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ALMANYA ÖRNEĞĠ
SĠVĠL TOLUM ÇALIġMALARINA YEREL HALKIN KATILIMI
Almanya’da sivil toplum çalışmalarına katılım yüksek. Pek çok insan gönüllü
çalışmalarda görev alırken vakıfların önemi de giderek artıyor.
YaklaĢık 31 milyon Alman boĢ zamanlarında gönüllü çalıĢmalara katılarak toplumsal
sorumluluk üstleniyor. Gönüllü çalıĢmalar genellikle uzun yıllara yayılıyor; bu çalıĢmalara
katılanların üçte biri on yıldır aktif: Federal Hükümet‘in 14. Gönüllüler AraĢtırması‘na göre
ankete katılanların yaklaĢık yüzde 60‘ı haftada iki saate kadar zaman harcıyor. Sosyal yardım
kuruluĢları, kiliseler, kooperatifler, yardım kuruluĢları ve kamu yararına çalıĢan Ģirketler ve özel
inisiyatiflerle birlikte toplam 600.000‘den fazla kuruluĢun üyeleri bu ―üçüncü sektör‖ün bel
kemiğini oluĢturuyorlar. Sivil toplum, devlete veya parti politikalarına bağlı olmadan kamusal
alanda sosyal ve politik meseleler için gönüllü çalıĢmalar yürüten toplum kesimini ifade ediyor.
Özellikle vakıflar sürekli artan bir öneme sahip. Klasik olarak geçerli form olarak medeni
hukuka bağlı 21.000‘i aĢkın vakfın bulunduğu Almanya Avrupa‘nın en çok sayıda vakfa sahip
ülkelerinden biri. 2000 yılından bu yana yaklaĢık 13.500 medeni hukuka bağlı vakıf kuruldu ve
bu gruba dahil olan vakıflar günümüzdeki mevcut vakıfların yarısından fazlasını oluĢturuyor.
Almanya genelinde her 100.000 kiĢiye ortalama 26,5 vakıf düĢüyor. Tüm vakıfların toplam
serveti yaklaĢık 68 milyar Avro‘ya ulaĢıyor. Bu kuruluĢlar sosyal yardım, eğitim, bilim ve kültür
gibi kamu yararına amaçlar için yaklaĢık 4,3 milyar Avro harcıyorlar. Harcamaları
doğrultusunda Almanya‘nın medeni hukuka bağlı en büyük beĢ vakfını Volkswagen Vakfı,
Robert Bosch Vakfı, Bertelsmann Vakfı, Hans Böckler Vakfı ve WWF Almanya oluĢturuyor.
Birden fazla vatandaĢ ve Ģirketin bağıĢçı olarak yerel veya bölgesel hedefleri destekledikleri sosyal yatırım vakıfları da giderek önem kazanıyor. Bu türden vakıflar ilk olarak 1996 yılında
kurulmaya baĢlandı. 2016‘ya gelindiğinde Federal Alman Vakıfları Birliği tarafından tanınan
300‘den fazla sosyal yatırım vakfı bulunuyordu. Sivil gönüllü çalıĢmalar geçtiğimiz yıllarda
küçük bir artıĢ gösterdiyse de büyük kurumlardan vatandaĢların kendileri tarafından organize
edilen daha küçük kuruluĢlara ve çeĢitli projelere doğru önemli bir geçiĢ yaĢanıyor. Almanya‘da
pek çok insan son dönemde mültecilere yardım amacıyla çalıĢan yerel inisiyatiflerde görev
alıyor.
Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluĢları bünyesinde yürütülen sosyal ve politik
çalıĢmalara katılmak daha stratejik ve siyasi bir katılım olanağı sunuyor. Bu türden gönüllü
çalıĢmalar daha yoğun bir demokratik katılımın yolunu açıyor. Öte yandan büyük ve geliĢmiĢ
kuruluĢlar, gönüllü çalıĢanlar bulmak konusunda gittikçe daha büyük zorluklarla karĢılaĢıyorlar.

Özellikle 14-24 yaĢ grubu içerisinde gönüllü çalıĢmalar için büyük bir potansiyel bulunuyor.
Genç yetiĢkinlerin kendilerini toplumsal çalıĢmalara adamaya hazır olduklarının bir göstergesi
de gönüllü hizmetlere gösterilen büyük ilgi. Almanya‘da 2011 yılından bu yana Federal
Gönüllüler Servisi uygulaması var. Bu çalıĢmalar tüm yaĢ gruplarına açık ve 50 yılı aĢkın
süredir sürdürülen, gençler için bir yıllık gönüllü sosyal çalıĢma modelini tamamlayıcı nitelikte.
2018 baĢlarında 43.000‘dan fazla gönüllü çalıĢan vardı. Federal Aile, YaĢlılar, Kadın ve
Gençlik Bakanlığı‘nın Uluslararası Gönüllüler Servisi, Federal Ekonomik ĠĢbirliği Ve Kalkınma
Bakanlığı‘nın ―Weltwärts‖ programı ya da UNESCO Almanya Komisyonu‘nun Federal DıĢiĢleri
Bakanlığı‘yla ortaklaĢa yürüttüğü gönüllü hizmet programı ―Kulturweit‖ gibi seçenekler yurt
dıĢında gönüllü çalıĢmayı da olanaklı kılıyor.
(ĠĢte
Almanya-Göreve
hazır
sivil
toplum:
https://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/tr/kategoriler/toplum/goreve-hazir-sivil-toplum)
HIRVATĠSTAN ÖRNEĞĠ
Kamu-STK iĢbirliği
Hırvatistan örneği, STK‘ların geliĢimini desteklemek amacına yönelik iĢbirliği belgeleri ve
stratejilerinin geliĢimini araĢtırmak için muhtemelen en iyi örnektir.
Hırvatistan Hükümeti ve STK‘lar arasındaki ilk belge 2001 yılında imzalanan ―Hırvatistan
Cumhuriyeti Devleti ve Sivil Toplum, Kâr Amacı Gütmeyen Sektör arasındaki ĠĢbirliği
Programı‖dır.14 Program‘ın taslağı oldukça katılımcı bir tutum içerisinde hazırlanmıĢtır.
16,000‘i aĢkın STK sürece katılım için davet edilmiĢtir. Hırvatistan Devleti ve önde gelen
STK‘ların süre gelen daha çok kiĢiye ulaĢma çabaları sayesinde, daha birçoğunun zamanla
ilgilenir hale gelmiĢ olmasına rağmen, baĢlangıçta birkaçı ilgilenmiĢtir. Belgenin taslağını
hazırlamak için sektörler arası bir çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur ve (biri ulusal düzeyde, dördü
yerel düzeyde) taslak belgeyi sunmak üzere birçok halk müzakeresi yapılmıĢtır ve geri bildirim
istenmiĢtir (Hadzi-Miceva 2009, 8). ĠĢbirliği Programı ―toplumsal değiĢiklikler, iĢbirliği,
dayanıĢma, toplumsal adalet, Ģeffaflık, kiĢisel yetenek ve sorumluluk, karar almaya katılım,
kiĢiliğin hesaba katılması, kendi kendini organize etme, örgütsel çeĢitliliğin hesaba katılması
sürekli öğrenme üzerine kurulan modern demokrasinin ortak değerlerine ve toplumsal inisiyatif
değerlerine bağlıdır. Devlet ve Sektör arasındaki iletiĢimi arttıracak etkili mekanizmalar
oluĢturmayı amaçlar.‖ ĠĢbirliği Programı, Devletin ve STK‘ların yükümlülüklerini listelemiĢ
olmasına rağmen, yasal açıdan bağlayıcı bir belge olarak algılanmamıĢtır. Program, canlı bir
belge olarak algılanmıĢtır – ―bir baĢlangıç noktası, bir sonuç değil‖ – her iki tarafça verilen
―onaydan tekâmül etmiĢ bir yetki‖. Ek olarak, ĠĢbirliği Programı sektörler arası iĢbirliğini yerel
merkezler arasında dağıtmak amacıyla yerel ve bölgesel Ģartların oluĢturulmasını

öngörmüĢtür. ĠĢbirliği Programı‘nın uygulanması olumlu olarak değerlendirilmiĢtir. Derneklere
iliĢkin yeni Kanun, Piyango Kanunu, Gönüllülük Kanunu ve Vakıflara ĠliĢkin Kanun Taslağı,
BağıĢ Vermeye iliĢkin Ġyi Uygulama Kanunu, STK‘lara yapılan bağıĢlara iliĢkin kesintiler yapan
vergi kanunu değiĢiklikleri ve Hırvatistan‘daki Ģehirlerde yerel Ģartların oluĢturulması dahil
olmak üzere STK‘ların yararına olan yasama reformlarına öncülük etmiĢtir (Hadzi-Miceva
2008, 61, 62).
ĠĢbirliği Programı‘nın baĢarılı uygulamasının ardından, Hırvatistan Devleti 2006 yılında ―Sivil
Toplumun GeliĢmesi için Destekleyici Ortamın OluĢturulmasına ĠliĢkin Ulusal bir Strateji‖
benimsemiĢtir. Strateji, sivil topluma destek için yasal, finansal ve kurumsal çerçeveyi arttırmak
ve güçlendirmek amacıyla 2011 yılına kadar tamamlanması gereken hedefler ve önlemler
belirlemektedir. Strateji özellikle karar almaya katılım, STK‘lar için yasal çerçeve ve vergi
çerçevesi, iĢbirliği için kurumsal çerçeve, STK‘ların sözleĢme yapılması aracılığıyla finanse
edilmesi, toplumsal giriĢimlerin geliĢtirilmesi, hayırseverliğin geliĢtirilmesi, gönüllülük ve
vakıflar, toplumsal bağlılık ve STK‘ların Avrupa Birliği bütünleĢme sürecindeki rolü alanlarında
belirlenmiĢ hedefleri ve önlemleri içermektedir. Strateji, STK‘lar ve hükümet yetkilileri
tarafından oldukça istiĢari, iĢ birlikçi ve katılımcı bir süreç aracılığıyla geliĢtirilmiĢtir (aynı
eserde). Ulusal Strateji‘nin benimsenmesinin üzerine, Devlet STK‘lar Dairesi, 2007 yılının
ġubat ayında Devlet tarafından kabul edilen Strateji‘nin uygulanmasına yönelik bir ĠĢlevsel
Plan geliĢtirmiĢtir. Bu ĠĢlevsel Plan, Stratejik hedeflerin uygulanmasını, teslim tarihlerine
uyulmasını ve sorumlu bakanlıkları veya devlet kurumların desteklemek için gerekli olan tüm
önlemleri açıkça belirlemektedir. ĠĢlevsel Program‘daki görevleri üstlenmeleri için
görevlendirilen spesifik kurumlar, baĢarılan iĢler ve karĢılaĢılan zorluklara iliĢkin ĠĢbirliği
Dairesi‘ne rapor vermektedir. ĠĢbirliği Dairesi, uygulamanın ilerleyiĢine iliĢkin Hükümet‘e yıllık
raporlar sunmakla sorumludur. Rapor, kabul edilmeden önce, uzmanların oluĢturduğu çalıĢma
grubu ve koordinasyon toplantılarında Hükümet tarafından incelenir ve üzerinde tartıĢılır
(Hadzi-Miceva 2009, 31).
ĠĢbirliği Dairesi, iĢlevsel plan için olan önlemleri gerçekleĢtirilmesi konusunda değerlendirme
raporu oluĢturulması için bir plan hazırlamıĢtır:
Hırvatistan Cumhuriyeti Devleti, 2012 yılının Temmuz ayında, 2012 – 2016 yılları arası için sivil
toplumun geliĢmesine olanak sağlayan bir ortamın oluĢturulmasına yönelik yeni Ulusal
Strateji‘yi benimsemiĢtir16. GiriĢ ve sonuç hükümlerinden ayrı olarak, belge dört temel
parçadan oluĢmaktadır: devlet ve sivil toplum arasındaki iliĢkilerin değer bazı, Hırvatistan‘da
sivil toplumun geliĢimi, Ulusal Strateji alanları ve Ulusal Strateji‘nin uygulanması. En önemli ve

en kapsayıcı parça Ulusal Strateji‘nin temel alanlarını belirleyici olandır, içerisinde bulunan dört
alan aĢağıdaki Ģekildedir:
•
Sivil toplumun geliĢmesine destek için kurumsal çerçeve (en temel vurgulardan biri
teĢvik ve tüm Hırvatistan bölgelerinde eĢit derecede sivil toplum geliĢimini sağlamak),
•
Sivil toplum ve katılımcı demokrasi (siyasi süreçte vatandaĢların rolü, siyasi kararlar
alma ve kamu politikasını belirleme sürecine katılım konusunda onların yeterliği, demokratik
vatandaĢlık eğitimi, gönüllülük ve kâr amacı gütmeyen medya),
•
Toplumsal ve ekonomik kalkınma ve etkinlik için STK‘ların rolü (STK‘lar tarafından
toplumsal hizmet sağlanması, toplumsal yenilik ve toplumsal giriĢimciliğin geliĢtirilmesi) ve
•

Uluslararası bağlamda sivil toplumun daha fazla geliĢmesi

Strateji, yukarıda bahsedilen alanların her birinin uygulanması için hedefler ve önlemler
belirlemektedir; örneğin; hedeflerin ve önlemlerin gerçekleĢtirilmesi için gereken uygulama
etkinlikleri; bunları yalnız uygulayan ve baĢkaları ile birlikte uygulayan kurumlar; teslim tarihleri;
uygulama için gerekli kaynakların finanse edilmesi ve uygulamamanın ilerleyiĢinin
değerlendirilmesinde baz alınacak göstergeler. Belge toplamda 26 hedef, 27 önlem ve 91
uygulama etkinliği listelemektedir.
Ulusal Strateji‘nin hazırlanması prosedürü, 2011 yılı STK Günleri‘nde, Hırvatistan‘da yaklaĢık
iki yüz katılımcı sivil toplumun geliĢtirilmesi vizyonu için öneriler geliĢtirdiğinde baĢlamıĢtır.
Sürecin bir devamı olarak, Ulusal Strateji‘nin hazırlanmasındaki baĢlangıç noktaları üzerine bir
müzakere 2011 yılının Haziran ayında gerçekleĢmiĢtir. Devlet idaresi kurumları ve STK‘lardan
gelen temsilciler olan yaklaĢık otuz katılımcı müzakereye katılmıĢtır. Kamu tartıĢmasında kabul
edilenle uyumlu olarak, STK‘lar ve devlet idaresi kurumlarından olan yaklaĢık elli temsilci, 2011
Eylül‘de baĢlayarak, Strateji için öneriler kaleme almaya dahil oldular. Bu çabaların bir sonucu
olarak, Taslak Strateji üzerine, 22 Mayıs‘tan 6 Haziran 2012‘ye kadar halk müzakereleri yapıldı
ve 4 Haziran‘da STK temsilcilerinin yer aldığı bir kamu tartıĢması gerçekleĢtirildi. Ulusal
Strateji‘den spesifik önlemler ve etkinlikler üzerine de ayrıca birkaç uzman toplantısı yapıldı,
örneğin, toplumsal hizmet sağlanması ve kâr amacı gütmeyen etkinlikler. Ek olarak STK‘lara
belge geliĢtirilmesinin tüm safhalarına eĢit katılım fırsatı verildi, en son fırsat, katılan STK
temsilcilerinin Ulusal Strateji Taslağı üzerine ek yorumlar sunma Ģansına sahip olduğu 2012
STK Günleri‘dir (14 – 16 Haziran): (ayrıca Devlet‘in STK‘lar ile iĢbirliği Dairesi‘nin web
sayfasına bakınız: http://www. uzuvrh.hr/vijestEN.aspx?pageID=1&newsID=1883).

ĠġBĠRLĠĞĠNĠN KURUMSALLAġTIRILMASI
Hırvatistan, STK – Devlet iĢbirliğini destekleyen üç parçalı bir modeli kurumsallaĢtırmıĢtır.
Devlet STK‘larla ĠĢbirliği Dairesi, Hırvatistan‘da STK‘lar ile iĢbirliği ve ortaklık için Ģartları
oluĢturmak amacıyla 1998 yılında Devlet STK‘larla ĠĢbirliği Dairesi‘ne iliĢkin Yönetmelik
tarafından kurulmuĢtur.
Daire‘nin, Hırvatistan Cumhuriyeti‘ndeki sivil toplum, kâr amacı taĢımayan sektörün etkinliği
için yeni yasama çerçeveleri oluĢturmak ve önermek konusundaki iĢbirliğinden, Sivil Toplumun
GeliĢmesine Olanak Sağlayan bir Ortamın OluĢturulmasına yönelik Ulusal Strateji‘nin
uygulanmasını ve Strateji için ĠĢlevsel Uygulama Planı‘nın tedbirlerini izlemekten, devlet
bütçesi ve diğer kamu fonlarının yanı sıra Avrupa Birliği‘nin katılım öncesi ve yapısal
fonlarından sivil toplum kuruluĢlarının etkinliğini finanse etmek için bir program, standartlar ve
öneriler oluĢturmaya kadar geniĢ çaplı bir etkinlik alanı bulunmaktadır.
Devlet STK‘larla ĠĢbirliği Dairesi‘ne iliĢkin yürürlükteki Yönetmelik‘e göre, Daire‘nin görevi,
bakanlıkların, merkezi devlet dairelerinin, Hırvatistan Hükümet dairelerinin ve devlet idaresi
kuruluĢlarının aynı zamanda yerel düzeydeki idari kurumların iĢlerini, Hırvatistan
Cumhuriyeti‘ndeki sivil toplum, kâr amacı gütmeyen sektör ile iĢbirliğini izlemek ve geliĢtirmekle
bağlantılı olarak koordine etmektir.
Daire, Avrupa Komisyonu programları ile finanse edilen ve Maliye Bakanlığı‘nın Merkezi
Finans ve
Ġhale Birimi tarafından öngörülen sivil toplumun geliĢmesini destekleyen projeler
uygulamaktadır.
Parlamento tarafından 2007 yılının ġubat ayında kabul edilen STK Programları ve Projeleri için
Fonlama Tahsisatı için Ġyi Uygulama, Standartlar ve Ölçütler Kanunu uyarınca, Daire
kuruluĢların programlarını devlet bütçesinden finanse etmeye yönelik standartları iyileĢtirmek
üzerinde çalıĢmaktadır(http://www.uzuvrh.hr/page. aspx?pageID=73).
Sivil Toplumun GeliĢtirilmesi Konseyi, Sivil Toplumun GeliĢmesine Olanak Sağlayan bir
Ortamın OluĢturulmasına yönelik Ulusal Strateji‘nin uygulanmasında; hayırseverliğin, sosyal
sermayenin, ortaklık iliĢkilerinin ve sektörler arası iĢbirliğinin geliĢtirilmesinde Hırvatistan‘daki
sivil toplum kuruluĢları ile Devlet arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmeye yönelik hareket eden,
Hırvatistan Cumhuriyeti Devleti‘nin bir danıĢma konseyidir. Konsey‘in iĢleyiĢi, 2009 yılında

kabul edilen Sivil Toplumun GeliĢtirilmesi Konseyi‘nin Kurulması Kararı‘na dayanmaktadır ve
iĢlerini bunun usul kuralları aracılığıyla düzenlemektedir. Konsey için lojistik ve idari iĢler
Hırvatistan Devleti‘nin STK‘lar ile ĠĢbirliği Dairesi tarafından yapılmaktadır.

SĠVĠL TOPLUMUN GELĠġTĠRĠLMESĠ KONSEYĠ’NĠN GÖREVLERĠ:
•
Hırvatistan‘daki sivil toplumun geliĢmesine iliĢkin veya geliĢmesini etkileyen ve
sektörler arası iĢbirliğine iliĢkin veya iĢbirliğini etkileyen kamu politikalarının sürekli izlenmesi
ve analizine katılım
•
sivil toplumun geliĢmesini etkileyen mevzuat taslaklarına iliĢkin Devlet‘e fikir
bildirmeye katılım
•
Hırvatistan Cumhuriyeti Devleti‘nin bakanlıkları ve dairelerinin finanse edilen projeler
ve programlar hakkındaki yıllık raporlarının analizinin yanı sıra sivil toplum kuruluĢlarının
program ve projelerinin kamu kaynakları ile finanse edilmesi için olan ulusal programlara
yönelik önceliklerin planlanmasında iĢbirliği
•
sivil toplum kuruluĢları ile etkin bir istiĢare sistemine dayalı olarak Hırvatistan‘a açık
olan katılım öncesi programlarının ve AB fonlarının kullanımına yönelik önceliklerin
programlanması ve belirlenmesine katılım.
Konsey‘in 27 üyesi bulunmaktadır, 12 tanesi ilgili devlet idaresi kurumlarından ve Hırvatistan
Devleti dairelerinden temsilciler, 12 tanesi sivil toplum, kâr amacı gütmeyen kuruluĢlardan
temsilciler ve 3 tanesi de vakıflardan, sendikalardan ve iĢverenler derneğinden temsilcilerdir
(http://www. uzuvrh.hr/page.aspx?pageID=75). Toplumsal kuruluĢları temsil eden Konsey
üyelerinin önceden belirlenmiĢ alanlarda çalıĢması gerekmektedir (her alan için bir temsilci
gereklidir). Her kuruluĢ aday gösterebilir. (Uygun deneyim, motivasyon mektubu, CV, vb. gibi)
gerekliliklere uygun düĢen her aday ön atamalardan sonra kısa listeye alınır. Bunun
sonrasında kuruluĢların, kuruluĢu temsil eden kiĢi tarafından imzalanıp onaylanan özel bir
formu doldurup posta ile teslim ettiği 15 günlük bir süreç baĢlar. Devlet STK‘lar ile ĠĢbirliği
Dairesi, kazananları ve tüm diğer adayları ve ayrıca her adayın aldığı oy sayısını içeren bir liste
yayınlar. Üyelerin görev süresi üç yıldır ve bazıları yeniden seçilebilir. Toplantılar en az üç
ayda bir yapılmalıdır ve gerekliyse daha da önce yapılmalıdır. Konsey üyeleri, masraflarının
geri ödenmesine rağmen, istihkak almazlar. Konsey, mevcut fonun olup olmamasına bağlı

olarak istihkak alabilecek üyeleri olan Komiteler kurabilir. Konsey, Devlet‘e etkinliklerine iliĢkin
yıllık bir rapor sunmak zorundadır (Hadzi-Miceva 2009, 20).
Sivil Toplumun GeliĢtirilmesi Ulusal Vakfı, temel amacı Hırvatistan Cumhuriyeti‘nde sivil
toplumu teĢvik etmek ve geliĢtirmek olan bir kamu vakfı olarak 16 Ekim 2003 tarihinde
Hırvatistan Parlamentosu‘nun kararlaĢtırdığı özel bir Yasa ile Hırvatistan Cumhuriyeti
tarafından kurulmuĢtur. Ulusal Vakıf, 24 Kasım 2003 tarihinde 2 milyon HRK (Hırvat Kunası)
değerinde kuruluĢ varlığı ve toplumdaki demokratik kuruluĢların ilerlemesinin yanı sıra kâr
amacı gütmeyen sektörün, sektörler arası iĢbirliğinin, sivil giriĢimlerin, yardım severliğin ve
gönüllülüğün sürdürülebilirliğini teĢvik eden programlara uzman desteği ve finansal destek
sağalama amacıyla Ģans oyunlarından elde edilen gelirlerin ve devlet bütçesindeki fonun bir
kısmından elde edilen sürekli içeriye giren fon akıĢları ile tescil edilmiĢtir. Avrupa
sınıflandırması ve küresel sınıflandırmaya göre Ulusal Vakıf, hibe veren programları (Hibe
Vakfı) ve diğer kuruluĢlarla iĢbirliği içerisinde iĢletim faaliyetlerini (ĠĢletme Vakfı) birleĢtiren
karma kamu vakfıdır (Ulusal vakıf: 2011, 5). Hırvatistan Cumhuriyeti Devleti, yönetim
kurulunun üyelerini ve Ulusal Vakfın yöneticisini atamaktadır. Yönetim Kurulu‘nda 9 üye vardır
ve bunlardan 3 temsilci devlet idari kurumlarından (Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Entegrasyon
Bakanlığı ve Bilim, Eğitim ve Spor Bakanlığı), bir temsilci yerel ve bölgesel özerk hükümet
birimlerinde ve 5 temsilci de sivil toplum geliĢimi konusundaki uzmanlardan ve kuruluĢlardan
gelmektedir (Hadzi-Miceva 2009, 20).
VATANDAġLARIN YASAMA SÜREÇLERĠNE KATILIMI
Kanunların, düzenlemelerin ve diğer hukuki fiillerin kabul edilme prosedürleri ile ilgili olan halk
ile ĠstiĢare Kuralları17, 21 Kasım 2009 tarihinde Devlet tarafından kabul edilmiĢtir. Nihai metin,
―STK‘larla ĠĢbirliği Ofisi ve Sivil Toplumun GeliĢtirilmesi Konseyi tarafından çok sayıda STK ile
yürütülen kapsamlı istiĢare sürecinin bir sonucuydu. Söz konusu kurallar, STK‘ların karar alma
süreçlerine katılımının sağlanmasına yardım etmelidir çünkü bu kurallar, ilgili tüm tarafların
temsilcilerini dahil etmek üzere istiĢare süreçlerinin yönetilmesi gereken yolları tanımlamakta
ve buna iliĢkin tavsiyelerde bulunmaktadır.‖ (USAID 2010, 88)
Bu kurallarda belirtilen genel istiĢare ilkeleri katılım, karĢılıklı güven, Ģeffaflık ve sorumluluk ve
yapıcılıktır. Asgari istiĢare standartları ve tedbirleri Ģöyle özetlenebilir: halkın, kanunların ve
diğer düzenlemelerin kabul edilmesine iliĢkin planlarla ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesi
gerekmektedir; öneriler, çevrimiçi olarak veya diğer yollarla halka duyurulmalıdır; yorum ve
öneri sunmak için son gün açıkça belirtilmelidir ve 15 günden az olmamalıdır; istiĢarenin
etkilerine iliĢkin geri bildirimler (önerilerin kabulü veya reddedilmesi) alenen sağlanmalıdır;

düzenleme hazırlama yetkisi olan tüm devlet kurumlarının istiĢare koordinatörü ataması
gerekmektedir. Ġhtiyaçlar ve mevcut kaynaklar düĢünüldüğünde, istiĢare süreci ilgili olan halkın
temsilcileri olarak uzmanların (çalıĢma grubu üyesi olarak atanabilecek olanlar) içerilmesini
ve/veya kanunların, düzenlemelerin ve diğer hukuki fiillerin finansal, sosyal, çevresel ve diğer
etkilerine iliĢkin kamu istiĢarelerinin düzenlemesini zorunlu kılabilir. Diğer taraftan, özellikle de
AB‘ye katılım gerekliliklerinin dinamiklerine iĢaret eden acil durumlarda asgari standartlar
düĢürülebilir. (Nahtigal 2010, 13).
Uygulamada da görülmektedir ki, ĠstiĢare Kuralları uygulaması yavaĢ bir baĢlangıç yapmıĢtır.
2010 yılında devlet idari kurumları tarafından uygulama koordinatörleri atanmıĢtır ve
Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu da yasama organlarının eğitimine yönelik bir ilke aracı olarak
bu kuralların kullanılmasını desteklemiĢtir. Ancak, kurallar metninin net olmayan kısımları
karıĢıklık yaratmıĢtır ve uygulamaya engel olmuĢtur. Metni netleĢtirecek değiĢikliklerin 2011
yılında yapılması beklenmektedir (USAID 2011, 63).
Tüsev-Türkıye‘de Sıvıl Toplumun GelıĢımı Ve Sıvıl Toplum-Kamu IĢbırlığının Güçlendırılmesı
Projesı-Sivil Topluma Yönelik DavranıĢ Ġlkeleri-Avrupa Birliği‘nde Ve Dünyada Kamu
Diyaloğu/ĠliĢkileri-Masa BaĢı AraĢtırmasının Bulguları-Yazan Tina Dijvak-Yayına hazırlayan :
TÜSEV- TÜSEV Yayınları, Ocak 2013
BOLOGNA ÖRNEĞĠ/ITALYA:
Bologna Belediyesi. Bologna‘da belediyenin yürüteceği pek çok hizmet, kooperatiflerden
hizmet yoluyla satın alınarak gerçekleĢtiriliyor. Örneğin evsizler için barınma sorununun
çözümü; bir ev yapılması, bir misafirhane oluĢturulması belediyenin görevi. O insanlar
gerçekten düĢkün durumda. Sağlıklı ve huzurlu bir barınma ihtiyacı hakları var. Bu hakların da
gerçekleĢtirilmesi gerekiyor. Ayrıca sokaklarda yaĢamaları hem temizlik koĢulları, hem de
güvenlik açısından sıkıntılı. Bologna‘da belediyenin kendi misafirhanesini yapıp belediye
bünyesinde çalıĢtırarak evsizlerin sorununu çözmesi yerine bu iĢi üstlenmiĢ bir kooperatif var.
Tamamen evsizlerin ev ihtiyacını çözme üzerine kurulmuĢ ve yaklaĢık 100 kiĢiyi istihdam eden
bir kooperatif bu. Kooperatif boĢ evleri kiralıyor, kontratlarını yapıyor ve evsizleri bu evlere
yerleĢtiriyor. Oradaki bütün yasal sorumluluk kooperatifte. Bu evlerin kirası, giderlerinin
karĢılanmasıyla ilgili de kooperatif ile belediye yıllık bir anlaĢma yapıyor. Belediye yıllık
anlaĢmaya göre kooperatife o ödemeyi yapıyor. Kooperatif aldığı bu ödeme ile bu sorunu
çözmek üzere çalıĢmalarını gerçekleĢtiriyor.
(Sosyal ekonomi web sitesi:Kooperatif Belediyecilik: Gerçek Gönüllülük DayanıĢmayı
Getirir(https://sosyalekonomi.org/kooperatif-belediyecilik-gercek-gonullulukdayanismayi-getirir/)

