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STGM Diyarbakır YDM'ye Avrupa
Parlamentosu’ndan ziyaret

Türkiye’de STK’ların gelişmesinin
Avrupa Komisyonu için çok önemli
olduğunu söyleyen AB yetkilileri,
STGM’nin bu nedenle desteklendiğini
vurguladılar.

Beyazıt Lions Kulübü’nden
Nazarat Özsahakyan:

“Bir Ermeni olarak, görünürlük adına
yaptığım şey bir nevi duyarlılık…”

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

Pelikan gibi ölmek
Kızılırmak Deltası’nda vurduğu tepeli pelikanla fotoğraf çektirmiş avcı
“niye vurdun?” sorusuna, “gagasındaki deriden darbuka yaptım!”
cevabını vermişti, yaratıcı zekâsının verdiği gururla gülümseyerek.
Menderes Deltası’ndaki “suya düşerken çıkarttığı ses hoşuma gidiyor”
diye vurdu pelikanları, Manyas Gölü’ndeki de “çok balık yiyor” diye.

Onlar için tepeli pelikanların tüm dünyada sadece bin 500 adet kalmış
olmaları ve nesillerinin tükenmek üzere olduğu, dünyanın doğal mirası
olduğu, bulunduğumuz coğrafyanın zenginlik, gurur, onur kaynakları
olması, gaga derisinin darbuka olup çıkartacağı sesten önemli değildi
belli ki.

Belli ki, tepeli pelikan, Uludağ çiğdemi, Tunceli sarımsağı,
Hakkâri lalesi, Akdeniz foku gibi daha nicesinin
sayesinde bu ülkenin binlerce yıldır, insanların
da içinde bulunduğu milyonlarca canlı için
“cennet vatan” olduğunun da farkında
değillerdi.

Tıpkı kendileri dışında, farklı türlerin, tiplerin, karakterlerin, cinslerin,
renklerin olması sayesince çeşitliliğin arttığının, çeşitliliğin de
görüp göreceğimiz yegâne zenginlik olduğunun farkında
olmadıkları gibi.

Bizim gibi sevmiyor, düşünmüyor, konuşmuyor, inanmıyor, giyinmiyor
diye nice tanıdıklarımız, sevdiklerimiz, sevmesek de varlıklarından gurur
duyduklarımız, “ülkemizin zenginlikleri” dediklerimiz, bir türlü tarif
edemediğimiz nedenlerle birer pelikan gibi gidiverdiler.

Gökyüzünde kargalar, toprakta dikenler, kümeslerde tavuklar ve
çevremizde benzerlerimizle yaşayabileceğimizi düşünüyoruz.

Gün gelip kendi doğrularıyla yaşayan bir güruh olarak bir başına
kaldığımızda, bir birimize bakıp, ne kadar üstün

olduğumuzu sanıp şişip şişip övüneceğimiz bir
dünyanın yaşanabilir olacağını sanıyoruz.

Bizden söylemesi, böyle bir şeyin adına “dünya”
değil “münya” diyorlar.

Haydi gelin, çöpünüzü çatalım!

Türkiye’den ve dünyadan STK’ları
buluşturup aralarındaki işbirliğini
güçlendirebilmek için çöpçatanlık
yapıyoruz.



LGBTT örgütleri sivil anayasayı tartışıyor

STGM lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transeksüel (LGBTT) bireylerin yeni
oluşturulacak sivil anayasanın eşitlik maddesinde ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet
kimliği’ kavramlarının da yer alması için yürüttükleri kampanyaya destek verdi.
LGBBT bireyler tarafından özel olarak hazırlanan posta kartları, kampanyayı
destekleyenler tarafından meclise postalanmaya devam ediyor.

Kampanya çalışmalarıyla ilgili sorularımızı LGBTT Anayasa Komisyonu
gönüllüsü Yeşim Başaran LGBBT bireyler adına yanıtladı:

“Cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği”
kavramlarını tam olarak nasıl
tanımlıyorsunuz?
Cinsel yönelim kişinin cinsel ve/veya duygusal
anlamda hemcinsine, karşı cinse ya da her
iki cinse ilgi duyması anlamına geliyor
(eşcinsel –lezbiyen, gey–, biseksüel,

heteroseksüel). Cinsiyet kimliği ise kişinin biyolojik cinsiyetinden bağımsız
olarak kendini hangi cinse ait hissettiğini tanımlıyor (travesti, transseksüel).

Bu kavramların taslakta 9. Madde olarak bilinen ‘eşitlik maddesine’ eklenmesi
LGBTT bireyleri için ne ifade ediyor?
Anayasanın eşitlik maddesi toplumda bulunan çeşitli kimlikleri sıralıyor ve
devletin bu kimliklerin karşısında eşit mesafe alması gerektiğini belirtiyor. Bu
maddede sıralanan kimliklerin ardından “ve benzeri” ifadesi kullanılsa da,
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin eşitlik maddesinde özel olarak belirtilmesi,
bireysel inisiyatiflerin hukuksal konularda bizlerle ilgili alınacak kararların
önüne geçmesini engelleyecektir.

