
ÖNSÖZ 

NEDEN BU BÜLTEN 

Ekim’den bu yana gerek AB müzakere sürecine 
ilişkin, gerekse sivil alanda önemli gelişmeler yaşandı. Bir 
yandan Türkiye’nin ilerleme raporu hareretle beklenirken, 
öte yandan gerek Avrupa Parlementosu’na Emine 
Bozkurt’un sunacağı “Kadın Raporu”na ilişkin gelişmeler 
çeşitli sivil toplum örgütlenmeleri tarafından takip edildi, 
gerekse sosyal haklar alanında ve yoksullukla mücadelede 
belirleyici olacak olan Ulusal Eylem Planı üzerine tartışmalar 
yoğunlaştı. Her ne kadar Avrupa Birliği Müzakere sürecine 
ilişkin konular sivil alanda örgütlenen grupları görece 
soyutlayan bir düzlemde, bürokratlar arasında, tartışılmaya 
başlanmış gibi gözüksede, hak temelli çalışan sivil toplum 
örgütlenmeleri çeşitli toplantılar, atölyeler ve konferanslar 
aracılığıyla AB müzakere süreci ilişkin düşünmeye ve öneri 
geliştirmeye devam ediyor.  

Bültenin bu sayısında, Ekim ayında başladığımız 
Sosyal Haklar konusuna devam edeceğiz. Bilgi Üniversitesi 
STK Eğitim ve Araştırma Birimi ile Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyal Politika Forumu işbirliğinde, 17 Nisan 2006’da Sosyal 
Haklar ve Yoksullukla Mücadele alanında çalışan çeşitli 
örgüt ve bireyleri biraraya getiren bir atölye çalışması 
düzenlendi. Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı’ndan Miceala 
Mose’nin konuk olarak katıldığı toplantıda birlikte 
düşünmek ve sahadaki temel tartışmaları paylaşmak için ilk 
adımlar atıldı. Bültenin bu sayısını toplantı hakkında bilgi 
vermeye ve yapılan tartışmaları paylaşmaya ayırdık. 
Bültenin diğer bölümlerinde Aralık ayının ilk haftası 
yapılacak olan Gepgenç Festival’den, Emine Bozkurt’un 
hazırladığı rapordan ve diğer STK’ların düzenlediği 
faaliyetlerden haberler bulacaksınız. Gelecek ay görüşmek 
üzere... 

Müzakere sürecinin en önemli ayaklarından biri olan “sivil diyalog”un temel ögesi STK’ların 
süreçteki yerini tartışmak ve birlikte düşünmek için 24-25 Eylül 2005 tarihinde “AB Müzakere 
Sürecinde STK’lar” adlı bir atölye çalışması düzenlendi. Atölye çalışmasında, bir yandan STK’ların 
AB Müzakere sürecine nasıl katılabileceğine ilişkin tartışmalar yapılırken, öte yandan hak temelli 
çalışan  STK’ların etkinliğini arttırmak için, STK temilcileri tarafından çeşitli öneriler getirildi. Toplantı 
sonrası, geliştirilen önerilerden en belirgini 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 AB Müzakere sürecine ilişkin gelişmeleri sivil toplum 
kuruluşlarına duyurmak; hem birbirlerinden, hem de süreçten haberdar olmalarını sağlamak için 
tasarlandı. 

Bültenin amacı, her ay bir dosya konusu belirleyerek konu ile ilgili metinleri daha geniş 
kesimlerce bilinir kılmaktır. Dosya konusu müzakere sürecine ilişkin ya da ilgili temalardan 
belirlenecektir. Ayrıca, bültende ayın AB ve TR’deki STK alanına ilişkin gelişmelerini duyuran 
haberler ve takvim bölümü bulunacaktır. Haberler ve takvim bölümünde sivil toplum kuruluşlarının 
yaptığı faaliyetleri duyurmayı amaçlamaktadır. Bültenin amacı sivil toplum alanındaki gelişmeleri 
duyurmak ve çeşitli alanlara ilişkin birikimin güçlenmesi olduğu için, hem STK’lardan gelen faaliyet 
duyuruları ve faaliyetlerin değerlendirmeleri, hem de dosya olarak incelenmesi önerilen konular 
bültenin ana içeriğini oluşturacaktır. 
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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.  

STK’lardan Neler Bekliyoruz? 

