbarlaştıkları 
için.  
AŞAĞIDAKİLER DE SORUMLUDUR: 
En temel insan hakkı olan yaşama hakkını hiçe sayan, 
uluslararası hukuk normlarını ayaklar altına alan, 
insanlığa karşı suç işleyen ABD, İngiltere ve İsrail 
içinde toplu ve bireysel sorumluluğu paylaşan tüm 
bileşenler, danışmanlar, devlet personeli, sivil ve asker 
görevliler; bu saldırganlığı önlemeyen yasama ve yargı 
organları; demokratik denetim yollarıyla onları 
dizginleyip cezalandırmayan kamuoyları (üniversiteler, 
medya, aydınlar, işçiler, yurttaşlar);bu hukuksuzluğa, 
kaba güç ve saldırganlığa aktif veya pasif onay veren, 
yardakçılık ve işbirliği yapan BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
ve diğer dünya ülkeleri yaşananların ağır 
sorumluluğunu paylaşmaktadırlar. 
TALEP EDİYORUZ: 
Bu vahşetin hemen durmasını, insanlık suçu 
işlemekte olan Bush, Blair ve Olmert’in, bu suça 
iştirak eden tüm ülkelerin yürütme güçlerinin ve devlet 
görevlilerinin, uluslararas ı insan haklar ı 
mahkemelerinde, vicdan ve tarih önünde 
yargılanmalarını ve kendi halklarının hukuki ve 
demokratik girişim ve yaptırımlarıyla görevden 
alınmalarını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz. 
VE BEYAN EDİYORUZ Kİ: 
Çok kritik bir eşikteyiz. İnsanlığın yüzlerce yıllık 
birikimini hiçe sayan bu saldırgan, sömürgen, 
militarist uygulamalar bu gezegenin bugününü ve 
geleceğini tehdit ediyor. Bu kaba güç karşısında boyun 
eğmeyi ve katliamlara suç ortağı olmayı reddediyoruz. 
Kanla beslenen ekonomilere ve ölümcül savaş 
makinelerine teslim olmak istemiyoruz. Başka bir 
dünyaya inanıyoruz ve onun için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.  
Perihan Mağden    Ayşegül Altınay  
Latife Tekin     Zeynep Çağlayan Gambetti 
Yıldırım Türker     Koray Çalışkan      Taha Parla 
Tüm imzaları görmek ve yukarıdaki metni imzalamak 
için: www.weaccuse.net 

www.kaosgl.org/?q=node/317
www.abgs.gov.tr
www.weaccuse.net
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Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma 

G r u b u  i l e  T ü r k i y e  H o m e n e t 

Ortakları’ndan Çağrı:  
Ev-eksenli çalışanlar, dünyanın başka yerlerinde 
olduğu gibi ülkemizde de büyük ve giderek büyüyen 
bir çalışan grubunu oluşturuyor. Hakkari’den 
İstanbul’a, Urfa’dan Samsun’a, Muğla’dan Gaziantep’e, 
Ankara’ya, İzmir’e, ülkemizin en ücra köyünden en 
büyük şehrine, her yerde varlar. Hemen her sektörde 
çalışıyorlar; şeker sarıyor, oyuncak yapıyorlar, jean 
temizliyorlar, elektrik prizleri monte ediyorlar, 
ayakkabı dikiyorlar, kumaş ya da halı, kilim 
dokuyorlar, kekik, adaçayı topluyorlar, motor montajı 
yapıyorlar. Akla gelen gelmeyen binlerce farklı işte 
çalışıyorlar. Fabrikalardaki, atölyelerdeki işçilerden tek 
farkları, işyerlerinin evleri olması.  
Fabrikalardaki, atölyelerdeki işçilerle aynı işi 
yapıyorlar, ama onlara çok daha düşük ücretler 
ödeniyor. Diğer işçilerin sosyal haklarına da sahip 
değiller. Oysa 2003 yılında kabul edilen yeni İş 
Kanunu, bağımlı ev-eksenli çalışanları da kapsıyor.  
Ev-eksenli çalışanlar, yıllardır sürdürdükleri,diğer 
çalışanlarla eşit muamele görme ve eşit haklara sahip 
olma mücadelesinde bir adım atıyorlar: Bağımlı ev-
eksenli çalışanlar için asgari ücret belirlenmesini talep 
ediyorlar. ILO’nun 177 sayılı Evde Çalışma 
Sözleşmesi’ne ve 4857 sayılı İş Kanunu’na dayanarak 
yükselttikleri asgari ücret taleplerinin, hemen şimdi, 
yani bu asgari ücret belirleme döneminde gündeme 
alınmasını, görüşülmesini ve kararlaştırılmasını 
istiyorlar.              (bianet)

