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AB Komisyonu tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Türkiye'de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun Desteklenmesi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır.

Sivil heyecan
Kolay anlaşılabilir bir hayalimiz var, “güçlü ve demokratik bir sivil toplum” istiyoruz ülkemiz için. Çok mu? Değil tabii.
“Güçlü ve demokratik bir sivil toplum” dediğimizde de aktif yurttaşların oluşturduğu, örgütlenerek hakkını savunan, karar süreçlerine katılan, diyalog
becerisi gelişmiş ve geleceğini tasarlama isteğindeki bir sivil toplumu kast ediyoruz elbet.
Kurulduğumuz günden itibaren tüm faaliyetlerimizi bizi bu hayale taşıyacak şekilde planlıyor ve uyguluyoruz.
Ancak faaliyetleri planlarken düzenli aralıklarla arkaya bakmak ve yaptıklarımızdan dersler almak gibi de bir huy edindik. Biraz yorgunluk verse de,
yenilenmenin, dinamik olabilmenin en kolay yöntemlerinden biri. Tavsiye ederiz.
Geçen yıllara bakarak edindiğimiz dersleri alt alta sıraladıktan sonra bizi hayalimize taşıyacak yepyeni
bir faaliyet planı ortaya çıkarttık. Avrupa Birliği Komisyonu’nun da desteğiyle 2007 yılı Ağustos
sonunda başladığımız projemizin açılış törenini 19 Ekim’de yaptığımız 4. Danışma Kurulu toplantısının
ardından yaptık.
Siviliz’in iç sayfalarında çoğunu göreceksiniz zaten. Yereldeki sorunlara yerelden çözümler
üretilmesini ve yereldeki sivil hareketliliği, canlılığı güçlendirmeyi, desteklemeyi düşünerek,
dört ilde yerel destek merkezlerimiz açıldı. Kapasite geliştirme programımız değişti. Toplumsal
cinsiyet temelli yaklaşımı benimseyen bir strateji geliştirmeye çalışıyoruz. Bir araya gelip, hem
eğlenip hem de yeni tanışıklıklar oluşturabileceğimiz bir STK Festivali yapacağız. Örgütlenmeyi
ve örgütlülüğü teşvik eden bir kampanyamız başlayacak. Avrupa Birliği ülkelerindeki STK’larla
Türkiye’deki STK’lar arasında işbirliklerini/tanışıklıkları geliştirmeye yönelik web sayfamızda bir
“STK çöpçatanı” bölümü oluşturduk.
Tüm bunların yanında yeni kitaplarımız 2008 yılı içinde yayımlanacak. Sivil ağlara ve küçük
ölçekli kampanyalara verdiğimiz desteklerimiz sürecek. Hedef gurubumuzdaki STK’lara
yönelik hibe programımızın duyurusu da 2008 yılının ilk ayları içinde yayınlanmış olacak.
Bir hayali paylaşmak ve bunun için birlikte çalışmak çok zevkli, umarız çalışırken
duyduğumuz heyecan ürettiklerimize de yansıyordur…

Bu yayının içeriğinden yalnızca STGM sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır.

Yerel destek merkezleri STK’lara
kolaylaştırıcılık yapacak
STGM’nin verdiği hizmetleri Adana, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir ve çevre
illerindeki STK’lara daha etkin bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan STGM yerel
destek merkezleri STK’ların ihtiyaçları doğrultusunda çalışma sürdürecek.
Yerel destek merkezlerinden başta kadın, çocuk, gençlik, çevre, engelli hakları,
insan hakları, toplumsal cinsiyet ve kültürel haklar/kültür-sanat alanlarında
faaliyet gösteren yerel STK’lar olmak üzere bütün sivil örgütler yararlanabilecek.
STGM yerel destek merkezleri, proje hazırlama ve uygulama, eğitim, iletişim,
kampanya ve stratejik planlama gibi konularda yerel STK’ların teknik destek
ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Sivil ağların oluşturulması ve
güçlendirilmesi için kolaylaştırıcılık rolü de üstlenmek önemli hedeflerinden
biri. Yerel destek merkezleri, yeterli ofis olanaklarından yoksun olan STK’ların
yararlanması için bilgisayar, internet, fotokopi, faks gibi temel ofis hizmetlerini
sınırlı ölçüde de olsa sağlamaya çalışıyor. STGM, bu çalışmalarını yerel STK’lar
tarafından oluşturulan sivil platformlarla kurduğu stratejik ortaklıklar aracılığıyla
gerçekleştiriyor.