Bu bülten her ay özel bir konu 
çevresinde temel metinleri 
sizlerle paylaşmayı 
amaçlamaktadır. Her ay bir 
dosya konusu sizden gelen 
öneriler doğrultusunda 
belirlenecektir. Dosya hem 
müzakere sürecine ilişkin ilgili 
resmi dokümanlardan ve 
yazılardan, hem de sivil toplum 
kuruluşlarını ilgilendiren ya da 
etkileyen metinleri 
kapsayacaktır. Ayrıca her dosya 
konusu ilgili alanda çalışan 
STK’ların tanıtımına, fikirlerine 
ve önerilerine yer vermeye 
çalışacaktır.  

 
Üçüncü bültenimizin dosya konusunu Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika 
Forumu işbirliğiyle Sosyal Haklar ve Yoksullukla Mücadele alanında çalışan 
sivil toplum örgütlenmelerini ve bireyleri biraraya getirdiğimiz, 17 Nisan 
2006’da yapılan atölye çalışmasının tanıtımı oluşturuyor. Geçen ay sosyal 
haklar alanındaki önemli metinlere değinmiştik, bu ay Türkiye’de bu alanla 
ilişkili olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden birini tanıtmayı ve tartışmaları 
paylaşmayı amaçladık. Bu bültende “Sosyal Haklar” alanında önemli 
gelişmelere imza atan ve savunuculuk alanında etkileyici aktörlerden biri 
olan Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı’ndan Miceala Mose’nin konuk olduğu 
toplantıda yapılan tartışmaların özetini bulabilirsiniz.  

Ayın Dosyası Nedir? 

Bu Ayın Etkinlikleri 
 
26 Kasım: Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı 
Kasdın Yürüyüşü 
 
30 Kasım: İHOP 
Konferansı 
 
30 Kasım: Avrupa 
Konseyi’nden “Herkes 
Farklı Herkes Eşit” 
koordinatörü Michael 
Raphael’in Bilgi 
Üniveritesi’nde 
konuşması 
 
5-10 Aralık: GePGeNç 
FeSTiVaL 
 

Gelecek Ayın Dosyası 
 
Aralık ayının 15’inde elinize 
geçecek olan bültenin konusunu 
“Kadının İnsan Hakları” 
oluşturacak. Kadının İnsan 
Hakları ile ilgili olarak Emine 
Bozkurt Avrupa 
Parlementosu’na sunduğu rapor 
ve kadının insan hakları 
alanında AB müzakere sürecinin 
başlaması ile kaydedilen 
gelişmeler aktarılmaya 
çalışılacak.  
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SOSYAL HAKLAR  

 

  

 24-25 Eylül 2005’te gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda sosyal haklar üzerine düşünmek amacıyla, 

bu alanda çalışan STK’ların temsilcileri biraraya geldi. İlk toplantı sonrası Sosyal Haklar grubunun 

koordinatörü Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’ndan Başak Ekim grupta yapılan 

tartışmaları ve alınan kararları aşağıdaki metinle özetledi. 

    
   “Sosyal Haklar” Atölyesi 

24-25 Eylül 2005 Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü 
           Başak Ekim 

 
Sosyal haklar üzerine düşünmek...  

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Eğitim ve Araştırma 

Birimi, Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecinde hak temelli STK'ların sürece etkin 

katılımını desteklemek için 2005 yılında bir çalışma yürütmeye başladı. Çalışmanın 

amacı STK'ların müzakere sürecinde etkin olabilmeleri için AB Müktesebatı, müzakere 

süreci konusunda bilgilenmelerini sağlamak ve STK'ların kendi geliştirdikleri çalışma 

grupları, takvimi ve biçimi çerçevesince politika önerileri geliştirebilecekleri bir platform 

hazırlamaktı. “Sosyal Haklar” bu proje kapsamındaki 5 ana başlıktan biri olarak 

ortaya çıktı. Projenin ilk ayağı olan 25 Eylül 2005 tarihli atölye çalışmasında “sosyal 

hak” kavramı Türkiye’nin Avrupa Sosyal Modeli içerisindeki yeri bağlamında ele alındı. 

Atölye çalışmasının katılımcıları:  

Abdullah Karatay (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği), Mustafa Sütlaş (Sağlık Hakkı 

Derneği), Gaye Boralı (Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu), Şehnaz Layıkel 

(Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, Şizofreni Dostları Derneği), Başak 

Ekim (Sosyal Politika Forumu), Tuba Ağartan (Sosyal Politika Forumu). 

