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� 

İ
nsanlık tarihinde pek çok ihtiyacın toplumların kendi örgütlenmeleriyle karşılandığı bilinen bir gerçektir. Modern toplumlarda 
da temsili yönetim yapılarının yanı sıra, toplumsal sorumluluklarını gönüllü olarak üstlenmeyi hedefleyen örgütlenmelerin, der-
nek, vakıf, meslek odaları gibi yasal yapılar halinde olsun, platform, girişim gibi inisiyatifler halinde olsun tüm sivil toplum ku-

ruluşlarının (STK) giderek güç kazandığı görülmektedir. Ülkemizde de STK'ların günlük hayatımızda ve yönetim yapımızda artan 
etkileri ve ağırlıkları her gün daha çok hissedilmektedir. STK'ların güçlenmesi kadar kendi aralarında daha iyi bir iletişim ve daha 
yakın işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye'de katılımcı demokrasinin yerleşmesi için de vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 

� 
Türkiye'de STK'ların rolünün artmasına karşın, kendi aralarında sağlıklı iletişim olmamasi nedeniyle �sinerji �ve �verimli ekip çalış-

ması , henüz beklenen düzeye ulaşamamıştır.STK'lar arası iletişimi kolaylaştıran ve STK'ların gelişimine hizmet eden ulusal düzeyde 
bir STK Merkezinin (STGM, Sivil düşün gibi çatı olusumları hariç) �olmayışı nedeniyle Türkiye'deki birçok STK diğer ilgili STK'la-
rın etkinlikleri hakkında bilgi edinememekle kalmayıp varlıklarında bile haberdar olamamaktadır. 

 
�STK'ların işlevlerini yeterince yerine getirmeleri, çalışmalarını başarıyla yurütmeleri ve sivil toplum alanının etkisini artırabilmele-

rinin ön koşulu, birbirleriyle demokratik bir ilişki içinde olmalarına bağlıdır 
�Dünyada ve�Türkiye'deki çeşitli gelişmeler STK alanında karşılaşılan büyük değişimlere yol açmış ve STK 'larda bu değişimden 

etkilenmiştir. 
 
STK alanının dünya ölçeğinde oldukça dinamik olması nedeniyle iletişim, bilgi ve üyelerde sık değişimler �yaşanmakta olduğu ger-

çeği yanında , Türkiye özelinde bir dizi siyasi / ekonomik kriz STK ların yerel ve ulusal kaynaklardan sponsor bulmalari imkanlarının 
azalmalarına yol açarak �yapilanmalarinda önemli değişikliklere yol açmıştır.Sivil Toplum kuruluslarinin finansal kaynakları Avrupa 
Birliği gibi uluslararası kurumların fonlarının �dışında �kalmamis gibidir. �Bu nedenle STK'ların finansal kapasiteleri geliştirecek bu 
fonlara ulaşmalarını �sağlayacak egitimlere duyulan ihtiyaç daha da �artıyor 

� 
Teknolojideki gelişmeler , dijital donanım ve hizmetlerin fiyatlarındaki düşüş sonucu internet, önde gelen STK'lar arasında yaygın 

bir şekilde kullanilmaya başlasa da yerelde bulunan STK'larin büyük bir bölümü �ayni imkan ve bilgi düzeyine sahip değildir.� 
Kadın, çevre ve insan hakları gibi çeşitli alt sektörlerde yer alan STK'lar arasında birçok özel �ağ �son �dönem içinde oluşmuştur. 

Bütün bu yeni gelişmelere karşın , uygulanan/uygulanmış projelerin �diger STK' larin �gereksimini karşılayacak, çalışmalarına rehber-
lik edecek bilgi deneyim paylaşılması sağlanamamış�veri tabanı oluşmamıştır. 

GİRİŞ
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�Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, sivil ve kamu kuruluşlarının �, Gençlerin ve Kadınların demokratik süreçlere katılımını teşvik eden 
proje uygulamalarında, gereksinim duyacaklari bilgi ve veriyi �,kapsamlı ve güncel bir kaynak olarak dikkatlerine sunuyoruz. 

 
�Umuyoruz ki bu �bilgi paylaşımı girişimimiz, işbirliği ve ağ yapılanmaları, ekip çalışmaları �için bir zemin oluşturur.�Toplumun il-

gili bütün aktörleri arasında artan iletişim dinamiği yoluyla bilgi, görüş, deneyim aktarımı sonucu STK'ların �kapasitelerinin �gelişi-
mine katkıda bulunur. 

� 
Günümüzde toplumsal yaşamda ve düşünsel dünyamızda çok ciddi dönüşümler yaşamaktayız. �Modern zamanların ulus devletle-

rinden uluslararası şirketler eliyle yürütülen politikalar , bize küresel dünyaya geçişin sancılarını yaşatirken Felsefede, siyasette, sa-
natta postmodernizm rüzgârları her şeyi önüne katıp götürmektedir. Klasik liberal demokrasilerin temsile dayalı siyaset yapma tarzı 
"yeni toplum" un ihtiyaçlarına ve karmaşık siyasal yaşamına artık yanıt veremiyor. 

� �  
Toplumsal alanda yapılan tartışmalar "demokrasinin demokratikleştirilmesi" düşüncesi etrafında cereyan ediyor ve katılımcı de-

mokrasiyi , Sivil ağlar ve inisiyatifler yoluyla etkileşime açık katılımcı devlete dönüştürüyor. 
Temsili demokrasinin ancak dört-beş yılda bir kendini vatandaş hisseden �"yarı-zamanlı" vatandaşından, yine sivil ağlar ve örgütler 

yoluyla kendi sorunlarına her daim sahip çıkabilmenin kanallarını arayan ve açan "tam zamanlı" aktif vatandaşına geçmek için çalış-
malar sürdürülüyor.� 

 
Ülkemizde de ayni doğrultuda yürütülen sivil toplum çalışmaları , �önce parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçi-

şin, sonra beklenmeyen 15 Temmuz darbe girişiminin ve hemen akabinde Covid 19 salgınının �demokrasiye olumsuz �etkileri, katı-
lımcı olması istenen vatandaşı kamu alanından kopardı ve kendi dört duvarı arasındaki özgürlüğe mahkûm etti.� 

 
�Bu çalışmayı tam zamanlı vatandaşa geçişin öncüleri ve adanmışları olan Sivil Toplum Kuruluşlarının ellerine teslim ederken bir 

yandan da onlara adıyoruz. 
 
Bize bu kitabın hazırlanabilmesinde verdikleri finansal destek için Türkiye ve Avrupa Birliği’ne, T.C Dış İşleri Bakanlığı AB Baş-

kanlığına �teşekkür ederiz.� 
�Müjgan Suver 
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“Gençlik nedir?’’ diye sorsalar çoğunlukla gençler bu toplumun geleceğidir, milletin umududur gibi cevaplar veririz öyle 
değil mi? Ve yine gençleri,  içinde  genç kızlar yokmuş gibi, genelde eril algılarız. İşte verdiğimiz bu cevaplar bile bize, 
gençlere ve kadınlara yüklediğimiz toplumsal rol model kalıplarını göstermesi için yeterlidir. 

 
Cevaplardan çıkardığımız ikinci bir sonuç ise; bize gençleri şu an yaşamakta olduğumuz şimdiki zamanın dışında bir yerlerde “ge-

lecekte”, erkekleri toplumsal yaşamın içinde, toplum için var olan iyi bir vatandaş, genç kızları ise genelde toplumsal yaşamın dışında, 
iyi bir eş, iyi bir anne gibi ön yargılarla algıladığımızı göstermiş olmasıdır.  

 
Yaşadığımız şimdiki zaman  içinde sadece  yetişkinler varmış gibi düşünüyor olmamız bile gençleri ve kadınları  eşit vatandaş 

kabul etmediğimizin göstergesi değil midir? 
 
Ülkemizde demokrasinin gelişmesini, ekonominin kalkınmasını isteyenlerin,   öncelikle kadın-erkek, yetişkin-genç Türk vatandaşı 

olan herkesin eşit olduğunun bilincine varıp, demokrasiye eşit katılımını talep etmesi ve desteklemesi gerekir. 
 
Günümüzde demokrasi anlayışı değişmiştir. Önceki yıllarda yeterli gördüğümüz temsili demokrasi günümüzde yerini katılımcı de-

mokrasiye bırakmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda, seçimden seçime sandığa gidip kendini temsil edenleri  seçen vatandaş ta-
nımı, yerini  farklı  katılımcılık yöntemleri ile karar alma mekanizmalarında sesini duyuran, kamuoyu baskısı oluşturan, "aktif 
vatandaş" kavramına bırakmaktadır. 

 
Bu hedeflere ulaşma doğrultusunda Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, proje ortakları olan Ankara'dan Türk 

Kadınlar Birliği ve Berlin’den Türk-Alman Enstitüsü ile birlikte, Avrupa Birliği  Sivil Destek Programı kapsamında "Demokrasi için 
Türk Gençliği ve Kadınlar" projesini uygulamaktadır. 

 
Projenin hedefleri; demokratik karar alma süreçlerine gençlerin ve kadınların eşit katılımını desteklemek ve sivil toplum kuruluşla-

rının bu yönde güçlenmesi için idari ve mali kapasitelerini arttırmaktır. 
 
Biliyoruz ki; gençlerin, kadınların ve sivil toplum kuruluşlarının kapasiteleri arttıkça demokratik süreçlere ve karar organlarına katı-

lım talepleri de artacaktır. 
 
Hazırladığımız bu Politika Kılavuzu aracı ile sizleri, proje sürecinde gerçekleştirdiğimiz bir dizi başarılı faaliyetlerden edindiğimiz 

deneyim, kullandığımız bilgi, ilke ve yöntemler hakkında bilgilendirme yoluyla aynı yönde politikalar izlemeye davet ederiz. 

ÖNSÖZ

Gençlerin, kadınların ve sivil toplum  
kuruluşlarının kapasiteleri arttıkça  
demokratik süreçlere ve karar organlarına 
katılım talepleri de artacaktır. 
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 KILAVUZ HAKKINDA 

B
u politika kılavuzu proje ortak-
larımızla birlikte uyguladığımız 
Demokrasi için Gençler ve Ka-

dınlar projesinde edindiğimiz tecrübeler-
den yola çıkarak benzer katılım projeleri 
tasarlayan, uygulayan ya da yöneten kişi-
ler için bir kaynak ve model olarak tasar-
lanmıştır. Gençlerin ve kadınların 
demokratik süreçlere katılımını hedefle-
yen projeler yürüten kamu ve sivil top-
lum kuruluşları için önerileri, temel ve 
pratik bilgileri, gençlerle ilgili temel bul-
guları, katılımın ilke ve yöntemleri, katı-
lım mekân ve alanları gibi yararlı araçları 
içermektedir. 

Gençlerin ve kadınların demokratik sü-
reçlere katılımlarını destekleyen paydaş-
larımıza, diğer kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarına çalışmalarında gerekli ola-
cak kaynakları da içeren bu kılavuz, ge-
nelde demokratik karar alma 
mekanizmalarına katılım projelerinde de 
uygulanabilir. Kaynakların çoğu başka 
rehber ve kılavuzlardan derlenmiş, ince-
lenmiş ve gerekli görüldüğü noktalarda 
düzeltilmiştir.  

İyi katılımcılık bir öğrenme sürecidir. 
Proje ortaklarımızla birlikte "Demokrasi 
için Türk Gençleri ve Kadınlar" projesini 

uygularken ve politika kılavuzunu hazır-
larken ihtiyaç duyduğumuz birçok bil-
giye var olan bu son derece değerli 
kaynaklardan ulaştık. Proje uygulama sü-
recinde ortaklarımız ve çalışanlarımızla 
birlikte çok şey öğrendik. Okuyucu bu-
rada okuduğu bilgileri geliştirmek iste-
diği takdirde ona yardımcı olabilecek 
yararlı kaynaklara dair bilgiyi, kılavuzun 
sonundaki bölüme göz atarak ulaşabilir. 
Ayrıca internette bulunabilecek değerli 
akademik çalışmalara çok sayıda yar-
dımcı rehber ve kaynağa başvurulması da 
yararlı olacaktır. 

İyi katılım sürece dâhil olan herkesin 
yararınadır. Politika geliştirme ve karar 
alma süreçlerini iyileştirebilir, yeni ilişki-
ler kurulmasını mevcut ilişkilerin sürdü-
rülmesini sağlayabilir, var olan sorunlara 
ilişkin yeni bakış açıları geliştirebilir. İyi 
katılım ayrıca, kurumsal ve toplumsal 
paydaşlara hesap verme ve onları din-
leme yönünde bir taahhüdün ortaya kon-
masıdır. Dolayısıyla, iyi yönetişimin de 
önemli bir bileşenidir. Bu kılavuzun her 
şeyi kapsadığı söylenemezse de, yukarıda 
sayılan faydaların bilincine varılmasını 
sağlayacak araçları ortaya koyması, başa-
rılı bir planlama, eğitim, referans kaynağı 
olmasıyla, projenin sürdürülebilirliğini 

sağlayan bir model olarak kullanılabilir. 

KILAVUZUN İÇERİĞİ 
Kılavuzun içeriğinde katılım sürecine 

ilişkin kapsamlı bir giriş bölümü ile ilgili 
temel tanımlar ve kavramlar, katılım 
yöntem ve ilkeleri; katılım mekân ve 
mekanizmaları anlatılmıştır. 

 Gençlerin ve kadınların demokratik 
süreçlere katılımının önemi, gençlere 
dair temel bulgular ve bilgilerle genişle-
yen anlatım, proje ortaklarının kendi de-
neyimlerinden yola çıkarak ulaştıkları 
sonuçları, değerlendirme ve önerileri 
okuyucuya aktarmıştır.  

Kapasite geliştirme, katılımcılığı ve 
işbirliklerini arttırma, aktif vatandaşlık 
gibi projeleri hayata geçirmeye karar 
veren kamu ve sivil toplum kuruluşları 
konulara odaklanırken amaç, hedef ve 
sonuçların tanımlanması, bütçe ve zam-
anlama gibi meselelerin yanı sıra, kendi 
kurum kültürleri ve dış şartları da göz 
önüne alan bir yaklaşım belirlemeleri 
önemlidir.  

Katılımın sağlanması kadar katılımın 
yararlı olup olmadığı konusunda emin 
olmak da önemlidir. Bu nedenle kaynak-
lara ve önerilere, hedef gruplara rehber-
lik edecek araçlara yer verilmektedir.  

6 

POLİTİKA KILAVUZU

İyi katılım sürece dâhil olan herkesin 
yararınadır. Politika geliştirme ve karar 
alma süreçlerini iyileştirebilir
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KATILIM NEDİR? 
“Katılım” kavramının çok sayıda ta-

nımı ve kullanım biçimi bulunmaktadır. 
Bu kılavuzda katılım, sivil toplum kuru-
luşlarının idari ve mali kapasitelerini, 
paydaşları ile işbirliklerini artırmanın ya-
nında, gençlerin ve kadınların demokra-
tik karar alma mekanizmalarına 
katılımının ve proje hedef gruplarıyla, 
bunların paydaşlar arasında sürdürülebi-
lir ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiyi ifade 
etmektedir. Her ilişkide olduğu gibi 
önemli olan aradaki bağlantının niteliği-
dir. Katılım yöntem ve süreçleri sadece 
araçtır. İyi ve kötü katılımı belirleyen, bu 
araçları kullanacak birey ve kurumların 
tutum, davranış ve kararlılıklarıdır. İyi 
yapıldığı takdirde, katılım süreci örgütle-
yenlerden paydaşlara ve halka kadar 
bütün müdahillerin kapasitesini geliştirir. 

KATILIM YÖNTEMLERİ 
● Eğitimler düzenlemek: 
Savunuculuk ve politikaları etkileme 

konusunda sivil toplum örgütlerini 
güçlendirmek, kapasitelerini arttırmak 
amacıyla düzenlenen eğitimler, katılımı 
destekleme yolları konusunda etkin ola-
bilir. 

● Seminerler düzenlemek: 
Farkındalık yaratmak için tematik ola-

rak düzenlenen seminerler, konferanslar 
gibi yeni tartışma alanları açan aktivite-
lerdir. 

● Konferanslar: 
Farkındalık yaratma ve yeni tartışma 

alanları açma, bilgilendirme anlamında 
yapılan konferans faaliyetleri STK’ların 
sıklıkla uyguladıkları araçlardan biridir. 

● Raporlama: 
Farkındalık yaratma konusunda veya 

kamuoyu yararı amaçlı yapılabilir. 
Raporlama sahaya giren bilginin niteliği 
ve kontrolü açısından önemli bir 
faaliyettir. Sivil toplum örgütleri tarafın-
dan üretilen raporlar belli bir alan 
hakkında alternatif bilginin üretilmesini 
sağlar. Bilgiyi toparlayan ve yorumlayan 
özne, ihtiyaç sahipleri olunca bilginin 
getirdiği güçten kaynaklanan asimetri 
bozulur ve sivil toplum örgütleri de sü-
reçte görüşlerini ortaya koyabilir. 
Dolayısıyla ilgili politikalara da müda-
hale edebilir. Bu raporlar bir taraftan 
farklı bir perspektiften ilgili durumu 
değerlendirirken, bir yandan da görün-
mez olan konuları ortaya çıkarmaya ya-
rarlar. 

● Kampanyalar: 
Bir başka farkındalık yaratma aracı ise 

kampanyalardır. Kampanyalar, bir 
yandan kamuoyunda belli bir konu hak-
kında farkındalık yaratmaya yararken, 
diğer yandan çeşitli eylemlerle, perfor-
manslarla talepleri ortaya koyarlar. 

● İzleme: 
Karar verme ve politika yapma süreç-

lerine katılmanın bir diğer yolu iz-
lemedir. İzleme, hem raporlama, hem de 
kampanya sürecinin ilk aşaması 
olarak uygulanan, mevcut durumu tespit 
için yapılan bir metot olarak 
kullanılabilir. İzleme sürecinde mevcut 

politikalar, uygulamalar, kanunlar, göz 
önüne alınarak incelenir. İzleme uzman-
lar tarafından yapılabilecek bir uygulama  
olduğu kadar, doğrudan yararlanıcılar ta-
rafından da yapılabilir. Hizmetlerin 
doğrudan yararlanıcılar tarafından izlen-
diği durumlara “katılımcı izleme” adı 
verilir. Buradaki amaç katılımcıların 
güçlendirilmesidir. 

● Savunuculuk: 
STK’ların ortak bir çıkar için herhangi 

bir kamu politikasını etkileme girişimi-
dir. Karar vericileri etkileyerek, yasaları 
veya politikaları toplumdandışlanmış 
kesimler lehine değiştirmek için, bilgiyi 
stratejik olarak kullanma süreci olarak 
da tanımlanabilir. Savunuculuk, politika 
veya yasa değişiklikleri talep etmeyi 
veya yapılan değişikliklere katkıda bu-
lunmayı amaçlar. Politika ve yasa deği-
şikliklerinde karar vericiler önemli bir 
konumdadır. Karar vericiler, yerel, böl-
gesel, ulusal veya uluslararası düzeyde, 
atanmış veya seçilmiş kişiler olabilir. 
Örneğin, bakanlar ve milletvekilleri ulu-
sal düzeyde seçilmiş karar vericiler, va-
liler ve kaymakamlar yerel düzeyde 
atanmış karar vericilerdir. Çözmeye ça-
lıştığınız sorun için ulusal, yerel ve ulus-
lararası düzeylerde, atanmış veya 
seçilmiş karar vericileri etkileme süreci-
dir. Savunuculuk projelerinin hedefle-
rine ulaşabilmek için belirledikleri 
yöntemler vardır. Bunlar; kampanyacı-
lık, lobicilik, model yaratma, gündem 
oluşturma, raporlama gibi farklı yön-
temler olabilir.

Karar vericiler, yerel, bölgesel, ulusal 
veya uluslararası düzeyde, atanmış 
veya seçilmiş kişiler olabilir.
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Çok sayıda katılım ilkelerinin varlı-
ğından bahsedebiliriz. Bunlar mü-
zakere, bilgilendirme, görüş alma, 

danışma ya da paydaş katılımı gibi aktif 
veya pasif katılım şeklinde olabilir. Daha 
geniş bilgiye ihtiyaç duyulduğu zaman 
özgün kaynaklara göz atılması önerilir. 

�Aktif etkili müzakereci bir katılımda 
dokuz ilkeye dikkat edilmesi gerekir. 
Süreç fark yaratmalı, bütünlük sağlamalı, 
mevcut koşullara uyarlanmalı, doğru sa-
yıda ve biçimde katılımcı içermeli ve ka-

tılımcılara saygı göstermeli katılımcıların 
tartışmalarına öncelik tanımalıdır. Süreç 
uygulamaların iyileştirilmesi için bila-
hare gözden geçirilmeli ve değerlendiril-
meli, katılımcılar düzenli olarak 
-bilgilendirilmelidir. 

� Günümüzde yönetimler icraat ve 
politikalarını iyi yönetişim ilkeleri çerçe-
vesinde gerçekleştirme çabasındalar. 
Hesap verebilirlik, şeffaflık, hukukun üs-
tünlüğüne saygı, kapsayıcılık, etkinlik ve 
katılımcılık olarak sıralanabilecek iyi yö-

netişim ilkeleri, demokrasinin işleme-
sinde de önemli ilkelerdir. 

Ayrıca siz de kendi katılım ilkelerinizi 
geliştirebilirsiniz. Bu sürece farklı kamu 
kuruluşlarındaki paydaşlarınızı dâhil 
etmek çok faydalı olabilir.  

Bu katılım konusuna aşina olmayanla-
rın da katılım, halkla ilişkiler ile kurum-
sal iletişimin farkını anlamasına 
yardımcı olurken, sivil toplum kuruluşla-
rının da iyi uygulamalar geliştirebilme-
sini sağlar. 

8 

KATILIM İLKELERİ

Günümüzde yönetimler icraat ve poli-
tikalarını iyi yönetişim ilkeleri çerçeve-
sinde gerçekleştirme çabasındalar. 

Aktif etkili müzakereci bir katılımda 
ilkelere dikkat edilmesi gerekir.
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Paydaş; bir karar, politika ya da eyle-
min planlanması, uygulama süreci 
ya da sonucundan bir şekilde etkile-

nen, dolayısıyla durumla ilgileri ya da du-
rumdan fayda sağlayacak olan kuruluş ya 
da bireyleri tanımlar. Sivil toplum ve 
kamu kuruluşları, kampanya grupları ve 
çıkar gruplarının yanı sıra, ilgileri ya da 
çıkarları olduğunun farkında olmayan 
paydaşlar da bu tanıma dâhil edilebilir. 

 
Örneğin, bir sivil toplum kuruluşu 

küçük bir mahallede oturan lise mezunu 
işsiz gençleri istihdama kazandıracak bir 
proje planlıyor olabilir. Mahallelinin 
hepsi bu projeden haberdar olmayabilir. 
Ne var ki, bu onları paydaş olmaktan çı-
karmaz, zira mahallede istihdama katılan 

gençlerin sayısının artışı, mahallenin sos-
yal ve ekonomik yapısı üzerine etkisi ne-
deniyle, bu konuda bilgilendirilmiş 
olsunlar ya da olmasınlar, onları paydaş 
yapmaktadır. 

 
Paydaş katılımı, bir kurumun faaliyet 

ve karar verme süreçlerinde paydaşları ve 
onların kaygılarını anlama ve dâhil etme 
çabası olarak tanımlanabilir. 

 
Gençlerin ve kadınların demokratik 

karar alma süreçlerine katılımı, demokra-
tik sistemi, kamunun etkinliğini ve karar-
larının niteliğini artırır. Bilgi birikiminin 
topluma ve kamuya en geniş biçimde ya-
yılmasından süreç içinde kamu yetkilileri 
de yarar sağlayacaktır.   

Örneğin hasta katılımı ve halk katılımı, 
sağlık kurumlarında hizmetlerin nasıl 
planlandığı, tedarik edildiği ve değerlen-
dirildiği sorularına yanıt vermek için has-
taların, hasta yakınlarının, halk 
kesimlerinin temsilcilerinin, gruplarının 
ve halkın aktif olarak katılım göstermele-
ridir. Bu tür bir katılım geleneksel istişa-
reden çok daha kapsamlı ve derinliklidir. 

  
Yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi ve sür-

dürülmesi, güçlü, aktif ortaklıklar kurul-
ması ve paydaşlarla anlamlı bir diyalog 
yürütülmesi sürecini de içerir. Etkili katı-
lım, sağlık hizmetlerinde iyileşme sağlan-
masının önünü açacaktır. Bu, Ulusal 
Sağlık Hizmetleri’nde çalışan herkesin 
görevinin bir parçasıdır.

PAYDAŞ NEDİR?
Yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi ve sür-

dürülmesi, güçlü, aktif ortaklıklar kurul-
ması ve paydaşlarla anlamlı bir diyalog 
yürütülmesi sürecini de içerir.

“
”
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GENÇLERİN KATILIMI NEDİR 
VE NASIL OLMALIDIR? 

Gençlerin politik kararların alınma sü-
reçlerine katılımı, Avrupa’nın sahip ol-
duğu gençlik felsefesinin en önemli ana 
başlıklarından biri olmasına rağmen, bu 
prensibin Avrupa genelinde faaliyete ge-
çirilmesi ve sahiplenilmesi için aşılması 
gereken daha birçok engellerin varlığın-
dan söz etmek mümkündür. Bu daha çok 
belediye boyutundaki yönetimlerde gö-
rülmektedir. 

 
 Seçim yapanlar farklı önyargılarla ge-

nelde oy kullanma yaşına ermemiş olan 
genç bireylerin, liyakat gerektiren tercih-
lere bir fayda sağlamayacaklarını düşü-
nürler veya politika önderleri ve karar 
vericiler politik tercihlerinde, kanunların 
geliştirilmesi, uygulanması esnasında 
yalnızca kendi fikirlerinin önemli oldu-
ğuna, sadece kendi yükümlülükleri oldu-
ğuna inanırlar. Bu nedenle gençler ve 
kadınlar gibi çıkar gruplarının kendi ter-
cihlerini değiştirmelerine yol açmasının 
doğru olmayacağını düşünmeleridir. 

  
Gençleri ve kadınları tercih yapmaya 

çağırmamalarının bir sebebi de geldik 
şekliyle karar vericilerin genç bireylerin 

katılımcılığının nasıl ve ne ölçüde olaca-
ğını bilmiyor oluşlarıdır. Bu konuda 
daha önce bir deneyimleri de olmayabi-
lir. Bu doğrultuda hangi yolların izlene-
ceğine dair başarılı örnekleri 
olmayabilir. Belediye meclis salonuna 
yerleştirdiğimiz genç bireylerden tecrü-
beli siyasetçiler gibi hareket etmelerini 
bekleyemeyiz. Sonuçta gençleri ve ka-
dınları meclis salonlarına toplayarak ve 
sadece ‘’Bizim belediyemizde gençlik 

ve kadın meclisimiz var, genç bireyleri 
de aramıza aldık sonunda’’ diye söylem-
lerle katılımı sağladığımızı düşüneme-
yiz. İşte bu sebepten ötürü, genç 
bireylerin politik tercihlere dâhil olmala-
rının önemine ve hangi yollarla bunun 
elde edilebileceğine biraz göz atalım. 

GENÇLERİN KATILIMI  
NEDEN ÖNEMLİ? 

Genç bireylerin karar organlarının 

10 

GENÇLERİN KATILIMCILIĞININ ÖNEMİ

Genç bireylerin politik tercihlere 
dâhil olmalarının önemlidir.

Belediye meclis salonuna  
yerleştirdiğimiz genç bireylerden  
tecrübeli siyasetçiler gibi hareket  
etmelerini bekleyemeyiz. 
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yaptıkları tercihlere dâhil olmaları dü-
şüncesi ve bu alanda faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütlerinin paydaş olmaya 
dair özgün görevleri, uluslararası bo-
yutta ve Avrupa genelindeki gençlik ya-
salarının mutlaka aranılan şartına 
dönüşmüştür. Avrupa ve dünyadaki ku-
rumlar tarafından da önerilen bir uygu-
lama olarak öneminin korunduğunu 
belirten bir takım nedenler mevcuttur.  

 
Bu nedenlerden birincisi, genç birey-

lerin bir öz gibi idrak edilmesinden do-
ğuyor. Genç bireyler günlük yaşantıda 
toplumun ilerlemesinde büyük etkisi 
olan vatandaşlardır. Ekolojik hayatın 
sürdürülmesi ve yoksul yaşantının sona 
ermesi adına faaliyet gösteren kurum-
larda yer alırlar, arkadaşlarına destek 
olurlar, içinde bulundukları toplulukların 
ilerlemesine yönelik adımlara ön ayak 
olurlar. Toplumun sosyal ve ekonomik 
yapısının güçlenmesine, demokrasinin 
gelişmesine aile yaşantılarına destek 
olurlar. Genç bireylerin kamuya ilişkin 
atmış oldukları bu adımlar, onları gele-
cek zamanın vatandaşları gibi ele almak-
tansa, içinde bulunduğumuz şimdiki 
zamanın eşit vatandaşları olarak kabul 
etmemizin gerektiğini gösterir. 

Gençleri topluma fayda sağlayan, 
sahip oldukları yenilikçi fikirleri ve tek-
nolojik donanımları sayesinde toplumun 
ilerlemesine değer katan, değişimin 
etkin oyuncuları olarak gördüğümüzde 
ise, kendilerini ilgilendiren konularda 

onları potansiyel olarak her boyutta 
dâhil etmek normal olarak görülür. 

 
İkinci sebep olarak, genç olmanın ne 

demek olduğunu gençlerin kendisinden 
ziyade başka hiçbir grup tam anlamıyla 
bilemez. Onların gereksinimlerini, yüz-
leştikleri dertleri ve kavgalarını idrak et-
memizi sağlamak ve bu dertlere 
olabilecek en güzel haliyle yanıt bulacak 
müdahaleleri bulabilmek adına gençlik 
döneminin gerçeklerini birincil elden bi-
lenleri dâhil etmeliyiz. 

 
Üçüncü neden, gençleri tercih yap-

maya itince, bu tercihler tahmin edilen-
den daha fazla benimsenir. Gençliğe dair 
önemli tercihlerin benimsenmesini da-
yatmak, yasaların basitçe faaliyete geçi-

rilmesini ve bu yasaların gençlerin ken-
dilerince muhafaza edilmesini ve pekiş-
tirilmesini güvence altına alacaktır. Bu 
durum ise hayata geçirilen faaliyeti daha 
belirgin bir boyuta ulaştırır. 

 
Dördüncü neden olarak, genç bireyler 

salt ‘’fayda gruplarından’’ birisi gibi ele 
alınamaz ve bu kanıt onları tercih yapma 
süreçlerinden ayrı bir tarafta yer almaları 
için kullanılamaz. Gençlik ortak olma-
yan faydalara ve kaygılara sahip ayrı 
cinslerden oluşan bir topluluktur. Fakat 
toplumun kayda değer bir bölümünü 
meydana getirir ve bir kısım Avrupa 
uluslarında gerçekte nüfusun dominant 
üyelerindendir. Mesela, diğerlerine na-
zaran yaşlı nüfusunun daha fazla olduğu 
Norveç’te, 16-30 yaşları arasındaki genç 

Genç olmanın ne demek  
olduğunu gençlerin kendisinden  
ziyade başka hiçbir grup tam  
anlamıyla bilemez.

Genç bireyler günlük yaşantıda 
toplumun ilerlemesinde büyük 
etkisi olan vatandaşlardır. 
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bireyler nüfusun %18’ini bir oranını 
meydana getirir. Öte tarafta, Avrupa’nın 
‘’en genç’’ nüfusuna sahip olan ülkeler-
den birisi olan Kosova’da, aynı yaşa 
sahip bireyler toplam nüfusun yarısından 
fazlasını meydana getirir. 

 
Son neden olarak ise, genç bireylerin 

politik tercihlerin tabii paydaşları olma-
larının koşulları, formu ve sebepleri var-
dır. Avrupa sözleşmelerinde ve 
uluslararası sözleşmelerde imzası olan 
uluslardan, vermiş oldukları taahhütleri 
yerine getirmeleri beklenir ve politika-
ları izlenir, değerlendirilir. Hali hazırda 
tüm Avrupa ulusları, gençleri ve kadın-
ları,  politik tercihlere katma vaadinde 
bulunmuşlardır. Bu vaatlerden ikisini 
gözden geçirelim:   

 
1989 senesinde imzalanan Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
(BM-ÇHS) ve bugün 193 imzacı ulus 
yer almaktadır. Bu sözleşme, sözleşme 
hükümlerine itilafları açısından iki se-
nede bir Birleşmiş Milletlere bildirme 
mecburiyetleri olan imzacı uluslar yö-
nünden hukuki olarak uyulması zorunlu-
dur. 18 yaşına gelmemiş olan çocuk 
bireylerin sahip oldukları haklarını ince-
ler ve sözleşmenin 12. maddesi istisnaî 
anlamda çocuk bireylerin kendilerini il-
gilendiren politik tercihlere dâhil olma-

larına ilişkindir: 
 

12. MADDE: 
 
1.Taraf Devletler, görüşlerini oluş-

turma yeteneğine sahip çocuğun kendini 
ilgilendiren her konuda görüşlerini ser-
bestçe ifade etme hakkını bu görüşlere 
çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine 
uygun olarak, gereken özen gösterilmek 
suretiyle tanırlar. 

 

2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen her-
hangi bir adli veya idari kovuşturmada 
çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir 
temsilci ya da uygun bir makam yoluyla 
dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule 
ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, 
özellikle sağlanacaktır. 

 
Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama 

Katılımları Hakkında Gözden Geçiril-
miş Avrupa Şartı, Avrupa Konseyi’nin 
kilit taşlarından biri olan Avrupa Yerel 

12 

Hali hazırda tüm Avrupa ulusları, 
gençleri ve kadınları,  politik  
tercihlere katma vaadinde  
bulunmuşlardır.

Genç bireylerin politik  
tercihleri tabii paydaşlarıdır.
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ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tara-
fından 2003 senesinde kabul edilmiştir. 
2006 senesinde Avrupa Konseyi Bakan-
lar Komitesi, üye olan tüm ulusların (32 
tane) takip etmesi zorunlu bir vekâlet-
name olarak hayatî bir imkân yakalama-
sına ihtimal yaratarak, koşulu herkesin 
rızası ile bir öneri olarak onayladı. Koşul 
şu hususlar üstünde parmak basar: 

 
•Genç bireylerin yerel ve bölgesel ya-

şama dâhil olmaları, vatandaşların top-
lumsal yaşama dâhil olmalarına dair 
kapsayıcı yasalar ve uygulamalardaki 
sorumlu rolünü üstlenmelidir. 

•Bütün kurumsal yasalar bir gençlik 
bakış açısına sahip olmalıdır. 

•Genç bireylerle ve onların delegele-
riyle münazara ve şirketler birliği barın-
dıran farklı iştirak yöntemleri faaliyete 
geçirilmelidir. 

•Kamunun dezavantajlı bölgelerinden 
gelen genç bireylerin katılımı özendiril-
melidir. 

 
Avrupa’daki bütün ulusların takip et-

mekle mükellef oldukları bu iki hususi 
dokümana ek olarak, merkezi yöneticile-
rin verdikleri tercihlere genç bireylerin 
dâhil olmaları mevzusunu inceleyen bir 
takım Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi 
dokümanı daha mevcuttur. Bunların ta-
mamını, Avrupa’nın önemli bir değeri 

olarak ele almakta son derece hayati bir 
görev üstlenir. 

 
Avrupa Birliği dokümanlarına has 

alıntılar yapan Komisyon’un ‘’Avrupa 
gençliği için yeni bir itici güç’’ adında 
Beyaz Kitabı da, şüphesiz genç bireyle-
rin dâhil olmasının ehemmiyeti üstüne 
parmak basıyor. İlaveten, üye olan ulus-
ları bu eylemi faaliyete geçirmeyi baskı-
layan bir takım prensip hükümleri 
Avrupa Gençlikten Sorumlu Bakanlar 
Konseyi tarafından verilmişti. Bu mevzu 

nihayetinde, kısıtlı imkânları olan genç 
bireylerin dâhil olmaları konusundaki 
İlke Kararı’nda (Nisan 2008) altı çizildi. 
Gençlikten Sorumlu Bakanlar Kon-
seyi’ne alakalı bir kısım genelgeler Ko-
misyon tarafından sunulmuştu. Bu 
gelişme ile düpedüz alakalı olanlardan 
birisi, Avrupa Gençlik Paktı ve Lizbon 
Stratejisi’nin devamı şeklinde olan, Ko-
misyon’un genç bireylerin öğrenimi, iş 
bulmaları ve halk içerisine bütünüyle 
dâhil olmalarını cesaretlendirmeyi amaç 
edinen genelge 5 Eylül 2007 tarihinde 
sunulmuştur. 

 
Avrupa Konseyi genç bireylerin tercih 

yapma mekanizmalarına dâhil olmala-
rını yüreklendirmek için cephenin en 
önünde yer almaktadır. Bundan ötürü, 
Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan 
Avrupa Gençlikten Sorumlu Bakanlar 
Konferanslarının nihai sonuç açıklama-
ları bu konuya bir dereceye kadar deği-
nir. Son düzenlen konferansların nihai 
sonuç açıklamaları Avrupa Konseyi’nin 
web sitesi üzerinden erişime açıktır. 

 
Birleşmiş Milletler de genç bireylerin 

tercih yapma mekanizmalarına dâhil ol-
malarının önemi ile ilgili bir takım do-
küman, prensip hükümleri ve metinler 
yayımlamıştır. Tüm bunlar kuruluşun 
web sitesi üzerinden erişime açıktır. 

Bütün kurumsal yasalar bir gençlik 
bakış açısına sahip olmalıdır.

Avrupa, gençliği 
itici bir güç  
olarak kabul  
etmektedir.
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M
erkezî yönetim seviyesinde 
alınan kararlara genç bireyle-
rin ne ölçüde katılabilecekle-

rine ilişkin metotları incelemeden önce, 
konunun odak noktasında yer alan genç 
bireylerin katılımları kavramının araştı-
rılması önemlidir.  

Gençler ve kadınlar toplumsal yaşama 
nasıl ve hangi yollarla dâhil olurlar?  

Bu konular üzerine yoğunlaşmış ve li-
teratür üreten Roger Hart, Amerikalı bir 
psikologdur. Çocukların ve gençlerin ka-
tılım seviyelerinin farklı boyutlarını ve 
çeşitli adımlarını ele almış, ölçütler ha-
line gelmiş olan ‘’katılım merdiveni’’ ni 
üretmiştir. 1997 senesinde UNICEF için 
kaleme aldığı ‘’Çocukların Katılımı: 
Genç Yurttaşları Toplumsal Kalkınma ve 
Çevrenin Korunmasına Dâhil Etmenin 
Teorisi ve Pratiği’’ adlı eserine de göz 
atarak da bu merdivene erişmek müm-
kündür. 

Roger Hart’ın bu merdivenini incele-
yen kişiler çoğunlukla merdivenin en üst 

aşamasına ulaşmayı hedeflememiz ge-
rektiğini algılayabilir. Gerçekte hedeflen-
mesi gereken, katılımın hiç olmadığı alt 
basamaklara doğru düşmenin önüne ge-
çilmesi ve gençleri karar alma süreçle-
rine tam anlamıyla katmanın yollarını 
aramak olmalıdır. 

Ülkemizde tarihsel olarak gelen baskın 
ataerkil aile yapısından kaynaklı olarak 
gençler kendilerini ilgilendiren hangi 
üniversiteye, hangi sivil toplum kurulu-
şuna yahut partiye gideceği,  kiminle ar-
kadaşlık edeceği,  ne giyeceği gibi 
konularda katılım ve karar verme hak-
kına sahip olamamaktadırlar. Gençlerle 
ilgili alınan kararlar onların düşünceleri 
ve eleştirileri ışığında değil, onlar adına 
başkaları tarafından alınmaktadır. Bu 
şartlar altında gençler söz söyleme hakla-
rının olduğunun bile farkında değillerdir 
ve anne babalarından yalnızca maddi is-
teklerde bulunabilmektedirler. 