İki yerel sivil platformla ortak çalışıyoruz
STGM, Denizli ve Eskişehir’de kurulan STGM yerel destek merkezlerini sivil
toplum örgütlerinin biraraya geldiği yerel sivil platformlarla işbirliği yaparak
oluşturdu. Adana ve Diyarbakır’da platform kurma çalışmaları ise devam ediyor.
Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu (DESGEP),
2005 yılında Denizli’deki STK’lara yerel karar alma süreçlerinde
katılımcı ve etkin rol alabilmek üzere gerekli bilgi ve beceriler
kazandırmak ve böylece kamu ile ortaklıkların güçlendirilmesi temel amacı
ile kuruldu. DESGEP ayrıca, Denizli’nin iyi yönetişim çerçevesinde yönetilmesi
ve kent konseylerinin daha iyi işlemesi, STK’ların teknik ve insan kaynağı
kapasitelerinin geliştirilmesini de hedefliyor. (www.desgep.org)
Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu (ESYO) ise, Eskişehir ili sınırları
içindeki sivil toplum kuruluşları tarafından ortak çalışmalar
gerçekleştirmek üzere 2007’de oluşturuldu. Tüm katılımcı
STK'lardan oluşan genel kurulu dışında başkanı veya yönetim kurulu gibi bir
hiyerarşik örgütlenmesi yok. Eskişehir'in sosyal ve ekonomik sorunlarına çözümler
üretmek; sorunlara yönelik araştırma yapmak, araştırmaları desteklemek, yayın
yapmak; sivil toplum örgütlenmesini ve sivil toplum çalışmalarını teşvik etmek;
STK'lar, yerel yönetimler ve diğer sivil aktörler arasında iletişim ağı kurmak
amaçları arasında sayılabilir. Platforma katılım veya platformdan ayrılma
tümüyle gönüllülük üzerine kurulu. Platform amaç ve ilkelerine inanan, Eskişehir
ve bölgesi konusunda diğer katılımcılarla paylaşacak düşünce ve faaliyetleri
olan tüm STK'lar platforma katılabilir. (www.esyo.org.tr)

STGM kampanya desteklerini sürdürüyor
2005-2007 yılları arasında vermiş olduğumuz küçük ölçekli kampanya
desteklerine devam ediyoruz. İlk desteğimizi, Küresel Eylem Grubu’nun
(KEG) düzenlemiş olduğu “Kyoto’yu İmzala, Küresel Isınmayı Durdur”
kampanyasının broşür ve el ilanlarının basılmasına yardımcı olarak
verdik. KEG’in düzenlediği kampanya çerçevesinde, 1 Aralık Ankara,
2 Aralık İzmir ve 8 Aralık İstanbul’da düzenlenen mitinglere katılan
binlerce kişi nükleer güç santrallerinin kurulmasına ilişkin kanun tasarısının
yasallaşmasına tepki gösterdi.

Bir diğer kampanya desteğimizi ise “Çocuğa Karşı Şiddete Son
Kampanyası” için hazırlık çalışmalarını sürdüren Ankara Çocuk Hakları
Platformu’na veriyoruz. 13 Aralık’ta STGM ofisinde bir araya gelen
platform üyeleri altı aylık çalışma planlarının hazırlanması ve stratejilerinin
belirlenmesi için ön hazırlık yaptılar. Toplantıda öncelikli olarak ilgili
TBMM üyelerinin, toplumun ve özellikle medyanın çocuğa karşı farklı
alanlarda uygulanan şiddet konusunda farkındalığının arttırılması için
çalışmalara ağırlık verilmesi üzerinde duruldu.

STGM Adana Yerel Destek Merkezi açıldı
Adana ve çevre illerdeki sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına destek
vermek amacıyla, STGM tarafından oluşturulan STGM Adana Yerel Destek
Merkezi’nin açılışı 27 Kasım Salı günü yapıldı.

STGM Adana YDM tanıtım toplantıları
düzenledi
STGM Adana Yerel Destek Merkezi (YDM) hizmet vereceği iller arasında
olan Niğde, Mersin, Gaziantep ve Hatay’da 16- 17 Kasım’da tanıtım
toplantıları düzenledi.
STGM Adana Yerel Destek Merkezi’nin, STGM Genel Müdürü Sunay
Demircan, Yerel Destek Merkezleri Koordinatörü Mert Altıntaş, Adana
YDM Koordinatörü A. Leyla Sağlamtimur ve Adana YDM İletişim
Sorumlusu Emine Fulsen Halil’in katılımıyla düzenlediği toplantılara
çok sayıda STK’nın katılması sevindiriciydi.

Açılış töreni ve ardından gerçekleştirilen kutlamaya Adana Valisi İlhan
Atış, Adana Vali Yardımcıları Fikret Deniz, Reşat Özdemir, Büyükşehir
Belediye Başkanı Aytaç Durak, Adana Kaymakamı Ahmet Nevruz, Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Girişimi
Sorumlu Müdürü Aycan Akdeniz, STGM Adana Temsilcisi Süleyman
Onatça, STGM Genel Müdürü Sunay Demircan, Adana ve çevre illerinden
STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Açılış konuşmalarından sonra, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı
öğrencilerinden oluşan oda orkestrası klasik müzik dinletisi sundu. Basının
yoğun ilgi gösterdiği açılış, katılımcıların yerel destek merkezini gezmeleri
ve ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.
Adana Yerel Destek Merkezi, Adana'nın yanı sıra, Osmaniye, Gaziantep,
Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Niğde ve Mersin'deki sivil toplum
örgütlerine de destek sağlayacak.

Toplantı sırasında STK’ların genel olarak saptanan sorun ve talepleri
şöyle sıralandı:
> STK’ların teknik donanım ve iletişim araçları yetersizliği ve dolayısıyla
STK’lar ile gönüllüler arasında doğan iletişimsizlik.
> STK’larda benmerkezciliğin ve önyargıların hakim olmasının yanında
STK’lar arasındaki iletişim için veritabanının yetersizliği. Bunun yanında
STK’lar arasındaki ilişkileri sağlayacak kolaylaştırıcıların olmaması ve
kolektif hareketten yoksun olunması sebebiyle STK’lar arasındaki iletişimin
istekli olsalar dahi kurulamaması.
> STK’ların kamu kuruluşları ve KOBİ ilişkileri için yürütülmesi gereken
lobi faaliyetlerini bilmemesi, kamu kuruluşları ve KOBİ desteği
alınamaması.
> Fon kaynaklarına nasıl ulaşılacağının bilinmemesi ve maddi sıkıntı.
Bu sorunların çözümü için STGM Adana YDM’den iletişim, yöneticilik,
proje döngüsü eğitim taleplerinin yanında kolaylaştırıcı sağlanması,
sorun analizi yapma, stratejik planlama, platform kurma gibi çalışmalara
teknik destek taleplerinin olması STK’ların kapasitelerini geliştirerek
güçlenme ve etkinleşme isteklerinin göstergesiydi.