 Hiç şüphesiz, Avrupa Sosyal Modeli sosyal hak kavramı üzerine inşaa edilmiş 

ve Avrupa refah toplumlarının gelişiminde sosyal haklar, temel vatandaşlık hakkı olarak 

yerini almıştır. Bu bağlamda, 18 Ekim 1961 tarihinde Torino'da imzalanan ve 26 Şubat 

1965 tarihinde yürürlüğe giren “Avrupa Sosyal Şartı” sosyal hakların gelişimine zemin 

teşkil etmiştir. Türkiye, sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran  
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1989 tarihinde onaylamıştır. 3581 sayılı Onay Kanunu 4 Temmuz 1989 gün ve 20215 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.   

 Vatandaşlık hakkı olarak sivil ve siyasi haklar devletin müdahelesinden 

özgürleşmek anlamına gelirken, sosyal haklar devletin sosyal koruma ve sosyal yardım 

alanında müdahelesini öngörür.  (Daly 2002) 

 Bu bağlamda toplumu temsil ettiğini varsaydığımız sivil toplum örgütlerinin sosyal 

hak arayışları ve devletlerin ürettiği sosyal politika süreçlerine müdahil olmaları son 

derece önemlidir. 

 25 Eylül 2005 tarihinde Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen atölye çalışmasında 

sosyal haklar alanının belirlenmesinin zorlukları gündeme getirildi. İstihdam dışı alanları 

da kapsayacak şekilde, sosyal hakların vatandaşlık hakkı temelinde tanımlanmasının 

önemi vurgulandı. Atölyede sosyal hak arayışının temelinde “iyi toplum” arayışı olduğu 

vurgusundan yola çıkarak, toplumun üzerinde mutabık kaldığı bir asgari yaşam 

düzeyinin belirlenmesi ve bu yönde sosyal hak arayışlarına gidilmesi vurgulandı. Bu 

bağlamda, değişik alanlarda çalışan STK’ların ortak bir dil oluşturmasının ve ortak 

hareket etmesinin önemi atölyede temel tartışma konularından biri oldu. Atölyede, sağlık, 

çocuk hakları, sosyal hizmete ulaşım hakkı gibi birçok konuda kendi yaşam 

tecrüblerinden yola çıkarak, sosyal hakların korunduğu iyi bir toplum için hangi ilkelerin 

benimsenmesini gerektiği üzerinde etraflıca tartışıldı.  Atölyede vurgulanan bir diğer 

konu, hizmetlerin ticarileştiği bir ortamda toplumsal olanın gittikçe daha zor 

tanımlanması, yaşamla hak arayışının ilişkilendirmesinin güçlükleri ve bunların yanında 

sosyal hak mücadelesinde toplum temelli örgütlenmenin önemiydi. 

 Sonuç olarak, atölye katılımcıları bu çalışmayı ortak dil oluşturma sürecinin bir  

parçası olarak görüyorlar. Ağırlıklı olarak sosyal hakların önündeki engellerinin dile 

getirildiği bu çalışmayı izleyen çalışmalarda, Avrupa Sosyal Şartı’nı da temel alarak 

Türkiye’nin sosyal modeline yönelik politika önerilerinde bulunmak öncelik kazanacak. 

Bu bağlamda, farklı sahalardan gelen STK’ların birbirlerini dinlemeleri, ortak alanları 

ortaya çıkarmaları ve sosyal hakların içice geçmiş çok boyutlu bir hak arama süreci 

olduğunu göz önünde bulundurarak ortak hareket etmeleri son derece önemlidir. 



 

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü 

Atölye Çalışması 

17 Nisan 2006 

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu 

Bilgi üniveristesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi  

SOSYAL HAKLAR  
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Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum 

Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, 17 Nisan 2006 tarihinde sosyal haklar odaklı çalışan 

STK’ların buluşacağı bir iletişim ağı kurmak için “Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile 

Mücadelede Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü” isimli ilk atölye çalışmasını gerçekleştirdiler. 

Atölye çalışmasının amacı, yoksullukla ve sosyal dışlanma ile mücadelede sivil toplum 

kuruluşlarının rolünün tartışılmasıydı. Atölye çalışması ile Türkiye’de sosyal hakların 

iyileştirilmesini amaçlayan ve çocuk, gençlik, kadın, yoksulluk, sosyal hizmetler gibi farklı 

temalarda çalışan STK’ları biraraya getirmek; aralarında ortak bir dil oluşması için bir zemin 

oluşturmak ve sosyal haklara dayalı, ancak farklı temalarda çalışan STK’ların birbirlerinden 

haberdar olması hedeflenmiştir. İlgili atölye çalışması, gelecekte oluşturulması amaçlanan 

iletişim ağının ilk adımı olarak planlanmıştır. 

