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Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
IV. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuçları
19 Ekim 2007 ANKARA
STGM’nin dördüncü Danışma Kurulu Toplantısı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 136
sivil toplum kuruluşundan 147 kişinin katılımıyla 19 Ekim 2007 tarihinde Ankara’da
yapılmıştır.
Bu Danışma Kurulu toplantısında STGM hedef grubunun dışından gelen katılım
başvurularına da olumlu yanıt verilmiş ve mümkün olduğunca geniş bir çevreden sivil
örgütlerin katılımı tercih edilmiştir.
Bunun bir nedeni, STGM’nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen, “Türkiye’de Sivil
Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyalogun Desteklenmesi” projesi kapsamında düzenlediği
ilk danışma kurulu toplantısı olmasıdır.
Ancak STGM’nin farklı grupları da içeren, geniş katılımlı bir toplantı düzenlemesindeki
temel amacı, dört ilde açılacak olan Yerel Destek Merkezleri’nin çalışma biçimleri /
yöntemlerinin ve STGM’nin yürüteceği örgütlenme kampanyası ile festivalin içeriğinin de bu
toplantıda konuşulacak olmasıdır.
STGM’nin toplantıdan beklentileri şöyle sıralanabilir:
1. Sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmak;
2. Yeni başlayacak olan projeyle ilgili katılımcıları bilgilendirmek;
3. Yerel Destek Merkezleri’nin çalışmaya başladıklarında karşılaşabilecekleri olası
sorunlar ve bunlara karşı STGM’nin alması gereken önlemlerin belirlenmesi;
4. STGM’nin 2008 yılında yürüteceği STK Festivaliyle ilgili katılımcıların görüş ve
önerilerini almak.
Yöntem:
Danışma Kurulu katılımcıları toplantı öncesinde iki gruba ayrıldılar. Birinci grup YDM leri ve
çevre illerinden gelen katılımcılarından oluşuyordu ve YDM ile ilgili konuları tartıştılar.
Diğer (ikinci) grup ise diğer illerden gelen katılımcılar ve özellikle STK festivali düzenlemek
konusunda deneyimli olan STGM’nin konukları ve katılımcılardan oluşuyordu. Her iki grup
önce ayrı ayrı, kolaylaştırıcılar eşliğinde tartıştılar. Daha sonra gruplar bir araya gelerek
sonuçları bir birleriyle paylaştılar.
Grupların kompozisyonları, programları ve elde ettikleri sonuçlar şöyle özetlenebilir:
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Çalışma Grubu 1, Yerel Destek Merkezleri
Yerel destek merkezlerinin (YDM) bulunduğu dört il (Adana, Denizli, Diyarbakır ve
Eskişehir) ile bu illere komşu illerden STK temsilcilerinin katıldığı bu grupta 71 STK’dan
toplam 86 kişi yer aldı.
Grup çalışması, YDM’lerin bulunduğu dört ilden ikisinde (Denizli ve Eskişehir) halen
kurulmuş olan STK platformlarına ilişkin bilgilendirme sunumlarıyla başladı. Yaklaşık iki
yıldır faaliyetlerine devam eden Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu (ESYO) hakkında sunumu,
ESYO Kolaylaştırıcılar Kurulu Üyesi ve STGM Eskişehir Temsilcisi olan Gürcan Banger
yaptı. Banger sunumunda, ESYO’nun vizyonu, amaç ve hedefleri, ilkeleri ve çalışma şekilleri
hakkında bilgi verdi, kurumsallaşma çabaları ve karşılaşılan güçlükleri özetledi. Denizli’de
kurulmuş olan Denizli Sivil Toplum Kuruluşları Gelişme Platformu (DESGEP) ile ilgili
bilgilendirme, DESGEP Yürütme Kurulu üyesi ve CSA Vakfı Genel Müdürü Besim Ogelman
tarafından yapıldı. DESGEP’in kuruluş süreci ve gelinen nokta hakkında bilgi veren
Ogelman, DESGEP’in hali hazırda herhangi bir kurum yada kuruluştan fon desteği
almadığını, DESGEP’e üye STK’ların zorunlu olmayan katkılarıyla oluşturulan fondan
yararlandıklarını ifade etti.
STGM Genel Müdürü Sunay Demircan tarafından YDM’lerin işlevleri hakkında yapılan
bilgilendirmenin ardından, YDM koordinatörleri merkezlerin hizmet vereceği coğrafi alan ve
merkezlerin açılış hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi. YDM’lerin hizmet vereceği iller şu şekilde
sıralandı:
Adana YDM: Adana, Mersin, Niğde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye,
Adıyaman
Denizli YDM: Denizli, Manisa, Uşak, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta (Antalya, İzmir ikinci
kuşakta)
Diyarbakır YDM: Diyarbakır, Malatya, Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Elazığ, Bingöl
(Tunceli, Muş, Van ikinci kuşakta)
Eskişehir YDM: Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon (Bursa, Adapazarı ikinci kuşakta)
Ardından yapılan tartışma oturumunda, yerel destek merkezlerinin hizmet verecekleri coğrafi