Platform-STGM işbirliği toplantısı yeni yılda
Adana’da ilk adımları atılan yerel sivil platformun ilk resmi toplantısı 5 Ocak
2008’de yapılacak. Platform, bir taraftan STK’ların güçlenip etkinleşmesini
sağlarken diğer taraftan yapılacak eylemlerde, işbirliği ve etkili iletişim
süreçlerini kullanarak sinerji yaratabilmeyi amaçlıyor.
Platform- STGM iş birliği toplantısına Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay,
Adıyaman, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde illerinde faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları davet edildi. Toplantı ile platform kuruluşunun
tamamlanması, STGM ile yapılacak iş birliği hakkında görüşlerin alınması
ve ileriye dönük planlar yapılması hedefleniyor.
Katılımcılar: STGM-Adana Platform Yürütme Kurulu ve STK Temsilcileri
Tarih: 05.01.2008
Saat: 13.30 – 16:30
Yer: İŞGEM Adana
E-posta: adana@stgm.org.tr
Web: http://adana.stgm.org.tr

STGM Adana Temsilcisi Süleyman Onatça
Adana Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Süleyman
Onatça, 1988 yılında Uğur Boya Kimya Sanayi ve Ticaret
A.Ş. şirketini kurarak ticaret hayatına girdi. 2000 yılında
Onatça Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş’yi kurarak Adana’da
Toyota Bayii olarak otomotiv sektörüne adım attı.
Ticaret hayatına başladığı yıllardan bugüne kadar çeşitli
meslek örgütlerinde yönetimlerde bulunan Onatça;
Adana’da bulunan Adana Güç Birliği Vakfı, Güney
Eğitim Vakfı, Sokak Çocukları Derneği ve Adana
Yüzme Su Sporları İhtisas Kulübü (A.Y.A.S) üyeliği,
Merkezi İstanbul’da olan Otomotiv Yetkili Satıcılar
Derneği (OYDER) Başkan Yardımcılığı, Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) Başkan Yardımcılığı, Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları
Federasyonu (DASİFED) Başkanlığı, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği
(ADSİAD) Başkanlığı, Çukurova Yetkili Otomobil Satıcılar Derneği (YODER)
Başkanlığı görevlerinin yanında Dünya Bankası destekli sosyal bir proje olan
bilişim sektörü temelinde kurulan ve şu anda 180 kişi ile bilişim, yazılım ve
web tasarım ve endüstriyel program üreten Adana İş Geliştirme Merkezi
(İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Bölgesel kalkınma ve
kent birliği konularında ortak hareket etmenin önemine inanan ve bir sivil
toplum sevdalısı olan Onatça, evli ve dört çocuk babası.

STGM Denizli Yerel Destek Merkezi açıldı

“Tutsak Alınmış Hayatlar”

Denizli ve çevre illerdeki sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına destek
vermek amacıyla, STGM ve Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme
Platformu'nun (DESGEP) işbirliğiyle oluşturulan STGM Denizli Yerel
Destek Merkezi'nin açılışı 20 Kasım Salı günü yapıldı.

AIDS İle Mücadele Derneği Denizli Şubesi, 1 Aralık Dünya AIDS Günü
etkinlikleri çerçevesinde 6 Aralık tarihinde Mavisel Yener’in “Tutsak
Alınmış Hayatlar” isimli oyununu sahneledi. Pamukkale Üniversitesi
işbirliğiyle sahnelenen oyunda, AIDS hastalarının bu bulaşandan dolayı
yaşadıkları sosyal dışlanmışlık ve travma vurgulanıyor. Aynı zamanda
AIDS’ten korunma yollarının da anlatıldığı oyun iki yılda 6 kez sahnelendi.

Açılış töreni ve ardından gerçekleştirilen kutlamaya Denizli Vali
Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman
Yüceliş, STGM Genel Müdürü Sunay Demircan, Denizli ve çevre
illerinden STK temsilcileri katıldı.

PERYÖN Ege’den bir dizi etkinlik

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen kokteylde ney, yan flüt ve
gitar kompozisyonundan oluşan dinleti büyük beğeni aldı.

Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) Ege Şubesi Aralık 2007
ve Ocak 2008 arasında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek:
> 26 Aralık - "Çalışan Sağlığı İş Güvencesi",
> 10 Ocak - "Aile Anayasası Oluşturulmasında İK Rolü",
> 25 Ocak - "İş Hukuku Zirvesi" ve
> 26 Ocak’ta ise PERYÖN Ege Şubesi Genel Kurul'u yapılacak

Denizli Yerel Destek Merkezi, Denizli'nin yanı sıra, Manisa, Uşak, Aydın,
Muğla, Burdur, Isparta, Antalya ve İzmir'deki sivil toplum örgütlerine
de destek sağlayacak.