 

Atölye çalışmasına sosyal haklar ve yoksullukla mücadele alanında hak temelli bir 

yaklaşımla çalışan örgüt ve bireylerin yanı sıra, yoksullukla mücadele etkin olan Avrupa 

Yoksulluk Karşıtı Ağ’dan Miceala Moser konuşmacı olarak katılmıştır. Çalışmaya konuşmacı 

olarak Miceale Moser’in katılımının yanı sıra, açılış konuşmacısı olarak Ayşe Buğra; kapanış 

konuşmacısı olarak ise Nurhan Yentürk katılmıştır. Atölye çalışmasının ilk bölümünde Ayşe 

Buğra dünyada ve Türkiye’de yoksulluğun aldığı mevcut durum üzerinde durmuş ve yoksullukla  

mücadedele kullanılabilecek ulusal ve uluslararası mekanizmalar hakkında bilgi vermiştir. 

Ardından, Avrupa Yoksulluk Karşıtı Ağ’la ilk kez temas kurulan bu toplantıda Miceala Moser 

Ağ’ı detaylı olarak tanıtmış, Avrupa Birliği içinde yoksulluk karşıtı yaptıkları faaliyetleri aktarmış 

ve olası mücadele mekanizmaları hakkında bilgi vermiştir. Miceala Moser’in konuşmasının 

ardından ilgili STK’ların katıldığı ve önerilerin üretildiği bir tartışma yürütülmüştür. Son olarak 

ise Nurhan Yentürk yapılan tartışmaları genel bir çerçeve içine oturtan toparlayıcı bir konuşma 

ile atölye çalışmasını noktalamıştır. Atölye çalışmasında yapılan konuşmaların ve tartışmaların 

tümünün çözümünü ve Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı hakkında bilgiyi http://

stk.bilgi.edu.tr/absurecindekistklar.asp  adresinde bulabilirsiniz. 

 



 
17 Nisan toplantısının tartışmalarından çıkan önerilerin özetleri: 

 

1. Yoksulluk ve yoksulluğa neden olan temel ögeler hakkında ortak bir dil oluşturulması,  

2. Kamu kurumları ve STK’lar arasında eşgüdümün sağlanması için çalışılması, 

3. Sosyal haklar ve yoksulluk alanında kamu politikalarını etkilemek üzere çalışılması, 

savunuculuk ve lobi faaliyetlerinin yapılması,  

4. Hak temelli ve yoksullukla mücadele alanında çalışan örgütlerin gündeminin hem ulusal, 

hem de uluslararası kamuoyuna taşınması, 

5. Gerek ulusal, gerek yerel düzeyde bütçe izleme grupları (örneğin bütçe harcamaları, kamu 

harcamaları, sosyal fonlar gibi) kurulması,  

6. Sosyal haklar alanında çalışan STK’lar arası bir haberleşme ve çalışma ağı kurulması,   

7. STK’ların önerilerini ve fikirlerini gerek Ortak İçerme Belgesi’ne yansıtmak için 

çalışmaları, gerekse Avrupa Birliği’ne göndemeleri ve bu sayede gerek ulusal, gerekse 

uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyeti yapmaları,  

8. Belli çalışma alanlarında (çocuk, kadın, göçmen gibi) çalışma gruplarının kurulması,   

9. Sahada yapılan çalışmaların sadece “yoksullar için” değil, “yoksullarla beraber” yapılması 

gerekliliğin gözetilmesine, 

10.Sahada yapılan çalışmaların bilgisinin model olarak geliştirilmesi ve kamu politikalarını 

etkilemede kullanılması için çalışılması,    

11.Sahada görülen “iyi uygulamaların” bilgisinin atölyelerde paylaşılması ve diğer alanlarda 

