SIRA Dersin Konusu:
NO
Amacı:
Süresi:
Alt Konular

1

Öğrenme Yöntemleri
Öğrenme Çıktıları

2

Dersin Konusu:
Amacı:
Süresi:

YEREL STKLAR HİBE PROGRAMI
GRS-325
AKTİF Katılım, DEMOKRATİK Gelişim, ETKİLİ İletişim, DOĞRU Yönetişim Projesi
STK’ ÜYELERİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI
AKTİF KATILIM EĞİTİMİ
KURSİYERLER İÇİN EĞİTİM DERS NOTU
STK’nın tanımı ve Türkiye’de STK’ların durumu
Katılımcıları STK’nın tanımı ve Türkiye’de STK’ların durumu hakkında bilgilendirmek
1 ders saati
Kullanılan
Bilgisayar, Eğitim ders Eğitim yeri:
BİLSEK-Eğitim salonu
Eğitim Araçları: notu, Kalem vb.
1. STK’nın tanımı
Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik,
sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle
çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini
bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.
2. Türkiye’de STK’ların Türkiye’de sivil toplum dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek örgütleri ve kooperatiflerden
durumu
müteşekkildir. Bunlar arasında çoğunluğu dernekler oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak, Türkiye’de
farklı konularda faaliyet gösteren çeşitli platform ya da girişimler de vardır.
3. Türkiye’de STK’lara
Türkiye’de sivil toplumun oluşumu Avrupa ve Amerika’daki örneklerinden farklı bir şekilde ve çok
katılım
daha geç gerçekleşmiştir. Hollanda ve Danimarka gibi demokrasi açısından gelişmiş ülkelerde sivil
toplum kuruluşlarına katılım düzeyi %80’lerin üzerinde iken ülkemizde bu oran ancak %8-10’larda
seyretmektedir.
4.
Sözlü anlatım, tartışma, soru-cevap
1. STK’nın ne demek olduğunu öğrenir
2. Türkiye’de STK’ların duru ile ilgili geniş bilgi sahibi olur
3. Türkiye’de STK’lara katılım düzeyini, katılımın az olmasının nedenleri hakkında bilgi sahibi olur
STK’larda cinsiyet eşitliği
Katılımcıları STK’larda cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirmek
1 ders saati
Kullanılan
Bilgisayar, Eğitim ders

Eğitim yeri:

BİLSEK-Eğitim salonu

Alt Konular

1. STK’larda cinsiyet
eşitliğine ne kadar
uyuluyor
2. Kadınların STK’lara
katılması neden
önemli
3.Avrupa ve
Türkiye’deki STK’larda
cinsiyet eşitliği
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Eğitim Araçları: notu, Kalem vb.
STK’larda cinsiyet eşitliğine yeteri kadar önem verilmemektedir. Cinsiyete dayalı ayrımcılık ve
eşitsizlik, yalnızca kadınların ve kadın örgütlerinin değil, bütün toplumun sorunudur. Aynı
zamanda, hiçbir toplumsal sorun yoktur ki, cinsiyeti hesaba katmadan doğru biçimde
tanımlanabilsin.
Kadının her düzeyde yönetime faal katılımı sağlanmadan ve karar almanın bütün düzeylerine
toplumsal cinsiyet ana yaklaşımı yerleştirilmeden eşitlik, kalkınma ve çağdaşlık hedeflerine
ulaşılması mümkün gözükmemektedir
Modern Türkiye’nin yapılandırılması sürecinde, kadın hakları konusunda önemli adımlar atılmıştır.
Bu konuda çalışmalar ulusal ve uluslararası platformlarda, toplumsal bir birliktelik içinde sürüyor
olsa bile, yapılan bilimsel araştırmalar ve istatistikler her şeye rağmen bu ilerlemenin, Batılı
ülkelerde olduğu gibi hızlı olmadığını, özellikle kadın yöneticilerin istediklerini alamadıklarını ve
uzun bir süre de alamayacaklarını göstermektedir.