STGM Denizli Temsilcisi Diler Aslan

STK’lar mükemmelliği aradı
DESGEP, STGM-DESGEP Yerel Destek Merkezi’nde 12 Aralık’ta
STK’lar İçin Mükemmelliği Arama Toplantısı gerçekleştirdi. DESGEP
Dönem Koordinatörü Diler Aslan’ın açılış konuşmasının ardından, sivil
toplum kuruluşları oluşturdukları platformun geleceğini tartıştı. Otuzdan
fazla STK temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Personel
Yöneticileri Derneği Ege Şubesi Başkanı Barbaros Kon, STK’larla
etkileşimli bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Beyin fırtınası çalışmasıyla
DESGEP’in stratejilerini belirlemeye çalışan STK temsilcileri, grup
çalışmalarıyla DESGEP’in stratejik planlama öncesi kuvvetli ve
iyileştirmeye açık yönlerini, fırsat ve tehditlerini tespit etti. Katılımcı ve
verimli geçen toplantıda DESGEP’le ilgili çok sayıda olumlu öneri ve
alternatif gelişmeler ortaya çıktı.

Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu Dönem
Koordinatörü Prof. Dr. Diler Aslan, İzmir Kız Lisesi’ndeki
eğitiminden sonra 1974’te Boğaziçi Üniversitesi Kimya
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Biyokimya kürsüsünde yüksek lisans ve
doktora çalışmalarını tamamlayan Aslan, 1994’ten bu
yana Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya
bölümünde idari ve akademik görevlerini devam
ettirmektedir.
Diler Aslan, Denizli Soroptomist Kulübü Kurucu
Üyeliği, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Ekonomi ve Sosyal
Gelişme Koordinatörlüğü görevlerinin yanı sıra Türk Biyokimya Derneği
(TBD), Amerikan Klinik Kimya Derneği (AAAC), Tıp Eğitimini Geliştirme
Derneği (TEGED), Türkiye KalDer Kalite Derneği üyesi olarak çalışmalarını
sürdürmektedir. 2002’de IFCC Türkiye Ulusal Temsilciliği görevlerinde
bulunan Aslan, çok sayıda sempozyum, panel ve toplantıda düzenleyici ve
konuşmacı olarak görev almıştır.
Aslan’ın akademik makale ve kitaplarının yanında sosyal sorumluluk
kapsamında yayınları da mevcuttur.

STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi açıldı
Diyarbakır ve çevre illerdeki sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına
destek vermek amacıyla STGM ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
işbirliğiyle oluşturulan STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi, 23
Kasım Cuma günü açıldı.

Diyarbakır milletvekilinin STGM
Diyarbakır ziyareti
AKP Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu, 3 Kasım Pazartesi günü STGM
Diyarbakır Yerel Destek Merkezini ziyaret ederek Merkez Koordinatörü M.
Lezgin Yalçın ve İletişim Sorumlusu E. Ezra Elbistan’dan merkezin kuruluş
amaçları hakkında bilgi aldı.
STK’lar arası güç birliğinin önemine değinen Arzu, “Diyarbakır’da oldukça
fazla sayıda STK bulunuyor. Özellikle örgütlenme alanında yaşanan kaynak
israfının giderilmesi ve benzer alanda çalışan STK’ların hem mekân hem de
insan kaynakları anlamında güç birliği yapmaları gerekiyor. Bunlar
gerçekleştirilebilirse güzel çalışmaların ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.
Sivil toplum alanındaki örgütlenmeye büyük önem verdiğini belirten Arzu,
merkezin yapacağı faaliyetlere her zaman destek olacağını söyledi.

Açılış töreni; DTP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, Bitlis Milletvekili
Nezir Karabaş, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları
ve Demokratikleşme Sektör Yöneticisi Petar Kovachev, Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili İhsan Uğur, Bağlar Belediye Başkanı Yurdusev
Özsökmenler, Yenişehir Belediye Başkanı Av. Fırat Anlı, STGM Diyarbakır
Temsilcisi Şeyhmus Diken, STGM Genel Müdürü Sunay Demircan, STK
temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreni
konuklara verilen kokteyl ile sona erdi. Diyarbakır Yerel Destek Merkezi,
Diyarbakır'ın yanı sıra, Malatya, Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak,
Elazığ, Bingöl, Tunceli, Muş ve Van illerindeki sivil toplum örgütlerine
de destek sağlayacak.