çalışanların uygulamalardan haberder olmasının sağlanması önerilmiştir. 
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İlgili Adreslerden Bazıları: 
 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu:          www.spf.boun.edu.tr 
Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı:                      www.eapn.org 
Başbakanlık Sosyal Hiz. ve Çocuk Esirgeme Kurumu :     www.shcek.gov.tr 
Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu 
Türkiye Sakatlar Derneği :              www. tsd.org.tr 
Başak Kültür ve Sanat Vakfı:             www.basaksanatvakfi.org.tr 
Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği:           www.denizfeneri.org 
Sosyal Haklar Derneği:              www.sosyalhaklar.org 
Sağlık Hakkı Hareketi Derneği:             www.saglikhakki.org 
Şizofreni dostları derneği :              www.sizofrenidostlari.org.tr 
Unicef:                www.unicef.org/turkey 
Sosyal-Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği:            www.skygd.org 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı:           www.undp.org.tr 
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İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) temsilcileri 
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün Türk Ceza 
Kanunu'nun 'Türklüğe hakaret'i suç sayan 301. mad-
desinin değiştirilmesine yönelik önemleri değer-
lendirirken "301'in kaldırılmasını sağlayacak koşullar 
henüz yok. Kaldırılsa da yasadaki diğer maddelerin 
kullanımı söz konusu olabilir. Bu açıdan mantalite 
değişimi gerekir" dediğini belirtti. İnsan Hakları 
Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Mazlum-Der ve 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilciliği'nce oluştu-
rulan İHOP 'Yasaksız, korkusuz, tehditsiz konuşalım' 
sloganıyla ekim ayında 'Düşünceye Özgürlük' kam-
panyası başlatmıştı. İHOP'a üye kuruluş temsilcileri, 
önceki gün gazetecilerle bir araya gelerek çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Platformun hazırladığı dosyada, 
16 Kasım'da Gül ile görüşüldüğü, ifade özgürlüğünün 
sağlanması için taahhütler alınmaya çalışıldığı belir-
tildi. 
 
“Kuralsız olmaz”  
 
Dosyada aktarıldığı biçimiyle Gül, görüşme sonunda 
şu değerlendirmeyi yaptı: "Evimizin içini temizlemek 
bizim siyasi sorumluluğumuzdur. Ancak tamamen 
kuralsız da bir memleket olmaz. Hakaret, haksız yere 
küçük düşürmek bunlar kabul edilemez, ama önemli 
olan şiddeti beslemiyor ise her şeyin görüşülebilir, 
yazılabilir, konuşulabilir olmasıdır. Türkiye'ye yapılan 
en büyük haksızlıktır bu. (301. maddeye ilişkin) 
Yanlış uygulamalara yer vermemek lazım. 301'le ilgili 
çalışmalar başladı ama kaldırılmasını sağlayacak ko-
şullar henüz yok. Kaldırılsa da yasadaki diğer maddel-
erin kullanımı söz konusu olabilir. Bu açıdan man-
talite değişimi gerekir." İHOP'a üye kuruluş temsilcil-
eri ise dünkü toplantıda 301'e ilişkin şu değerlendir-
meleri yaptı: Ayhan Bilgen (Mazlum-Der Genel Baş-
kanı-Dönem Sözcüsü): Sorun yalnızca 301 değil, 
Anayasa'da, yönetmeliklerde özgürlükleri kısıtlayan 
pek çok hüküm var. Yargı ve yasama topu birbirine 
atmaktan vazgeçmelidir. 301 vb. maddeler iç barışı 
zedeliyor, Türkiye'yi uluslararası platformda zora so-
kuyor,madde tümüyle kaldırılmalı. 
 
'İtalya uygulamıyor' 
 
Levent Korkut (Uluslararası Af Örgütü): Yelpaze çok 
geniş, ancak konunun sunumunda her taraf hata 
yapıyor. '301 Avrupa'da da var' denilmesi de bu 
yanlışlardan biri. Hiçbir ülkede aslında 'Türklük' 
benzeri madde yok. Bazı ülkelerde benzer maddeler 
olduğu doğru olsa da o ülkeler bunu uygulamıyor. En 
çarpıcı örnek İtalya, 301 benzeri madde bu ülkede 30 
yılda sadece bir kez işletilmiştir. Bülent Atamer 
(Helsinki Yurttaşlar Derneği): Düşünceye özgürlük 
sorunu düşünenlerin sorunu değil, bu düşünceleri 
okumak, duymak isteyenlerin de ihtiyacıdır. Her 
yasayı AB'ye uydurma söylemi ve AB'nin anti-
demokratik yasalar konusunda takındığı tutum da 
tartışmalı, bu tutum halktaki tepkiyi, siyasi tansiyonu 
yükseltiyor. Feray Salman (İHOP Koordinatörü): 
Gündemi sadece 301'le sınırlı tutmamak lazım, özgür-
lükler aleyhine çok sayıda madde var ve bunlar ciddi 

hak ihlallerine yolaçıyor. Örneğin, TCK'nun 220. mad-
desi (AB uyum yasalarıyla kaldırılan 'bölücülük propa-
gandasıyla' ilgili TMY 8. maddenin yerine konulan 8. 
fıkrası) işletilerek Güneydoğu'da en az 60 dava 
açıldığını barolar tespit etti. Özgürlüklere bir bütün 
olarak bakıyoruz. 
 