KİK'ten Öneri: Kadın İstihdam Politikası  
Türkiye-AB Karma İstişare Komisyonu "Kadın ve 
İstihdam" konusunda hükümete önerilerde bulundu. 
KİK: Kadın istihdam politikası ve Ulusal İstihdam 
Stratejisi hazırlansın; Kadın-Erkek Eşitliği Daimi 
Komisyonu kurulsun; Yasalar AB'yle uyumlu hale 
getirilsin. 
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare 
Komisyonu'nun (KİK) Kayseri'de yaptığı toplantıdan 
çıkan deklarasyon yayınlandı.   
Deklarasyonun "Kadın ve İstihdam" başlıklı 
bölümünde, AB'ye tam üyelik süreciyle bağlantılı olarak 
Türkiye'de kapsamlı bir kadın istihdam politikası ve 
Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlanmasının gerekliliğine 
işaret ediliyor.                (bianet) 

Barışarock 
Barışarock sadece bir konser değil, bir festival, bir 
eylem… Sahnede müzik varken, alanda yapılacak 
tiyatro, sinema, söyleşilerle derdi olan ve ifade etmek 
isteyenler için bir kürsü olacak Sarıyer. Barışarock, 
gönüllüler tarafından örgütleniyor. Her Çarşamba 
İstiklal Caddesinde Karakedi Kültür Merkezi'nde19'da 
bir araya geliyor, ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı 
konuşuyoruz. Kararlarımızı toplantılarda ve uzlaşarak 
alıyoruz. Birbirimizi ikna ederek ilerliyoruz. Bütün 
aktivistler eşit söz hakkına sahip, dileyen katılabilir. 
Katılım bireyseldir, herhangi bir kurum-örgüt 
temsiliyeti üzerinden yürümüyoruz. Karşı 
olduklarımıza karşı olanlarla, bir eylemi birlikte 
hayata geçirmek istiyoruz. Şimdi yaz sonundaki bu 
büyük eyleme hazırlanmak gerek… Müziği alıp 
satmayanlar, müziği yapanlarla birlikte, barış 
isteyenler, başka bir dünyaya çapkınca göz kırpanlar, 
arsız muhalifler, biz yaramaz çocuklar 26-27 
Ağustos'ta Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Piknik 
Alanı'ndayız. Ki gelen meydanlarda bağırmak ve sokak 
başlarında adını anmak vaktidir… Gelen şarkı 
söyleme, tiyatro yapma, muhalefet icra etme, 
karikatür çizme, barış için bin turna uçurma, 
çakırkeyif olma, kamera obscura ve şenlik ve şenlik ve 
şenlik mevsimidir. Hadi gelin buluşalım… 

Uluabat Yasadışı Çeltik Ekimiyle' Kuruyor 

Yargı Kuğulu Parka Tecavüzü Durdurdu 
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Parkın bir kısmının 
Büyükşehir Belediyesince yola dahil edilmek 
istenmesine yargı dur dedi. Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Ankaralılar park 
korunması için eylemlerini sürdürüyor.           (bianet) 

Sulak Alanları Koruma Yönetmeliği ve Ramsar 
sözleşmesince koruma altındaki Uluabat Gölü çeltik 
ekimi yapılarak tahrip ediliyor. DOĞADER ve Nilüfer 
Yerel Gündem 21 girişiminde dokuz imzacı kurum 
yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.  
               (bianet) 

Otapan İlk Başarı, Gerisi Gelecek 
Asbestli Otapan Tehlikeli Gemi Sökümünü Önleme 
Girişimi'nin ve kamuoyunun baskısıyla Türkiye 
karasularına girmeyecek. Girişimden Av. Cangı: 
"Otapan Ulla olmadı. Atık göndermeyi düşünenlere 
ders olsun. Pepe diğer çevre sorunlarına da hassasiyet 
göstersin."               (bianet)  

www.bianet.org/2006/08/17/83882.htm
www.bianet.org/2006/08/17/83900.htm
www.bianet.org/index_root.htm
www.bianet.org/2006/08/23/84144.htm
www.bianet.org/2006/08/16/83827.htm