4.
Sözlü anlatım, tartışma, soru-cevap
1. STK’larda cinsiyet eşitliğine ne kadar uyulup uyulmadığı ile ilgili bilgi sahibi olmak
2. Kadınların STK’lara katılmasının önemi
3. Avrupa ve Türkiye’de Kadınların STK’ya katılımı ve cinsiyet eşitliğinin önemi
Gençlik STK’larının genel durumu
Katılımcılara Gençlik STK’larının genel durumu hakkında eğitim vermek
1 ders saati
Kullanılan
Bilgisayar, Eğitim ders Eğitim yeri:
BİLSEK-Eğitim salonu
Eğitim Araçları: notu, Kalem vb.
1. Gençlerin STK’lara
Aile çevreleri, gittikleri okulların niteliği ve maddi olanakları nedeniyle küreselleşmeye ve bunun
katılımı
iletişim ve tüketim kalıplarına ayak uydurabilen gençlerin, STK’lara katılma oranının daha yüksek
olduğu görülmektedir.
2. Devletin gençlik
Devletin diğer STK’lara olduğu gibi Gençlik STK’larına da katkısı çok önemlidir. Bu katkı çok değişik
STK’larına katkısı
şekilde gerçekleşebilir. Maddi desteğin yanında malzeme, araştırma imkanı… gibi birçok alanda
destekte bulunabilir.
3. Gençlerin STK’lara
Türkiye’de ailenin yanısıra gençleri sosyalleştirecek, aile hayatı dışında bir sosyal hayata
katılımlarının
hazırlayacak ve kendi deneyimlerini paylaşma olanaklarını bulabilecekleri kurumlar gündeme
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artırılması ve
gelmelidir Örneğin AB ülkelerinde sosyal içermeye, katılıma ve gençleri güçlendirmeye yönelik
sorumluluk bilincinin
olarak okul dışı formel olmayan eğitim ve katılım tekniklerin kullanıldığı gençlik merkezlerinin
geliştirilmesi için
Türkiye’de çok zayıf olduğu söylenebilir.
yapılması gerekenler
4.
Sözlü anlatım, tartışma, soru-cevap
1. Gençlerin STK’lara katılımı ve önündeki engeller
2. Devletin gençlik STK’larına katkısının önemi
3. Gençlerin STK’lara katılımlarının artırılması ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler
Engelliler ve STK. Engelli hakları ve Örgütlenme düzeyleri
Katılımcıları Engelliler ve STK. Engelli hakları ve Örgütlenme düzeyleri hakkında bilgilendirmek
1 ders saati
Kullanılan
Bilgisayar, Eğitim ders Eğitim yeri:
BİLSEK-Eğitim salonu
Eğitim Araçları: notu, Kalem vb.
1. Engellilerin sosyal
Engellilerin yaşamla bütünleştirilmesinde, rehabilite edilmesinde sosyal hizmetler önemli bir işleve
hayata katılımında
sahiptir. Sosyal hizmetler, bir kamu hizmeti olarak hukuki düzenlemelerin çizdiği çerçeve içinde
STK’ların önemi
devlet, merkezi ve yerel yönetimler ile devletin denetim ve gözetiminde özel, gönüllü ve hayırsever
kişi ve kuruluşlarca yerine getirilir. Ülkemizde engellilere hizmet sunmak üzere kurulmuş çok
sayıda dernek ve vakıf mevcuttur
2. Engelli hakları ve
Sosyal devlet uygulamaları ve sosyal hakların yaygınlaşmasından önce engelliler; uygun olmayan
örgütlenme düzeyleri
sıfatlar ile nitelenmekte ve toplumdan dışlanmakta idiler. Dışlanmanın ortadan kaldırılması için
engelliler kendi haklarının savunmak için eyleme geçmişlerdir.Ayrıca, devletler engelli
organizasyonlarının kurulmasını, güçlenmesini onların ailelerini ve savunucularını da kapsayacak
şekilde desteklemeli ve teşvik etmelidir.
3. Engelli STK’larına
Engellilerin hakları onların toplumla bütünleşmesi ve korunmalarıyla ilgili en önemli düzenleme BM
Devletlerin bakış açısı
Engelli Hakları Sözleşmesi’dir. Sözleşme taraf devletlere bazı yükümlülükler getirmektedir. Bu
ve Devlet katkısısın
yükümlülükler başlıca şöyle ifade edilebilir: Sözleşmede engelli örgütlerinin kurulmasını sağlamak
önemi
ve onlara bu örgütlerde yer vermek, engellilere ilişkin politikalarla ilgili kararları onların kurmuş
oldukları örgütlere danışma, onlardan görüş alma ve onları karar alma süreçlerine dâhil etme
yükümü getirmektedir.
4.
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Sözlü anlatım, tartışma, soru-cevap
1. Engellilerin sosyal hayata katılımında STK’ların önemi hakkında bilgi sahibi olur
2. Engelli hakları ve örgütlenme düzeyleri ile ilgili bilgilenir
3. Engelli STK’larına Devletin bakış açısı ve Devlet katkısısın neden önemli olduğu hakkında bilgi sahibi olur.
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STK’larda insan kaynakları yönetimi. Avrupa’da Sivil Toplum ve Devlet ilişkisi
Katılımcılara ‘’STK’larda insan kaynakları yönetimi. Avrupa’da Sivil Toplum ve Devlet ilişkisi’’ konusunda eğitim vermek
1 ders saati
Kullanılan
Bilgisayar, Eğitim ders Eğitim yeri:
BİLSEK-Eğitim salonu
Eğitim Araçları: notu, Kalem vb.
1. STK’larda insan
Kar amacı güden örgütlerden farklı olarak, STK'larda hizmet verenlerin "gönüllü" sıfatını
kaynakları yönetimi
taşımalarından dolayı, insan kaynaklarının temini, işe yerleştirme, performans değerlendirme,
eğitim ve motivasyon gibi alanlarda fazla zorluk yaşanmamaktadır. Proje bazlı çalışan ve bunu
hayata geçirmek üzere çaba sarf eden ekiplerin varlığı, profesyonel sivil toplum yöneticiliğinin
gönüllü eğitiminde uzman olması ve insan kaynaklarını etkin yönetebilmesi en iyi göstergelerdir.
2. Avrupa’da sivil
Devlet ile STK’lar arasındaki günlük ilişkiyi tanımlayan kapsayıcı ilkelere sahip, göze çarpan iki örnek
toplum ve Devlet
ülke Almanya ve İngiltere’dir. Dersimizde bu iki ülkedeki STK’larla devlet ilişkisi işlenecektir.
ilişkisi
3. Avrupa’da ve
Bu dersimizde Avrupa’da ve Türkiye’de STK-Devlet ilişkisi birçok yönüyle ele alınacak, benzerlik ve
Türkiye’de STK-Devlet
farklılıkları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
ilişkisi
4.
Sözlü anlatım, tartışma, soru-cevap
1. STK’larda insan kaynakları yönetiminin nasıl olduğu hakkında bilgi sahibi olur
2. Avrupa’da sivil toplum ve Devlet ilişkisi nasıl işlediği ile ilgili fikir sahibi olur
3. Avrupa’da ve Türkiye’de STK-Devlet ilişkisi ve arasındaki farkları öğrenerek kıyaslama yapabilir.
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STK’ların Devletin Karar verme sürecine katılımı
Katılımcılara STK’ların Devletin Karar verme sürecine katılımı ile ilgili eğitim vermek
1 ders saati
Kullanılan
Bilgisayar, Eğitim ders Eğitim yeri:
Eğitim Araçları: notu, Kalem vb.