Özgürlükte ısrar 
 
Halen birçok ilde düşünceye özgürlük istemli imza 
kampanyasını sürdüren İHOP, 30 Kasım'da Atatürk 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin de desteğiyle 
uluslararası konferans toplayacak. Konferansa üniver-
sitelerden temsilciler, sivil toplum örgütleri, yargı ve 
basından 750 kişi katılacak. Konferans sonunda 2 Ar-
alık'ta ulaşılan sonuçları ve talepleri içeren 'Ankara 
Bildirgesi' açıklanacak. 

Sevgili Kadınlar  
25 Kasım 2006 Cumartesi günü saat  18:00' de Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı kadınlar olarak ortak ey-
lemimizde sesimizi duyurmak için Taksim Tramvay 
Durağından Galatasaray Lisesine doğru  yürüyoruz. 
Orada buluşmak üzere... 

Şiddete Karşı Kadın Mücadelesi Sonuç Alıyor 
 
Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 
gününde, Türkiye'deki 20 yıllık "kadına yönelik şiddet" 
mücadelesinin sonuç almaya başladığını söyleyen 
Danışman Işık, kadın hareketinin bundan sonra "daha 
sağlam durulması" gerektiğini belirtti. 

Bilgi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Derssi (BİL 201) 
kapsamında 30 Kasım Perşembe günü Bilgi 
Üniversitesi Kuştepe Kampusü Büyük Salon’da saat 
17.00-20.00 arası düzenlecek konferansa konuşmacı 
olarak Michael Raphael katılacaktır. 

AB İlerleme Raporu'nda Çevre Politikası  
 
Kimyasallar, genetiği değiştirilmiş organizmalar, 
endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi gibi çok 
kritik alanlarda tıpkı geçen sene olduğu gibi hiçbir 
ilerleme görülmüyor. Suda, Türkiye sorunların 
çözümüne dair "zaman çizelgesi" bile sunmuyor.  

Nükleere Karşı Eylem İnternet'te  
 
Greenpeace nükleer santralle ilgili yasa tasarısının geri 
çekilmesi için İnternet üzerinden Başbakan Erdoğan'a 
mektup kampanyası başlattı: "Başbakan'a nükleer 
enerji istemediğinizi, yatırımların yenilenebilir enerjil-
ere yapılmasını istediğinizi 
söyleyin."www.greenpeace.org.tr adresinden ulaşı-
labilen metin, özetle, gönderenlerin nükleer enerji is-
temediğini, güvenli enerji kaynaklarının teşvik edilmesi 
istediğini, enerji yatırımlarının enerji verimliliği pro-
gramlarıyla birlikte yeşil ve temiz yenilenebilir enerjil-
ere yapılmasını istediğini belirtiyor.  
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 Nedir GePGeNç FeSTiVaL? Biraz tarihçe, biraz 
gerekçe 
Gençlik alanında yapılan çalışmaların sayısı ve 
çeşitliliği, özellikle son 5 yılda büyük artış gösterdi. 
Bir çok gençlik örgütlenmesi kuruldu, gençlere 
sunulan hizmetler çeşitlendi. Yerel, ulusal ve 
uluslararası düzeyde, kamuya ait ve sivil kuruluşlar, 
gençlik alanında çalışmalar gerçekleştirmeye 
başladılar. Gençlik politikaları yaygın platformlarda 
tartışılmaya başlandı; gençlik, birçok sosyal girişimde 
öncelikli hedef kitle haline geldi. Gençlik alanındaki 
bu gelişmeler devam ederken, alanda yer alan kişilerin 
ve kurumların biraraya gelerek gençlik çalışmaları 
üzerine tartışacakları, somut örnekleri paylaşacakları, 
fikirler geliştirecekleri, ve bu tartışmaları gençlik 
politikaları düzlemine taşıyacakları bir platforma 
ihtiyaç duyulmaya başlandı. GePGeNç FeSTiVaL, 
gençlik sivil girişimlerinin, gençce yanyana geldikleri, 
çalışmalarını tartışarak öneriler geliştirdikleri, kar 
amacı taşımayan 5 günlük bir festivaldi 
 