Oysa aile, genç bireyin sevgi, güven, 
beslenme, giyinme, barınma ve eğitim 

gibi temel gereksinimlerinin karşılandığı 
bir yer olmasından çok, gençlerin de ses-
lerinin duyulur olduğu bir katılımcı 
kurum olarak görülmelidir. Aile içi ilişki-
ler ve anne-babanın genç bireye karşı 
davranışları gençlerde davranış değişik-
liklerine yol açabilmektedir. Aile içinde 
bireylerde olumlu yönde davranış deği-
şikliğinin meydana gelmesi ancak genç 
bireylerin görüşlerini ifade edebilmesi ve 
görüşlerine saygı duyulmasıyla müm-
kündür. Gençlerin katılımını sekiz farklı 
boyutta ele alan Hart, merdivenin en al-
tında yer alan ilk üç basamağın gerçek 
anlamıyla bir katılım sayılamayacağını 
iddia eder. Başta çocukları düşünerek ge-
liştirmiş olduğu bu merdivenin, gençle-
rin katılımını ele almak için de 
kullanılabileceğini söyler. Bu gerçekten 
dolayı aşağıda gösterilen merdivende 
Hart’ın orijinalinde çocuklar tarafından 
başlatılan aktivitelere yapılan atıfları, 
gençler tarafından başlatılan aktiviteler 
şeklinde değiştirilmiştir. 

14 

 GENÇLERİN VE KADINLARIN  
KATILIMCILIK MERDİVENİ

 Gençlerin katılımını sekiz farklı boyutta ele 
alan Hart, merdivenin en altında yer alan 
ilk üç basamağın gerçek anlamıyla bir  
katılım sayılamayacağını iddia eder. 
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1) MANİPÜLASYON: 
Yetişkinlerin gençleri bir amaca 

destek vermek için kullandıkları ve 
bunun ilhamını gençler vermiş gibi 
davrandıkları durumlardır. 

2) SÜS EŞYASI: 
Yetişkinlerin bu amacın ilhamını 

gençler vermiş gibi davranmadıkları 
ama gençlerin görece dolaylı yollarla 
bir amaca yardım etmek veya “des-
tek” vermek için kullanıldıkları du-
rumlardır.  

3) MASKOTLAŞTIRMA: 
Gençlerin seslerini duyurma olanağı 

varmış gibi görünen, ancak aslında ne 
yaptıkları ve nasıl katıldıkları hak-
kında neredeyse hiç tercih haklarının 
olmadığı durumlardır.  

4) GÖREVLENDİRİLEREK VE 
BİLGİLENDİRİLEREK KATILIM: 

Gençlere özel bir rolün verilmiş ol-
duğu, nasıl ve neden dâhil edildikleri 
konusunda bilgi verildiği durumdur. 

5) DANIŞILARAK VE 
BİLGİLENDİREREK KATILIM: 

Yetişkinler tarafından tasarlanan ve 
yürütülen proje veya programlar hak-
kında gençlerin tavsiyeler verdikleri 
durumlardır. Gençlere kendi katkıları-
nın nasıl kullanılacağı ve yetişkinler 
tarafından alınan kararların sonuçları 
hakkında bilgi verilir. 

6) YETİŞKİNLERİN BAŞLATTIĞI, 
GENÇLERLE BİRLİKTE 
KARARLAŞTIRILMIŞ ÇALIŞMALAR: 

Proje veya programların yetişkinler 
tarafından başlatıldığı, fakat kararların 
gençlerle ortaklaşa alındığı durumlar-
dır. 

7) GENÇLERİN BAŞLATTIĞI VE 
YÖNETTİĞİ ÇALIŞMALAR: 

Gençler bir proje veya programı 
başlatır ve yönetirler. Yetişkinler salt 
destekleyici rollerdedir. 

8) GENÇLERİN BAŞLATTIĞI,  
YETİŞKİNLERLE PAYLAŞILAN 
KARARLAR: 

Projeler ve programların gençler ta-
rafından başlatıldığı ve kararların 
gençler ve yetişkinler tarafından ortak-
laşa alındığı durumlardır. Bu projeler 
genç insanları güçlendirirken, aynı za-
manda yetişkinlerin hayat deneyim ve 
uzmanlıklarından faydalanıp bu yolla 
öğrenmelerine olanak verir.  

Gençlerin ve kadınların karar alma me-
kanizmalarına, merkezî ve yerel yönetim-
lere katılımına uyarlarken, 
“maskotlaştırma” ve “süs eşyası” adımla-
rının tam anlamıyla bir katılımcılığın ne 
şekilde sağlanabileceğine dair ilgi ve de-
neyim geçmişine haiz olmayan kişilerce, 
hangi ölçüde geniş kapsamlı gerçekleştiri-
lebileceğini tahmin etmek hiç zor değildir. 

 
Gençlerin ve kadınların merkezi ve 

yerel yönetimlere katılımcılığı, gerçek-
leşse bile, nadiren merdivenin en tepesin-
deki basamaklara yükselebilmektedir.  

 
Karar vericilerin sadece ihtiyaçları oldu-

ğunda veya zorunlu oldukları hallerde 
gençlik kuruluşlarını kararlara dâhil olma-

larını teklif ettiklerinde bu yeterince ilgi 
çekmiyor. Örneğin, kamu yönetimi genç 
bireylerin istihdamı konusunda yeni bir 
yöntem planı bulduğunda ve millî gençlik 
konseyini belirli bir tarihe kadar kendi fi-
kirlerini ve tavsiyelerini yazılı duyurmaya 
çağırabilir.  

Her ülke kendi yaptığı tercihlerden 
kendi sorumlu tutulduğu için, kesin tercih-
lerini de sivil toplum kuruluşlarına devret-
mekten çekinebilirler. 

Bu nedenle gençlik gruplarının bu bo-
yuttaki katılımcılığı ana hatlarıyla dör-
düncü ve beşinci adımlar etrafında gidip 
gelir ve ancak sivil toplum kuruluşları 
kendilerinin ortak hazırladıkları gölge ra-
porlarını yazıp göndermeleri halinde üst 
basamaklara ulaşabilir. 
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 GENÇLERİN VE KADINLARIN ULUSAL 
DÜZEYDE KATILIMINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 

� Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları, 
Ulusal Gençlik Stratejisi’nin ve ulusal 
kadın politikalarının önceliklerinin ve 
amaçlarının belirlendiği 
seminerlere/konferanslara mutlaka katıl-
malı; 

� Gençlik STK’ları, Ulusal Gençlik 
Stratejisi’nin yapısı içindeki farklı ça-
lışma gruplarına ve diğer organlara dâhil 
olmalı; 

� Yerel düzeyde, Kent Konseyleri, 
kadın meclisleri ve gençlik meclisleri, 
özellikle gençler ve kadınlar için düzen-
lenen yuvarlak masa toplantıları veya 
diğer faaliyetler yoluyla da genç insan-
lara doğrudan danışılmalı ve katılımları 
desteklenmelidir. 

Ulusal ve kadın gençlik stratejisinin 

uygulanması sırasında gençlerin ve ka-
dınların uzun vadedeki katılımını sağla-
manın farklı yolları vardır ve ilgili 
bakanlıkların faaliyet ve sorumlulukları 
içinde bulunmakta ve gösterilmektedir  

Stratejilerin uygulanmasına gençlik 
STK’larını dâhil etmenin somut bir yolu 
da, özel olarak gençlik ve kadın örgütleri 
için yapılan strateji ve eylem planların-
daki bazı faaliyetlerin gerçekleştirilme-
sine yönelik proje, fon veya hibeleri 
onlara ayırmaktır. Bu eylemler belirli 
konularda, mesela “Gençlik örgütleri 
sosyal içerme, katılım ve insan hakları 
yolunda nasıl tedbir alabilirler? Genç ka-
dınların güçlendirilmesi gibi bir başlıkta, 
eğitim kursları düzenlenmesi olabilir 
(2007 ve 2008 yıllarında Avrupa’daki 
tüm ülkelerde yürütülen “Herkes Farklı - 
Herkes Eşit” kampanyasındaki bazı faa-
liyetler bu açıdan iyi örneklerdir). Bazı 

gençlik STK’ları, biçimsel olmayan öğ-
renme, çevre, azınlıklarla veya daha az 
olanağa sahip genç insanlarla çalışma 
konularında özel bir uzmanlık oluştur-
muş olabilirler. Bu örgütler, gençlik stra-
tejisinin uygulanması için gereken 
eğitim faaliyetlerini veya diğer önlem-
leri hükümetten daha ucuz ve daha etkili 
bir şekilde gerçekleştirebilirler. Öyleyse 
bu faaliyetlerin gençlik STK’larına ihale 
edilmesi yoluyla neden aynı zamanda bu 
örgütlerin güçlenmesi ve yetkinleşmesi 
sağlanmasın? 

Hem stratejinin somut olarak uygula-
masında hem de hükümetin gençliğin 
koşullarını iyileştirmek yolundaki sü-
rekli çalışmalarında hükümetin gençli-
ğin gençlik politikalarına katılımını 
kurumsallaştırabileceği başka birçok yol 
vardır. Bununla birlikte, ilgili ülkelerde 
bir ulusal gençlik konseyinin bulunup 

KATILIM  
MEKÂN VE  

MEKANİZMALARI
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bulunmaması fark yaratacak önemdedir.  
Ülkedeki ulusal gençlik örgüt-

lerinin büyük bölümünün meşru şemsiye 
birliği olan bağımsız bir ulusal gençlik 
konseyinin varlığı, gençlik örgütleriyle 
hükümet arasında yakın ve sürekli bir 
diyaloğun gerçekleşmesini büyük öl-
çüde kolaylaştırır. Bir hükümetin ulusal 
gençlik konseyi ile daha yakın işbirliği 
yoluyla gençliğin katılımını sağlaması-
nın birçok yolu vardır. Aşağıda Avru-
pa’nın bazı ülkelerinde geliştirilmiş 
mevcut bazı iyi örnekler ve uygulamalar 
sıralanmaktadır. 

1. Ulusal gençlik konseyine tatmin 
edici düzeyde bir yönetim ve çalışma 
sürdürebilmesine olanak verecek idari 
hibe (bütçe) sağlamak. Böylece örgütün 
daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasına 
ve görüşlerini daha etkili ve sürekli şe-
kilde açıklamasına olanak vererek, hü-
kümet için daha güvenilir bir ortak 
olmasını olanaklı kılmak.  

2. Bakanlıkla ulusal gençlik konseyi 
arasında, örneğin her altı ayda bir, ta-
rafların ilgilendiği güncel konularda 
birbirleriyle düzenli bilgi alışverişinde 
bulunacakları ve genel olarak iki taraf 
arasındaki iyi çalışma ilişkilerinin de-
vamını sağlamayı amaçlayan uygula-
mayı yerleşik hale getirmek. Bu türden 
toplantılar resmi olmayan bir atmos-
ferde gerçekleştirilmeli ve bakanlığın 
gençliğe ilişkin farklı alanlarında çalı-
şan personeliyle gençlik konseyinin 
yürütme kurulu ve personeli de işin 
içine katılmalı.  

3. Ulusal gençlik konseyini genç in-
sanları etkileyen önemli sorunlar hak-
kında önceden planlanmamış toplantılar 
yoluyla görüş bildirmeye ve mevcut so-
runlarla ilgili önlemler önermeye davet 
etmek.  

4. Diğer bakanlıklar gençlik boyutu 
olan meseleleri ele aldıklarında, ulusal 
gençlik konseyiyle iletişime geçmelerini 
şiddetle desteklemek.  

5. Ulusal gençlik konseyini gençlik 
STK’larının hükümetten özel hibeler 
alacak projelerini belirleyen seçim ko-
mitesine dâhil etmek.  

6. Dışişleri Bakanlığı’nda bir gençlik 
delegasyonu programı oluşturmak. Ulu-
sal gençlik konseyinin gösterdiği adaylar 
arasından belirlenecek genç delegeler, 
kendi ülkelerinin Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına ka-
tılan delegasyonlarının resmi üyeleri 
olarak görevlendirilmeliler. Ayrıca, ko-
nuyla ilgisi olduğu düşünüldüğünde 

veya böyle bir uygulamanın var olması 
durumunda, genç delegelere diğer otu-
rumlara ve farklı BM örgütleriyle ulus-
lararası kuruluşların önemli 
toplantılarına katılmaları için de görev 
verilmeli.  

7. Ulusal gençlik konseyi bulunmu-
yorsa, gençlik örgütlerine hükümet, 
böyle bir yapı oluşturma yönündeki ça-
balarına destek vermelidir. Bununla bir-
likte, ulusal gençlik konseyi 
çalışmalarını başlatanlar gençlik örgütle-
rinin kendileri olmalı ve bu hükümetin 
nüfuzu veya baskısı sonucu gerçekleş-
memeli. Gençlik örgütlerinin ulusal 
gençlik konseyinin kurulması yönündeki 
çabalarında eşgüdümü sağlamaya teşvik 
etme yollarına bir örnek, Sırbistan’ın 
Gençlikten Sorumlu Bakanı’nın 2007-
2008 yıllarında hükümetin ulusal bir 
gençlik stratejisi geliştirme süreci esna-

sında yaptıklarıdır. Bakan, gençlik örgüt-
lerini, daha sonra “gençlerin sesi” olarak 
ulusal gençlik stratejisi içine dâhil edi-
len, Gençlik Manifestosu isimli bir ortak 
açıklama üzerinde uzlaşmaya davet et-
mişti. Bu gerçekten gençlik örgütleri 
arasındaki işbirliği yapma ve bir ortak 
şemsiye yapı kurma çabalarının canlan-
masına yol açmıştı.  

8. Ülkede bir gençlik konseyi olsun 
olmasın, hükümetlerin gençlere danış-
masının ve gençlik örgütlerinden fikir 
almasının bir yolu, gençlik örgütlerinin 
temsilcilerini, gençlik alanında çalışan 
araştırmacıları ve gençliğe ilişkin konu-
lardan sorumlu bakanlığı bir araya geti-
ren yıllık gençlik konferansları 
düzenlemektir. Böyle bir konferansın 
amacı, gençlik STK’larının kendi arala-
rında ve gençlik STK’ları ile hükümet 
temsilcileri arasında diyaloğu teşvik 
etmek ve gençlere farklı yönetim süreç-
lerine ilişkin tavsiyelerde bulunma ola-
nağı sağlamaktır. STK sektörüyle 

hükümet arasında ilerideki ilişkiler açı-
sından faydası olacak olan güvenin inşa 
edilmesine yönelik olarak konferans sı-
rasında yapılabileceklerden biri, genç-
likle ilgili konulardan sorumlu siyasi 
liderlerle gençlik STK’larından temsilci-
ler arasında doğrudan diyalog kurulma-
sına olanak sağlayacak alanlar 
yaratmaktır. Ulusal gençlik konseyi bu-
lunmadığında, böyle bir konferansı yıl-
lık olarak düzenlemek, gençlerle 
istişarenin bir aracı olarak daha da 
önemli hale gelir. 

9. Ulusal gençlik konseyi olsun olma-
sın, gençlerin katılımını sağlamanın 
başka bir yolu, özel bir konuyu incele-
mekle veya belirli bir politika alanında 
hükümete tavsiyelerde bulunmakla gö-
revli bağımsız komisyonlara veya 
uzman gruplarına gençleri tayin etmek-
tir. Ancak unutmamak gerekir ki, genç-

lik zaten uzmanlığa sahiptir ve 
toplumun önemli bir kesimini oluştu-
rur. Bu yüzden gençlikle ilgili olma-
yan bir konuyu ele almaları 
durumunda bile, bu komisyonlara 
veya uzman gruplarına dâhil edilmeli-
ler. 

10. Avrupa’daki bazı hükümetler, 
devletin gençlik STK’larına yönelik 
olan (proje hibeleri dâhil) hibelerinin 
ne şekilde dağıtılacağı hakkında hükü-
mete tavsiyelerde bulunan komisyonlar 
oluşturmuşlardır. Bu komisyonlarda 
ulusal gençlik konseyleri veya ulusal 
gençlik örgütlerinin temsil kabiliyetine 

sahip bir bölümü, ciddi bir şekilde temsil 
edilir. Bu uygulamanın arkasındaki man-
tık, hükümetin bu örgütlere tahsis ettiği 
fonlar hakkında gençlik örgütlerinin tem-
silcilerinin söz haklarının bulunmasıdır. 

Bunlar, bir hükümetin ulusal düzeyde 
alınan kararlara gençlerin kurumsal katı-
lımını nasıl sağlayabileceğine yönelik ör-
neklerin bir bölümüdür. Tüm örnekler 
farklı Avrupa ülkelerinde mevcut olan 
uygulamaları temel alır ve bu nedenle 
gerçekçidirler ve uygulanabilirler. Bu-
nunla birlikte, hükümetlerin karar alma 
süreçlerine gençleri dâhil etmelerine iliş-
kin başka uygulamalar da vardır; o yüz-
den burada ele alınanların hayal 
gücünüzü sınırlamasına izin vermeyin! 
İlham almak için, Avrupa’daki devlet ku-
rumlarının ve ulusal gençlik konseyleri-
nin internet sayfalarını ziyaret ederek, 
farklı ülkelerin gençlerin ve gençlik ör-
gütlerinin katılımlarını nasıl sağladıkla-
rına yönelik daha fazla fikir edinebilir- 
siniz. 

 Gençlik kendi uzmanlığına sahiptir
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ULUSLARARASI BOYUTTA KATILIM 
MEKÂN VE MEKANİZMALARI 

Birleşmiş Milletler 
Örgütler Birleşmiş Milletleri faaliyet-

lerine iki türlü katılabilirler: Ekonomik 
ve Sosyal Konseyi danışman üyeliği 
(ECOSOC) yahut Birleşmiş Milletler 
Küresel İletişim Departmanı (UNDGC) 
ile ilişkiye geçerek, başvuruda bulunup 
üye olunabilir. Ekonomik ve Sosyal 
Konsey ekonomi ve sosyal konular 
çerçevesinde sivil toplum örgütleri-
nin görüşlerine başvurarak çalışma-
larını sürdürür. 2000’den fazla 
örgütün konseyde danışman statü-
sünde üyeliği olduğu bilinmektedir. 

 
Bu arada önemle belirtmek gere-

kir ki Marmara Grubu Stratejik v e 
Sosyal Araştırmalar Vakfı’da 2000 
yılından beri Danışman statüsünde 
BM ECOSOC’unda üye olarak 
kabul edilmiştir.  

 
BM’de bu üye örgütlerin fikirle-

rini duyurabilecekleri farklı yöntem-
leri ve türlü imkânları mevcuttur. 

 
Danışman sıfatındaki örgütler, 

Konsey kurultaylarına ve onun des-
tekçi kurumlarına gözlemci yollaya-

bilir ve konusuyla ilişkili mevzularda ya-
zılı görüş verebilirler. Gene bu sıfatla 
New York, Cenevre ve Viyana’da Birleş-
miş Milletlere bağlı yapılardan fayda-
lanma ve düzenlenen BM toplantıları ile 
aynı zamanda toplantılar hazırlama ve 
gerçekleştirme gibi fırsatlardan faydala-
nabilirler.  

 
Üyeliğin sağlanması ile birlikte örgüt-

ler, Birleşmiş Milletler hollerinde ve 
başka alanlarda etkin savunma faaliyet-
leri uygulayabilir ve bu yolla farklı fır-
satlar yakalayabilirler. Mesaj iletisi, 
sözlü arz vb. imkânlarına açıklanan yön-
temlerle erişmek de mümkün olabilmek-
tedir. 

 
Birleşmiş Milletler Demokrasi fonu, 

sivil toplumun sesini güçlendiren, insan 
haklarını destekleyen ve tüm grupla-
rın demokratik süreçlere katılımını 
teşvik eden projeleri desteklemekte-
dir. Sivil Toplum Kuruluşları bu fon-
dan istifade edebilmektedirler. 

 

� Birleşmiş Milletler Üniversitesi: 
1973 yılında BM’nin akademik ve 
araştırmacı bir organizasyonu olarak 
kurulmuştur. Merkezi Japonya’nın 
başkenti Tokyo’da bulunan kuruluş, 
dünya çapında bir fikir topluluğu ve 
lisansüstü öğrenim merkezidir. BMU, 
2010 yılından beri, Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu tarafından derece 
vermeye yetkili kılınmıştır. Birleşmiş 
Milletler Enstitüsü olarak diploma 
vermektedir. Üniversite ayrıca BM ile 
uluslararası akademik, politik ve özel 
sektör arasında köprü olmuştur. 

 

� Birleşmiş Milletler Gençliğin 

18 

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal  
Araştırmalar Vakfı 2000 yılından beri  
Danışman statüsünde BM ECOSOC’unda 
üye olarak kabul edilmiştir. 

Müjgan Suver Birleşmiş Milletler’de
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Odak Noktası: Birleşmiş Milletler Eko-
nomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin (UN-
DESA) Kapsayıcı Sosyal Gelişimi 
Bölümü kapsamındadır. Birleşmiş Mil-
letler düzeyi kapsamında, genç bireylerin 
dünya çapındaki durumuna ilişkin bilinç 
yaratmayı ve özgürlük umutlarını des-
teklemeyi hedeflemektedir.  

 
Ayrıca, gençlerin ateşkes ve barış sü-

reçlerine katılımlarını da desteklemekte-

dir. Gençlerinin kriz, ateşkes ve barış sü-
reçlerindeki karar alma mekanizmala-
rına katılımlarını,  ateşkes ve gelişmenin 
bir çizgisi olarak tercih yapma mekaniz-
malarına daha çok katılımlarını da müm-
kün kılmak adına faaliyet 
göstermektedir. 

 

� Genç Delege Programı: Birleşmiş 
Milletlere gençlerin katılımcılığının bir 
şekli olarak da genç temsilcilerin, Birleş-

miş Milletler Genel Kurulunun kamusal 
kuruluna ve Ekonomik ve Sosyal Kon-
seyi'nin komisyonlarına eklenmesidir. 
Ulusal boyutta bir gençlik delegasyonu 
planı hazırlamak ve uluslararası temsil 
ulusların kendi yükümlülüğüne girer. Bir 
gençlik delegesinin görevi, uluslara göre 
farklılık gösterir. Fakat genellikle genç-
lere ilişkin konularda toplantılara katılım 
sağlayarak gençlerin seslerini duyur-
maya gayret eder. 

 Birleşmiş Milletler Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO), yayımladığı “2020 
Gençliğin Küresel İstihdam Trendleri” 
raporunda, genç kuşağın küresel olarak 
istihdam, mesleki eğitim ve okul dışında 
kalma oranlarının giderek arttığını açık-
ladı. 

Raporda, herhangi bir konuda mesleki 
ve kişisel beceri eğitimi almayan, okul dı-
şında kalan, işsiz olan genç kızların sayı-
sının genç erkeklere göre en az iki kat 
fazla olduğu belirtildi. 

ILO tarafından kapsamlı olarak hazır-
lanan 184 sayfalık “2020 Gençliğin Kü-
resel İstihdam Trendleri” raporunda, genç 
kuşağın gelecekteki işgücüne katılımı ve 
beklentilerinin giderek daha da güvensiz-
leştiği kaydedildi. 

Gençlerin gelecekteki istihdamını teh-
dit eden unsurların başında, gelişen tek-
noloji sayesinde çalışanların yerini alan 

otomasyon sistemleri, coğrafi ve demo-
grafik değişiklikler, gelir düzeyindeki 
eşitsizlikler gösterildi. 

“Gençlere verilen beceri eğitimleri 
çabuk eskiyor” 

Raporda, yaşları 15 ile 24 arasındaki 
genç çalışanların, teknolojik ilerlemeler 
nedeniyle yaşlı işçilerin işlerini kaybetme 
riskinden daha büyük bir risk içinde ol-
dukları kaydedildi. Gençlere verilen mes-
leki ve beceri eğitimlerinin giderek artan 
teknoloji karşısında çok hızla geride kalıp 
eskidiği belirtildi. 

Raporda genç kuşağa verilen mesleki 
ve kişisel eğitimlerin teknolojiekonomisi-
nin gelişen talepleri yönünde olması ge-
rektiği belirtilerek, dijital teknolojinin 
beklentilerini karşılayan modern mesleki 
eğitim programlarının küresel olarak sü-
ratle arttırılması gerektiği ifade edildi. 

ILO tarafından hazırlanan “2020 Gen-

çliğin Küresel İstihdam Trendleri” rapo-
runda istihdam, mesleki eğitim ve okul 
dışında kalan gençlerle ilgili yıllara göre 
çeşitli rakamlarda paylaşıldı. Raporda, 
2017 yılından bu yana, istihdam, eğitim 
veya öğretimde olmayan gençlerin sayı-
sında artış olduğu kaydedildi. 

2016 yılında istihdam edilmeyen, her-
hangi bir mesleki eğitim ya da okul dı-
şında kalan 259 milyon genç olduğu, bu 
rakamın 2019'da 267 milyona yükseldiği, 
2021 yılında ise 273 milyona yükselme-
sinin beklendiği ifade edildi. 

Genç kızlar oranın üçte ikisini oluştu-
ruyor 

Dünya genelindeki 1,3 milyar genç nü-
fusun yaklaşık 267 milyonu bulan yete-
nek eğitiminden yoksun, okul dışında 
kalan, işsiz ve genç kesiminin üçte ikisini 
(181 milyon) genç kızların oluşturduğu 
kaydedildi. 

BM: ‘İŞSİZ MESLEK EĞİTİMSİZ VE OKUL DIŞINDAKİ GENÇLER ARTIYOR’

“Gençlere verilen beceri  
eğitimleri çabuk eskiyor”

“Birleşmiş Milletler 2020 gençliğin küresel istihdam trendleri raporundan bir alıntı”
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Son verileri değerlendiren ILO İstih-
dam Politikası Departmanı ve İşgücü Po-
litikaları şefi Sukti Dasgupta, “Gençler 
için yeterli iş oluşturamıyoruz. Sorunun 
çözümü için teknolojinin, iklim değişikli-
ğinin, eşitsizliğin ve demografik özellik-
lerin getirdiği zorlukları aşmalıyız. 

Gençlerin yetenek ve öğrenimine yapılan 
yatırımları boşa harcamamalıyız” dedi. 

“Uzun vadede ülkelerin sosyal ve eko-
nomik kalkınmasına büyük zarar verebi-
lir” ILO İstihdam Direktörü Sangheon 
Lee, dünya çapında çok fazla gencin bu 
durumda olmasının uzun vadede kendi 

ülkelerindeki sosyal ve ekonomik kalkın-
maya zarar verebilecek hale dönüşebile-
ceğini belirterek, “ İş gücü ve eğitimden 
giderek kopan bu gençler ülkelerindeki 
sosyal ve ekonomik kalkınmanın zayıfla-
masına neden olabilirler. Sorunu çözmek 
için güçlü politikalar geliştirilmeli” dedi.

20 

AVRUPA KONSEYİ 
� Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil 

Toplum Kuruluşları Konferansı  
400 Uluslararası Sivil Toplum Kurulu-

şunu bir araya getirir. Politikacılar ve 
halk arasında çok önemli bağlar kurar ve 
sivil toplumun sesini Konsey’e duyurur. 
Konsey, çalışmalarını yürütürken 
STK’ların deneyiminden ve Avrupa va-
tandaşlarına erişiminden büyük çapta ya-
rarlanır. 

�Avrupa Konseyi ve Gençlik Bölümü 
 Avrupa Konseyi Demokrasi Genel 

Müdürlüğü'nün içindeki Demokratik Ka-
tılım Müdürlüğünün bir parçasıdır. Av-
rupa Konseyi’nin gençlik programları 
“Ortak Avrupa Kültürel Kimliği’’ nin ge-
liştirilmesini amaçlar. Gençlerin yaşam 
koşulları, özlemleri ve ifade şekilleri ile 
ilgili uzmanlık ve bilgiyi bir araya getir-

meyi ve yaymayı hedefler. 
�Avrupa Gençlik Yönlendirme Komi-

tesi (CDEJ) Taraf devletlerin gençlik ko-
nularından sorumlu bakanlıklarını veya 
organların temsilcilerini bir araya getir-
mektedir. CDEJ, gençlik sektöründeki 
hükümetler arasındaki işbirliğini teşvik 
etmekte ve ulusal gençlik politikalarını 
karşılaştırmak, en iyi uygulamaları pay-
laşmak ve standart belirleyici metinler 
hazırlamak için bir çerçeve sunmaktadır.  

� Gençlik Danışma Konseyi Hükümet 
dışı gençlik örgütleri ve ağlarının 30 
temsilcisinden oluşur. Gençlik STK'la-
rından tüm gençlik sektörü faaliyetleri 
hakkında görüş alır, veri oluşturur ve 
gençlerin Konsey'in diğer faaliyetlerine 
katılımını sağlar. 

� Avrupa Gençlik Merkezleri Straz-
burg ve Budapeşte'deki Gençlik Merkez-

leri, Avrupa Konseyi gençlik politikası-
nın uygulanması için kalıcı yapılardır. 
Uluslararası eğitim ve toplantı merkez-
leri fonksiyonu icra eder, gençlik sektörü 
faaliyetlerine ev sahipliği yaparlar. Pro-
fesyonel kadrosu ve faaliyetlerin hazır-
lanmasında, yürütülmesinde, takibinde 
eğitim ve teknik yardım sağlayan bir 
ekibi mevcuttur. 

�Avrupa Gençlik Vakfı, Avrupa Kon-
seyi Avrupa Gençlik Vakfı, Avrupa genç-
lik faaliyetlerine mali katkı ve eğitim 
desteği sağlar, işbirliği için güçlü bir 
araçtır. Uluslararası gençlik toplantıları, 
konferanslar, kampanyalar, eğitim kurs-
ları, seminerler, çalışma ziyaretleri, sergi-
ler, yayınlar, görsel-işitsel materyaller 
gibi sivil toplum örgütleri ve ağları tara-
fından düzenlenen gençlik faaliyetlerini 
destekler. 

Avrupa Konseyi gençlik politikasının  
uygulanması için çalışan bir  
parlamentoya sahiptir.
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AVRUPA BİRLİĞİ 
Avrupa Birliği, gençlere eğitim ve iş fır-

satları sunmakta, aktif vatandaşlık bilinci-
nin, toplumsal içermenin ve gençler 
arasında dayanışmanın artırılmasını des-
teklemektedir. Bu kapsamda eğitim ve is-
tihdamda gençlere fırsat sağlamanın yanı 
sıra topluma aktif katılımlarını da destek-
lemektedir. AB Gençlik Stratejisi yedi 
alanda uygulamayı içermektedir:  

1-Eğitim ve Öğretim 
2- İstihdam ve Girişimcilik 
3- Sağlık ve Esenlik 
4-Gönüllü Faaliyetler 
5- Sosyal İçerme 
6-Gençlik ve Dünya 
7-Yaratıcılık ve Kültür 

AVRUPA GENÇLİK PORTALI 
(EUROPEAN YOUTH PORTAL)  

Avrupa çapındaki bilgi ve fırsatları 
gençlere ileten bir platform olarak hizmet 
vermektedir. Bu portalın takip edilmesiyle 
gençler, kendilerine yönelik imkânlara 
ulaşma fırsatı bulacaklardır. 

� ERASMUS + Avrupa Birliği'nin eği-
tim, gençlik ve spor alanındaki hibe prog-
ramı olup kişilere, yaş ve eğitim 
geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler 
kazandırılması, onların kişisel gelişimleri-
nin güçlendirilmesi ve istihdam olanakları-

nın artırılmasını amaçlamaktadır. 
� Avrupa Dayanışma Programı: Genç-

lerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve 
mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi 
ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar 
sağlayan projelerde gönüllü olmaları, ça-
lışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bu-
lunmaları için fırsatlar oluşturan, 
toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefle-
yen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. 
Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluş-
turmak, savunmasız insanları desteklemek 
ve toplumsal zorluklara cevap vermek için 

bir araya getirmektir. Program, yardım 
etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek 
isteyen gençlere ilham verici ve güçlendi-
rici bir deneyim sunmaktadır. Eski adı Av-
rupa Gönüllü Hizmeti olan programla 
gençler, başka bir ülkede yaşamak ve bu 
ülkeyi keşfetmek, diğer kültürler hakkında 
bilgi edinmek veya yeni arkadaşlar edin-
mek için fırsat bulmaktadır. Dil pasaportu, 
sertifika eki ve hareketlilik belgelerinden 
oluşan ve gençlerin iş bulmasını destekle-
yen bir araçtır. 

� EUROPASS, AB’de bir eğitim prog-

Marmara Grubu Vakfı AB  
Projesi’ni bir barış projesi olarak  
değerlendirmektedir.

Gençlik forumları AB’nin  
vazgeçilmezidir.
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ramına girmek isteyen ya da iş arayan bi-
reylerin beceri ve yeterliliklerinin Av-
rupa’da açıkça ve kolay anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla yetkinlik ve yeterlilik-
lerde şeffaflığı sağlayan bir portfolyodur. 
Bu yolla Avrupa’da eğitim ve istihdam 
alanındaki hareketliliğin kolaylaştırılması 

hedeflenmektedir. 
 Gençlik alanında etkin olan ağlardan 

bazıları:  
� EURODESK - Avrupa Gençlik Bilgi 

Aktarım Ağı  
� ERYICA - Avrupa Gençlik Bilgilen-

dirme ve Danışma Ajansı  

� SALTO - Gençlik Eğitimi Kaynak 
Merkezi Avrupa Birliği’nin gençlere ve 
gençlik çalışması yapanlara yönelik oluş-
turduğu imkânlar hakkında bilgi almak ve 
faydalanmak için Ulusal Ajans’ın web si-
tesinin aktif olarak takip edilmesi son de-
rece önemlidir. 

AVRUPA GENÇLİK FORUMU 
Merkezi Belçika’nın Brüksel kentinde 

bulunan Avrupa Gençlik Forumu (AGF), 
ulusal gençlik konseylerinin ve gençlik 
alanında çalışan uluslararası gençlik ör-
gütlerinin Avrupa düzeyindeki şemsiye 
birliğidir. AGF, Avrupa Birliği, 
Avrupa Konseyi ile Birleşmiş 
Milletler kurumlarının önemli 
bir ortağıdır ve genç insanlarla 
ilgili konularda sıklıkla kendi-
sine danışılır. AGF’nin söz ko-
nusu hükümetler arası 
kuruluşlarca bu kadar güçlü bir 
şekilde tanınmasının arkasın-
daki ilke, ulusal düzeyde gençlik örgütle-
rinin katılımını sağlamaya ilişkin ilkenin 
aynısıdır. Başka bir ifadeyle, gençlik ala-
nında çalışan sivil toplum kuruluşlarının 
gençlerin temsilcisi rolüne saygı gösteril-
mesi bu örgütlerce güçlü ve kabul görür 
bir uygulama haline gelmiştir. 

Avrupa Gençlik Forumu, Avrupa'daki 
gençlik örgütlerinin temsil edildiği bir 
platformdur. Avrupa'nın dört bir yanından 
on milyonlarca 
genci bir 
araya ge-

tiren 

100'den fazla gençlik örgütünü temsil et-
mektedir. Gençlik Forumu, gençlerin ihti-
yaçlarını, çıkarlarını ve kuruluşlarının 
misyonlarını temsil ederek, savunarak 
kendi yaşamlarını iyileştirmek için top-
luma aktif olarak katılmalarını sağlamaya 
çalışır. Gençlerin karşılaştığı zorlukların 

üstesinden gelmek için, Avrupa 
Gençlik Forumu'nun üç ana he-
defi bulunmaktadır:  

� Daha fazla gençliğin katı-
lımı  

� Daha güçlü gençlik örgüt-
leri 

� Artan gençlik özerkliği ve 
katılım 

Bu hedefler göz önünde bulun-
durularak, Gençlik Forumu gençlik konu-
sunda gündem belirleyici olmak, üye 
kuruluşların uzmanlıklarının etkisini en 
üst düzeye çıkarmak ve hak temelli bir 
yaklaşımı uygulamak için savunuculuk 
çalışmaları yürütmektedir. 

YOUTH 20 
� G20 (Group-20) Zirvesine bağlı faa-

liyet gösteren uluslararası bir gençlik plat-
formudur.  

Y20 Zirvesi, G20 ülkelerindeki lider 
özellikli gençler tarafından uluslararası 
meselelerin tartışılmasına zemin hazırla-
mak, kültürlerarası anlayışı geliştirmek ve 
gençler arasında küresel bir ağ oluşturmak 
gayesiyle gerçekleştirilmektedir.  

� Y20 Zirvesi, gençlerin kendileri ile 
ilgili meselelere dair endişelerini ve yeni-
likçi çözüm önerilerini karar verici merci-
lere aktarmasını sağlamaktadır. Yılda bir 
defa düzenlenen zirvede, G20 Zirvesi’nin 
resmi müzakere süreçleri model alınmak-
tadır. Sene boyunca devam eden süreçte 
G20 ülkeleri gençlerinin G20 ajandasını 
anlayabilecek ve buna katkıda bulunabile-
cek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir. 
Zirvelerde her ülke iki kişilik delegasyon 
tarafından temsil edilmektedir. Etkinliğin 
sonunda delegeler, ‘Final Communiqué’ 
(Zirve Bildirisi) veya ‘Position Paper’ 
(Görüş Belgesi) olarak adlandırılan müş-
terek oluşturulmuş raporları sunmaktadır. 
Bu raporlar, G20 liderlerine küresel so-
runların çözümü konusunda ilham ver-
mesi amacıyla etkinliğin hemen akabinde 
iletilmektedir.  

Gençlerin karşılaştığı  
zorlukların üstesinden gelmek 
için, Avrupa Gençlik 
Forumu'nun hedefleri vardır.
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M
armara Grubu Vakfı olarak, 
Avrupa Birliği'nde yer alma-
mızı yalnız bir hak değil, aynı 

zamanda hem Avrupa hem de Türkiye 
için bir fırsat ve gereklilik olarak görmek-
teyiz. 

Marmara Grubu Vakfı olarak bizler Av-
rupa Birliği projesini , çağın barış projesi 
olarak değerlendirmekteyiz. 

1964 yılının Aralık ayında Türkiye, o 
zamanki adıyla “Avrupa Ekonomik Top-
luluğu” (AET) ile ortaklık anlaşmasını 
yürürlüğe sokmuş ve 1995 yılında ise 
Gümrük Birliği’ni oluşturmuştur. 

Daha sonra Aralık 1999 tarihli AB Zir-
vesi’nde Türkiye’ye aday ülke statüsü ve-
rilmiştir. Türkiye ile katılım müzakereleri 
ise 3 Ekim 2005’te başlamıştır. 

AB Komisyonu müzakerelere yeni bir 
bakış açısı ve dinamizm kazandırmak 
amacıyla pozitif gündemi başlatmıştır. İlk 
görüşme 17 Mayıs 2012’de Ankara’da 

gerçekleşmiştir. 
Tabii ki pozitif gündem sadece müza-

kereleri destekleyici, geliştirici, iyi niyetli 
ama geçici bir önlemdir ve hiçbir zaman 
asıl müzakerelerin yerini tutamaz. Bunun 
için AB Türkiye arasındaki müzakere sü-
recinin önünü tıkayan politik kriterlerin 
kaldırılması şarttır. 

AB SÜRECİ SİYASET’TEN ARINDIRILMALIDIR 
Bu tarihi tespitle birlikte siyasi kriterler 

içinde yer alan Kıbrıs devletinin tanın-
ması şartı, zaman içinde bütün müzakere-
lerin tartışılmasını bloke eden bir neden 
haline dönüşmüştür. 

Bu blokaj ve AB’nin Türkiye’ye gös-
terdiği kayıtsızlık ve koyduğu siyasi kri-
terler Türk Milleti’nin AB’ye olan ilgi ve 
desteği 2004’lerde %75’in üstündeyken, 
günümüzde %17’lere inmiş durumdadır. 

Öte yandan Türkiye’nin Avrupa Birliği 
müzakere sürecinde uyguladığı siyasi ve 

mali politikalar gerçekçidir. Maalesef Av-
rupa Birliği Türkiye’ye karşı çifte stan-
dart uygulamaktadır. Dolayısıyla 
Türkiye-AB ilişkilerinde bugün itibariyle 
bir gerileme görülmektedir. Ama bu geri-
lemenin sorumlusu Türkiye değildir. Ge-
rileme düşüncesine temkinli yaklaşmak 
gerekir. 

Zira Türkiye AB’den uzaklaşmamakta, 
tam tersine AB bilhassa son birkaç yılda 
kendi değerlerinin aksine hareket etmek-
tedir. 2004 Annan Planı sürecinde ve aka-
binde Kıbrıs sorunun çözümü konusunda 
Kıbrıs Türk kesiminin gösterdiği irade; 
buna mukabil Rumların uzlaşmaz tavrı 
AB’li liderlerce tek taraflı bir okumaya 
tabi tutulmuş ve Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın deyimiyle “çözüme hayır diyen 
Rumlar adeta ödüllendirilmişlerdir”. Do-
layısıyla bu yaklaşım AB’nin samimiyeti 
konusunda Türkiye’nin şüphelerini artır-
mıştır. Dış politika karşılıklı “algılamalar” 

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ ÇAĞIN PROJESİDİR
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zemininde ilerleyen bir alansa; eğer, de-
nilebilir ki AB günümüzde Türkiye’yi 
“ötekileştiren” bir algı içerisine girme 
hatasını yapmaktadır. “Ötekileştirmenin” 
değerler sistemi içerisinde olmadığını 
her fırsatta vurgulayan AB’li yetkililere 
“AB’de düşünce ve değer ölçüsü kay-
masının olup olmadığına ilişkin sorular 
yöneltmek” de, zannediyorum ki Türki-
ye’nin hakkıdır. 