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNDE SOSYAL
KOOPERATĠFLER: ĠTALYA ÖRNEĞĠ
Sosyal kooperatifler, ulusal ve yerel koĢullara uygun olacak Ģekilde ―sosyal kooperatif‖,―sosyal
dayanıĢma kooperatifi‖ gibi farklı yasal statüler ile faaliyet göstermektedir. Sosyal kooperatifleri
yeni bir kooperatif türü olarak tanıyan ilk ülkelerden biri Ġtalya‘dır. Ġtalya‘da 1980‘lerden beri
yasal
bir düzenleme olmaksızın faaliyet gösteren sosyal dayanıĢma kooperatifleri, 1991 yılında
kabul edilen 381 numaralı yasa ile sosyal kooperatif adıyla yasal bir statü kazanmıĢtır.Kamu
yararına hizmet sağlayan ve istihdama katılımı destekleyen faaliyetler yürüten sosyal
kooperatifler tabi oldukları kurumsal ve mali düzenlemeler açısından kâr getiren bir kuruluĢ
yapısı sergilemektedir. Yasaya göre gönüllüler sosyal kooperatiflerin tam üyesi olabilmekte ve
sosyal kooperatiflerin ortaklık
yapısı farklı üye türlerini kapsayabilmektedir. Buna ek olarak, yasa kapsamında sosyal
kooperatiflere yönelik vergi indirimleri de tanınmaktadır. Sosyal kooperatifler, Kurumlar
Vergisinden muaftır ve Katma Değer Vergisi indiriminden yararlanmaktadır. Ġtalya‘da 381
numaralı yasa sosyal kooperatifleri çalıĢma alanlarına göre ikiye ayırmaktadır. A tipi sosyal
kooperatifler, sosyal hizmetler, eğitim ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir. B tipi sosyal
kooperatifler, dezavantajlı bireylerin tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdamını
sağlama odaklı çalıĢmalar yürütmektedir. B tipi sosyal kooperatiflerde, dezavantajlı bireylerin
çalıĢanların en az yüzde 30‘unu oluĢturmaları yasa kapsamında zorunlu hale getirilmiĢtir.A tipi
sosyal kooperatiflerde ise bu tür bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır.Sosyal kooperatiflerin
yasal bir statü kazanması Ġtalya‘da modelin yaygınlaĢmasına,sundukları hizmet kalitesinin
artmasına ve özellikle yerel yönetimlerle iĢbirliği kurmalarına olanak sağlamıĢtır.18 Zaman
içerisinde küçük-orta boyutta finansal iĢletmeler haline gelen sosyal kooperatifler kuruldukları
bölgelerde yerel kalkınmayı desteklemektelerdir. 2011 yılında Italian National Institute of
Statistics (Istat) tarafından yayımlanan verilere göre, Ġtalya‘da 11.264 sosyal kooperatif; bu
kooperatiflerde 320.513 çalıĢan ve 42.368 gönüllü bulunmaktadır. Sosyal kooperatifçilik modeli
1990‘lı yıllardan bu yana AB üyesi olan birçok ülkede yaygınlaĢmaktadır. Yunanistan,
Macaristan,Polonya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti örneklerinde sosyoekonomik olarak
dezavantajlı kabul edilen bireylerin iĢ gücü piyasasına entegrasyonu, sosyal kooperatifçiliğin
odaklandığı alanlar arasında öne çıkmaktadır.

TÜRKĠYE’DE KOOPERATĠFÇĠLĠK VE SOSYAL KOOPERATĠFLER
Kooperatifçiliğin geliĢtirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması Anayasada bir ilke olarak yer
almaktadır.21 Türkiye‘de kooperatifler türlerine göre 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu22, 1581
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu23, 4572 sayılı Tarım SatıĢ Kooperatif ve
Birlikleri Hakkında Kanuna24 tabi olarak kurulmakta ve faaliyet göstermektelerdir. Anayasada
yer alan kooperatifçiliğin geliĢtirilmesi görevi, 640 sayılı Ticaret Bakanlığının TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname25, 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname26 ve 644 sayılı
Çevre ve ġehircilik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile ayrıntılı olarak açıklanmaktadır Türkiye‘de kooperatifçilik tarımsal alanlarda ortaya çıkmıĢ ve
yoğunlaĢmıĢtır. Yıllar içerisinde ekonomik ve sosyal yapıda meydana gelen değiĢimler ve
ortaya çıkan yeni ihtiyaçların bir sonucu olarak kooperatiflerin faaliyet gösterdiği alanlar
çeĢitlenmiĢtir. Türkiye Kooperatifçilik Raporu 2016‘da yer alan verilere göre, Türkiye‘de 35
farklı konuda faaliyet gösteren 53.259 kooperatif ve 7.422.994 kooperatif ortağı bulunmaktadır.
Faaliyet alanına göre en fazla sayıda kooperatif (27.361) konut yapı alanında olup, bunları
sırasıyla tarımsal kalkınma kooperatifleri (7.201), motorlu taĢıma kooperatifleri (5.803), sulama
kooperatifleri (2.523) ve tüketim kooperatifleri (2.170) izlemektedir. Aynı raporda yer alan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre ise 2016 yılında 763 yeni kooperatif
ve sekiz kooperatif birliği kurulmuĢtur. Yeni kurulan kooperatifler ağırlıklı olarak konut yapı,
tarımsal kalkınma ve motorlu taĢıma kooperatifleridir. 2016 yılında on dört adet ―Kadın GiriĢimi
Üretim ve ĠĢletme Kooperatifi‖ kurulmuĢ ve böylece unvanında ―kadın‖ ifadesi bulunan ve
kadınların aktif olarak faaliyet gösterdiği kooperatiflerin sayısı 141‘e ulaĢmıĢtır. Türkiye
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016) kapsamında farklı ülkelerdeki örnek ve
uygulamalar dikkate alınarak yapılan karĢılaĢtırmalar Türkiye‘de kooperatifçiliğin uluslararası
örneklere kıyasla yetersiz kaldığını göstermektedir. Eylem Planı‘nda yer alan
değerlendirmelere göre toplumun kooperatifleĢme oranı düĢük olmakla birlikte kooperatiflerin
sayısı artıĢ göstermektedir. Türkiye‘de güçlü bir kooperatifçilik yapısı ve anlayıĢının henüz
oluĢmadığına dikkat çeken Eylem Planı, kooperatifçiliğin ağırlıklı olarak konut yapımı ve tarım
alanında yoğunlaĢtığını göstermektedir.
AB ülkelerine kıyasla perakende, kredi-finans,
sigortacılık, enerji üretimi, eğitim, sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kooperatif sayısının
sınırlı olduğuna dikkat çekmektedir.30 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Eylem
Planı‘nın GiriĢimcilik baĢlığı altında yer alan küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelere (KOBĠ)
iliĢkin olarak sunulan durum analizinde ortak iĢ yapma kültürüne, sermaye birikimine ve gelir
dağılımına olumlu katkıları nedeniyle kooperatifçiliğin geliĢtirilmesi bir öncelik olarak
belirlenmiĢtir. 10. Kalkınma Eylem Planı‘nda, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem

Planı‘na atıfta bulunularak, bireylerin ve küçük iĢletmelerin ekonomik ve sosyal refaha
katkılarını artırmak üzere kooperatifleĢme faaliyetlerinin özendirileceği ifade edilmiĢtir. Türkiye
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, uluslararası alanda da kabul gören sosyal kooperatif
yaklaĢımına benzer Ģekilde kooperatiflerin yeni istihdam alanları yaratılması, giriĢimcilik ve
ortak iĢ yapma kültürünün geliĢtirilmesi, sosyal sermayenin artırılması, gelirin daha adil
paylaĢımı ve yoksulluğun azaltılması gibi ekonomik ve sosyal iĢlevleri desteklemesi
gerektiğinin altını çizmektedir. Türkiye‘de eğitim, sağlık, kadın giriĢimciliği, fikri mülkiyet hakları
ve proje danıĢmanlığı ile ilgili alanlarda farklı kooperatif tanımları bulunmasına karĢın kapsayıcı
bir sosyal kooperatif tanımı bulunmamaktadır. Türkiye‘de sosyal kooperatifler ayrı bir tüzel
kiĢilik olarak tanınmamasına rağmen, çalıĢmalarını sosyal kooperatif modeline uygun olarak
yürüten ve kendini sosyal kooperatif olarak tanımlayan örnekler bulunmaktadır. Bu kuruluĢlar
sosyal kooperatifçiliğin tanınması ve yaygınlaĢması için çeĢitli farkındalık yaratma ve
savunuculuk çalıĢmaları yürütmektelerdir. Örneğin, bir eğitim kooperatifi olarak kurulan Genç
ĠĢi Kooperatif, Kasım 2017‘de Ġzmir‘de sosyal kooperatifler, yerel yönetimler ve vakıflardan
temsilcilerin yanı sıra Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden Genel Müdür ve uzmanların
katılımıyla Kooperatifler DayanıĢma Ağı ÇalıĢtayını düzenlemiĢtir. Sosyal kooperatif tanımı,
sosyal kooperatiflerin ilkeleri ve ortak özelliklerinin tartıĢıldığı çalıĢtayda, tüm kooperatiflerin
temelde sosyal bir amaca hizmet ettiği ancak yalnızca ürettiği sosyal artı değer maddi artı
değerden fazla olan kuruluĢların sosyal kooperatif niteliği taĢıdığı ifade edilmiĢtir. Sosyal
kooperatifçiliğin geliĢtirilmesi için yapılan çalıĢmalara kadın kooperatifleri de katkı
sağlamaktadır. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), sosyo-ekonomik olarak
dezavantajlı kadınların ortak sorunlarına çözüm geliĢtirebilecekleri bir örgütlenme modeli
olarak kooperatif modelini benimsemektedir. Modelin yaygınlaĢmasını destekleyen KEDV,
yüze yakın kadın kooperatifini bir araya getiren SĠMURG Kadın Kooperatifleri Birliği‘nin
sekretaryasını yürütmektedir. KEDV Yönetim Kurulu BaĢkanı ġengül Akçar, Türkiye‘de sayısı
artmakta olan kadın kooperatiflerini dünyadaki sosyal kooperatif hareketinin bir yansıması
olarak tanımlamakta ve kadın kooperatiflerinin sundukları ekonomik ve sosyal fırsatlar ve hızlı
geliĢim potansiyellerine rağmen politika ve düzenleyici çerçevenin yetersizliğinden kaynaklı
sorunlarla karĢılaĢtıklarını ifade etmiĢtir.KEDV tarafından yürütülen savunuculuk çalıĢmaları
kapsamında kadın kooperatiflerinin sosyal kooperatifler olarak tanımlanarak yeni bir mevzuata
kavuĢturulmasının yanı sıra, çeĢitli teĢvik ve Genç ĠĢi Kooperatif kurumsal-sosyal-sorumlulukdergisi-kss-turkiye- tedbir programlarından yararlanmaları, zorunlu giderlerinin azaltılması,
özellikle kamu ihaleleri konusunda özel bir teĢvik sağlanması ve bakım hizmetlerini düzenleyen
mevzuatta kooperatiflerin katılımını artıracak değiĢiklikler yapılması ele alınmaktadır. Ticaret
Bakanlığı, sosyal kooperatif modelinin yaygınlaĢtırılması ve mevzuat çalıĢmalarına bir temel
sağlanması amacıyla sosyal kooperatif tanımına uygun faaliyetler yürütmekte olan

kooperatifler ile ortak çalıĢmalar yürütmektedir. Bakanlığa bağlı olarak çalıĢan Kooperatifçilik
Genel Müdürlüğü, sosyal kooperatifçilik modeliyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 2018
yılında Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, GeliĢtirme ve Uygulama Projesi‘ni uygulamaya
baĢlamıĢtır. Projede sosyal kooperatifler bir sosyal giriĢim modeli olarak tanımlanmıĢ ve diğer
kooperatiflerden farkları arasında kamu yararının öncelikli olması, kâr amacı gütmemesi ve
faaliyetleri ile kamusal ihtiyaç ve toplumsal hedefleri gözetmesi gösterilmiĢtir. Ticaret Bakanlığı
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından ortaya konulan bu tanım, Uluslararası Sanayi ve
Hizmet Kooperatifleri Örgütü‘nün (CICOPA) tanımı ile uyumludur ve Ġtalya‘da ortaya çıkmıĢ
olan A ve B tipi sosyal kooperatif modeli yaklaĢımına yakındır. Proje ile sosyal kooperatiflerin
devlet tarafından sağlanamayan ya da eksik Ģekilde sağlanan kamusal hizmetlerin sunumuna
katkı sağlamasının desteklenmesi, modelin geliĢmesi için ihtiyaç duyulan mevzuat
değiĢikliklerinin tespit edilmesi, bu alanda etkin bir kamu politikası önerisi geliĢtirilmesi ve
modelin tanınırlığının artırılması hedeflenmektedir. (TÜSEV-Atölye: Sosyal Kooperatifçilik:
Yasal Mevzuat Açısından Avrupa Birliği Örnekleri Ve Türkiye‘deki GeliĢmeler)
ITALYADAN ÖRNEKLER
La Fondazione ASPHI Onlus (ASPHĠ)
―Engellilerin Mesleki Yeterliliklerinin ve Ġstihdam Edilebilirliklerinin GeliĢtirilmesi Ġçin Uzman
Eğitimi‖ konulu projemizin uygulama süreci ile ilgili olarak ÇalıĢma ziyaretinde bulunmak üzere
Ġtalya‘nın Emile Romanya eyaletinde Bologna kentindeyiz. Projemizin içeriği gereği
uygulamalarda bulunmak üzere proje ortağımız La Fondazione ASPHI Onlus (ASPHĠ) adlı
kuruluĢta kurumla ilgili bilgileri almak üzere kurumun genel müdürü Franko‘nun huzurundayız.
Franko Proje Direktörü Marina Ritz adında bir Görme engelli uzman ve görme engelli biliĢimci
Luca Enei bize kuruluĢları ile ilgili kısa açıklamalarda bulunuyorlar. Bir parentez açalım;
15 günlük Bologna ziyaretimizde bize Marina Ritz‘in refakat edeceğini öğreniyoruz. Maria
projemizin sorumlu uzmanı. Projemizin Bologna‘daki yerel ortaklarını ayarlayan
randevularımızı alan ve çalıĢma programlarımızı çıkartan Maria…
Ġlerleyen zamanda görüyoruz ki Maria sanki her Ģeyi bilen bir kadın. ġehirdeki gezilerimizde de
bize refakat ediyor ve sanki adım hesabiyle nokta atıĢı yaparak gideceğimiz her yere bizi
ulaĢtırıyor. Adeta Ģehrin haritasını bir Compütür‘e kaydeder gibi beynine kaydetmiĢ. , zaman ilk
defa gideceği adresleri tespit edebilmek için navigasyon programı yüklenmiĢ cep telefonunu
kullanmasının dıĢında kimseden ve hiçbir Ģeyden destek almadan bize rehberlik ediyor. Yerel
ulaĢımda belediye otobüslerini kullanıyoruz ve o sanki Ģehrin bütün duraklarını da ezberlemiĢ.

Engelliliğin ne demek olduğunu artık daha iyi anlıyorum. Maria engelli ise ben yaĢamıyorum
dahi diye geçiriyorum içimden. Maria 60‘lı yaĢlarda, görmeyen gözleriyle hayata gülümseyen
bir kadın. Bologna üniversitesinden engelsiz bir öğretim üyesiyle niĢanlı olduğunu öğreniyoruz.
Bizi uğurladıkları günün akĢamında nikâh törenleri vardı. DönüĢten bir ay sonra aradığımızda
ise evlenmiĢ ve balayına çıkmıĢlardı.
Maria engellerini aĢmıĢ
Oysa bizim,
Gönlümüzde engeller,
Kafamızda manialar var,
Dağlar var aĢamadığımız,
Ayaklarımıza prangalar vurmuĢuz,
Kendi engellerimizi inĢa ediyoruz her gün.
Önyargılarımız var yani;
Sığ bir yaĢam tarzının dayattığı mânia‘ları aĢamıyoruz.
Bir çabamızda yok aslında.
Toplumsal bir duyarsızlık nöbetine tutulmuĢ gibiyiz,
Etrafımızda ki olumsuzlukları yok sayarak sahte bir mutluluk hali yaĢamaktayız.
Olumsuzlukları, sorumsuzluk derecesinde yaĢıyoruz.
ĠĢte onlardan biri:
Türkiye nüfusunun % 12,29‘u yaĢamını engelli olarak sürdürmekte. Engelli nüfusun %78‘i iĢ
gücüne dâhil değil. Engellilerin eğitim ve öğretim olanaklarından yararlanamadıkları, bu
nedenle de herhangi bir meslek edinmede olumsuzluklarla karĢılaĢtıkları kurĢun gibi ağır bir
gerçek. ĠĢletmeler ise mesleki yönden yeterlilik sahibi engelli bulamadıklarından yeteri kadar
engelli istihdam edememekten dem vuruyorlar. Ayrıca ülkemizde engellilerin hayatı idame
vasıtalarına ve kitle iletiĢim araçlarına eriĢiminde sıkıntılar var. En önemli problem ise

entegrasyon konusunda ortaya çıkıyor. Engelli vatandaĢlarımızı topluma entegre etmek için
önce aileler, sonra sosyal çevre, sonrada karar alıcıların yeterli tedbirleri almaları gerekiyor.
Ülkemizde yerel yönetimlerin engellilerle ilgili olarak aldıkları tedbirler hala çok yetersiz. Adeta
engelli sokağa çıkamaz haldedir. Ne caddelerde ne sosyal tesislerde ve nede kamu
binalarında engelliler için kolaylık düzenlemeleri yeterli değil.
Toplumda önce zihinlerdeki engellerin kaldırılmasına ihtiyaç var. Önyargılarımızdan
kurtulamadıkça onları da kendileĢtirdiğimiz bir dünya kurmadıkça, onlara karĢı empati
duyguları ile yaklaĢmadıkça bu sorunların çözümü de mümkün gözükmüyor.
―Engellilerin mesleki yeterliliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin geliĢtirilmesi için uzman
eğitimi‖ konulu proje kapsamında Ġtalya‘nın Bologna kentine gerçekleĢtirdiğimiz 15 günlük
teknik seyahatten akılda kalanlar:
Gördüklerimiz adeta hayal ettiklerimizin ötesindeydi. Katılımcılardan Halil KARA hocamın
ifadesiyle Ġtalya da Engelliler için engel kalmamıĢtı.
Bir örnekle iĢi özetlemeye çalıĢalım.
Bir iĢletmede çalıĢan engellinin vücudunda çalıĢabilen tek uzvu ĠĢaret parmağı. Bu engelliye
tekerlekli sandalye kullanabilen bir baĢka engelli kurumdaki tüm birimleri dolaĢarak fotokopi
yapılacak evrakları getiriyor 1. engellide sadece start tuĢuna basarak fotokopi çekiyor. Ve bu
engellinin bir yıl içerisinde 2 milyon fotokopi çektiğini öğreniyoruz. Bu durumdaki bir engellinin
bile istihdam edilmiĢ olması bize iĢletmenin engellilere bakıĢı ile ilgili önemli ipuçları veriyor.
Özellikle Ġtalya da engellilerin entegrasyonu konusunda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını
ve buna paralel çok ciddi geliĢmeler olduğuna tanıklık ettik.
Okullarda engelliler diğer öğrencilerle birlikte eğitimlerini alıyorlar. Bu durum onların toplumdan
ve sosyal hayattan kopmamaları için öngörülmüĢ bir sistem. Sınıfta öğretmenin yanında
öğrenciye destek sağlayan birde uzman bulunuyor.
Caddelerde trafik lambalarının yanında tın,tın ses çıkararak görme engellileri yönlendirilen bir
cihaz var
Aynı düzenek binaların giriĢlerine de konmuĢ, çıkan sesle binanın zilinin yeri belirleniyor.
Yollarda bahçe ve parklarda, binalarda, sosyal tesislerde engelliler için özel düzenlemeler var.

Yani Ġtalya da engelliler için engel yok
Fondazione Asphi Onlus (ASPHĠ) engelliler ve biliĢim teknolojileri alanında faaliyet gösteren
daha çok engellilere biliĢim imkânları sunan bir kuruluĢ. -Asphi‘ 1979‘da Covanni Zenikelli adlı
bir kiĢi tarafından kurulmuĢ. Amacı Engellilerin hayatını kolaylaĢtırıcı onların iletiĢim araçlarına,
eğitim olanaklarına ve hayatı idame vasıtalarına eriĢimini kolaylaĢtırıcı tedbirleri almak onların
özelliklede entegrasyonlarını sağlayıcı adımlar atmak.
Bologna Ġtalya‘da engellilerle ilgili ilk eğitim faaliyetlerini planlayan il olma özelliği taĢıyor.ASPHĠ
ise bu iĢi yapan ilk kuruluĢ. Görme engellilerle ilgili ilk yazılım programını ASPHĠ‘nin kurucusu
Covanni Zanikelli icad etmiĢ ve Covanni 1993‘te ölmüĢ.
Diğer taraftan bölgede ASPHĠ‘nin liderlik ettiği bir uygulama ile engellilerle ilgili tüm projelerde
kamu kurumlarını ve diğer aktörleri koordine eden STK‘lardan oluĢmuĢ bir yapı var. Bu
dünyada ilk olma özelliği taĢıyan önemli bir örnek.
Fondazione Asphi Onlus (ASPHĠ)( https://asphi.it/)kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluĢu
çalıĢanlarının yüzde doksanı engelli. ÇalıĢma masalarının altlarında içinde Ģilteler bulunan
kutular dikkatimizi çekiyor. Bu kutuların bazılarında da köpekler var. Köpekler kurumda çalıĢan
görme engellilerin köpekleri. Bunlar özellikle görme engellilere rehberlik eden eğitimli köpekler,
zaten daha sonraları Ģehri dolaĢırken görüyoruz ki görme engellilerin birçoğu bir yerden bir
yere giderken bu köpeklerden yararlanıyor. Köpekler onlara hem rehberlik ediyor, hem de
kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyor.
Maria bize ASPHĠ nin faaliyetlerini özetliyor.
ASPHĠ‘ Devlet desteği olmayan, ekonomik yönden Ģirketler tarafından desteklenen ve
özellikle bütçesinin büyük bölümünü gerçekleĢtirdiği projelerle ulusal ve uluslar arası
kuruluĢlardan hibe olarak temin eden bir kuruluĢ. ġirketler gönüllü olarak bu kuruluĢa önemli
maddi desteklerde bulunuyorlar. Bu nedenle de kuruluĢun Ģirketlerle ortaklaĢa yürüttükleri
çok sayıda proje var.
ASPHĠ;
o
o
o
o

Engellileri ĠĢ piyasasına entegre eden bir kuruluĢ
ÇalıĢanların niteliklerini artırmak için kurslar düzenliyor
Hayat standartlarını arttırıcı faaliyetler planlıyor ve yürütüyor.
ġirketlerden ödenen paylarla finanse ediliyor.

ASPHI, yaklaĢık 40 yıldır dijital teknolojilerle uğraĢan, kar amacı gütmeyen bir sosyal hizmet
kuruluĢudur.
Vizyonu:
Özürlülerin herkesin fırsatlarına sahip olduğu bir toplum
Misyonu:
Dijital teknolojilerin kullanımıyla engelli bireylerin okulda, iĢte ve toplumda yer almasının teĢvik
edilmesi.
Prensipler:





Yetkinlik: faaliyetlerin planlanması ve kontrolü için nitelikli insan kaynakları
Güvenilirlik: öngörülen zamanda sonuçların ve maliyetlerin elde edilmesi
Adalet: katılımcılar, kullanıcılar ve ortaklarla iliĢkilerin Ģeffaflığı
ĠĢbirliği: baĢkalarıyla çalıĢma yeteneği ve "ağ"

Referans topluluğu:

Engelliler, kendi kendine yetemeyen yaĢlı insanlar ve aileleri.
Ortakları:
ġirketler, kurumlar, okullar, üniversiteler, sosyo-sağlık tesisleri, dernekler ve engellilik veya
engellilik önleme ile ilgili diğer organizasyonlar.

Ġtalya‘daki yasalara göre çalıĢanların % 7 si engelli olmak zorunda. Engelli kadrolarını
dolduramayan her iĢletme dolduramadığı her kadro için yine engellilerle ilgili olarak kullanılmak
üzere oluĢturulan bir fonda toplanmak üzere devlete belli bir miktar ödeme yapmak zorunda.
ASPHĠ engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve onların iletiĢim araçlarına eriĢimlerini
geliĢtirmek için kurslarda düzenliyor.