Nedir GePGeNç FeSTiVaL’in mesajı? 
Biz, GePGeNç FeSTiVaL’i düzenleyenler ve festivalde 
yer alanlar;  
-gençlerin toplumsal hayattaki rolünün görünür 
kılınması,  
-gençlere sağlanan hizmetlerin çeşitlerinin ve 
kalitesinin artması,  
-gençlerin topluma sağladığı katkıların desteklenmesi,  
-sivil gençlik girişimlerinin ortak çalışmalar yapan ve 
öneriler geliştiren sivil gençlik ağlarına dönüşmesi,  
-gençlik konusunda kamu ve sivil alan arasındaki 
diyalogun gelişmesi,  
Ve tüm bunların, kültürel ya da düşünsel farklılıkları 
tehlike olarak değil, fırsat olarak algılayarak 
gerçekleşmesi için biraradayız. Önemli konular 
konuşup tartışıyoruz, öneriler geliştiriyoruz. Birbirimiz 
ve çevremiz için sıkıcı olmamaya çalışıyoruz. Önemli 
konuların eğlenceli de olabileceğine inanıyoruz. 
Bu kez “gençler ve kendini genç hissedenler” için 
değil, genç olmanın farkında olanlar için; gençce: 
GePGeNç FeSTiVaL 
 
GePGeNç FeSTiVaL kim tarafından Düzenleniyor? 
Festivalin ev sahipliğini İstanbul Bilgi Üniversitesi 
bünyesindeki Gençlik Çalışmaları Birimi yapıyor. 
Kasım 2005’te Gençlik Çalışmaları Birimi, GePGeNç 
FeSTiVaL’i beraber düzenlemek için alanda çalışan 
gençlik örgütlerine bir çağrı yaptı. Çağrıya yanıt veren 
29 gençlik örgütü ile beraber, GePGeNç FeSTiVaL 
Düzenleme Komitesi oluşturuldu.  
 
GePGeNç FeSTiVaL programı 5 ana etkinlikten 
oluşmakta:  
Gençlik Çalışmalarında İyi Örnekler Konferansı / 7-8 
Aralık 2006  
Gençlik STK Fuarı / 7-8-9 Aralık 2006  
Gençlik Çalışmaları Sempozyumu: Gençlik ve 
Çeşitlilik / 9-10 Aralık 2006   
GePGeNç Atölyeler / 6-7-8-9-10 Aralık 2006  
 
Ayrıntılı program bilgisi için: www.gepgencfestival.net 

Emine Bozkurt’un Kadın Hakları Raporu 
 
Avrupa Parlementosu Hollanda Sosyal Demokrat Parti 
üyesi Emine Bozkurt iki senedir Avrupa Parlementosu 
için Türkiye’de kadın hakları röportörü olarak 
çal ışmakta ve kad ın haklar ı  raporunu 
hazırlamaktadır. Bozkurt’a göre: “Türkiye’de kadın 
hakları ile ilgili yasalar gelişmekte, fakat sokaktaki 
kadınlar bu yasalardan hala tam olarak 
yararlanamaktadır. Türkiye Hükümeti hayata geçirme 
konusunda ilerlemelidir.”  
Emine Bozkurt, sivil toplum kuruluşları ve kadından 
sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun işbirliği 
ile oluşturduğu bulgularını Parlemonta’ya sundu. 
Rapordaki bilgilere dayanarak Türkiye’deki kadın 
hakları alanındaki ilerlemeleri ve yetersiz olan 
noktaları sunarak, geliştirilmesini önerdiği konuları 
da içeren bir basın açıklaması yaptı. 26 Kasım 2006 
tarihinde yaptığı bu basın açıklamasının özetini 
aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca basın açıklamasının 
or j ina l i  ve  raporun tam metn i  i ç in 
www.eminebozkurt.pvda.nl adresini ziyaret 
edebilirsiniz.  
 
Bozkurt’un 2005 raporundan sonraki olumlu 
gelişmeler: 
• Kadın hakları alanında kurulan yeni danışma 
organı sayesinde bakanlıkla koordinasyon gelişti. 
• Türk Kükümeti ile kadın hakları üzerine çalışan 
STK’ların temasları gelişti. 
• Kız çocuklarının okullaşma oranı arttı. 
• Kadına yönelik şiddetle başa çıkmak için 
bakanlıklara, ilgili kamu kurumlarına ve yerel 
yöneticilere devlet yönergeleri ulaştırıldı. 
• Kadın haklarının hükümet tarafından korunur 
olması ve kamuoyu tarafından tartışılır hale gelmesi 
sağlandı. 
 