AVRUPA KITADAN İBARET DEĞİLDİR 
Öte yandan Avrupa yalnız coğrafyacı-

lara göre bir kıtadır. Oysa temsil ettiği 
değerlerin sahip olduğu hudutları çizil-
diğinde içinde okyanuslar bulunan bam-
başka bir Avrupa haritası ortaya çıkar. 

Esasen, Avrupalı gibi düşünülen ve iş 
görülen her yer Avrupa'dır. Dolayısıyla 

Avrupa bir değerler sistemidir. 
Türkiye yaklaşık yüz yıl önce terci-

hini bu değerler sisteminden yana yap-
mıştır. 

Dolayısıyla 1923 yılında kurulan 
Cumhuriyetimiz ve 1924 yılında ortaya 
çıkan anayasamızla bizler yol haritamızı 
Avrupa değerleri üzerine çizmiş bulun-
maktayız. 

Sahip olduğumuz coğrafi ve tarihi 
haklarımız ise Avrupalılığımızı tartışıl-
maz kılmaktadır. 

Kıta üzerinde bulunan İstanbul, Tekir-
dağ, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne vi-
layetlerimizin yüzölçümü ve nüfusu 
çoğu Avrupa Birliği üyesi ülkesinin 
yüzölçümünden ve nüfusundan fazladır. 

Tarihsel bağlarımıza gelince, tarihi or-
tadan kaldırmak mümkün olmadığına 

göre geçmişte olup bitenleri sonsuz bir 
husumet kaynağı yapmamak, aksine ge-
leceğe destek ve barış anlayışı içinde 
yönelmeliyiz. 

Tıpkı Alman - Fransız yakınlaşması 
gibi! 

AVRUPA BARIŞI BİRLİKTE ARAMALI 
Zira II. Dünya Savaşı'nda milyon-

larca Avrupalının ölümüne sebep olan 
Almanya'yı 70 yıl öncesiyle hatırlamak 
yerine, 6 Haziran 2014 günü gerçekle-
şen Fransa birlikteliğinde Obama ve 
Putin, Merkel'le Hollande ve onlarla 
birlikte on üç ülke daha yan yana gele-
bilmişse bu Avrupa Birliği projesinin 
doğruluğuna ayrı bir delildir. 

İşte bu nedenle Marmara Grubu 
Vakfı ve Türk Milleti olarak bizler Av-

24 

Marmara Grubu Vakfı Genel  
Başkanı Dr. Akkan SUVER 
 Avrupa Birliği Parlamentosunda 
yaptığı konuşma sonrasında  
Avrupa Birliği Ulaştırma Komiseri 
ve Avrupa Birliği Başkan  
Yardımcısı, “Estonya Başbakanı 
2002-2003”  Siim Kallas  
tarafından kürsüden ayrılmadan 
önce tebrik edilirken. (2013)

Önemle belirtmek isteriz ki, 
Türkiye sahip olduğu eşsiz 
stratejik konumu, bölgesinde 
ve dünyada izlediği başarılı 
proaktif dış politikası ile Av-
rupa Birliği’nin gerçekleştirmiş 
olduğu kıtasal barış projesini 
küresel hale getirme  
konusunda iddialıdır.  
Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyesi olması  
durumunda Avrupa Birliği  
küresel barış noktasında  
başarılı bir örnek kuruluş  
olacaktır. 
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rupa Birliği projesini çağın barış pro-
jesi olarak değerlendirmekteyiz. Nobel 
Barış Ödülü’nün Avrupa Birliği’ne ve-
rilmesini önemsiyoruz. Aslında Avrupa 
Birliği kurumsal olarak belki de insan-
lık tarihinin en kapsamlı barış projesi-
dir. Avrupa Birliği kurumu asırlarca 
birbirleriyle savaşmış olan İngilizlerle 
Fransızların, Almanlarla İtalyanların, 
Hollandalılarla Belçikalıların huzur 
içerisinde birlikte yaşamalarına fırsat 
yaratmış, önemli bir barış projesidir. 
Ama bütün bu başarısına rağmen, Av-
rupa Birliği kıtasal bir projedir. İşte 
Türkiye’nin üyeliği kıtasal değeri küre-
selleştirecek, Avrupa Birliği’ni de küre-
sel bir barış projesi haline getirecek bir 
süreç oluşturacaktır 

Önemle belirtmek isteriz ki, Türkiye 
sahip olduğu eşsiz stratejik konumu, 
bölgesinde ve dünyada izlediği başarılı 
proaktif dış politikası ile Avrupa Birli-
ği’nin gerçekleştirmiş olduğu kıtasal 
barış projesini küresel hale getirme ko-
nusunda iddialıdır. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyesi olması durumunda Avrupa 
Birliği küresel barış noktasında başarılı 
bir örnek kuruluş olacaktır. 

Avrupa devletlerinin birbirlerine en-
tegre olarak kurdukları bu beraberlik, 
2. Dünya Savaşı ertesinde geliştirilen 
uzun vadeli stratejik bir vizyonun ifa-
desidir. 

25 yıl önce Bosna'da yaşananların 
bir daha olmamasını temenni ediyor-
sak, Balkanları bir an önce Avrupa Bir-
liği'ne bir bütün halinde dahil 
etmeliyiz. O bütünün ana unsuru da 
Türkiye'dir. 

Balkanları oluşturan unsurları Ro-
manya, Slovenya, Hırvatistan, Bulga-
ristan ve Yunanistan'dan ibaret kabul 
etmek yanlıştır. Eksiktir. 

Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Ar-
navutluk, Bosna - Hersek, Kosova ve 
Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nde bir 
bütünlük sağlanamaz. 

Bu arada Kosova ile Sırbistan ara-
sında son yıllarda sağlanan diyalog 
önemlidir. Bölgenin barışı açısından, 
insanlığın geleceği açısından Sırbistan 
ile Kosova'nın diyaloğu, istikrarın te-
melini oluşturmaktadır. 

ZENGİNLİK VE REFAH BARIŞIN ANAHTARIDIR 
Türkiye'ye gelince biz bugün dünya-

nın en büyük 16. ekonomisiyiz. 
AB üyelerinde Almanya, İngiltere, 

Fransa, İtalya ve İspanya'dan sonra 6. 
sırada ekonomi olarak yer almaktayız. 

Avrupa Birliği'nin 16 trilyon dolarlık 

bir ekonomik yapısı vardır. Türkiye'nin 
ekonomik büyüklüğü ise 850 milyar 
dolardır. 

Bugün AB üyesi olup da, Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal olarak çok geri-
sinde olan bir çok ülke vardır. 

Türkiye istikrarını koruyabilirse önü-
müzdeki on yıl içinde dünyanın en 
büyük on ekonomisi arasına girmesi 
çok zor olmasa gerek… 

Halen yaşanmakta olan ekonomik 
kriz, bu temel stratejik barış projesinin 
giderek daha fazla önem kazanacağını 
ortaya koyuyor. Bu çerçevede dünyada 
önemli bir aktör olmaya devam eden 
Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkile-
rini de aynı şekilde stratejik bir bakış 
ışığında ele alması gerektiğine inanıyo-
ruz. Birliğin genişleme sürecinin 
devam ettirilmesi suretiyle barış, huzur 
ve refahın daha geniş bir coğrafyaya 
yayılmasının sağlanmasını diliyoruz. 
Türkiye, Avrupa Birliği’nin amacına ve 
başarısına inandığı için üyelik hedefin-
den vazgeçmedi. Müzakere sürecinde 
siyasi saiklerden kaynaklanan tıkanık-
lığın bir fayda getirmediğini, üyeliği-
mizin her iki tarafın yararına 
olduğunun bilinmesi gerektiğini Mar-
mara Grubu Vakfı olarak uluslararası 
her platformda dile getirmekteyiz. 

YENİ BOSNA’LAR OLMASIN 
2014 yılının ortasında yaşadıkları-

mızı "Türkiye'ye haksızlık yapıyorlar, 
çifte standart uyguluyorlar" diye yo-
rumlamıyoruz. Aksine bu gidişin Avru-
pa'yı yeniden bir teşkilatlanmaya, 
yeniden bir teşhis ve tespite ve ayrıca 
en kısa zaman sürecinde de yeni çö-
zümlere götürmesinin önemi üzerinde 
duruyoruz. Zira dün Bosna'da yaşanan-
lar, bugünün Avrupa’sında islamofobi 

olarak tekrarlanmaktadır. Bu Avrupa 
Birliği'nin yanlış kararlarının bir sonu-
cudur. İnancımızı ve umutlarımızı kay-
betmememiz için yeni Bosnalar, yeni 
Kievlerle karşılaşmamamız için, birlik 
olmak, birlikte yaşamak idealinden 
kopmamamız gerekmektedir. 

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İNANIYORUZ 
Öte yandan bir medeniyet projesi ola-

rak ele aldığımız Avrupa Birliği proje-
sini, Türkiye'de ve Avrupa'da tanıtmak 
için Marmara Grubu Vakfı, özenle çalış-
malarını sürdürmektedir. 

2000 yılında başlatılan "Yes to Eu-
rope" projesi içinde kurucu unsur olarak 
görev aldık. 

Brüksel'de Palais d'Egmont'ta altı yüze 
yakın Belçikalı akademisyen, gazeteci, 
diplomat, parlamenter ve entelektüelle 
birlikte çalıştaylar düzenledik. 

�Paris'te Fransa Senatosu'nda Türkiye - 
Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili olarak 
senatörler, milletvekilleri, gazeteciler, 
akademisyenler ve düşünürlerden oluşan 
beş yüz kişiyle düşüncelerimizi paylaş-
tık. 

Gene Brüksel'de Avrupa Birliği Parla-
mentosu'nda Dr. Akkan Suver, 2013 yılı-
nın Haziran ayında bir konuşma yaparak 
AB ile ilgili çalışmalarımızı anlattı. 

O günden bugüne Marmara Grubu 
Vakfı olarak AB konusunu yurt dışında 
ve yurt içinde sayısız etkinlikte gündeme 
getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. 

En son olarak 2019 yılında Ro-
manya’da gerçekleşen Avrupa Birli-
ği’nde Avrupa Günü’nde Dr. Akkan 
Suver   Türkiye Sivil Toplumu adına AB 
ile ilgili görüşlerimizi açıkladı. Marmara 
Grubu Vakfı olarak Avrupa Birliği ile il-
gili çalışmalarımızı sivil toplum alanında 
sürdürmeyi bir görev addetmekteyiz. 

"Yes to Europe" bizim  
için çağdaş bir görüştür
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Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ve 
bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan 
devrim niteliğindeki dönüşümlerle bilgi 
çağı olarak tanımlanan 21. yüzyılda eği-
tim ve insan kaynaklarının geliştirilme-
sine yatırım yapılmasının ekonomik ve 
sosyal kalkınma için taşıdığı önem art-
mıştır. Herkese küresel düzeyde ihtiyaç 
duyulan bilgi, değer ve becerilerin ka-
zandırılması, çocukların, gençlerin ve 
yetişkinlerin her seviyede kaliteli eği-
time erişebilmesi yönünde çalışmalar hız 
kazanmıştır.  

Bu bağlamda, kalkınma için işbirliğini 
temel alan ulusal ve uluslararası dü-
zeyde hazırlanan kalkınma stratejile-
rinde eğitim, öğretim ve insan 
sermayesine yatırım anahtar kelimeler 
olup, eğitimin kalitesinin artmasıyla olu-
şacak nitelikli işgününün büyümeyi ve 
kalkınmayı beraberinde getireceği vur-
gulanmaktadır.  

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe 
giren Lizbon Antlaşmasında yer aldığı 
üzere eğitim ve öğretim alanında Avrupa 
düzeyinde işbirliğinin teşvik edilmesi 
AB’nin bu alanda temel 
görevidir. Bu çerçevede, 
3 Mart 2010 tarihinde 
Avrupa Komisyonu 
Başkanı José Manuel 
Barroso tarafından açık-
lananan “Avrupa 2020 
Stratejisi: Akıllı, Sürdü-
rülebilir ve Kapsayıcı 
Büyüme İçin Avrupa 
Stratejisi” (AB 2020) ile 
eğitime yönelik önce-
likli hedefler belirlen-
miştir.  

AB 2020, odak nok-
tası büyüme ve istihdam 
olan Lizbon Strateji-
si’nin (2010-2020) de-
vamı niteliğinde olup, 
2008 yılında baş göste-
ren ekonomik ve mali 
krizden Avrupa Birli-
ği’nin daha güçlü bir 
Birlik olarak çıkması 
için akıllı, sürdürülebilir 
ve kapsayıcı büyüme 

önceliklerine dayanmakta, bu öncelikle-
rin istihdam, verimlilik ve sosyal uyumu 
beraberinde getireceğini öngörmektedir.  

Bu öncelikler çerçevesinde, AB 2020 
stratejisiyle Birlik 2020 yılı Avrupası 
için ölçülebilir 5 temel hedef ve bu he-
defleri gerçekleştirmek için 7 temel giri-
şim belirlemektedir.  

AB 2020 Eğitim Hedefleri  
AB’nin kalkınma stratejisi niteliğinde 

olan AB 2020’de eğitim ve nitelikli 
insan kaynaklarının yetişmesine hayati 
önem verilmektedir. 5 temel hedef ince-
lendiğinde, eğitime ilişkin temel hedef-
ler,  
�Okuldan erken ayrılma oranını % 10 

seviyesinin altına düşürmek,  
� 30-34 yaş aralığındaki genç nüfu-

sun yükseköğretim mezuniyet oranını en 
az % 40 seviyesine yükseltmek olarak 
belirlenmiştir. Buna ilaveten, eğitimi 
kalkınma politikalarının temeline otur-
tan AB 2020’nin 7 temel girişimi kapsa-
mında eğitimle ilgili olarak  
� Yenilikçilik alanında eğitim, iş dün-

yası, araştırma ve yenilikçilik sektörleri 

arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi,  
� Eğitim, mesleki eğitim ve hayat-

boyu öğrenme alanında “Hareket halin-
deki gençlik” (Youth on the Move) 
girişimiyle gençlerin istihdam olanakla-
rının artırılması,  
�İstihdam ve beceriler alanında “Yeni 

beceriler ve işler için gündem” girişimi 
ile Birlik içindeki istihdam olanaklarını 
artırmak amacıyla işgücüne küresel dö-
nüşümlere uyum sağlayabilmelerini ko-
laylaştıracak yeni beceriler 
kazandırılarak verimliliğin artırılması 
konularına vurgu yapılmaktadır.  

Avrupa 2020 hedeflerinin aday ülkeler 
tarafından benimsenmesi ve politikaların 
uyumlulaştırılması her platformda vur-
gulamaktadır.  

Eğitim ve insan kaynaklarının gelişti-
rilmesini AB’nin kalkınmasında öncü 
kuvvet olarak tanımlayan Avrupa 2020 
stratejisinde eğitim ve öğretimin akıllı, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye 
potansiyel katkısına dikkat çekmektedir. 
Eğitim alanında kalitenin, uluslararası-
laşmanın ve hareketliliğin artırılması ko-

26 

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ VE EĞİTİM’DE  
GENÇLİK VE KADIN İŞBİRLİĞİNİN ARTAN ÖNEMİ 

AB eğitim ve öğre-
tim politikasıyla  
bireylerin her sevi-
yede kaliteli eğitim 
ile öğretime erişi-
mini ve günümüz 
bilgi toplumuna 
uyumunu sağlaya-
rak Avrupa ekono-
milerinin 
kalkınmasına kat-
kıda bulunulmayı 
amaçlanmaktadır.  
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nularında işbirliğinin geliştirilmesinin 
önem verilmektedir.  

AB 2020 Stratejisi öncülüğünde ortak 
hedeflere ulaşmak ve ulusal politikaları 
yakınlaştırmak amacıyla Açık Koordi-
nasyon Yöntemi uygulanmaktadır. Açık 
Koordinasyon Yöntemi ile eğitim ve öğ-
retim alanında ortak hedefler ve ortak 
göstergeler belirlenmekte, ulusal eylem 
planları hazırlanmakta, AB düzeyinde 
oluşturulan politika belgelerine katkı 
sağlanmaktadır. Bu çalışmaların rapor-
lanması, izlenmesi ve değerlendirmesi 
yapılmaktadır.  

AB eğitim ve öğretim politikasıyla bi-
reylerin her seviyede kaliteli eğitim ile 
öğretime erişimini ve günümüz bilgi 
toplumuna uyumunu sağlayarak Avrupa 
ekonomilerinin kalkınmasına katkıda 
bulunulmayı amaçlanmaktadır.  

Söz konusu politika, ilgili Birlik prog-
ramları, eylem planları ve çalışma prog-
ramlarıyla güçlendirilmekte, teknik 
çalışma grupları ve görüş alışverişi plat-
formlarıyla desteklenmektedir. Bu me-
kanizmalar aracılığıyla üye ve aday 
ülkeler eğitim ve öğretim politikalarının 
geliştirilmesi ve uyumlulaştırılması için 
birlikte çalışmaktadırlar.  

Eğitim ve Öğretim 2020 Çalışma 
Programı  

Eğitim ve öğretim alanında Avrupa iş-
birliğinin temellerini atan, ortak hedef-
lere dayandırılmış ilk somut çerçeve 
olan "Eğitim ve Öğretim 2010" çalışma 
programı Avrupa Birliği Konseyi tara-
fından Mart 2002'de Lizbon Stratejisi 
bağlamında geliştirilmişti. Söz konusu 
çalışma programının amacı üye ve aday 
ülkelerin eğitim ve öğretim sistemlerinin 
iyileştirilmesi için AB düzeyinde işbirli-
ğinin desteklenmesidir.  

"Eğitim ve Öğretim 2010" çalışma 
programından elde edilen çıktılar ve AB 
2020 stratejisi temelleri üzerine kurulan 
eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğinin 
temel çerçevesi olan Eğitim ve Öğretim 
2020 hazırlanmıştır.  

Eğitim ve Öğretim 2020, 28 Mayıs 
2009 tarihinde AB Resmi Gazetesinde 
yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde İşbir-
liği İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB 
Konseyi Sonuç Bildirgesine dayanmak-
tadır (Education and Training 2020).  

2020'ye kadar olan süreçte, bu strate-
jik işbirliğinin hedefleri (a) tüm vatan-
daşlarının kişisel, sosyal ve mesleki 
başarı ve memnuniyetlerini (b) demo-
kratik değerleri, sosyal uyumu, aktif va-

tandaşlığı ve kültürlerarası diyalogu sağ-
lamayı amaçlayan üye ülkelerin eğitim 
ve öğretim sistemlerinin daha da geliş-
mesine destek vermek olarak belirlen-
miştir.  

Bu işbirliği ilkeleri doğrultusunda, 
kalkınma sürecinde AB’nin karşılaştığı 
engelleri aşmak ve herkes için hayat-
boyu öğrenmeye erişimini gerçekleştir-
mek için Eğitim ve Öğretim 2020 
çalışma programı üye devletlerin eğitim 
ve öğretim sistemlerini geliştirmelerini 
desteklemek amacını taşımaktadır.  

“Eğitim ve Öğretimde İşbirliği İçin 
Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi 
Sonuç Bildirgesine Eğitim ve Öğretim 
2020’nin 4 ana hedefi  
� Hayatboyu Öğrenme ve hareketlili-

ğin gerçekleştirilmesi,  
� Eğitim ve öğretimin kalite ve ve-

rimliliğinin arttırılması,  
� Eşitlik, sosyal dayanışma ve aktif 

vatandaşlığın sağlanması,  
� Eğitim ve Öğretimin her aşama-

sında girişimcilik de dahil olmak üzere 
yaratıcılık ve yenilikçiliğin teşvik edil-
mesi olarak kararlaştırılmıştır. Bu strate-
jik amaçlar doğrultusunda, 2020 yılına 
kadar üye ülkelerin bu alanlarda işbirli-
ğini geliştirmesi önerilmektedir.  

Söz konusu stratejik hedeflerde göste-
rilen başarının ölçülebilmesine yönelik 
olarak 2010-2020 dönemi için bu amaç-
lara göre Eğitim ve Öğretim 2020’ye 
ilişkin Konsey Sonuç Bildirgesinin 
ekinde göstergeler ve Avrupa temel öl-
çütleri bulunmaktadır. Bu temel gösterge 
ve ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanmak-
tadır:  
� Yetişkinlerin en az % 15’inin ya-

şamboyu öğrenime katılımının sağlan-
ması,  
� Okuma, matematik ve bilim alanla-

rında 15 yaş grubunda başarısızlık oranı-
nın % 15 altına düşürülmesi,  
� Eğitim ve öğretimi erken bırakma 

oranının, %10’un altına indirilmesi,  
� 30–34 yaş aralığında yükseköğre-

time erişim oranının en az % 40 oranına 
çıkartılması,  
� 4 yaş ile zorunlu ilköğretim yaşı 

arasındaki çocukların % 95’nin okul ön-
cesi eğitime katılımının sağlanması,  
� Yükseköğretimde hareketliliğin ar-

tırılması ve bu kapsamda mesleki eğitim 
ve öğretmen hareketliliğini de içerecek 
bir ölçüt belirlenmesi  
� İstihdam edilebilirliğin artırılması ,  
� Yabancı dil öğrenme oranının artı-

rılması, tüm AB vatandaşlarının ana dil-
lerine ilaveten en az bir yabancı dil öğ-
renmesi.  

AB düzeyinde belirlenen temel ölçüt 
ve göstergelerin, Avrupa seviyesindeki 
gelişmelerin karşılaştırmalı olarak ölçül-
mesine ve AB 2020 stratejisinin uygu-
lanmasında kaydedilen gelişmelerin 
değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. 
Üye devletler belirlenen göstergeler kap-
samında veriler paylaşmakta ve bu veri-
ler düzenli olarak Avrupa İstatistik Ofisi 
(Eurostat) tarafından yayımlanmaktadır.  

AB 2020 stratejisinde vurgulandığı 
üzere, büyüme ve istihdamı artırmaya 
yönelik olarak üye ülkelerde eğitim ve 
öğretim alanında reformlar teşvik edil-
mektedir. Bu alanda yeni dönem için 
stratejik çerçeve olan Eğitim ve Öğretim 
2020 kapsamında belirlenen ölçüt ve 
göstergelere ulaşmada gelinen aşamayı 
değerlendiren Eğitim ve Öğretim 2020 
Raporu (Education and Training Moni-
tor) aynı zamanda zorlukları ve fırsatları 
da ortaya koyarak bir sonraki yıl için yol 
haritası niteliği taşımaktadır.  

Avrupa’da eğitim ve öğretim sistemle-
rinde kaydedilen gelişmeleri değerlendi-
ren raporların ilki Kasım 2012’de, 
ikincisiyse Kasım 2013 ‘de yayımlan-
mıştır. Raporlar, ölçüt ve göstergelerin 
değerlendirilmesinin yanı sıra, bu alanda 
yürütülen çalışmaları ve politika geliş-
melerini de dikkate almaktadır. Erken 
okul terk oranları, yükseköğretimde ha-
reketlilik gibi alanlarda harılanan teknik 
raporlardan da faydalanılmaktadır.  

Ayrıca, Konsey Sonuç Bildirgesinde, 
Bildirgeyi takip eden dönemde, eğitim 
politikasına kanıta dayalı yaklaşım yön-
temi çerçevesinde ölçütlerin ve gösterge-
lerin geliştirilmesine devam edilmesi 
önerilmiştir.  

Eğitim ve Öğretim 2020 kapsamında 
belirlenen öncelikler ve hedefler çerçe-
vesinde ülkeler arasında işbirliği alanları 
belirlenmektedir. Hayatboyu öğrenme, 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, öğrenme 
hareketliliği, öğretmenlerin ve eğiticile-
rin profesyonel gelişimleri gibi alanlarda 
işbirliği yapılmaktadır.  

Yine Eğitim ve Öğretim 2020 kapsa-
mında belirlenen öncelikli alanlarda tek-
nik çalışma grupları kurulmakta, bu 
çalışma gruplarına Türkiye de katılım 
sağlanmaktadır. AB düzeyinde, mesleki 
eğitim, kesişen beceriler gibi önemli 
alanlarda teknik çalışmalar yürütülmek-
tedir.  
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MECLİS KOMİSYONLARI 
Komisyonlar, yasa planlamaları ve öne-

rilerini Meclis Genel Kurulu namına araş-
tıran yapılardır. Komisyonlar kendilerine 
iletilen yasa tasarılarını araştırırken ala-
kalı tüm kişilere kulak vermekte ve yasa 
planlamalarını ihtiyaç duyulan erişkinliğe 
taşınmasının ardından Genel Kurul’a tak-
dim edilmektedir.  

 
Bu ihtivada alakalı kişileri komisyon 

kurultaylarına davet edebilmekte, fikir ve 
haber toplayabilmektedir. Örgütler alakalı 
bulundukları komisyonlara başvuruda bu-
lunarak, fikir ve tavsiyelerini iletme im-
kânı edinebilirler. Bu konuda TBMM’nin 
kendi internet sitesi üzerinden komisyon 
faaliyetlerini araştırabilirler.  

BAKANLIKLAR 
Yasa önerisi sunan bakanlık bu du-

ruma ilişkin internet, iletişim araçları vb. 
vasıtasıyla haber paylaşabilmektedir. 
Yasa önerisinin örgütlerin fikirlerine ile-
tilmesi durumunda 30 günlük bir za-
manda örgütlerin yanıtlaması 
umulmakta, eğer bir yanıt alınmazsa 

fikir pozitif olarak sonuçlanmış gibi ele 
alınır. 

 
Diğer taraftan Bakanlıkların bünye-

sinde İstişare Kurulları ve Danışma Ku-
rulları da yer alabilmektedir. 
Memleketimizin Kalkınma Planlarına 
dair teklifler oluşturmak gençlik örgüt-
leri bakımından kıymetli bir savunma 
sahasıdır.  

 
Daha öncesinde Kalkınma Bakanlığı 

Özel İhtisas Komisyonlarınca uygula-
nan, güncel düzende T.C. Cumhurbaş-
kanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı 
tarafından yükümlülük sahasında bulu-
nan Kalkınma Planlarının planlanma se-
viyesinde halk, kurumsal yapı, 
üniversiteler ve sivil toplum bir bütün 
oluşturmaktadır.  

 
Komisyon faaliyet takımlarının sun-

duğu mesajlar, kalkınma planları için 
veri yaratırlar. On Birinci Kalkınma 
Planı Özel İhtisas Komisyonları içinde 
“Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Ku-
ruluşları” komisyonu kurulmuştur. Da-

hası genç bireylerin ekonomik ve giri-
şimci yaşama dâhil olmalarını geliştir-
meye, genç bireylere iletilen hizmetlerin 
niteliğini arttırmaya; engelleri bulunan 
çocukların hayat standartlarını geliştir-
meye ve ana hizmetlere ulaşımlarını ge-
liştirmeye; tüm çocukların imkânlarını 
arttırabilecekleri çevreyi ve şartları oluş-
turmaya dair kanun teklifleri hazırlamak 
adına “Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas 
Komisyonu” oluşturulmuştur. Genç bi-
reyler de Sivil Toplum Örgütleri aracılı-
ğıyla bu komisyonlara fikir ve 
tavsiyelerini iletebilirler. 

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU  
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 

Eylem Planı Hazırlık Süreçleri, Kamu 
Kurumlarının Stratejik Plan ve Kamu 
Denetçiliği Kurumları da sivil toplumun 
katılımına ve görüş alıp verebilecekleri 
kamu kuruluşları arasındadır.   

 

▪Bu mekanizmalara dâhil olmak adına 
genç bireylerin bilgilere erişebilme yete-
neklerini geliştirmeleri ve devamlı bir 
bilgi takip iletişim kurmaları gerekebilir.

28 

 ULUSAL BOYUTTA KATILIM  
MEKÂN VE MEKANİZMALARI
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T
ürkiye son yıllarda toplumsal, si-
yasi ve ekonomik anlamda derin 
bir değişim döneminden geçmek-

tedir. 83 milyon nüfusun içindeki otuz 
yaşın altında bulunan gençleri, dünyanın 
dört bir yanındaki akranları gibi, bugün-
den öngörülemeyen bir gelecek bekle-
mektedir.  

 
Gençler bir yandan bağımsızlıklarını ve 

bireyselliklerini elde etmek için çabalar-
ken, diğer yandan aileleriyle ve içinde ya-
şadıkları toplulukla da aralarını 
açmamaya çalışıyorlar. Her gün tanık ol-
dukları siyasi çatışmalar ve gerilimler, 
bütün yaşamlarını etkileyen COVID-19 
salgını yüzünden çoğu kez umutsuzluğa 
kapılsalar da topluma dâhil olmayı ve dış 
dünyayla bağlantı kurmayı arzuluyorlar. 
Doğal olarak, hem kendilerinin hem de 
kendilerinden sonraki neslin ülkelerinde 
veya bir başka ülkede iyi koşullara sahip 
olmasını arzuluyor. 

  
 Türkiye'nin, sahip olduğu bu demogra-

fik yapıdan faydalanma imkânı var ancak 
bunun için politika belirleyicilerin ulaş-
mak istenilen hedeflere doğru hızlı adım-
lar atması gerekir. Gençler ve kadınlar 

için oluşturulacak ulusal politikalar, sa-
dece eğitim, sağlık, istihdam konularını 
değil, gençlerin ve kadınların özgür irade-
sini tanımak, demokratik süreçlere katı-
lımlarını desteklemekle ilgili bir durum 
olduğu da hatırlanmalı. 

 
 18-29 yaş grubunun fikirlerini temsil 

ederek bu rapora katkıda bulunan Mar-
mara Grubu Savunuculuk Ekibindeki 
gençlere kulak vermek son derece önemli. 
Gençler geleceğin liderleri, şekillendirici-
leri ve küresel vatandaşlarıdır. Onların ey-
lemleri Türkiye'nin ve içinde 
bulunduğumuz bölge demokrasisinin be-
lirleyicileridir. 

 
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; Tür-

kiye'deki gençlerin Avrupa Birliği ülkele-
rindeki yaşıtları ile birçok ortak noktası 
bulunmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde 
yaşayan gençler de kaliteli bir eğitim, gü-
venilir istihdam, dünyayı tanımak adına 
özgürce dolaşım hakkı istiyorlar. Onlar da 
insanlarla, demokrasi ve barış içinde ya-
şamak ve iyi ilişkiler kurmak istiyor. 

 
Türkiye'deki gençlerin yükseköğrenim, 

İngilizce dil bilgisi, teknoloji eğitimi veya 

kültürel deneyim gibi alanlarda Avrupa 
Birliği’ne karşı hâlâ olumlu düşünceler 
taşımaları, AB ile aralarındaki güçlü iliş-
kiyi ve ortak çalışmalar yürütmek için var 
olan bir potansiyeli bize gösterir. 

 
Türkiye, Avrupa Birliği ile bölgedeki 

birçok sorunu paylaşıyor. Bölgenin barışı, 
ortak ekonomik çıkarların korunması, 
mülteci topluluklarının entegrasyonu, ka-
dınların ve kız çocuklarının haklarını ko-
rumak ve İnsan Haklarına dayalı bir 
demokrasiyi sürdürerek toplumsal bütün-
lüğü teşvik etmek gibi birçok alandaki de-
neyimlerden ve zorluklardan karşılıklı 
çıkarılacak, paylaşılacak çok dersler oldu-
ğuna inanıyoruz. Hepimiz bu paylaşımın 
sağlayacağı ekonomik ve toplumsal ka-
zancın farkına varmalıyız. Politika Kıla-
vuzu’nun buna benzer daha fazla 
tartışmanın önünü açacağına ve gençlerin, 
yaşamları üzerinde kontrol ve etkiye 
sahip olanlarla diyalog kurmasına olanak 
tanıyacak bilinçli bir platform sağlayaca-
ğına inanıyoruz. Ayrıca bu konularda ça-
lışmalar yapan STK'ların projelerine 
kaynak sağlayan AB'nin özgün katkıları-
nın diyaloğa ve eyleme çağrı açısından 
önemini bir kere daha vurgulamak ve te-

TÜRKİYEDE GENÇLERİN VE KADINLARIN DURUMU
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; 
Türkiye'deki gençlerin Avrupa  
Birliği ülkelerindeki yaşıtları ile  
birçok ortak noktası bulunmaktadır.
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şekkür etmek isteriz. Umudumuz bu poli-
tika kılavuzu aracılığı ile gençlerin görüş-
lerini ve bakış açılarını ulusal politika 
tartışmalarının gündemine getirmektir. 

 
 Yine araştırmalardan ve birebir yaptığı-

mız görüşmelerden yola çıkarak: Gençler 
arasında politika belirleme süreçlerine ka-

tılımlarının siyaseti değiştirmeye etkisinin 
olabileceğinden şüphe duyan ve siyasete 
katılmaya isteksiz bir durum görüyoruz. 
Bireysel gelişime yönelik destekten yok-
sun bu nesil, aynı zamanda eğitim konu-
sunda da bir hayli kaygılı. Eğitim sistemi 
içerisinde ne kadar ilerleme sağlarlarsa, 
kendi hayatlarının kontrolüne o kadar 

sahip olabileceklerinin farkındalar. 
  
Türkiye'deki gençliğin, yalnızca ken-

dini düşünen bir nesil olmanın çok öte-
sinde, ailelerine gelecekte nasıl daha iyi 
bir hayat sunacağını aktif bir şekilde dü-
şünen bir nesil olduğunu da görüyoruz. 

Gençlerin gözünde iyi bir eğitim tek 

30 

Toplumsal faaliyetler ile toplum yaşa-
mına katılmak veya kendilerine yönelik 
hizmetlerden ve fırsatlardan yararlanabil-
mek için gençlerin bilgilendirilmesi ge-
rekmektedir.  

Gençlerin bilgilendirilmesi, , gençlik 
faaliyetlerinin daha nitelikli yapılmasını, 
gençlerin devletin veya özel sektörün 
kendilerine sunduğu hizmetlerden daha 
kolay yararlanmasını ve ülke gençliğinin 
uluslararası alanda rekabet gücünün art-
masını sağlar.  

Gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve 
eğitsel anlamda gelişimlerini sağlayabil-
mek için erişimi ve kullanımı kolay bilgi 
kanallarının oluşturulması gerekmektedir. 
Gençlikle ilgili faaliyet gösteren gençlik 
çalışanları, sivil toplum örgütleri ve kamu 
kurumlarının, alanla ilgili yaptığı örnek 
çalışmaların diğer kişi ya da kurumlarca 
bilinmesi, gençlik faaliyetlerinin daha ni-
telikli olması açısından önemlidir.  

Ülke genelinde gençlik adına yapılan 
faaliyetlerin desteklenmesi, denetlenmesi 
ve gençlik çalışanlarının bilgilendirilmesi 
ve bu konularla ilgili politika geliştiril-
mesi kaçınılmazdır.  

POLİTİKALAR  
1. Gençliğin kendi alanlarındaki faali-

yetleri hususunda etkin ve yeterli biçimde 
bilgilendirilmesi.  

Hedefler  
• Gençlik alanında faaliyetler yürüten 

kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının 
yaptığı faaliyetleri duyurmak ve bir kay-
nakta toplamak için elektronik ortamda 
ulusal veri bankası oluşturmak.  

• Gençlik faaliyetleri konusunda gençli-
ğin bilgilendirilmesini sağlamak üzere ge-
rekli iletişim kanallarını oluşturmak.  

• Gençlik alanında yapılan ve yapılabi-
lecek faaliyetler konusunda bilgi vermek, 
bu faaliyetleri tanıtmak amacıyla iletişim 
ortamları oluşturmak.  

• Gençlik alanında yapılan faaliyetle-
rin tanıtımı için kitle iletişim araç-
larını, interneti, sosyal paylaşım 
ağlarını, ulusal ve yerel med-
yayı etkin bir biçimde kul-
lanmak.  

• Gençlik topluluklarının 
projelerini destek program-
ları ve bütçe imkânları çer-
çevesinde desteklemek.  

Paydaşlar  
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetimler, 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu, Sivil Toplum 
Kuruluşları 2. Gençlik alanında çalışma 
yapan kişi, kurum ve kuruluşlara gençlik 
çalışmaları hakkında eğitimler verilmesi. 
Hedefler  

• Gençlik çalışmaları konusunda teorik 
ve uygulamalı eğitimler vermek.  

• Gençlik bilgilendirme eğitimlerinde 
uluslararası gençlik bilgilendirme sistem-
leriyle koordineli çalışmalar yapmak.  

• Gençlik konularıyla ilgili yapılacak 
eğitimlerde eğitim yapılacak bölgenin ön-
celiklerini dikkate almak. Paydaşlar 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları  

GÖNÜLLÜLÜK VE HAREKETLİLİK  
 Gönüllülük; kişinin tamamıyla kendi 

isteği doğrultusunda, dayanışma ve yar-
dımlaşma amacıyla, bireysel çıkarlarını 
gözetmeksizin, hiçbir maddi beklentisi ol-
madan, sadece topluma faydalı olma ar-
zusuyla, fiziksel gücünü, zamanını, bilgi 

birikimini, yeteneğini ve deneyimini bir-
likte ya da ayrı ayrı kullanabilmesi duru-
mudur. Bu bağlamda gönüllülük esası, 
ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar ne-

deniyle değişik formlarda karşı-
mıza çıksa da, küreselleşen 

dünya düzeninde insanlı-
ğın evrensel değerlerini 
ön plana çıkarmasıyla 
birlikte, anlam karga-
şası yaşanmadan üze-
rinde ortak bir 
platformda uzlaşılan 

bir olgu olma özelliği 
taşımaktadır. Gönüllülü-

ğün doğasında adil ve güzel 
bir yaşam isteği yer almaktadır. 

Bu felsefi arka planı nedeniyle gönüllü-
lüğü karakterize eden temel yapı taşı sü-
rekliliktir. İnsanlar ne yaptığını, neden 
yaptığını ve ne kadar katma değer yarata-
cağını bildiği eylemler konusunda daha 
fazla gönüllü olacaktır. Ülkelerin geliş-
mişlik düzeyleri ile gönüllülük faaliyetleri 
arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. 
Gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası or-
ganizasyonlarda gönüllülerin önemi hem 
mali açıdan hem de gönüllülerin bilgi, be-
ceri, deneyim ve yeteneklerinin farkına 
varmaları açısından önem arz etmektedir.  

POLİTİKALAR   
Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine olan 

katılımlarının arttırılması ve gönüllü olma 
önündeki engellerin kaldırılması. Hedef-
ler  

• Gençlerin, eğitim faaliyetleri dışında 
da mesleki beceri edinmelerini amaçla-
yan, öğrenme yeterliliklerini arttırıcı, is-
tihdam edilebilme imkânlarını ve 
dayanışma duygularını geliştiren, topluma 

GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSAL  
GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ
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başına yeterli değil. Türkiye gençliği, İn-
gilizce dil yeterliliği, iyi iletişim ve kişisel 
bağlantılar geliştirme gibi modern beceri-
lere yönelik ihtiyacın da açıkça farkında. 
Gençlerin çoğu, uluslararası deneyimin 
çok önemli olduğunu düşünüyor ve ufuk-
larını açmak için kültürel fırsatların ve 
eğitim imkânlarının peşinde koşuyor. 

  
Dünyadaki akranları gibi Türkiye'deki 

gençlerin de, geleceklerini inşa etmek için 
kendilerini daha güçlenmiş hissetmek is-
tediğini görüyoruz. Fakat bunu başarabil-
meleri için gereken desteğin yokluğu, 
siyasete yönelik hoşnutsuzluklarla da bir-
leşince, siyasetten tamamen uzak bir genç 

neslin oluşmasına sebep  olabilir endişe-
sini de taşıyoruz. COVID-19 nedeniyle 
yavaşlayan ekonomi paralelinde artan iş-
sizlik, eşitsizlik ve yükselen hoşgörüsüz-
lüğe ve adaletsizliğe dair güçlü duygulara 
da sahip olan  gençler, şans verilirse daha 
güçlü ve kapsayıcı bir toplumun oluşma-
sına yardımcı olabilir. 

daha kolay uyum sağlamalarını ve aktif 
vatandaş olmalarını teşvik edici gönüllü 
faaliyetler düzenlemek.  

• Gençlerin gönüllülük faaliyetlerini tek 
başlarına gerçekleştirmeleri yerine, belirli 
gönüllü kuruluşlara entegre olmalarını ve 
faaliyetlerini bu yolla gerçekleştirmelerini 
özendirecek çalışmalar yapmak.  