Bologna‘da engellilere yönelik ilk eğitim kursları ASPHI tarafından düzenlenmiĢ.
ASPHĠ, IBM‘le de ortak projeler yürütüyor. Diğer bir ifade ile engellilerle ilgili programların
geliĢtirilmesi konusunda IBM‘ e danıĢmanlık yapıyor. Bu çerçevede ASPHĠ‘nin birçok çalıĢanı
Zaman, zaman IBM‘de de çalıĢmıĢ. KuruluĢ engellilerle ilgili birçok yazılım programı
gerçekleĢtirmiĢ ve bu yazılımlar Ģu anda birçok ülkede pazarlanıyor. IBM kuruluĢa önemli
ölçüde de maddi destekte bulunuyormuĢ.
ASPHĠ den mezun olan ve IBM‘de çalıĢan engellilerden birçoğu; IBM‘den ayrılarak zamanla
kendiiĢlerini kurmuĢlar ve büyük baĢarılar elde etmiĢler. Birçoğu ASPHI veya benzeri STK‘larla
çalıĢmaya devam ediyor.
Luca Enei bize ASPHĠ‘nin kuruluĢ yıllarında kullandığı bir programı tanıtıyor. Bu programın adı
Optagon
OPTACON:
Yazıları titreĢimle ellere ileten bir alet. Böylece görme engelli kullanıcı titreĢimle parmaklara
iletilen harfleri titreĢimin Ģiddetine ve sayısına göre harfler olarak algılıyor. Ve metni okuyor.
BaĢta ASPHI‘nin kullandığı bu cihaz o günün Ģartlarında birçok görme engellinin hayatını
değiĢtirmiĢ. ġimdi daha geliĢmiĢ cihazlar kullanıyorlar.
Önceleri IBM‘in desteği ile finansmanını sağlayan ASPHI 1980 den sonra Ģirketler
topluluğunun desteği ile yeni finans yapısını oluĢturmuĢ ama hala IBM‘den de destek
alıyormuĢ.
ASPHĠ‘nin yıllar itibariyle engellilere yönelik olarak baĢlattığı faaliyetler ise Ģu Ģekilde
sıralanabilir:
1979 – ilk defa görme engellilerle ilgili programlar yazıldı

1980 – yılında görme engellilerle ilgili programlar uygulandı
1984 – yılında fiziksel engellilerle ilgili programlar yazıldı ve uygulandı
1985 – yılında iĢitme engellilerle ilgili programlar yazıldı ve uygulandı
Yine ASPHĠ tarafından geliĢtirilen ve en çok uygulanan eğitim programları da Ģunlardır.
o
o
o

Bilgisayar programcılığı
Bilgisayar operatörlüğü
Telefon operatörlüğü

Bu kurslar engellilere ücretsiz olarak veriliyor ve bu programların modülleri de ASPHĠ
tarafından geliĢtirilmiĢ.
Engellilere ne zaman müdahale ediyorsunuz diye sorduğumuzda Lucie bize engelliliği tespit
edildiği anda diye cevap veriyor.Doğan çocuklara hastanelerde engelliliğin tespitine yönelik
bazı testlerin yapılması zorunlu imiĢ.Ama bazı engellerin doğuĢtan tespiti mümkün
olmuyormuĢ.
ASPHI‘nin önemli bir amacıda Bilgi ve iletiĢim teknolojileri vasıtasıyla kiĢilerin engelliliklerini
araĢtırma. Yani engellilikleri tespit etme faaliyeti. Son zamanlarda ASPHĠ nin bu faaliyeti diğer
faaliyetlerine göre daha ön plana çıkmıĢ.
ASPHĠ bu hizmeti sağlarken;
o YaklaĢım
o Dinleme
o Kaynak
o Ġhtiyacı karĢılama
ġeklinde bir yöntem kullanıyor.
(Françesko Lovantini adında bir öğretmen Milano da Engellilerin ihtiyaçlarını araĢtırarak farklı
bir yaklaĢım geliĢtirmiĢ.(25 sene IBM‘de çalıĢmıĢ ġimdi tekrar ASPHI‘de çalıĢıyormuĢ)
1.
2.

Her engellinin ihtiyacına göre program geliĢtiriyor.
ĠĢitme engellilar için okuma ve yazma ile ilgili Ġtalyanca ilk yazılım 1985 yılında
ASPHI tarafından gerçekleĢtirilmiĢ.

3.

Bu yazılım sesi Ģekle dönüĢtürüyor, olması gereken Ģekillere göre kiĢi sesini
geliĢtirerek konuĢmayı öğreniyor.[ bu yazılımı Türkiye ye de satmıĢlar ve Bu program
5-6 yıldır Türkiye‘de kullanılıyormuĢ]
Lucie 1987‘de ilk engellilerle ilgili okul projesini geliĢtirdik diyor birçok ilde engelliler
için okullar açılmıĢ ancak engelliler Ġtalya da normal sınıflara da kabul edildiği için bu
okullara talep olmamıĢ ve bu okullar zamanla kapanmıĢ. ġu anda Ġtalya da
engellilerle ilgili okullar yok.

Engelli olanlar olmayanlarla aynı sınıfta ders görüyor.
Ġtalya da engellileri entegre edebilmek için 20 kiĢilik sınıflarda en fazla 2 engelli olmak
zorunluluğu getirilmiĢ her sınıfta 2 engelli öğrenci için öğretmenden farklı olarak iki uzmanda
görevlendiriliyor. Bu uzmanlardan biri öğretmene diğeri de engelli öğrencilere destek veriyor.
Uzmanlar okulda kendilerine ait bir odada bulunuyorlar ve ihtiyaç halinde destek görevini
gerçekleĢtiriyorlar.( Ġtalya Bu uygulamasıyla Avrupa da tek)
Engellilik düzeyi açısından sınıfa adaptasyonu mümkün olmayanlar ayrı sınıflarda eğitiliyor.(Bu
özellikle zihinsel engelliler için geçerli)
Okula gidemeyen (Yatağa bağımlı) evden ve hastaneden çıkamayan engelliler ise online
olarak sınıf ortamına katılıyorlar.
Temel eğitim 14 yaĢına kadar
Sınıflar ortalama 20 en fazlada 25 kiĢilik
Ġlk 5 yıl temel eğitim 3 yıl yönlendirmeli temel eğitim uygulanıyor.
Engellilerin engellilikle ilgili her türlü malzemelerini devlet ve yerel yönetimler temin ediyorlar.
ASPHĠ de Eğiticilerin eğitimi de yapılıyor
Engellilerle ilgili bir yerde sorun yaĢanıyorsa oraya hemen uzman gönderiliyor
ASPHĠ nin Roma, Milano ve Torino‘da da temsilcilikleri var
Sınıf ortamı ve harici ortamlarda çocukları görüntülemek ve yayınlamak yasak bu nedenle
fotoğraf almamız kısıtlanıyor.
Engellilerle ilgili istatistikler ülkede çok yetersiz, sağlıklı istatistikî bilgi alamıyoruz.

Ġtalya da bilinen 30000 kör,9000 iĢitme engelli ve dilsiz var
Dyslexia ( Okuma güçlüğü):
Ġtalya‘da Dyslexia engel olarak tanınmıyor ( bu Ġtalya için bir sıkıntı)
ASPHĠ nin engellilik tespitinde kullandığı yöntem:

Research

Testing

ASPHI nin faaliyet yöntemi;
o
o
o

Ġlerleme süreci
Farklı uzmanlarla iĢbirliği
AraĢtırma ve eğitim

ASPHI faaliyetlerinin çıktıları
o
o
o
o

Okul entegrasyonu
ĠĢ entegrasyonu
Rehabilitasyon
Bağımsız hayat

Develogme
nt

Soveading Trainings

ĠĢ entegrasyonu konusunda %7 lik kontenjanın kullanılabilmesi için eğitim yönlendirmelerinin
yapılması destekleniyor.
ASPHI
-Projeler geliĢtiriyor.
-Hizmet odaklı faaliyetler yürütüyor
-ĠĢ entegrasyonu sağlıyor,iĢ baĢı eğitimleri veriyor.
-Engelli çalıĢanların tekrar eğitimi (mesleki yeterlilik geliĢimi)ni düzenliyor
Engelli eğitilir

ĠĢe yerleĢtirilir

Hizmet içi eğitim verilir

Bu süreç Ġtalya da yasal zorunluluktur
ASPHI
-Kurumlara engeliler için rehberler hazırlıyor.
-2004 yılında kanun çıkmıĢ bütün kurumlara engellilerle ilgili eriĢim için WEB sitesi zorunluluğu
getirilmiĢ. Bunu denetleme ve değerlendirme yetkisi ASPHI‘ye verilmiĢ.
- ASPHI Diğer STK‘larla iĢbirliği içerisinde çalıĢıyor.
-Ġhtiyaca binaen dıĢardan uzmanlarla çalıĢıp engellilere psikolojik destek sağlayabiliyorlar.
-ASPHI Avrupa bilgisayar kullanıcıları lisansı test merkezi VAV‘ın Ġtalya‘daki tek yasal temsilcisi
konumunda. Bu merkez sınav yapıp sertifikasyonu sağlıyor. Avrupa‘nın bir çok yerinde de bu
sınav ve test merkezi uygulamasını ASPHI yapıyor. Materyalleri de ( Sınava hazırlık için) biz
hazırlayıp engellilere sunuyoruz diyor Enei(cd,booklet, v.s.)
ASPHI tarafından Dyslexia konusundaki faaliyetler sınıf entegrasyonu ile baĢlıyormuĢ
Sınıf entegrasyonu 3 aĢamada yapılıyor
-Dijital sınıf (hazırlanması)
-Okuma zorunluluğunun tespiti

-Öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi
Enei sunumunda Dyslexia (okuma zorluğu) Tanınmadığı için bunlarla ilgili materyalleri biz
hazırlayıp devletin bu konudaki açığını kapatmaya çalıĢıyoruz diyor.
DĠJĠTAL CLASROOM:
2002 yılından beri pek çok okulda dijital clasroom (elektronik sınıflar)kurduk diye ekliyor
(engelliler için biliĢim sınıfları) dijital beyaz tahtalardan çok verim alıyoruz. Normal sınıflar dahi
eğitimlerine ilaveten bu sınıfları kullanıyorlar.
-Tüm engel grupları için farklı materyal ve yazılımlarla donatılmıĢ sınıflar kullanıyoruz
-Bu sınıfları normal sınıflarla birlikte düzenlediğimiz ortamlarda var.
-Enei önemli bir tespitte bulunuyor; Bütün bu materyalleri Ģimdi temin etmek bir kiĢiyi daha
sonra topluma monte etmekten daha kolay ve ucuz.
Ve anlatmaya devam ediyor
Dyslexia‘nın derece olarak tespiti için bir dijital test geliĢtirdik.
(Sınıflarda ancak çocukların fotoğrafları arkadan çekiliyor yüzleri görünmüyor-(yasak)
-Rehabilitasyon – iyileĢtirme içinde geliĢtirilmiĢ yazılımlarımız var.
-Bologna üniversitesinde engelli öğrencilerle ilgili merkezimizde öğrenme sınıfları oluĢturduk.
Onlar gelip bireysel çalıĢmalar yapıyor uzmanlarımızda rehberlik ediyor. Burada geliĢmiĢ
teknolojileri kullanıyorlar.
-Üniversitelilere ders ve sınav hazırlıkları için ücretsiz özel dersler veriyoruz.
1 uzman ve 1 öğretmen 1 engelliyi alıp ona bireysel dersler veriyorlar.
-Öğrencilerin bireysel ihtiyaçları için danıĢmanlıkta yapıyoruz. Bu bizimde tecrübe birikimimizi
arttırıyor.
-ÇalıĢma performansı geliĢtirmek
-ĠĢbirliğini arttırmak faaliyetlerimizin en önemli çıktısı

-Öğretmenlerin dudaklarını okuyarak yazıya aktaran bir program geliĢtirdik
-Öğrenci dudakları okuyarak ders dinliyor aynı zamanda yazıcıdan da not (text) olarak çıktı
alıyor.
(Naturaly sqeaking)
-Ellerini kullanamayanların sesle bilgisayarı komuta etmesiyle ilgilide bir programımız var.
-Biz geliĢtirdiğimiz her Ģeyi IBM‘e veriyoruz onlarda teknolojiye adapte ediyor. IBM‘in AR-GE‘si
gibiyiz.
-Üniversitelere video konferansla ders anlatıyoruz(internet üzerinden)
Interpeter ( ĠĢaret dili anlatan): evde öğretmenin anlattıklarını videodan dinliyor video
konferansla öğrencilere anlatıyor. Öğrenciden soru alıp öğretmene aktarıyor cevabı tekrar
öğrenciye sunuyor.
REHABĠLĠTASYON:
Ġnsanların Eğitimi için Teknolojik Destek ( STEP)projemiz var.
Kim katılabilir
-Herkes
-Engelliler
-Öğrenciler
-ÇalıĢtırıcılar
-Doktarlar
-Uzmanlar
-ĠĢçiler
-Çocuklar
-Aileler

ASPHĠ’nin diğer faaliyetleri:
OTĠZĠM:
Otizm Konusunda uzmanları ile ailelere danıĢmanlık veriyor
Otistik çocukların tespitini yapıyor. Tespiti yapılan çocuklara rehberlik ediyor.
ERGONOMĠ:
Çevre, çalıĢma ve yaĢama ortamı hazırlaması konusunda ihtiyaca göre ve evlerde
danıĢmanlık yapıyor.
2 yılda bir engelli fuarı düzenliyor (Geleneksel hale gelen Handimatic ilk olarak 2008 geçen yıl
kasım ayında düzenlendi)
Bütün kurum kuruluĢların engellilerle ilgili faaliyetleri imkân ve kabiliyetleri bu fuarda
sergileniyor, seminerler, konferanslar, toplantılar, çalıĢma gurupları düzenleniyor.
Engelliler kendi çalıĢmalarını sunum ve pozisyonlarını sergiliyor.
ÇalıĢanlar, Aileler ve yerel halk bu etkinliklere yoğun olarak katılıyor.
2008 sergisine 8200 kayıtlı katılımcı dahil edildi. (ulusal düzeyde bir sergi idi)
Paula: Öğretmen ( ASPHI )de uygulamalara katılıyor ve bize Ģunları söylüyor;
Engelli Ġnsanların ĠĢ ortamlarına entegrasyonu ile ilgileniyorum.
ÇalıĢanların %7‘sinin engelli olması konusunun yasal bir zorunluluk olmasına Ģirketler tepkili
engellilerden verim alamadıklarını söylüyorlar
Biz ise donatıldıkları takdirde engellilerinde üretebileceklerine insanları inandırmaya
uğraĢıyoruz.
Felsefemiz: engelli insanlarında bir yük, maliyet olmaktan çıkartılıp kaynak-üreten bireyler
olması sağlamak.

Paula bize engeliler için ASPHĠ tarafından geliĢtirilen Akıllı Tahta Uygulamalarından örnekler
veriyor ve örnek bir ders anlatımı gerçekleĢtiriyor.(Necat ÖNDER- ―Bir Lonardo Da Vinci
Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya Notları‖)

La societa AMASTASĠS (Bologna/Italya)
www.assoausili.it
3 grup ta faaliyet yürütüyorlar:
1-

Eğitim alanında metodoloji geliĢtirme
Hedef grup–özellikle mesleki eğitim öğrencilerinden öğrenme güçlüğü çekenler

2-

Demografik Engelliler için adaptasyon eğitimi
Hedef grup -Ġtalyan olmayıp adaptasyon güçlüğü çeken dezavantajlılar

3-

Öğrenme güçlüğü çekenler için yazılım geliĢtirme, eriĢilebilirlik.
Hedef grup-Dyslexia engelli çocuklar

Dyslexia :
Kurum iĢ hayatında ve sınıf ortamında Dyslexia hastalarının desteklenmesi ile ilgili
materyalleri geliĢtirmeye yönelik yoğun çalıĢma yürütüyor.
Dyslexia için geliĢtirilen program Ģöyle çalıĢıyor
1-

Akıllı tahta yazmada daha çok Ģekillerle sembolize edilmiĢ, simgelerle
betimlenmiĢ,yada figürlerle kategorize edilmiĢ materyaller kullanılıyor.
2- Dijital kitaplar geliĢtirilmiĢ.
3- Herhangi bir paragraf tahtaya yansıtıldığında paragraftaki her harf sesle ve her
kelime Ģekillerle izah ediliyor. ġahıs yazamıyorsa, sesle komut vererek‘te yazıları
kullanabiliyor.
Bu programın kullanılabilmesi için öğretmenin öğretmenlere de eğitim veriliyor.
Kurumun uzmanları Ġtalya‘da tüm okulları gezip programı öğretmenlere öğretiyorlar.
Bu yazılımlar basitten zora doğru değiĢiyor.

Bu program Ģekillerle desteklendiği için ( kelime +Ģekil ) zihinsel engelliler ve iĢitme
engellilar içinde kullanılabiliyor.
Yazılımı Anastasyas geliĢtirmiĢ.
Programın adı: Loquendo demo ( Carlo Mobile Superquederno integrazioni.it)
Yazılımlar okul seviyelerine göre değiĢiyor.
o Ġlkokul
o Ortaokul
o Lise gibi
Her türlü engelli grupları hedef alan kurslar (dersler) için program geliĢtirmiĢler. AB
fonlarını kullanarak kaynak sağlamıĢlar. WEB sitesine üye olan herkes bu programları
ücretsiz kullanabiliyor.
Auto CAD kursundan bir örnek sunum izledik
Öğleden Sonra tekrar ASPHI deyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz.
ASPHI
Konular
1-Görme engellilerin bilgisayar kullanımı
2-EriĢilebilirlik
1-Görme engellilerin bilgisayar kullanımı
Küçük el tahtasında her karekter için altı tane delik var bu deliklerden kağıtlara iğneler
batırılıyor batırılan iğne sayıları ile bunun çapraz alt, alta, üst, üste batırılıĢ tarzı harfleri
belirliyor. Ġğne batırma iĢlemi sağdan sola kâğıdın okunuĢu ters çevrildiği için soldan sağa
doğru.
Broille (alfebesi ) mekanizması :
Bilgisayar klavyesinin altına takılan ayrı bir aparat, bu aparatın ucunda iğne ucu
çıkıntılarından oluĢan görme engelliler alfabesi var.

Görme engelliler kolayca yazabilir ama ekranı okuyamaz ekranı okumaya yarayan bir
program geliĢtirilmiĢ. Braille terminali (alfabesi) Braille display hem ekran alfabeden
okumayı sağlıyor hem de bu alfabeyi kullanmayı öğrenemeyenler için ekrandaki metni
sesli olarak okuyan program geliĢtirilmiĢ.
Bir engellinin Braille alfabesini çocukluktan öğrenmesi gerekiyormuĢ ileri yaĢta
öğrenmekte zorlanıyorlarmıĢ.
2-EriĢilebilirlik
Web accessibilty initiative ( web eriĢilebilirliği ) bir AB projesi ( AB fonlarından
desteklenmiĢ)
Görme engellilerin web sayfalarına eriĢilebilirliklerini amaçlıyor. Web sayfasına
eriĢilebilirlik için bir rehber yayınlanmıĢ.
Web Content Accessibilty Guidelines ( WLANG)
(WLANG)Felsefesi herkesin (bütün insanların ) web sayfasına eriĢimini sağlamak
Braille alfabesi
Kırk tane karekter kümesi ( her küme bir harf)

. . . . . .

Bilgisayar ekranı okurken her iğne ucu çıkıntısı inip

. . . . . .

çıkıyor görme engelli kiĢi elleri ile dokunup

. . . . . . hareketli çıkıntıları hissederek karakterleri ve kelimeleri okuyor
. . . . . .

Her bir nokta bir
Ġğne ucu çıkıntısı

8 adet uçtan 6 tanesi
Harfleri ifade ediyor
7‘si kullanılmıĢsa büyük
Harfi gösteriyor
Jaws adı verilen bir programı kontrol ediyor yapacağımız iĢlemlerde tavsiyelerde bulunuyor.
(Necat ÖNDER- 2012 ―Bir Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya Notları‖)

ISTITO DEL CIECHI (Bologna/Italya)
(Görme Engellilerin ĠletiĢim Merkezi )
Mr.Francesco CAVAZZA
Projemizin Bologna‘daki Yerel Ortağı Kurum
Binaların giriĢinde zilin yanında sürekli tık, tık sesi veren cihaz var bu zil sesi görme engellilere
zilin yerini gösteriyor
Sunumu yapanlar
Ms : ( Lucia Iuvone ) Görme engellilere yardım konularında görevli
Dr: Frederica Bartolomei
Görme engelliler doktoru
Kurum kör ve görme engellilere her türlü ekipman ve yardımın yapıldığı özel bir kuruluĢ
Büyük bir kuruluĢ çeĢitli birimleri var, bu birim bir banka ve vakıf tarafından finanse ediliyor
birimin donanımını Sağlık Bakanlığı sağlıyor. Bu merkezde eğitim faaliyetleri ise eyalet valiliği
(yönetimi) tarafından karĢılanıyor.
Kurumun Bu biriminde 4 kiĢi çalıĢıyor 2 kiĢi düĢük görme sorunu olan 2 kiĢi ise görme
engellilerle ilgili sorunları çözmeye çalıĢıyor.

Kuruma 4 yaĢından 90 yaĢına kadar her yaĢ gurubundan yararlanıcılar geliyor.
Ġlk adımda kiĢilerin görme derecesi test ediliyor, bundan sonra ne tür yardım yapılabileceği
listeleniyor, sonrada tedavi ve ekipman tedariki boyutuna geçiliyor.
Yapılan testlerden örnekler gösterildi
Çocuklarla ilgili testler:
Görme sorunu yüksek olan çocuklara büyük Ģekiller gösteriliyor tanımlamaları
( okumaları) isteniyor.
Daha sonra Constaraut testleri veriliyor
-ġekillerin Net‘ten net olmayana doğru zeminden seçilerek okunması isteniyor.
-Okuması olanlara ise logaritmik test büyük harften küçüğe doğru uygulanıyor.
RMRED: testi
Okuma hızını ölçen testler

Piramit Ģeklinde yazılar olan testler
Görme sorunu tespiti
Görme sorunu tespit edildikten sonra gözlük, lens gibi müdahalelerle giderilemeyen özürler için
elektronik müdahaleler uygulanıyor.
Optik müdahaleden sonuç alınmazsa elektronik büyüteçler kullanılmıĢ görme aletleri
kullanılıyor.
DüĢük kontrast sorunu yaĢayan özürlülere kontrast‘larını arttırıcı merceklerle yardımda
bulunuluyor.

Basit mercekler görüntüyü süzerek
iletiyor
Okullarda görme özürlü çocuklar ve ailede görme özürlü çocuklarla ilgili hissedilen
rahatsızlıklar olduğunda okul ve aileler bu birime yönlendiriliyor.
YetiĢkinleri ise doktorlar yönlendiriyor.
SĠGORTA SĠSTEMĠ
Kurumumuz raporu yazıyor bu rapora göre ya kuruluĢumuz ya da sağlık kuruluĢları tedavi ve
ekipmanı karĢılıyor. Rapor ve fatura karĢı ödemeler devletin ilgili kurumları tarafından yapılıyor.
Kurum yazılımı ve elektronik cihazı satıyor.
Gözlük ise gözlükçülerden alınıyor.
Elektronik cihazların kiĢinin özrüne göre seçilmesini ve ayarlanmasını yapabilen bir kuruluĢuz
diyor Lucia.
6 yıl önce Muayene olduğunda bir katılım payı ödenirdi. Bunu engelli olmayanlar öderdi.
Ödenen miktarsa Muayeneye göre değiĢirdi.
Mesela bir kan testi için 70 Euro civarında katılım ödenirdi. Ama son 6 yıldır hizmetin ve
malzemenin tamamı ücretsiz karĢılanıyor.

Türkiye‘deki I. Kademe II. Kademe sağlık kuruluĢları sistemi soruldu.
Lucia cevaben Ġtalya‘da aile hekimliği
burası bir hastane veya tedavi merkezi değil.

uygulaması

var

(

bizdeki

gibi)

Biz tespit ve tavsiyelerde bulunan bir kuruluĢuz. KuruluĢta çalıĢanlar tamamen görme engelliler
diyor. (Necat ÖNDER- 2012―Bir Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya
Notları‖)
ISTITC DEL CIECHI (Bologna/Italya)
Görme Engelliler Eğitim merkezi
Sunumu yapan Mrs: Prof Vincenzo Bizi
Psico Pedagogista
KuruluĢun hizmetleri , Lombardiya ve Piedmont okullarına katılan yüzlerce görme engelli ve
kısmi gören birçok öğrenciyle ilgilenen Tylo-pedagojik danıĢma merkezi etrafında
dönmektedir . Eğitim sektörü, Ġtalya'da dağıtılan dokunsal öğretim materyallerinin araĢtırma
ve üretim merkezi ile Braille'deki skolastik metinler için transkripsiyon merkezi ve görme
engelliler için geniĢletilmiĢ karakterler ile desteklenmektedir.
Teknolojik-BT alanında, kuruluĢ , öğrenciler, yetiĢkinler veya emekliler, görme engelli insanlar
arasında dijital teknolojilere eriĢilebilirlik konusunda eğitim yolları ve projeler
geliĢtirmekte, kendi AraĢtırma, Eğitim ve BiliĢim DanıĢmanlık Merkezi aracılığıyla faaliyet
göstermektedir,

44 yıldır bu iĢi yapıyor. Görme özürlü çocukların eğitmeni. ġu anda özellikle bu kurumda ileri
derece görme özürlü çocukların normal eğitim öğretim ortamına adaptasyonu üzerine çalıĢıyor.
Bir ekiple birlikte çalıĢıyor. Bu birimi okul için pedagojik danıĢma merkezi olarak kurmuĢlar.
Ġtalya da 0-15 yaĢ arası engelli 5000 kiĢi var( kayıtlı olan ) bu rakamın yarısı kadarının baĢka
engelleri de var.
Bir çocuk bize intikal ettiği zaman en küçük görme özrü olup olmadığı tespit edilmeye
çalıĢılıyor. Zaman içerisinde bu özürde ilerleme olup olmadığı gözleniyor.
Bir Dosya Gösterdi
Her özürlü çocuğun kartları var bu dosyada. Aynı kayıtlar bilgisayar ortamında da
var.
Bizim için önemli Ģey özrün bebeklikten tespit edilip geliĢim sürecinin izlenmesi. Çünkü tedavi
için bütün iĢaretler burada.
Olaya tek taraflı yaklaĢmıyoruz aile, okul, sağlık kuruluĢları nöro psikiyatristlerle birlikte
inceliyoruz.
Ġtalya‘daki engelli çocukların geliĢim sürecinin takibi yasal olarak nöro psikiyatristler de olduğu
için çalıĢmalarımıza onları da dahil ediyoruz.
Bizim rolümüz öncelikle bireyi normal eğitime entegre olabileceğini anlatmak sonra aile, okul
ve topluma.
KiĢinin bu sürec‘te doğru kiĢilerle doğru kuruluĢlarla ve doğru ekipmanlarla çalıĢması önemli.
Biz bunun yasal organizasyonunu sağlıyoruz.
Biz yalnızca kiĢiye değil aile, öğretmen ve idarecilere de eğitim programları uyguluyoruz.
Bu merkez yokken bireyler kendi gayretleriyle bir Ģeyler yapıyordu biz bu kurumla önemli
boĢluğu doldurduk. Bilimsel çalıĢma ve organizasyonlarla açılım getirdik.
1977‘den önce engelli okulları vardı Ģimdi engelliler normal okullarda eğitim alıyor.
Bu kurumda 1977 öncesi bir engelli okulu idi.