alan içinde yer alan çevre illere ulaşmada karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözüm önerileri ele
alındı. Belirlenen sorunlar ve getirilen çözüm önerileri şunlar oldu:
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SORUNLAR
ÇÖZÜMLER
1. Diyarbakır’da yerel destek 1. STGM’nin doğru tanınması için fırsatlar
merkezleri alan ihlali olarak
yaratmak
algılanabilir.
2. STGM’nin işleviyle ilgili doğru algının
2. Sivil toplum devletle iktidar
yaratılmasını sağlamak
mücadelesi içine giriyor izlenimi 3. YK’da her ilin bir kontenjanı olmalı (Sorun 4)
oluşabilir.
4. STGM yerel yönetimleri ziyaret ederek kendisini
3. Belirli bir ili merkez kabul etmek
anlatmalı ve işbirliği olanaklarını geliştirmeli
farklı bir merkeziyetçi sistem 5. Eğitim programları bölgesel önceliklere göre
oluşturuyor.
tasarlanmalı
4. Bölgecilik ciddi bir sorun olabilir.
6. Yerel destek merkezlerinin kapasiteleri
5. İller arasındaki sivil önceliklerin ve
belirlenmeli
politikaların çatışması
7. Yerel destek merkezleri tüm taraflara eşit
6. Yerel yönetimler yerel destek
mesafede olmalı
merkezini tehdit olarak görebilirler.
8. Yerel destek merkezlerinin etki alanı gerçekçi
7. Sorun kendimiziz.
biçimde sınırlanmalı
8. Bölgesel iletişim ve ulaşım zorlukları 9. Yerel destek merkezleri ile çevre iller arasında
9. STGM’nin bilinirliği yeterli
tanıtım ve iletişim köprüsünün kurulması (Sorun
olmayabilir
9)
10. Etkinlikler bölgede mümkün olduğunca eşit
dağıtılmalı
11. Platformların tematik alt-gruplar oluşturması
12. Birimler arası ilişkiyi gösteren bir şema
oluşturulması
13. Web sitesinin tüm STK’ların yararlanacağı
şekilde geliştirilmesi
14. Medyayla yakın ilişkiler kurulması
15. STGM yerel destek merkezlerinin sadece
platformlara hizmet eder bir görüntü sunmasına
engel olunmalı
16. Yerel destek merkezlerinin bölge STK’larla
iletişime yönelik performansı izlenmeli
17. YK üyeleri arasında video konferans imkânı
yaratılmalı
18. Proje faaliyetleri illerde tanıtılmalı.
19. Çevre illerden temsilcilerle düzenli olarak
toplantılar yapmak
20. STGM yerel destek merkezleri uzun ömürlü
olmamalı
21. Yerel destek merkezlerinin kendi yayınları olmalı
22. Tüm STK’lar elektronik iletişimi kullanmalı
23. Tanıtım için yerel medya imkânlarından
yararlanmak
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Grup Çalışması II: STK Festivali
Grup çalışmasına yaklaşık 65 STK temsilcisini katıldı. Çalışmanın ilk oturumunda
katılımcılar STGM’nin 2007-2009 yeni proje döneminde STK’larla ortak olarak düzenlemeyi
planladığı STK Festivali ve Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası hakkında bilgilendirildi.
STK Festivali’nin amacı kısaca dört madde altında özetlendi:
• Bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaşmak
• Hem kendi aramızda hem de yurtdışından katılacak olan STK’lar ile ortak çalışma
alanları yaratabilmek
• Çalışma grupları aracılığı ile karşılaştığımız sorunlara ortak çözümler üretebilmek
• Festivale dışardan katılanları çalışmalarımızdan haberdar ederek STK çalışmalarına
katılımı teşvik etmek
Katılımcı bir mekanizmayla düzenlenen GepGenç Festivali ‘iyi örnek’ oluşturması açısından
Gülesin Nemutlu ve Murat Alemdar tarafından katılımcılara tanıtıldı.
Katılımcılara ‘birlikte nasıl bir STK Festivali düzenleyebiliriz?’ sorusu yöneltildi. Bu
çerçevede gündemin tartışma konularını festivalin teması, içeriği, zaman - mekân ve festival
hazırlık sürecini birlikte yürütebilmek için izlenecek stratejik plan oluşturdu.
1) Festival Teması:
Festivalin teması üzerine görüşler:
• Festivalin temasının bütün örgütleri aynı çatı altında buluşturabilmesi, çalışma
alanlarının bu temaya göre belirlenmesi ve temanın sadece sivil toplum örgütlerine
değil örgütlü olamayan kesime de hitap etmesi,
• Festival temasının Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası’nın teması ile birleştirilmesi,
• Temanın sorunlar ve çözüm önerileri üzerine odaklanması ve toplumu örgütlenmeye
heveslendirmesi,
• Temanın toplumsal hareketleri hedeflemesi,
• Genel temanın yaşam ile ilişkilendirilmesi; Örnek: ‘Yaşanabilir bir dünya için sivil
toplum’, ‘Doğal, engelsiz, verimli ve dinamik yaşam’
• Temada paylaşımcılığın ön plana çıkartılması,
• “Sivil Toplum Örgütleri Neleri Değiştirdi” temasına vurgu yapılması
• Etkili bir tanıtım yürütebilmek için festivalin temasına uygun bir logo ve slogan
bulunmasının gerekliliği.