• Toplumsal gönüllülük bazlı faaliyetle-
rin sayısının artmasını sağlayacak plat-
formların oluşturulması, gönüllü 
kuruluşların sayısının arttırılması ve hâli-
hazırdaki gönüllü kurumların iyileştiril-
mesi yönünde çalışmalar yapmak ve bu 
kurumları desteklemek.  

• Gönüllülük hareketlerinin daha yay-
gın ve sistemli olmasında, gönüllü kuru-
luşların ve sivil toplum kuruluşlarının 
etkisini arttıracak çalışmalar yapmak.  

• Gönüllü kuruluşların kendi araların-
daki iletişimlerini ve birbirlerine olan des-
teklerini sağlamlaştırmak.  

• Genç gönüllülerin sivil toplum kuru-
luşlarına olan katılımlarını arttırmak ve bu 
gençlerin başarısını destekleyici faaliyet-
lerde bulunmalarını sağlamak. 

 • Eğitim programlarının her düzeyinde, 
gönüllülüğün benimsenmesi, gönüllülük 
bilincinin yerleşmesi ve yaygınlaşması 
için gerekli çalışmaları yapmak. Paydaş-
lar Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eği-
tim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yerel 
Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları 2. 
Gençlerin dezavantajlı bireylere yönelik 
gönüllü faaliyetlere katılımları hususunda 
farkındalıklarının oluşturulması.  

Hedefler  
• Dezavantajlı olduğu belirlenen genç-

lerin ve çocukların topluma kazandırıl-
ması için gönüllü gençlerle ortak 
çalışmalar yapmak. • Gençlerin engelli 
vatandaşlarla beraber olmalarını sağlaya-
cak gönüllü çalışmalarını teşvik etmek ve 
destek olmak.  

Paydaşlar  
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları 3. 
Gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının 

gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi, 
gençliğin sivil toplum kuruluşları ve gö-
nüllülük hakkında bilgilendirilmesinin 
sağlanması.  

Hedefler  
• Kamu kurumları tarafından oluşturu-

lan hibe programlarının sayısını arttırmak, 
sivil toplum kuruluşlarının ve gençlerin 
bu hibe programlarından daha fazla yarar-
lanmalarını sağlamak.  

• Merkezi yönetimin ve yerel yönetim-
lerin yanı sıra, özel sektörün de sivil top-
lum kuruluşlarını desteklemesini 
sağlamak ve bu desteği teşvik edici uygu-
lamalarda bulunmak. • Eğitim kurumları, 
medya ve sosyal medyanın gücünden ya-
rarlanmak suretiyle, gençlere, sivil toplum 
kuruluşları ve gönüllülük programları 
hakkında tanıtıcı çalışmalar yapmak. • 
Gönüllülük faaliyetlerini daha fazla ön 
plana çıkaracak, bu faaliyetlerin basında 
daha fazla yer almasını sağlayacak ve 
gençleri gönüllülük faaliyetlerine özendi-
recek çalışmalar yapmak. • Gönüllülüğün 
istismarını engellemek amacıyla sivil top-
lum kuruluşlarının görev alanlarıyla ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
denetimleri etkinleştirmek. Paydaşlar 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yerel 
Yönetimler, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu, Medya Kuruluşları, Sivil Toplum 
Kuruluşları  

 Hareketlilik 
Gençlerin ulusal ve uluslararası boyutta 

fiziksel ve düşünsel yolculuğunu, kültür-
ler arası diyalogu ve barışı güçlendiren, 
kişisel gelişimi destekleyen, yabancı dil 
öğrenmenin niteliğini arttıran bir eylem-
dir.  

Gençlerin seyahat etmeleri; kişisel geli-
şimlerinde, toplumsal ilişkilerinde, kendi-
lerini ifade etmede, özgüvenlerinin 
artmasında en etkili yollardan biridir. Tür-
kiye’de gençlerin aile ortamı dışında sos-
yalleşebileceği, kendini ifade edebileceği, 
kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek-
leri etkinlikler, eğitim faaliyetleri dışında 

gençleri sosyal hayata hazırlamaya, güç-
lendirmeye yönelik formel olmayan eği-
tim yöntemleriyle sağlanmaktadır. 
Hareketlilik de bu yöntemlerden biridir.  

Türkiye’nin, tarih boyu medeniyetlere 
ev sahipliği yaptığı düşünülürse, Anado-
lu’nun birçok kültürü barındırması, ulusal 
hareketlilik için bir avantaj sayılabilir.  

Bu nedenlerle gençlerin yeni yerleri ve 
yaşamları keşfetmeleri, eğlenerek öğren-
meleri ve bu sayede yeni beceriler kazan-
maları, kötü alışkanlıklardan korunmaları 
ve bu konuda bilinçlenmelerini sağlaya-
caktır.  

POLİTİKALAR  
1. Ulusal ve uluslararası platformda 

gençlerimizin daha aktif bireyler olarak 
yer almalarını sağlayacak olan eğitim 
programları, kültürler arası değişim ve 
gönüllülük projelerinin yaygınlaştırılması.  

Hedefler  
• Yurt dışı eğitim yoluyla gençlerin sos-

yal uyumunu ve karşılıklı anlaşmalarını 
geliştirici, istihdam edilebilirliğini arttırıcı 
faaliyetler gerçekleştirmek.  

• Dezavantajlı gençlerin uluslararası ve 
ulusal hareketlilik faaliyetlerine katılımla-
rında erişimlerini kolaylaştırıcı çalışmalar 
yapmak.  

• Uluslararası hareketlilik programları-
nın kapsamını genişletmek ve sayılarını 
arttırmak.  

• Ulusal düzeyde gerçekleşen ve ger-
çekleşecek olan hareketlilik projelerini 
yaygınlaştırmak ve devamlılığını sağla-
mak.  

• Ulusal ve uluslararası organizasyon-
lara, ülkemiz gençlerinin gönüllü olarak 
katılımlarını sağlamak ve bu sayede ülke-
miz kültürünü tanıtmak, farklı ülkelerin 
kültürlerinin tanınmasını sağlamak.  

• Uluslararası eğitim programlarının 
yaygınlaştırılması ve bu programlara katı-
lımın arttırılmasını teşvik etmek. Paydaş-
lar Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversi-
teler, Yükseköğretim Kurulu, Medya 
Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları 
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Türkiye'nin genç bir nüfusu bulunu-
yor: 
�Ülkede 15-24 yaş aralığındaki yak-

laşık 13 milyon insan, toplam nüfusun 
yüzde 16,3'üne karşılık geliyor.  
�Aynı yaş grubunun Birleşik Devlet-

ler toplam nüfusu içindeki oranı yüzde 
13,6. 

�Almanya'daki oranı 10,4. 
�Suudi Arabistan'daki oranı 15,6. 
�Dünyanın en genç nüfuslarından bi-

rine sahip Nijerya'daki oranı 19,0. 
Nüfus projeksiyonlarına göre Türki-

ye'deki genç insan sayısının gelecek ne-
sillerde düşmesi bekleniyor olsa da 
(2073 itibarıyla Türkiye'deki genç nüfus 

oranının 10,1 olması öngörülüyor) ülke, 
önümüzdeki yıllarda azımsanamayacak 
bir genç nüfusa sahip olmaya devam 
edecek. Türkiye Gençlik ve Spor Bakan-
lığı'nın hazırladığı Ulusal Gençlik ve 
Spor Politikası Belgesi'nde yer aldığı 
şekliyle Türkiye'de gençliğin resmi ta-
nımı 14 - 29 yaş arası gençleri kapsıyor.

 Farklı toplumsal kesimlerden gelmiş 
olmalarına rağmen, gençlerin benzer 
yaşam tarzı tercihleri mevcut olduğunu 
görüyoruz. Neredeyse tamamı gündelik 
hayatlarını en yakın çevreleriyle sosyal-
leşerek geçiriyor. Büyük kentlerde yaşa-
yanların haricinde, tiyatro, sergi gibi 
kültürel aktivitelere duyulan ilgi çok az. 
Gençlerin büyük çoğunluğu her gün tel-
evizyon izliyor ancak boş zamanlarını 
değerlendirme biçimleri ebeveynlerin-
den farklılık gösteriyor. Günlük etkile-
şimlerinin çoğu internet ve sosyal 
medya üzerinden gerçekleşiyor. Dün-
yada olan biteni sosyal medyadan takip 
etmeyi tercih ediyor, dizi ve filmleri de 
internet üzerinden izliyorlar. Evde tel-

evizyon sadece arka planda çalışıyor. 
Gençler televizyon izlemeyi daha çok 
aileleriyle zaman geçirmenin bir yolu 
anlamında, bir araç olarak görüyor.  

 
Gençler zamanlarının çoğunu sosyal 

medyada geçiriyor ve yüzde 97'si her 
gün WhatsApp ve diğer sosyal medya 
uygulamaları üzerinden sohbet ediyor. 
Gençlerin yarısında bu süre günde iki 
saati aşıyor. Instagram, Türkiye'deki 
gençler arasında en yaygın kullanılan 
sosyal medya platformu. Siyaseti ve 
diğer toplumsal meseleleri sosyal medya 
etkileşimlerinin dışında tutmak isteyen 
gençler, Instagram'ı bir sosyalleşme 
aracı olarak görüyor. Ancak, gençlerin 

sosyal medyaya ilgisi tümüyle yüzeysel 
değil. Gençler, sosyal medyanın değerli 
ve faydalı olduğunu düşünüyor. Nere-
deyse hepsi gelecek planlarıyla  ilgili 
olan hesapları takip ediyor, ilgilendikleri 
alanlara dair bilgi ve ilham almak isti-
yor. 

Sosyal medya, aynı zamanda, kuşak-
lar arası farkın görünür olduğu bir alan. 
Gençlerin sosyal medyayla olan etkile-
şimleri,  bilgiye ulaşma ve bilgiyi kul-
lanma yolları onları çeşitli açılardan 
ebeveynlerinden ayırıyor. Kuşaklar arası 
farkın gençler açısından avantajları da 
bulunuyor: Gençler, kendilerini yetişkin-
lerden daha açık, özgüvenli, deneyimli 
ve bilgili hissedebilecekleri ve dolayı-

32 

TEMEL BULGULAR

GÜNDELİK YAŞAM VE BAĞLANTILAR 

Katılımcılar, özellikle kadınların ve kız  
çocuklarının güçlenmesine ilişkin cinsiyete 
duyarlı politikaların aktif olarak takip edilmesi 
ve benimsenmesi gerektiğini vurguluyorlar. 
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sıyla kendilerinden önceki nesillerin 
saygısını kazanabilecekleri kendilerine 
ait bir alana, sosyal medya sayesinde 
sahip oluyorlar.  

Bilgi teknolojilerine dair becerileri, 
gençler ve yetişkinler arası hiyerarşiye 
meydan okumalarına hatta bu hiyerar-
şiyi tersine çevirmelerine dair bir potan-
siyel taşıyor. Türkiye'deki gençlerin ev, 
aile, ülke ve bölge gibi topluluklarla 
güçlü bağları bulunuyor. Söz konusu 
bağlar onlara vazgeçilmez bir destek ve 
güvenlik sunuyor. Öte yandan, gençler 
bu bağlardan bağımsızlaşma ihtiyacı da 
hissediyor. Kendi bireysel benlikleri ve 
bağımsızlıkları ile içinde yaşadıkları 
topluluklara ve diğer sabit yapılara duy-
dukları bağlılık arasında denge kurmaya 
çalışmaları onları sürekli bir gerilim içe-
risinde tutuyor. Sosyoekonomik şartlar 
da bu dengeleme çabasında önemli bir 
rol oynuyor. Evli ve çalışan gençler ile 
çalışmayan, eğitim veya öğretim görme-
yen  gençlerin, yaşıtlarına kıyasla sabit 
kimlikler ve yapılarla daha uyum içinde 
olduğu, evli olmayan ve ailesinden 
uzakta yaşayan gençlerin bireysellikle-
rine daha fazla önem verdikleri görülü-
yor. 

Aile ile olan ilişkiler, Türkiye'deki 
gençlerin hayatlarında merkezi bir yer 
teşkil ediyor. Bu, bağımsız yetişkinliğe 
geçişi de zorlaştırıyor. Çalışan bekâr 
gençlerin yüzde 70'i aileleriyle yaşa-
maya devam ediyor.  

Hem kişisel, hem de paylaşılan alan 
açısından hayli yakın olan bu ilişki, fark-
lılıkların hassasiyetle gözetilmesini ge-
rektiriyor. Yine gençlerin bir yandan 

bağımsız bir yaşam sürmeyi arzu eder-
ken, bir yandan da aileleriyle doğrudan 
çatışma ve yüzleşmeden kaçınmak için 
bilinçli başa çıkma stratejileri geliştir-
diklerini görüyoruz. 

 Ailenin yanı sıra Türkiye'nin kendisi 
de, gençlerin benliklerinde ve aidiyet 
duygularında önemli bir rol oynuyor. 
Gençlerin neredeyse hepsi, kendilerini 
Türkiye'ye ait hissettiklerini ifade edi-
yor. Kendi kültür ve gelenekleri kabul 
ederken, diğer yandan Avrupa'nın sun-
duğuna inandıkları fırsatlara ve yaşam 
tarzına da sahip olmak istiyorlar.  

Gençler için Türkiye, sorunlarına rağ-
men hâlâ sevdikleri ve saygı duydukları 
bir yuva. Yurtdışına çıkıp yeni fırsatlar 
da yakalamak istiyorlar, ancak yurt dı-
şına gitmek isteyenlerin çoğu ilerde ül-
kelerine geri döneceklerini söylüyor. 

 Gençler ilişkilerinde ilk seçenek ola-
rak en az direnç içeren yolu, yani çatış-
maya girmekten kaçınmayı tercih 
ediyorlar. Bu en çok, sosyal etkileşimle-
rinde bilinçli bir şekilde siyasetten ko-
nuşmamayı tercih etmelerinden 
anlaşılıyor. Eğitim, popüler kültür, spor, 
hobiler gibi siyasetin yükünü taşımayan 
diğer konulardan bahsederek sosyalleş-
meyi tercih ediyorlar. 

 Türkiye'de gençlerin resmi siyaset sü-
reçlerine katılım oranlarının düşük ol-
masının, örneğin, siyasi partilere üye 
olan gençlerin oranının sadece %4,8'de 
kalmasının potansiyel sebeplerinden biri 
olabilir. Türkiye'de 11 milyon siyasi 
parti üyesi var ve bu, yetişkin nüfusun 
yüzde 20'sine denk geliyor. Gençlerin si-
yasi süreçlere ilişkin hissettikleri bu 

hayal kırıklığı, ülkeye etki eden önemli 
meselelerden kopuk oldukları ya da bu 
meselelerle ilgilenmedikleri anlamına 
gelmiyor. Tam tersine, gençlerin yarısın-
dan fazlası Türkiye'de hoşlarına gitme-
yen bir durum ile karşılaştıklarında, bir 
şekilde harekete geçmek istediklerini be-
lirtiyor. Ancak yüzde 54'ü, daha gele-
neksel ifade yollarını kullanmaktansa 
söz konusu olayı sosyal medyada gün-
deme getireceğini söylüyor. 

Üniversitelerde  demokrasi seminerle-
rine katılan gençlerin çoğu, geleneksel 
katılımcılık yöntemlerine ilave olarak 
yeni katılımcılık biçimlerinin araştırıl-
ması gerektiğini düşünüyorlar. Buna bir 
şikâyetin yerel yönetimlere nasıl iletile-
ceği ve şehir planlamacılarla nasıl ileti-
şime geçileceği gibi, yerel katılım 
biçimleri ile başlanabilir. 

Katılımcılar, özellikle kadınların ve 
kız çocuklarının güçlenmesine ilişkin 
cinsiyete duyarlı politikaların aktif ola-
rak takip edilmesi ve benimsenmesi ge-
rektiğini vurguluyorlar. Erkek ve kız 
çocuklarına yönelik olumsuz toplumsal 
cinsiyet kalıplarının genç yaştan itibaren 
sorgulanması ve cinsiyete duyarlı anla-
yışın, politika oluşturma sürecinin mer-
kezinde yer alması gerektiğini 
belirtiyorlar. 

Nüfusunun neredeyse yarısı 30 yaşın 
altında bir ülke olarak Türkiye, demo-
grafik bir avantaja sahip olmasına rağ-
men kaliteli bir eğitim ve iş imkânları,  
eşitlik ve kapsayıcılık, aktif vatandaşlığı 
teşvik edecek politikalara erişim sağla-
namadığı sürece, kayıp bir kuşakla karşı 
karşıya kalabilir. 

Üniversitelerde  demokrasi seminerlerine katılan 
gençlerin çoğu, geleneksel katılımcılık  
yöntemlerine ilave olarak yeni katılımcılık  
biçimlerinin araştırılması gerektiğini düşünüyorlar. 
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A
 vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 
ve Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden derlenen bil-

gilere göre, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş 
grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 
bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu, Tür-
kiye'nin toplam nüfusunun yüzde 
15,6'sına karşılık geldi. 

Bu yılın şubat ayında AB'den ayrı-
lan, 7 milyon 832 bin 236 gence sahip 
Birleşik Krallık, birliğin bu gruptaki 
toplam nüfusunun 47 milyon 350 bin 
474'e gerilemesine neden oldu. Avru-
pa'nın en yüksek genç nüfus oranına 
sahip 5. ülkesi konumunda olan Birle-
şik Krallık'ın, birlikten ayrılmasının 
ardından, AB'nin yüzde 10,7 olan 
genç nüfus oranı yüzde 10,6 geriledi. 

Hem genç sayısı hem de toplam nü-
fusa oranı açısından Avrupa'nın zirve-
sinde yer alan Türkiye'yi, genç nüfus 
oranı açısından yüzde 12,8 ile Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,63 ile 
Danimarka, yüzde 12,55 ile İrlanda ve 
yüzde 12,34 ile Hollanda izledi. Bu 
oran Fransa'da yüzde 11,75, Alman-
ya'da yüzde 10,37 ve İtalya'da yüzde 
9,75 olarak hesaplandı. 

AB ülkeleri arasında en düşük genç 
nüfusa oranına sahip ülke ise yüzde 8,90 
ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 
9,07 ile Çekya, yüzde 9,17 ile Letonya 
takip etti. Almanya'nın AB’de 15-24 yaş 
grubunda en çok nüfusa sahip ülke ol-
duğu görüldü. Bu yaş grubunda 8 mil-

yon 610 bin 749 nüfusa sahip olan Al-
manya'yı, 7 milyon 872 bin 388 ile 
Fransa, 5 milyon 887 bin 386 ile İtalya 
izledi. Bu yılın şubat ayında AB'den ay-
rılan Birleşik Krallık'ın bu yaş grubun-
daki nüfusu 7 milyon 832 bin 236 olarak 
hesaplandı.

34 

TÜRKİYE 13 MİLYON GENÇ NÜFUSUYLA 20 AB 
ÜYESİ ÜLKENİN NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI

15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 
955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu,  
Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde  

15,6'sına karşılık geldi. 

Her dört 
gençten  
biri işsiz
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A
vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerinden derlenen bilgilere 

göre, toplam nüfusun yüzde 15’ini oluştu-
ran 13 milyon genç nüfusuyla 20 AB 
üyesi ülkenin nüfusunu geride bırakan 
Türkiye’de, gençlerin öncelikli sorunları 
eğitim ve istihdamda yer alamamak, fırsat 
eşitsizliği ve güvencesizlik olarak görülü-
yor. 

Bu güvensizlik ortamı gençleri başka 
ülkelerde yaşama hayallerine sürüklerken, 
günü kurtarmaya dönük politikalar yerine, 
özellikle salgın sonrası birincil dereceden 
gençleri etkileyecek olan istihdam sorun-
larının çözümü için acil önlemler paketi 
beklentisi birçok kesim tarafından dillen-
diriliyor. 

Her dört gençten biri işsiz 
Rakamlarla genel bir tablo vermek ge-

rekirse; her dört gençten biri işsiz. Genç 
kadınlarda işsizlik oranı 2018 yılında 
yüzde 25,3 iken, geçtiğimiz sene yüzde 
30,6’ya yükseldi. 

Gençlerde istihdam oranı ise 2019 yı-
lında yüzde 33,1 oldu. İstihdam edilen 
gençlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 
28,2'si sanayi, yüzde 54,1'i ise hizmet sek-
töründe yer alıyor. 

15-24 yaş arası nüfusun yüzde 25,7’si 

ne eğitimde ne istihdamda. Mesleki ve 
teknik lise veya üniversite mezunu her üç 
gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. 

2018-2019 yıllarında iller arası göç 
eden nüfusun yüzde 35’i, 15-24 yaş aralı-
ğındaki gençlerden oluştu. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) ülkeleri arasında bir kıyaslama 
yapıldığında ise, devletin eğitim kurumla-
rına öğrenci başına en az harcama yaptığı 
ülke Türkiye olarak tespit ediliyor; zira 
ilkokuldan üniversiteye kadar olan dö-
nemde öğrenci başına kamu harcama-
sında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en 
son sırada yer alıyor. 

Gençler ekonomik bağımsızlıklarını 
kazanamıyor 

Türkiye genelinde gençlerin yüzde 70’i 
ekonomik anlamda ailelerinden bağımsız 
değil. Bu soruya AK Parti seçmeninin 
yüzde 65,3’ü, CHP seçmeninin yüzde 
66,7’si, HDP seçmeninin yüzde 81,8’i ve 
İYİ Parti seçmeninin yüzde 75’i, MHP 
seçmeninin ise yüzde 57,1’i bu şekilde 
yanıt veriyor. Daha önce başka araştırma-
ların da desteklediği bu veriler, gençlerin 
ekonomik anlamda "aile konfor alanının" 
dışına çıkacak ekonomik araçlardan yok-
sun kaldığını göstermesi açısından çarpıcı. 

Araştırmanın öne çıkan bir noktası ise, 

gençlerin “özgürlükleri” önem sıralama-
sında önceliklendirmesi. Gençlerin yüzde 
68,3’ü için 'düşüncelerinizi özgürce ifade 
edebilmek' birincil öncelik iken, yüzde 
52’si ise başkalarının düşüncelerini öz-
gürce ifade edebilmelerini önemsiyor. Öz-
gürlük konusunda hassasiyet CHP 
seçmeni arasında daha yüksek iken, dini 
değerlerin önceliği daha alt sırada; dolayı-
sıyla CHP seçmeni gençler daha seküler 
bir zemin sergiliyor. 

“Twitter üzerinden oluşan bir gençlik 
algısı var, ama gerçek durum çok daha 
farklı. Önceliklerinde toplumsal ve kişisel 
değerde en çok öne çıkan şey “özgürlük” 
ve “kendini ifade etme hakkı” meselesi” 
diyor. 

Gençlerin yarısı yurtdışında  
yaşamak istiyor 

Yurtdışında yaşama konusunda ise 
gençler oldukça istekli. Türkiye genelinde 
gençlerin yüzde 62,5’u, imkanları olsa 
yurtdışına yerleşip orada yaşamayı iste-
diklerini ifade ediyorlar. Bu oran, oy ver-
dikleri siyasi parti 2002 yılından beri tek 
başına iktidar olmasına rağmen, AK Parti 
seçmeni gençlerde yüzde 47,5 iken, CHP 
seçmeninde yüzde 74,4. Diğer parti seç-
menlerinde yüzde 60 bandında bir kesim 
bu konuda olumlu düşünüyor. 

TÜRKİYE'DE GENÇLER  
İÇİN ÖZGÜRLÜK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Gençler ekonomik  
bağımsızlıklarını  

kazanamıyor 

“BİR  GENÇLİK ARAŞTIRMASI”
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T
ürkiye'nin bugünkü koşullarında, 
genç nüfusun topluma sunduğu 
potansiyeli tam değerlendirilemi-

yor. Ülkenin karşı karşıya kaldığı üç 
sorun bulunuyor. 
�Türkiye'nin hala genç bir nüfusu ol-

masına karşın bu durum, yukarıda da be-

lirtildiği gibi, sonsuza kadar sürmeye-
cek. 
�Ülkedeki gençlerin işsizlik oranı 

yüksek. 
�Her üç genç kadından biri ne çalışı-

yor ne de eğitim alıyor; dolayısıyla genç 
kadınların işgücüne katılım oranı ol-

dukça düşük.  İstihdam sorunu halledil-
mediği sürece Türkiye'nin genç nüfusu-
nun enerjisinden yararlanması mümkün 
görünmüyor. 

Bu sorun, siyasi karar organlar tarafın-
dan da görünüyor ve kabul ediliyor. 10. 
ve 11. Kalkınma Planlarında genç işsiz-
liğinde görülen artış, işgücü piyasasının 
başlıca problemlerinden biri olarak sa-
yılmıştır.  
�Gençlerin işgücüne katılım oranının 

düşük olması, genç işsizliğinin artması 
ve gençlerin eğitimlerinde yeterli Üni-
versite/Sanayi/ işbirliğinin sağlanama-
ması gibi sorunlar günümüzde hala 
ciddiyetini koruyor. 
�Sosyo-ekonomik ve bölgesel eşitsiz-

likler, yoksulluk, cinsiyet eşitsizliği, 
çocuk evlilikleri, çocuk işçiler, çocuk-
lara karşı şiddet ve cinsel istismar, aile 
yapısında bozulma, aidiyet ve birlik 
duygularının azalması, sigara, alkol ve 
uyuşturucu kullanımı gibi zararlı alış-
kanlıklar ve internet bağımlılığı çocuklar 
ve gençler için hala risk oluşturuyor. 
Gençlik, 1982 Anayasası'nda şöyle ta-
nımlanıyor: 

 � Madde 58. Devlet, İstiklal ve Cum-
huriyetimizin emanet edildiği gençlerin, 
müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve 
inkılapları doğrultusunda ve Devletin ül-
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlü-
ğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen 
görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 
sağlayıcı tedbirleri alır. 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğün-
den, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, 

36 

DEĞİŞEN GENÇLİK POLİTİKALARI
Gençlere yönelik 
güçlü politikaların 
yokluğunda aile, 
gençlerin yaşamında 
onlara maddi ve  
manevi destek sunan 
önemli bir kurum  
görevi üstleniyor. 

İstihdam sorunu halledilmediği  
sürece Türkiye'nin genç  
nüfusunun enerjisinden  
yararlanması mümkün görünmüyor. 
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kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan 
ve cehaletten korumak için gerekli ted-
birleri alır. 

Söz konusu yaklaşım, gençleri ülkenin 
büyümesine katkıda bulunan "insan kay-
nağı" olarak kabul ediyor. Bununla bir-
likte, gençlerin yeteneklerini göz önüne 
alan, güçlenmelerini teşvik eden ve top-

lum genelinde refahlarını artırmayı 
amaçlayan yeni bir yaklaşıma da ihtiyaç 
olduğu görülüyor ; "gençlerin güçlen-
mesi", "eşit statüde katılım fırsatları ya-
ratılması", "kurumlar arası iletişimin 
artırılması" ve "gençlik alanında toplum-
sal cinsiyete ilişkin farkındalık yaratıl-
ması" gibi konulara odaklanan 

politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bili-
nen ve tekrarlanan şu ki; Gençlerin güç-
lenmesine odaklanan pek çok çalışma, 
vatandaşların hakları ve sorumlulukları 
ile birlikte, gençlerin ve kadınların top-
lumsal yaşamın her alanına, özellikle de-
mokratik süreçlere katılımına vurgu 
yapıyor. 

ÖNERİLER 
Gençlik, sıklıkla toplumun "geleceği" 

olarak ifade edilir. Bu ifade aslında top-
lumumuzdaki yetişkin merkezciliğini 
göstermektedir; bu yaklaşım, yetişkin 
dünyasını "gerçek dünya" olarak, çocuk-
luk ve gençliği ise bir eğitim süreci veya 
arzulanan varış noktasına ulaştıracak 
geçiş süreci olarak görmeye dayanır. Bu 
ifade gençlere, toplumda söz sahibi 
olmak ve seslerini duyurmak için gele-
ceği, yetişkin statüsü elde edecekleri za-
manı beklemeleri gerektiğini söyler. 

Bu bakış açısını değiştirmek ve yal-
nızca toplumun ve gençlerin geleceğine 
değil, şimdiye de odaklanmak önemli-
dir; gençlerin gerçekten yaşamakta ol-
duğu deneyimlere. Kendilerini yalnızca 
ailelerine değil, diğer yetişkinlere ve ak-
ranlarına da kanıtlamaları gerektiği için 
yaşadıkları bu dönemin ne kadar stresli 
olduğunu,  günlük yaşamları incelenerek 
görülebilir. Kendilerine, ailelerine, top-
luma yönelik endişelerini ancak o zaman 
anlamak mümkün olur. 

Gençlerin gündelik yaşamlarını ve 
bağlantılarını incelemek, genç neslin 
şimdiki zamanına ve gündelik aktivitele-

rine odaklanarak, karşılaştıkları zorluk-
larla nasıl başa çıktıklarını değerlendir-
memize imkân verdiği gibi, yeni bilgi 
teknolojilerinin genç neslin gündelik ya-
şamındaki rolünü fark etmemizi sağlar. 
Gençlerin yüzde 51'i günde iki saatini 
sosyal medyada geçirdiğini söylüyor. 
WhatsApp, sosyal medya sohbetleri ve 
sosyal medya gönderilerini kontrol 
etmek en popüler gündelik uğraşların 
başında geliyor. 

Nitel anketler sayesinde, bazı günde-
lik aktivitelerin önemli dönüşümler ge-
çirdiğini de öğreniyoruz. Örneğin, 

televizyon izleme oranlarında dünya bi-
rincisi olan Türkiye'de bu aktivite genç-
lerle birlikte değişiyor. "Geleneksel" 
televizyon aileyle vakit geçirmek için bir 
araç haline geliyor. Katılımcılar televiz-
yonu, bağımsız bir aktiviteden ziyade bir 
yan ekran olarak gördüklerini ve haber-
leri takip etmek, film ve dizi seyretmek 
için televizyon yerine interneti tercih et-
tiklerini söylüyorlar. 

Gençlere yönelik güçlü politikaların 
yokluğunda aile, gençlerin yaşamında 
onlara maddi ve manevi destek sunan 
önemli bir kurum görevi üstleniyor. 
Fakat burada bir çelişki de gözlemliyo-
ruz; bir yandan ailenin önemli olduğunu 
ve aile üyelerinin görüşlerine saygı duy-
duklarını belirten gençler, diğer yandan 
ailelerinin yaşamlarını kısıtladığını ve 
belirli bir bağımsızlık kazanmanın öne-
mini vurguluyorlar. Benzer bir çelişkiyi 
gençlerin ülkeleri ve bölgeleriyle olan 
ilişkilerinde de gözlemliyoruz. Bu da 
bize, genç nesli anlamanın ne kadar kar-
maşık ve zor olduğunu gösteriyor. Genç 
olmanın deneyimini kavramak için, bi-
reyselleşme ve toplulukçuluk, çatışma 
ve uyum, siyasi ve siyasi olmayan, ba-
ğımlılık ve bağımsızlık/özgürlük gibi 
zıtlıkların ötesine geçmeyi öğrenmek ve 
tek bir bireyin aynı anda hissettiği çeliş-
kili duygular/dilekler/beklentilerin bir 
arada bulunabilirliği üzerine düşünmek 
ve tartışmak fırsatını veriyor. 

Gençlerin yüzde 51'i günde iki saatini 
sosyal medyada geçirdiğini söylüyor. 

WhatsApp, 
sosyal medya 
sohbetleri ve 
sosyal medya 
gönderilerini 
kontrol etmek 
en popüler 
gündelik uğraş-
ların başında 
geliyor. 
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G
ençlerle ilgili çalışmalar kapsa-
mında faaliyet gösteren sivil top-
lum örgütlerine, ilgili konuların 

paydaşları olarak destek verilmesi, sanki 
bir görev addedilmiştir. Gençlik kuruluş-
larına üye olan gençlerin sayısının az ol-
masına rağmen, gençlik örgütlerinin bu 
denli dikkate alınmalarının asıl sebebi 
nedir? 

Gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Temel felsefesi gençlerin sorunlarını ve 
görüşlerine topluma ve karar verme me-
kanizmalarına duyurmaktır. Bu nedenle, 
yerel ve merkezi yönetimler, gençlik ala-
nında yaptıkları çalışmalara, gençlik ör-
gütlerinin temsilcilerini yazılı veya sözlü 
davet ederek katı-
lımlarını isterler.  
STK temsilcileri-
nin çok daha geniş 
genç gruplarını 
temsil ettikleri dü-
şünüldüğünde, bu 
yolla daha fazla 
gence ulaşmak 
mümkün olduğun-
dan, gençlik ala-
nında çalışan sivil 
toplum kuruluşları-
nın temsilcilerinin 
siyasi karar alma 
süreçlerine katılım-
ları devlet yetkili-
leri ve siyasetçiler 

için fayda sağlar. Gençlik STK’ları ay-
rıca gençliğin sorunlarını sıklıkla farklı 
siyaset düzeylerinde dile getirecek kay-
naklara ve uzmanlığa sahiptirler. 

Gençlik STK’larının siyasi karar alma 
süreçlerine katılımlarının meşruiyeti iki 
şarta bağlıdır: 

� Gençlik örgütlerinde, örgüt liderle-
rinin, üyelerin oylarıyla seçildiği, yöneti-
minde işleyen tam bir iç demokrasi 
bulunması, 

� Örgütlerin yönetimi ve iç denetimi 
önceden belirlenmiş kriterler çerçeve-
sinde seçilmiş gençlerin kendileri tara-
fından kontrol edilmeli ve yönetilmeli. 
Bu yolla gençlerin “savunulacak” grup-

lardan biri oldukları, gerçek anlamıyla 
gençlik örgütleri olmaları sağlanmalı. 

Gençlik ve kadın alanında çalışan sivil 
toplum kuruluşları, daha geniş gençlik 
gruplarını temsil etme kapasitelerine 
bağlı olarak, karar alma süreçlerinde yö-
netimlerin ortakları olarak kabul edilme-
liler. Başka bir deyişle, gençlik STK’ları 
bir amaç değil, gençlere ulaşmak için 
birer araçtır. Eşzamanlı olarak gençlere 
ulaşmanın başka yolları da araştırılmalı 
ve gençlik STK’ları gençlerin temsilci-
leri olarak tekel konumuna sahip olma-
malılar. Ulusal gerçeklere ve koşullara 
bağlı olarak farklı sivil oluşumlarla, ör-
neğin gençlik platformları desteklenebi-

lir olmalı. 
Bununla birlikte, 

Avrupa’daki farklı ül-
kelerde gençlik ala-
nında çalışan sivil 
toplum kuruluşlarının 
varlığı toplum için 
büyük bir kazançtır ve 
gençleri etkileyen ka-
rarlarda kendilerine 
danışılması ve katı-
lımlarının sağlanması 
hakkına sahip olma-
ları doğaldır. 

Bu tanınma, bir ül-
kede gençlik alanında 
çalışan sivil toplum 
kuruluşlarının şemsiye 

38 

GENÇLİK VE KADIN ÖRGÜTLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Başka bir deyişle, gençlik 
STK’ları bir amaç değil, gençlere 
ulaşmak için birer araçtır. 

Gençlere temsiliyet ve  
sorumluluk kavramları ile seçimlerde  
aday olmayı  öğretmeliyiz
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birliği olan ve sıklıkla gençlerin çıkarları-
nın gençlik örgütlerinin perspektifinden 
desteklenmesi için, tek bir güçlü sese 
sahip olması amacıyla kurulan ulusal 
gençlik konseylerinin mevcut olduğu ül-
kelerde bu konseyin, yönetimin ortakları 
olarak takdir görmesi anlamına gelir. Av-
rupa’daki ulusal gençlik konseylerinin 
hemen hemen tamamı, ulusal düzeyde 
genç insanların sesi olma rollerini sürdü-
rebilmek için kendi hükümetlerinden 
mali destek alırlar. 

Sivil toplum kuruluşlarının yönetimle-
rin aldığı kararlarda gençlerin temsilcileri 

olarak üstlendikleri önemli rolün kabul 
görmesi, her hükümetin bu tür örgütlerin 
gelişimini teşvik etmek zorunda olmasının 
altında yatan nedenlerden biridir. Bir hü-
kümetin gençlik STK’larının gelişimini, 
mali olarak veya diğer yollarla, aktif ola-
rak desteklemesini gerektiren eşit dere-
cede önemli diğer nedenler ise, bu 
örgütlenmelerin: 

� Gençlere örgün eğitim sistemi yo-
luyla öğrenemedikleri, ancak gelecekleri 
için önem taşıyan farklı pratik beceri, bilgi 
ve deneyimleri edinme olanağı vermeleri; 

� Genç insanlara boş zamanlarında 

aktif olmaları için fırsatlar sağlamaları; 
� Gençlere birbirlerini kollamayı, bir 

konu hakkında sadece fikir sahibi olmak 
yerine yerel toplulukları için sorumluluk 
almayı ve eyleme geçmeyi öğretmeleri; 

� Gençlere temsiliyet ve sorumluluk 
kavramları ile seçimlere aday olmayı ve 
oy vermeyi pratik yaparak öğrenme ola-
nağı veren demokrasi okulları olmaları; 

� Avrupa’daki demokratik anlayışın, 
değerlerin ve pratiklerin uzun dönemli 
sürdürülebilirliği için önem taşıyan yurt-
taşlık bilincini gençler arasında aşılamala-
rıdır.  

Avrupa’daki ulusal gençlik  
konseylerinin hemen hemen tamamı, 
ulusal düzeyde genç insanların sesidir 

Gençlik ve kadın alanında çalışan sivil  
toplum kuruluşları karar alma süreçlerinde  
yönetimlerin ortakları olarak kabul edilmeliler. 
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 DEĞERLENDİRMELER 

Gençlik, insan hayatında enerjinin 
ve duyarlılığın yüksek olduğu 
bir dönemdir. Gençlerin bu po-

tansiyellerinin kendileri ve toplum yara-
rına hizmete dönüşmesi için doğru 
mecralara ulaşmaları, toplumsal hizmet 
ürettiği alanlara kendilerini ait hissetme-
leri son derece önemlidir. Okul, sınav, 
meslek seçimi, iş bulma kaygısı ile geçi-
rilen, duygusal anlamda iniş-çıkışların 
çokça yaşandığı bu yıllarda gençler için 
öncelikli sorun alanı olarak “karar 
alma mekanizmalarında aktif yer 
almak” olmadığını görmek ve bunu an-
lamak mümkündür.  

  
Ancak gençlik, sadece çalışma haya-

tına ve iş gücüne katılmaya hazırlık 
duygusal ilişkilerin yaşandığı bir dö-
nemi değildir. Gençler, beklentilerini, 
sorunlarını ifade edebilecekleri bir 
zemin bulduklarında, hem başarılı sos-
yal çalışmalar ortaya koyabilir hem de 
yaşadıkları çelişkilerin ve sorunların 
çözümünde çok daha etkili olabilirler.  

 
Katılımcılığın verimli olabilmesi için, 

güven, sistem ve doğru zamanlama son 
derece önemlidir. Gençlerin ve kadınla-
rın varlık gösterdikleri alanlarda inisiya-
tif alabilmeleri ve tezlerini ortaya 
koyabilmeleri, aileleri ve okulları başta 
olmak üzere toplum düzeyinde destek-
lenmeleri ile mümkündür. Ancak yuka-
rıda belirttiğimiz eğitim, iş, istihdam ve 

yaşamı yapılandırma telaşı içindeki 
gençlerin önemli bir sorunu da toplum 
düzeyinde yaygın olan “gençlere güven-
sizlik” konusudur. 

 
 Gençlerin ve kadınların kendilerini il-

gilendiren meselelerde duruş sergilemesi 
ve fikir/değer üretmesi, günlük siyasetin 
bir parçası olmaları anlamına gelme-
mektedir. Ancak çoğu zaman gençlerin 
bu alandaki farkındalıklarının ve çalış-
malarının artması siyasi bir faaliyet ola-

rak değerlendirilmektedir. Kaldı ki 
gençlerin seçme ve seçilme hakkı, poli-
tik arenada varlık gösterme arzusu son 
derece olağandır. Benzer bir durum, 
gençler için kurulmuş STK’ların yöne-
tim düzeyinde de görülmektedir. Ağır-
lıklı olarak yetişkinlerin görev aldığı 
gençlik STK’larında gençler yönetim 
kademelerinden çok n hizmet alan konu-
munda bulunmaktadır. 

 
Gençleri kapsayacak, katılımcılığı teş-

vik edecek stratejiler yerine, sadece boş 
zamanların doldurulması odaklı gençlik 
çalışmalarının yaygın olması da gençlik 
döneminin yanlış değerlendirilmesinin 
bir göstergesidir  

 
Katılımcılık kavramının henüz ülke-

mizde yeterince tartışıldığını ve anlaşıl-
mış bir konu olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Ülkemiz çoğu zaman 
kadim kültürümüzde köklü örneklerini 
gördüğümüz gönüllülük kavramını, 
bugün   “katılımcılık” kavramı ile an-
lamlandırmaktadır.  