Buradaki en somut faaliyetimiz Braily alfabesi ile kitapların nasıl yazılacağını belirliyoruz eğitim
modelleri geliĢtiriyoruz.
Buna ilaveten bireylere yönelik aile ve okullara, ders materyallerinin nasıl kullanılacağı öğreten
bir kuruluĢuz.
Bütün birikimlerimizi sosyal taraflara aktarıyoruz.
Engellilerin diğer öğrencilerle birlikte eğitim gördüğü bu okul sistemi ispanya, Fransa, Hollanda
gibi ülkelerde yok bu ülkelerde okul dıĢında eğitim veriyor. Bu sistem Ġtalya‘da tek.
1976 yılında çıkan 360 sayılı yasa bu tür bir sistemin önünü açtı.
Yasadan sonra ailelerin %99 ‗dan fazlası ( görme özrü olan çocukların aileleri ) çocuklarını
normal okullara verdiğinden diğer okullar öğrenci bulamadığında kapandı.Ancak diğer engelleri
de olan çocuklar o engelleri nedeniyle okul dıĢında destek eğitimi aldılar.
Soruya cevap;
Ġki sistemi karĢılaĢtırdığımızda Ģu %100 iyidir demek çok zor.
Eğer sadece eğitimin kalitesini ele alırsak özel eğitim kurumları avantajlıdır.
Eğitimin en iyisini verseniz bile toplumdan soyutlanan bir çocuğun kazanımlarını
yaĢayabileceği bir ortam oluĢturamazsınız. Burada doğru bir tercih yapmak çok önemli.
Sosyal entegrasyonu sağlama görevi ailelere bırakıldığında bir ilerleme sağlanamadığı
çocuğun sosyal hayattan soyutlandığı görüldü.
ġunu da söylemek gerekir.
Kör bir insan için aktif bir sosyal grubun parçası olmak dünyada her Ģeyden önemlidir.
Engelli bir kız ve ailesiyle toplantımız var deyip müsaade istediler.
Kabartma Ģekiller ve çeĢitli karakterdeki yazılardan örnekler gösterdiler.
1000 civarında kabartma modelleri varmıĢ
Görme engelliler için Ģekil dizayn etmede kullandıkları bir pano ( tahta) gösterdiler.

Marca (Kör)
Ferrigo Enstitu‘de Direktör
Mesleki Eğitim DanıĢmalığı Yapıyor
Marca ve Vainer Broccoli çeĢitli sunumlar yaptı çeĢitli elektronik cihazlarla ilgili bilgiler verdiler.

Antenos Museum (Bologna/Italya)
(Engelliler Müzesi)
Müze rehberi Aleksandra ( kör )
1994 yılında sergi salonu olarak kullanılmaya baĢlamıĢ ve daha sonra 1999 yılında müze
olarak açılmıĢ.
Müzede insan, hayvan ve doğa figürlerinden oluĢan heykeller kabartmalar, tablolar var
Eserler alçıdan yapılmıĢ, el yordamıyla algılamaları kolaylaĢtırmak için kabartma Ģeklinde
yapılmıĢ heykeller ve heykelcikler var
―Görme engelliler içinde sanat‖ anlayıĢıyla yola çıkan bir grubun Bologna belediyesi ile
görüĢmeleri sonucu ortaya çıkmıĢ.
Müzede ünlü tablolar monalisa, mikalenjelonun eserleri v.b. kabartma tablolara dönüĢtürülmüĢ
ve bu tür eserleri görme engellilerin de tanımaları sağlanmıĢ
Her bir resmin önünde görme engelliler için oluĢturulmuĢ braily alfabesi ile yazılmıĢ tablo ile
ilgili bilgiler var. Görme engelliler tabloyu bir taraftan el yordamıyla tanımaya çalıĢırken bir
taraftan da bu alfabeden eserle ilgili bilgileri okuyabiliyorlar.
Soyut eserlerde derinlik kavramını anlatabilmek için sanat ve estetik eğitimi veriliyor.
Bu müzeye halktan herkes geliyor. Görenlerde görmeyenlerin gözünden bakmayı öğreniyor.
Görenlere gözlerini kapatıp el yordamıyla eserleri tanımalarını sağlıyorlar.
Aynı uygulamayı katılımcı arkadaĢımız Cevdet‘e gözlerini kapattırarak uygulattılar.

Bu arada Aleksandra Türkiye‘de kör bir ressam olduğunu söyledi ismi Armağan‘mıĢ. ama ne
yazık ki biz adını bile duymadık ve bunu ayıp hanemize yazıyoruz. Kendiside uluslar arası
organizasyonlardan ve yarıĢmalardan tanıyormuĢ Armağanı. Tüh bize desem yeridir.
Bologna‘da bir görme engelli heykeltıraĢ okulu açmıĢ. Görme engellilere de olmayanlara da
heykel eğiticiliği yapıyor. (Necat ÖNDER- 2012―Bir Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme
Raporu -Ġtalya Notları‖)
CHD - SELEBRAL PALSĠ ( SP ) (Bologna/Italya)
Bu kuruluĢta 4 kiĢi çalıĢıyor
Biri Patrisya
Diğeri Stafany; Stafany burada 22 yıldır çalıĢan engelli bir birey,
Ve diğer çalıĢanlar ise kurumla ilintili gönüllülerden oluĢuyor. Özürlü çalıĢanların açıklamalarını
dinliyoruz.
Bu kuruluĢun faaliyetleri Calamaya projesiyle baĢladı. Calamaya mürekkep ĢiĢesi demek
Proje çok geniĢ bir katılımla baĢladı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerle kolektif
olarak baĢlatıldı.
Faaliyetlerimiz hem burada bireysel eğitimler vererek hem de okullarda gerçekleĢtirdiğimiz bir
dizi aktivitelerle devam ediyor.
Okullardaki faaliyetlerimizde her sınıfta 1 animatör, 1 engelli bir engelsiz bulunuyor
Sınıf faaliyetlerinde: Ģarkılar, oyunlar, drama ile eğitim faaliyetleri yürütülüyor.
Burada ki engelliler sınıflarda animatör olarak çalıĢıyor. BaĢından geçen Ģeyleri oyunlarla
eğlendirici bir Ģekilde sınıftakilere anlatıyorlar.
Tatyana : ( bir baĢka engelli ) 3 yıldır bu oluĢumda. Ġlkokul, ortaokul, lise ve üniversite
çağındaki engellilerle vakit geçiriyor onlara eĢlik ediyor.( anlaĢılamayacak kadar zor konuĢuyor
)
Liselerde rol play denilen roller, simülasyon v.s. gibi araçlarla drama faaliyetleriyle ilgileniyor.
Kendisinin pedagoji eğitimi var. Burada olmaktan mutlu olduğunu söylüyor.

Maryo : ( engelli ) projede rol almakla engellilerin pozisyonlarının nasıl değiĢtiğini engellilerin
baĢkalarından yardım almadan yaĢayabileceklerini öğrendiğini söylüyor. Burada engellilerle
ilgili her Ģeyin artık konuĢulabileceğini söylüyor.
Stafanny ( engelsiz personel ) : buradaki faaliyetlerde hiç kimse, hiçbir zaman engellilerin
kusurunu ayıbını saklamaz gizlemez. Burada engellilerin diğer insanlar gibi kusurları ile birlikte
birey oldukları kabul edilir.
Engelli Ġtalyanca dıĢında bir dille konuĢuyor Ġtalyan değil
ÇalıĢanların bir anahtar mesajı var, engelli Ģanssız, bahtsız eve kapanan kiĢi değildir.
Engellilere hayata küsmeden, eve kapanmadan çocuklara çeĢitli aktivitelerle hizmetler
sunuluyor. Bu tür aktiviteleri izlemeye gelen çocuklar genellikle engelsiz çocuklar engellilerle
birlikte aynı ortamı paylaĢıyorlar.
Kolamaya projesi
22 yıl önce Bologno‘da doğdu. Proje kapsamında 3 grup oluĢturuldu. Bu gruplar Ġtalya ve Ġtalya
dıĢında çeĢitli gösterilere ve animasyonlara katılarak toplumda farkındalıklların geliĢmesine
katkı sağlıyorlar. aynı zamanda engellilerin yeteneklerinin ortaya çıkmasını ve entegrasyonunu
sağlıyorlar.
Bu oyunları okul, okul gezip sınıflarda da uyguluyorlar. Gezdikleri okullarda engellilere
rastlarlarsa onları da gruplarına katmaya çalıĢıyorlar.Onlara da bir takım roller veriyorlar.
Buradaki engellilerin bir kısmı aileleri ile yaĢıyor bir kısmı bakımevinde yaĢıyorlar.
7 engelli ve 1 personelle havadan sudan konuĢmalar yapıyoruz.
STAFANNY anlatıyor: Tatyana (spesifik bir çok engeli bulunan bir Ģahıs)ailesiyle yaĢıyor
Tatyana Bu faaliyetleri gönüllülük esasına göre yürütüyor. Kendileri istekli. aileler istekli , bizler
istekliyiz diyor
Burası engellilerin iĢ yeri diye ekliyor
Buradaki Ģahıslar için fizyoterapist filan ihtiyacı olursa belediyenin sosyal hizmetler
bölümünden uzman geliyor veya fizyoterapist merkezlerine gidiyorlar.

Buradaki faaliyetler için finansman, Emilei Romanya eyalet yönetimi tarafından karĢılanıyor
veya üretilen projelerle Avrupa komisyonundan fon sağlanıyor, ayrıca bazı birliklerde bizi
destekliyor. Engelsiz çalıĢanların ücretlerini gönüllü bir Ģirket karĢılıyor. Engelli çalıĢanlar ise
devletten asgari ücret alıyor.
Okullardaki gösterilerimizin masraflarını okul yönetimleri karĢılıyor. Okullardaki gösterilere
aileler ve halktan da isteyenler katılıyor. Bu herkeste bir empati duygusunun geliĢmesine zemin
hazırlıyor.
Stafanny
Yürütülen faaliyetlerde aileler iĢin içine dahil edilmiyor. Ailelerin desteği olmadan engellilerin
yapabilecekleri bağımsız olarak sergileniyor. Ancak gösterilerin sunumunda ailelere bilgi
veriliyor. Aileler sadece izlemeye geliyor. Gösteriden sonra, çocuklarını alıp mutlu bir Ģekilde
evlerine dönüyorlar diye anlatıyor.
Matiye : ( engelli ) yaptıkları faaliyetlerin öncesinde okullara engellilerin faaliyet yapacakları
söyleniyor ancak öğrencilere programı engellilerin sunacağı konusunda bilgi verilmiyor.
Okulların önceden bilgilendirilmesi fakat çocuklara bilgi verilmemesinin nedeni çocukların
acıma duygusuyla ön yargılı bir Ģekilde gelmesini engellemek için
Perde açıldığında önce bir ĢaĢkınlık yaĢanıyor ama yapılanlar görülünce bu çabuk
atlatılıyor.Yani öğrenciler hazırlıksız ( önyargısız ) yakalanıyor.
Bazı çocukların konuĢmalarını ancak uzman desteğiyle anlayabiliyoruz.
Mario : ( engelli ) gösterileri 3 aĢamada sunduklarını. Ġlk aĢamada perde açıldığında
çocuklarda panik ve korku oluĢtuğunu daha sonraki aĢamada bu korkunun çocuklarda
kabullenme ve coĢkuya dönüĢtüğünü anlattı. 3 aĢamanın yani oyunun sonunda hüzün hâkim
oluyormuĢ öğrenciler gruptan ayrılmak istemiyorlarmıĢ.
Fiziksel kontak noktası çok ilginç.
1. AĢamada hiç kimse bize dokunmaz korkarlar
2. AĢamada istediğimiz bazı Ģeyleri bize uzatırlar
3. AĢamada soyunup giyinmemize yardımcı olurlar
Hiçbir zaman engelsiz öğrencilerle gruptaki engellileri birlikte oynamaya zorlamayız.
Sonra bu kendiliğinden olur engelsizlerde gruba zaman, zaman katılır diyor

Patrisya
Burası aynı zamanda bir eğitim mekanı iĢ içinde eğitimde yapıyor. Buradaki grubun
eğitimleri konusunda dıĢarıdan gönüllü eğitimciler geliyor ( zaman, zaman )
KiĢisel geliĢimlerinin yanı sıra ayda bir defa toplu olarak seminer düzenlenir ve onlara
katılırlar. Yani geliĢmeler ve yöntemler anlatılır.
Ġlköğretim çocuklarıyla çalıĢmak daha kolay liseliler daha ön yargılı oluyor. Ġlk
öğretimdeki oyun mantığıyla yaklaĢtıkları için onlarla iletiĢim daha kolay oluyor daha
çabuk empati kuruluyor.
Soru: Önümüzdeki günlerde bir faaliyet var mı? Katıla bilir miyiz?
Cevap: Eğitim sezonu bittiği için böyle bir imkân yok.
Öğrenciler tekerlekli sandalyeyi görünce ürküyor. Biz onlara bir kısmınız bu sandalyeyi
sökün diyoruz. Onlar söküp dağıtıyor diğer kısmına bunları takın diyoruz böylece hem
haz alıyorlar hem de kontak kuruluyor.
Gruptaki bazı kiĢilerin konuĢma engelleri de olduğundan onları baĢta kendi arkadaĢları
da anlamıyordu. KonuĢma engelli olan kiĢinin bir yanı bip , bir yanına bop grubu
oluĢturuluyor diye devam ediyor patrisya.
ġahıs konuĢuyor hangi grup konuĢmayı anlarsa ses veriyor. Bip grubu bip diyor, bop
grubu bop diyor böyle bir bip bop oyunu geliĢtirilmiĢler kendi aralarında. Böylece
iletiĢimleri birbirini anlamaları geliĢmiĢ.
YarıĢmalar düzenleniyor ( tekerlekli sandalyeliler ) her bir engel çeĢidi için bir kaynaĢma
modeli geliĢtirmiĢler.
Engelsiz çocuklara
Diyelim ki ayakların yok. Tekerlekli sandalyeyle ne yapabileceğini göster diyoruz. O
bütün faaliyetlerini sergilemeye çalıĢıyor ve böylece empati kuruluyor.
Projenin adının niye ( kalamoya ) mürekkep ĢiĢesi olduğu soruldu?

Çocuklar birer beyaz sayfalar, bu projeyi kendi içtenlikleriyle (yani mürekkepleriyle)yine
kendileri Ģekillendiriyorlar cevabını aldık.
Aynı kurumda bir baĢka birimdeyiz
Burası da Engelliler için Dokümantasyon merkezi
Sunumu bu defa Massimo yapıyor
Massimo bu merkezin (kütüphanenin sorumlusu) . ( Ģimdi onu dinliyoruz )
Bu dokümantasyon merkezinin amacı engellilerle ilgili her türlü kitap araĢtırma sonuçlarını
toplamak. AraĢtırmacılar gelip bizim kaynaklarımızdan yararlanıyor.(Necat ÖNDER- 2012 ―Bir
Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya Notları‖)

BĠBLĠOTECA CENTRO DI DOLUMANTEZONE (Bologna/Italya)
Ġtalya‘daki yerel ortaklardan bir baĢka sivil toplum kuruluĢu
Sunumu yapan Hacca
Parlanta diye bir dergi çıkarıyoruz. Bu kurumu ziyaret eden tüm araĢtırmacıların ve
vatandaĢların düĢüncelerine bu dergide yer veriyoruz.
Bilim sanat, cinsellik, aile, yaĢam, eğitim gibi her konudan bir Ģeyler bulabileceğiniz bir
dergi bu.
Engellilerle ilgili her türlü geliĢmeler de bu dergide yayınlanıyor.
Yaptığımız bir baĢka Ģey
Turizm rehberi engelliler için nerede ne olduğunu ve bunlara eriĢimin nasıl
sağlanacağının gösterildiği bir rehber.
Bu kütüphanede 9000 kitap var. Bunun yanı sıra 1994‘den beri çıkan engellilerle ilgili
tüm yayınlarda burada arĢivleniyor ve yararlanıcıların istifadesine sunuluyor.

Kütüphanedeki kaynaklar Ġtalyan kaynakları.( ulusal ) hepsi pedagojik kitaplar tıbbi
kitaplar yok.
CHD‘de engellilere yönelik danıĢmanlık hizmetleri de veriliyor

FORDAIZONE FORTETO onlus Centro Documantozione Handicap
(Centro Regionale Ausile for Physically Disabled People) (Bologna/Italya)
Sunumu yapan Claudio Biteli
NHS-Natinonal Helth Servicesi-Ulusal sağlık bakanlığının izniyle tüm Ġtalya‘da faaliyet
gösteriyor. Merkezi Roma‘da. Ġllerde yerel idareler var. Her yerel idarede ( belediye ) yerel
sağlık hizmetleri servisi var. Bologna‘da da Sağlık ve Sosyal hizmetler ağı var.
1-Sağlık hizmetleri ağı (Kamu sağlık sektörü,STK‘lar,ĠĢletmeler)
2- Sosyal hizmetler ağı (Kamu sağlık sektörü,STK‘lar,ĠĢletmeler)
Bölgemizdeki sağlık hizmetler ağı biraz alanının dıĢına çıkarak sosyal hizmetlerde el
atmaya baĢladı.
Zaten birbirinden bağımsız düĢünülemez.
Biz Bologna bölgesi sağlık kuruluĢuna bağlıyız.
Alanımız engelliler için ileri teknoloji
Ġtalya‘nın her bölgesinde ASPHI gibi kuruluĢları da koordine ediyoruz. Bu ağın adı GLIC
Bologna‘da neler yapıyoruz?
AT teknoloji ile uğraĢıyoruz: yardımcı ( destek ) teknoloji
80 yıl önceki Bologna da burası zihinsel engelliler hastanesi idi.
15. yy burası manastırdı çeĢitli yönetim değiĢiklikleri burayı dönüĢtürdü ve en sonunda
biz buradayız.

Tarih boyunca çok geniĢ bir alanda hizmet vermiĢ Carte Roncati denen bir yer burası.
Avrupa‘nın her yerinde dağınık olmak üzere her yerde merkezleri varmıĢ önceleri.
Biz bu dağınıklığı merkezimiz etrafında topladık. Emile Romanya‘ya bağlı 9 adet valilik
var. Emile Romanya‘ya 4 000 000 Bologna 1 000 000 Bologna merkez 500 00 nüfusa
sahip.
Birimlerimiz:
o
o
o
o
o
o

Bilimsel Engelliler merkezi
Nero-Motor engelli olan çocuklar ( 0-20 yaĢ ) merkezi
Destek teknolojisi merkezi,
Hareketlilik merkezi,
-Kendine hâkim olma eğitim merkezi
Çevreye adaptasyon eğitimi merkezi

Değerlendirme, ölçüm ve danıĢmanlık hizmetleri veriyoruz. Engelliler Materyal desteğini
baĢka kuruluĢlardan sağlıyorlar.
Kaynak: Necat ÖNDER- 2012―Bir Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya
Notları‖

The AT area(Bologna/Italya)
At area da 22 kiĢi çalıĢıyor. Bu ekip çok disiplinli bir ekip.
Bir engellinin sorununa yaklaĢır iken, çok karmaĢık bir durumla karĢılaĢacağımızın
farkındayız.
-Engelli
-YaĢadığı yer ,
-Bölgesel ve yerel kaynaklar,
-Ailesi,

-Çevresi gibi unsurları birlikte değerlendirmek zorundayız.
Bu uzun ve zor bir süreç.
Örnek: Okumada motor engelli veya fiziksel engelli bir kiĢi ile çalıĢırken piyasada
sorunun çözümüne yönelik pek çok geliĢme olduğunu biliriz. Bunları takip etmek
zorundayız. Etkili bir sonuca gitmek için bütün unsurlar göz önünde bulundurulur.

ÇALIŞMA
FELSEFEMİZ

ENGELLİ KİŞİ

ÇEVRE
( KÜLTÜREL
ÇEVRE) ARKA
PLAN
TEKNOLOJİ

o
o
o
o
o
o
o
o

Eğitimciler
Mühendisler ( elektronik )
Psikologlar,
Doktorlar,
Fizyoterapistler
Yapı ve ev ortamına adaptasyon uzmanları
Ġç mimarlar (Engelliler için mimari geliĢtirme iç mimari dizayn)
Pedagoglar la birlikte çalıĢıyoruz

Main Area AT (AT‘ın ana alanları)
o
o
o
o
o
o
o
o
Kaynak: Necat
Notları‖

Bilgisayar eriĢimi
Ev ve çevre kontrolü
Günlük yaĢam
Bilgi iletiĢim
Tedavi
Terapi
Mimari
Adaptasyon
ÖNDER- 2012―Bir Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya

AIAS Blogna Gulus(Bologna/Italya)
AIAS: kar amaçlı olmayan kuruluĢ ve 22 personeli bize AIAS sağlıyor
Resmi kurumları koordine eden bir kuruluĢ AIAS ( Bu tür bir çözüm dünyada istisnadır)
Hedef gruplar; bireyler, aileler, arkadaĢ çevresi
Daha çok profesyonellerle çalıyoruz
Kamu kuruluĢlarını karar alma sürecinde yönlendiren bir pozisyondayız.her teknik
durumun hedef gruba doğrudan çözüm getiremeyeceği açık.Kurumda hem kaynak
oluyoruz.hem de Engellilerle ilgili bir kültür oluĢturuyoruz.
-Eğitim,

-Staj ve
-Yeterliliklerin geliĢtirilmesi yolu ile bunu baĢarıyoruz.
Engelliler için aĢağıdaki hizmetleri sağlıyoruz:
o
o
o
o
o
o
o

Cihaz, test v.b. ile yapılan değerlendirme
Destek hizmetleri
YaĢadığı yerde, okulda, iĢ yerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler
ĠĢ, okul eve uygun teknolojik cihaz tespiti
Cihazlarla ilgili kullanım bilgisi- kiĢiye ve ailesine
AT cihazlarının ödünç verilmesi
ĠletiĢim

Ayrıca;
o
o
o
o
o
o

Bilgisayar teknoloji için kullanılan cihazları emanet verebiliyoruz.
KiĢiye özel, rahatsızlığa özel destekler sağlıyoruz
Profesyonel ve kurumlara eğitim veriyoruz
Seminer, kurs, mesleki eğitimler veriyoruz
DanıĢmanlık yapıyoruz
Politika geliĢtirme faaliyetlerinde bulunuyoruz

Rehberlik hizmetlerimiz;
o
o
o
o
o
o
o

KiĢi odaklı yaklaĢım
Hayat kalitesini artırma
Bağımsız danıĢmanlık
Serbest ( ticari kaygılarda ) danıĢmanlık
Uzun vadeli sözleĢmeler
Entegre hizmetler Conte Roncateain hizmetleri
Kurumlar arsı iĢ birliği

Bağımsız danıĢmanlık:
Pek çok cihazımız var, ancak bir marka ile ilgimiz yok. Kimseye bir Ģey satmıyoruz.
Çözüme odaklı kullanıyoruz. ġöyle bir cihaz lazım deriz marka önermiyoruz. Firmaların

baskılarına direniyoruz. Özellikle koordine ettiğimiz kamu kurumlarının idarecilerinin bu
duruma direnmesi bizi rahatlatıyor.
ġirketlerle çalıĢırken hiçbir malını satmayı garanti etmeyeceğimizi söyleyerek iĢbirliğine
baĢlıyoruz.
Ġtalya‘nın baĢka bölgelerinde bu iĢin tam olarak baĢarıldığını söyleyemeyiz.
Bologna ve Milano bu alanlarda lider durumda.
Diğer kuruluĢlarının da bizim kadar bağımsız olabilmeleri için çalıĢıyoruz. Biz
gerçektende bir modeliz.
o
o
o

Doğru cihazı,
Doğru desteği,
Doğru kiĢiye ulaĢtırmaya çalıĢıyoruz.

Çünkü heba edilecek kaynağımız yok. Kaynaklarımızı hor kullanacak kadar zengin
değiliz diyor.
Örnek:
o
o
o
o
o
o
Engelli,
gerekli.

Ev ve günlük yaĢam
Bilgi toplama.
Ġlk tanıĢma,
Talebin değerlendirilmesi,
Veri toplama,
Kaynakların ve uzmanların dâhil edilmesi.
aile, uzman, kaynak sağlayıcıyı bir masaya oturturuz. Ortak bir vizyon için bu

UYGULAMA:
o Uygulama testleri yaparız.
o Kaynakları ve iĢlemleri tanımlarız.
o Eğitim, rehberlik ve sunulan kaynakların kullanımına dair bilgiler veririz.
o
DEĞERELENDĠRME.
o

Beklenti ve ihtiyaçlar belirlenir

o Hayat biçiminin incelenmesi, tavsiyeler
o Show room da kullanıcılara gösteriler yapılır.
o
UGULAMA SONRASI
o Dokümantasyon, belgelendirme
o Diğer servislere yönlendirme
o Takip desteği
o
BAHÇE: Kurumun bahçesini geziyoruz
Kurumun bahçesi her türlü engel grubu için düzenlenmiĢ bir eğitim alanı. Her tür bitki ve
çiçek var birçok bitkiyi dokunarak çiçekleri de koklayarak tanımaları sağlanıyor. Görme
engelliler için düzenlenmiĢ fıskiyeler var. Her tür bitki, çiçek ve materyalin yanında brail
alfabesi ile düzenlenmiĢ o Ģeyin adını ve tanımını içeren tabelalar var. Tekerlekli
sandalye kullanan engelliler için düzenlenmiĢ trafik eğitim alanı yapmıĢlar
BÜTÇE
% 20 kamu kaynaklarını kullanabiliyoruz
% 15 oranında ulusal projeler ve AB komisyonundan kaynak alıyoruz.
YaklaĢık yılda 2000 kiĢiye destek veriyoruz. Her kiĢiye bir tek hizmet vermiyoruz.
Engelliliğin doğası gereği bir çok komplike hizmeti bir arada veriyoruz.
Biz en ciddi vakalarla uğraĢıyoruz daha az seviyedeki engelliliklerle diğer kuruluĢlar
ilgileniyor.
Ġġ MAK diye tanımladığı yerinde adaptasyon uygulaması ile ilgili bir örnek:
Trafik kazası geçirmiĢbir kiĢi için yapılan uygulamayı anlatıyor.
Carlo 35 yaĢında Trafik kazası geçirmiĢ
Hedef: ĠĢe dönüĢünü sağlamak
Amaç: Bilgisayar adaptasyonu
Faaliyetler:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
SONUÇ:

Fiziksel çevrenin hazırlanması gerçekleĢti
ĠĢ ortamının ıĢık hava dizaynı yapıldı
ĠĢ arkadaĢlarına eğitim verildi
ĠĢ yerine geldiğinde yapılacak hazırlıklar konusunda arkadaĢlarına eğitim
verildi
ÇalıĢma ortamının ona göre dizaynı sağlandı ( talep, bilgi v.s.)
Elini zor kullanıyor kendisine göre maus ayarlandı
Vücudu uzun süre tutamıyor masaya düĢmesin diye göğüslük yapıldı
Telefon ekipmanı kulağına yerleĢtirildi
Ortak alanlar onun kullanımına göre düzenlendi. Kahve makinesi faks,
fotokopi makinesi v.s.