2) Festival Faaliyetleri Neleri Kapsamalı:
• STK’ların stant açabilecekleri ve çalışmaları hakkında bilgi verebilecekleri alanların
olması
• Tematik alana göre farklı tartışma grupları oluşturarak STK’lar arası ortak çalışma
alanlarının yaratılması
• Festival sürecinde STK’ların genel toplumun karşılaştığı sorunlara sahip çıkarak
çözümler üretebildiğini gösterebileceği alanlar yaratılabilmesi,
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•

Paylaşılan iyi örneklerin sivil toplum örgütlerinin varlıklarının görünürlüğünü
arttıracağı göz önünde bulundurarak deneyim paylaşımlarına yer verilmesi,

•

Festivalin sadece konferans niteliğinde değil bir kutlama olarak da düşünülmesi.

•

Festival etkinliklerinde profesyonellerden destek sağlanması (belediyeler, profesyonel
sanatçılar, vb.)

•

Festivalde STGM’nin hedef grupları içindeki STK’ların en üst düzeyde katılımının
sağlanması

•

Kültürel etkinlikler hem profesyonel hem de amatör grupları kapsaması

festival’in içeriği ile ilgili belli görüşlerdi

2) Şehir + Mekan ve Zaman
Katılımın yüksek olabilmesi için 2008 Eylül sonu ve Ekim ayının başları festivalin
düzenlenmesi için uygun bulundu.
Festivalin düzenleneceği şehir için getirilen öneriler:
• Dışardan katılımcıların çeşitliliği ve görünürlük açısında İstanbul en fazla önerilen
şehir oldu.
Önerilen Mekanlar: Kadıköy Meydanı (iskele meydanı, tiyatro binası, vb.), Feshane,
Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Salonu, Bostancı Kültür Merkezi
• Yereldeki örgütlenmeye destek olabilmek ve bütçenin daha düşük olması nedeniyle
İstanbul dışından alternatifler sunuldu; Kongre şehri olması ve kültürel zenginliği
açısından Nevşehir, STGM Yerel Destek Merkezi’nin olması ve ulaşım açısından
uygunluğu nedeniyle Eskişehir ve Mersin öneriler şehirlerarasındaydı.
Mekân olarak aktivitelerin çeşitliliği açısından iç ve dış mekanın aynı zamanda
kullanılabileceği bir alanın uygun olacağına karar verildi.
Festival Hazırlık Süreci İçin İzlenecek Stratejiler:
Festivalin en etkili şekilde organize edilebilmesi için gerekli olan koordinasyonun
sağlamasında nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği tartışıldı.
•

Festivalin içeriğine yönelik çalışmalardan düzenli olarak e-mail aracılığı ile STK’ların
haberdar edilmesi ve görüş alınması

•

Festival yürütme kurulu oluşturulmasına karar verildi.

Grupların bu çıktıları toplu halde sunmaları ve tartışma ve değerlendirme oturumunun
ardından STGM’nin IV. Danışma Kurulu Toplantısı sona erdi.
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