 
Ancak, çoğulcu demokrasinin ol-

mazsa olmaz şartı olan katılımcılık,; 
İnsan Haklarına dayalı bir demokrasi-
nin sürdürülebilirliğini sağlayan (va-
tandaşlık hak ve sorumluluklarını da 
içinde barındıran ) bir denge ve denet-
leme aracıdır. Katılımcılığın ne ol-
duğu, neden gerektiği ve nasıl 
uygulanacağının tekniğinin ve bilgisi-
nin bilinmesini gerektirir. Savunucu-
luk, lobicilik, kampanyalar yürütmek, 
raporlar, araştırmalar yapıp karar or-
ganları ile paylaşmak gibi araçlar da 
birer karar alma mekanizmalarına katı-
lım örnekleridir. Bu nedenle katılımcı-
lık konusunda daha etkili içeriklerin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kap-
samda bilgilerin teorik kalmaması için 
uygulama çalışmaları yapan ulusal ve 
uluslararası lobi merkezlerine, kurum 
ve kuruluşların gençlerle birlikte ziya-
ret edilmeleri önemlidir.

40 

GENÇLERİN KARAR MEKANİZMALARINDA 
DAHA AKTİF OLABİLMELERİ İÇİN  

DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER
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ÖNERİLER 
1.Bilgiye Erişim Kapsamında Öneri-

ler 
-Katılımcılığın kendi haklarını bil-

mekle başlayacağının öneminden yola çı-
karak öncelikle gençlerin ve kadınların 
hakları, vatandaşlık hak ve sorumluluk-
ları, insan hakları, değerler, demokrasi ve 
sivil toplum bilincinin artırılmasına yöne-
lik faaliyetlerin düzenlen-
mesi bu kapsamda yapılacak 
çalışmalarda hak ve özgür-
lük kavramlarının içeriğinin 
sadece bireysel düzlemde 
değil toplumsal boyutuyla da 
ele alınması, 

-Yerel, ulusal ve uluslar-
arası karar alma mekanizma-
ları ile ilgili gençlerdeki 
farkındalığı artırmak için 
başta lise ve üniversitelerde 
olmak üzere bilgilendirme 
programlarının organize 
edilmesi,  

-Bilgi paylaşım platform-
larının işlevselliğinin artırıla-
rak gençlere ulaşabilir 
olmanın desteklenmesi,  

-Afiş ve sosyal medya içerikleriyle ko-
nunun gençlerin gündemine taşınması, 
özellikle sosyal medyanın gençler üze-
rinde etkili ve ilgi çekici bir platform ol-
masından hareketle gençleri blog ve 
Youtube sayfaları yönetmeye yönlen-
dirme amaçlı çalışmalar planlanması, eği-
tici, öğretici ve eğlenceli içerikler 

üretilmesi,  
-Bilgi ve farkındalık düzeyi artan genç-

lere yönelik simülasyon, münazara ve 
pratik yapma imkanları oluşturulması, 
talep eden gençlerin ulaşabileceği kapsa-
yıcı danışmanlık hizmetleri verilmesi,  

-Bu alanda yapılacak eğitimlerin, teorik 
düzeyden çok, pratiklerle zenginleştirile-
rek gençlerin dilini yakalayabilen, kaliteli 
içerik ve yöntemlerle yapılandırılması,  

-Konu ile ilgili yılda bir veya daha 
fazla zirve ve festivaller düzenlenmesi, 
organizasyonun içerisinde simülasyon-
lara, savunuculuk deneyimlerine yer ve-
rilmesi, bu programlarda karar alıcılarla 
gençlerin buluşturulması,  

-Alanda sürdürülebilirliği sağlamak 
adına özellikle deneyimli gençlerin biri-

kimlerini aktarabileceği mekanizmaların 
ve araçların geliştirilmesi, gençler tarafın-
dan hazırlanan projelere değerlendirmede 
öncelik tanınması, proje değerlendirme 
süreçlerinde bürokrasinin azaltılması,  

-Üniversite öğrencilerinin, yerel, ulusal 
veya uluslararası bir projeye, gençlik ça-
lışmasına katılımının teşvik edilmesi, artı 
bir not olarak değerlendirilmesi, uluslar-
arası seyahat gerektiren projelerde öğren-

ciler için derslere devamsızlık 
konusunda kolaylık sağlan-
ması,  

-Üniversitelerde Erasmus+ 
ofislerine benzer şekilde genç-
leri fayda sağlayabilecekleri 
alanlardaki STK’lara yönlen-
diren, bilgi içerikli merkezler 
kurulması,  

-Toplantı dili, ikna kabili-
yeti, hitabet, sunum teknikleri 
gibi konulardaki eğitim içerik-
lerinin yaygınlaştırılması,  

-Proje hazırlama ve yö-
netme alanında kendini geliş-
tirmek isteyen gençlere 
yönelik "Proje yazımı" eğitim-
lerinin ulaşılabilirliğinin artı-

rılması,  
-Gençlere yönelik en etkin ulaşılabilir-

lik  özelliği olan Erasmus + Programının 
içeriğinin ve örnek uygulamaların genç-
lere ulaştırılması kapsamda https://ec.eu-
ropa.eu/programmes/erasmusplus/project
s/ web adresinin takip edilmesini öneriyo-
ruz. 
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UYGULAMA ÇALIŞMALARINA 
YÖNELİK ÖNERİLER 

� Gençlerin toplantı yapabileceği, pro-
jelerini hayata geçirebileceği Avrupa Kon-
seyi bünyesindeki Gençlik Merkezi 
yapılanması modelinin ülkemizde de oluş-
turulması,  

 
� Avrupa’nın her ülkesinde mevcut 

olan “Ulusal Gençlik Forumu” nun Türki-
ye’de de yapılanması, 
ülkemizdeki bu yapı 
aracılığıyla Avrupa 
Gençlik Forumu çalış-
malarının etkin takip 
edilmesi, 

 
� Öncelikle yerel 

ve ulusal olmak 
üzere karar alma me-
kanizmalarında staj 
imkânlarının ve erişi-
lebilirlik düzeyleri-
nin artırılması,  

 
� STK’ların, ulus-

lararası kurumların 
üyelik ve akreditasyon 
süreçlerinin yürütül-

mesinde gençlere daha fazla sorumluluk 
verilerek sahada görev yapan nitelikli 
insan gücünün sayısının artırılması, 

 
� Gençlerin sivil toplum ve katılımcılık 

alanında kapasite gelişimi için kurumlar 
arası işbirliğinin etkin olarak sağlanması, 
kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve 
özel sektörün ortak çalışmalar gerçekleş-
tirmesi,  

 

� Üniversiteler ve STK’ların iş birliği 
kapsamında Topluma Hizmet Uygulama-
ları derslerinin çerçeve ve içeriğinin ulus-
lararası katılım perspektifiyle 
güçlendirilmesi,  

� Gençlik alanında iletişim ve ilişki ge-
liştirilen ülkelerin sayısını çoğaltmak için 
uluslararası imkânların daha etkin araştırıl-
ması,  

 
� Bu anlamda gençlerin ve gençlik ör-

gütlerinin barış inşasına 
katkı sağlamak için oluş-
turdukları Avrupa-Arap 
Gençlik Forumu, gençlik 
alanında yeni bir işbirliği 
sahası geliştirme potansi-
yeli içermektedir. Genç-
lerin ve gençlik 
örgütlerinin barış inşası, 
güvenliği ve diyalogu 
konusundaki çalışmala-
rında karşılaştıkları ihti-
yaçları ve zorlukları 
tanımak, uygulamaları 
ve deneyimleri paylaş-
mak amacıyla kurulan bu 
ve benzer yapılara yöne-
lik ilişkiler geliştirilme-
sini öneriyoruz. 

42 

Avrupa’nın her ülkesinde 
mevcut olan “Ulusal 
Gençlik Forumu” nun  
Türkiye’de de  
yapılanması önemlidir.

Gençlik alanında iletişim 
ve ilişki geliştirilmesini 
artırmalıyız
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ ÖNERİLER  
-Katılımcılığı teşvik eden çalışma ve 

projelerde sürdürebilirliğin tek taraflı kal-
ması nedeniyle verimlilik düşmektedir. 
Proje ve eğitim sürecinden geçen gençler, 
çoğu zaman bu eğitimlerden kazandıkları 
bilgileri pratiğe dökmek için gerekli im-
kânı ve cesareti bulamamaktadır. Kaza-
nımların sadece teoride kalmaması için 
projelerin sonunda saha çalışmalarının 
planlanması ve etkilerinin değerlendiril-
mesi,  

Gençlerin ve kadınların kendilerini 
karar alıcı olarak konumlandıramamaları-

nın en büyük sebebi; mevcut örgün ve 
kültürel eğitim sistemi olduğu kadar, ye-
tişkinlerin/karar vericilerin zihinsel yapısı 
olarak değerlendirilebilir. Bilgi; eğitmen 
tarafından sunulan, İnternetten çok hızlı 
bir şekilde erişilebilen bir nesneye dönüş-
tüğü için kıymetini yitirmiş bulunmakta-
dır. Gençlerin karar alma mekanizmaları 
ile ilgili etkili ve sürdürülebilir çalışmalar 
yapması bu alanda bilgiyi alan değil, üre-
ten konuma erişmesiyle mümkün olacak-
tır.  Üniversitelerin ve ilgili kurum ve 
kuruluş program ve projelerin bu viz-
yonla yürütülmesini öneriyoruz. 

GENÇLERE VE KADINLARA, SOSYAL 
ORTAMLARINA YÖNELİK ÖNERİLER  

-Gençlerin STK alanındaki en temel 
kabulü, “boş zamanlarını doldurma”, 
STK’ların gençlere en temel yaklaşımı 
“boş zamanlar için etkinlik planlama” 
şeklindedir. Bu açıdan bakıldığında ihti-
yaçlar ve talepler örtüşmektedir. Ancak 
gençlerin katılımı konusunda hiç de ideal 
olmayan bu tablonun değişmesi için iki 
tarafı da kapsayacak şekilde bir bakış 
açısı ve zihinsel dönüşüm gerçekleştire-
cek eylemlere öncelikli olarak yer veril-
mesi,  

Gençlerin ve kadınların eğitim ve sos-
yal hayatlarını etkileyen eşitsizliklerin, 
STK alanında da yaşanmaması için ge-
rekli önlemlerin alınması, ekonomik, 
coğrafi veya engellilik sebebiyle deza-
vantaj yaşayan gruplara özellikle ulus 
ötesi programlarda öncelik verilmesi,  

-Gençlerin ve kadınların STK’larda 
aktif görev alması için ailelerin önyargıla-
rının kırılması ve desteklerinin alınma-
sına yönelik faaliyetler ve kampanyalar 
planlanması,  

-Karar alma mekanizmalarında etkili 
çalışmalar yapabilmek için hukuk, siyaset 
bilimi vb. alanlarda çalışmanın mutlak 
gereklilik olmadığının, sorumlu, idealleri 
olan, dert edinen her bireyin düşünceleri 
doğrultusunda bu alanda varlık gösterebi-
leceği gerçeğinin başta gençlerde olmak 
üzere tüm toplumda yaygınlaştırılmasını 
öneriyoruz.

DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR-POLİTİKA KILAVUZU
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Gençlerin ve kadınların STK’larda 
aktif görev alması için ailelerin  
önyargılarının kırılması ve  
desteklerinin alınması gerekir.

Gençlerin ve kadınların eğitim ve sosyal hayatlarını etkileyen 
eşitsizliklerin, STK alanında da yaşanmaması gerekir.
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KAMU KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARINA YÖNELİK ÖNERİLER  

 
-Gençler ve Kadınların her alanda ye-

tenekleri doğrultusunda, demokratik ka-
tılım süreçlerinde, karar alıcı 
konumunda kendilerine yer bulması, eşit 
vatandaş oldukları, bilincinin ana plan 
ve programlar aracılığı ile sağlanması, 

-Yerel, ulusal ve uluslararası gençlik 
zirvelerinin daha sık gerçekleşmesi, bili-
nirliğinin arttırılması, bu konuda kamu-
nun fonlayışı ve organize eden olması,  

-Ulusal ve uluslararası toplantı, kon-
gre, çalışma ziyareti, çalıştay vb. etkin-
likler ile uluslararası temsil gerektiren 
durumlarda tercihen değil mecburi bir 
genç ve kadın katılımcı oranı zorunlu-
luğu getirilmeli-
dir. En az % 30 
olan bu zorunlu 
katılımla gençler 
ve kadınlar de 
tıpkı yetişkinler 
gibi dünyayı ilgi-
lendiren konu-
larda söz 
alabilmeli, tezle-
rini ve çekincele-
rini ileri 
sürebilmelidir. 
Bu kongre ve zir-
velere delege se-
çiminde, 
duyurudan baş-
vuruların değer-
lendirilmesine 
kadar bütün sü-
reçlerde şeffaf-

lığa ve hesap verebilirliğe, liyakat dikkat 
edilmesi,  

-Gençlik zirvelerinin öncesinde tema-
tik çalışmalar (gezi, monolog, atölye, su-
numlar vb.) yapılarak gençlerin geniş bir 
katılımla bu programlara hazırlanması, 
içeriklerin seviyelere, eğitim düzeylerine 
ve ilgi alanlarına göre düzenlenmesi,  

-Kent Konseyi Gençlik ve kadın 
Meclislerinin politik tavırlarının kırıla-
rak her görüşten genci ve kadını kucak-
layacak bir yapıya kavuşturulması,  

-Kamu kurumları, STK’lar veya üni-
versiteler tarafından, gençlerin ve kadın-
ların hayata bakışı, karar alma 
mekanizmaları ile ilgili bilgi, ilgi ve ihti-
yaçlarını ölçmek için anket çalışmaları-
nın planlanması,  

-Kişilerin temsil hakkının demokratik 

bir zorunluluk olmasından hareketle 
gençlerin gençler tarafından temsil edil-
mesi hakkının mutlak olarak teslim edil-
mesi,  

-Gençliğin/kadının katılımı ve sosyal 
sorumluluk alanının  günlük siyasetin 
değişkenliğinden etkilenmeyecek bir şe-
kilde ulusal bir mesele olarak görülmesi, 
gençliği ilgilendiren eğitim, spor, sağlık, 
madde kullanımı ve kadına yönelik şid-
detle mücadele vb. alanlarda politika 
oluşturma sürecine gençlerin dâhil edil-
mesi,  

-Sivil toplumun uluslararası sahada 
gerçekleştirdiği savunuculuk faaliyetleri 
kolaylaştırılarak bu alanda dezavantajlı 
olan gençlik/ kadın, STK‘larının daha 
aktif bir konuma gelmesine destek olun-
masını öneriyoruz.   

44 

Yerel, ulusal ve uluslararası gençlik zirvelerinin daha sık gerçekleşmesi gerekir.

Ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, 
çalışma ziyareti, çalıştay vb. etkinlikler 
gençlerin önünü açar
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CİNSİYET-TOPLUMSAL CİNSİYET 

C
insiyet fizyolojik ve kültürel 
farklar esasında şekillenmekte-
dir. Tüm toplumlarda kadın ve 

erkek arasında fizyolojik farklara dayalı 
olarak ayrım söz konusudur. Ancak fizyo-
lojik farkların toplumsal olarak kabulü 
farklılaşmaktadır. Erkek ve kadınlar top-

lumsal hayat alanında farklı roller edin-
mekte ve bu roller tüm hayatlarını şekil-
lendirmektedir. Bu toplumsal inşa 
sürecidir. Bu kültürel inşa süreci kadınları 
pasif veya edilgen konuma sokmaktadır. 

Türkiye’ye ilişkin veriler birçok alanda 
kadınların pasif ve edilgen bir rolde oldu-
ğunu göstermektedir. Bu çerçevede ka-
dınların girişken ve aktif vatandaşlar 
olarak katılımlarını geliştirici önlemler 
alınmalıdır. Gençlere yönelik politikalar 
da tasarlanıp uygulanırken hayatın her 
alanında katılımlarına engel olan toplum-
sal cinsiyet algısının yasal, kültürel ve 
diğer alanlarda değiştirilmesi amacıyla 
çeşitli politikalar ve araçlar tasarlanmalı-
dır. 

HOMOJENLİK- HETEROJENLİK 
Gençliği belirli bir yaş kategorisi olarak 

değerlendirme sürecinin ortaya çıkardığı 
en önemli sorun gençlerin sadece istatis-
tiksel birer birim olarak kabul edilmesidir. 
Bu kabul onları tüm sosyo-kültürel, 
sosyo-ekonomik ve sosyo politik özellik-
lerinden soyutlamakta ve birer niceliksel 
veriye dönüştürmektedir. Gençlik; sadece 
kronolojik bir tanımlama değildir. Genç-
ler, toplumsal, ekonomik ve siyasi koşul-
lar bağlamında farklı ilgileri, ihtiyaçları 
ve beklentileri olan bir toplumsal kesim 

olarak düşünülmelidir. 
Bu kapsamda gençlere ilişkin politika-

lar tasarlanırken gençlik kategorilerinin 
homojen olmadıklarını hatırlamak gere-
kir. Gençler yaş, cinsiyet, ekonomik 
durum, aile durumu, eğitim seviyesi, ya-
şadıkları yer, katılım gibi sosyal, siyasal 
göstergeler itibariyle farklıdır. Bu farklı-
lıkların, içinde bulundukları toplumsal ya-
pıların özelliğinden kaynaklandığı 
düşünülmelidir.  

Yaşam pratikleri birbirinden ayrı olan 
kesimlerin ihtiyaçları da değişmektedir. 
Başka bir deyişle gençlerin ihtiyaçları 
toplumun diğer kesimleri ile farklılaştığı 
gibi kendi içinde gençlik kategorilerine 
göre de değişebilmektedir. Bu da gençlik 
kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik nasıl 
bir kamu politikası oluşturulması gerekti-
ğiyle ilgili önemli bir tartışma alanı aç-
maktadır. 

 TEKTİPLEŞTİRİCİ OLMA- 
FARKLILIKLARI DESTEKLEME 

Toplum içerisinde farklı özelliklere 
sahip gençler bulunmaktadır. Bu gençlere 
ilişkin olarak üretilecek politikaların hak-
lar ve ödevler esasında ele alınmasının 
gerekliliği açıktır. Farklı tercihlere, beğe-
nilere sahip olan gençlere yönelik uygula-
maların tektipleştirici bir gençlik 
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CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE 
BAŞKANLIĞI’NIN GENÇLİK POLİTİKALARINI 

BELİRLEYİCİ BAKIŞ AÇISI

“BİR TESPİT”

GENÇLERİN YEREL VE 
KÜRESEL DEĞERLERİ,  
FARKLILIKLARIN  
DESTEKLENMESİ, KURUM VE  
KURULUŞLARIN GENÇLİK  
POLİTİKALARI, GENÇLİK  
ALANINDA ORTAK BİLİŞİM  
ALANININ OLUŞTURULMASI,  
SİVİL TOPLUM VE KAMU 
 İLİŞKİLERİ, KIRSAL KESİMDEKİ  
GENÇLER, ÖĞRENİM VE 
KATILIMDA GÖNÜLLÜLÜK, GÖÇLE 
GELEN GENÇLERİN DURUMU,  
ENGELLİLİK VE GENÇLER,  
GENÇLİĞİ TEHDİT EDEN  
BAĞIMLILIK VE BİLİŞİM  
KONULARINDA  
CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN 2020 
YILI DEĞER ÖLÇÜSÜ AYNEN  
ŞÖYLEDİR
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politikası esasında şekillenmesi değil, 
farklılıkları gözeten bakış açısıyla şekil-
lenmesi beklenmektedir. Bu yaklaşımın 
farklı gençlik alt kültürlerinin dışlanma-
sını engelleyici olması beklenir. Bu yak-
laşım toplumsal uzlaşmayı sağlayıcı ve 
haklar ödevler dengesini tesisi edici bir 
bakış açısı taşımaktadır. 

Gençlere ilişkin olarak toptancı bir 
bakış açısı ortaya koymak gençleri değer 
olarak görmeyi ve toplumda gençlerin 
daha eşit vatandaşlar olarak yaşamasını 
sağlamaya yönelik iyileştirmelere odak-
lanmayı zorlaştırmaktadır.  

Gençlerin vatandaş olarak anayasal 
haklarını ve sorumluluklarını konusunda 
bilinç düzeyleri arttırılmalı ve aktif poli-
tik katılımları sağlayıcı politikalar gelişti-
rilmelidir. 

YEREL-KÜRESEL 
Küreselleşme zaman ve mekân daral-

masına gönderme yaparak bilginin erişi-
mini ve hızını ortaya koyar. Bu zaman ve 
mekân daralması kültürlerin birbiriyle te-
masını önceki dönemlere göre daha da 
hızlandırmıştır. Yerel ile küresel iç içe 
girmiş ve yereli küreselden ayırmak zor 
hale gelmiştir. Bu etkileşim içerisinde 
yerel alanlar, küresel alanlar haline gel-

miş ve küreselleşmenin etkisinden kültür-
ler de nasibini almıştır. 

Oluşturulacak gençlik politikalarının 
dünyadaki değişimi gören ve gençlerin 
bu değişen dünyada yer edinmesini ko-
laylaştırıcı bir tarzda düzenlenmesinin 
gerekliliği açıktır.  

Gençlik politikalarının, gençleri edil-
gen olarak görmeyen ve gençlerin kültü-
rel gelişimlerine olanak veren şekilde 
oluşturulması gerekmektedir. 

Ülkemizde gençlik politikalarının oluş-
turulmasında; gençlerin ihtiyaç ve bek-
lentilerine ilişkin öncelikleri belirlemek, 
gençlere sunulan hizmetlerin koordinas-
yonunu sağlamak, işbirliklerini kolaylaş-
tırmak, geliştirmek ve gençlerin karar 
alma süreçlerine katılımlarını destekle-
mek yaklaşımları belirleyici olmuştur.  

Bu bağlamda Ulusal Gençlik Politi-
kası, gençleri homojen bir grup olmanın 
ötesinde bizatihi bir birey olarak ele alan 
ve toplumsal süreçlerle bütünleştiren, sa-
dece kendilerini değil, ailelerini, toplu-
mun diğer fertlerini ve tüm kurumları 
ilgilendiren, bugünü ve geleceği etkile-
yen, gençlerin toplumsal yaşamın her ala-
nına aktif ve etkin bireyler olarak 
katılımını ve sahip oldukları beceri ve ye-
teneklerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan 

önemli bir araç olarak görülmektedir. 

GENÇLİK POLİTİKALARINA 
İLİŞKİN ÖNERİLER 
Kurum ve Kuruluşlara 
İlişkin Politikalar 

Türkiye’de gençliğe ilişkin birçok 
kurum ve kuruluş faaliyette bulunmakta-
dır. Gençlik politikalarının belirlenmesi 
sürecinde çok paydaşlı bir çalışma ala-
nında, koordinasyon güçlüğü ve işbirliği 
yetersizliği bulunduğu açıktır. Söz ko-
nusu politikaların çoğulcu bakış açısı 
içinde şekillendirilmesi önem kazanmak-
tadır. Bu anlayış gençlerin toplumsal so-
rumluluklarının farkında bireyler 
olmalarını geliştirici, bireyselliklerini 
güçlendirici olmalıdır. 

Bu kapsamda; 
�Medyada gençlere yönelik bilgilen-

dirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik 
programlar oluşturulması 
�Toplumsal cinsiyet eşitliği, siber zor-

balık ve akran zorbalığı konularında far-
kındalık geliştirmesi 
�Gençlerin sosyo-kültürel ihtiyaçları-

nın ulusal ve bölgesel çapta tespit edilme-
sine yönelik periyodik olarak nitel ve 
nicel araştırmalar yapılması 
�Gençlerin kendi yetenek, ilgi ve bece-
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Ulusal Gençlik Politikası, gençleri homojen bir grup olmanın ötesinde bizatihi bir birey olarak ele alan ve top-
lumsal süreçlerle bütünleştiren, sadece kendilerini değil, ailelerini, toplumun diğer fertlerini ve tüm 
kurumları ilgilendiren, bugünü ve geleceği etkileyen, gençlerin toplumsal yaşamın her alanına aktif ve etkin 
bireyler olarak katılımını ve sahip oldukları beceri ve yeteneklerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan önemli bir 
araç olarak görülmektedir. 
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rilerini tanımalarına dönük güvenirliliği 
ve geçerliliği test edilmiş yerli üretim 
araçları geliştirmesi 

�Gençlerin kolektif çalışacağı ortak 
alanların oluşturulması 

�Kurum ve kuruluşların gençleri 
kendi kendilerinin üretebileceği ve geliş-
tirebileceği sistem oluşturmada destek-
lenmesi 

�Öğrencilere yönelik alternatif ba-
rınma ortamlarının desteklenmesi 

�Gençlerin öğrenim kredisi borçları-
nın gönüllülük esasına dayalı işlerde çalı-
şılarak ödenmesine ilişkin yöntemler 
geliştirilmesi 

�Gençleri ve gençlik dönemini sorun 
alanı olarak gösteren algının medyada ye-
niden gözden geçirilmesi 

�İnternet ve sosyal medyada Türkçe 
içerik geliştirmeye teşvik ve sorumlu içe-
rik üretmeye ve tüketmeye dönük bilin-
çlendirme çalışmalarının yapılması 

�İnternet ve sosyal medyayı gençlerin 
daha verimli ve bilinçli kullanması üze-
rine çalışmalar yapılması önem kazan-
maktadır. 

Kurumlar Arası İlişkilerin 
Düzenlenmesi ve 
Koordinasyonun Sağlanması 

Türkiye’de toplumsal bir kategori ola-
rak gençlik birçok kurum ve kuruluşun 
faaliyet alanına girmektedir. Gençlik ala-
nında faaliyet gösteren kurum ve kuruluş-
ların gençlere ilişkin sundukları kamusal 
hizmetleri beslenme-barınma veya sağlık 
gibi alanlarda kategorilere ayırmak müm-
kün olamamaktadır. Bu durum aynı 
alanda farklı kapasitelerde ve farklı stan-
dartlarda hizmet üretimini ortaya çıkar-
maktadır. Yerel yönetimlerin faaliyet 
alanının genişliği düşünüldüğünde aynı 
hizmetin farklı standartlarda sunulması-
nın önemi daha da açık olacaktır. 

Farklı kurum ve kuruluşlar arasında 
aynı kitleye hizmet üreten birimler ara-
sında diyalog sürecinin yapılandırılması, 
koordinasyonun sağlanması gereklidir. 
Bu koordinasyon kurumlar arası öğren-
meyi sağlayacak, gençlerin daha etkin bir 
şekilde sınırlı olan kamu kaynaklarından 
faydalanmasını mümkün kılacaktır. 
Kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleşe-
cek koordinasyon beslenme, barınma, 
serbest zaman değerlendirme gibi ihti-
yaçların karşılanması sürecinde hizmet 
alanlarının belirlenmesini sağlayacaktır. 
Gençlik alanında tüm paydaşlara görev 
ve sorumluluk atfeden ve devletin bu 
alandaki vizyonunu ve misyonunu ortaya 
koyan gençlik ve spor politika belgesinin 

izleme değerlendirme sürecine ilgili tüm 
aktörlerinin vereceği destek, kurumlar 
arası ilişkilerin düzenlenmesi ve koordi-
nasyonun sağlanması açısından önem arz 
etmektedir. 

Kurum ve kuruluşlar arasındaki koor-
dinasyonun önemli bir unsurunu sivil 
toplum kuruluşları oluşturmaktadır. Bu 
sürece sivil paydaşların katılımı, gençlik 
çalışmaları alanında sivil toplumun etkin-
liğini geliştirecek aynı toplumsal kategori 
için hizmet üreten tüm kesimlerin işbir-
liği arttırılacaktır. Bunun yanı sıra kurum-
ların gençlere yönelik hizmetlerini 
yöneten ve yönlendiren birimlerde çalı-
şan personelin ağırlıklı olarak genç yaş-
taki kişileri içermesi beklenmektedir. 

Gençlik Alanında Ortak Bilişim 
Alanının Oluşturulması 

Gençlik alanında birçok kurumu faali-
yet göstermektedir. Bu faaliyetlerin hedef 
kitleye erişiminde kolaylaştırıcı uygula-

malar gerekmektedir. Günümüzde bilgiye 
erişimi sağlayan en etkin bilgilendirici 
araç olarak internet alanı görülmektedir. 
İnternet alanı gençlerin ilgili hizmetlere 
ulaşımında önemli bir etkiye sahiptir. Bu 
çerçevede gerek yapılan faaliyetlerin du-
yurulması gerekse farklı çağrıların hedef 
kitleye ulaşması sürecinde gençlik ko-
nulu bilgilendirme sistemlerinin geliştiril-
mesine yönelik çalışmalara hız vermek 
gerekmektedir. Böylelikle oluşturulacak 
web alanı gerek proje çağrılarının izlen-
mesini kolaylaştıracak gerekse projelere 
ilişkin izleme ve değerlendirme sürecine 
katkı sağlatacaktır. 

Bunun yanı sıra politika uygulayanla-
rın görünürlüğünü arttıracak bu alan hibe 
ve destek çağrılarının yerellikten kurtulup 
ulusal bir boyuta erişmesini sağlayacak-
tır. Bunun yanı sıra kamu kurumlarının 
gençlere yönelik hizmetlerinin daha etkin 
bir biçimde tanıtılmasına yönelik faali-

Gençlerin kendi yetenek, ilgi ve beceri-
lerini tanımalarına dönük güvenirliliği ve 
geçerliliği test edilmiş yerli üretim araç-
ları geliştirmesi önemlidir.
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yetler arttırılmalıdır. 
Sivil Toplum-Kamu İlişkisinin 

Geliştirilmesi 
Türkiye’ de genel olarak sivil toplum 

hızla gelişmektedir. Ancak gençlik çalış-
maları alanında bu işbirliği istenilen dü-
zeye ulaşmasa da çalışmalar önemli 
ölçüde sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla 
yürütülmekte ve birçok gençlik çalışanı 
kamu alanı dışında hizmet göstermekte-
dir. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşla-
rının dinamik karakteri ve uluslararası 
işbirliği yeteneği düşünülerek gençlik 
STK’larının kamu kurumlarıyla eşitler 
üzerinden diyalog kurarak iletişimlerinin 
sürekliliğini sağlamaya yönelik çalışma-
lar gerekmektedir. Geliştirilecek işbirliği 
gençlik çalışmalarına ivme kazandıracak 
bu ivme sivil toplumun güçlenmesini 
sağlayacaktır. Bu kapsamda gençlik mer-
kezleri gibi kamusal alanların gerekli dü-
zenlemelerle, STK’ların kullanımına 
açılması faydalı olacaktır. Bunun yanı 
sıra STK’ların üniversitelerle işbirliği ha-
linde olması ve kamu kurumlarının bu iş-
birliklerine öncelik vermesi, sivil 
toplumun kamu kuruluşlarına doğrudan 
ulaşımında iletişim kanallarının kurul-
ması, kamu, STK, üniversite ve özel sek-
tör arasında entegrasyon sağlanması ve 
izleme mekanizmalarının geliştirilmesi, 
kamunun vermiş olduğu hibelerin tek bir 
kaynakta toplanması ve dağıtılması sağ-
lanmalıdır. 

Gençlik Politikasında İzleme ve De-

ğerlendirme Sürecinin Kurulması 
Gençlik alanında çok sayıda faaliyet 

yürütülmektedir. Alanda birçok kurum ve 
kuruluşun faaliyet yürütmesi uygulanan 
çalışmaların izlenmesi ve değerlendiril-
mesi sürecini zorlaştırmaktadır. Söz ko-
nusu uygulamaların değerlendirilmesi 
için belirli politika göstergelerinin oluştu-
rulması çok önemlidir.  

Bu çerçevede gençlik politikalarıyla il-
gili sivil toplum ve kamu kurumlarının 
beraber oluşturacağı göstergeler, her iki 
kesimin de gelişmeleri takip etmesiyle il-
gili bir araçlar bütünü sağlayarak gelişi-
min izlenmesini kolaylaştıracaktır. Bu da 
ilgili göstergeler ışığında gençlerin hayat-
larının nasıl geliştiğiyle ilgili önemli veri-
lerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.  

Bu göstergeler proje destekleme gibi 
alanlarda da şeffaflık sağlanmasına kat-
kıda bulunacaktır. Güven oluşturulabil-
mesi için şeffaflık, hesap verilebilirlik, 
katılımcılık ve saydamlık gibi olumlu 
mekanizmaların geliştirilmesi temel 
önemdedir. 

İstihdam   
“World Programme of Action For 

Youth” isimli raporda, genç girişimciliği 
için bütünleşik bir ses başlığı altında, 
kent ve kırsal alan gençliği için yerel bağ-
lam ve hedef kitle göz önüne alınarak 
destek gruplarının oluşturulması öneril-
mektedir (2010: 52). Birleşmiş Milletle-
rin Gıda ve Tarım Organizasyonu 
raporunda, kırsal alan gençliğinin du-

rumu ve ihtiyaçları başlığı altında dünya-
nın genç nüfusunun %55’inin kırsal alan-
larda yaşadığı ve bu nüfusun en 
dezavantajlı gruplar arasında bulunduğu 
belirtilmektedir (1991). 

Öneriler: 
1.Kırsal çevrede tarımsal üretim veve-

rimli kaynakların korunması kapasiteleri-
nin arttırılması 

2.Kırsal alanlarda gelir getirici aktivite-
ler için beceri ve eğitimlerin geliştirilmesi 

3. Çiftçi ailelerin nüfus baskısının azal-
tılması ve refahlarının desteklenmesi 

4.Topluluk ve diğer gruplar içinde bir-
likte iyi çalışma becerilerinin ve liderliğin 
geliştirilmesi 

Türkiye’nin ve dünyanın hızla değiştiği 
görülerek eğitim ve sosyal medyada ino-
vasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi, 
KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından bilgi 
teknolojileri açısından projelerin destek-
lenmesi gereklidir.  

Bunun izlenmesi için hibe takip siste-
minin ve hibelerin kullanımı için bir veri 
tabanının oluşturulması fayda sağlaya-
caktır. Hibelerin dağıtımında kamu kuru-
luşlarının hibeleri kullanması yerine 
sadece sivil toplum kuruluşları hibelerden 
faydalanmalıdır. Bu tutum sivil toplumun 
esnek olma kabiliyetini artıracak ve hiz-
met üretim sürecini hızlandıracaktır. 

Gençlerin eğitimden iş hayatına geçişi 
de istihdam alanında en fazla önem teşkil  
eden konular arasında yer almaktadır. 
Kaldı ki bu husus Ulusal İstihdam Strate-
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Kırsal çevrede tarımsal 
üretim veverimli  
kaynakların korunması 
kapasitelerinin  
arttırılması, kırsal  
alanlarda gelir getirici  
aktiviteler için beceri ve 
eğitimlerin geliştirilmesi, 
çiftçi ailelerin nüfus  
baskısının azaltılması ve 
refahlarının  
desteklenmesi teşvik  
edilmesi gerekir. 
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jisi kapsamında politika ekseni olarak 
kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, başta 
İŞKUR ve MEB olmak üzere ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen 
politikaların koordinasyonu sağlanarak 
gençler arasındaki mesleksizlik sorunu 
ortadan kaldırılmalı ve gençlerin eğitim-
leriyle uyumlu işlere yönlendirilmeleri 
sağlanmalıdır. Bu noktada mesleki eğitim 
sistemi ve staj imkânları güçlendirilerek 
gençlerin becerileri artırılmalı ve işgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler 
gençlere kazandırılmalıdır. Gençler, Sa-
nayi 4.0 kapsamında ortaya çıkan ihtiyaç-
lar doğrultusunda bilişim sektörü ve 
geleceğin meslekleri olarak öngörülen 
mesleklere ve alanlara yönlendirilmelidir. 
İşgücü piyasasında ortaya çıkacak ihti-
yaçlar doğrultusunda ilgili kurum ve ku-
ruluşlar tarafından genç işgücünün 
eğitilmesi ve söz konusu alanlarda istih-
dam edilmesi için gerekli çalışmalar ya-
pılmalıdır. 

Raporun önceki bölümlerinde de deği-
nildiği üzere NEİY gençler konusu ayrı 
ele alınmalı ve bu kapsamdaki gençlerin 
istihdama kazandırılması için politikalar 
geliştirilmelidir. Bu sayede, söz konusu 
gençlerin sosyal hayattan dışlanma ve po-
tansiyellerinden faydalanamama riskleri 

de bertaraf edilmiş olabilecektir. 
Öğrenim 
Gençlik istihdamında önemli unsurlar-

dan birini mesleki eğitim oluşturmakta-
dır. Ülkemizde, istihdam ve mesleki 
eğitimin bağlantılarını sağlamak için ku-
rumsal yapının yeniden düzenlenmesi ge-
rekmektedir. Eğitim sisteminin nitelikli iş 
gücü yetiştirebilmesi için okul öncesi eği-
timden üniversiteye kadar tüm eğitim sü-
reçlerinin bir bütün olarak yeniden ele 
alınması ve işletmelerle işbirliği yapıla-
rak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Gençlerin mesleki eğitime yönelik ta-
lebi düşüktür; mesleki eğitimin kalitesi-
nin yükseltilerek ve avantajları topluma 
anlatılarak mesleki eğitime ve bu eğitim 
kurumlarına ilgi ve saygınlığın artırılması 
gerekmektedir. Okullarda mesleki rehber-
lik ve danışmanlık hizmetlerinin yaygın-
laştırılması gereklidir. Bu kapsamda 
sağlıklı bilgi üretimi ve uygulama gelişti-
rilmesi sürecinde üniversitelerde bulunan 
gençlik araştırma ve uygulama merkezle-
rinin güçlendirilmesi önem kazanmakta-
dır. 

Katılım 
Bugün demokratik bir toplumun temel 

ilkelerinden biri olarak görülen katılım, 
içinde sosyal, ekonomik, politik birçok 

düzey barındıran bir çatı kavram olarak 
son yirmi yılda dünyanın birçok yerinde 
giderek önem kazanmıştır. Avrupa Ko-
misyonu, gençlerin katılımı ve aktif va-
tandaşlığı, “daha iyi bir toplum inşa 
edebilmek için hakka, imkâna, alana, fır-
sata ve gerektiğinde kararlara katılarak ve 
etkileyerek, eylem ve aktiviteler ile des-
teklemek” olarak tanımlamaktadır 
(2003). 2010 yılında Birleşmiş Milletler 
tarafından yayınlanan 

 “World Programme of Action for 
Youth adlı raporda gençlerin topluma ve 
karar alım süreçlerine tam ve etkin katılı-
mının toplumların ilerlemesi, geleceğin 
inşa ve tasarımı için kritik bir önemde ol-
duğu vurgulanmıştır (2010). Benzer şe-
kilde Dünya Bankası (2012) aktif 
vatandaşlığı, gençler ve sonraki nesillerin 
sağlıklı bir biçimde yetişkinliğe geçebil-
meleri, için en önemli aktivite olarak be-
lirlemiştir. Gençlerin aktif olarak topluma 
katılımının hem gençler için hem de top-
lum için çift taraflı fayda sağlayacağı ya-
yınlanan birçok raporda belirtilen 
unsurlardan biridir. 

Türkiye’de gençlerin katılımı konusu 
son on yılda önem kazanmaya başlamış, 
bu alanda yapılan çalışmalar artmıştır. 
“Türkiye’de Gençlerin Katılımı” 

Eğitim sisteminin ni-
telikli iş gücü yetişti-
rebilmesi için okul 
öncesi eğitimden 
üniversiteye kadar 
tüm eğitim süreçle-
rinin bir bütün ola-
rak yeniden ele 
alınması ve işletme-
lerle işbirliği yapıla-
rak yeniden 
düzenlenmesi  
gerekmektedir.
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(KONDA Araştırma ve Danışmanlık, 
2014) araştırmasında katılım; yurttaşla-
rın, kamusal yaşam ile ilgili olan karar-
lara dâhil olma ve bu kararları etkileme 
süreci olarak” tanımlanmıştır. 

Sivil topluma katılım incelendiğinde 
bu oranın Avrupa Birliği ülkeleri ortala-
masından oldukça düşük olduğu görül-
mektedir. Genç bireylerin haklarının 
farkındalık düzeyini arttırılması sürecinde 
sivil toplum faaliyetlerine katılımın arttı-
rılması gereklidir. 