Güçlü sivil toplum için deneyimler paylaşılıyor
STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi’mizin dizi etkinliklerinden biri olan
“ STK Deneyim Paylaşımı Sohbetleri”nin ilki 14 Aralık Cuma günü merkez
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Onbeş STK’dan ondokuz kişinin katılımıyla
gerçekleşen sohbet toplantısının ilk sunumunu Kalkınma Merkezi
Koordinatörü Tahir Dadak yaptı. Bölge dışından hazırlanarak bölgede
uygulamaya konulan projelerin sonuç vermediğini, hedef gruplarda beklenti
yaratarak olumsuz sonuçlara neden olduğunu belirten Dadak, “Bizler yereli
iyi bilen bir grup olarak sorunlarımıza daha iyi çözüm bulacağımıza
inanarak yola çıktık. Zorunlu göçün neden ve sonuçlarını bilimsel yöntemlerle
tespit ettik” dedi. Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği’nin Proje Koordinatörü ve aynı zamanda STGM Diyarbakır YDM
Yürütme Kurulu Üyesi Barış Dikilitaş ise yaptığı sunuşta; Diyarbakır’da bulunan
yerel yönetimler ve STK’ların biraraya gelerek kurduğu derneklerinin amacının
yoksullukla mücadele etmek olduğunu vurguladı. Dernek bünyesinde bir gıda
bankası kurarak açlık sınırındaki ailelere gıda yardımında bulunmaya
başladıklarını açıklayan Dikilitaş, beşyüz ailenin halen düzenli olarak gıda
yardımı aldığını söyledi. Dikiltaş, “Nihai hedefimiz istihdam amaçlı projeler
üreterek insanların iş sahibi olmaları. Bunun için mesleki eğitim programları
da düzenliyoruz” dedi. Katılımcıların da katkı sundukları ve soru-cevap
şeklinde devam eden toplantı sonrasında bu gibi etkinliklerin devam
etmesinin yararlı olacağı düşüncesi dile getirildi.

Oniki yıl TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı olarak görev
yapan Arzu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda dört yıl yönetim kurulu
üyeliği ve sekiz yıl yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Arzu,
ayrıca GÜNSİAD ve DİSİAD gibi işadamları derneklerinin kurucu üyeleri
arasında da yer alıyor.

STGM Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Diken
Uzun yıllardır sivil toplum alanını kendine uğraş olarak seçen
Şeyhmus Diken, çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak
yönetici, üye ve danışma kurulu üyesi kimlikleriyle çalışıyor.
Ayrıca, kent kültürü, kent kimliği ile yerel ve sözlü tarih
ilgi alanlarını oluşturuyor. Bu çerçevede, yaşadığı şehir
Diyarbakır’la ilgili olarak, gönüllü kent rehberliği
de günlük keyif verici uğraşılarından.
Yazar kimliği nedeniyle Türkiye Yazarlar Sendikası
üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Türkiye
Merkezi’nin Diyarbakır Temsilcisidir. Sivil Toplum
Geliştirme Merkezi Derneğinin (STGMD) de kurucu üyesi ve yönetim kurulu
üyesi olan Diken’in, BirGün gazetesi, www.bianet.org, www.diyarbekir.net’te
yazıları düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdari Bilimler Bölümü
mezunu. Evli ve iki çocuk babası Diken, Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkan Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Diken’in yayımlanmış 8 kitabı,
araştırmaları, denemeleri, makaleleri vardır.

STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi açıldı

Michael Vögele ESYO’yu ziyaret etti

Eskişehir ve çevre illerdeki sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek
vermek amacıyla STGM, Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu
(ESYO) işbirliğiyle oluşturulan STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi, 29
Kasım Perşembe günü açıldı.

STGM Eskişehir Yerel Destek
Merkezi’nin açılış kutlamasına katılmak
için 29 Kasım tarihinde Eskişehir’e
gelen Avrupa Komisyonu Türkiye
Delegasyonu Kurumsal Gelişim ve Sivil
Toplum Daire Başkanı Michael Vögele
açılış öncesinde ESYO Kolaylaştırıcılar
Kurulu üyeleri ile bir toplantı yaptı. Eskişehir’de faaliyet gösteren
STK’ların tanıtıldığı toplantı sivil toplum ve belediye işbirliği gibi
konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açılış töreni; Eskişehir Vali Yardımcısı Nurettin Yücel, Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu Kurumsal Gelişim ve Sivil Toplum Daire Başkanı Michael
Vögele, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, STGM Yönetim Kurulu
başkanı Levent Korkut, STK temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla
gerçekleşti. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, Yerel Destek Merkezi’ni
gezdiler. STK’lara merkezde sağlanacak olan hizmetlerin tanıtılmasından sonra
verilen kokteyl ile katılımcı STK’lar bir araya geldi.

ESYO genel kurulu toplandı

STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi, Eskişehir'in yanı sıra, Bilecik, Kütahya,
Afyon, Bursa ve Adapazarı’ndaki sivil toplum örgütlerine de destek sağlamayı
amaçlamaktadır.

Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu (ESYO), 24 Kasım’da Odunpazarı Belediyesi
Konferans Salonunda 69 STK temsilcisinin katılımı ile genel kurulunu
topladı. Toplantının ana maddesi ESYO Kolaylaştırıcılar Kurulu seçimiydi.
Genel kurula katılan 69 STK temsilcisinin oy kullandığı seçimde bir sene
süre ile görev yapacak olan kolaylaştırıcılar kurulu üyeleri seçildi. Kurulun
yeni üyeleri şöyle sıralanıyor:
Eskişehir Ticaret Odası’ndan
Gürcan Banger, Karadenizliler
Derneği’nden Ali Akyüz, Kişisel
Gelişim ve Girişim Derneği’nden
Süreyya Ballıdağ, Müsiad’dan
Fethi Koçak, Sucaddin Veli
Derneği’nden Sevim Şahin, Sevgi Zihinsel Yetersizleri Eğitime Kazanma
Vakfı’ndan Necmettin Başkurt ve Oğuz Kayıboyu Halk Bilimi Araştırma
Derneği’nden Basri Köseler.