BİLSEK-Eğitim salonu

Alt Konular

1. STK’lar Devletin
karar verme sürecine
nasıl katılabilirler
2. STK’lar Devletin
karar verme sürecine
katılmaları sürecinde
yaşayabilecekleri
avantaj ve
dezavantajları
3.Siyasal alanda
STK’ların konumu ve
siyasete etkileri
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Karar verme sürecine katılım, hem sektörler arası işbirliği için önemli bir adım hem de hizmet ve
projelerin sunulmasında etkili ortaklık için bir ön koşuldur. STK’lar politikaların hazırlanmasına
doğrudan girdi sağlayarak ve etkide bulunarak, bu politikaların uygulanmasında devlet ile ortak
olmak için daha iyi bir konuma sahip olacaklardır.
STK’ların Devletin karar verme sürecine katılmasının avantajlarının yanında, belirli dezavantajlar da
söz konusudur; yani görüş alışverişinde bulunmak zaman alan bir süreçtir ve yönetim için ek yükler
getirmektedir. Bu nedenlerle, sadece STK’lara karar verme sürecine katılma fırsatının verileceğini
beyan etmek çoğunlukla yeterli olmaz. Bir yükümlülük ve açık prosedürler olmadıkça, her türlü
devlet bürokrasisi –sivil toplumun, kanunun sunduğu potansiyeli harekete geçirmek için yeterince
güçlü olmadığı ülkelerde daha fazla olmak üzere- bu fırsatları doğal olarak azaltma eğilimi
gösterecektir.
Türkiye’de STK’ların siyasal alana katılımına dair sorunlar, sadece hukuki düzenlemeler ile ilgili
değildir. STK’ların kendi iç yapılanmalarındaki bozukluklar da katılım sorununun oluşmasında
etkilidir. STK’ların bir kısmı çok sayıda mensubu olmasına rağmen karar alma süreçlerinde tek
kişilik bir örgüt gibi çalışabilmektedir. Bir başka şekilde ifade edilecek olursa her türlü liderlik ve
idari işlemlerin, tek kişinin inisiyatifi altına girmesi söz konusu olabilmektedir.

4.
Sözlü anlatım, tartışma, soru-cevap
1. STK’lar Devletin karar verme sürecine nasıl katılabilecekleri hakkında bilgi sahibi olur
2. STK’lar Devletin karar verme sürecine katılmaları sürecinde yaşayabilecekleri avantaj ve dezavantajları nelerdir
3. Siyasal alanda STK’ların konumu siyasete etkileri ile ilgili bilgi sahibi olur