Kampanya çalışmalarınız süresince karşılaştığınız olumlu ve olumsuz tepkiler
neler oldu? Örneğin diğer örgütlerden, bireylerden veya partilerden sizi
destekleyen ya da önünüze engel çıkaranlar oldu mu?
Özellikle feminist örgütlerden oldukça olumlu tepkiler aldık. Anayasa Kadın
Platformu eşitlik maddesine cinsel yönelim ifadesinin eklenmesi talebine sahip
çıktı. Ancak hükümet konuya demokrasi açısından değil, Türkiye’de genellikle
yürütülen demagoji politikaları çerçevesinde yaklaştı. Meclis Anayasa Komisyonu
Başkanı Burhan Kuzu ve AKP Anayasa Komisyonu Başkanı Dengir Mir Mehmet
Fırat LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transseksüel) bireylerin anayasal
taleplerine “toplum henüz hazır değil” argümanıyla yaklaştılar. Oysa anayasadaki
eşitlik maddesinin felsefi temeli toplumda halihazırda var olan eşitsizliklerin
giderilebilmesi ihtiyacına dayanıyor. Bu nedenle çoğunluğun sesi olamaz. Tam
tersine, kim olursa olsun devletin vatandaşlarına eşit yaklaşması gerekliliğini
koruma altına alıyor.

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu üçüncü geniş katılımlı toplantısını,

2-3 Şubat 2008 tarihlerinde Ankara’da, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden,

Koordinasyon üyesi 48 örgüt temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirdi.  STGM

tarafından desteklenen toplantıda Türkiye’de kadın hak ve özgürlükleri

konusunda yapılan ve yapılmayan yasal düzenlemeler, uygulamalar ve gündeme

gelmeyen sorun ve ihtiyaçlar tartışıldı. Bu tartışmalar, Türkiye’nin AB’ye

uyum süreci çerçevesinde yapılabileceklerin belirlenmesi, Avrupa Birliği’nin

kadın erkek eşitliği politikalarına müdahilliğin devam etmesi ve her iki süreçte

de Avrupa Kadın Lobisi ağının bir parçası olarak sınır ötesi kadın dayanışmasının

sürdürülmesi açısından çok verimli geçti.

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
Ankara’da toplandı

STGM Koordinatör Asistanı Arzu Baykara
Yıldız STGM’den ayrılınca, daha önce kapasite
geliştirme asistanı olarak çalışan Ayça Bulut
koordinatör asistanı görevine getirildi. O
zaman, daha önce iletişim ve hibe konularında
gönüllü destek veren Elifcan Karacan da
kapasite geliştirme asistanı oldu. Çok
karmaşık görünüyor, ama değil...

Haydi gelin, çöpünüzü çatalım!

STGM, STK'lar arası diyaloğu sınır ötesine taşımak; yerel STK'lar ile

uluslararası, Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerdeki STK'ları buluşturup

aralarındaki işbirliğini güçlendirebilmek için çöpçatanlık yapıyor. Ülkeler

arasında sivil diyaloğun gelişmesinde önemli bir rol oynayacağını

düşündüğümüz “Çöpçatan” ağına üye olarak, çalışmalarınız için ortak

bulabilir, farklı örgütlerin size

ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun

için STGM web sitesindeki STK

Çöpçatanı bağlantısından kayıt

olmanız yeterli. STK Çöpçatanı,

Türkiye'den ve farklı ülkelerden

bu ağa üye olmak isteyen

STK'ları veritabanına

ekleyecek, gelen ortaklık

duyurularını üyeleri ile

paylaşacak. Kurulan

örnek işbirliklerinin

tanıtımı web sitesinde

yapılacak, işbirliği

sonucunda tamamlanan

çalışmalar yazılı ve

görsel basında tanıtılacak.



Niğde’de STK Platformu oluşturuldu

Kadın örgütleri 8 Mart’a hazırlanıyor

Adana’daki kadın örgütleri, Kent Konseyi Kadın Meclisi

ve Ka-Der’in  önerisi ile Gazeteciler Cemiyeti toplantı

salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini

planlamak için bir araya geldi. STGM Adana YDM’nin

destek verdiği toplantıda 16 kadın örgütü temsilcisi  8

Mart Dünya Kadınlar Günü için Adana’ya yakışır; ses

getirici güzel bir organizasyon yapma  amacıyla  birlik

ve beraberlik içerisinde hareket etme konusunda

hemfikir oldu.

Yapılacak etkinlikler için bir eylem planı

oluşturularak; 5 gün sürecek etkinliklerde

“kadın ve sivil toplum”, “kadın ve

siyaset”, “ kadın ve sağlık”, “kadın

ve istihdam”, “ kadın ve hukuk”

ve “kadın ve şiddet”  konularının

ele alınması kararlaştırıldı.