 
 
 
 
 
 

Kuruluş Gerekçesi ve Amaç 
Son on yılda sivil toplum kuruluşlarının (STK) çoğulcu demokrasi içinde artan 
önemlerine yapılan vurguyla birlikte hem sayılarında, hem faaliyet gösterdikleri 
alanların çeşitliliğinde bir artış gözlenmektedir. Buna karşın, STK'ların, ihtiyaç 
duydukları kurumsal kapasitelerini güçlendirmeleri konusundaki sorunları da 
dikkat çekmektedir. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi bu sorun ve ihtiyaçlara cevap vermek ve çözümlerine 
katkıda bulunmak amacıyla, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü sivil topluma 
yönelik desteğini kurumsal hale getirerek, Mart 2003'te STK Eğitim ve Araştırma 
Birimi'ni oluşturmuştur. 

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ STK EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA BİRİMİ 

İletişim Adresi:  
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
STK Eğitim ve Araştırma 
Birimi 
Kuştepe Kampüsü İnönü 
Cad. No: 28 
Kuştepe / İstanbul 
 
Laden Yurttagüler 
Tel: 0-212-311 62 24 
e-posta: laden@bilgi.edu.tr  
Esra Kökkılıç 
e-posta: 
esrakokkilic@student.bilgi.
edu.tr 

STK'lar için Uzaktan Öğrenim Ağırlıklı Sertifika Programı  

2006 - 2007 Dönemi 
İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, STK'lara yönelik STK eğitim sertifika programı 
deneyimi sonrasında STK'lara yönelik ileri düzey kapasite geliştirme deneyimini daha geniş bir coğrafi alana 
yayabilmek amacıyla karma yöntemli bir uzun dönem eğitim kursu başlatmıştır. İlk uygulaması Ekim 2005 - 
Temmuz 2006 arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 90 STK çalışanı ve gönüllüsünün katılımıyla 
yürütülen programın başında ve sonunda İstanbul'da düzenlenecek 5'er günlük programlar dışında internet ve 
çoklu ortamda hazırlanmış kurs malzemesi üzerinden yürütülecek kurs toplamda 8 ay sürmektedir.  
 
Kurs Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 27 Eylül 2006 - 10 Haziran 2007*  
(*Tahmini kapanış programı bitiş tarihidir. Kesin tarih katılımcılarla birlikte eğitim sırasında saptanacaktır.) 
 
Başvuru Dönemi: 17 Temmuz - 4 Eylül 2006 
 
Ayrıntılı bilgi için: http://stk.bilgi.edu.tr/uzaktanogrenim.asp 

Bu bülten Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından desteklenmektedir.  
 
 

STK Eğitim ve Sertifika Programı 

14 Kasım 2006 - 1 Haziran 2007 
 
Eğitimler, STK çalışanlarının ve gönüllülerinin yönetim, iletişim ve savunuculuk becerileriyle desteklenerek ku-
rumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik hizmetler sunulmasını ve dolayısıyla Türkiye'de sivil toplumun 
güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu eğitim ve sertifika programı ile katılımcılara kuramsal bilgiyle de destek-
lenmiş bir beceri geliştirme ortamı sağlanmaktadır. Dersler üniversitemizin Kuştepe kampüsünde yapılmaktadır. 
 
STK Eğitim ve Sertifika Programı'nın 5.si Haziran 2005'de tamamlanmış olup, 6.sı  için başvurular 5 Eylül 2006 
tarihinde açılacaktır. E-posta adresinizi sayfadaki ilgili yere bırakırsanız, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.  
 
Ayrıntılı bilgi için: http://stk.bilgi.edu.tr/egitimprogrami.asp 

http://stk.bilgi.edu.tr
http://stk.bilgi.edu.tr/uzaktanogrenim.asp
http://stk.bilgi.edu.tr/egitimprogrami.asp
http://www.boell-tr.org/tr/default_tr.aspx