Katılımın bir boyutunu oluşturan eko-
nomik yaşama katılım esasında, ne istih-
damda ne eğitimde olan gençler 
kapsamında düşünüldüğünde; Ne istih-
damda ne de eğitimde olan gençlere yö-
nelik cinsiyet ve bölgesel sınıflandırma 
göz önünde bulundurularak politikalar 
üretilmesi (kadın istihdam oranının artı-
rılması) 

� Ne istihdamda ne de eğitimde olan 
gençlere yönelik izleme sisteminin oluş-
turulması 

� Gençlere yönelik hizmetlere ulaşıla-
bilirliğin ve erişilebilirliğin geliştirilme-
sini sağlayacak sistemlerin oluşturulması 
önem kazanmaktadır. 

Katılım ve girişimcilik konusu göçmen 
gençlik kapsamında düşünüldüğünde; 
göç içinde yaşadığımız dönemin en 
önemli konularından birini oluşturmakta-
dır. Bu kapsamda gerek yurt içi gerekse 

yurtdışı göç meselleri önemini korumak-
tadır. Yurt içindeki göç konusunda önemli 
bir çalışma alanı olarak Suriyeli göçmen 
gençler oluşturmaktadır. 

Gerek Suriyeli göçmenler gerekse 
diğer göçmenlere ilişkin olarak bu kap-
samda; 

� Göçmenlere yönelik göç idaresinin 
düzenleme yapması ve toplumsal uyum 
kapsamında kontrol mekanizmasının 
oluşturulması 

� Suriyeli ve diğer göçmen gençler 
için ülke çapında sosyal uyum programı-
nın ulusal strateji olarak yaygınlaştırıl-
ması 

� Suriyeli gençlerin istihdamlarında 
farklı alanlarda istihdam edilmelerine 
önem gösterilmesi 

� Sosyal hayata entegrasyonun sağlan-
ması amacıyla göçmenlere ve sığınmacı-
lara, Türk dilinin ve kültürünün 
öğretilmesinin artırılması 

� Türk kültürüne ulaşabilecek mater-
yallerin geliştirilmesi, gençlerin sanat ve 
diğer alanlarla da kaynaştırılması 

� Göçmenlerin yoğun yaşadığı yer-
lerde gençlere yönelik merkezlerin bu nü-
fusa açılması 

�İç göçle gelen göçmenlerin kaynaştı-
rılmasına yönelik politikaların geliştiril-
mesi 

� Göçmen gençlerin yer alacağı gö-
nüllülük faaliyetlerinin desteklenmesi 

� Katılım konusunda akran eğitiminin 
desteklenmesi 

� Göçmenlerin kendi kültürlerini akta-
rabilmelerini destekleyecek faaliyetlerin 
geliştirilmesi ve bu konuda farkındalığın 
geliştirilmesi 

� Göçmenlerin ekonomik olarak ba-
ğımsız yaşayabilmeleri ve sosyal uyum-
larının sağlanabilmesi için programların 
geliştirilmesi önemlidir. 

Gerek toplumsal gerekse politik katılı-
mın önemli bir unsurunu yurt dışında ya-
şayan Türk gençleri oluşturmaktadır. Bu 
alanda; 

� Türk gençlerinin Türkiye’ye aidiyet-
lerinin güçlendirilmesi 

� Türk kültürüne ulaşabilecek mater-
yallerin geliştirilmesi öne çıkmaktadır. 

Gönüllülük 
Gönüllülük, kültürlere ve coğrafyalara 

göre farklılıklar göstermesine ve üzerinde 
anlaşmaya varılmış ortak bir tanımı ol-
mamasına rağmen tüm dünyada hızla 
yükselen evrensel bir değer olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

Katılımın önemli bir boyutunu ise gö-
nüllülük oluşturmaktadır. Gönüllülük, ge-
leneksel yardımlaşma, sosyal hizmetlerin 
ulaştırılması ve farklı sivil katılım yolları 
gibi çok çeşitli aktiviteleri işaret eden bir 
kavramdır. Özgür irade ile toplumun ge-
nelinin iyiliği için yapılan ve maddi men-
faatin asıl harekete geçirici faktör 

50 

Suriyeli gençlerin istihdamlarında farklı 
alanlarda istihdam edilmelerine önem 
gösterilmesi, sosyal hayata  
entegrasyonun sağlanması amacıyla 
göçmenlere ve sığınmacılara, Türk dilinin 
ve kültürünün öğretilmesinin 
artırılması,Türk kültürüne ulaşabilecek 
materyallerin geliştirilmesi, gençlerin 
sanat ve diğer alanlarla da  
kaynaştırılması önemlidir.
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olmadığı bu faaliyette dayanışma, bağlı-
lık ve katılım gibi fikirler gelişmekte bu 
hareketle toplumların hem de bireylerin 
refahına katkı sağlanmaktadır. Türkiye’de 
gönüllülüğün gelişimi, genel anlamıyla 
sivil toplum ve vatandaş katılımının 
1980’li yıllardan beri yaşadığı dönüşü-
mün bir parçası olarak değerlendirilmeli-
dir. Sivil toplum kuruluşlarının 
sayısındaki artış kaçınılmaz olarak 
STK’lara üyeliğin ve aynı şekilde gönül-
lülüğün artmasına sebep olsa da, Tür-
kiye’deki gönüllülük düzeyi halen görece 
düşüktür. World Giving Index (Dünya 
Bağış Endeksi) Türkiye’deki katılım dü-
zeyi hakkında bir gösterge sunmaktadır; 
buna göre Türk halkının %5’i gönüllü 
faaliyetlere katılmaktadır, bu veriler Tür-
kiye’nin 145 ülkenin yer aldığı endeksin 
132. sırasında yer almasına neden olmak-
tadır (Charities Aid Foundation, 2014). 
Türkiye’deki gönüllülük düzeyinin res-
mini çıkarmak oldukça zordur ve bunun 
en önemli sebeplerinden biri de gönüllü-
lüğe ilişkin genel olarak kabul edilmiş bir 
tanımın olmayışıdır. Gönüllülüğün maddi 
bir menfaat beklemeden ve genel olarak 
toplumun iyiliği için yapılan bir faaliyet 
olduğuna ilişkin yaygın bir kanı mevcut 
olsa da, tanım aynı zamanda kimi zaman 
staj, alınan eğitimle ilgili iş deneyimi 
veya para alınmadan yapılan diğer ça-
lışma biçimlerini, bir örgüte üye olmayı 
ve bağış yapmayı da içerecek şekilde kul-
lanılmaktadır (UNV,2013 :1-13) 

Gönüllük Türk toplumun kültürel yapı-
sına uygun bir alandır. Bu alanın gelişti-
rilmesi sürecinde toplum gönüllüsü 
gençlerin katılımı bölgesel ve şehir olarak 
farklılaşmaktadır. Gençlerin eğitim faali-
yetlerinde bir artış gözlenirken gönüllü 
katılım alanlarından olan politik katılım-
larında düşüş olmaktadır. Bu kapsamda 
gönüllük faaliyetlerinde bölgesel dina-
miklerin göz önünde bulundurulması 
önem kazanmaktadır. Dolayısıyla ülke 
genelinde bir gönüllülük kültürünün oluş-
ması ve yaygınlaşmasını sağlamak aynı 
zamanda karşılıklı güven, dayanışma ve 
vatandaşlık bağlarını güçlendirirken, ge-
rilimleri azaltarak çatışmaların çözüme 
ulaştırılmasına katkı sağlaması bakımın-
dan toplumsal barışın tesisinde de büyük 
önem taşımaktadır. Gönüllülük aynı za-
manda kişinin yeni beceri ve tecrübeler 
kazanmasına, sorumluluk duygusu ve 
manevi tatmin yaşamasına, özgüven ve 
liderlik özelliklerini keşfetmesine, organi-
zasyon ve iletişim becerileri geliştirme-
sine ve toplumsal katılımının artmasına 

katkı sağlar. Topluma karşılıksız katkı 
vermenin hazzını yaşamak, gençlerimizi 
yıkıcı duygulardan uzaklaştırarak yapıcı 
ve üretken vatandaşlar olmalarına ve sos-
yal sermayenin istenilen seviyeye ulaş-
masına önemli katkı sağlayacaktır. 
Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine olan 
katılımlarının arttırılması ve gönüllü 
olma önündeki engellerin kaldırılması ile 
birlikte faaliyetlerin sürdürülebilmesi için 
gerekli olan gönüllü gençlerin ulaşım, 
günlük yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için kullanabilecekleri 
bir miktar maddi desteği içeren cep harç-
lığı uygulamasına yönelik yasal düzenle-
melerin gerekliliği açıktır. 

•Gönüllülük programları oluşturulur-
ken farklı genç gruplarının içerilmesinin 

sağlanması 
� Gönüllülük ile ilgili bir çerçevenin 

oluşturulması 
� Gençlerin serbest zamanlarında açık 

olan ve hizmet veren merkezlerin bulun-
ması 

� Gönüllülük kanallarının resmileşti-
rilmesi ve eğitim içinde yer verilmesi 
önem kazanmaktadır. 

Sağlık 
Sağlık kapsamı altında en önemli bakış 

açısını toplumsal inşa oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda ergenlerden beklenen roller 
ve sorumluklar şekillenmekte ve bu kar-
maşık dönem daha da zorlaşmaktadır. Bu 
durumda hakları kısıtlayıcı ve evrensel il-
kelerle uyuşmayan pratikler oluşmakta, 
bu pratikler kültür kavramı altında meş-

Gönüllük Türk toplumunun kültürel yapısına uygun bir alandır.  
Bu alanın geliştirilmesi sürecinde toplum gönüllüsü gençlerin  

katılımı bölgesel ve şehir olarak farklılaşmaktadır.  
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rulaştırılabilmektedir. 
� Kültürel pratikler olarak ergenlik ça-

ğındaki kişilerin birey olarak görülmeme-
sine neden olmaktadır. Ergenliğin 
fizyolojik, psikolojik ve  toplumsal etki-
leri hakkında farkındalığın arttırılması 

� Ergenlik dönemindeki bireylerin 
sorun çözme kabiliyetlerinin arttırıcı, er-
teleme ve hayır deme becerisinin gelişti-
rilmesine yönelik yaşam becerileri 
eğitimlerinin düzenlenmesi 

� Ergen ve genç sağlığında yaşa göre 
yapılandırılmış bir eğitimin Milli Eğitim 
Bakanlığının müfredatına girmesinin sağ-
lanması 

� Okuldaki ergenlik dönemindeki bi-
reyler ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığın koordinasyonunun art-
tırılması 

� Üreme sağlığı ve cinsel sağlık konu-
sunda bilgilendirme eksikliğinin gideril-
mesi kapsamında, okul sağlığı programı 
olarak ebeveyn, okul çalışanlarını da içe-
ren bir ergen sağlığı metodunun geliştiril-
mesi 

� Ergenlik dönemindeki bireylerin 

özellikle kendi bedensel ve ruhsal geli-
şimleri konusunda doğru kaynaklara eri-
şimlerinin kolaylaştırıcı okul ve okul dışı 
uygulamalar geliştirilmesi 

� Özellikle birinci basamak sağlık hiz-
metlerinde genç dostu sağlık hizmetleri 
modelinin geliştirilmesi 

� Bulaşıcı hastalıklar konusunda hiz-
met kalitesinin geliştirilmesi gerekliliği-
nin vurgulanması 

� Sektörler arası işbirliği ile akran eği-
timi modelinin geliştirilmesi ve sivil top-
lum kuruluşları aracılığı ile bu modelin 
yaygınlaştırılması 

� Bulaşıcı olmayan hastalıklardan ko-
runma ile ilgili sağlıklı yaşam davranışla-
rının geliştirilmesine yönelik yaşam 
yerlerinde olanakların geliştirilmesi, bi-
reysel olarak davranışların desteklenme-
sine ilişkin sosyal çevrenin 
güçlendirilmesi 

� Ergenik ve gençlik dönemlerinde 
yaralanmaların önemli bir ölüm ve engel-
lilik nedeni olması nedeniyle güvenli 
yaşam alanlarının geliştirilmesi ve gü-
venli davranışlar benimsemelerine ilişkin 

müdahale programlarının yürütülmesi 
� Şiddetin önlenmesi ve kontrol altına 

alınması konusunda bireysel ve toplum-
sal olarak müdahale programlarının aile 
içinden başlayarak, gençlerin bulunduğu 
tüm ortamlarda uygulanması, risk altında 
olan gençlerin güçlendirilmesi için destek 
programlarının hayata geçirilmesi önem 
kazanmaktadır. 

ENGELLİLİK 
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Engelli-

lik Raporu, işlevlilik ve engelliliği, sağlık 
durumu ve çevresel faktörler arasında di-
namik bir etkileşim olarak çerçevelendir-
miş ve engelliliği sakatlık, faaliyet 
sınırlılıkları ve katılım kısıtlamaları, birey 
(sağlık durumu olan) ile bu bireyin bağ-
lamsal faktörleri (çevresel ve bireysel 
faktörler) arasındaki negatif yönlere isti-
naden kullanılan şemsiye bir kavram ola-
rak tanımlamıştır. Engelli kişilerin hakları 
sözleşmesi (CPRD), engelliliği, sakatlık-
ları olan bireyler ile diğerleriyle eşit bir 
temelde topluma etkin ve tam katılımla-
rına mani olan tutumsal, çevresel bariyer-
ler arasındaki etkileşimin bir sonucu 
olarak tanımlanmaktadır. 

2015 yılında yapılan KAP araştırma-
sında, engelli çocukların/ gençlerin en 
çok sosyal alanlarda dışlandıkları gö-
rülmüştür (%37.7). Mevcut katılım me-
kanizmalarının bu eksikliği gidermede 
veya fırsat tanımadaki yetersizliği ve özel 
ihtiyaç sahibi çocukların genel olarak 
toplumsal süreçlerde ve özellikle karar 
süreçlerindeki “yokluğu” ortaya çıkmak-
tadır. Bu, beraberinde toplumsal bilin-
çlenme ve ailelere yönelik özel 
eğitimlerle güçlendirilmelidir. En önem-
lisi bu mekanizmaları destekleyen ku-
rumların (hükümet, STK, Belediye..) 
özellikle engelli gençlerin katılımına yö-
nelik güçlendirilmesi ve belli bazı yaptı-
rımların getirilmesi işleyişi 
hızlandıracaktır. 

Öneriler (Dünya Sağlık  
Teşkilatı-2011) 

1.Bütün ana akım politika, sistem ve 
hizmetlere girişin sağlanması 

2.Engelli insanlar için spesifik prog-
ramlar ve hizmetlere yatırım yapılması 

3.Ulusal bir engellilik stratejisi ve 
eylem planının benimsenmesi 

4.Engelli insanların politika,
hukuk ve hizmetler formüle edilirken ve 
uygulanırken toplumsal içerilmesi sağ-
lanması 

5.İnsan kaynakları kapasitesinin gelişti-
rilmesi sağlanması 
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Türkiye Engellilerin Haklarına 
İlişkin BM Sözleşmesini 

30.03.2007 tarihinde imzalamış, 
sözleşme 27.05.2009 tarihli  
Bakanlar Kurulu Kararı ile  

onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
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6.Yeterli kaynak ve finansal karşılana-
bilirlik sağlanması 

7.Engellilik hakkında kamusal farkın-
dalık ve anlayış artırılmalı 

8.Engelli veri setleri geliştirilmesi 
9.Engellilik hakkındaki araştırmaların 

güçlendirilmesi ve desteklenmesi 
Türkiye Engellilerin Haklarına İlişkin 

BM Sözleşmesini 30.03.2007 tarihinde 
imzalamış, sözleşme 27.05.2009 tarihli 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de engellilik, 
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun‘un 3(a) 
maddesinde, özürlü kişi “doğuştan veya 
sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yete-
neklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 
nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağ-
lama ve günlük gereksinimlerini karşı-
lama güçlükleri olan ve korunma, bakım, 
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanım engelliği dar 
bir alanda tanımlamakta bireyin çevresi-
nin ve toplumsal algının önemine değin-
memektedir (2010). 

 Engelli gençler kapsamında düşü-
nüldüğünde; 

� Engelli gençlere yönelik daha kap-
samlı bir mevzuatın oluşturulması ve 
aktif hayata katılımlarının sağlanmasına 
yönelik tedbirler alınması 

� Engellilere yönelik ailelerin ve hiz-
met sunucularının bilinçlendirilmesi 

� Yeni oluşturulan eğitim portallarında 
fiziksel, işitsel ve görsel yetisi olmayan 
veya eksik olan gençlere yönelik uygula-
maların artırılması 

� Engelli gençlere yönelik hizmet üre-
tebilecek nitelikte eleman yetiştirilmesi 

� Engellilerle ilgili yapılan çalışma-
larda sürdürülebilirliğin ana hedef olması 

� Engellilere yönelik bakış açısında 
tıbbi modelden sosyal modele geçilerek 
meydana gelebilecek eşitsizliklerin orta-
dan kaldırılması 

� Engellilerin eğitiminde materyalle-
rin oluşturulması 

� Engellilerin idari kayıtlarının oluştu-
rulması ve sağlamlaştırılması 

� Engel türüne göre farklı politikaların 
geliştirilmesi gereklidir. 

� Gençlere hizmet sağlayan anlarda 
engelli gençlerin hizmet alma hakkını kı-
sıtlayıcı fiziksel düzenlemelerde iyileştir-
melerin arttırılması gereklidir. 

BAĞIMLILIK 
Bağımlılık, alkol, uyuşturucu madde, 

teknoloji, kumar gibi birçok alanda görü-
lebilen zararlı alışkanlıkları kapsamakta-
dır. Bağımlılık genel olarak madde 
bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Davranışsal 

bağımlılıklar altında özellikle gençleri et-
kileyen teknoloji bağımlılığı (internet, 
video oyunları) yeni bir bağımlılık türü 
olarak Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 
İstatistiksel El Kitabı’nda (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disor-
ders-DSM ), “Daha fazla araştırma yapıl-
ması gereken konular” başlığı altında 
“İnternette oyun bağımlılığı” tanı katego-
risi olarak oluşturulmuş ve 12 ay bo-
yunca “internet oyunları ile aşırı zihinsel 
uğraş; internet oyunları bırakıldığında 
yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması; in-
ternet oyunlarına girmeyi kontrol etme ile 
ilgili başarısız girişimler; internet oyunla-
rının bir sonucu olarak internetteki oyun-
lar haricinde önceki hobi ve eğlencelere 
ilginin kaybı; psikososyal problemleri 
bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı 
kullanmaya devam etme; internet oyunla-
rına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, 
terapistler ve diğerlerine yalan söyleme; 
olumsuz duygu durumundan kurtulmak 
ya da rahatlamak için internet oyunlarını 

“İnternette oyun bağımlılığı” 
tanı kategorisi olarak oluşturul-
muş ve 12 ay boyunca “internet 
oyunları ile aşırı zihinsel uğraş; 
internet oyunları bırakıldığında 
yoksunluk belirtilerinin açığa 
çıkmasına neden olmaktadır.

 internet oyunlarının bir sonucu 
olarak internetteki oyunlar hari-
cinde önceki hobi ve eğlence-
lere ilginin kaybı; psikososyal 

problemlerin sebebidir.
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oynama; internet oyunlarını oynama ne-
deniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer 
fırsatlarını riske atma veya kaybetme” 
belirtilerinden en az beşinin varlığı tanı 
için yeterli sayılmıştır” (American 
Psychiatric Association, 2017). Bu kap-
samda bağımlılıkla mücadele konusunda 
gençlerin online olarak ulaşabileceği por-
talların kurulması, konuyla ilgili uzman-
ların gönüllü olarak çalışmalarının teşvik 
edilmesi, gençlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının gönüllülük faaliyetle-
rinin ve çalışmalarının desteklen-
mesi, genç dostu kent kavramı 
esasında serbest zaman faaliyetle-
rini arttıran bir yerel yönetim anla-
yışının geliştirilmesi faydalı 
olacaktır. 

Suça sürüklenen, bağımlı ve hü-
kümlü gençlere ilişkin olarak, 

� Denetili serbestlik kapsamında 
olan gençlerin topluma uyum sağla-
maları için program geliştirilmesi 

� Eski hükümlülerin ve denetimli ser-
bestlik kapsamındaki gençlerin, hazırla-
nacak gönüllülük mevzuatı içinde belli 
yüzdeyle çalıştırılmalarının kanunlaştırıl-
ması 

� Kamu kuruluşlarında denetimli ser-
bestlik kapsamında çalışan gençlerin ula-
şım ve yol gibi giderlerinin karşılanması 

� Erken yaşta gençlere üreme sağlığı 

alanında eğitim verilmesi 
� Cinsiyet değişikliği, cinsel istismarı 

ve madde bağımlılığı, intihar girişimi 
örnek ve haberlerinin yayınlarının tel-
evizyon ve sosyal medyada gösteriminin 
takip edilmesi, izlenmesi, denetlenmesi 
önem arz etmektedir. 

BİLİŞİM 
Hızla değişen dünyada bilişim teknolo-

jileri gündelik hayatın önemli bir aracı 
haline dönüşmüştür. Bu kavram sadece 
bilgisayar ve ekipmanları için değil ileti-
şim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabi-
len bilgi hizmetlerinin tamamı için 
kullanılmaktadır. Bu kapsamda birçok 
kurum ortak politikalar geliştirmelidir. 

� İletişim teknolojilerine erişimde eşit-
sizliğin önlenmesi 

� Sosyal medya okur-yazarlığının ge-

liştirilmesi 
� İnternet ücretlerinin düzenlenmesi, 

kamusal alanlarda ücretsiz ve kolay erişi-
lebilir olması. 

� Teknoloji üretkenliğini arttıracak 
alanların güçlendirilmesi önemlidir. 

 Bilişim alanında sosyal medya da 
önem kazanmaktadır Sosyal medya ve 
gençlik kapsamında 

� Hak temelli bir bakış açısıyla ve öz-
gürleştirici alanlar açan bir yaklaşımla 
ele alınmalı 

� Doğru ve amacına uygun kullanı-
mın ebeveynlere ve çocuklara öğretil-
mesi 

� Nefret söylemini önleme yasası-
nın oluşturulması 

� Mahremiyet eğitiminin küçük 
yaştan itibaren verilmeye başlanması 

� Sosyal medya üzerine mevzuatın 
güçlendirilmesi 

� Sosyal medya araçları ve içerik 
üretkenliğinin TUBİTAK gibi kurum-
larca desteklenmesi 

� Farkındalığı arttıracak bir alan yara-
tılması için sosyal medyada üretkenlik 
eğitimleri orta ve lise düzeyinde veril-
mesi 

•Kapsayıcı bir platform oluşturulması 
için özel sektör finansmanının sağlan-
ması önemlidir. 
Hayat Kalitesi ve 
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Farkındalığı arttıracak bir alan 
yaratılması için sosyal medyada 
üretkenlik eğitimlerinin orta ve 

lise düzeyinde verilmesi gerekir.

Sosyal medyaya ait mevzuatın  
güçlendirilmesi şarttır.
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Gelecekten Beklentiler 
İyi olma hali kişilerin yaşam kalitesini ve memnuni-

yetini ön plana alan ve temel göstergeler çerçevesinde 
yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. 
İyi olma hali yaklaşımı sağlık, maddi durum, eğitim, ev 
ve çevre koşulları, risk ve güvenlik, katılım ve ilişkiler 
gibi farklı alanlarda bireylerin “iyi” olmasını hedefleye-
rek, kişilerin refahına ve gelişmesine bütünsel olarak 
yaklaşır. Bu farklı alanlar altında takip edilmesi ve geliş-
tirilmesi gereken göstergelerin belirlenmesi yardımıyla 
kişilerin yapabilirliklerini arttırmayı hedefler . 

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı hızlı değişim kuşak-
lar arasında önemli farklıklar meydana getirmiştir. Hızla 
gelişen Türkiye’de birey olmanın güçlendirilmesi önem 
arz etmektedir. Güçlü bireyler bu değişim sürecinde 
mutlu ruh durumunu aynı zamanda girişimci bir karak-
teri ortaya koyacaktır. Birey olma sürecindeki güçlenme 
aynı zamanda günlük hayata ilişkin –aile, iş, vb alan-
larda- sorun çözme kabiliyetini de arttıracaktır. 

Bu kapsamda, 
� Gençlere sağlıklı yaşam becerilerinin medya üze-

rinden kazandırılması 
� Erken yaştan başlayarak kariyer danışmanlığı hiz-

metlerine erişim sağlanması ve kariyer planlamasının 
özendirilmesi 

� Gençlerin iş bulma kaygılarını azaltıcı psikolojik, 
sosyal desteklerin sağlanması 

� �yi rol modellerin gençlere tanıtılması 
� Gençlerin geleceğe yönelik güvenlerini ve yaratıcı-

lıklarını arttıracak şekilde bir eğitim sisteminin geliştiril-
mesi 

� Gençlerin ve çocukların gündelik yaşamlarına yön 
verebilmelerinin sağlanması 

•Gençlere yönelik hizmet üreten alanlarda –yurtlar, 
gençlik merkezleri vb) sosyolog, psikolog, sosyal hiz-
met uzmanı istihdamının sağlanması önemlidir. 

Gençlik Çalışmaları 
Gençlik alanında farklı düzeylerde yeni etkinlik şekil-

leri gelişmektedir. Gençlik çalışmalarının gerekli beceri 
ve yeterlilikleri kazandırdığı, bunların yanı sıra okul ha-
yatından iş hayatına ve istihdama geçişte temel olanak-
ları sunduğu, istihdam edilebilirliğin geliştirildiği ve 
temel yeterlilikleri kazandırıldığı ifade edilmektedir. Ça-
lışmalarda genellikle gençlik çalışmalarının bu boyutları 
vurgulanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise birey ve 
toplumsal yaşam ilişkisi içinde formel eğitim sisteminde 
kazandırılmıyor olmasıdır.  Bu kapsamda gençlik çalış-
maları için ülke düzeyinde politika geliştirme, uygulama 
ve değerlendirme süreçlerinin eşgüdümlü ve sistematik 
yürütülmesine gerekmektedir. 

� Gençlik konusundaki politikaların koordinasyonu 
� Gençliğe ilişkin faaliyette bulunma durumuna iliş-

kin statüler(gençlik  çalışanı, akran eğitici, gençlik lideri 
vb), mesleki yeterlilikler ortaya konulması. 

� Gençlik çalışanlarının eğitimi ve rehberliği genç in-
sanların değişen isteklerine uyarlanması 

� Gençlik çalışmalarının uygulanmasındaki engelle-
rin ( eğitim sistemi, aile önyargısı, sosyoekonomik vb. 
engeller) ortadan kaldırılması 

� Alandaki gençlik çalışanları katılımcıları ve pay-

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı hızlı değişim  
kuşaklar arasında önemli farklıklar meydana  

getirmiştir. Hızla gelişen Türkiye’de birey olmanın 
güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 
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daşların ilgi alanlarını ve motivasyonla-
rını dengeleyebilmek için gereken bilgi, 
araç ve yeteneklerle donatılmış olmalıdır. 
Alana ilişkin yeterliklerin tanımlanması 
önemlidir. 

 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 
Toplumsal değişme kaçınılmazdır. 

Gençler değişim sürecinden en çok etki-
lenen ve aynı zamanda bu süreci en çok 
etkileyen toplumsal kategoriyi oluştur-
maktadır. Bu değişimin anlaşılması ve 
yönünün mümkün olduğunca belirlene-
bilmesi gençliğe ilişkin olarak uygulana-
cak politikaları önemli kılmaktadır. 
Toplumsal yapının denge durumunu ko-
ruyarak sağlıklı bir şekilde varlığını sür-
dürmesi uygulanacak politikalara 
bağlıdır. 

Burada göz önünde bulundurulması 
gereken en önemli unsurlardan birini 
gençlerin heterojen bir yapı göstermesi 
oluşturmaktadır. Farklı toplumsal kesim-
lerden gelen gençler farklı beğeni ve ilgi 
düzeyine sahiptir. Bu beğeni, ilgi ve 
yaşam tarzı farklılıkları toplumsal yapı 
içinde kültürel zenginlik olarak ele alın-
malı gençlik alt kültürleri bu zenginliği 
oluşturan unsurlar olarak düşünülmelidir. 
Homojenleştirici veya tek tipleştirici poli-
tikaların toplumsal yapı üzerinde baskı 
oluşturucu ve ayrıştırıcı olabileceği ve 
bunun toplumsal denge ve bütünleşme 
üzerinde olumsuz etkilerinin oluşacağı 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakış 
açısı özgür yaratıcı düşünceye sahip bi-
reyler yetiştirilmesinin temelini oluştur-
maktadır. 

Oluşturulacak gençlik politikalarının 
dünyadaki değişimi gören ve gençlerin 
bu değişen dünyada yer edinmesini ko-
laylaştırıcı bir tarzda düzenlenmesinin 
gerekliliği açıktır. Gençlik politikalarının, 
gençleri edilgen olarak görmeyen ve 
gençlerin kültürel gelişimlerine olanak 
veren şekilde oluşturulması gerekmekte-
dir. Ülkemizde gençlik politikalarının 
oluşturulmasında; gençlerin ihtiyaç ve 
beklentilerine ilişkin öncelikleri belirle-
mek, gençlere sunulan hizmetlerin koor-
dinasyonunu sağlamak, işbirliklerini 
kolaylaştırmak, geliştirmek ve gençlerin 
karar alma süreçlerine katılımlarını des-
tekleme yaklaşımları belirleyici olmuştur. 
Bu yaklaşımlar toplumun bu kesimini 
güçlendirmektedir. 

Türkiye’ de ilgili mevzuatlar gençlere 
farklı kurum ve kuruluşların hizmet sun-
masını mümkün kılmaktadır. Hizmet üre-
ten kurumların çeşitliliği sunulan 
hizmetlerinde farklılaşan standartlarda or-

taya çıkmasını sağlamaktadır. Bu kap-
samda gençlik politikalarının oluşturul-
ması sürecinde kurumsal işbirlikleri 
önem kazanmaktadır. Gençliğe hizmet 
üreten kurum ve kuruluşlar arasında diya-
log sürecinin yapılandırılarak kurumlar 
arasında koordinasyonun güçlendirilmesi 
gereklidir. Bu koordinasyon kurumlar 
arası öğrenmeyi sağlayacak, gençlerin sı-
nırlı olan kamu kaynaklarından daha 
etkin bir şekilde faydalanmasını mümkün 
kılacaktır. Bu sadece üretilen hizmetlerin 
nitelik ve niceliğini arttırmakla kalmaya-

cak belirlenen öncelikli alanlarda ihtiyaç 
duyulan mal ve hizmetlerin karşılanma-
sını hızlandıracaktır. Bu durum aynı za-
manda gençlik alanında tüm paydaşlara 
görev ve sorumluluk atfeden ve devletin 
bu alandaki vizyonunu ve misyonunu or-
taya koyan gençlik ve spor politika belge-
sinin izleme değerlendirme sürecinin 
işlemesini sağlayacaktır. Burada göz 
önünde bulundurulması gereken önemli 
bir unsuru sivil toplum kuruluşları oluş-
turmaktadır. Sivil paydaşların sürece katı-
lımı, gençlik çalışmaları alanında sivil 
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Oluşturulacak gençlik politikalarının dünyadaki değişimi gören ve gençlerin 
bu değişen dünyada yer edinmesini kolaylaştırıcı bir tarzda 

 düzenlenmesinin gerekliliği açıktır. Gençlik politikalarının, gençleri edilgen 
olarak görmeyen ve gençlerin kültürel gelişimlerine olanak veren şekilde 

oluşturulması gerekmektedir. 
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toplumun etkinliğini geliştirecek aynı 
toplumsal kategori için hizmet üreten tüm 
kesimler arası işbirliğini arttırılacaktır. 

Gençlere ilişkin önemli sorun alanla-
rından birini işsizlik sorunu oluşturmak-
tadır. OECD verilerine göre 15-24 yaş 
arası gençlerin bütününün 2018 ve 2019 
yılları işsizlik oranlarının; Türkiye’de 
%19,5, Meksika’da %7,7, İspanya’da, 
44,5, Almanya’da %7,1 olduğu görül-
mektedir(OECD, 2020). TÜİK verilerine 
göre gençlerde işsizlik oranı, 2017 yı-
lında %18,5 iken 2018 yılında %19,6 ola-
rak gerçekleşmiştir. Bu oran, 2018 
yılında genç erkeklerde %17,4, genç ka-
dınlarda ise %23,7 olmuştur. 

Türkiye ekonomisinin gelişim süre-
cinde, ortaya çıkan sanayi ve hizmet 

alanlarını ifade eden emek piyasasının ih-
tiyaç duyduğu donanıma sahip genç 
insan kaynağının yetiştirilmesi konu-
sunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu kap-
samda özellikle lise ve yüksekokul 
eğitiminin yeniden şekillendirilmesi ihti-
yacı söz konusudur. Bu kapsamda, eko-
nomideki ve teknolojideki gelişmelerde 
göz önünde bulundurularak eğitim siste-
minin lise ve lisans düzeyinde yeniden 
gözden geçirilmesini zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu noktada mesleki eğitim 
sistemi ve staj imkânları güçlendirilerek 
gençlerin becerileri artırılmalı ve işgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler, 
gençlere kazandırılmalıdır. Gençler, Sa-
nayi 4.0 kapsamında ortaya çıkan ihtiyaç-
lar doğrultusunda bilişim sektörü ve 

geleceğin meslekleri olarak öngörülen 
mesleklere ve alanlara yönlendirilmelidir. 
İşgücü piyasasında ortaya çıkacak ihti-
yaçlar doğrultusunda ilgili kurum ve ku-
ruluşlar tarafından genç işgücünün 
eğitilmesi ve söz konusu alanlarda istih-
dam edilmesi için gerekli çalışmalar ya-
pılmalıdır. Gençlik istihdamında önemli 
unsurlardan birini mesleki eğitim oluştur-
maktadır. Ülkemizde, istihdam ve mes-
leki eğitimin bağlantılarını sağlamak için 
kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. Eğitim sisteminin nitelikli 
iş gücü yetiştirebilmesi için okul öncesi 
eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim 
süreçlerinin bir bütün olarak yeniden ele 
alınması ve işletmelerle işbirliği yapıla-
rak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Gençler, Sanayi 4.0 kapsamında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda  
bilişim sektörü ve geleceğin meslekleri olarak öngörülen mesleklere ve  

alanlara yönlendirilmelidir. 
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Bu kapsamda sağlıklı bilgi üretimi ve uy-
gulama geliştirilmesi sürecinde üniversi-
telerde bulunan gençlik araştırma ve 
uygulama merkezlerinin güçlendirilmesi 
önem kazanmaktadır. 

Gençler için kısıtlı iş imkânlarının ya-
nında gençlerin bulabildikleri işlerin kali-
tesinde de sorunlar vardır. Türkiye’de 
gençlerin yarısından fazlası kayıt dışı 
ekonomide istihdam edilmektedir. Bu 
işler düşük ücretli, kısıtlı öğrenme im-
kânı, sosyal güvenlik ve kariyer imkân-
ları olan işlerdir. 

Toplumsal hayatın güçlenmesi için ne 
istihdamda ne de eğitimde olan gençlere 
yönelik izleme sisteminin oluşturulması 
faydalı görülmektedir. Kırsal çevrede ta-
rımsal üretim ve verimli kaynakların ko-
runması kapasitelerinin arttırılması, 
Kırsal alanlarda gelir getirici aktiviteler 
için beceri ve eğitimlerin geliştirilmesi, 
Çiftçi ailelerin nüfus baskısının azaltıl-
ması ve refahlarının desteklenmesi, Top-
luluk ve diğer gruplar içinde birlikte iyi 
çalışma becerilerinin ve liderliğin gelişti-
rilmesi bu kapsamda önemli görülmekte-
dir 

Gençlere ilişkin önemli bir unsuru katı-
lım oluşturmaktadır. Katılım genel olarak 
sosyal, siyasal ve ekonomik olarak top-
lumla bütünleşmeyi ifade eder. Bu kap-
samda katılımın güçlendirilmesi ve 
gönüllük faaliyetlerinin desteklenmesi 
önem taşımaktadır. Genç bireylerin hak-
larının farkındalık düzeyini arttırılması 
sürecinde sivil toplum faaliyetlerine katı-
lımın özendirilmesi gereklidir. Sivil top-
luma katılım incelendiğinde bu oranın 
Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından 
oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ka-
tılımda kadın katılımının sağlanması ve 
desteklenmesi cinsiyet eşitliğinin sağlan-
ması önem kazanmaktadır. 

Katılımın önemli bir boyutunu Türk 
kültürü içinde önemli bir yeri olan gönül-
lülük faaliyetleri oluşturmaktadır. Köklü 
kültürel temellerine sahip olduğumuz bu 
faaliyette bireylerin özgür iradeleri ile 
toplumun genelinin iyiliği için yapılan 
maddi menfaat beklentisi olmadan ger-
çekleştirdikleri faaliyetler ifade edilmek-
tedir. Gönüllük faaliyeti toplumda farklı 
kesimlerin birbirini tanımalarını sağlayan 
ve dayanışmayı tesis eden bir harekettir. 
Bu hareket toplumsal kesimler arasındaki 
ilişkileri güçlendirirdir. Tarihimizde iyi 
örneklerine sıklıkla rastladığımız, gönül-
lülük düzeyi Türkiye’de halen görece dü-
şüktür. Tüm toplumsal kesimleri 
kapsayıcı olacak şekilde gönüllülük faali-

yetlerine katılımlarının arttırılması, faali-
yetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan 
gönüllü gençlerin ulaşım, günlük yiyecek 
gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için kullanabilecekleri maddi desteği içe-
ren cep harçlığı uygulamasına yönelik 
yasal düzenlemelerin gerekliliği görül-
mektedir. 

Gençlere ilişkin olarak önemli bir alanı 
sağlık alanı oluşturmaktadır. Bu kap-
samda sağlık psikolojik ve fizyolojik de-
ğişimlerin yoğun olarak görüldüğü bu 
dönemde daha da önem kazanmaktadır. 
Bireyin kendini tanıması ancak doğru bil-

gilenmeyle mümkün olmaktadır. Bunun 
nasıl yapılabileceğine ilişkin en etkin 
yöntem kamu kurumlarının koordinasyo-
nunda geliştirilebilecektir. Milli Eğitim 
Bakanlığının müfredatına ergen ve genç 
sağlığında yaşa göre yapılandırılmış bir 
eğitimin girmesinin sağlanması, okuldaki 
ergenlik dönemindeki bireyler ile ilgili 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakan-
lığın koordinasyonunun arttırılması önem 
kazanmaktadır. Sağlıkla ilgili  konularda  
okul, öğrenci ve ebeveyn ilişkisi güçlen-
dirilmelidir. Bu kapsamda üreme sağlığı 
ve cinsel sağlık konusunda bilgi ve bilgi-
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Katılımın önemli bir boyutunu Türk kültürü içinde önemli bir yeri 
olan gönüllülük faaliyetleri oluşturmaktadır. Köklü kültürel  

temellerine sahip olduğumuz bu faaliyette bireylerin özgür iradeleri 
ile toplumun genelinin iyiliği için yapılan maddi menfaat beklentisi 
olmadan gerçekleştirdikleri faaliyetler ifade edilmektedir. Gönüllük 

faaliyeti toplumda farklı kesimlerin birbirini tanımalarını sağlayan ve 
dayanışmayı tesis eden bir harekettir. 
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lendirme eksikliğinin gideril-
mesi kapsamında, okul sağlığı 
programı olarak ebeveyn, okul 
çalışanlarını da içeren bir ergen 
sağlığı metodunun geliştirilmesi 
önem kazanmaktadır. Sağlıklı 
bireylerin yetişmesi için ergen-
lik dönemindeki bireylerin 
sorun çözme kabiliyetlerinin art-
tırıcı yaşam becerileri eğitimle-
rinin düzenlenmesi öne 
çıkmaktadır Engellilik kapsa-
mında ise atılan adımların güç-
lendirilmesi gerekli 
görülmektedir. Bu kapsamda en-
gelli gençlere yönelik daha kap-
samlı bir mevzuatın 
oluşturulması ve aktif hayata ka-
tılımlarının sağlanmasına yöne-
lik tedbirler alınması, engellilere yönelik 
ailelerin ve hizmet sunucularının bilin-
çlendirilmesi, yeni oluşturulan eğitim 
portallarında fiziksel, işitsel ve görsel ye-
tisi olmayan veya eksik olan gençlere yö-
nelik uygulamaların artırılması, eğitim 
materyali geliştirme, idari kayıtları sağ-
lamlaştırma ve engel türüne göre farklı 
politikaların geliştirilmesi faydalı olacak-
tır. 