Rotary Kulüpleri’nin Okullaşan Cezaevleri projesi kapsamında

Çukurova Rotary Kulübü tarafından Adana’nın Ceyhan

İlçesi’ndeki M Tipi Cezaevi’nde lise mezunu olan ve Öğrenci

Seçme Sınavı'na (ÖSS) girmek isteyen 20 mahkûm ve

tutukluya kurs veriliyor.

Proje eş zamanlı olarak 15 ilde; bu illerin

valilikleri ve halk eğitim merkezlerinin eğitim

desteğiyle başlatıldı. Adana Final Dergisi

Dershanesi eğitimlere rehber danışmanlık

ve kitap desteği veriyor. Çukurova

Rotary Kulübü dönem başkanı Bülent

Büyükiz Türkçe, sosyal bilgiler ve

matematik kurslarına gösterilen

ilgiden memnun kaldıklarını ve

aynı proje kapsamında

önümüzdeki günlerde Kürkçüler

E Tipi Cezaevi’nde doğal

kaynakçılığı ve tesisatçılığı kursu

verileceğini belirtti.

Okullaşan Cezaevleri Projesi

STGM Adana YDM yerel STK’lara desteğini
sürdürüyor

Türk Kadınlar Birliği’nin (TKB) bölgesel toplantısı 22 Ocak’ta Çukurova

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yapıldı. TKB Adana Şubesinin ev

sahipliğini yaptığı ve Antakya, Gaziantep, İskenderun, Kahramanmaraş,

Mersin, Nevşehir ve Tarsus şubelerinden 50 katılımcı ile gerçekleşen

toplantıya STGM Adana YDM Koordinatörü A. Leyla Sağlamtimur da

katıldı.

TKB Adana Şube

Başkanı Ayşe Birgölge,

 yaptığı açılış

konuşmasında

toplantının amacının;

Cumhuriyet döneminin

en eski ve en aktif kadın

derneği olan TKB’nin

daha güçlü, etkin ve

karar mekanizmalarında etkili olabilmek için izlenecek yol haritasının

belirlenmesi olduğunu söyledi. Birgölge, çalışmalarında Sivil Toplum

Geliştirme Merkezi Adana Yerel Destek Merkezinin kendilerine destek

verdiklerini belirtti. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Yaşar

ise konuşmasında “Eğitim almak isteyen kadınlara her zaman

kapılarımız açıktır, gerekli her türlü destek verilecektir” dedi.

STGM Adana YDM koordinatörü A. Leyla Sağlamtimur örgütsel

verimliliğin artırılması için neler yapılması gerektiği hakkında

bilgi vererek stratejik planın önemine dikkat çekti.

STGM Adana YDM tarafından 16 Kasım’da Niğde’de gerçekleştirilen

ve 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı tanıtım toplantısının

ardından, katılımcı STK’lar biraraya gelerek güç birliği oluşturabilmek

amacıyla 24 Aralık’ta platform oluşturdu. “Birlikte güçlenerek ve daha

etkinleşerek, katılımcı ve uygar bir yapı oluşturmayı” hedefleyen Niğde

STK Platformu, Niğde’deki sorunların çözümünde ayrım gözetmeden

bütün kuruluşlarla iş birliği yapmayı, kentlilik bilincini ve kültürünü

geliştirmeyi amaçlayan 10 STK’nın bir araya gelmesi ile oluşuyor:

> Akut Niğde Birimi,

> İç Anadolu Kuraklıkla Mücadele ve Ekolojik Yaşam Derneği,

> Bedensel Engelliler Spor Kulübü,

> Genç Doğa Derneği,

> Kapadokya Sürdürülebilir Kalkınma ve Gençlik Derneği,

> Kapadokya Gençlik ve Kadın Derneği,

> Niğde Çevre Eğitim ve Kültür Derneği,

> Niğde Folklor ve Kültür Derneği,

> 78’liler Derneği,

> Niğde Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği,

İç Anadolu Çevre Platformu ve İç Doğa Federasyonu tarafından da

desteklenen platformun dönem sözcüsü Murat Türk gönüllülük temelinde

diğer sivil toplum kuruluşlarını da platforma katılmaya davet ediyor.

Platform ile ilgili bilgi için murat_turk@nigde.edu.tr adresinden Murat

Türk ile iletişime geçilebilir.



Denizli’den Muğla ve Aydın STK’larına
dayanışma çağrısı

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Meslek Liseleri Özel

33 projesi devam ediyor. Türkiye sanayisinde sıkça dile getirilen ara

eleman ihtiyacını karşılamak için bir adım olan proje, aynı zamanda

eğitim sistemindeki bir eksikliği de doldurma amacını taşıyor. Meslek

liselerinin beş farklı bölümünden seçilen öğrencilere kariyer testleri ve

mülakatlar yapıldı. Haziran ayına kadar Cafer Sadık Abalıoğlu Holding

çalışanlarından 15 farklı eğitim alacak olan Özel 33 öğrencileri, iki yıl

süresince 25 farklı eğitim alarak programı tamamlayacak. Kişisel gelişim,

ekip çalışması, liderlik, kurum kültürü gibi temalarda verilecek olan

eğitimler, fabrika gezileri ve stajlar ile desteklenecek. İki yıl süresince

İngilizce dersi alacak öğrencilere, aylık burs imkânı da sağlanıyor

(www.csavakfi.org.tr).