6 ay‘lık bir uğraĢ ve 12 toplantı sonucu ĠĢ ortamına hazırlandı.
Sonuç: Carlo çok verimli bir çalıĢan hale getirildi. Bunun için çok önemli bir kaynak
harcandı
Ve son söz;‖Carlo‘nun iĢsizliği daha büyük ekonomik kayıp olacaktı.‖
Daha sonra kuruma ait Showroom Gezildi
1.

Çocuk bölümü

Engelli çocuklar için oyuncaklar. Sandalyeler Brail alfabesiyle hikâye kitapları, çocukların
yaptığı resimler, çocukların kumandalarla kullanabileceği teknolojiye ilk adım araçları v.s.
Bedensel yeterliliklerin geliĢtirilmesine yarayan aletler. Bu cihazların bir kısmı Ģirketler
tarafından hediye edildi, böylece ürünleri sergileme Ģansları oluyor.
2-Dikey Engelliler Bölümü
TaĢınabilir rampalar var, bazı engelliler bu rampaları arabalarında da taĢıyorlar.
Yukarı ve aĢağı istikametlerde çalıĢan kompleks bir tekerlekli sandalye engel durumuna göre
çeĢitli eklentilerle desteklenen mekanizmaları çok fonksiyonlu araçlar.
Hem paletle çalıĢan, hem tekerlekle çalıĢan tek sandalye, engelli arazi kesimlerinde paletle,
düz yerlerde tekerlekle çalıĢıyor. Cihazda tekerleklerden palete, paletten tekerleklere geçiĢi

sağlayan ve basamakları inip çıkmaya yarayan asansör sistemi var. Dünyada bu sistemi ilk
defa Ġtalyan‘lar geliĢtirdi.
-Sahil ve banyolar için kolay oturmayı veya uzanmayı sağlayan bir araç
-Kumsalda kullanılan tekerlekli sandalyeler
-Hafif, kolay taĢınabilir 10-15 kilo arası tekerlekli sandalyeler vücut pozisyonu için
ayarlanabiliyor.
-Elektrikli oturak çok, çok ağır engellilerin vücut hareketlerinin geliĢtirilmesini sağlayan
cihazlar
-Yüksekliği ve pozisyonu ayarlanabilir sandalyeler, büro ve ev tipi
-Aynı iĢi dıĢ mekânda yapabilecek donanımı olan sandalyeler.
-Ortopedik ayarlanabilir yataklar
-ÇeĢitli elektronik cihazlar
-Tuvalet, banyo, mutfak yatak odası donanımları
-Ayakla, dirsekle, parmakla, diz kapağıyla gözle, dudak okumayla, sesle çalıĢtırılan
bilgisayarlar ve bilgisayar programları
-KiĢi felçli sadece gözlerini kullanabiliyor. Göz bebeğinin hareketleri ile bilgisayara komutlar
veriliyor, kiĢi telefon edebiliyor, sayfa çevirebiliyor, kitap okuyabiliyor
Bilgisayarlar Ġsveç‘te yapılmıĢ, yazılım Ġtalya‘da geliĢtirilmiĢ.
Bilgisayar üzerinde, göz ve dudakla, sesle, kapı, perde, ocak v.s. kontrol edebiliyor
kullanabiliyor. Bu cihazların 4 çeĢidi var. Askeri teknolojinin geliĢtirdiği cihazların
dönüĢtürülmesini baz alarak imal edilmiĢ. 10000 Euro ile 20000 Euro arası satılıyor. Çok
sınırlı sayıda insana hitap ettiği için az üretiliyor, pahalı olması bundan dolayı.(Necat
ÖNDER- 2012―Bir Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya Notları‖)

Facolte dı scıenze della formazıone carsı

BOLZANO ÜNĠVERSĠTV (Bologna/Italya)
KuruluĢ engellilerle ilgili tüm faaliyetlerini bölgedeki STK‘larla iĢbirliği içinde yürütüyor ve
onlara destek sağlıyor.
Angelo Errani: Pedagog
Öğrenme güçlüğü çekenlere eğitim veriyor.
Dr. Dimitris Argiropoulos
ÇalıĢma alanı etnik gruplar ve çingeneler
Angelo ile konuĢuyoruz
-Angelo bu bölgedeki öğretmenlerin eğitiminden sorumlu. 3-6 yaĢ arası ilkokul öğretmenleri
ile 6-10 yaĢ arası ilkokul öğretmenlerinin eğitimi ile uğraĢıyor.
Özel etnik çalıĢma alanı, bu yaĢ grubundaki çocukların sosyal hayata ve eğitim ortamına
hazırlanması.
Her bir engellinin ( etnik ) özel ihtiyaçlarından baĢlayarak grup ve sosyal ihtiyaçlarına kadar
Angelo‘nun çalıĢma alanı.
Normal bir öğretmenin bu tür öğrencilerin her türlü ihtiyacını karĢılaması beklenemez. Biz bu
alanda öğretmenleri destekliyoruz.(bilimsel destek )
Engellilerin her konuda eriĢimi için danıĢmanlıkta yapıyorlar.
Ġtalya‘da engellilerin Entegrasyonu ile ilgili yasalar çıkarıldı, Sağlık ve eğitim bakanlığı bu
kapsamda iĢbirliği içinde ve bu düzenlemeler bazı alanlarda çok katı tedbirleri içeriyor.
EĞĠTĠMCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ
Öğreticilerin eğitimi yasal düzenlemelerle takip ediliyor.
Teknoloji geliĢtirme iĢi ile de ilgileniyoruz.
Eğiticinin sınıfta bulunma amacı yeniden belirlendi. Eğiticilerin yeni amacı sınıftaki engellilerin
potansiyelini ortaya çıkarmak ve onun doğru yaklaĢımlarla problemlerini çözmek.

Öğretmenler öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkardıktan sonra bağımsız hareket
edebilmesini sağlayıcı destekleyici bir süreci oluĢturur. Aileden, çevreden bağımsız olarak
kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayıcı bir süreç. ÇeĢitli araçlarla desteklenen bir süreç.
Hizmetler ve sosyal faaliyetlerden engellilerin yararlanabilmesi için her türlü bariyerin
kaldırılması öğretmenlerin sorumluluğunda.
Engellilerin engellerinin kaldırılması için Bologna‘da müze kuruldu (Antenos MüzesiDaha önce bu müzeyi gezdik )
Nihai amaç engellilik kavramını insanların çeĢitlilik olarak algılayacağı bir zemini oluĢturmak.
Tüm önyargıları kaldırmak.
Eğiticilerin eğitimlerini Hizmet içi eğitim kursu ile gerçekleĢtiriyorlar. Programlar ve notlar web
sitesinde yayınlanıyor.
Öğretmenlerin kurslara katılımı zorunlu.
Öğretmenler için kursun süresi 5 yıl, Eğitimciler için 3 yıl( sınıfta iki kiĢi varsa)
Her bir program, birbirinden farklı olduğundan saatleri total olarak farklı.
Bu kurslar yüksek lisans faaliyetleri Ģeklinde planlanmıĢ daha sonra alanda akademik
eğitimlerine devam edebiliyorlar
Bu alanı seçen uzman eğiticiler zorunlu yüksek lisans yapıyor (zorunlu kurs )
Bütün öğretmenlerin katıldığı 500 saatlik standart bir kurs var. Öğretmenler buna katılmak ve
kursa ait raporu vermek zorunda.
Öğretmenler bu program sonunda
-Okul müdürlerinin
-DanıĢmanların
-Öğrencilerin değerlendirmesi ( not ile)Sonucu baĢarılı sayılırlar.
FAALĠYETLER

ġimdide formasyon bilimleri fakültesindeyiz;
Burada;
-Temel bilimler kursu
-Kültürel ve sosyal bilimler kursu
(0-3 yaĢ arası öğretmenlerine eğitim kursu veriliyor)
UZMANLIK EĞĠTĠMĠ KURSLARI
-Pedagoji
—Uluslar arası iliĢkiler
—AraĢtırma yapılan sair birçok branĢı ihtiva ediyor
Prof.Jose J. Chade
Pedegogia Speciale ( Pedagog )
ĠĢitme engellilerle ( iĢitme engelli ) ilgili çalıĢmalar yürütüyor.
ĠĢitme engellilarla ilgili uzmanlarla ( öğretmenin yanına verilen uzmanlar )eğitim sürdürüyor.
Eğitimde bu çalıĢma 30 yıllık kademeli bir geliĢim sonunda geldiğimiz nokta diye özetliyor.
Engellilerin bulunduğu sınıfta önce öğretmene destek olacak uzmanlar veriliyordu. Sonra bu
öğrenciye dest sorumlu uzman haline getirildi.
-ĠĢaret dili
-Sözlü iletiĢim kuralları öğretiliyor.
Sözlü ĠletiĢim
Prof.Jose J. Chade
DoğuĢtan iĢitme engelli olanlarla konuĢmak imkânsız hale geliyor.

Bebeklik dönemi ve sonrası iĢitme engelli olan çocukların konuĢması ile ilgileniyoruz. Aileleri
çocukları ile konuĢmaları konusunda teĢvik ediyoruz.
Yürüttüğümüz çalıĢmalarla konuĢturma konusunda %50‘lik baĢarımız var. Bunu arttırmaya
çalıĢıyoruz diyor.
ĠĢaret Dili
Tam iĢitme engellilar için iletiĢimi sağlıyoruz ancak entegrasyonu sağlayamıyoruz. Bizim
amacımız onları da konuĢturarak entegrasyonu sağlamak. Okullarda tam iĢitme engellilar için
iĢaret dili uzmanları bulunduruluyor.
Ġlkokul ve ortaokullarda iĢitme engelli öğrenciler için kulak cihazları ve mikrofonları var. Diğer
teknolojik desteklerle de takviye ediliyorlar.
Engellileri sınıflara dağıtırken aynı tür engellileri bir sınıfa koyuyoruz. Görme engelliler, iĢitme
engellilar, zihinsel engelliler ayrı, ayrı sınıflarda eğitim alıyor.
Birde çok spesifik engeli bulunanlar için eğitimden çok entegrasyona yöneliyoruz. Tabii ki
eğitimleri de devam ediyor ama aksayarak.
Yasalarımız toplumun her kesimine engellilerle ilgili sorumluluklar yüklüyor.
Bütüncül yaklaĢımlarla sorunu çözmeye çalıĢıyoruz.
Engellilerin çocukluğundan itibaren tüm geliĢimi bir dokümantasyon merkezinde toplanır,
karakteristik özelliklerinden, notlarına, sınavlarından, ailesine varıncaya kadar bütün bilgileri
dosyasındadır. Öğretmenler, uzmanlar, doktorlar engellilere yaklaĢırken bu dokümanlardan
faydalanır.
Müdahale engellilik (iĢitme engellilık ) tespit edildiği anda baĢlar.
Engellilerin eğitimi, teknolojik destek v.s. hepsi devlet tarafından karĢılanıyor.
Öğrencilere ve ailelerine rehabilitasyon desteği sağlık bakanlığının ilgili birimleri tarafından
sağlanıyor.
Özellikle birden fazla engellilik varsa daha yoğun çalıĢmalar yapılıyor.

En kompleks vakalarda bile engelli sınıf ortamından kopartılmaz.(Necat ÖNDER- 2012―Bir
Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya Notları‖)

L’ASSOCIAZIONE LIS-LEARNING(Bologna/Italya)
www.lis-learning.com
ĠĢitme engellilarla ilgili küçük bir organizasyon
(Mrs. Alma iĢitme engellilarla ilgili ulusal bir kuruluĢta çalıĢmıĢ Filipinli bir bayan, bu gün bu
kuruluĢta misafirmiĢ)
Dino Cilyeni: Kurumun müdürü
Sisteme baĢtan muhalif ve her konuda itirazları olan bir zat. Kendisi ĠĢaret dili konusunda
ulusal çapta çevirmenmiĢ.
Ve iĢte onun anlattıkları;
. 1977 yılına kadar iĢitme engellilar aynı okullarda özel eğitim görüyordu.1977‘de bu
uygulama kaldırıldı.
ĠĢitme engellilerde diğer engelliler gibi her sınıfa iki kiĢi olarak alınıyordu ancak Son yıllarda
her sınıfta en fazla 1 adet iĢitme engelli çocuk bulunduruluyor. Zaten çoğu zaman her okula
1-2 kiĢi düĢüyor. Engellilerin eğitim gördüğü sınıflarda 1 öğretmen 1 uzman ve 1 iĢaret dili
çevirmeni bulunuyor. ĠĢitme engellilar için her sınıfta 3 görevli bulunuyor.
Uzmanın görevi öğretmene ve öğrenciye destek hizmeti vermek. Bu üçlü grup haftada 20-25
saat birlikte çalıĢıyor. Çevirmenlerin ücretleri yerel hükümet kaynakları tarafından
karĢılanıyor.
Eğer yerel yönetim çevirmenlere daha fazla para verse bu süre uzar ancak her eyalette farklı
süre uygulamaları var.
Normal eğitim haftada 30 saat
Sistemin yeteri kadar çalıĢamamasının nedeni geliĢtirilen iĢaret dilinin standartlarının düĢük
olmasından kaynaklanıyor.

Ġtalya‘da iĢaret dilini tanımlayan bir yasal düzenleme yok. Bu nedenle eğitim bakanlığı ve
üniversiteler kurs düzenleyemiyor iĢaret dili ancak özel kurslarla öğretiliyor.
Ġtalya‘da 4 tane üniversitede bu alanda araĢtırma çalıĢmaları yapılıyor. Ancak yasal bir
düzenleme olmaması daha aĢağı seviyede kaliteyi düĢürüyor.
ġu anda Bologna‘da 10 edat iĢaret dili uzmanı var.
Kurslar düzenleniyor, danıĢmanlık hizmetleri veriliyor, okullara enstitülere, ailelere
danıĢmanlık ver kurs veriyorlar.
Aileler Ġtalyan okullarından Ģikâyetçi. Beklentilerin karĢılanmadığından bahsediyorlar.
Eğer çocuk bir topluluğun içindeyse kendini entegre olmuĢ hissediyor. Yoksa tecrit edilmiĢlik
yaĢıyor.
Politik anlamda bizim politikacılar sadece kulaklık vermek, teknolojik destek sağlamakla
yetiniyorlar. Tabii sorunlar bununla bitmiyor ve çok karmaĢık.
Üniversitenin sunduğu rakamlar ve söyledikleri gerçekleri yansıtmıyor. Onlara göre her Ģey
güzel. Hâlbuki engellilerin problemleri çözülemiyor çok ciddi sıkıntılar var
Devletin her Ģey güzel yaklaĢımı bir gerçeği göz ardı ediyor. Ġtalya‘daki iĢitme engelliların
kültürel düzeyi Avrupa ortalamasında çok düĢük.
Cezayir‘den, Fas‘tan, Tunus‘tan engelli arkadaĢlarımız var konuĢuyoruz. Onlar 3-4 iĢaret dili
bilirken bizimkiler Ġtalyancayı bile bilmiyor.
Okullarda iletiĢimin %80‘i iĢaret dili ile sağlanıyor.
BaĢarı, bireyin kapasitesi, okulun kapasitesi, ailenin ilgisi doğru orantılı.
Okul öncesi dönemde çocuklara iĢaret dili öğretilmiyor.
ĠĢitme engelli çocukların dünya çapında %10‘unun anne, babasında iĢitme engelli.
Size Ġtalya‘daki sistemin çalıĢmadığının bir kanıtı.
Bir AB projesi yaptık. Bu projeye dahil edilen iĢitme engelli sayısı sıfır ( size bu projenin
çıktılarını da vereceğim )

Her iĢitme engelli için devlet 500 Euro ödüyor, iĢitme cihazları veriyor-para çok- vergilerde
indirim yapılıyor. Devlet para veriyor hizmet vermiyor. Sonuçta her Ģey koca bir
yalan…(Necat ÖNDER- 2012―Bir Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya
Notları‖)

BOLOGNADAN BĠR BAġKA ÖRNEK (Bologna/Italya)
Bologna‘da ASPHĠ‘ninde içinde bulunduğu engelli STK‘ları tarafından kurulan bir kooperatif
belediyeden ve çeĢitli kamu kuruluĢlarından aldığı iĢleri üyelerine yaptırarak, hem kurumsal
kapasitesini geliĢtiriyor, hem de çalıĢtırdığı engelli bireylerin maaĢlarını ödüyor. Örn: Belediye
toplu taĢım vasıtalarında kesilen cezaların makbuzlarını yıllardır bu kooperatife gönderiyor.
Kooperatif çalıĢanları bunları elektronik ortama aktarıyor, belediyede bu hizmetin karĢılığında
kooperatife ödeme yapıyor.
Bologna engellilerle ilgili geliĢmelerin tüm dünyada ilgi ile izlendiği bir iyi örnektir. Buradaki bazı
engelli STK‘ları dünyadaki bazı büyük teknoloji Ģirketlerinin(IBM, MICROSOFT, ĠNCA vb.)
ARGE‘si gibi çalıĢmaktadır. Özellikle engellilerin ihtiyaçlarına yönelik birçok ileri bilgisayar
programı Bologna da yerleĢik STK‘lar tarafından geliĢtirilmektedir. Söz konusu firmalar bu
STK‘lara altyapı ve ekonomik destek sağlamaktadır. Bu STK‘larda yetiĢen uzmanlar zaman
içinde isterlerse yukarıda belirtili Ģirketlerde kolaylıkla istihdam edilmektedir.(Necat ÖNDER2012―Bir Lonardo Da Vinci Projesi-Bireysel Ġnceleme Raporu -Ġtalya Notları‖)
ROMA ÖRNEĞĠ/ITALYA
Eski mahkûmlar cezaları bittikten sonra özgürlüklerine kavuĢtuklarında iĢ bulmada
zorlanıyorlar. Dolayısıyla belediyenin onlara da istihdam sağlaması gerekiyor. Burada yine
belediye Roma‘nın en güzel yerlerinden birinde olan bir binayı eski mahkûmlarca kurulmuĢ
kooperatife veriyor ve binanın düzenlenmesi tamamlandıktan sonra çok güzel bir restorana
dönüĢtürüyorlar. Bu restoranın iĢletmesini kooperatif gerçekleĢtiriyor. Kooperatif olanakları
kısıtlı olarak tabir edebileceğimiz eski mahkûmlardan oluĢan bir iĢletme kooperatifi.
Yine baĢka bir ihtiyaç Roma‘da Ģöyle karĢılanmıĢ: Çocukların eğlence ve bilim konusunda
çalıĢmalar yapmasını sağlayacak bir yer. Anneler Ġngiltere‘ye geziye gittiklerinde bir çocuk bilim
müzesi olduğunu görüyorlar ve çok etkileniyorlar müzeden, Roma‘da olmadığını görüyorlar.
Roma‘ya döndüklerinde çevrelerine bunu anlatıp bir kooperatif kuruyorlar. O kooperatifi
kurduktan sonra belediyeye gidip istedikleri tek Ģey müzenin yapılabileceği bir bina. Onun
dıĢında da sponsorlar bulup fonlama yapıp bir çocuk bilim müzesi oluĢturmuĢ
durumdalar.(Sosyal ekonomi web sitesi:Kooperatif Belediyecilik: Gerçek Gönüllülük

DayanıĢmayı
Getirir(https://sosyalekonomi.org/kooperatif-belediyecilik-gercekgonulluluk-dayanismayi-getirir/)

PARĠS ÖRNEĞĠ/FRANSA:
Paris‘teki bazı engelli STK‘ları kamunun teĢviki ile kamu ve özel sektör hastanelerinde bozulan
medikal materyallerin tamirini, bazı basit materyallerinde üretimini yapmaktadır. ÇalıĢanların
çoğu engellilerden oluĢan bu dernekler yaptıkları ürünleri yine kamu ya satmaktadır. Hatta
medikal materyallerin dönüĢümü(MAMED) projesi ile AB‘den de fon sağlamıĢlardır. Böylece
hem engelli istihdamına katkı sağlamaktalar hem de kurumsal ve mali olarak kapasitelerini
geliĢtirmektedirler.
FRANSADAN BĠR ÖRNEK
Organisation Française de la Coopération Internationale-OFCI
« Organisation Française de la Coopération Internationale-OFCI » sivil toplum aktörleri
tarafından 2012'de kurulmuĢtur.
OFCI, Fransa da uluslararası boyuttaki projeleri ve yurtdıĢı projelerini organize etmekte veya
bu tür projelerde ve organizasyonlarda yer almaktadır. Görevleri; gazetecilik, medya,
politikalar, kültür, ekonomik kalkınma, yabancı ortaklara farklı türde malzemelerin sevkiyatı gibi
çok geniĢ bir faaliyet alanı içeriyor...
OFCI'nin üyelerinin apolitik duruĢu ve çeĢitliliği konusundaki kararlılığı çok güçlüdür.
OFCI ekipleri savaĢ halindeki ülkelerde, silahlı saldırı tehdidi altında veya Ģiddetli siyasi
gerilimlerde etki altında kaldıkları zamanlarda bile taraf tutmazlar.
Uluslararası derneklerin çoğunun aksine, kültürel ve ekonomik kalkınma projeleri hedef
öncelikleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, insani yardıma da liderlik yapmaktadır.
OFCI, 2012 yılından bu yana Erasmus + Gençlik Programı, kültürel projeler, medya alanında
geliĢtirilen projeler ve yardım projelerine katılmıĢtır.
Ocak 2016'dan beri bir çok ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarını kulnarak projeler
uygulamaktadır.

"Gençlik DeğiĢimleri Programı" kapsamında, OFCI, Romanya'nın BotoĢani kentinde
düzenlenen "B-Right Media" projesine 7 katılımcı ile dahil oldu. Projenin konusu 2014 Avrupa
Seçimleri yanı sıra gelecekteki Avrupalı politikacılar için gençlerin beklentisiydi. Proje aynı
zamanda çok ilginç insanlarla tanıĢma, heyecanlı kültürel paylaĢımlara yardımcı olma ve
yenilikçi ve yaygın eğitim çalıĢtaylarına katılma fırsatı verdi.
"B-Right Media" ile ortaklık yapısı daha sonrada devam ettirilerek Ağustos 2014'te
Ekosistemler, Enerji ve Ġklim değiĢikliği üzerine bir diğer projede devam ettirildi.
Birçok Avrupa organizasyonu, OFCI‘yi güvenilir ve etkili bir birlik olarak değerlendirdiğinden,
projelerine katılım için OFCI‘ye teklifler de bulundu. Bu nedenle Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Kıbrıs, Estonya, Ġtalya, Romanya , Almanya, Yunanistan, Macaristan, Moldova, Polonya,
Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, vs.gibi ülkelerde gerçekleĢen birçok Erasmus
projesine ortak olarak katıldı ve katılımcı gruplar gönderdi.
OFCI Katıldığı tüm projelerin sonuçları ile ilgili kaliteli web siteleri, videolar, belgeler ve diğer
multimedya içerikleri yaratarak etkinlikler sırasında ve sonrasında sonuçların
yaygınlaĢtırılmasına destek oldu. Ayrıca OFCI ürettiği 40'tan fazla videoyu içeren bir Youtube
Kanalında güncel yayınlar yapmaktadır.
Ayrıca "bağımsız projeler" olarak adlandırılan bir çok organizasyonda da Fransa da ilgi çeken
uygulamalar yapmaktadır . Bu projeleri "bağımsız" olarak adlandırmalarının nedeni birçok
finansörlerinin bulunması ve projelerin herhangi bir kural, çerçeve ya da program kapsamında
yer almamamsıdır.
Bu projelerden bazıları:
Eylül 2014'te, OFCI, Lübnanda 7 Filistinli mülteci kampında günlük yaĢamı röportajlar yaparak
filme almıĢ,Lübnan'ın en büyük mülteci kampında bulunan Kızılhaç Hastanesine tıbbi ve
paramedikal tedariği yapmıĢtır.
Aralık 2012'de Gazze ġeridi'nde (Filistin), kültürel ve tıbbi projeleri desteklemek için para ve
ekipman desteğinde bulunmuĢtur. (Genç Gazeteciler Radyosu, El Aksa Fransız Üniversitesi,
Jabalia mülteci kampında Topluluk Kliniği, ...) SavaĢ ve normal bir hayat yaĢama arzusu
arasında sürüklenen Gazze halkı hakkında bir film hazırlayarak gösterime sokmuĢtur.
Mart 2013'te Cezayir'de ve Batı Sahra'da bir baĢka proje gerçekleĢtirmiĢtir. OFCI'nin baĢkanı
Youri Bergoug, "Sahrawi Halkıyla DayanıĢma Cezayir Ulusal Komitesi" tarafından Tindouf'un

mülteci kamplarındaki bir heyete katılmak üzere davet edilmiĢtir. Yerel sivil toplum aktörlerini
organize etmek ve Polisario Cephesinin etkisi altındaki Batı Sahra bölgesini ziyaret ederek
mevcut durumu ve insan hakları ihlallerini raporlamak gibi önemli bir görevi yürütmüĢtür.
Mülteci kamplarında 2 gün kaldıktan sonra, Cezayir'de kamuoyu önderleri ve politikacılarla
görüĢmüĢtür.
MAKEDONYADAN BĠR ÖRNEK
Center for Training and Consultancy of women and youth ERA
ERA Eğitim ve DanıĢmanlık Merkezi ağırlıklı olarak kadınların ve gençlerin becerilerini,
bilgilerini, tutumlarını, davaranıĢlarını, değerlerini geliĢtirmek yoluyla onların bireysel ve
kurumsal kapasitelerinin geliĢtirilmesini sağlamak için gerekli tüm faaliyetleri yürütmektedir.
ERA baĢta dezavantajlılar olmak üzere özellikle kadınların ve gençlerin sosyal ve bireysel
geliĢimlerini desteklemek ve istihdama eriĢimlerini sağlamak amacına odaklanmıĢtır.
Bu amaçlarla yerelde ve ulusal ölçekte kamu kurumları ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirlikleri
kurmaktadır. ĠĢ geliĢtirme merkezleri ve istihdam piyasası ile özellikle dezavantajlı kesimler
olmak üzere gençleri ve kadınları dahil eden mesleki eğitim ve kariyer geliĢimi programları
uygulamaktadır.
Yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yaparak hedef kitleye yönelik seminer,
konferans, panel gibi farkındalık programları düzenlemektedir.
ERA aĢağıdaki faaliyetleri planlanmakta ve yürütülmektedir:
•

Gençler ve kadınlar için kiĢisel geliĢim kursları

•

Gençler ve kadınlar için kariyer programları


Seminerler, konfenaslar, paneller

•

Gençler için Erasmus+değiĢim programları

•

Gençler için Liderlik programları ve eğitimleri

•
DıĢ mekân etkinlikleri yoluyla gençlerde ve kadınlarda sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif yetkinliklerin ve sağlıklı yaĢama bilincinin geliĢtirilmesi (Doğa sporları, kültür turları,
müze gezileri, dans ve müzikal eğitimler vb.)
ERA‘ kurumsal kimliği altında bir Gençlik GeliĢim Merkezi kurmuĢtur.
Bu merkez aĢağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.
o

o

o

o

o

Gençlerin istihdam piyasasına katılımını desteklemek:
Gençlerin istihdamına iliĢkin mevcut yasalar hakkında bilgi, Aktif Ġstihdam
Programları ve Önlemler hakkında bilgi ve destek, kiĢisel ya da iĢ danıĢmanlığı, iĢ
arama, iĢ planı yazma, mülakat hazırlığı ve beceri eğitimleri gibi gençlere çok sayıda
hizmet sunmaktadır. Merkezin önceliği gençlerin yaratıcılık ve bireysel geliĢim,
değiĢik iĢ koĢullarına ve farklı yeteneklere göre küreselleĢen pazar koĢullarına göre
eğitilmesidir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği eğitim programının bir parçasıdır. Bu kapsamda
çalıĢma ortamlarında risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetimini içerir.
Gençlerin sosyo-kültürel ve bireysel geliĢimlerini desteklemek:
Algı yönetimi eğitimi, Stres ve Öfke Yönetimi eğitimi, Motivasyon Sağlama eğitimi,
Ġmaj oluĢturma ve Yönetimi, Koçluk eğitimi, gibi bir çok konuda gönüllü eğitmenler
tarafından ücretsiz kurslar düzenlenmektedir.
Gençlik değiĢimleri projelerinin uygulanması ve uluslararası değiĢimlere katılım:
ERA gençlik geliĢim merkezi bu güne kadar bir çok uluslararası gençlik değiĢimleri
projelerine katılımcı göndermiĢtir.
Kültür-Sanat :
Merkez tarafından gençlere fotoğrafçılık, soyut resim sanatları, yerel danslar, çello,
batari, keman, ve nefesli müzik aletleri eğitimleri verilmektedir.
Sportif etkinlikler:
Üyeler ve hedef gençlere yönelik, Trekking, kampçılık, izcilik, tırmanıĢ, kano‘culuk
,sportif havacılık eğitimleri verilmekte ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Era bu güne kadar çeĢitli uluslar arası projeler vasıtasıyla Türkiyenin de aralarında
bir çok Avrupa ülkesinde çalıĢmalarda bulunmuĢtur.