Gençlik ve sağlık ilişkisi kapsamında 
önemli alanlardan birini alkol, uyuşturucu 
madde, teknoloji, kumar gibi birçok 
alanda görülebilen zararlı alışkanlıkları 
kapsayan bağımlılık konusu oluşturmak-
tadır. Gençlerde gerek madde gerekse 
davranışsal bağımlılıklar konusunda far-
kındalığın arttırılması gereklidir. Bu kap-
samda bağımlılıkla mücadele konusunda 
gençlerin online olarak ulaşabileceği por-
talların kurulması, konuyla ilgili uzmanla-
rın gönüllü olarak çalışmalarının teşvik 
edilmesi, gençlerin ve sivil toplum kuru-
luşlarının gönüllülük faaliyetlerinin ve ça-
lışmalarının desteklenmesi, genç dostu 
kent kavramı esasında serbest zaman faa-
liyetlerini arttıran bir yerel yönetim anla-
yışının geliştirilmesi faydalı olacaktır. 

 Gençlerin sağlıklı beslenme konu-
sunda farkındalık düzeylerinin arttırılması 
gereklidir. Özellikle obezite sorununun 
artan bir tehlike oluşturmasına dikkat çe-
kilmeli beslenme konusunda bilinç düze-
yini yükseltecek işbirliklerinin yolu 
aranmalıdır. 

Genç bireylerin yoğun olarak ilgilen-
dikleri faaliyet alanlarından birini bilişim 
alanı oluşturmaktadır. Bilişim yaygın ve 
artan etkisi ile başka birçok alanla ilişkili-
dir. Sadece bilgisayar ve donanımlarını 
kapsamayan, bilgisayar sistemleriyle bağ-

lantılı tüm bilişim sistemlerini ifade eden 
bu alan istihdam alanında olduğu gibi sos-
yal medyada da önem kazanmaktadır. Bu 
alanın sorunlu bir alan olarak gelişme-
mesi ve toplumsal kalkınma üzerindeki 
olumlu etkisi ile doğru ve amacına uygun 
kullanımın ebeveynlere ve çocuklara öğ-
retilmesi önem kazanmaktadır. Nefret 
söylemini önleme yasasının oluşturul-
ması, mahremiyet eğitiminin küçük yaş-
tan itibaren verilmeye başlanması ve 
sosyal medya üzerine mevzuatın güçlen-
dirilerek sosyal medya araçları ve içerik 
üretkenliğinin TUBİTAK gibi kurumlarca 
desteklenmesi gereklidir. 

Yurt dışında yaşayan Türk gençleri 
önemli bir konudur. İki farklı kültürün 
üyesi olan bu gençlerin ana kitleyle ba-
ğını oluşturan ilişkilerinin güçlendiril-
mesi önem kazanmaktadır. Bu kapsamda 
yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin 
Türkçeyi kullanma becerilerinin geliştiril-
mesi ve gerek içinde yaşadıkları kültüre 
ilişkin kazanımlarını sağlamalarının ge-
rekse Türk kültürünü korumalarına ilişkin 
destek gerekli destek mekanizmalarının 
sağlanması gereklidir. Bu kapsamda kap-
sayıcı bir bakış açısıyla hareket edilmesi 
kimlik duygusunu güçlendirmektedir. 
Güçlenen Türkiye ekonomisi göç süre-
cinde Türkiye’nin hedef ülke olma niteli-
ğini arttırmıştır. Türkiye, coğrafi konumu 
itibariyle göçmenlere kapılarını açan, ih-
tiyaç duyanları koruma altına alan ve 
dünya kamuoyu tarafından da saygı du-
yulan bin yıllık köklü bir göç geleneğine 
sahiplik etmiştir. Bu kapsamda geçici ko-
ruma altındaki göçmenler gerekse düzen-
siz göçmen gençler konusu önemli bir 
sorun alanı oluşturmaktadır. Özellikle ge-
çici koruma altındaki gençlerin nüfusu 

kendi kategorilerinde oldukça yoğundur. 
Bu göçmenlerin uyumu konusunda faali-
yetlerin arttırılması önem kazanmaktadır. 

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı hızlı 
değişim kuşaklar arasında önemli farklık-
lar meydana getirmiştir. Hızla gelişen 
Türkiye’de birey olmanın güçlendiril-
mesi önem arz etmektedir. Güçlü bireyler 
bu değişim sürecinde mutlu ruh duru-
munu aynı zamanda girişimci bir karak-
teri ortaya koyacaktır. Birey olma 
sürecindeki güçlenme aynı zamanda gün-
lük hayata ilişkin –aile, iş, vb alanlarda- 
sorun çözme kabiliyetini de arttıracaktır. 
bu kapsamda, gençlere sağlıklı yaşam be-
cerilerinin medya üzerinden kazandırıl-
ması, erken yaştan başlayarak kariyer 
danışmanlığı hizmetlerine erişim sağlan-
ması ve kariyer planlamasının özendiril-
mesi, gençlerin iş bulma kaygılarını 
azaltıcı psikolojik, sosyal desteklerin sağ-
lanması, İyi rol modellerin gençlere tanı-
tılması, gençlere yönelik hizmet üreten 
alanlarda –yurtlar, gençlik merkezleri 
vb.) sosyolog, psikolog, sosyal hizmet 
uzmanı istihdamının sağlanması önemli-
dir. 

Sağlıklı ve iyi eğitimli bir gençlik Türk 
toplumsal yapısının sürdürülmesinin te-
melidir. Türkiye’nin gösterdiği gelişme 
çizgisinin devam ettiricisidir. Gerek 
kamu kurum ve kuruluşları gerekse sivil 
toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu 
gençlik çalışmaları bu temelle hareket et-
mektedir. Gençlik çalışmaları alanının 
gençlik konusundaki politikaların koordi-
nasyonu, gençliğe ilişkin faaliyette bu-
lunma durumuna ilişkin statüler(gençlik 
çalışanı, akran eğitici, gençlik lideri vb.), 
mesleki yeterlilikler ortaya konularak 
güçlendirilmesi gerekli görülmektedir. 

Yurt dışında yaşayan Türk gençleri önemli 
bir konudur. İki farklı kültürün üyesi olan bu 

gençlerin ana kitleyle bağını oluşturan  
ilişkilerinin güçlendirilmesi önemlidir
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T
ürkiye’de üçüncü sektörde yer 
alan kuruluşları anlatmak için 
kullanılan en yaygın kavram 

“sivil toplum kuruluşu” ifadesidir. Türk 
Dil Kurumuna göre “toplumdaki çeşitli 
sorunları bağımsız olarak ele alıp ka-
muoyunu bilgilendirme ve aydınlatma 
görevi yapan, öneriler sunan her türlü 
birlik, sivil toplum örgütü” olarak tanım-
lamaktadır. 

Ülkemizde STK’ların önemli bir kıs-
mını vakıflar ve dernekler oluşturmakta-
dır. STK’ların kapsamı 
geniş bir biçimde değer-
lendirildiğinde içerisinde 
vakıflar ve derneklerin 
yanı sıra birlikler, koope-
ratifler, sendikalar, meslek 
odaları ve partiler gibi 
farklı amaçlar için oluştu-
rulan örgütler bulunmak-
tadır. 

Türkiye’de STK’lar, 
ulusal ve uluslararası mev-
zuatta kabul edilen düzen-
lemeler, Avrupa Birliği 
(AB), Dünya Bankası 
(WB) ve Birleşmiş Millet-
ler (BM) gibi uluslararası 
kuruluşların destekleri ile 
yaygınlaşmaktadır. Diğer 
taraftan gelişmiş ülkeler-
deki STK sayısı ve finansal boyutları ile 
mukayese edildiğinde geliştirilmesi ge-
reken bir alan görünümündedir. 

Türkiye’de vakıf anlayışı köklü bir 
geçmişe sahip olmakla birlikte yaygınlık 
gösterememiştir. Dernekler ise 20’inci 
yüzyılın başından itibaren kurulmaya 
başlanmıştır. 

İletişimin, özellikle telekomünikasyon 
ve internet hizmetlerinin yaygınlaşması 
ve ucuzlaması yerel, ulusal ve uluslar-
arası düzeyde örgütlenme maliyetlerini 
azaltmıştır. 

1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de 
dernek ve vakıf sayısında yapılan hu-
kuki düzenlemeler nedeniyle artış ol-
makla birlikte, kişi başına düşen dernek 

ve vakıf sayısının gelişmiş ülkelere göre 
düşük olduğu görülmektedir. Dernek sa-
yısındaki artış vakıf sayısındaki artışa 
göre daha hızlıdır. Avrupa Birliği süreci 
ve özellikle verilen hibe destekleri der-
nek sayısının artışında etkili olmuştur. 
STK’ların sayısının az olması gönüllü 
sayısını da etkilemektedir. 

Sivil toplum kavramı, sivil toplum ku-
ruluşları ve hükümet dışı örgütlerle bir-
likte BM sistemi içerisinde kamu ve özel 
sektörün yanında üçüncü bir yapıyı teş-

kil etmektedir. Bu bağlamda, BM açısın-
dan, sistemin hedeflerine ve 
çalışmalarına sağladığı katkılar dolayı-
sıyla sivil toplumla iş birliği ve koordi-
nasyon bir gerekliliktir.  

STK’ların varlığı, görüşleri, faaliyet-
leri ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği, yapılan işlerin meşruiyetini artır-
maktadır. 

STK’ların varlık sebebini ve özellikle-
rini açıklayan farklı teorik modeller ge-
liştirilmiştir. 

Bu teoriler aynı zamanda sektörler 
arası işbirliğinin de temellerini açıklayı-
cıdır. Günümüzde söz konusu modeller-
den en çok gündemde olanlardan birisi 
kalkınma sürecinde STK’ların devletin-

yetersiz kaldığı durumlarda tamamlayıcı 
rolünü vurgulayanlardır. 

STK-Devlet iş birliğinde en çok dik-
kat çeken hususlardan birisi finansman 
konusudur. 

STK’ların hizmetlerini sunabilmesi ve 
hak arama ve bağımsızlıklarını koruması 
finansal yeterlilikleri ve politik bağlantı 
dereceleriyle yakından ilişkilidir. Geliş-
miş ülkelerin pek çoğunda STK’lar dev-
letin finansman desteğinden 
yararlanmaktadır. 

Ülkemizde STK’ların finansmanı üye-
lerin katkısı ve bağışlarla birlikte, kuru-
lan işletmelerden ve devlet katkılarından 
sağlanabilmektedir. Devlet; STK’ları 
vergi muafiyetleri, hibeler, sözleşmeler 
yoluyla desteklemektedir. 

Demokrasi, çoğulculuk, hoşgörü, sivil 
katılım ve vatandaşlık bilinci güçlü bir 
sivil toplumun temel değerleridir. 
STK’ların varlığı ve yaygınlaşması 
güçlü bir sivil toplum kültürünün oluş-
masına bağlıdır. Türkiye’nin kalkınma 
sürecinde STK’ların hukuki zemininin 
sağlamlaşması, sayısının ve niteliğinin 
artması, karar alma süreçlerine daha 
fazla katılımı, mali yapısının ve insan 
kaynağının güçlenmesine bağlıdır. 
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MASTER22.qxp_Layout 1  29.10.2020  21:02  Page 60



DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR-POLİTİKA KILAVUZU

61 

Örgüt teorisi alanının önemli isimlerin-
den Charles Perrow, insanlığın örgütler 
çağında yaşadığını ve kamusal hayatın 
çok azının örgütsel ortam dışında gerçek-
leştiğini belirtir. Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK’lar) örgütler çağının devlet ve özel 
sektör dışında ancak onlarla birlikte ve 
bazen de iç içe faaliyetler gösteren ve 
hizmetler sunan kuruluşlarıdır. Örgütler 
sabit kalmamakta ve kendilerini sürekli 
değiştirmek ve yenilemek zorunda hisset-
mektedirler. Örgütler bu değişim ve yeni-
lemeyi yaparken çevresel değişimleri 
takip etmekte, değişimlere ayak uydur-
maya veya direnç göstermeye çalışmakta 
ya da doğal olarak değişmektedir. 

Dünya genelinde kamu sektörü, özel 
sektör ve gönüllü sektör olmak üzere üç 
temel sektör bulunduğu kabul edilmekte-
dir. Kamu sektörü, öncelikle sosyal dü-
zeni korumaya çalışır. Bu misyonu meşru 
otorite ve kurallarla başarır. Çoğunluğun 
menfaatlerini temsil eder ve politik sa-
hada faaliyet gösterir.  

Özel sektör, mal ve hizmetlerin üreti-
miyle ilgilenir. Özel sektör, bireysel men-
faatleri temsil eder, piyasa ortamında 
faaliyet gösterir ve kâr maksimizasyo-
nunu hedefler. İnsanlar, ticari amaçlar ve 
hedefler dışında da bir araya gelmekte ve 
birlikler oluşturmaktadır.  

Bu oluşturulan birlikler özel sektördeki 
işletmelerden ve kamu kurumlarından 
farklı özelliklere sahiptir ve üçüncü bir 
sektörü oluşturur. STK’lar üçüncü sektör 
içerisinde faaliyet gösteren örgütlerden 
oluşmaktadır. 

STK’lar; farklı altyapılardan, farklı 
bakış açılarından, benzer ilgilere sahip in-
sanların bir araya gelmesine ve sosyal ka-
tılımda bulunmasına imkân 
sağlamaktadır. Bu kuruluşlar yenilikçiliğe 
ve modern toplumların problem çözme 
kapasitelerine katkıda bulunmaktadır. 
STK’lar; toplumsal katılımı artırmak, 

sivil ve kültürel değerleri korumak ve ge-
liştirmek gibi sivil toplum başlığı altında 
bulunan, daha az görünürlüğü olan ancak 
önemli roller üstlenmektedirler. 

STK’lar, belirli sosyal vizyonların 
ifade edilmesi ve gerçekleştirilmesiyle il-
gilenir. Bu hedefleri kurucuları, yönetici-
leri, üyeleri ve yararlanıcılarının ortak 
değerleriyle başarır. Ayrıca istekleri mar-
jinal kabul edilen kişilerin beklentilerini 
temsil eder ve sivil toplum alanında faali-
yet gösterir. Bu kurumlar insanlara yerel, 
ulusal ve küresel olarak hizmet edebilme 
fırsatı ve alternatifi sunarlar. 

 Sivil toplum heterojen bir yapıda oldu-
ğundan, STK’lar ortak arzuların yanı sıra 
keskin farklılıkları da yansıtmaktadır. 
STK’lar sanat ve kültürden sağlık ve eği-

time uzanan birçok alanda yer almakta-
dır. STK’lar topluluk ve toplumun talep 
ve beklentilerinin yerine getirilmesinde, 
demokratik sürecin etkili işlemesinde, 
toplumda güven düzeyini artırmada, 
farklı insanların bir araya gelerek ortak 
bir amaca hizmet etmesinde önemli rol 
oynayan kurumlardır. 

STK’lar sivil toplumun kurumsallaş-
mış yapılarıdır. Bir toplumda yaşayan in-

sanların birbirleriyle ilişkisini ve güven 
düzeyini ifade eden sosyal sermayenin 
gelişmesinde en önemli unsurlardır. Aynı 
zamanda toplum inşası ve toplumu güç-
lendirme stratejilerinin de parçasıdırlar. 

STK’lar daha geniş bir sivil ve modern 
toplumun refah sisteminin parçası olarak 
görülmektedir. Bu yapılar, devlet ve iş 
dünyasının yanında yeni bir kurumsal 
yapı oluşturmaktadır. STK’lar denildi-
ğinde vakıf ve dernek gibi kurumsal ya-
pılarla birlikte aynı zamanda hayır, 
hayırseverlik, bağış, gönüllülük, sosyal 
sorumluluk, saygı, toplumsal miras ve 
çevre gibi faaliyetler, değerler ve bu de-
ğerlerin arkasındaki motivasyonlardan da 
bahsedilmektedir. 

 MEVCUT DURUM ANALİZİ 
Sivil toplum; tolerans, diğerlerine 

saygı, hayır gibi ortak değerler ve iyilik-
lerde sivil eylemlerin ortak bir kavramı-
dır. Bu kavram; şiddet içermeyen, kendi 
kendini organize eden, kendi kendini 
yansıtan, kendi arasında ve devlet kurum-
larıyla sürekli olarak farklı düzeylerde 
ilişkileri olan, yasal olarak korunmuş 
devlet dışı kurumların karmaşık ve dina-
mik bir birleşeni olarak tanımlanmakta-
dır. 

Habermas’a göre (1991) sivil toplum 
daha spontane olarak oluşturulan birlik-
ler, örgütler ve hareketlerden oluşmakta-
dır. Hegel’de ise devlet ve sivil toplum 
birbirine bağımlıdır ancak ilişkileri geri-
lim doludur ve karmaşık bir sözleşme ge-
rektirmektedir. 20’inci yüzyılda sivil 
toplum; sivillik, popüler katılım ve sivil 
düşünce (Putnam, 2000), kamu alanı 
(Habermas 1991), kültür (Gramsci) ve 
toplumculuk açısından toplum kavramla-
rıyla ilişkilendirilmiştir. 

STK’lar sivil toplumun kurumsallaş-
mış yapılarıdır. Tarih boyunca farklı yer-
lerde farklı amaçlar için kurulmuştur. Her 
ülkenin tarihsel ve kültürel dinamiklerin-

CHARLES PERROW JURGEN HABERMAS HİLARY PUTNAM ANTONIO GRAMSCI

GEORG W. F. HEGEL
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den beslenerek ortaya çıkan STK’lar sivil 
katılım düzeyi, teknolojik keşifler, ekono-
mik koşullar ve devletin gücüne bağlı 
olarak varlığını olgunlaştırmıştır. Top-
lumsal gelişmeler ve değişimlerden or-
taya çıkan STK’lar zamanla toplumsal 
gelişmeleri ve değişimleri etkiler olmuş-
tur. 

STK’ların modern şekli, endüstrileşme 
dönemi boyunca 19’uncu yüzyılda çoğu 
Batı ülkesinde, kentli elitlerin artışı, bü-
yüyen orta sınıf ve hızla genişleyen işçi 
sınıfıyla ortaya çıkmıştır. Birlik kurma 
hakkının yanı sıra kadın, sivil haklar ve 
çevre hareketleri gibi başarılı sosyal hare-
ketlerin her biri yüzlerce STK’nın oluşu-
munu sağlamıştır. 

20’nci yüzyılın başlangıcından itibaren 
yaşanan gelişmeler STK’ların yerel, ulu-
sal ve ulus ötesinde yaygınlaşmasına yol 
açmıştır. İletişimin, özellikle telekomüni-
kasyon ve internet hizmetlerinin yaygın-
laşması ve ucuzlaması yerel, ulusal ve 
uluslararası düzeyde örgütlenme maliyet-
lerini azalttı. Genel olarak büyük dünya 
ekonomilerinde olumlu ekonomik koşul-
lar yaşanmıştır. Bu dönemde, görece ola-
rak refah içerisinde yaşayan nüfus kayda 
değer biçimde artmıştır. Gelişmiş ülke-
lerde bireysel fırsatları vurgulayan ve 
devletlerin kontrol mekanizmalarına ihti-
yaç duyduğu anlayışı yaygınlaşmıştır. 
Çoğu ülkede örgütlenme özgürlüğü ve 
ifade özgürlüğüyle birlikte demokrasinin 
genişlemesi ve hukukun üstünlüğüne 

vurgu STK’ların büyümesini sağlamıştır. 
Günümüzde ise STK’ların yerel, ulusal 

ve uluslararası destekçilerinin sayısı ciddi 
biçimde artış göstermektedir. Uluslararası 
düzeyde, Dünya Bankası, BM ve AB gibi 
kurumlar ve çoğu gelişmekte olan ülke, 
kalkınmaya devlet odaklı ve piyasa 
odaklı yaklaşımlar arasında bir denge 
aramakta ve STK’lara daha fazla sorum-
luluk vermeye çalışmaktadırlar. STK’la-
rın varlığı ve etkisi gelişmişliğin önemli 
bir göstergesi haline gelmiştir. İlginçtir ki, 
küreselleşmenin etkisiyle doğan bazı 
STK’lar zamanla küreselleşmeyle müca-
dele eden STK’lara dönüşmüşlerdir. 

STK’ların varlığı, görüşleri, faaliyetleri 
ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
yapılan işlerin meşruiyetini artırmaktadır. 
STK’lar ülke içinde devletin ve özel sek-
törün sınırlarını zorlayan, faaliyetleriyle 
sınırları aşan, sunduğu hizmetlerden daha 
çok kişinin yararlandığı modern dünya-
nın en etkili kurumlarından birisi olmuş-
tur. 

Gelişmiş ülkelerin gelişmişlik göster-
gelerinden bir tanesi de sahip olduğu 
STK’lar ve bunların ekonomik büyüklük-
leridir. STK’lar bilhassa gelişmiş ülke-
lerde önemli bir istihdam sahası, sosyal 
refahın yükselmesinin önemli kurumları 
ve kültürel değerlerin korunması ve gele-
cek kuşaklara taşınmasının önemli mer-
kezleri haline gelmiştir. 

Dünyada Genel Durum 
STK’ların önemi, sayısı ve bilinirliği 

yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gi-
derek artmaktadır. STK’lar artık yerel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir 
ekonomik ve sosyal güçtür. Yaptıkları 
faaliyetler ve hizmetler çok daha fazla ses 
getirmekte ve karşılık bulmaktadır. 

STK’ların yaygınlaşması birçok faktö-
rün yanı sıra, her türde insani hizmetler 
için daha fazla talep, refah artışı ve özel-
leştirme politikaları, demokrasinin yayıl-
ması ile bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler ve sonuç 
olarak örgütlenme maliyetindeki azalış-
lardan kaynaklanmaktadır. 

Dünya’da STK’ların Tanımlanması 
Kamu ve özel sektör dışında üçüncü 

bir sektörü oluşturan kuruluşları tanımla-
mak için standartlaşmış kavramlarbulun-
mamaktadır. Bu sektörü tanımlayabilmek 
için sivil toplum, sivil toplum kuruluşları, 
gönüllü kuruluşlar, devlet/hükümet dışı 
örgütler (NGO), sivil toplum kuruluşları 
(STK), yardım kuruluşları, vergi istisnası 
örgütler, hayır kurumları, üçüncü sektör 
örgütleri, bağımsız sektör, kâr amacı güt-
meyen örgütler ve sosyal sektör örgütleri 
gibi birçok farklı terim kullanılmaktadır. 
Bu kavramsal farklılık ve kavramsal ter-
cih ülkelere göre de değişebilmekte ve 
her bir bir kavramın içerisinde de sivil 
toplum kuruluşlarının kapsamı farklılaşa-
bilmektedir. 

Birleşmiş Milletlerin hesaplamalarda 
kullandığı ve daha çok ekonomik yakla-
şımlarda kullanılan kâr amacı gütmeyen 
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Farklı kavramlar sivil toplum  
kuruluşlarının farklı özelliklerini ön 

plana çıkarmakla birlikte her bir  
kavramın kendi içinde doğruları ve  

eksiklikleri bulunmaktadır. 

MASTER22.qxp_Layout 1  29.10.2020  21:02  Page 62



DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR-POLİTİKA KILAVUZU

63 

kuruluş kavramının içerisinde orkestralar-
dan, araştırma enstitülerine, dini yapılar-
dan gündüz bakım evlerine, rehberlik 
kurumlarından hastanelere kadar birçok 
kurum yer alabilmektedir. 

Farklı kavramlar bu kuruluşların farklı 
özelliklerini ön plana çıkarmakla birlikte 
her bir kavramın kendi içinde doğruları 
ve eksiklikleri bulunmaktadır. İlk olarak 
yardım kelimesi bu örgütlerin özel sek-
törden aldığı desteği vurgulamakta ve 
hem yardım eden hem de yardım alanlar 
kapsanmaktadır. Bağış yardımları bu ku-
ruluşların gelirlerinin tek ve esas kayna-
ğını oluşturmaz ve bu kurumların çoğu 
yardım kurumu değillerdir. İkinci olarak, 
bağımsız sektör terimi bu örgütlerin dev-
let ve özel saha dışında üçüncü bir güç 
olarak oynadığı rolün altını çizer. Diğer 
taraftan, bu örgütler gelir için hem devlet 
hem de özel işletmelere büyük oranda 
bağlı oldukları cihetle politik ve finansal 
olarak bağımsızlıktan uzak yapılara sahip 
olabilmektedir. Son olarak, gönüllü kuru-
luşlar veya gönüllü sektör kavramı, gö-
nüllülerin katılımını ve yardımların 
gönüllü doğasını vurgulamaktadır. Ancak 
bu kuruluşların faaliyetleri sadece gönül-
lüler tarafından değil ücretli personel 
tarafından da yerine getirilmektedir. 

Sivil toplum kavramı, sivil top-
lum kuruluşları ve hükümet dışı 
örgütlerle birlikte BM sistemi içe-
risinde kamu ve özel sektörün 
yanında üçüncü bir yapıyı teşkil 
etmektedir. Bu bağlamda, BM 
açısından, sistemin hedeflerine 
ve çalışmalarına sağladığı katkı-
lar dolayısıyla sivil toplumla iş 
birliği ve koordinasyon bir gerekli-
liktir. 

Üçüncü sektör içerisinde yer alan 
yapılar yasal, işlevsel, ekonomik ve yapı-
sal olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. 
Yasal tanımlama çalışmalarında üçüncü 
sektör içindeki yapıları tanımlamak için 
belki de en kesin ve doğru yöntem bir ül-
kenin kanunları, hukuki düzenlemeleri ve 
yargı kararlarında yer verilen tanımlarına 
ve bağlamlarına bakmaktır. Örneğin; 
Amerika’da bu sektörü tanımlamak için 
özel sektörden farklı olarak vergiden 
muafiyetleri dikkate alınarak kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar “non-profit sector” 
kavramı benimsenmiştir. 

 Amerika’da kâr amacı gütmeyen kuru-
luşların çok büyük bir kısmı Gelir Vergisi 
Kanunu’nun (Internal Revenue Code) is-
tisnaları düzenleyen 501’inci maddesinin 
vergiden muaf kuruluşları belirten (c) fık-

rasının 3 ve 4’üncü bentlerinde yer al-
makta ve 3’üncü bentte değerlendirilen-
lere yapılan bağışlar vergiden 
düşmektedir. 

501(c) (3) statüsünde olabilmek için, 
bir kuruluş̧ üç testten geçmelidir. Bu test-
ler; örgütsel test, politik test ve varlık tes-
tinden oluşmaktadır. Kâr amacı 
gütmeyen kuruluş̧ herhangi bir kanuni 
amaç için kurulabiliyorken, 501(c) (3) 
statüsü için örgütsel test bunların; eğitim, 
edebiyat, din, hayır hizmetleri, bilimsel 
faaliyetler, kamu güvenliği, belirli ulusal 
ve uluslararası amatör spor rekabetlerini 
hızlandırma, çocuk ve hayvanlara eziyeti 
önleme başlıklarından bir veya daha faz-
lasında faaliyet göstermesini gerekli kıl-
maktadır. Politik test bu kuruluşların 
propagandadan, politik müdahaleler ve 
desteklerden, yasama konularından uzak 
kalıp kalmadığını sınarken varlık testinde 
üyelerine elde edilen gelirin kâr payı ola-
rak dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmakta-
dır. 

İşlevsel tanımlama çalışmalarında 

STK’ların yapması beklenilen normal 
görev ve roller ifade edilmektedir. Sivil 
toplumun işlevini niteleyen en eski ve 
kapsamlı tanımlardan biri İngiltere’deki 
yardımları düzenleyen 1601 tarihli Ka-
nun’un giriş̧ cümlelerinde yer almaktadır. 
Buna göre STK’lar şu görev ve rolleri 
üstlenirler: 

“Yaşlılara, biçarelere ve fakirlere yar-
dım, hastaların ve sakat askerlerin ba-
kımı, okulların bakımı, köprülerin, 
kiliselerin, otoyolların, limanların tamiri, 
kurtarma faaliyetleri, evlenmemiş̧ kızla-
rın evlendirilmesi, genç iş adamlarına ve 

meslek erbabına yardım, mahkûmlara 
yardım veya onların ıslahı, fakirlere yar-
dım.” 

STK’ların işlevlerine ilişkin dört temel 
rol tanımlanmaktadır: 

a)Hizmet sunucu rolü: Kamu prog-
ramları doğal olarak ölçekte geniş ve tek 
düze olduğundan, STK’lar özellikle azın-
lığın tercihleri için, ortak mal ve hizmet-
lerin sunumunda çeşitli önemli işlevler 
yerine getirebilir. Ayrıca bu kuruluşlar ne 
devletin ne de özel sektörün istekli ol-
duğu veya harekete geçebildiği başlıca 
hizmet sunucuları olabilir. STK’lar diğer 
sektörlerin hizmet sunumunu tamamla-
yan ve ondan niteliksel açıdan farklı olan 
hizmetleri sunabilir veyahut devlet veya 
piyasa tarafından tedariki yetersiz hiz-
metleri sunabilir. 

b)Öncü rol: STK’lar hizmet sunu-
munda yeni yaklaşımlar, süreçler veya 
programlara öncülük ederek veya dene-
yimleyerek yenilik getirebilir. Seçim sü-
reçlerine giren hükümetler ve kendilerine 
yatırım yapılan özel firmalara göre daha 
az beklentilere sahip STK’lar sahalarında 
değişimin temsilcisi olarak hizmet eder. 
Eğer getirdikleri yenilikler başarılı olursa 
devlet kurumları ve işletmeler bu yenilik 
ve uygulamaları daha geniş bir alana 
ulaştırabilir. 

c)Değer koruma rolü: Devlet ku-
rumlarının sıklıkla anayasal temelde 
veya çoğunluk tarafından farklı de-
ğerleri ifade etmede sınırlamaları bu-
lunmaktadır. İşletmeler benzer 
biçimde değerleri korumakla çok 
fazla ilgilenemez, çünkü bu pek kârlı 

bir iş değildir. STK’lar belirli değerleri 
yükseltmek ve korumak için başlıca 

mekanizmalardır ve sosyal grupların dinî, 
ideolojik, politik, kültürel, sosyal ve diğer 
görüşleri ile tercihlerini ifade etmesi ve 
duyurmasına izin verir. 

ç) Savunuculuk rolü: Politikaların 
oluşturulması sürecinde daha az temsil 
edilen veya ayrıma uğrayan grupların ih-
tiyaçları her zaman dikkate alınmaz. 
STK’lar böylece azınlıkların temsil ettik-
leri belirli menfaatler ve değerlerin sesini 
duyurmasını sağlar. Sonuç itibarıyla bu 
kuruluşlar sosyal politikalarda ve diğer 
politikalarda değişim ve gelişimleri etki-
leme amacıyla devletin eleştirilmesi ve 
izlenmesine yönelik hizmet verir. 

Dünya’da STK’ların Finansmanı 
STK’lar özel firmalar ve kamu kurum-

ları misyon ve hedeflerini başarmak için 
kaynakları nasıl elde edebiliriz sorusuyla 
yüzleşirler. STK’lar sadece belirli bir 

Sivil toplum kavramı, sivil toplum 
kuruluşları ve hükümet dışı  

örgütlerle birlikte BM sistemi  
içerisinde  üçüncü bir yapıyı teşkil 

etmektedir.
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kaynaktan gelen fona bağlı değildir. 
Temel olarak kazanılan gelire dayanan 
özel sektörün ve esasen vergi yoluyla 
fonlanan kamu kurumlarının aksine, çoğu 
STK farklı gelir akımlarının bir karışımı-
dır. STK’ların gelirleri vergiler veya kar-
lardan ziyade üyeler ve destekçilerin 
katkılarından gelmektedir. STK’lar doğal 
olarak kaynak yetersizlikleriyle yüzleşe-
bilmektedirler. Farklı fonlardan beslen-
mek yerine tek bir fondan beslenen 
STK’lar zamanla başlıca gelir kaynağının 
davranışı ve yapısını yansıtabilecektir. 
Daha çok devlet fonlarına dayanan 
STK’lar zamanla kamu kuruluşuna ben-
zeyecektir. Kazanılan gelire dayanan 
STK’lar ise piyasa firmalarına benzeye-
cektir. 

STK’lar hizmetlerini yerine getirebil-
mek için özel işletmeler kurup kendi kay-
naklarını oluşturabilir, devlet 
finansmanını kullanabilir veya üyeler ve 
yardımseverlerden gelen gönüllü katkıları 
kullanabilirler. Ayrıca ürettiklerinden 
gelir elde ederek varlıklarını sürdürebilir-
ler. 

STK’lar yapı olarak işletmeler ve 
kamu kurumlarından ayrışmakla birlikte 
bazı özellikleri paylaşır. STK’lar her-
hangi bir işletme gibi gelir ve giderini 
gösteren hesap defteri tutarlar. Bir kısım 
STK’lar kâr elde etseler bile bu kâr payı 
olarak dağıtılmaz. 

STK’ların hizmetlerini sunabilmesi ve 
hak arama ve bağımsızlıklarını koruması 
finansal bağımsızlıkları ve politik bağ-
lantı dereceleriyle yakından ilişkilidir. 
Birçok çalışmada güçlü bir finansman te-
meline sahip STK’ların daha büyük ola-
sılıkla bağımsızlığını koruyabileceği ve 
formal politika yapım süreçlerini etkile-
yebileceği sonucuna varılmaktadır. 

ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Ja-
ponya, Almanya gibi pek çok ülkede sivil 
toplum sektörü sürekli ve önemli biçimde 
finansman için devlete dayanır. Amerikan 
örneğine bakıldığında tarihsel olarak hem 
liberal hem de muhafazakârların tek ba-
şına kamu mal ve hizmetlerinin sunumu 
için devlet yapısına dayanmada isteksiz 
olduğu görülmekle birlikte İkinci Dünya 
Savaşından beri, STK’lara devlet finans-
manı istikrarlı biçimde artış göstermiştir. 

Devletin STK’ları finansal olarak des-
teklemesi için farklı enstrümanlar bulun-
maktadır. Devletin finansal destekleri; 
hibeler, vergi muafiyetleri, sözleşmeler, 
kuponlar ve krediler yoluyla gerçekleşir. 
Genel olarak, eğer devlet belirli bir STK 
ile ortak bir menfaati paylaşırsa, finansal 

destek sağlamaya ve ayrıca örgüt üze-
rinde büyük kontrol harcamaya meyilli 
olacaktır. Aksine, eğer devlet bir STK ile 
ortak menfaat paylaşmazsa, STK önem-
senmeyebilir, yasal statüsü reddedilebilir, 
hibe ve sübvansiyonlar için göz önüne 
alınmayabilir veya lehte vergi yaklaşımı 
olmayabilir. 

Bugün devletin STK’lara tanıdığı ayrı-
calıklı statü tartışılmaktadır. Bir bakış açı-
sına göre devlet STK’lara verdiği 
ayrıcalıkları kaldırmalı ve daha serbest 
bir piyasa yaklaşımına izin vermelidir. 
Diğer bir bakış açısına göre ise STK’ların 
faydalı işler yaptığı ve sürekli devlet des-
teğini hak ettiği ileri sürülür. Bu nedenle, 
gönüllü sektöre sürekli veya artan devlet 
desteği STK’ların sağladığı ortak fayda-
ları korumak için çok önemlidir. Devletin 
STK’ları desteklemesine ilişkin diğer bir 
görüşte ise devlet ve STK’ların karşılıklı 
bağımlı olması ve öyle kalması gerektiği 
ileri sürülmektedir. 

STK’lar devletin dışında da finansman 
sağlamaya çalışırlar. İlk olarak bazı 
STK’lar üyelik aidatı, özel bağışçılardan 
ve bağışlardan finansman sağlarlar. İkinci 
olarak, fon tiplerini dikkate almaksızın 
çoğu STK belirli bir kaynağa bağımlılığı 
azaltmak için kaynakların yeterli farklılı-
ğını korur. Üçüncüsü, finans sağlayanla-
rın neler yapılacağını dikte ettirmesinden 
ziyade bazı STK’lar amaçlarını paylaşan 
finansörler arayarak bunu tersine çevire-
bilir. 

Dünya’da STK’ların Diğer 
Kurumlarla İlişkileri ve İş birliği 

Karmaşık sosyal problemleri çözmek 
için birçok aktör ve kaynağa ihtiyaç du-
yulmaktadır. Kişiler ve örgütler; kaynak 
bağımlılığını veya işlem maliyetini azalt-
mak, sektörlerarası yetersizliklere çözüm 
bulmak, kaynaklarını ve bilgilerini artır-
mak, daha etkili hizmet sunumları, görü-
nürlük veya meşruluk sağlamak, 
ekonomik, sosyal, örgütsel veya politik 
bir düzine sebep için iş birliği yapmak 
amacıyla bir araya gelirler. 

İş birliği, iki veya daha fazla örgütün 
yakın çalıştığı, ortak hedefler ve amaçlar 
için kaynaklar ve sorumluluğu paylaştığı, 
genelde bir arada çalışmak veya ortak 
faaliyet olarak tanımlanır. Türk Dil Ku-
rumu sözlüğünde iş birliği “amaç ve çı-
karları bir olanların oluşturdukları 
çalışma ortaklığı, teşriki mesai” olarak ta-
nımlanmaktadır. Buna göre iş birliği, iliş-
kinin bir ileri aşamasıdır. İlişki iki şey 
arasındaki karşılıklı ilgi, bağ ve münase-
beti ifade ederken iş birliğinde ortak 

amaç ve çıkar, faydalar, karşılıklı taah-
hütler, sözleşmeler, yükümlülükler, so-
rumluluklar, süreklilik ve çıktılar 
mevcuttur. 

İş birliği; hedefler, stratejiler, ajandalar, 
kaynaklar ve faaliyetlerin bilinçli uyumu, 
yatırım ve kapasitelerin eşit yükümlü-
lüğü, risk, sorumluluk ve faydaların pay-
laşımı, finans sağlama (hibeler, hizmet 
sözleşmesi için ücret vs.), parasal olma-
yan destekler (uzmanlık, tesisler, aynî 
mal ve hizmet), zorunluluklar, düzenle-
meler ve sorumluluklar içerir. Bu nedenle 
iş birliği, otoriter eşgüdümden ve zımni 
ortak hareketten daha fazlasını ifade eder. 
Bilgi değişimi, diyalog, bilgi paylaşımı, 
beyin fırtınası, görüş ifade etme, müzake-
reler, pazarlıklar, çatışma yönetimi ve 
problem çözme iş birliğinin başarılması 
için önemlidir. 

Guy Peters ve Jon Pierre, iş birliğin-
den söz edilebilmesi için aşağıdaki hu-
susların mevcut olması gerektiğini ortaya 
koyar: 

� İki veya daha fazla aktör içerir. 
� Aktörlerin her biri kendi adına pa-

64 
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MASTER22.qxp_Layout 1  29.10.2020  21:03  Page 64



DEMOKRASİ İÇİN TÜRK GENÇLİĞİ VE KADINLAR-POLİTİKA KILAVUZU

65 

zarlık yapabilir. 
� Ortaklık uzun dönemli kalıcı bir 

ilişki içerir (hibeler veya rekabetçi sözleş-
melere bağlı ilişkiler hariç). 

� Her bir aktör ortaklığa ya maddi 
(mesela kaynaklar) ya da sembolik olarak 
katkı yapar (otoriteyi paylaşmak vs.). 

� Bütün aktörler, çıktılar için sorumlu-
luğu paylaşır. 

Yerel, ulusal ve uluslararası meselele-
rin çözümünün kamu, özel ve STK ara-
sında iş birliği gerektirdiği aşikârdır. 
Devletin yetersizlikleri, gönüllü kuruluş-
ların yetersizlikleri ve özel sektörün ye-
tersizlikleri iş birliğini mecburî hale 
getirmiştir. Bazı dezavantajları olmakla 
birlikte (eşit standartları koruma zorluğu, 
kamu kontrol ve hesap verilebilirliğinin 
kaybı, izleme maliyeti vs.), özel sektör, 
devlet ve STK’lar iş birliği yapmak için 
haklı gerekçe ve saiklere sahiptir. İş birli-
ğiyle her bir aktörün tek başına üretebile-
ceğinin ötesinde bir katma değer 
üretebileceğine inanılmaktadır. Bu iş bir-
liği, devlet ve özel sektör, özel sektör ve 
STK ve STK ve devlet arasında ya da 
üçü bir arada gerçekleşebilmektedir. İş 
birliği sadece sektörler arasında değil 
aynı zamanda sektörlerin içinde de ger-
çekleşebilmektedir. STK’lar sadece dev-
let ve özel sektörle değil kendi aralarında 
da formal ve informal iş birliği yapabil-
mektedir. 