CSA Vakfı, ara eleman ihtiyacı için destek
sağlıyor

Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu (DESGEP), “Sivil Toplum

Kuruluşları’nda Kurumsallaşma Süreci Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları”na

devam ediyor. “Mükemmelliği Arama” başlığı altında yürütülen eğitim

toplantılarının ikinci ve üçüncü modülleri Ocak ayı içerisinde DESGEP–STGM

Denizli Yerel Destek Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kadın, çevre, eğitim, kültür

ve gençlik derneklerinden yaklaşık 60 sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla

STK’larda misyon, vizyon oluşturma ve hedef belirleme ile ilgili etkileşimli

çalışmalar yapıldı. STK’larda Kurumsallaşma Süreci Eğitim ve Bilgilendirme

Çalışmalarının dördüncüsü, 17 Mart 2008 tarihinde Saat 17.00’de, DESGEP–

STGM Denizli Yerel Destek Merkezi’nde gerçekleşecek. PERYÖN Ege Şubesi

Başkanı Barbaros Kon moderatörlüğünde stratejik planlama ile ilgili bilgilendirme

ve uygulamaların yapılacağı toplantıya STK’ları bekliyoruz.

Hep birlikte, adım adım mükemmelliğe!

Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu (DESGEP) ve STGM,

Muğla ve Aydın’da sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Muğla’da

İskender Alper Konak Altı Kültür Merkezi’nde  gerçekleştirilen  tanışma

toplantısına Muğla’dan yaklaşık 20 STK temsilcisi katıldı. Aydın Sivil Toplum

Oluşum Platformu’nun (ASTO) desteği ile Aydın Ticaret Odası’nda

gerçekleştirilen tanışma toplantısına ise kadın, çevre, eğitim, kültür konularında

çalışan örgütler, yerel dernek ve odalardan yaklaşık 50 temsilci katıldı.

STGM adına söz alan Koordinatör Sunay Demircan, Denizli Yerel Destek

Merkezi’nin  Denizli ve bölge illerdeki STK’lara  proje hazırlama ve uygulama,

stratejik planlama, iletişim, kampanya, sivil ağ oluşturma ve güçlendirme  gibi

konularda destek  vereceğini belirterek Muğla ve Aydın’daki STK’ları Denizli

Yerel Destek Merkezi’ ne davet etti. DESGEP adına söz alan Mehmet Yüksel

ise DESGEP’ in  amacının STGM’nin ilkeleri ve amaçları ile birebir örtüştüğünü

söyleyerek, Denizli ve çevre illerdeki STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesinin

kendileri  için önemli olduğunu vurguladı. Aydın ve Muğla STK’ları destek

ihtiyacı hissettikleri konuları şöyle sıraladı: Proje hazırlama ve uygulama, kadın

konusunda  yapılacak  çalışmalar, bölgede aynı alanda faaliyetlerini sürdüren

benzer STK’lar ile bir araya gelme ve ortak çalışma yapma, deneyim paylaşımı,

kooperatifçilik eğitimi, stratejik planlama, kampanya oluşturma ve yürütme.

STK’ların yürüttükleri uluslararası, ulusal ve yerel fon kaynaklı projelerle ilgili

deneyimlerini paylaşmak, hibe kaynaklarıyla ilgili bilgi akışı sağlamak ve

gerçekleştirilen projeleri tanıtmak amacıyla Proje Deneyimleri Paylaşımı ve

Bilgilendirme Toplantılarının ilki STGM – DESGEP Denizli Yerel Destek

Merkezi’nde düzenlendi. Moderatörlüğünü STGM Denizli Koordinatörü Gökhan

Kılınç’ın yaptığı toplantıya Türkiye İş Kurumu Denizli  İl Müdürü Mevlüt

Akman’nın yanı sıra  yaklaşık 30 STK üyesi katıldı. Proje hazırlama sürecinin

temel noktaları ilgili bir sunum yapan Kılınç, ulusal ve yerel fon kaynakları ve

bunlara ilişkin bilgi merkezleri hakkında bilgi verdi. Aktif İstihdam Tedbirleri

Hibe Planı ile ilgili katılımcıları bilgilendirmek üzere toplantıya katılan Türkiye

İş Kurumu Denizli İl Müdürü Mevlüt Akman ise İŞKUR tarafından yürütülen

hibe planının içeriği ve kapsamı ile ilgili açıklayıcı bir sunum yaptı.