Üzerinde durulması gereken noktalar:  
• Kadına karşı şiddet, namus ve töre cinayetleri 
polis ve hukuk için öncelik taşımalı, ayrıca hükümet 
aile içi şiddete maruz kalan kurbanlar için daha fazla 
sığınak kurmalı. 
• Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sözü 
verilen kadın hakları ile ilgili yerleşik bir komite 
kurulması hala gerçekleştirilmedi. 
• Türkiye’de kadınlarla ilgili özellikle kadınların 
okuma yazma oranı, aile içi şiddet ve ayrımcılıkla, 
hatta istihdam alanında başörtüsü takan kadınlara 
yapılan ayrımcılıkla ilgili objektif veri eksikliği mevcut. 
 
Bozkurt’un ayrıca talep ettikleri: 
• Kadınların eğitime ve işe ulaşımlarını 
kolaylaştıracak bir ayrımcılık karşıtı kuruluş 
oluşturulmalı. 
• 2007 seçimleri için kadınların politik katılımlarını 
garanti altına almak adına kota uygulamasına 
başlanmalı. 



 
 
 
 
 
 

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 
Eğitimler, STK çalışanlarının ve gönüllülerinin yönetim, iletişim ve savunuculuk becerileriyle desteklenerek 
kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik hizmetler sunulmasını ve dolayısıyla Türkiye'de sivil toplumun 
güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu eğitim ve sertifika programı ile katılımcılara kuramsal bilgiyle de 
desteklenmiş bir beceri geliştirme ortamı sağlanmaktadır. Dersler üniversitemizin Kuştepe kampüsünde 
yapılmaktadır.  
 
Ayrıntılı bilgi için: http://stk.bilgi.edu.tr/egitimprogrami.asp 
 
STK Eğitim ve Sertifika Programı 
27 Eylül 2006—10 Haziran 2007 
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, STK'lara yönelik toplam iki yıllık STK eğitim sertifika 
programı sonrasında STK'lara yönelik ileri düzey kapasite eğitimi deneyimini yaygınlaştırabilmek amacıyla 
uzaktan öğretim ve katılımcı sınıf eğitimini birleştiren bir uzun dönem eğitim kursu başlatmaştır. Kursun 
başında ve sonunda İstanbul'da düzenlenecek 5'er günlük programlar dışında internet ve önceden hazırlanan 
elektronik ve basılı kurs malzemesi üzerinden yürütülecek kursun toplam süresi 8 aydır.  
 
Ayrıntılı bilgi için: http://stk.bilgi.edu.tr/uzaktanogrenim.asp 

Bu bülten Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından desteklenmektedir.  

http://www.boell-tr.org/tr/default_tr.aspx 

STK Çalışmaları– Eğitim Kitapları Dizisi 
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nin STK’lar için düzenlediği kapasite geliştirme 
eğitimleri süresince eğitmenlerin hazırladıkları ders notları, derslerdeki tartışmalar, ve katılımcıların 
deneyimleriyle gelişti, olgunlaştı, ve STK’larda çalışan gönüllü ve ücretlilerin kullanabilecekleri yazılı kaynaklar 
haline dönüştü. Bu çalışmaların sonucunda STK Çalışmaları– Eğitim Kitapları Dizisi’ni oluşturduk. Telifli ve 
tercüme kitaplardan oluşacak bu dizinin çıkan telifli ilk kitabı ve 2006 yılında tamamlanacak olan kitapları 
sırasıyla; Proje Döngüsü Yönetimi I: Proje teklifi yazma, izleme, değerlendirme; Proje Döngüsü Yönetimi 
II: Bütçeleme, değerlendirme, raporlama; STK’lar için Muhasebe, Finansman ve Vergi Uygulamalarına 
Giriş; Gönüllülerle İşbirliği; Stratejik Düşünme– Strateji Geliştirme başlıklarını taşımaktadır. Tercüme 
kitaplar ise Avrupa Konseyi Yayınları tarafından basılan eğitim kılavuzlarından ikisinin tercümesidir: Örgüt 
Yönetimi ve Kaynak Geliştirme ve Fon Yönetimi.  
Tüm bu yayınları üretmemizin amacı, STK’ların çevrelerinde gördükleri sorunlara yönelik olarak etkili ve uzun 
dönemli çözümler bulma sürecinde aktif olabilmeleri; yerel, ulusal ve uluslararası yönetimleri sorunların 
çözümleri için gerekli politikaları üretmeye yönlendirebilmeleri amacıyla STK’lara destek olmak ve STK’ların 
Türkiye’nin demokratikleşmesinde önemli bir aktör olmalarına katkıda bulunmaktır. 