Üniversiteli gençler
sivil topluma katılımı tartışıyor
Anadolu Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi öğrencisi 13 genç ile
ESYO Kolaylaştırıcılar Kurulu üyeleri ve STGM Eskişehir Yerel Destek
Merkezi biraraya gelerek gençlerin ağzından gençlerin sivil topluma
katılımlarının önündeki engellerin neler olduğu ve bu engellerin nasıl
ortadan kaldırılacağı konusunda bir dizi çalıştay yapıldı. Topluma Hizmet
Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmaların ardından
önümüzdeki eğitim döneminde bu dersi yeni alacak öğrencilerle çalışmalara
devam edilmesi ve gençlere yönelik birtakım etkinliklerin faaliyete geçirilmesi
ve bu etkinliklerin öğrenciler tarafından belirlenmesi planlanıyor.

STGM Eskişehir Temsilcisi Gürcan Banger
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde
lisans ve yüksek lisans çalışmalarını tamamlayan Banger’in
mesleki uzmanlık alanı bilgisayarla denetimdir. Enerji,
mühendislik, bilgisayar, yazılım ve siyaset konularında yayınlanmış
30 dolayında telif ve çeviri yayını bulunmaktadır. Bilimsel
kongre ve sempozyumlarda enerji, sivil toplum ve kentsel
gelişim gibi konularda çok sayıda bildiri sunmuştur. Yerel
radyo ve TV kanallarında bilimsel, sosyal ve kültürel
konularda programlar yapmıştır. Eskişehir’de yayınlanan
Anadolu isimli yerel gazetede aralıksız günlük köşe yazıları
yazmaktadır. Gazete yazıları ile 2006 yılında yerel basın
dalında ulusal düzeyde verilen Toplumsal Etik Ödülü’nü
almıştır. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi Yönetim Kurulu’nda
genel yazman ve genel sayman olarak görev yapan Banger, Eskişehir Ticaret
Odası’nda meclis ve yönetim kurulu üyesi olarak bulunmuştur. Eskişehir Gelişim
Vakfı (EGEV) kurucusu ve üyesidir. Bir iletişim ağı ve kapasite geliştirme platformu
olan Eskişehir Sivil Yerel Oluşum’un (ESYO) kurucularındandır. İki ayrı bilgisayar
şirketinin ortağı ve bir kurumsal danışmanlık – eğitim şirketinin kurucusu ve proje
danışmanıdır. Ayrıca Sarar Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu danışmanı olarak
hizmet vermektedir. Yaklaşık 15 yıl süreyle Eskişehir’deki üniversitelerde sistem
analizi, bilgisayar donanımı ve yazılımı ile mesleki yabancı dil konularında kısmi
zamanlı ders vermiştir.

Kapasite geliştirme çalışmalarında
yeni açılımlar
STGM, "Türkiye'de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun
Desteklenmesi" projesi kapsamında sürdürdüğü kapasite geliştirme
çalışmalarına başladı. 2007–2009 yılları boyunca sürdüreceğimiz kapasite
geliştirme programında, eğitim başlıklarını çeşitlendirdik ve kapasite
geliştirme çalışmalarını yeni araçlarla güçlendirdik. Yeni dönemde dört
başlık altında destek çalışmamız olacak:
> Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimleri,
> Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri,
> İhtiyaç Temelli Eğitimler,
> Yerinde Kurumsal Destekler,
2007–2009 yılları arasında sürdürülecek olan desteklerimizin en önemli
özelliği, kapasite geliştirme desteklerinin birbirini tamamlayan bir
şekilde kurgulanmış olması. Kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri
ile atılan ilk adımın ardından eğitim desteğimiz, proje döngüsü yönetimi
eğitimi sürdürülecek. İlk iki eğitimin ardından ihtiyaç temelli eğitimler
ve yerinde kurumsal destekler ile kapasite geliştirme çalışmalarına
devam edeceğiz.

Yerinde Kurumsal Destek
Eğitimlerimizin yanında yerinde kurumsal
destek olarak adlandırdığımız bire bir ve
yüz yüze destek programları
düzenleyeceğiz. Yerinde kurumsal destek
programımız çerçevesinde uzmanlarımız
STK'lar ile bire bir çalışma fırsatı bulacak.
Bu desteklerimiz bir STK'nın stratejik
planlamasından, bütçe yönetimine, basılı
malzeme üretiminden, kampanya planlamasına
dek farklı alanları kapsayabilecek.
Yerinde kurumsal destek
çalışmaları kapsamında
uzmanlarımız STK’ları
dernek merkezlerinde ziyaret
edecek ve STK
sorumluları ile birlikte
çalışmalar yapacak.

Desteklerimiz için ayrıntılı bilgiye ve duyurularımıza;
http://stgm.org.tr/egitim adresinden ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimleri
STK yöneticilerinin katılımına açık olan eğitimin içeriğini stratejik
planlama ve STK yönetimi konuları oluşturuyor. Katılımcı kuruluşlar ile
birlikte 4 gün boyunca vizyon-misyon belirleme, stratejik planlama,
eylem planı, örgüt yönetimi, liderlik, ekip çalışması konu başlıklarında
çalışmalar yapacağız. Hedefimiz daha çok STK’nın sorunların
çözümüne giden yolda stratejik yaklaşımı benimsemesi.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri (PDY) kurumsallaşma
yolunda çalışmalarını projelendirmeyi amaçlayan STK’ların
bilgi seviyelerini artırmayı hedefliyor. 4 gün sürecek eğitim çalışması
kapsamında sorun analizi, hedef analizi, mantıksal çerçeve yaklaşımı,
faaliyetlerin planlanması, bütçelendirme, izleme-değerlendirme konu
başlıklarında çalışmalar yapılacak. PDY eğitimleri ile hedefimiz, STK’ların
faaliyetlerini projelendirme becerilerini artırmak.