Deneyim paylaşımı ve bilgilendirme
toplantıları başladı



STK deneyim paylaşımı sohbetleri
devam ediyor

İki haftada bir Cuma günleri STGM Diyarbakır Yerel Destek Merkezi’nde

düzenlenen STK Deneyim Paylaşımı Sohbetleri katılımcıların büyük

ilgisiyle devam ediyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) kendini

anlattığı dördüncü toplantıda Toplum Gönüllüleri Vakfı Diyarbakır

koordinatörü Necla Akkaya ve TOG Dicle Üniversitesi grubu temsilcisi

Özcan Öner sunuş yaptı. Toplumsal barışın gençlerin müdahil olmalarıyla

çok daha kısa sürede ve daha kalıcı temeller üzerine kurulabildiğini

belirten Necla Akkaya, bunun için ulusal ve uluslararası alanda faaliyet

yürüten yerli ve yabancı birçok kurum-kuruluşla ortak çalışmalar yapmayı

hedeflediklerini dile getirerek, kültürler arası diyaloğun gelişmesi yönünde

çok daha ciddi projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Akkaya,

Diyarbakır’da gençlik alanında çalışan STK’lar ile daha sıkı bir diyaloğun

geliştirilmesi için STGM Diyarbakır YDM’nin öncülük etmesinin yararlı

olacağına işaret etti.

Sohbet toplantılarının üçüncüsüne Mazlumder Diyarbakır Şubesi Yönetim

Kurulu Başkanı Av. Selahattin Çoban, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat

Doğan ve Şube Sekreteri Seher Akçınar Bayar katılarak şubenin faaliyetleri

hakkında bilgiler verdiler. Devletten, siyasi parti ve gruplardan bağımsız

çalışan bir insan hakları örgütü olan Mazlumder’in insan haklarını hiçbir

ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için çifte standartsız bir temelde

savunmaya kararlı bir grup insanın ortak girişimi olarak doğduğunu

belirten temsilciler, “Kim olursa olsun, zalime karşı mazlumdan yana…”

sloganıyla çalıştıklarına vurgu yaptılar.

Toplantıların ikincisine ise Diyarbakır S.S. Bağlar Kadına Yönelik

Şiddetle Mücadele İletişim Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı

Hatice Demir katıldı. Demir, Kooperatif’in kuruluşundan bu yana çocuk

bakıcılığı, mutfak personeli, büro elemanı, anaokulu-kreş ve SHÇK sınıf

ablalığı gibi iş kollarında 124 kadının istihdamını sağladığını vurguladı.

Diyarbakır YG21 bünyesinde

bir araya gelen “Engelliler

Ana Çalışma Grubu” 3

Şubat’ta STGM Diyarbakır

YDM ofisinde toplanarak

2008 yılı çalışma programını

görüştü. Engellilerin genel

sorunları ve çözüm önerilerinin

öncelikle ele alındığı toplantıda alınan kararlardan bazıları şöyle:

> Birçok kurum-kuruluş bünyesinde engelli çalıştırılması ile ilgili herhangi

bir plan program bulunmamaktadır. Dezavantajlı gruplara uygulanan

pozitif ayrımcılığın engelliler için de uygulanması gerekiyor. Bu konuda

gerekli girişimler artarak sürdürülecek.

> Bir komisyon oluşturularak siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları

ile görüşülecek.

> Bütün engelli derneklerinin bir araya gelerek kullanacakları ortak

kullanım mekânı ve sosyal tesis tahsis edilmesi için girişimlerde bulunulacak.

Bunun için gerekirse il dışında ikamet eden hemşerilerimiz işadamlarıyla

görüşülecek.

> Engellere Rağmen Sağlıklı Yaşam Diş Ünitesi için çalışmalara

başlanacak.

Engelli Çalışma Grubu
Diyarbakır YDM'de bir araya geldi

Avrupa Komisyonu Türkiye

Delegasyonu Müsteşarı Diego

Mellado ve AP Dışilişkiler

Komite Görevlisi Eva Palatova,

EPP Basın ofisinden Bay

Eduard Slootweg ve L1 TV

görevlileriyle birlikte

Diyarbakır’da incelemelerde

bulunan AP Türkiye Raportörü

ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi

Ria Oomen-Rujiten 26 Ocak’ta STGM Diyarbakır YDM ofisini ziyaret

etti. Avrupa Parlamentosu’na sunmak üzere hazırlayacağı “Türkiye

Raporu” ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Türkiye’yi ziyaret eden

Oomen-Rujiten ve beraberindeki heyet, STGM Diyarbakır Temsilcisi

Şeyhmus Diken ve YDM Koordinatörü Lezgin Yalçın’dan STGM faaliyetleri

hakkında bilgi aldı. Daha sonra, yine YDM ofisinde Diyarbakır Tabipler

Odası Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği Başkanı ile görüşme

yapıldı. STGM’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Avrupa

Komisyonu Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Diego Mellado, “Sivil toplumun

gelişimine AB çok büyük bir önem vermektedir. Türkiye’de de STK’ların

gelişmesi bizim için çok önemli bir konudur. STGM bu açıdan destekleniyor.

Çok güzel çalışmalarınız var, devam etmeli” şeklinde konuştu.