ROMANYADAN BĠR ÖRNEK
Asociatia Tinerilor cu Initiativa Civica (ATIC)

Asociatia Tinerilor cu Initiativa Civica (ATIC) Romen toplumun geliĢimini destekleyerek
gençlerde aktif vatandaĢlık güdüleri yaratan, yerel ve ulusal kültürel değerlerini teĢvik etmeyi
amaçlayan bir gençlik örgütü ve bir sivil toplum kuruluĢudur.
A.T.I.C. yerel gençlerin sosyal ve kiĢisel geliĢimlerine katkıda bulunmak amacıyla bir grup
genç tarafından 2010 yılında Galati‘de kurulmuĢtur.
Bakım evleri, yoksul aileler, yaĢlılar, iĢsizler ve sosyal sorunları olan çocuk ve gençlerle
bulunduğumuz toplulukta faaliyet göstermektedir. Hedefleri gerçekleĢtirmek için aileler, yerel
yönetimler, ilköğretim okulları, liseler ve üniversiteler ile iĢbirliği yapmakta ve onlarla birlikte
projeler geliĢtirmektedir.
Genç bir organizasyon olmasına rağmen kilit personeli sivil toplum kuruluĢları ve Erasmus +
programı hakkında oldukça tecrübelidir, Özellikle proje personeli ve üyeleri Erasmus +
programı konusunda çok iyi sonuçlar elde ederek 4 yıldan fazla bir süredir yerel STK'lar
arasında farklı pozisyonlarda ve bölümlerde görev almıĢ kiĢilerden oluĢmaktadır.
Faaliyetlerinden Bazıları ġunlardır:
Gönüllülük ve aktif vatandaĢlık ile ilgili olarak yerel topluluk, öğrenci ve öğretmenlerin
katılımıyla düzenlenen yerel seminerler ve etkinlikler,
o Gençlerde sosyal ve kültürel katılımcılığı artırmayı sağlayan ve bireysel geliĢimlerini
destekleyen kültürel, sanatsal, sportif kurslar ve dıĢ ortam organizasyonları
o Cinsiyet ayrımcılığına karĢı eğitimler, insan hakları eğitimleri
o Sağlığa zararlı alıĢkanlıklara ve uyuĢturucuya karĢı okullar ve yerel toplum
düzeyinde düzenlenen kampanyalar
o Daha temiz bir çevre için gençler, öğrenciler ve gönüllülerde çevre bilincini artırmaya
ve daha temiz bir çevre için düzenlenen ekolojik eğitimler ve etkinlikler
o GiriĢimcilik becerilerini kullanarak gençlik çalıĢmalarında toplumsal sorunları
çözmenin yenilikçi bir yolunu keĢfetmek amacıyla düzenlenen seminerler
o Yerel Ambulans personelinin desteği ile kuruluĢumuzun gönüllüleri için ilk yardım
kursları
o TartıĢma, konuĢma, hitabet, kendini bireyin ifade yeteneğini geliĢtirici bireysel geliĢim
kursları
o Sporu gençlerin günlük yaĢamına daha fazla sokmayı ve sağlıklı yaĢama bilincini
geliĢtirmeyi teĢvik eden sportif etkinlikler.
ATIC üyeleri ve çalıĢanları Erasmus+ Gençlik Programı uygulamaları kapsamında genel olarak
topluma ve özellikle yerel topluma aktif yurttaĢlar olarak katılmak konusunda sosyal,kültürel ve
bireysel geliĢimlerini desteklemek üzere bir çok gençlik değiĢim programlarına ve eğitim
kurslarına katılmıĢlardır.
o

Üyeleri arasında sanatçılar da bulunmaktadır: aktörler, dansçılar, Ģarkıcılar, fotoğrafçılar,
tasarımcılar
Uluslararası ortakları mız ile iyi bir iĢbirliği yürütülmekte ve yeni iletiĢimlere her zaman açıktır.
Fırsatlara daha az eriĢimi olan gençler ile yeni gelenleri uluslararası projelere dahil etmeye
özellikle dikkat etmektedir.
SLOVAKYADAN BĠR ÖRNEK
SIEDAS - Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia
SIEDAS - Slovakya Sosyal Ġnovasyon ve GiriĢimciliği GeliĢim Derneği www.siedas.org
gençlerin yetenekleri, ilgi ve becerilerini giriĢimcilik düsturu ile geliĢtirmeye odaklanmıĢ gönüllü,
aktif, kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluĢudur.
Gençlerde bir öğrenim kültürü oluĢturarak,aktif katılım,sosyal yaĢama becerileri ve geleceğe
yönelimlerini
biçimlendirmeye odaklanmaktadır. Gençlerin iĢ piyasasına geçiĢlerini
kolaylaĢtırmak temel öncelik olarak benimsenmiĢtir. SIEDAS bu hedefte ulaĢabilmek için
TDM2000 isimli gençlik örgütleri ağınına da üye olmuĢtur.
SIEDAS son yıllarda Nitra‘da 20.000 gencin hedef grubu oluĢturduğu bir yaygın öğrenme ağı
geliĢtirmiĢtir. Burada, gençlerin okul hayatındaki kazanımları iĢ hayatına en uygun bir Ģekilde
transfer edilmekte, gençlere baĢlangıç eğitimleri düzenlenerek bu yeni süreçteki yolculukları
desteklenmektedir. Portal, 19-28 yaĢ aralığındaki gençlere hitap etmektedir.
SIEDAS - Slovakya'nın Sosyal Ġnovasyon ve GiriĢimciliği GeliĢtirme Derneği www.siedas.org,
özellikle yeteneklerini bulmak, giriĢimciliğin becerilerini keĢfetmek isteyen gençlere dikkatini
veren, sivil toplum, gönüllü, çıkar ve kar amacı gütmeyen bir dernektir. Toplumun Sürdürülebilir
temel ilkelerini esas alarak bir öğrenci kültürü yaratmaya, bu öğrencilerin sosyal hayata
katılımını,aktif vatandaĢlığını ve temel yaĢam becerilerini geliĢtirmeye odaklanmaktadır.
Nitra‘da geliĢtirilen ve 20000 öğrenciye ulaĢan bu portal bir ileriki düzeydeki öğrencinin gerideki
öğrenciyi yetiĢtirmesi ve ona rehberlik etmesi Ģeklinde iĢlemektedir. Öğrenciler, öğrencilere,
mezunlar, mezunlara yardım eder ve üniversitedeki yeni öğrencileri yönlendiren gönüllülük
motivasyonu kazanırlar. Ayrıca portal iĢletmeler, üniversiteler ve çeĢitli kurum ve kuruluĢlarla
kurduğu iliĢkilerle öğrencilere iĢ ve kariyer imkânları da sağlar.

Ayrıca Nitra'da tüm fakültelerden gelen öğrencilerle doğrudan temasta bulunan SIEDAS
Slovak Tarım Üniversitesi tarafından güçlü bir Ģekilde desteklenmektedir.. SIEDAS, akademik
senato, üniversite yönetimi, öğrenci parlamentosu, öğretmenler ve çeĢitli üniversite
bölümleriyle etkinliklerinde iĢbirliği yapmaktadır. SIEDAS faaliyetlerini yaymak için Slovakya‘da
yaygın eğitimin tanınmasına yol açan KomPrax Iuventa'nın ulusal giriĢimini desteklemeye
baĢlamıĢtır.
HIRVATĠSTANDAN BĠR ÖRNEK
Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiska-UGNG
Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiska-UGNG, bireysel ve kolektif çıkarların korunmasını,
bireylerin yaĢam kalitesinin tüm yönleri ile desteklenmesini amaçlayan gönüllülük esasına
dayalı bir sosyal , insani ve kültürel eğitim kurumudur.
Derneğin ana amacı, bireylerin sosyal konumlarını iyileĢtirmek, yaĢam kalitesini yükseltmek ve
çıkarların korunmasını sağlamak için çocukları ve gençleri bir araya getirmektir. Dernek,
toplumsal yaĢamın her aĢamasında ortaya çıkan iletiĢim engellerinin üstesinden gelmek için
hareket eder,
UGNG gençlerin politik, sosyal ve kültürel aktif katılımı ve gençlik çalıĢmalarına iliĢkin farklı
projeler hayata geçirmektedir.
ġu anki projelerimiz Avrupa Komisyonu (Gençlik Programı kapsamında), Ġngiliz Büyükelçiliği ve
Sivil
Toplum
GeliĢtirme
Ulusal
Vakfı
tarafından
finanse
edilmektedir.
UGNG, kuruluĢundan bu yana yerel düzeyde birçok gençlik çalıĢmasına katılmıĢtır. 2012'den
bu yana Gençlik Programı kapsamında bir çok gençlik projesi hayata geçirmiĢtir. O günden bu
yana Dernek üyeleri ve çalıĢanları YĠA kapsamında 30'dan fazla projeye katılmıĢtır. Ayrıca,
Gençlik Programı çerçevesinde, 2 gençlik değiĢimi ve 8 eğitim kursu için baĢvuruda bulunmuĢ
ve bu projeleri uygulamıĢtır.
AB vatandaĢlığı ve AB parlamentosu seçimleriyle ilgili iki proje uygulanmıĢtır. Bugüne kadar
birçok eğitim kursu düzenleyen kurumumuz bu alanda güçlü bir deneyime sahiptir.
Ayrıca, uyguladığımız projelerden üçü sosyal entegrasyon ve ayrımcılığa karĢı mücadeledir.
Sivil toplum kuruluĢunun bu konuyla ilgili güçlü katılımının, Avrupa'nın her yerindeki gençlerin

bu sorunun üstesinden gelmesine yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Ayrıca, gençlere gerekli
bilgi ve becerileri kazandırırken, istihdam edilebilirlik düzeylerini artırabilirler. Bu yüzden bu tür
projelerin uygulanmasına devam ediyoruz, çünkü bu sorunun üstesinden gelmenin anahtarı
olduğuna inanıyoruz.
Derneğimiz ayrıca yılda iki kez 'Silentium' adlı bir dergi yayınlıyor ve yerel ve bölgesel
medyayla güçlü iliĢkilerimiz var. Dergiler gerçekleĢtirdiğimiz projelerin görünürlüğünü
artırmakta,
bu
da
sonuçların
yayılma
sürecini
etkilemektedir.
UGNG çalıĢanları sivil toplum sektöründe ve her türlü projenin uygulanmasında büyük
deneyime sahiptir
LITVANYADAN BĠR ÖRNEK
"Aktif Gençlik" Derneği (Asociacija "Aktyvus jaunimas")
"Aktif Gençlik" Derneği (Asociacija "Aktyvus jaunimas"), Kaunas'ta faaliyet gösteren ,
Litvanya'lı gençleri liderlik,kültürlerarası diyalog ve Avrupa gençliğinin yetkinliğini arttırmak için
gönüllü çalıĢmalar yürüten kar amacı gütmeyen bir kuruluĢtur.
Gençlerin bir toplumda aktif olarak yer almasını teĢvik etmek için yaygın eğitim araçlarını
kullanarak faaliyetler ve eğitimler organize etmek için Avrupa'daki benzer profildeki
organizasyonlarla (70'ten fazla ortaklık) iĢbirliği yapmaktadır. KuruluĢumuz Böylece gençlerin ,
becerilerini ve sosyal farkındalıklarını geliĢtirmelerine, deneyim ve fikirlerini paylaĢmalarına,
AB'nin çok uluslu yapısına entegre olmalarına, iĢbirliğini imkanlarını kolaylaĢtırmalarına, yeni
ortak giriĢimler oluĢturmalarına ve sağlıklı yaĢam biçimlerini geliĢtirmelerine yardımcı
olmaktadır. Faaliyetlerimizde özellikle, daha az fırsatlar ve / veya dezavantajlı geçmiĢe sahip
gençlere (18-30 yaĢında) odaklanılmaktadır.
Genellikle amacımız Ģunlardır:
(1) yaygın eğitim yoluyla gençlerin çok dilliliğin yanı sıra giriĢimci, sosyal, liderlik, iletiĢim
becerileri, benlik saygısı ve daha fazla dile ulaĢma yeteneğini arttırmak;
(2) gençlerin sosyal farkındalıklarını artırmalarına, diğerlerine karĢı hoĢgörülü olmalarına,
devam eden sosyal ve çevresel sorunların farkında olmalarına ve bunları çözmeye yardım
etmelerine;
(3) gençlik çalıĢanlarının ve gençlerin gönüllü giriĢimlere nasıl katılabilecekleri, birbirleriyle
iĢbirliği yapacakları ve daha kolay istihdam edilecekleri konusunda eğitmek;
(4) gençler ve gençlik çalıĢanlarının kültürlerarası diyaloga katılması, karar verme sürecinin bir
parçası olması, gönüllülük ruhunun geliĢtirilmesi, gençlerin iĢbirliği ve sosyal değerleri
kolaylaĢtırması için ortak kampanyalar, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi;

(5) gençler arasında AB vatandaĢlığı konusunda farkındalık yaratmak, sosyal sorumluluk
konusunda eğitmek ve genç iĢsizliğinin azaltılması için çalıĢmak;
(6) gençlerin refahını arttırmak için gençlik seminerleri, borsalar, gençlik çalıĢanları için
eğitimler, konuyla ilgili konularda konferanslar ve tartıĢmalar düzenlemek, sağlıklı, aktif ve
ekolojik bakımdan daha iyi bir yaĢam tarzını teĢvik etmek. Avrupa'da baĢkaları tarafından
organize edilen benzer eylemler hakkında bilgi vermek;
(7) insan haklarını, evrensel hoĢgörü değerlerini, aktif vatandaĢlığı, demokrasiyi, eĢit fırsatları
savunmak ve teĢvik etmek, ayrımcılığı ortadan kaldırmak için daha iyi ve bütünleĢmiĢ bir
toplum oluĢturmak için çalıĢmak;
(8) gençlik giriĢimlerini daha da kolaylaĢtırmak için Erasmus + projelerini organize etmek ve bu
konuda eğitimler düzenlemek ve yaygınlaĢtırma çalıĢmaları yapmak
KuruluĢumuz Diğer faaliyetlerin yanı sıra Erasmus + gençlik değiĢimleri , eğitim kursları ve ev
sahipliği konusunda büyük tecrübe ve uzmanlığa sahiptir, gençlerin temel sosyal konularını ele
almaktadır. Eylül 2014'ten beri 12 Erasmus + projesi (2017 ġubat ayı itibariyle)
koordinatörlüğümüzde uygulanmıĢtır.
"Aktif Gençlik" Derneği, diğer Avrupa STK'ları ve uluslararası örgütlerle iĢbirliği yaparak diğer
ülkelerdeki gençlik faaliyetlerine ev sahipliği yapmak ve yardım etmek, kültürel çeĢitliliği teĢvik
etmek ve Avrupa kıtasındaki olumlu sosyal değiĢikliklere katkıda bulunmak için iĢbirliği
yapmaktadır. KuruluĢumuz kadın ayrımcılığı, sağlıklı yaĢam tarzı, sosyal içerme, kırsal
gelenekler, hoĢgörü, etnik azınlık sorunları ve daha pek çok konuda gençler için Yunanistan,
Türkiye, Ġtalya ve Romanya'ya katılımcı göndererek Erasmus + projelerinin organize
edilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tür projelerin yararları ve ortaya çıkarılan konuların
ciddiyeti hakkında yerel topluluklara da bilgi verilmektedir.
Derneğimiz, gençlik değiĢimi ve eğitimlerinin yanı sıra, küçük çocuklar, kültürel etkinlikler, kan
bağıĢı, muhtaç çocuklara kıyafet bağıĢları, spor müsabakaları, sınavlar, gençler için ilginç
tartıĢmalar ve diğer projeler için de eğitim faaliyetlerinde yer almaktadır.
Temel
önceliklerimizden biri sağlıklı bir yaĢam tarzı ve gençlerin refahıdır; KuruluĢumuz bu amaçla,
çocuklar ve gençlerle çalıĢan sağlık uzmanları için eğitim kursları düzenlemeye yardım
etmektedir.

TÜRKĠYEDEN ÖRNEKLER
ĠZMĠR STK-BELEDĠYE ĠġBĠRLĠĞĠ ÖRNEĞĠ
Örneğin, tarımsal kooperatiflerle belediyelerin iĢbirliğini iyi noktada götürdüğünü görüyoruz.
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi (ĠBB), örneğin, kooperatif belediyecilik dediğimizde ilk aklımıza
gelen uygulamaları gerçekleĢtiriyor. Tire Süt Kooperatifi ile ĠBB‘nin baĢlattığı iĢbirliği, satın

alma üzerine kurulu önemli bir iĢbirliği. Çünkü tarımsal kooperatiflerin önemli bir süreci
piyasada ürünlerini değerinde satmalarıdır. Dolayısıyla belediyeler ihtiyaçları doğrultusunda bu
satın alma mekanizmalarını oluĢturabilirler. Bu bir kooperatif belediyecilik örneğidir.
Ancak ben bu iliĢkinin sürdürülebilirliğini de bir Ģekilde düĢünerek daha farklı açıdan
değerlendirilmesi gerektiğini düĢünüyorum. Yani tarımsal kooperatiflerin belediyelerle
bağımlılık iliĢkisi kurmaması gerekiyor. Yani ĠBB, Tire Süt Kooperatifi‘nin ürününü satın
almanın dıĢında Tire Süt Kooperatifi‘nin ihracat kapasitesini sağlamasına örneğin Yunanistan‘a
da süt ihracatı yapılabilmesini sağlama ile ilgili de yol gösterici olmalıdır. Sadece satın
almamalıdır belediye; öğretmelidir, yol açmalıdır. Çünkü Tire Süt Kooperatifi tek baĢına ihracat
kanalını açamaz belki. Yani uluslararası piyasayla rekabet edemez. Ancak BüyükĢehir
Belediyesi kendi uluslararası iliĢki ağını kullanarak bunu gerçekleĢtirirse çok rahat bunu
yapabilirler. Ama aynı zamanda ĠBB veliler ortaklığında oluĢturulmuĢ bir eğitim kooperatifinin
okulunun sağlanmasında da destek olabilir. Yani bir belediyenin belki görevi değil okul açmak,
okul yapmak ama veliler ortaklığında, Ġzmirliler ortaklığında kurulmuĢ bir eğitim kooperatifinin
çalıĢmalar baĢlatabilmesi için mekân desteği, lojistik destek sağlanabilir. Bunu da bir kooperatif
belediyecilik örneği olarak söyleyebiliriz.(Sosyal ekonomi web sitesi:Kooperatif Belediyecilik:
Gerçek Gönüllülük DayanıĢmayı Getirir(https://sosyalekonomi.org/kooperatif-belediyecilikgercek-gonulluluk-dayanismayi-getirir/)

ÖZEL SEKTÖR GÖNÜLLÜLER DERNEĞĠ

KuruluĢundan bu yana Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) üyesi olan PwC temsilcileri ÖSGD ile
olan iliĢkilerini Ģöyle özetliyorlar: ―ÖSGD üyeliğimizin çalıĢan gönüllü ve topluma katkı vizyonumuzu
geliĢtirmemize kuĢkusuz faydası oldu. Proje fikrimiz olduğunda ÖSGD‘yi arıyoruz. Onların hem bir çok
STK ile iliĢkisi hem de farklı Ģirketlere uygulanabilecek gönüllülük modülleri var. ġirketlerin ihtiyaçları
ve özelliklerine uygun çalıĢan gönüllü programı tasarlayabiliyorlar. ÖSGD proje yapmak istediğimiz
alanda çalıĢan bir kuruluĢla yeni bir ortaklık kurmamıza yardımcı oluyor veya bizi hali hazırda devam
eden bir projeyi desteklemeye yönlendiriyorlar. Zaman kaybetmeden bizi doğru kuruluĢlarla ve
projelerle eĢleĢtiriyor. Bunun yanı sıra ÖSGD‘nin deneyim paylaĢımı toplantılarına katılıyoruz; bu
toplantılara baĢka firmalarda geliyor, projelerini anlatıyor, bunları dinlerken bizim de aklımızda bir ıĢık
yanıyor.‖

ÖSGD‘nin amacı Ģirketlerin kendi kurumsal gönüllü programlarını yaratmalarını sağlamak ve bütün bu
Ģirketlerin bir araya geldiği bir ağ oluĢturmak. Derneğe Ģirketler kurumsal olarak üye oluyor ve
çalıĢanlarının aktif olarak gönüllülük yapmasını sağlıyor.

Dernek, Ģirketlere özel Kurumsal Gönüllülük Programı tasarlayabiliyor. Sürdürülebilir bir gönüllü
programı kurguladıktan sonraki adım, çalıĢanların gönüllülük yapabilecekleri bir alan yaratmayı
gerektiriyor. Bunun için de derneğin 10 yıldır yürüttüğü ―Okul Dostu Programı‖ var. Bu programda her
Ģirket yürüme mesafesinde bir ilköğretim okulu ile eĢleniyor. ġirket çalıĢanları öğle tatillerinde bu
okullara giderek, Meraklı Kitaplar Projesi, Çevreci Penguenler, Ġngilizce KonuĢma Kulüpleri, Meslek
Tanıtımları gibi çeĢitli projelerle çocukların hayatında farkındalık yaratmaya çalıĢıyorlar.

Gönüllü günleri ve gönüllü takımlarının çalıĢmaları da üyelere sunulan diğer hizmetler arasında.
Sosyal farkındalık eğitimleri ile Ģirketlerdeki çalıĢanların yetkinliklerinin gönüllülük ile geliĢmesi
alanında danıĢmanlık yapan dernek, STK‘lar ile gönüllülük esaslı sürdürülebilir projelerin
geliĢtirilmesinde rol alıyor.

ÖSGD, üyelerinin Kurumsal Gönüllülük Programı konusundaki geliĢimlerini izliyor. Böylelikle
kurumların yıllar bazında sürdürülebilir gönüllü çalıĢmalarına uygun programlar geliĢtirebiliyor.
Yönetim Kurulu Üyeleri strateji ve iĢ süreçlerini geliĢtirme konusundaki kendi uzmanlıklarını derneğin
her türlü çalıĢmasında ortaya koyuyorlar.

ÖSGD, her sene gerçekleĢtirdiği Özel Sektörde Gönüllülük Ödülleri: Gönülden Ödüller ile özel
sektördeki gönüllülük çalıĢmalarını desteklemeyi, toplumumuzda fark yaratan iyi örnekleri
ödüllendirmeyi amaçlıyor ve özel sektörde gönüllülüğün yaygınlaĢtırılmasına katkıda bulunmaya
çalıĢıyor. Ödüller ciddi bir motivasyon kaynağı olmasının yanında Ģirketlerin bu alanda yaptığı
çalıĢmalara büyük ölçüde görünürlük de sağlıyor. Gönülden ödüller; En BaĢarılı Gönüllülük Programı,
En BaĢarılı Gönüllülük Projesi, En Yaratıcı Gönüllülük Projesi ve En BaĢarılı Gönüllü olmak üzere 4
farklı kategoride veriliyor.

Kurumsal Gönüllülük Programının yönetimini kolaylaĢtırmak amacıyla ÖSGD, üyelerine yönelik yeni
bir gönüllülük internet portal geliĢtiriyor. Üyelerin birlikte daha fazla ortak fikir üretebilmelerine ve
geliĢtirebilmelerine aynı zamanda da bir bilgi kaynağı olarak kurumların gönüllülük alanında geliĢim
göstermelerine destek olacak portal gönüllülerin de projeleri takip etmesine olanak sağlayacak.

ÖSGD, kuruluĢundan itibaren uyguladığı, her üyesinin ortak katılımı ile yürütülen ġemsiye Program
olarak nitelendirdiği Okul Dostu Programının yanı sıra 2012‘de yeni bir programı daha hizmetlerine
dahil etti. Koç Holding‘in 2006‘dan bu yana yürüttüğü Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi
kapsamında geliĢtirilen ―Meslek Lisesi Koçları Programı‘nı devraldı. ÖSGD bundan sonra bir yandan
öğrencilerin yetkinliklerinin geliĢimini, diğer yandan da çalıĢanların kiĢisel geliĢimleri ve sosyal
sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için meslek liselerinde koçluk çalıĢmasının üye Ģirketlerinde
yaygınlaĢtırılması için çalıĢacak.

ÖSGD sürdürdüğü çalıĢmaların yaygınlaĢması ve iyi örneklerin paylaĢımı için sosyal medyayı yaygın
olarak kullanıyor. Ayrıca, YenibiriĢ Dünyası Dergisi iĢbirliği ile Ģirketlerin gönüllülük çalıĢmalarını her
sayıda paylaĢıyor.

BĠR SOSYAL GĠRĠġĠM: MĠKADO

Mikado, 2007 yılında kurulmuĢ olan ve sürdürülebilir kalkınma için modeller geliĢtiren bir sosyal
giriĢim. Bir sosyal inovasyon geliĢtirme ve inkübasyon merkezi gibi çalıĢıyor. Sürdürülebilir bir
kalkınma için ―sorumlu bir özel sektör‖, ―sürdürülebilir ve Ģeffaf bir sivil toplum‖ ve ―sosyal inovasyon‖a
ihtiyaç olduğu düĢüncesiyle çalıĢmalarını bu üç ana faaliyet alanında yoğunlaĢtırıyor.

Var olan kaynaklarla toplumun ihtiyaçlarını buluĢturan, kurumların uzmanlıklarını iĢbirlikleri yoluyla
mobilize eden uygulamalar geliĢtiriyor. Özel sektör Ģirketlerinin sürdürülebilirlik stratejilerini
geliĢtirmelerinden, topluma katkı programlarını oluĢturmaya, Ģirketlerde gönüllülük mekanizmaları
kurmaktan, STK‘ların kapasitelerini güçlendirmeye, izleme-değerlendirme raporlamasına kadar pek
çok alanda uzmanlığı var.