İhtiyaç Temelli Eğitimler
Birlikte atılan ilk iki adımın ardından katılımcı STK’lar ile içeriklerine
ve zamanlamasına karar vereceğimiz ve organizasyonunu birlikte
yürüteceğimiz eğitimlerimize başlayacağız. Bu çalışma kapsamında
iletişim, kampanyacılık, gönüllü yönetimi, uyuşmazlık çözümleme, finansal
yönetim, STK yönetimi gibi konu başlıklarında eğitim çalışmaları
yapacağız. İhtiyaç temelli eğitimler ile hedefimiz, STK’ların farklılaşan
ihtiyaçlarına etkili yanıt verebilmek.

“Örgütlü insan, uygar insan; örgütlü tüketici, bilinçli tüketicidir.”
Bülent Deniz (Tüketiciler Birliği)
Kapitalizmin gelişiminin satıcı-tüketici dengesini altüst etmesinin sonucunda, ekonomik kaynakları sınırlı, yetersiz bilgi sahibi ve örgütlenme bilincine
sahip olmayan tüketici kitlelerinin karşısında; örgütlü, ekonomik kaynakları elinde tutan ve hatta siyasal iktidarı da etkisi altına alabilen profesyonelleşmiş
satıcılar oluştu. Taraflar arasında eşitsizliğin ortaya çıkması ise tüketiciyi koruyan önlemlerin alınmasını gerekli kıldı. Önce ABD’de filizlenen tüketici
hareketi, 1960-70 arasında Avrupa’da, hemen ardından Türkiye’de görüldü. Türkiye’de, AB üyeliği sürecinde hızlanan çalışmalar sonunda 1995’te
çıkan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile konu hukuki zemine kavuştu.*
Siviliz’in bu sayısında konuk ettiğimiz sivil aktivist, yıllarını tüketici hakları mücadelesine veren avukat Bülent Deniz. Sivil toplum, sivil itaatsizlik,
insan hakları, hasta hakları, tüketici hakları konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapan Deniz, 21 şube ve 8400 üyesi ile Türkiye’nin en büyük tüketici
hakları örgütlerinden biri olan Tüketiciler Birliği’nin kurucu üyesi ve genel başkanı. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD), Ayrımcılığa
Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER), Mazlumder, Hukukçular Derneği gibi örgütlerde kurucu üye, yönetim ve denetleme kurulu üyesi olarak görev
yapan Deniz, aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Konseyi delegesi.
*Fatih Doğan’ın Temel Tüketici Hakları başlıklı metninden yararlanılmıştır.

İnsan hakları alanında da çalışma yapan bir aktivist olarak tüketici hakları ile insan
haklarını hangi ortak paydada buluşturuyorsunuz?
İnsan hakları kavramı, bir çatı. Bu çatının altında tüketici hakları, hasta hakları, kadın
hakları, çocuk hakları, yaya hakları, vb. var. Ana ve nihai hedef, insan haklarını sağlamak.
Dolayısıyla öteden beri insan hakları alanında hem bir hukukçu hem de bir aktivist olarak
yerimi aldığımda; tüketici hakları ve hasta hakları, kişisel insan hakları mücadele
serüvenimde bir miktar öne çıktı. Bu alt kuşak hakları, insan hakları ana kavramından
doğan, onun doğal uzantısı olan kavramlar.
Tüketiciler Birliği’nin hukukun yaygınlaştırılmasını, insanca yaşamayı ve tüketirken
tükenmemeyi şiar edindiğini biliyoruz. Tüketim meselesi gerçekten yaşamımızı bu
kadar etkileyen bir konu mu?
Tüketici haklarını salt; “yürüyen çamaşır makinesine karşı tüketicinin korunması, su alan
botun parasının iadesi” olarak hiçbir zaman görmedim. Teknik anlamda tüketicinin satın
aldığı mal ve hizmetler nedeniyle parasının tam karşılığını alması olarak değerlendirilebilecek
bu hak, aslında en başta katılımcı demokrasinin gerçekleşmesi, örgütlenme ve temsil
edilme gibi makro planda daha önemli yerlere temas ediyor. 1985 tarihinde Türkiye’nin
de altına imza koyduğu Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları Evrensel Bildirgesi’nde
sayılan sekiz temel tüketici hakkı arasında yer alan bilgilenme, örgütlenme, temsil edilmeye
ilişkin olanları, tüketici hakları bakımından beni en çok tahrik eden kavramlar oldu.
Tüketim zaten başlıbaşına yaşamın her zerresini kuşatan, sürekli, bitmeyen ve ancak birey
için ölümle bitebilecek bir olgu.