STGM Diyarbakır YDM'ye
Avrupa Parlamentosu’ndan ziyaret



Eskişehir sınırları içinde bulunan 14 köy derneği tarafından 8-9 Şubat

tarihleri arasında Eskişehir Alaattin Park’da “Orda Bir Köy Var Uzakta”

temalı bir köy şenliği gerçekleştirildi. Yaklaşık bir yıllık çalışmanın

sonucu ortaya çıkan şenlik, izleyenleri geçmişte bir yolculuğa çıkardı.

İki gün boyunca yaklaşık bin 500 kişi tarafından ziyaret edilen şenlikte

köy dernekleri  yörelerinin özelliklerini taşıyan yemeklerini katılımcılara

ikram ettiler, geleneksel dans gösterilerini sundular, yerel türkülerini

seslendirdiler, kurdukları stantlarda köylerini tanıttılar.

Orda bir köy var uzakta

Dostlar kahvaltıda

Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu (ESYO) ve STGM Eskişehir YDM yetkilileri

ve basın mensupları Osmangazi Üniversitesi Çınaraltı Kafe’de buluşarak

ESYO ve Eskişehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları hakkında

görüşlerini paylaştı. ESYO’nun gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyetler ile

sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorunlar katılımcı demokrasinin

geliştirilmesi çabasının en önemli paydaşlarından olan basın mensupları ile

tartışıldı. ESYO ve STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi faaliyetlerinin

tanıtıldığı kahvaltılı toplantıda önümüzdeki dönemde yapılacak olan kapasite

geliştirme eğitimleri, STK’lara verilecek rehberlik hizmeti, STK Festivali,

Örgütlenme Kampanyası, ilköğretim okullarında yürütülen gönüllülük

eğitimleri, gençlerle yürütülen sivil topluma katılım girişimleri, ESYO stratejik

plan çalışması gibi konularda basın mensuplarına bilgi verilirken, öneriler

alındı ve destek istendi.

Dürbünler boynumuzda, teleskoplar
elimizde biz gideriz Balıkdamı’na hey
Balıkdamı’na…

Doğa Derneği, önemli kuş alanlarının düzenli olarak izlenmesi ve nesli

tehlike altındaki kuş türlerinin korunması amacıyla Türkiye’deki kuş gözlem

topluluklarıyla birlikte ortak çalışmalar yürütüyor. Kış Ortası Sukuşu

Sayımları (KOSKS),

uluslararası sukuşu

sayımlarının (USS) bir

parçası. Bu sayımlar

sukuşu popülasyonlarını

belirlemek amacıyla alan

bazında yapılan ve

Wetlands International (Uluslararası Sulakalanları Koruma Kurumu)

tarafından organize edilen küresel bir sayım organizasyonu. Türkiye’de

KOSKS’lar 1967’den 1989 yılına kadar bir kaç yıl arayla yabancı kuş

gözlemcileri tarafından gerçekleştirildi. 1990-2002 yılları arasında

ülkemizdeki sayımlar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından organize

edildi. 2005 yılında, bu sayımları Doğa Derneği yürütmeye başladı. Yapılan

KOSKS kapsamında Eskişehir ili sınırlarında bulunan Balıkdamı’nda 21

Şubat’ta gerçekleştirilen sayımlara İngiltere Kraliyet Kuşları Koruma

Derneği’nin (RSPB) Türkiye Sorumlusu Jose Tavares, Doğa Derneği Doğa

Koruma Politikaları Koordinatörü Gökmen Yalçın,  Doğa Derneği Eğitim

Sorumlusu Damla Akyıldız ve STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi

İletişim Sorumlusu Emre Murat Ermiş katıldı. Sayımda yaklaşık 8 bin su

kuşu sayıldı. Sayım sonuçları önümüzdeki dönemde hazırlanacak bir rapor

kapsamında Doğa Derneği tarafından yayımlanacak. Rapora ulaşmak

isteyenler doga@dogadernegi.org adresiyle iletişime geçebilirler.

ESYO çalışıyor, sesini duyuruyor

STGM Eskişehir YDM ve ESYO (Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu)

Kolaylaştırıcılar Kurulu üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz

Büyükerşen’i ve ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Tacettin Sarıoğlu’nu

ziyaret etti. Ziyaretler sırasında ESYO’nun yapısı ve vizyonu paylaşılırken,

STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi kapsamında verilecek hizmetler,

ESYO’nun gerçekleştirdiği ve 2008 döneminde gerçekleştireceği faaliyetler

hakkında bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan görüşmeler sırasında

sivil toplumun güçlenmesinin önemine değinen Büyükerşen, sivil toplum

çalışmaları konusunda hukuka uygun olarak yapılan faaliyetleri desteklediğini

ve çok önemli bulduğunu belirtti. Tepebaşı Belediye Başkanı Sarıoğlu ise

ESYO’nun faaliyetleri kapsamında mümkün olan desteği vermeye ve işbirliğine

hazır olduğunu belirterek belediye yönetimlerinde halkla birlikte halkın

yönetiminin önemine değindi.