Toplumsal sorunların çözümüne yönelik kendi bünyesinde geliĢtirip yürüttüğü ―Gelecek Daha Net‖ gibi
sosyal giriĢimcilik projeleri de bulunuyor.

Sorumlu bir özel sektör için sürdürülebilirlik çözümlerine örnek: Haziran 2010‘den beri Bilim Ġlaç‘ın
sürdürülebilirlik danıĢmanlığını yürütüyor. Sürdürülebilirlik stratejisini oluĢturması ve sürdürülebilirlik
yaklaĢımının iĢ süreçlerine entegre edilmesine yönelik danıĢmanlık desteğini sağlıyor (2010-2011
Kurumsal Sorumluluk Raporu, Sürdürülebilirlik stratejisi, 5 ana stratejik hedef, yüzlerce aksiyon, tüm
çalıĢanlara sürdürülebilirlik eğitimleri.)

Sektörün bilinçlenmesi ve kapasite güçlendirmeye örnek: Mikado, Hollanda Konsolosluğundan aldığı
fon ve Sabancı Üniversitesi iĢbirliği ile geliĢtirdiği proje kapsamında, iĢ dünyasında insan haklarına
yönelik eğitim içeriği geliĢtirerek 2 günlük 2 eğitim sundu. Eğitimde paylaĢılacak yol haritasını
uygulamak isteyen Ģirketlere 6 ay boyunca rehberlik sağlanıyor ve iyi uygulama örneklerinin
geliĢimine destek olunuyor. Ġyi uygulama örnekleri, proje sonunda yapılacak konferans ve
yayınlanacak raporla kamuoyu ile paylaĢılacaktır.

Topluma katkı programına örnek: Eylül 2007‘de Koç Holding ile MLMM Projesi danıĢmanlığı
çalıĢmasına baĢladı. Mikado, Meslek Lisesi Koçluğu sisteminin kurulması, gönüllü koçlar ve bursiyer
uygulama modül içeriklerini geliĢtirdi, her sene 400‘e yakın gönüllü koça eğitici eğitimleri verdi ve
projenin izleme-değerlendirme mekanizmasının kurulmasına öncülük ederek projenin ilk 4 senelik
uygulamasının sosyal etki raporunu hazırladı.

Teknoloji yoluyla sosyal inovasyona örnek olan Gelecek Daha Net Projesi ile ise, Türkiye‘de
%17‘lerde olan genç iĢsizliği sorununu hedef almıĢ ama geliĢtirdiği online platform ile gençlerle farklı
sektörlerden yüzlerce gönüllü mentörü buluĢturan bir paylaĢım platformu yarattı.

Mikado stratejik danıĢmanlık desteği sunarken öncelikle kurumu çok iyi tanımaya önem veriyor. Bu
sebeple kurumda ihtiyaç analizleri yapıyor, odak grup toplantıları gerçekleĢtiriyor, kurumun iç
dinamiklerini gözlemliyor. Daha sonra oradaki ekiple birlikte kurumun iç kaynaklarını, kurum kültürünü,
paydaĢlarını dikkate alarak ortak bir strateji geliĢtiriyor. Bu strateji doğrultusunda projeler, aksiyonlar ve
iyileĢtirmeler gerçekleĢtiriyor.

Mikado, doğru sivil toplum/kamu kuruluĢu ve Ģirket eĢleĢmelerinin yapılmasını sağlıyor. Hem özel
sektör, hem de sivil toplam alanlarında çalıĢmalar yürüterek, ikisi arasında iliĢkiler kurmuĢtur.

BĠR VAKIF: YAġAMA DAĠR VAKIF

‗Bilgi‘ ile ‗toplum‘ arasında köprü olma vizyonu ile 2005 yılında kurulan YaĢama Dair Vakıf (YADA),
toplumsal yaĢamın farklı alanlarına iliĢkin bilgi üretmeyi ve bunları uygulamaya dönüĢtürmeyi
amaçlıyor.

Vakfın dört ana çalıĢma alanı bulunuyor: araĢtırma, kapasite geliĢtirme, projelerin tasarım ve
uygulaması, izleme-değerlendirme.

YADA; sivil toplum, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, çevre, gençlik ve sosyal medya
alanlarında Avrupa Birliği, BirleĢmiĢ Milletler, özel Ģirketler, kamu kuruluĢları ve STK‘lar ile iĢbirliği
içinde gerçekleĢtirdikleri araĢtırma projeleri sonucunda raporlar, kitaplar ve rehberler yayınlıyor.
AraĢtırma tasarımından, saha çalıĢmaları, veri analizi ve raporlamaya kadar araĢtırma faaliyetlerin
tamamını yürütüyor.

AraĢtırma projeleri ile ürettiği bilgiyi uygulanabilir ve sürdürülebilir projelere dönüĢtürmeyi hedefleyen
YADA, bu hedef doğrultusunda Avrupa Birliği, BirleĢmiĢ Milletler, büyükelçilikler, uluslararası ve ulusal
yerel STK‘lar, kamu kuruluĢları ve üniversitelerle birlikte uygulama projeleri yürütüyor. Edinilen tecrübe
ve birikim ile yeni sivil toplum kuruluĢlarının kurulmasına öncülük etmeyi ve farklı toplumsal alanlarda
yeni yaklaĢımlar, model uygulamalar geliĢtirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar 3
yeni STK‘ya öncülük etti, 5‘inin kuruluĢuna rehberlik yaptı ve bu STK‘ların proje geliĢtirme ve
uygulama süreçlerine destek verdi.

YADA özel sektör kuruluĢlarına strateji geliĢtirme ve danıĢmanlık desteği veriyor, proje tasarımı ve
yürütücülüğü yapıyor, projelerin izleme ve etki değerlendirme çalıĢmalarını gerçekleĢtiriyor. Bu
kapsamda örnek gösterilebilecek çalıĢmalardan bir tanesi Hayata Artı Gençlik Programı.

Coca-Cola Hayata Artı Vakfı , YADA ve BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığıyla
yürütülen ―Hayata Artı Gençlik Programı‖ tasarlandığı 2005 yılından bu yana 36 Ģehirde 58 projeye
destek verdi. Program her yıl ortalama 7 projeyi destekledi. YADA bu projelerin izleme ve etki
değerlendirme çalıĢmalarını yürüttü. Hazırladığı raporlarlar proje destekleme stratejileri konusunda
Program‘a rehberlik yaptı.

YADA, izleme-değerlendirme çalıĢmaları kapsamında proje uygulama bölgelerine düzenli ziyaretler
gerçekleĢtirdi. Bu ziyaretlerde proje ekiplerinin yanı sıra projelerin hedef grubunu oluĢturan toplumsal
gruplar, ilgili kamu kuruluĢlarının yetkilileri, bölgedeki STK‘lar ve proje konusu ile ilgili
akademisyenlerle görüĢmeler yaptı. Projelerin toplumsal etkilerini, ürettiği sonuçların kamu
kuruluĢlarının politika ve karar üretme süreçlerine olan katkısını ve sivil toplum katılımı üzerindeki
etkisini inceledi.

YADA, 2010 yılı itibariyle Hayata Artı Gençlik Programı‘nın yürütücü kuruluĢu oldu. Program
tarafından desteklenen projelerin sözleĢme yönetimi, projeleri yürüten STK‘ların ve gençlerin proje
geliĢtirme ve yürütme kapasitelerinin artıĢına katkı sağlayan atölye çalıĢmaları, proje ekiplerinin
koordinasyonu ve izleme-değerlendirme çalıĢmaları, YADA tarafından gerçekleĢtiriliyor.

BĠR ġĠRKET: BENCHMARK

Misyonu, ―Ürün ve hizmetleriyle özel sektör, kamu ve STK‘lar için paylaĢılan değer yaratmak,
toplumsal geliĢmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak‖ olan Benchmark, TÜVTURK,
Nestle, Goodyear ve Vodafone‘e kurumsal sosyal sorumluluk alanında danıĢmanlık hizmeti sunuyor.

Benchmark, KSS ve sürdürülebilirliğin kurumsal yönetim, iĢ geliĢtirme, pazarlama, iletiĢim ve benzeri
alanlarla örtüĢen noktalarında disiplinler arası bir yaklaĢımla yürütüyor. Benchmark‘ın sürekli
araĢtırmaya ve kesintisiz iletiĢime dayanan stratejisi, kurumların ihtiyaçlarını belirliyor ve fark
yaratacak hizmet ve ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Ajansın proje geliĢtirme, uygulama, iletiĢim-koordinasyon süreçlerinde danıĢmanlık yaptığı ‗Trafikte
Sorumluluk Hareketi‘ projesi Türkiye‘de örnek gösterilen topluma katkı projelerinden biri. Benchmark
projede iĢlenen konunun önemi ve aciliyetini Ģu verilerle ortaya koyuyor: Türkiye‘de her yıl yaklaĢık 10
bin kiĢi trafik kazalarından dolayı hayatını kaybediyor. Trafik kazalarından dolayı yıllık ortalama 20
milyar dolar maddi kayıp söz konusu.

Trafikte Sorumluluk Hareketi 2010 yılında UlaĢtırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı‘nın
koordinasyonunda baĢlatıldı. Bakanlığın projeyi sahiplenmesi ve koordinatörlüğü projenin
baĢarısında etkili oldu. Trafik sorunu çok katmanlı bir yapıya sahip olduğu için çoklu-paydaĢ katılımı
esas alındı.

Ġlk olarak trafik güvenliği alanında çalıĢma yapan kurumlar tek tek ziyaret edildi. Bu görüĢmelerde
projenin amaç ve hedefleri paylaĢıldı. Kurum ziyaretleri yapılırken söz konusu kurumların trafikle ilgili
çalıĢmaları varsa bunlar incelendi ve o çalıĢmalar doğrultusunda taslak bir rol ve görev tanımı yapıldı.
Bu taslak çalıĢma paydaĢlara sunularak, onların görüĢ ve katkılarıyla projenin içerisinde nasıl yer
alabilecekleri, ne tür katkılarda bulunabilecekleri tartıĢıldı. ġu anda projenin 20‘ye yakın paydaĢ
kuruluĢu bulunuyor. Anahtar konumundaki bu ortakları projeye dahil etmek ve proje etkinliklerine bire
bir katılımlarını sağlamak için çalıĢmalar gerçekleĢtirdi. Bu amaçla projenin baĢından bu yana beĢ ayrı
paydaĢ toplantısı gerçekleĢtirildi. PaydaĢlar, proje stratejilerinin geliĢtirilmesinde söz sahibi oldukları
gibi uygulamaya yönelik sorumlulukları da paylaĢıyorlar.

20 kuruluĢun birlikte çalıĢabilmesinin temelinde iyi bir iliĢki yönetimi yatıyor ve sağlıklı iletiĢimin
ilkelerini Ģöyle açıklanıyor: ortaklara değer verip onları süreçlere dahil etmek, ilgili aĢamalarda
fikirlerini almak, ortakları proje içinde doğru konumlandırmak, iyi planlama yapmak, öncelikleri iyi tespit
etmek ve tüm tarafların fayda üreteceği bir platform oluĢturmak.

Projeye baĢlamadan önce, bağımsız bir araĢtırma Ģirketi aracılığıyla, Türkiye genelinde yapılan
araĢtırmaya ek olarak farklı araç sürücülerine (motosikletçiler, binek araç kullananlar, ticari, ağır vasıta
sürücüleri) yönelik 4 odak grup görüĢmesi gerçekleĢtirdi. Projenin stratejisi geliĢtirilirken ve strateji
doğrultusunda gerçekleĢtirilecek uygulamalar (örneğin eğitim içerikleri, etkinlik yöntemlerine, iletiĢim
mesajları, proje filmi) belirlenirken bu araĢtırmaların bulguları temel alındı. Benchmark için ihtiyaç
analizi ve paydaĢ analizi ile yola çıkmak ve tüm proje tasarımını buradan çıkacak sonuçlara göre
geliĢtirmek projelerin vazgeçilmez bir unsuru.

Trafikte Sorumluluk Hareketi‘nin çatısı altında üç alt proje bulunuyor. Biri öncelikli hedef grubu ticari
araç sürücüleri ve genel kamuoyu olan Güvenli TaĢıt Hareketi. Ġkincisi Can Dostları Hareketi, hedef
grubu ilköğretim okulları öğrencileri, velileri ve okul servis sürücüleri. Üçüncüsü ise Halk Eğitimi
Merkezlerine devam eden öğretmenler ve kursiyerlerle ulaĢmayı hedefleyen Sorumlu VatandaĢ
Hareketi. Bu üç alt proje kurgulanırken her bir hedef grubun özellikleri göz önünde bulunduruldu.
Eğitim içerikleri, kullanılan yöntemler, ölçme değerlendirme ve iletiĢim araçları hep söz konusu hedef
grupların özelliklerine göre yapılandırıldı. Benchmark bu yaklaĢımıyla hedef grupları projenin
merkezine koyuyor ve herkese standart modüller uygulamak yerine özgün programlar geliĢtiriyor.
(TÜSEV-web sitesi: https://degisimicinbagis.org/iyi-ornekler-15)

BĠGA SĠVĠL TOPLUM PLATFORMU (BĠGA STP)ÖRNEĞĠ
Sivil toplum dayanıĢmasına örnek bir model olarak gösterilebilecek Biga Sivil Toplum
Platformu (Biga STP), 1998 yılı sonlarında Biga Sanayici ve ĠĢadamları Derneği (BĠSĠAD)‘nin
önerisiyle kurulmuĢtur. BĠSĠAD yetkililerince Biga STP: ―Toplumun birbiriyle dertleĢebileceği‖,
sorunların ortak olmasa bile birlikte etkin olarak dillendirileceği; ―çarelerin aranabileceği‖, ilgili
kiĢi, kurum, devlet makam-ları, merciler gibi yerlere iletilebileceği, paylaĢılabileceği, çözüm
talep edilebile-ceği ortak bir payda olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada Biga STP‘nin,
paydası Biga olan bir çatı, bir ev olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Biga Sivil Toplum Platformu (Biga STP)‘nun yapılanması, iĢleyiĢi ve çalıĢma düzenine
iliĢkin bilgiler platformun ―Biga Sivil Toplum Platformu ÇalıĢma Siste-mi ile ÇalıĢma Usul ve
Esasları‖ incelenerek elde edilmiĢtir. Biga STP‘nin kurulmasında, üye sayısı açısından oldukça
büyük ve Biga için bir o kadar önemli altı kuruluĢ yer almaktadır. Bu altı kuruluĢ arasında öncü
olan BĠSĠAD‘ın diğerlerine göre en sivil inisiyatif olduğu söylenebilir. Diğer kuruluĢlar ise, Biga
Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası, Biga Ziraat Odası, Biga Esnaf ve Sanatkârlar
Odası, Biga ġoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası‘dır.Ġlk baĢlarda Biga‘nın sorunlarını
belirlemek amacıyla fikir grubu Ģeklinde kurulan Biga STP, daha sonraları Biga‘nın önemli ve
öncelikli sorunlarının belir-lenmesinde ve çözüme kavuĢturulmasında aktif rol oynamıĢtır. Biga
STP bir icra makamı değil görüĢ makamı Ģeklinde algılanmaktadır. Genel amaçları topluma
fayda sağlamaktır. Biga STP, kendi içerisinde kuruluĢ amacını Ģu Ģekilde belirlemiĢtir:
―Biga‘nın sosyal, kültürel, ekonomik özellikteki önemli ve öncelikli sorunlarını; çağdaĢ,
demokratik, katılımcı ve gönüllülük esasına dayalı bir ortamda tartıĢarak çözüm önerileri
geliĢtirmek ve ilgili kiĢi, kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak Biga‘nın geliĢimine katkı
sağlamaktır‖.Biga STP ÇalıĢma Usul ve Esaslarında STP‘nin kapsamı için, ―Biga Sivil Toplum
Platformu, Biga‘da faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarını, kamu
yararına faaliyet gösteren dernek ve vakıfları kapsar‖ denilmektedir. Bu usul ve esaslarda
Platform‘un görevi ise; Biga STP‘nin amaçları doğrultusunda önemli ve öncelikli sorunları
―çağdaĢ, demokratik, katılımcı bir anlayıĢ ve yaklaĢımla görüĢüp özgür ve dinamik bir tartıĢma
ortamında çözüm önerileri geliĢtirmektir.‖ Ayrıca çözüm üretmede ilgili kiĢi kurum ve
kuruluĢlarla ―iĢbirliği çerçevesinde destek ve yardımcı olmak amacıyla tavsiye niteliğinde
kararlar almak‖ Ģeklinde belirtilmiĢtir.
Biga Sivil Toplum Platformu Yapılanması

Biga STP; Ġcra Kurulu, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, Dernek ve vakıflar, Özel
sektör kuruluĢlarından oluĢmaktadır. Ġcra Kurulu içerisinde ġekil 1‘de görülen altı çatı kuruluĢ
bulunmaktadır.
Ġcra Kurulu‘nun görev, yetki ve sorumlulukları arasında Ģunlar sayılabilir. Ġcra Kurulu üyeleri her
ay dönüĢümlü olarak Biga STP Dönem BaĢkanlığı‘nı yürütür. Aylık toplantıların gündemini
belirler. Biga STP kararlarını imza altına alır. Gerekli görülen durumlarda olağanüstü toplantı
kararı alır.
Genel Kurul‘un üyeleri aylık olağan toplantılara bir temsilci ile katılırlar. Asil üyelerin
yokluğunda belirlenen yedek üyeler, platform toplantılarında üyesi bulundukları kuruluĢu temsil
ederler. STP üyesi kurum ve kuruluĢlar gündemde yer almasını istedikleri konuları her ayın
20‘sine kadar Biga STP Sekretaryasına bildirirler. Dönem BaĢkanı‘nın uygun görmesi halinde
ilk dönem toplantısında konu gündeme alınır. Gündem maddeleri ile ilgili görüĢler ve çözüm
önerileri sunarlar. Biga STP karalarına temsil oylarıyla katılırlar. KuruluĢlarınca gerekli görülen
dilek ve temennilerde bulunurlar.
Biga STP sekretarya hizmetleri ise her ay dönüĢümlü olarak icra kurulu baĢkanlığını üstlenen
kuruluĢ tarafından yürütülür. Fakat sekretarya hizmetlerinin her ay dönüĢümlü olarak
yürütülmesi toplantı tutanaklarının bir elde toplanmasını engellemektedir. Bu da tutanakların
dağınıklığına neden olmaktadır. Biga STP Sekretaryası aylık toplantılar öncesi STP
toplantılarına davet edilecek tüm kiĢi, kurum ve kuruluĢlara toplantı davetiyelerini ulaĢtırır. Biga
STP toplantı tutanaklarını düzenler, gerekli yerlere ulaĢtırılmasını sağlar, takip eder; sonuçlar
hakkında Ġcra Kurulu‘na bilgi sunar.
Biga STP toplantılarına gündem maddelerine göre katılan ve sorunların belirlenmesine ve
çözüme kavuĢturulmasına katkı sağlayan kiĢi, kurum ve kuruluĢlar ikincil paydaĢ çevresini
oluĢtururlar. Bunlar: Çanakkale Milletvekilleri, Biga Kaymakamı, Biga Belediye BaĢkanlığı,
belde belediye baĢkanları, resmi kurum ve kuruluĢların yönetici ve temsilcileri, siyasi partilerin
yönetici ve temsilcileri, dernek ve vakıfların yönetici ve temsilcileri, özel sektör kuruluĢlarının
yönetici ve temsilcileri, birlikler ve kooperatiflerin yönetici ve temsilcileri, basın temsilcileri ve
ilgili diğer kiĢi, kurum ve kuruluĢlar Ģeklinde sıralanabilir. Sayılan kiĢi, kurum ve kuruluĢlar
katıldıkları Biga STP toplantılarında görüĢ ve düĢüncelerini açıklar, konu hakkında bilgiler verir
ve çözüm önerilerini sunarlar.

Biga STP, görüĢülecek konuların önceliğine karar verirken birlikte hareket etmektedir. Ayrıca
toplantılardaki gündem maddelerine bir önceki toplantıda karar verilmekte ve toplantılara
hazırlıklı gidilmektedir. Daha çok Biga‘yı ilgilen-diren, eksik olarak görülen ya da halkın yararı
gözetilen konuları gündeme alan Biga STP, diğer STK‘lardan, yerel yönetimlerden veya
kiĢilerden gelen konuları da gündemine alıp tartıĢabilmektedir. Konuların önceliğini sadece
yerel eksenli güncel sorunlar oluĢturmamaktadır. Örneğin ulusal sorunlardan kabul
edebileceğimiz 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Biga STP‘nin olağan
toplantılarından birinde gündem maddesi olarak değerlendirilmiĢtir. Tablo 3‘te katılımcılara
göre Biga STP‘de tartıĢılan sorunlar ve gündem maddesi olarak toplantılarda konuĢulan
baĢlıklar verilmiĢtir.
SONUÇ
Küresel ölçekte algılamanın yaygınlaĢtığı dünyamızda karĢılaĢılan sorunların üstesinden
gelmek gittikçe zorlaĢmaktadır. Devletin ve özel sektörün paydaĢların-dan biri olan STK‘lar
etkinliklerini artırmak amacıyla sivil toplum platformları Ģeklinde bir araya gelmektedirler. Bu
birliktelikler daha büyük ―sinerjiler / ortak akıl‖ oluĢturabilmektedir. Burada önemli olan aynı
amaca hizmet eden pek çok kuruluĢun bir araya gelip sosyal amaçları en üst seviyede tutan
daha özgürlükçü ve demokratik bir alan oluĢturmalarıdır.
Sivil toplum platformlarının desteklenen yanları dıĢında eleĢtirilen yönleri de bulunmaktadır.
Her ne kadar resmi kiĢiliği olmadığı için daha özgürlükçü ve demokratik olarak nitelendirilseler
de kimi zaman sivillikten uzaklaĢabilmekte resmi otoritenin kontrolü altına girebilmektedirler.
Özellikle toplumun katılımının yeterli olmadığı durumlarda platformlar yalnızca maddi açıdan
gücü elinde bulunduranların hâkimiyet kurduğu bir yapıya dönüĢebilmektedir. STP‘ler doğa-sı
gereği örgütlenme konusunda kırılgan bir yapıya sahiptirler. Toplumsal fayda sağlamak
amacıyla yola çıkan sivil inisiyatifler, bazı durumlarda kontrolden çıkarak zararlı sonuçlar
doğurabilmektedirler.

Sivil toplum platformlarının eleĢtirildiği bir diğer konu ise, siyasetten uzak olmaları gerektiğidir.
Karar alma mekanizmalarına etki dereceleri ölçeğinde siyasete dahil edilen platformların da
sosyal amaçtan uzaklaĢtığı görülebilmektedir. Toplumun katılımının yüksek oranda sağlandığı,
sosyal amaçların gözetildiği Ģeffaf ve demokratik bir yapı ile ancak istenilen olumlu sonuçlar
elde edilebilir. Aslında diğer STK‘lar gibi sivil toplum platformları için sorulması gereken soru:

STP‘lerin ne kadar sivil olduğu sorusudur. Çünkü sınırları çizilen bir yapı ile tamamen özgür
bırakılan bir yapı arasında irade farklılıkları bulunmaktadır. Bu noktada belki yapılması
gereken sivil toplum platformlarını ―yarı sivil‖ hale getirerek genel çerçeveyi belirlemektir.
Böylece sınırları çizilmiĢ kendi içerisinde özerk fakat dıĢarıda mevzuatı belirlenmiĢ bir yapı
oluĢturulacaktır. Tamamen sivil bir platform oluĢturmak ve halkın katılımını yüksek oranda
sağlamak oldukça zordur. Diğer yandan alınan kararların icrası noktasında STP‘lerin kaynak
sağlayan diğer kurum ve kuruluĢlara bağımlılığı gündeme gelmektedir. Aksi takdirde STP‘ler
kar amacı gütmeyen, her ay düzenli olarak toplanan fikir üreten ancak kendi içle-rinde aldıkları
kararları uygulamakta zorlanan yapılar olarak kalacaklardır. Biga STP bu açıdan örnek teĢkil
etmektedir.
Biga Sivil Toplum Platformu, 1998 yılında Biga‘da kurulmuĢ yerel bazlı bir sivil giriĢimdir.
Biga‘yı oluĢturan farklı alanlarda sosyal ve ekonomik özelliğe sahip kesimleri aynı çatı altında
bir araya getirmiĢtir. Sivil toplum bütün taleplerini özgür ve eĢit olarak ifade edebilmektedir. Bu
sayede de toplumun farklı kesimleri birbirlerinin sorunlarını ve isteklerini doğrudan birinci
ağızdan öğrenebilmektedir. Toplumun farklı kesimleri birbirlerinin sorunlarının çözümü için
iĢbirliği yapmaktadır. Sivil toplumun ihtiyaç duyduğu ―birlik ruhu‖ daha çok güçlenmektedir.
Ayrıca ilgili kurum ve kuruluĢlar nezdinde etkili karar alma gücü ar maktadır. Biga Ġlçesi‘nin
sorunları sivil toplumun sürekli takip ve gündeminde olmakla beraber, bu durum sorunların
çözümü için yetkililere yardımcı olmaktadır.
Katılımın ve kararların etkinliğinin artması ölçeğinde toplumsal bilinç geliĢmekte, demokrasi
kültürü yaĢam biçimi haline gelmektedir. Buna bağlı olarak sivil toplum taleplerini güçlü biçimde
ifade edebilmektedir. Biga STP‘yi oluĢ-turan icra kurulu ve tüm üyeleri yapılan yüz yüze
görüĢmelerde; bu güne kadar hiçbir siyasi söylem içine girmeden tüm kesimlerin ―sesi ve
soluğu‖ olmaya çalıĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Böylece ―siyasete girmeden fakat siyasetle iç
içe‖ bir durum sergilenmiĢtir. Hem platform tarzı fikir gruplarının oluĢmasına yasal
düzenlemeler çerçevesinde Türkiye‘de olanak sağlanmasının; hem de herkesin görüĢlerini dile
getirebildiği ve fikirlerini savunabildiği sivil inisiyatiflerin varlığının, katılımcı demokrasiye katkı
sağlaması beklenir. Biga STP yerel sorunların belirlenmesinden çözümüne kadar tüm
süreçlerde aktif olarak rol üstlenme çabasındadır. Kendini ifade etmede ve baĢarılı iĢler
yapmada ortalamanın üstünde bir sonuç elde eden Biga STP‘nin halk tarafından sahiplenilmesi
ve halkın katılı-mı konusunda biraz geri kaldığı görülmüĢtür. Öte yandan maddi kaynağı elinde

bulunduran katılımcıların alınan kararlarda daha belirleyici oldukları ve çözüm üretmede
Platformun, en büyük ekonomik gücü elinde bulunduran kamu otoritesinden talepte bulunduğu
gözlemlenmiĢtir. Biga STP kendisine icra kurumu olmayı misyon edinmemiĢ olmakla birlikte,
önce sorun tespiti yapan sonra çözüm önerilerini ortaya koyan, istiĢare sonucunda ―ortak aklın‖
belireceğine inanan bir giriĢim olmuĢtur. Biga STP gücünü ağırlıklı olarak kurucularının ve
diğer paydaĢlarının da çoğunlukla seçilerek iĢ baĢına gelen üyelerden oluĢmasından almaktadır. Belirli sosyal kesimlerin talep ve çözüm gücünü elinde bulunduran yönetici konumundaki
katılımcıların her türlü fikir ve itirazları da o ölçüde paydaĢlar tarafından dikkate alınmaktadır.
Karar alınması durumunda uzlaĢı kültürü sağlanarak, sorunların çözümüne odaklanılmıĢtır.
Biga STP‘nin toplantı tutanaklarına yansıyan çözüm talepleri baĢta belediye olmak üzere diğer
resmi kurum ve kuruluĢlar tarafından büyük oranda karĢılık bulmuĢtur. Biga STP‘nin baĢarısın
temel belirleyicileri elbette ki Ġcra Kurulu‘nda olan üyelerin sahiplenme çabalarıyla doğru
orantılıdır.
Bu çalıĢmada betimleyici istatistikten yararlanılmıĢ, 1998‘den bu yana varlığını sürdüren Biga
STP‘nin; Biga‘nın geleceğini etkileyici karar süreçlerindeki fonksiyonu ve belirleyiciliği
ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Biga STP‘nin Türkiye‘de dağınık ve etkisiz durumdaki Sivil Toplum
KuruluĢlarının, etkisizliklerini nasıl gidereceklerine ve toplumda demokratik katılımın
geliĢmesine ne tür katkı sağlayabileceklerine dair ―iyi örnek‖ oluĢturduğu söylenebilir. Bundan
sonra yapılacak araĢtırmalarda gönüllü katılım vb. katılımcıların diğer demografik özelliklerinin
STP‘lerin baĢarılarına etkileri keĢfedici analiz yöntemleriyle ölçülebilir. ÇalıĢmada en büyük
kısıt dağınık ikincil verilere ulaĢamama ve Biga STP‘nin performansını ölçecek somut
göstergelerden yoksunluk oluĢturmuĢtu.(Ali ġahin ÖRNEK & Siyret AYAS, Sivil GiriĢimler
Kapsamında Sivil Toplum Platformları Ve Biga Sivil Toplum Platformu Örneği : Yönetim
Bilimleri Dergisi Cilt: 13, Sayı: 26, ss. 270-277)