Örgütlü insan, uygar insandır; örgütlü tüketici, bilinçli tüketicidir. Bir kere sadece bu
ilkeden yola çıkarak örgütlülük katsayısının artması gerektiğini savunuyoruz. Öte yandan
karar alıcılara etki edebilmenin en temel yolu da, bireylerin iradelerini, örgütün bünyesinde
biraraya getirerek ortak irade olarak karar alıcılara iletebilmekten geçiyor.
Kişisel olarak bilişim teknolojileri ve İnternet ile yakından ilgilisiniz. Bu araçlar örgütlenme
konusunda, örneğin sizin vizyonunuzun gerçekleşmesinde nasıl bir rol oynuyor?
1999 depremi esnasında, ülkemizin sivil toplum örgütlenmesi alanında yaşadığı olumlu
kırılma döneminde; yaşam kurtarmak, yardımı ulaştırmak, vb. acil ve zorunlu eylemlerin
gerçekleştirilmesinde İnternet’in kullanılabilirliğini keşfettim. Ardından İnternet’teki
trafiğin giderek adı konmamış bir sivil örgütlenme biçimine dönüştüğünü ve İnternet
sakinlerinin bir çeşit “inisiyatif” koymaya başladığını gözlemledim. Oluşturduğum
“stkduyuru” e-grubu ile bu konuda sanıyorum ilk örneği oluşturdum. Sivil toplum
kuruluşlarının duyurularının yayınlanması için kurduğum bu grup, giderek basın mensuplarının,
devletin birçok yerindeki görevlilerin, milletvekillerin üye oldukları bir haber ağına dönüştü.
İnternet’i Tüketiciler Birliği çalışmalarında da yaygın ve etkin şekilde kullanıyoruz.
Örgütümüzün web sitesi ülkemizde en çok ziyaret edilen ilk 300 site arasında yer alıyor.
İnternet üzerinden doğrudan yardım kanalları oluşturarak 24 saat tüketici hakları konusunda
hukuki yardımda bulunuyoruz, örgüt içinde de şubelerimizle, aktivistlerimizle iletişimi
İnternet mecrası üzerinden yapıyoruz. Hatta bundan birkaç yıl önce İstanbul’da hava
muhalefeti nedeniyle yönetim kurulu toplantımızı MSN üzerinde yaptık. Son üç yıldır bize
ulaşan tüketici başvurularının yarıdan fazlası İnternet üzerinden geliyor.
Sivil toplum aktivisti olmak hayatınızı olumlu ve olumsuz anlamda nasıl etkiledi?

Tüketiciler Birliği olarak, 2013 yılına kadar en çok şubesi ve üyesi olan ve dünyanın
en iyi örgütlenmesine sahip sivil örgütlerden biri olmak gibi bir vizyonunuz var. Çok
sayıda şube ve üye sahibi olmak bir örgüt için neden önemlidir?

Sivil toplum aktivisti olmak, bence her bireyin az çok benimsemesi, teneffüs etmesi gereken
bir yaşam biçimi. Sokağındaki çöplerle ilgili üç dört komşuyu toplayıp belediye başkanının
odasını basan kadınlar da aktivisit, okul aile birliğinde eğitimin kalitesinin arttırılması
için mücadele eden veli de aktivist. Yaşamımın bütününde sivil toplum aktivisti olmak
için ayırdığım zaman ve enerjinin çokluğu, benim için son derece olumlu çıktılar oluşturdu.
Kendimi iyi hissetmemi, mutlu olmamı sağladı. Onurlu bir yaşamın penceresini açtı. Bunca
güzel çıktısı olan bir tercihin, mesleki çalışmaya, ailenize ve belki de sağlığınıza daha
az zaman ayırmayı dönem dönem dayatması gibi olumsuzlukları aklıma dahi getirmiyorum.
Tüketiciler Birliği
Demirkapı cad. No: 25/8
Bayrampaşa 34169 İstanbul
Tel: (212) 567 97 44-55
Faks: (212) 567 36 47
e-posta: bilgi@tuketiciler.org, tuketici@tuteciler.org
e-yardım: sikayet@tuketiciler.org
web: www.tuketiciler.org, www.tuketiciler.org.tr, www.tuketiciler.web.tr

STGMD Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı: Levent Korkut
Başkan Yardımcısı: Serpil Sancar
Genel Sekreter: Orhan Kemal Cengiz
Sayman: Feray Salman
Üyeler: Şeyhmus Diken, Uygar Özesmi, Öyküm Bağcı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
89.sok. 14/9, 06550 Yıldız Çankaya / Ankara
Tel: (312) 442 42 62 (pbx)
Faks: (312) 442 57 55
e-posta: bilgi@stgm.org.tr
web: www.stgm.org.tr

STGM Adana Yerel Destek Merkezi
Adana İş Geliştirme Merkezi Kocavezir Mahallesi
Kocavezir İş Merkezi Kat: 2 No: 17 Adana
Tel: (322) 365 04 04 Faks: (322) 365 04 11
e-posta: adana@stgm.org.tr
web: http://adana.stgm.org.tr

STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi
Kurtismailpaşa 8. Sok.
Memuzin Apt. No: 3 Ofis, Diyarbakır
Tel: (412) 223 05 86 Faks: (412) 223 05 88
e-posta: diyarbakir@stgm.org.tr
web: http://diyarbakir.stgm.org.tr
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STGM Denizli Yerel Destek Merkezi
Saltak Mah. 1521 Sok.
No: 16 D: 1, 20100 Denizli
Tel: (258) 241 60 11 Faks: (258) 241 50 11
e-posta: denizli@stgm.org.tr
web: http://denizli.stgm.org.tr

STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi
Deliklitaş Mah. Gürman Sok.
No: 16, 26090 Eskişehir
Tel: (222) 220 40 36 Faks: (222) 220 40 76
e-posta: eskisehir@stgm.org.tr
web: http://eskisehir.stgm.org.tr