Kapasite geliştirme eğitimlerine
başladık!

STGM’nin bilişim teknolojileri alanında
eğitim destekleri devam ediyor…

Microsoft’un desteği ile sürdürdüğümüz bilişim teknolojileri eğitim

dizisine Ankara, Adana, Eskişehir ve Diyarbakır’da düzenlediğimiz

eğitimler ile hızlı bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki günlerde özellikle

STGM yerel destek merkezlerinde devam edecek eğitimlere bilişim

teknolojilerini sivil toplum çalışmalarında daha çok kullanmak isteyen

STK’ların katılımını bekliyoruz.

Kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri

Kurumsallaşmayı hedef olarak belirlemiş sivil örgütlerin ihtiyaçlarına cevap

vermek amacı ile düzenlediğimiz kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerine

geçtiğimiz Aralık ayında başladık. Stratejik planlama ve STK yönetimi

konularının ayrıntılı bir şekilde ele alındığı eğitimlerimiz yoğun ilgi gördü

ve düzenlenen üç eğitime toplam 250’den fazla başvuru geldi.  6–9 Aralık’ta

İstanbul’da düzenlenen ilk eğitimin ardından sırası ile 24–27 Ocak’ta

Ankara ve 7–10 Şubat’ta İzmir eğitimlerini tamamladık. Düzenlenen bu

üç eğitimle 50’den fazla örgüt ile stratejik planlama alanında ilk adımı

birlikte attık.

Proje döngüsü yönetimi eğitimleri

STGM, kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlendiği illerde,

eğitimden bir ay sonra bir de proje döngüsü yönetimi eğitimi düzenliyor.

Yeni kapasite geliştirme programının ilkini, 17–20 Ocak tarihlerinde

İstanbul’da toplam 27 STK aktivistinin katılımı ile gerçekleştirdik.

Ankara’da düzenlenen kurumsal kapasite geliştirme eğitiminin ardından

14–17 Şubat’ta yine Ankara’da proje döngüsü yönetimi eğitimi

gerçekleştirildi. Ankara eğitimine 26 STK aktivisti katıldı.

İhtiyaç temelli eğitimler ve yerinde
kurumsal destek

STGM’nin, yerel sivil örgütlerin farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilmek

amacıyla düzenlediği ihtiyaç temelli eğitimler ve yerinde kurumsal destek

çalışmalarının duyurularına ve başvuru koşullarına

http://www.stgm.org.tr/egitim/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvurularınızı bekliyoruz…



Yozgatlı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğan Nazar Özsahakyan, ilk, orta, lise öğrenimini bir azınlık okulu olan Özel
Pangaltı Ermeni Lisesi'nde tamamladı. 1974-75 döneminde Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'nun gece bölümünden mezun
oldu. Birçok STK’ya üye olan Özsahakyan’ın  ilk defa bir STK’ya üye olması 1981 yılına rastlıyor. 1996’da gerçekleşen Habitat
II konferansında ev sahibi komitede eşgüdüm sorumlusu olarak görev alan ve 1998 yılında bir azınlık vakfı olan Boyacıköy Surp
Yerits Mangants Ermeni Kilisesi Vakfı’na seçilen Özsahakyan, halen bu vakfın başkanlığını yapıyor. STK’ları AB fonları hakkında
bilgilendirmek, azınlık okullarında Socrates Eğitim programları ile ilgili paneller düzenlemek gibi işlerle de uğraşan Nazar
Özsahakyan, 2003 yılında vakfı adına hazırladığı ve AB Türkiye Delegasyonu'nun İnsan Hakları ve Demokratikleşme konulu
yarışmasına sunduğu projenin 94 proje arasından seçilen 13 proje arasında yer aldığını, ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün,
azınlık vakıflarının görev tanımında proje hazırlama bulunmadığı gerekçesiyle projeye karşı çıktığını belirtiyor. Bunun üzerine,
projeye Beyazıt Lions Kulübü adına devam ediyor.

Nazar Özsahakyan (Beyazıt Lions Klübü)

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 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

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 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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Ermeni nüfus içinde örgütlülük oranı nedir? Bu örgütlenme daha çok etnisite ya da
din ortak paydasında mı toplanıyor?

Ermeni nüfusu siyasi açıdan örgütlü değil. Ancak Ermeni cemaati içindeki her fert
oturduğu bölgedeki kilise vakfının üyesidir. Her dört yılda bir ikamet ettiği bölgede
bulunan vakfın yöneticilerini seçer ya da aday olur. Ermeni cemaati üyelerinin sayısını
70 bin olarak kabul etsek, bağlı oldukları kiliseye her pazar giden kişilerin sayısı yüzde
3’ü aşmaz. Yaklaşık 33 azınlık vakfı mevcut, bunlar da Patrikhane’ye bağlı. Tüm azınlık
vakıflarının başı kadasetli Patrik hazretleridir. Bu örgütlenme etnisite paydasından ziyade
daha çok din ortak paydasındadır, ama bu onların dinci olduğunu da göstermez. Çünkü
Patrik hazretlerinin seçimi bile sivil kişiler, yani halkın her bölgede seçtiği sivil delegeler
tarafından yapılır. Bunun dışında birçok azınlık okulu mezununun kültürel ve sanatsal
çalışmalar yaptığı dernekler de bulunuyor.