UYUMDER (uyuĢturucu ile mücadele derneği )
Isparta da bulunan UYUMDER (uyuĢturucu ile mücadele derneği ) Yerel yönetim ve diğer
kamu kuruluĢları ile örnek bir iĢbirliği gerçekleĢtirmektedir .Yerel yönetim tarafından tahsis
edilen geniĢ bir arazi üzerine idari yöneticilerin teĢviki ile bir hayırsevere kurdurulan

rehabilitasyon merkezinin günlük gıda ve ihtiyaçları merkez ve yerel yönetim tarafından
karĢılanmaktadır .Ayrıca merkezde oluĢturulan bağımlı gençlerin çalıĢtığı ahĢap ve metal
atölyelerinden üretilen bank ve kamelya türü ürünler yerel yönetimin kendi park ,bahçe gibi
Ģehir düzenleme hizmetinde kullanılmak üzere kurumdan satın alınarak derneğin ve yönettiği
kurumun sürdürüleblir kaynak ihtiyacı sorunsuz bir Ģekilde giderilmektedir.Türkiye nin her
yerinden gelen insanlara kapılarını açan rehabilitasyon merkezi bir çok genci rehabilite ederek
uyuĢturucudan kurtarmıĢ ve hayata sağlıklı bir Ģekilde dönüĢünü sağlamıĢ ve sağlamaya
devam etmektedir.
Aktif Katılım, Demokratik GeliĢim, Etkili ĠletiĢim Ve Doğru YönetiĢim(ADEP)Projesi,
Almanya ÇalıĢma Ziyareti Katılımcı Raporu
ALMANYADA STK’LAR
Tarih: 18-26 EKĠM 2019
GerçekleĢtirilen faaliyetle ilgili elde edilen sonuçlar:
19 Ekim Cumartesi
Saat 15’te Botanischer Garten da görevli Adnan Bey ile botanik bahçesinde görüĢtük. Adnan
Bey orada görevli bir arkadaĢ. Bizi tüm içtenliğiyle karĢıladı.43 hektar büyüklüğündeki 22.000
bitki türü ile geliĢtirilmiĢ dünyanın en büyük botanik bahçesini gezdirirken bitkilerle ilgili bilgiler
verdi. 1897 yılında inĢaatı baĢlayan ve 1905 yılında faaliyete baĢlayan bahçenin Berlin‘e gelen
turistler ve orada yaĢayanlar tarafından çok ilgi gördüğünü anlattı.
Almanya‘nın yeĢile, doğaya, insanların huzur içinde yaĢamasına verdiği önem çok fazla Ģehrin
merkezinde sayılabilir botanik bahçesi ve müzesi ve hemen hemen her semtte hiç yüksek
olmayan binaların arasında olmazsa olmaz sayılan büyük parklar insana huzur veriyor. Nerey
baksan yemyeĢil. Oksijen oranı çok fazla, ayrıca genelde bisiklet ve stickerlar kullanılmasına
rağmen hava kirliliğine karĢı yeni yapılacak olan bir kanunla dizel arabalar kalkacak elektrikle
çalıĢan havayı kirletmeyen arabalar piyasada olacakmıĢ ve bunun için çocuklar ailelerini ikna
ediyorlarmıĢ. Lüks arabalarına kıyamayan insanlar bile çocuklarının geleceği için bu fikri kabul
ediyorlar ve aktif katılım demokratik geliĢimle ilgili çok önemli kararın herkesin oluruyla
alınacak olması demokrasinin ülkede gerçekten uygulanması ile ilgili.

20 Ekim Pazar
Programımız tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi ve akĢam ıĢık festivaline katılmaktı. IĢık
festivali için halk öğleden sonra toplanmaya baĢladı. Binlerce insan çocuk, yaĢlı, engelli hiçbir
aĢırılığa kaçmadan saygı ve sevgiyle tam bir festival havası yaĢanıyordu. Kimi keman çalıyor
kimi dans ediyor kimisi de resim yapıyordu. Saat 19.00‘da da ıĢık gösterisi baĢladı. ġehrin
önemli bina ve kapılarında Berlin tarihini anlatan ıĢık yansımaları görülmeye değerdi.
21 Ekim Pazartesi
Saat 11‘deki randevumuz Yunus Emre Enstitüsü‘ndeydi. Mali iĢlerden sorumlu Caner Bey bizi
karĢıladı.
Bize Enstitüyü gezdirdi. Sınıflar ve atölyeler son derce huzurlu eğitim için düzenlenmiĢti sanki.
Ankara Yunus Emre Vakfı‘na bağlı olarak kanunla kurulan Yunus Emre Enstitüsü Türkçenin
yaygın bir Ģekilde kullanılması için bilimsel çalıĢmaları teĢvik etmek, yurt dıĢında yaĢayan Türk
ailelerin çocuklarına yönelik Türkçe kurslar açmak, Türkiye‘nin diğer ülkelerle dostluğunu
geliĢtirmek ve kültürel alıĢveriĢini artırmak ayrıca Türkiye‘nin tanıtımına katkıda bulunmak
amacıyla kurumuĢ bir enstitü.
Enstitü müdürü Feyzullah Bey Berlin‘deki faaliyet ve çalıĢmalarını anlattı. Alman öğrencilerim
de varlığından bahsetti. Türkçe öğrenmek ve Türk kültürünü tanımak isteyen herkese
kapılarının açık olduğundan bahsetti. Zaten Enstitüye girdiğinizde ve oradaki görevlilerle
görüĢtüğünüzde Yunus Emre, Mevlana, Hacı BektaĢ Veli huzurunu yakalıyorsunuz. Yöneticiler
son derce olumlu, mütevazı, hoĢgörülü ve demokrat bir yaklaĢım içindeler. Proje baĢlıklarımız
orda mevcut.
Büyükelçiliğe bağlı olan Enstitünün amaçlarının tamamıyla Türk dilini, kültürünü, sanatını
yaĢadıkları ülkede yaĢatmaya çalıĢmak. Yaptıkları çalıĢmalar övgüye değer. Ebru, tezhip, hat
sanatı eğitimleri bağlama ve müzik eğitimleri veriyorlar. Feyzullah Bey Almanların sivil topluma
bakıĢı için. Onların deyimiyle tamamıyla katılımcı olmak, diyor. Okulun için, sokağın için, Ģehrin
için çocuklar gençler kadınlar engelliler hayvanlar için projeler üretilmesi ve din dil ırk
gözetmeksizin doğru projelere Alman hükümetinin, belediyelerin ve ticari kuruluĢların destek
verildiğini anlatıyor, hatta bir cami derneğinin caminin etrafının temiz tutulması ve temizlenmesi
projesiyle cami derneğine destek verildiğini büyük bir övgüyle anlattı. Çevrenin temiz tutulması

ve ellerinde çöp poĢetleri ile farkındalık yarattıkları ve örnek oldukları bir gerçek. Enstitüde
kültür ve sanattan sorumlu Fatma Hanım çocuğunun okulundan bir örnek verdi. Okulda
çocuklara sorulan bir soru; çok önemli bir sınavınız var ve evden heyecanla çıkıyorsunuz,
merdivenlerde bir kiĢinin düĢtüğünü ve yardıma ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Yardım mı
edersiniz yoksa sınav için okula mı gidersiniz? Sonuç zaten Alman kanunlarında düĢen bir
kiĢiye yardım etmemek çok büyük para cezası imiĢ. Ġnsan ne kadar değerli bu ülkede onu
hissettim. Çocuklara küçücükken bu insani değerlerin verilmesi ve her bireyin yaĢadığı yere
sahip çıkarak üretmesi, ürettikçe kendini değerli hissetmesi gerçekten özenilecek bir durum.
Türkçeyi, kültürel değerlerimizi, geleneksel el sanatlarımızı din, dil, ırk farkı gözetmeden
yabancı ülkelerde yaymaya ve tanıtmaya çalıĢmak, bu uğurda emek verilmek çok güzel. Mutlu
ayrıldım Enstitüden.
Daha sonra, Europaische Parlamento Binasına gittik. Orada Ġngilizce konuĢuldu. Bilgiler
arkadaĢlarda
Büyük Türk cemaati ileydi daha sonraki randevu.
70 derneğin bulunduğu bir çatı kuruluĢ. BaĢkan Türklerin yaĢadıkları bürokratik zorluklarda
onlara destek olduklarını, bulundukları ofiste her türlü danıĢmanlık hizmeti verdiklerini ve
yaĢadıkları zorlukları anlattı. Doğru projelerde belediyelerin STK‘lara destek verdiğini herkesin
üretmek ve uygulamak üzere STK‘lar da bulunduğunu anlattı.

22 Ekim Salı.
Randevumuz 11 de Hatice hanımlaydı. Sparkasse banka müdiresi ve bir kadın derneği
baĢkanı Hatice hanımla Türk kadını olarak gurur duydum. GörüĢmeye 4 arkadaĢımız katıldı.
Biz dört kiĢi orada oda küçük olduğundan salonda bekledik. Bilgiler arkadaĢlarda.
Daha sonra KULTURLABOR TRĠAL Yardım amaçlı bir Alman Derneğini ziyaret ettik. Salı ve
PerĢembe günleri saat 16 ile 19 arası çalıĢıyorlarmıĢ. 15.30 da ordaydık ve tam 16 da kapıları
açtılar. Bir taraftan giyecek yiyecek ev eĢyası gibi kullanmadıkları fakat çok elden çıkmamıĢ
eĢyaları giysileri getiriyorlar ve askılara asarak yerleĢtiriyorlar bir taraftan da ihtiyacı olanlar
ihtiyaçlarına göre alıyorlar. Zaman ilerledikçe o kadar çok insan bir Ģeyler getirdi ki büyük bir
ĢaĢkınlıkla onları izledim. ġaĢırdım çünkü kimse itiĢip kakıĢmıyor. Saygıyla bir düzen içerisinde
hareket ediyorlardı orada gönüllü çalıĢanlar gönlünü koymuĢtu. Özveriyle arı gibi çalıĢıyorlardı.
Açıldıktan yarım saat kadar sonra bisikletle genç bir bayan geldi. Üstü baĢı oraya gelen ihtiyaç
sahipleri gibiydi. Dernek yöneticisi olduğunu ve onunla görüĢmemiz gerektiğini söylediklerinde
ĢaĢkındım. Ve ne kadar duyarlı bir hanım olduğunu düĢündüm. Belki de oradaki insanların
kendini kötü hissetmemesi için tarzı buydu. Belki de yaptığı bu gönüllülüğe kendisini adadığı
için hiçbir Ģey umurunda değildi. KonuĢmalarını izledim heyecanla, gözleri ıĢıl ıĢıl arkadaĢların
sorularını yanıtlıyordu. Yaptığı iĢin manevi huzurunu hissettiği her halinden belliydi. Dernek
yapılanması ile ilgili bilgiler arkadaĢlarda. Çünkü Ġngilizce konuĢtular. Ben proje baĢlığımızı
orada gözlemledim. Tam da aktif katılım etkili iletiĢim ve doğru yönetiĢim Kulturlabor
TRĠAL.YARDIM Derneğindeydi.
23 Ekim ÇarĢamba
Saat 10’da basından Mustafa EkĢi beyle görüĢmek için odasındaydık. Mustafa EkĢi, Medya
Berlin diye bir basın kuruluĢu olduğunu, günlük haber yaptığını, basının öneminden, yaĢadığı
zorluklardan bahsetti
Daha sonra BTB Taksiciler Birliği BaĢkanı Fikret Arık bey‘le görüĢtük. Yedi kiĢilik yönetim
kurulu ve 500 kiĢilik üyesiyle taksilerde çalıĢan Ģoförlerin haklarını savunmak yaĢanan
zorlukları siyasi birimlere taĢımak
Sorunları çözmek üzere çalıĢan bir dernek BTB Berlin Taksiciler Birliği. ĠĢveren ve Ģoför
üyelerden oluĢan derneğin üye aidatı aylık 1 Euro. Örnek alınabilir bir uygulama. Üyelerin

hesabından çekmek üzere dernek baĢkanına verilen yetki ile tahsil ediyorlarmıĢ aidatları.
Dernek üyeleri Alman, Türk, Arap ve Ġranlı üyelerden oluĢuyor. Dernek baĢkanı büyük
zorlukları aĢarak bir federasyon kurduklarını bundan sonra iĢlerinin daha kolay olacağını
heyecanla anlattı.
Saat 16.30’da TDU‘ya gittik. TDU, Ticaret ve Sanayi Odası gibi iĢ adamları ve iĢ kadınlarından
oluĢan bir dernek. Yönetim kurulları on bir kiĢiden meydana gelen derneğin 300 üyesi
bulunuyor. Berlin‘de turizm, yemek sektörü, hasta bakımı gibi ciddi iĢ kolları ellerinde olan iĢ
adamlarının cirolarıyla ilgili verdikleri rakamlar çok büyüktü. Dernek üyeleri yıllık cirosu 400
milyar Euro. Dernek olarak sanat, engelli ve kadın derneklerine zaman zaman sponsor
olduklarını, onları desteklediklerini anlattılar. Berlin Belediyesinin de ayrım gözetmeksizin
doğru projelere her zaman destek verdiklerini ifade ettiler.
24 Ekim PerĢembe
Saat 11’de randevumuz Can- Vital Pflegedinst, yani hasta bakım servisi sahibi Ayten
hanımlaydı. Servis, bakıma muhtaç insanların yasalar kapsamında hasta kasalarından
sunduğu ortamı sağlayan bir sağlık hizmetleri kuruluĢu. Bakım sigortası ve oturum izni bulunan
her vatandaĢ bu kurumdan faydalanabiliyor. Can-Vital bakım servisi hemĢire personelleriyle
hizmeti hastanın ayağına götürüyor ve evinde bakım imkânını sağlıyor. Bakım hizmetlerinin
yanı sıra tıbbi hizmetleri de sunuyor. Gündüz Bakımevinde de yaĢlı ve hasta insanların birlikte
vakit geçirmeleri, çeĢitli etkinliklerin içinde yer almaları sağlanarak yaĢlı ve hasta kiĢilerin mutlu
bir ortamda zaman geçirmeleri imkânı yaratılıyor. Kurum aynı zamanda; bakıma muhtaç
kiĢilerin evlerine doktor ziyaretleri, evde hasta ile vakit geçirme, hasta ile gezmeye gitme,
sinemaya gitme gibi hizmetleri de sunmaktadır. Can- Vital‘de sekiz hemĢire, beĢ uzman
hemĢire ile çalıĢmalar sağlanıyor. Almanya‘da 600‘ün üzerinde hasta bakım servisi hasta ve
yaĢlıların hayata bağlanması, mutlu olması için hizmet veriyor. Can- Vital‘in hastalarını
çoğunluğunu Almanlar teĢkil ediyor. 100‘e yakın bakım hastası olduğunu belirten Ayten hanım
45 civarında da yaĢlının bakım evinde hizmet aldığını söyledi.
Saat 15’te tam- Interkulturelles Familienzentrum‘da görüĢme gerçekleĢtirdik. Bu kuruluĢ,
Kiliseye bağlı bir derneğin kreĢi olarak faaliyet gösteriyor. Burada görev yapan Songül hanımla
görüĢtük. Burada, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda çalıĢmalar yürütülüyor.
Kararlar alınırken gerektiğinde çalıĢanlarından ‗Olur‘ alınan demokratik bir yapıya önem

veriliyor. ÇalıĢanlar genellikle Almanlardan ve Türklerden oluĢuyor. Halihazırda Türk, Alman,
Romen, Bulgar ve Japon öğrenciler kreĢin imkanlarından faydalanıyor. ÇalıĢan ve kabul gören
öğrencilerde din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese açık bir kurum. Ayrıca veliler de
çocuklarıyla birlikte bazı etkinliklere katılıyorlar. Mesela bizim birebir gözlemlediğimiz; çocuk ve
veli birlikte yemek yapıyorlar. Bizi toplantı odası ayarlanana kadar kafeye davet ettiler. Oradaki
masada sekiz adet tüm sebzeler, doğrama tahtaları ve malzemeler çocukları ve velileri
bekliyordu. Birlikte doğramaya baĢladıklarında toplantı odasına geçtik. Özel kurumlarda kat kat
olan etkinlik ücretlerinin bu kurumda onda biri kadar olması her kesime hitap ediyor. Bu
dernekte Almanya STK‘larının olmazsa olmazı proje kapsamında bu iĢlevleri yapabiliyor.
Projeleri senato yani bizim deyimizle belediye destekli. ÇalıĢanlar maaĢlarını bu Ģekilde alıyor.
Gönüllülük esası pek uygulanmıyor. Buradaki veliler diğer velilerle iletiĢim kuruyor ve birbirlerini
destekliyorlar. Kilise dernekleri Almanya genelinde oldukça fazla sayıda bulunuyor. Her
derneğin yönetim kurulu kendi içinde oluĢuyor.
Saat 18’de Inretaktiv derneğinde dernek baĢkanı Sevgi hanımla görüĢmeye baĢladık. Sevgi
hanım Almanya‘da tanıdığım en çalıĢkan, duyarlı, örnek alınabilecek bir kadın. 2003- 2007
yılları arasında özel yaĢamında yaĢadığı olumsuzluklar nedeniyle psikolojisinin çok bozuk
olduğu bir dönemde vücudundaki hiçbir uzvu çalıĢmayan, sadece gözleriyle kendisiyle iletiĢim
kuran bir engelli genç sayesinde, hayata dönmüĢ. Bundan sonra engellilere karĢı yapması
gereken çok fazla Ģey olduğunu düĢünerek onlara yardım etmeye karar vermiĢ. Engellilerin
sorunlarıyla ilgilenirken engelli ailelerinin de çok zorluklar içerisinde olduklarını görerek onlara
da yardım etmiĢ. Etrafında çok büyük bir insan kitlesi oluĢmaya baĢlamıĢ. 11.11.2011 tarihinde
iki Alman arkadaĢı, iki engelli annesi ve iki Türk arkadaĢından meydana gelen yedi kiĢilik bir
yönetim kuruluyla Dernek faaliyetlerine baĢlamıĢlar. Daha sonra dernek olarak bir
mekânlarının olmaması, bütçelerinin olmaması onlara zorluklar yaĢatmıĢ. Bürokrasiden bir
kiĢinin yol göstermesiyle projeler yazmaya baĢlamıĢlar. Temmuz 2014‘te belediyeden aldıkları
desteklerle ofislerini tutmuĢlar ve çalıĢmalarına daha hız vermiĢler. Engelli aileleriyle eğitimler,
etkinlikler ve çalıĢmalar yapmıĢlar. Ailelere ve engellilere uzman kiĢilerle psikolojik destek
sağlamıĢlar. UlaĢtıkları engelli birey sayısı her geçen gün artmıĢ ve büyük projeler
gerçekleĢtirmeye baĢlamıĢlar. 2014 yılında Familienentlastender Dienst Ġnteraktiv Berlin‘i proje
kapsamında kurmuĢlar. Artık çalıĢanlarına maaĢlarını ödeyebilecek konuma gelmiĢler. Ayrıca,
engelli mülteci ailelerine de iki elemanla her konuda hizmet veren bir proje de
gerçekleĢtirmiĢler. ġu andaki çalıĢmalarında örnek alabileceğimiz bir projeyi birlikte çalıĢtığı

Alman arkadaĢı gerçekleĢtirmiĢ. Yapacakları etkinlikleri gün gün, saat saat altı aylık periyotlar
halinde projelerini yazmaya baĢlamıĢlar. Gönüllülere verdikleri eğitimlerde sertifika almaya hak
kazanamayan hiçbir gönüllü, sonraki çalıĢmalarda görev alamıyor. Engelli annelerine grup
oluĢturdukları gibi engelli babalara da gruplar oluĢturarak annelerin yükünü de hafifletmeyi
amaçlamıĢlar. Gerçekten çalıĢmalarıyla örnek alınacak bir dernek.
25 Ekim Cuma
Saat 11’de TD-IHK (Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odası) Genel Sekreteri Okan Özoğlu
Beyle görüĢmemiz baĢladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Alman Sanayi ve Ticaret
Odaları Birliği arasında 1993 ve 1994 yıllarında imzalanan protokoller neticesinde Almanya ve
Türkiye‘de ortak odalar kurulması kararı alınmıĢtır. Bunun sonucunda 2003 yılında Köln‘de
Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuĢtur. Türkiye ve Almanya ekonomik iĢ birliği
alanında iki ülke arasındaki iliĢkilerin TD-IHK daimi aktörü olmuĢtur. 2011 yılı sonuna kadar
Köln‘de yürüyen temsilcilik 2012 yılında Berlin‘e taĢınmıĢtır. Ülkenin hemen her eyaletinde
bulunan 1400 üyesiyle faaliyetine devam etmektedir. TD-IHK üyeliğinin avantajları çok fazladır.
Üyelerine danıĢmanlık, ticari iĢ birliği ilanları, iletiĢim bilgileri sağlama, yazı hizmetleri ve
toplantı salonu kiralama konularında hizmet vermektedir. KuruluĢ, üye buluĢma toplantıları
sektörel etkinlikler workshop ve seminerler, heyet gezileri, eğitim ve sosyal alanda etkinlikler
düzenlemektedir. Yönetim kurulu Alman ve Türk üyelerden oluĢmaktadır. TD-IHK baĢkanı
Alman, yardımcısı da Türk‘tür. Üyelik aidat ücreti 100 Euro‘dur. Üyeleriyle ve iĢ adamlarıyla
yaptıkları görüĢmeleri anlatan ve Türk iĢ adamlarına Almanya‘da her alanda imkân sağlamaya
çalıĢtıklarını anlatan genel sekretere verdikleri bilgiler için teĢekkür ederek oradan ayrıldık.
Saat 15’te Berliner Mieterverein Derneğine gittik. Berlin genelinde kiracılara hizmet veren bir
derneğin çalıĢmalarını yakından gözlemledik. Dernekte çalıĢan ikinci yetkiliyle görüĢtük.
2.600.000 nüfusa sahip Berlin‘in yüzde on beĢinin ev sahibi, yüzde seksen beĢinin kiracı
olduğunu anlatan yetkili, kiracıların çok fazla sorunları olduğunu ve bu sorunlara her alanda
çözüm bulmaya çalıĢtıklarını anlattı. Dernek üst kurulunda gönüllü üç kiĢi bulunmaktaymıĢ ve
170.000 üyeleri varmıĢ. Ayda 9 Euro üyelerden aidat alıyorlarmıĢ. Üyeler üç yıl üye olarak
kalmak zorundaymıĢ. Yetkili, proje yapmadıklarını, üye aidatlarıyla finanslarını sağladıklarını,
siyasi olarak hiç kimseye yakın olmamak tarafsız görünmek amacıyla proje desteği
istemediklerin belirtti. ÇalıĢma yerleri büyük bir binaydı. 42 çalıĢanları olduğunu ve 80 avukatla
çalıĢtıklarını belirtti. Her gün sabah ve öğleden sonra dört avukatın danıĢmanlık hizmeti

verdiğini ve bu avukatların dernek dıĢında kendi özel iĢ yerlerinin olduğundan da bahsetti. Bir
kanun hazırlarken siyasilerin derneğin fikirlerine önem verdiğini ve kendilerinden de görüĢ
aldıklarını belirtti. Kira sözleĢmesi yapmak kaydıyla, tüm kiracıların sorunlarını çözmek için sarf
ettikleri çabadan bahsetti. Üyelerinin çokluğu nedeniyle üyeleriyle yoğun bir temas halinde
olduklarını ve çoğunlukla e-mail yoluyla iletiĢim kurduklarından bahsetti.
Sonuç olarak; Berlin‘de yaptığımız görüĢmeler sonucunda sivil toplum kuruluĢlarının her
kesimde gerçekten son derece baĢarılı çalıĢmalar yaptıklarını ve ‗aktif katılım, Demokratik
GeliĢim, Etkili iletiĢim, Doğru YönetiĢim‘ baĢlıklı proje çalıĢmamıza tamamıyla uygun
uygulamalar içinde olduklarını gözlemledim.
Bizim ülkemizde de keĢke her sivil toplum örgütü proje yapmaya ve uygulamaya özendirilse,
ayrıcalık gösterilmeksizin insana, doğaya ve topluma faydalı projeler desteklense pasif
durumdaki STK‘lar kendiliğinden ayıklanacak ve insanlar yaptıkları iĢleri hazzını yaĢayacaklar
ve daha çok üretecekler. Zaten geliĢmiĢ, aktif, demokratik birlik ve beraberlik içinde olan
STK‘lar toplumun değiĢmesine geliĢmesine katkıda bulunur. Bu geliĢim ve dönüĢümün
örneklerini Berlin‘deki STK‘lar üzerinden çok net bir Ģekilde gözlemledik. Ülkemizde de benzeri
dönüĢüm ve geliĢim için STK‘lar ile yerel yönetimlerin iĢ birliğine gitmesi, var olan iĢ birliklerinin
artırılması yönüne gidilmesi büyük önem taĢımaktadır.
Beklentimiz ülkemizde de Sivil Toplum KuruluĢlarının siyasi erkin güdümünde değil de siyasi
erkin doğru kararlar almasına etki eden oluĢumlar olması.
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