Ermenilerin de Türkiye’deki birçok azınlık grubu gibi, azınlık psikolojisi gereği
görünmezliği seçtiğini biliyoruz. Siz kişisel olarak neden görünür olmayı tercih ettiniz?

Her ne kadar bir azınlık vakfının başkanı da olsam şu an Ermeni cemaatini temsilen
konuşmuyorum. Böyle bir temsile de yetkili değilim. Benim toplumdaki görünürlüğümde
sivil aktivitelerim ağırlıklıdır. 1981 yılından beri kadınlar, yaşlılar, gençler, özürlüler,
çevre ve insan hakları üzerine çalışmalar ve projeler üretiyorum. Toplumsal sorunlara
duyarlı insanlar toplumsal sorunlar için bir şeyler üretmek zorundadır. Yönetişim
kavramı gereği, bunu da sivil toplum olarak tek başınıza değil toplumdaki diğer
aktörlerle birlikte ortak yapıyorsunuz. İşte benim
görünürlük adına yaptığım şey bir nevi duyarlılık.

İlk STK deneyiminiz olan Lions Kulübü’ne 27
yıldır emek vermenizi sağlayan motivasyon nedir?

1981 yılında Lion oldum ve iki kez başkanlık yaptım,
dört yıldır da AB proje koordinatörlüğü görevimi
ifa ediyorum. Lions ana felsefesinde din, dil, ırk,
renk, cinsiyet ayırımcılığı yoktur. Bu felsefe benim
felsefemle paralellik arz ettiğinden 27 senedir
üyeliğim devam ediyor.

Boyacıköy Surp Yerits Mangants Ermeni Kilisesi
Vakfı ağırlıklı olarak ne tür faaliyetler yapıyor?

Faaliyetlerimiz 1936 beyannamesine göre dini alanla
sınırlanmıştır. Bu bağlamda dini ayinler, fakirlere
yardım, kilisenin restorasyonu gibi faaliyetlerle
iştigal ediyoruz.

Bir Ermeni olarak görünür olmaktan pişman olduğunuz ya da aktivizminizden gurur
duyduğunuz anlar oldu mu?

Pek pişman olduğumu hatırlamıyorum. Beyazıt Lions Kulübü olarak AB fonları ile
hazırladığımız “Renkler Solmasın Kültürler Kaybolmasın” başlıklı belgeselimiz1 2006
yılında 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde vizyona girdi, İZ TV’de 23 kez
yayımlandı. Bu belgeseli Belçika’da izleyen ve bundan 32 yıl önce Doğubeyazıt’ta yanımda

asker olan bir kardeşim beni buldu. Bu belgesele
izin vermeyen İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü
belgesel ortaya çıktıktan sonra beni özel olarak
kutladı. 2007 Aralık ayında AB fonları ile
hazırladığımız “Hep Birlikte Geçmişten
Geleceğe” projemizle ilgili hazırladığımız Türk
Sanat Müziğinde Ermeni Bestecileri konseri
büyük bir beğeni kazandı. Bu bestekârlarla ilgili
yaptığımız araştırmada 69 Ermeni besteciye
ve 1275 besteye ulaştık. Kitap haline
getireceğimiz bu çalışma toplumumuz için büyük
bir kaynak ve bir ilk olacak. Bir sürü insanın
henüz basım aşamasındayken kitap talebinde
bulunması gerçekten hoştu. Aynı projenin ikinci
bölümünde “Balyan Mimarlarından Kente”
veya “Balyan Ailesinin Mimarideki Rolü”
başlıklı sergide tüm Balyanların eserlerini
sergiledik. Sergiyi gezenlerin anı defterine
yazdıkları bana büyük bir gurur verdi ve yaptığım
hizmetin ne kadar değerli olduğunu gösterdi.
Konser ve sergi Michigan Üniversitesi’nden,
Balyanlar sergisi Ermenistan’dan davet aldı.
Sergi ve konserin Ankara’da yapılması için
çalışmalarımız devam ediyor.

Adres: Okmeydanı Darülaceze Cad.
Famas İş Merkezi Kat 4, İstanbul
Tel: 212-2213735
Faks: 212-2202886
www.istanbulazinliklari.org
beyazitlions@yahoo.com
nazarozsahakyan@yahoo.com.tr

1 Belgesel http://www.oia.net/ events/view_video_
album.asp?aid=8 adresinden izlenebilir.

“Toplumsal sorunlara duyarlı insanlar toplumsal sorunlar için bir şeyler üretmek zorundadır”