STK-Devlet İlişkileri 
STK ve devlet ilişkisinin sağlıklı bir 

ilişki olarak yürütülmesi sadece bu iki ta-
rafa değil toplumun her katmanına katkı 
sağlamaktadır. Ancak, devlet/hükümet dı-
şındaki kurumlar (Nongovermental Orga-
nizations) olarak da tanımlanan 
STK’ların devletle ilişkilerinin sınırları 
henüz netleşmiş değildir. Topluma hizmet 
sunan yapılar olarak STK’lar ve devlet, 
bir uçta iş birliğine dönüşen diğer uçta ise 
çatışma veya baskıya yol açabilen farklı 
seviyede ilişkiler yaşamaktadır. Bu ikisi-
nin arasındaki ilişki her iki tarafında ye-
tersizliklerinden veya üstünlüklerinden 
dolayı arzu edilen bir ilişkidir. İlişkinin iş 
birliğine dönüşmesi her zaman beklenil-
memekle birlikte taraflar arasında sağlıklı 
bir ilişkinin inşa edilmesi bir gerekliliktir. 
Ülkelerin politik ve idari kültürü ile sos-
yal ve ekonomik değişimler STK’lar ve 
devlet ilişkilerini şekillendirmektedir. 

Farklı görüş açılarına sahip olunsa bile 
STK’lar devletle ilgili hususlarda önemli 
bir çözüm mercii olabilmektedir. Bir gö-
rüşe göre STK’lar devlet kurumlarından 
daha etkili, esnek ve inovatif yapılar ola-

rak görülmektedir. Bir başka görüşte, 
STK’lar devletin gücüne karşı bir ayar 
vazifesi görmektedir. Diğer bir görüşte 
ise STK’lar eşitsizlikleri azaltan ve kal-
kınmayı hızlandıran kurumlardır. 

STK ve devlet ilişkisi karmaşık, dina-
mik, çok yönlü, çok aktörlü, etkileşimsel 
ve değişkenlik gösteren canlı bir süreçtir. 
İlişkilerin şekillenmesinde sosyal, siyasal, 
kültürel, ekonomik, teknolojik gelişmeler 
ve hukuki zemin önemli belirleyicilerdir. 
İlişkiler; zaman, mekân, kişi ve kurum-
lara bağlı olarak değişebilmektedir. Yerel, 
ulusal ve uluslararası boyutta farklılaş-
makta, süreklilik ve mali, hukuki, sosyal, 
siyasal boyutlarıyla çok yönlülük göster-
mektedir. 

STK ve devletin yetersizlikleri iş birli-
ğini zorunlu hâle getirmektedir. Günü-
müzde vatandaşların devletten 
beklentileri giderek artmakta ancak bu 
beklentilerin hepsine devletin cevap vere-
bilmesi mümkün olmamaktadır. Devletin 
yeniden tanımlanması, âdem-i merkezi-
yetçi yönetim, hizmetlerin gerçekleştiril-
mesinde yerindenlik, yeni kamu yönetimi 
anlayışı, karar alma süreçlerine mümkün 
olan en geniş biçimde katılım, demokra-
tik kontrol süreci, değişimi birlikte ger-
çekleştirme düşüncesi kamu sektörü ve 
STK’ların yakınlaşmasına ve ortak hiz-
metler gerçekleştirmesine yol açmıştır. 
STK ve devlet kamusal ihtiyaçları bir-
likte karşılayabilmektedir. 

Sosyal hizmetlerde etkili bir STK ve 
devlet işbirliği bir ülkede STK’ların ölçek 
ve kapsamı için en iyi öngörülerden biri-
sidir. ABD, Hollanda veya Avustralya 
gibi sosyal hizmetler, sağlık ve eğitim 
alanında bu tür iş birliğinin olduğu ülke-
lerde STK’ların ölçeği, bu tür ilişkinin ol-
madığı Orta Avrupa ülkeleri veya Doğu 
Avrupa ülkelerinden genel olarak daha 
büyüktür. 

STK ve devlet iş birliği, devlet için 

STK’ların uzmanlık ve kapasitesini kul-
lanabilme, STK’lar için ise ihtiyaç duy-
dukları finansmanın temini anlamına 
gelmektedir. STK ve devlet arasındaki iş 
birliği aynî ve nakdî akışlar (hibeler, söz-
leşmeler, tesisler, aynî mal ve hizmetler), 
düzenlemeler ve sorumluluklar içermekte 
olup farklı şekillerde gerçekleşebilmekte-
dir. STK ve devlet iş birliğinin anlamı ve 
büyüklüğü örgütün türüne (büyük yardım 
kuruluşları, küçük yardım birlikleri vs.), 
faaliyet alanına (sosyal hizmetler ya da 
uluslararası kalkınma) ve dâhil olunan 
devlet kademesine (ulusal veya yerel 
düzey) göre değişmektedir. 

STK ve devlet ilişkisi yaygın kanaatin 
aksine çatışmadan ziyade iş birliğiyle şe-
killenmektedir. Diğer taraftan, bazı dev-
letler vatandaşın yönetime katılımına hoş 
bakmamakta, aktif biçimde STK faaliyet-
lerini sınırlandırmakta ve bastırmaya ça-
lışmaktadır. 

STK ve devlet iş birliği kamu hizmet 
sunumlarının etkililiği ve etkinliğinde, 
kamu politikalarının kalitesinin artma-
sında ve çözüm odaklı olmasında ve sos-
yal sermayenin inşasında önemli 
potansiyel faydalara yol açmaktadır. STK 
ve devlet, iş birliği yoluyla birbirini ta-
mamlar, birbirlerini güçlendirir ve zayıf-
lıklarını telafi ederler. 

Uygun ve işleyebilir politika geliştir-
mek için STK ve devlet iş birliğinin do-
ğasının, prensiplerinin, güçlü ve zayıf 

yönlerinin ve zorluklarının (SWOT ana-
lizi) açıkça anlaşılması önemlidir. 

 STK ve devlet faaliyetleri arasında, 
bilhassa kaynak sınırlamaları bağla-
mında daha az mükerrerlik vardır. Bu da 
hizmet sunumunda etkililiğe yol açar. 
STK ve devlet iş birliği daha güçlü bir 
sivil toplum oluşturabilir. Örgütsel aktör-
ler kendilerini çevreleyen sınırları aşabi-
lir ve hizmetlerini toplumun her 
kesimine ulaştırabilir. İş birliği aynı za-

ABD’de sürdürülebilir beraber  
yaşama politikası sivil toplum  
aracılığıyla halka intikal ettirilmektedir
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manda STK’ların gelişmesine de katkıda 
bulunabilir. 

STK ve devlet iş birliğinin önünde en-
geller ve zorluklar bulunmaktadır. Dev-
let, doğası itibarıyla bütün gücü elinde 
tutmak ister ve gücünü sınırlayacak veya 
azaltacak yapılara karşı şüphecidir. Dev-
letin STK’ların esnekliğini aşırı derecede 
kontrol etme arzusu iş birliğine bir teh-
dittir. 

Basit ve gerçekçi iş birliği mekaniz-
malarının yokluğu iş birliği yolunda 
büyük bir sorun oluşturabilir. STK’lar 
devletle iş birliği yapmada isteksiz olabi-
lirler. Diğer taraftan devlet de STK’larla 
iş birliği yapmaya mesafeli durabilir. 

Aynı STK’lar bir devlet kurumuyla 
karşı karşıya gelen bir ilişkiye sahip ola-
bilirken, bir diğeriyle ortak hareket ede-
bilir. Benzer şekilde, farklı STK’lar aynı 
kuruluşla farklı ilişkiler kurabilirler. 

Katılımcı demokrasinin zayıf olması 
ve STK’ların yeterince gelişmemiş ol-
ması iş birliğinin önündeki engellerden-
dir. STK ve devlet iş birliği, yolsuzluk ve 
kayırmacılığın hüküm sürdüğü veya ni-
telikli eleman sıkıntısının olduğu yer-
lerde zor gelişir. 

Karşılıklı güven eksikliği iş birliğini 
zora sokar. STK’ların karşılıklı güveni 
zedelediği durumlarda devlet, firmaları 
izlemek için kullandığı izleme mekaniz-
malarının bazılarını ayrıca STK’ları izle-
mek için de kullanabilir. 

STK’ların devletin gücüne karşı bir al-
ternatif olarak görülmesi de iş birliğini 
zorlaştırır. STK’ların devleti dengeleyen 
ve kontrol altına alan yapı olarak görül-

mesi iş birliğinden uzak durulmasına yol 
açar. 

Fowler, devletlerin, sahip oldukları po-
litik güçlerini tahrip edebileceğinden 
hatta ulusal güvenliği tehdit etme riskle-
rinden dolayı STK’lara mesafeli durdu-
ğunu, Hulme ve Edwards ise STK’ların, 
devlete yakın olmasının bağımsızlıkla-
rını tehdit edeceğine inandığını belirtir. 
STK ve devlet ilişkisinde çatışma, STK 
ve devlet politik faaliyetlerle meşgul ol-
duğunda ve STK’ların devlet politikala-
rını etkilemek için izin verilebilir 
çabalarının sınırları konusunda uzlaş-
mazlığa düşüldüğünde ortaya çıkmakta-
dır. 

İş birliğinde sorumluların ve sorumlu-
lukların önceden net biçimde belirlenme-
mesi hesap verilebilirliği 
zorlaştırmaktadır. Hesap verilebilirliğin 
düşük olması ise hizmetlerde kalite dü-
şüklüğüne, eş güdüm eksikliğine, yarar-
lanıcıların düşük memnuniyetine, 
kaynak israfına ve etkililik ve etkinlik 
problemlerine yol açar. 

Salamon’a göre, devlet etkisinin bir 
sonucu olarak STK’lar; aşırı bürokratik-
leşebilir, aşırı profesyonelleşebilir, poli-
tize olabilir ve örgütsel hedefleri göz 
önüne alarak özerklik ve esnekliklerini 
kaybedebilir. Smith ve Lipsky’ye göre iş 
birliği, STK’ları geleneksel yararlanıcılar 
ve amaçlarından uzaklaştırabilir veya 
sektör içerisinde kutuplaşmaya yol aça-
bilir. Bir ilişkide daha zayıf taraf olarak 
STK’lar iş birliği faaliyetiyle devlete tabi 
olabilir. Devletle ortak hareket ise 

STK’ların öngörülemezliği, spontaneliği, 
çeşitliliği ve yenilikçiliğine zarar verebi-
lir. 

Yerel Yönetimler-STK İş Birliği 
STK’lar yerelde kentin tümünü ve 

genel kamu yararını ve ayrıca doğrudan 
temsil ettikleri kesimlerin çıkarlarını ilgi-
lendiren görüşleri ve talepleri ilgili 
kurum ve kuruluşlara iletebilme vazifesi 
görmektedir. STK ve devlet ilişkilerini 
belirlemede yerel siyasetin, yerel temsil-
cilerin faaliyetlerinin ve yerel kurumsal 
davranışların anlaşılması gerekmektedir. 

Dünya’da STK’ların Yönetimi 
STK’larda yönetim; üyelerinin ve ör-

gütün belirlenen örgütsel hedeflerini ba-
şarmak için faaliyetleri planlama, 
örgütleme, yönlendirme ve denetleme 
sürecidir. STK’ların yönetimi farklı mo-
tivasyonlar, standartlar, zorluklar ve uy-
gulamaların bir araya gelmesinden 
oluşmaktadır. STK’lar kar saikiyle hare-
ket etmekten çok misyon saikiyle hare-
ket ederler. STK’ların performansını 
ölçebilmek ve değerlendirebilmek özel 
sektöre göre daha zordur. 

STK’ların kurumsal yapısı devlet ve 
özel sektörden farklılaşmaktadır. 
STK’ların misyonları geniş, örgütsel ya-
pısı karmaşık bir görünümdedir. Çevresi 
(paydaşlar, farklı gelir kaynakları, çeşitli 
yararlanıcıları yönetmek) ve iç bileşenle-
rinin (kurul, personel, gönüllüler, üyeler, 
kullanıcılar, müşteriler) çokluğu bu kar-
maşıklığın nedenidir. 

STK’larda karar alma süreçleri demo-
kratiktir ve örgütsel yapı daha gevşektir. 
STK’lar sermaye yoğun olmaktan ziyade 
bulunulan hizmetlerin doğası ve faaliyet 
gösterdiği sahalar nedeniyle emek yoğun 
olmaya eğilimlidirler. Doğal olarak, 
STK’ lar hem hizmet işlevlerinde (danış-
manlık, yardım etme, para toplama), 
hem de yönetimde (yönetim kurulu v.s.) 
insan kaynağına ihtiyaç duyar. 

STK’larda ücretli ve ücretsiz çalışma-
nın birçok farklı biçimi bulunur. STK’lar 
bilhassa örgütsel yaşamlarının başlangı-
cında gönüllü çalışmaya dayanır ve örgüt 
büyüdükçe ücretli personel pozisyonları 
oluşmaya başlar. STK’larda ücretli ve 
ücretsiz iş arasında bir bulanıklık vardır. 
Ücretli çalışma; genel olarak çalışan ve 
çalıştıran arasında ucu açık bir sözleş-
meyle düzenlenmiş çalışma saatleri, sü-
rekli ücret veya maaş ve belirli türde iş 
güvencesi ile tam zamanlı çalışma olarak 
tanımlanır. STK’larda ücretli çalışanlara; 
belirli bir maaş veya ücret verilmekte ve 
bunların sosyal güvenceleri bulunmakta-

SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, süre-
cin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini be-
lirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri 
(Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir.
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dır. Üyeler ve gönüllüler ise STK’larda 
ücretsiz çalışanları oluşturmaktadır. 

STK’lar gönüllülük faaliyetlerinin en 
yoğun yapıldığı kurumsal yapılardır. Gö-
nüllülük; sistematik, düzenli ve bilinçli 
bir faaliyettir. Gönüllülük bilinçli bir 
eylem, çaba, vaktini sarf etme, bilgi ve 
beceriyi kullanma, süreklilik, başkalarına 
yardım, karşılıklı rıza, doğrudan parasal 
kazanç beklentisi içerisinde olmamayı 
içermektedir. 

 Gönüllülük birçok alanda farklı bi-
çimlerde gerçekleşir. Gönüllülüğün üze-
rinde anlaşılan ortak bir tanımı 
olmamakla birlikte farklı kültürler ve 
coğrafyalarda gönüllülüğü ve gönüllüleri 
tanımlama çalışmaları bulunmaktadır. 
Gönüllülük bir kurum çatısı altında veya 
bir kurum çatısı olmadan da gerçekleşe-
bilir. 

Gönüllüler, STK’ların başarısında 
önemli yer tutarlar. Katılımcılığı artırır-
lar, farklı düşünce ve yapılardan gelen 
gönüllüler toplumun sorunlarını çözmek 
için birlikte hareket ederler. Gönüllüler 
ve STK’lar varlıklarını birbirlerine 
bağlı olarak sürdürürler. STK’larda gö-
nüllülüğün güçlenmesi için STK’ların 
nicelik ve niteliğinin artması gerekli-
dir. 

Türkiye’de Genel Durum 
Türkiye’de STK’lar, ulusal ve ulus-

lararası mevzuatta kabul edilen düzen-
lemeler, Avrupa Birliği, Dünya 
Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi 
uluslararası kuruluşların destekleri ile 
yaygınlaşmaktadır. Diğer taraftan ge-
lişmiş ülkelerdeki STK sayısı ve finansal 
boyutları ile mukayese edildiğinde geliş-
tirilmesi gereken bir alan görünümünde-
dir. 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı 
(TÜSEV) tarafından hazırlanılan Ulus-
lararası Sivil Toplum Endeksi Projesi 
(STEP) Türkiye Ülke Raporunda belirtil-
diği üzere Türkiye’de sivil toplum hare-
keti, son yıllardaki gelişimine rağmen 
vatandaşların büyük bölümünden kopuk 
kalmakta ve sadece küçük bir kesimine 
hitap etmektedir. Vatandaş katılımı dar, 
derin ve çeşitli sosyal grupların göreceli 
olarak temsil edilebildiği bir şekilde ger-
çekleşmektedir. 

STK’ların önemli bir kısmını vakıflar 
ve dernekler oluşturmaktadır. Türkiye’de 
vakıf anlayışı köklü bir geçmişe sahip ol-
makla birlikte yaygınlık gösterememiştir. 
Osmanlı Dönemi ile mukayese edildi-
ğinde de sayının az olduğu ve yeterince 
gelişme göstermediği görülmektedir. 

Mevcut vakıfların önemli bir kısmı da 
yine devlet destekli Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarıdır. Dernekler 
20’inci yüzyılın başından itibaren kurul-
maya başlanmıştır. Özellikle verilen hibe 
destekleri ve Avrupa Birliği süreci der-
nek sayısının artışında etkili olmuştur. 

Kapsam ve Mevzuat 
Türkiye’de üçüncü sektörde yer alan 

kuruluşları anlatmak için kullanılan en 
yaygın kavram “sivil toplum kuruluşu” 
ifadesidir. Türk Dil Kurumuna göre 
“Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız 
olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme 
ve aydınlatma görevi yapan, öneriler 
sunan her türlü birlik, sivil toplum ör-
gütü” olarak tanımlamaktadır. 

Yasal tanımlamalara bakıldığında Tür-
kiye’de üçüncü sektördeki yapıları ta-
nımlamak için kanunlarda, hukuki 
düzenlemelerde ve yargı kararlarında 
sivil toplum, sivil toplum kuruluşu, gö-
nüllü kuruluşlar, yardım kuruluşları, kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlar ve hayır ku-

ruluşları gibi farklı kavramlar bulun-
makta ve bunlar farklı bağlamlarda 
kullanılabilmektedir. Yasalara bakıldı-
ğında STK’lar denilince bu kuruluşların 
hangi kuruluşlardan oluştuğunu doğru-
dan belirleyen bir düzenleme bulunma-
maktadır. 

Türkiye’de STK’ların işlevsel rollerine 
göre tanımlanmasını 3294 sayılı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda görebilmekteyiz. Söz konusu 
Kanunun amaç başlıklı 1’inci madde-
sinde “Bu Kanunun amacı; fakru zaruret 
içinde ve muhtaç durumda bulunan va-
tandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle 
olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş 
veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, 
sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak 
gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi 
edilmesini sağlamak, sosyal yardım-
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir” 
denilerek bu Kanunda belirtilen amaç-
lara yönelik faaliyette bulunan sivil top-

lum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi 
aralarından seçecekleri temsilcilerinin 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vak-
fının mütevelli heyetinde görev alacağı 
belirtilmiştir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa 
göre vakıflar “gerçek veya tüzel kişilerin 
yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli 
bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel 
kişiliğe sahip mal toplulukları” olarak ta-
nımlanmaktadır. 

Türkiye, Selçuklu ve Osmanlı döne-
minden bugüne kadar yaşayan güçlü bir 
vakıf geleneğine sahiptir. Osmanlı İmpa-
ratorluğu döneminde adalet ve güvenlik 
haricinde eğitimden sağlığa kadar günü-
müzde devletin üstlendiği birçok top-
lumsal hizmeti vakıflar üstlenmiştir. 
Günümüzde de Türkiye’de bulunan va-
kıflar eğitimden, sağlığa, kültür ve sanat-
tan yardım faaliyetlerine kadar farklı 
alanlarda faaliyetler göstermektedir. 

Anayasa dahil birçok kanun ve mev-
zuat hükmünde vakıfları ilgilendiren hü-

kümler yer almaktadır. Anayasa’nın 
Dernek Kurma Hürriyeti başlıklı 
33’üncü maddesinin son cümlesinde 
“Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili 
olarak da uygulanır” denilmektedir. 
Türk Medeni 

 Kanununun 101’inci maddesinin 
3’üncü fıkrasında “vakıflarda üyelik 
olmaz” hükmü Anayasadaki bu iba-
reye dayanılarak Anayasa Mahkemesi 
kararıyla iptal edilmiştir. Buna göre 
vakıf senedinde üyeliğe ilişkin hüküm 
bulunan vakıflara üye olunabilmekte-

dir. 
Vakıflarla ilgili düzenlemeler 4721 sa-

yılı Türk Medeni Kanunun üçüncü bölü-
münde yer almaktadır. Kanunda 
vakıfların tanımı, kuruluşu ve işleyişine 
dair hükümler bulunmaktadır. Vakıflar 
Kanununda vakıflar; mazbut, mülhak ve 
yeni vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları 
başlıkları altında tanımlanmaktadır. Maz-
but ve mülhak vakıflar 1935 tarihli Türk 
Medeni Kanunundan önce kurulan vakıf-
lardır. Mazbut vakıflar, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. 
Mülhak vakıflar ise vakfedenlerin so-
yundan gelen kişilerin yönettiği vakıflar-
dır. Cemaat vakıfları ise Türkiye’de 
yaşayan gayrimüslim cemaatlere ait va-
kıflardır. Esnafın seçtiği yönetim kurulu 
tarafından yönetilen vakıflar esnaf vakfı 
olarak adlandırılmaktadır. Yeni vakıflar 
ise Türk Medeni Kanunu’na göre kuru-
lan vakıflardır. Yeni vakıflardan bazıları 
devlet tarafından kurulmaktadır. Bu va-

Türk Dil Kurumuna göre  
“Toplumdaki çeşitli sorunları  

bağımsız olarak ele alıp  
kamuoyunu bilgilendirme ve 

 aydınlatma görevi yapan, öneriler 
sunan her türlü  

birlik, sivil toplum örgütü”  
olarak tanımlamaktadır.

‘

’
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kıflar ise kamu tarafından kurulan vakıf-
lar olarak adlandırılmaktadır. 

Ülke Strateji Belgesinde kaydedildiği 
üzere, politika ve demokratik katılım sü-
reçlerine daha aktif demokratik katılım 
yoluyla sivil toplumun gelişimini destek-
lemek, temel haklar ve diyalog kültürünü 
ilerletmek ve Türkiye ile Avrupa sivil 
toplumları arasında sivil toplum diyalo-
ğunu ve kültürler arası değişimi geliştir-
mek amacıyla Sivil Toplum Sektörü 
kapsamında sektör desteği sağlanmakta-
dır. 

Sivil toplum sektöründe beklenen 
sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

� Elverişli ortamı iyileştirme yoluyla 
politika süreçlerinde sivil toplumla isti-
şareye ve sivil toplumun bu süreçlere 
aktif katılımına imkan sağlanması; 

� Başta hak temelli kuruluşlar olmak 
üzere sivil toplumun kapasitesinin, 
temsil kabiliyetinin ve ağ kurma düze-
yinin artması; 

� Türkiye ve AB arasında
insanlar arasında değişimin daha üst
düzeyde sürdürülmesi. 
İlişkili Temel Alanlarındaki 
Gelişmelerin Rapor Konusu 
Alana Yansıması 

Küreselleşme bugün en az iki ol-
guya işaret etmektedir. Birincisi, si-
yasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin 
pek çok zincirinin bölgeler arası hale 
gelmesi, ikincisi ise hem devletler ve 
toplumlar içinde hem de devletler ve 
toplumlar arasında karşılıklı bağımlı-
lık ve etkileşim düzeyinin kuvvetlen-
mesi ve yoğunlaşmasıdır. Modern 
küresel sistemde dikkate alınması gere-
ken ise, modern iletişim ağları ve bilgi 
teknolojisi gibi olguların faaliyetin yeni 
boyutları ve karşılıklı bağımlılık model-
lerinin sürekli yoğunlaşması sayesinde 
sosyal ilişkilerin esnekliğine yol açması-
dır. STK’lar Avrupa Toplumunda de-
mokrasinin vazgeçilmez iki unsurunu 
oluşturan ifade özgürlüğü ve toplanma 
özgürlüğünü temsil etmeleri nedeniyle 
yaşamsal bir öneme sahiptir. STK’ların 
bu etkileri nedeniyle Avrupa Konseyi 
(AK) uluslararası STK’lara katılımcı bir 
statü elde etme olanağı tanımıştır. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi-
nin 14 Ekim 2007 tarih ve CM/(2007) 
sayılı tavsiye kararında, “STK’ların de-
mokrasi ve insan haklarının geliştirilme-
sine ve gerçeklestirilmesine; özellikle de 
toplum bilincinin yaygınlaştırılması, 
sosyal yaşama katılım ve kamu yetkilile-
rinin şeffaflığının ve hesap verebilirliği-

nin sağlanması yoluyla yaptığı çok 
önemli katkı” teyit edilmiştir. 

 Bugün birçok uluslararası ve ulus 
üstü yapılanmanın içinde politika belir-
leme ve karar alma mekanizmalarında 
hükümetlerin yanında STK’lar da eşit 
birer aktör olarak yer almaktadır. Böy-
lece, gelecek için tasarlanan demokratik 
toplumların oluşmasında, STK’lar 
önemli bir etkiye sahip olmaktadırlar. 

AB’deki karar mekanizmalarında ve 
geleceğe yönelik tartışmalarında 
STK’lar her alanda yer almaktadır. Bu 
nedenle aday ülkelerde de bu diyaloğu 
gelistirmek için “Avrupa Birliği Sivil 
Toplum Diyaloğu” projesi başlatılmıştır. 
Sivil diyalog AB’nin genişleme ve bü-
tünleşme süreçlerini sağlayacak temel 
unsurdur. 

STK’lar, küreselleşmenin önemli ak-

törlerinden birisi olduğundan, küresel 
güçler tarafından çok ciddi bir şekilde 
kullanılan araçların başında gelmektedir. 
Sivil toplum kuruluşları gerek devletin 
gerçekleştirdiği uygulamalara gerekse 
piyasa ekonomisinin bazı mekanizmala-
rına karşı koruyucu bir işlev görmekte-
dirler. 

Sivil toplum kuruluşları ulusal ve 
uluslararası düzeyde gerçekleştirdikleri 
ekonomik ilişki ve organizasyonlarla 
toplumsal kalkınma ve gelişmede 
önemli roller almaktadırlar.  

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyine 
ve AB Sivil Toplum Veri Tabanına göre 
işçi-işveren sendikaları, toplumsal ve 
ekonomik konularda görev alan, belli bir 
grubu temsil eden kuruluşlar, ticaret, 
hizmet ve üretim birlikleri, hükümet dışı 
kuruluşlar, insanları belli bir amaç için 
bir araya getiren dernekler, vakıflar, ce-
miyetler, yerel girisimler, politik ilgi 

grupları ve dinsel gruplar STK kabul 
edilmektedir. Ayrıca Dünyada ‘think-
tank’ olarak adlandırılan düşünce üreten 
kuruluşların etkinlikleri çok yaygın olup, 
eğitim, kalkınma, doğrudan yardım, tek-
nik yardım ve danışmanlık, politika çö-
zümlemeleri, tanıtım ve savunma, 
araştırma ve değerlendirme gibi birçok 
alanda etkinlik göstermektedir. 

Neo-liberal politikalar ile sivil toplum 
ya da hükümet dışı organizasyonlar daha 
fazla önem kazanmaya başlamıştır. 
Özellikle küreselleşme sürecinin etkisini 
yoğun bir şekilde hissettirmesi, refah 
devletinin yetersizliklerini gündeme ge-
tirmiştir. Küreselleşme, sivil toplum ör-
gütlerini kapsayarak, güç dengesini 
kamusaldan özel ilgiye doğru değiştir-
mektedir. 

STK'lar, demokratik bir düzenin 
henüz istenilen ölçüde gelişme-
diği ortamlarda pilot projeler 
üretmek, bu projelere kaynak bul-
mak ve bu projeleri uygulamaya 
geçirmek yollarıyla, eğitim, 
çevre, adalet hizmetlerine erişim, 
sosyal refah ve istihdam konula-
rında hükümet politikalarına 
koşut ya da alternatif sorumluluk-
lar alabilmektedir. 

Çoğulcu, katılımcı bir siyasal 
ve toplumsal iklimin oluşmasını 
sağlayarak piyasa mekanizmasına 
karşı denge mekanizması oluştur-
mak STK’ların önemli bir mis-
yonu haline gelmiştir. 

Küreselleşme, yarattığı olum-
suz koşulların yanı sıra insan hak 

ve özgürlükleri, adalet, eşitlik, daya-
nışma duygularını da gündeme getirmiş-
tir. STK’ların giderek gelişen görev 
alanı içinde "küresel kamu mallan" diye 
adlandırılan bu değerlerin yaygınlaştırıl-
ması ve içselleştirilmesi de bulunmakta-
dır. Dünya Sosyal Forumu (World 
Social Forum-WSF) bu olguya iyi bir 
örnek olup, STK’ların sosyal hareket-
lerle neo-liberalizme karşı alternatif po-
litikalar üreterek, kendilerini özgürce 
ifade ettikleri açık bir toplantı alanı ola-
rak tanımlanabilmektedir. 
Türkiye’deki Dinamikler ve 
Dünyadaki Eğilimlerin 
Muhtemel Yansımaları 

Günümüzde, özellikle gelişmiş olan 
ülkelerde STK’lar toplumsal sorunların 
çözümünde çok geniş bir alanda aktif rol 
oynamaktadır. Türkiye'de de özellikle 
son yıllarda, gelişmiş ülkelerde olduğu 
kadar olmasa da STK’lar önemli roller 

‘ STK'lar, demokratik bir düzenin 
henüz istenilen ölçüde gelişmediği 
ortamlarda pilot projeler üretmek,  

bu projelere kaynak bulmak  
ve bu projeleri uygulamaya  

geçirmek yollarıyla,  
eğitim, çevre, adalet  
hizmetlerine erişim, 

 sosyal refah ve  
istihdam konularında hükümet  

politikalarına koşut ya da  
alternatif sorumluluklar  

alabilmektedir. 

’
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üstlenmeye başlamışlardır. 
Türkiye’nin AB adaylık statüsü süre-

ciyle birlikte, kamunun STK’lara bakışı 
değişmiş, bu çerçevede önemli yasal de-
ğişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçe-
vede uluslararası anlaşmaların hukuk 
sistemimizdeki yeri kuvvetlenmiş, dü-
şünce ve ifade özgürlüğünün alanları ge-
nişlemiş, dernek ve vakıfların 
faaliyetleri kolaylaştırılmıştır. ABD'de, 
Avrupa'da, Japonya'da çok sayıda der-
nek, vakıf, birlik, meslek kuruluşu, koo-
peratif, sendika, belirli bir düzeye 
getirdikleri fonlarıyla toplumsal sorunla-
rın çözümünde, ülke yönetiminde, eko-
nomisinde önemli rol oynamaktadır. Her 
ne kadar yukarıdaki ülkelerdeki kadar 
olmasa da ülkemizde de önemli gelişme-
ler yaşanmaktadır. STK’lar Türkiye’nin 
meselelerine ya da çeşitli toplulukların 
yaşadığı sorunlara çözüm üretme çabası 
içerisindedir. 

Politik karar alma süreçlerinde birey-
lerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sivil 
toplumun katılımını güçlendirmek ve 
kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Kon-
seyi tarafından Politik Karar Alma Sü-
reçlerine Sivil Katılım Rehberi 
hazırlanmıştır. Türkiye’nin de onayla-
dığı söz konusu rehber; kamu otoritesi-

nin yetkilerini ve sorumluluklarını belir-
leme veya etkileme hakkına dayanan ka-
tılımcı demokrasinin temsili ve 
doğrudan demokrasiye katkıda bulun-
duğu ve siyasi karar alma süreçlerine 
sivil katılım hakkının bireyler, sivil top-
lum kuruluşları (STK) ve genel olarak 
sivil toplum için garanti altına alınması 
gerektiğini kayıt altına almaktadır. Bu 
rehbere göre karar alma sürecine sivil 
katılım; bilgilendirme, danışma, diyalog 
ve aktif katılım da dâhil olmak üzere 
farklı biçimlerde olabilir. 3-14 Haziran 
1992 tarihinde Rio de Janeiro'da gerçek-
leştirilen BM Dünya Çevre ve Kalkınma 
Konferansında, Türkiye'nin de onayla-
dığı "Gündem 21" başlıklı sürdürülebilir 
kalkınmaya dayalı somut bir küresel 
eylem planı benimsenmiştir. Gündem 
21, "küresel ortaklık" kavramını gün-
deme getirerek tüm dünyada geleneksel 
yönetim anlayışı, yerini, "yönetişim" 
(governance) olarak ifade edilen, katı-
lımcılığa ve ortaklıklara dayalı yeni bir 
yaklaşıma bırakmaya başlamıştır. Bu 
yeni yaklaşım kapsamında, yerel yöne-
timler, sivil toplum kuruluşları, diğer 
yerel aktörler, merkezi yönetimlerle 
uluslararası topluluğun ortakları olarak 
değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Yerel düzeyde Gündem 21'in hedefle-
rine ulaşılması amacıyla Yerel Gündem 
21 oluşturulmuştur. Yerel Gündem 21 
süreci, toplumun örgütlü ve örgütsüz 
tüm kesimlerinin iştirakine açık çeşitli 
katılımcı mekanizmaları içeren ve yerel 
ortaklıklara dayalı bir yönetişim anlayı-
şının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

17 Ağustos 1999 depreminin ardından 
STK’ların kamunun yetersiz kaldığı tüm 
alanlarda yoğun çalışmaları ve 2004 AB 
süreci daha önceki paragraflarda da be-
lirtildiği üzere STK’ların gelişimlerinin 
önemli aşamalar kaydettiği dönemler ol-
muştur. Var olan yapılar ve aktörlerin 
krizlerle mücadelede yetersiz kalması 
nedeniyle, “insani yardım” alanında yeni 
bir modele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
gerekçelerden yola çıkılarak, afetlerden 
ve çatışmalardan etkilenen milyonlarca 
insanın ihtiyaçlarını daha iyi karşılaya-
bilmek için tüm aktörleri bir araya getir-
meyi amaçlayan Birleşmiş Milletler 
Dünya İnsani Yardım Zirvesi 23-24 
Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da dü-
zenlenmiştir. Bu Zirve insani yardım 
alanında çalışan ve çalışma potansiyeli 
olan Türkiye’deki sivil toplum aktörleri-
nin görünürlüğünü sağlamak açısından 
büyük önem taşımaktadır.  

Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Yardım Zirvesi 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Bu Zirve 
insani yardım alanında çalışan ve çalışma potansiyeli olan Türkiye’deki sivil toplum aktörlerinin görünürlüğünü 

sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.  
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Modern sivil toplumun tanımı: 
� Bireyler, sivil toplumu oluşturan her-

hangi bir dernek, işyeri veya gruba katıl-
maya zorlanamazlar / gönüllü katılım. 

� Sivil toplum, hukuk düzeninin ve 
toplumsal kültürün sınırlarıyla faaliyet 
gösterir. 

� Sivil toplum, ortak bir hedef doğrul-
tusunda bireyleri örgütleyerek, katılımcı 
demokrasiye olanak sağlar. Örgütlü sivil 
toplum bireyler ve devlet arasında "aracı" 
ve “iticigüç” olarak rol oynar. 

� Sivil toplum, "yetkidevri“ (subsidia-
rity) aracılığı ile devletin vatandaşlarla iş-

birliği yapmasını sağlar. Bazı yetkiler va-
tandaşlar ile paylaşılarak daha etkin çö-
zümler üretilmesi sağlanır. 

STK’ların rolü, seçilmişlerin ve/veya 
kamu kuruluşlarının yerini almak değil, 
katılımcı bir anlayışla onları desteklemek 
ve iyileştirmek için sorgulamak olmalı.

� Karar verme sürecinin kalitesini 
artırma  

� Toplumu bilgilendirecek bilgiyi 
ortaya koymak  

� Sürdürülebilirliği sağlayacak re-
form, proje, program ve politikalara 
yönelik hükümeti yönlendirmek, öneri 
geliştirmek  

� Öneri ve yönlendirmelerde farklı 
grupların beklentilerini doğru algıla-
mak ve yansıtabilmek (cinsiyet, sosyal, 
ekonomik, coğrafi farklılıkları gözet-
mek)  

� Karar vericilerin şeffaflığın sağ-
lanması, toplum tarafından doğru algı-
nın oluşması ve toplumun katılımını 
sağlayacak girişimlerde bulunmak 
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 TEMSİLİ DEMOKRASİDEN KATILIMCI  
DEMOKRASİYE GEÇİŞTE KATILIMCILIĞI  

ARTTIRMAKTA STK’LARIN ROLÜ
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Doğrudan yardım

Kısa Vadeli, Mevcut 
sorunların yarattığı 
olumsuz etkiyi  
hafifletmeye yönelik

Sorunların mağdurlarını 
güçlendirerek  
olumsuzluklarla kendi 
başlarına başa  
çıkabilme becerisi  
kazandırma 

Orta vadeli, karar  
vericileri etkilemeye /  
farkındalık yaratmaya / 
kalıcı çözümler üretmeye  
yönelik

Güçlendirme

Sorunu ortadan  
kaldırmaya yönelik politikalara 
ve kararlara etki

STK’ların Etki Kulvarları 

Sizce STK’lara ne 
kadar güveniliyor?

Yandaki grafik, 21 Şubat 
2020 Barem ve WIN Inter-
national tarafından gerçek-
leştirilen araştırma 
sonuçları baz alınarak ha-
zırlanmıştır.

Güveniyorum
Güvenmiyorum
Kararsızım
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� Genellikle hedefler çözülmesi güç 
bir toplumsal sorunu içerir; 

� Kaynakların (zaman ve maddi) çoğu 
gönüllülerden geldiğinden yönetimin hem 
yaptırım gücü sınırlıdır, hem de geniş kit-
leleri sürekli olarak yüksek motivasyon 

düzeyinde tutma gereği vardır; 
� STK faaliyetleri genellikle ödeme 

gücü olmayan hedef kitleye yönelik ola-
rak geliştirildiğinden kaynak yaratmak 
yaratıcılık gerektirir 

� Toplumsal bir sorunu çözebilmek 

için farklı kesimlerle yoğun etkileşim ge-
rekiyor, çağımızın önemli gelişmesi olan 
ağ ilişkileri yönetimi konusunda başarılı 
olmak STK başarısı için önemli bir adım 
olarak ortaya çıkıyor. 

STK YÖNETMEK, ŞİRKET YÖNETMEKTEN DAHA ZORDUR.

� Gönüllü yönetimi bugünün bilgi işçi-
lerinin yönetimi için çok güzel örnekler 
içeriyor. 

� Gönüllü yönetimi, gönüllü seçimi 
kadar onların sürekli bilgilendirilmelerini, 
onları heyecanlandıracak görevlerle dona-

tılmalarını, başarıların tanınmasını ve geli-
şim fırsatları yaratılmasını içeriyor. 

� Gönüllülerin heyecanını canlı tutabil-
mek onların farklı deneyler yapmasına fır-
sat tanımaktan geçiyor. 

� Kurumsal yaratıcılık düzeyini yük-

seltmek isteyenler belirli sınırlar dahilinde 
hata yapılmasını ve hatalardan ders alın-
masını teşvik ediyorlar. 

�Gönüllülere tanınan serbesti ve karşı-
lığında beklenen hesap verme süreci, ya-
ratıcılığı geliştiren bir sürece dönüşüyor. 

� Katılımcı bir anlayışla oluşturul-
muş etkin bir misyon ve vizyona sahip 
olmalıdır. 

� Kaynak üretebilmek, kaynakları 
odaklayarak sonuç elde edebilmek ve 
toplumdan gelen farklı talepler karşı-

sında odağı koruyabilmek için gerekli 
olan misyon ve vizyon, katılımcı bir an-
layışla ortaya konduğunda hem gönüllü-
lüğü, hem de harekete geçirilebilecek 
kaynakları artırır. 

� STK’ların yetkinlikleri ve kaynak-

larını doğru şekilde kullanarak hedef kit-
leye yönelik sonuç üretme ya da soru-
nun temeline yönelerek iyileştirme 
performansını artırması gerekir. 

� Sunulan hizmetin kapsamı, içeriği 
ve yayılımı ile etkililik sağlanmalıdır. 

BAŞARILI GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ, ONLARI SÜREKLİ HEYECANLANDIRABİLMEYİ GEREKTİRİR.

STK’LARIN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

� STK’larda iyi yönetişim prensiple-
rinin uygulanması ile toplumda benim-
senme ve prestijli bir konum sağlamayı 
getirir. Bunun yanında yönetimin gün-
celliği ve dinamikliği, yenilikçiliği ile 

başarıların sürekliliği garanti altına alı-
nır. 

� Kaynakların etkin kullanımıyla su-
nulan değerin sürekliliği garanti altına 
alınmalıdır. 

� Beceri ve sistemleri kurumun mis-
yon ve değerlerine uyumlu olarak geliş-
tirme ve kullanması. 

� Faaliyetleri sonucunda hedef kitlesi 
için katma değer yaratabilmelidir.

STK’ların kritik başarı faktörleri
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA SÜREKLİ GELİŞİM, DEMOKRASİNİN VE 
 YAŞAM KALİTESİNİN DE SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ ANLAMINA GELİR 

Kurumlarda gelişimi sağlamak ve kaliteyi sürekli geliştirmek için, etkin ve gelişime açık liderlerin yönlendirmeleri ile

� Bir vizyonu hayalden gerçeğe taşıyan, bilgiyi temel alan vizyon doğrultusunda oluşturulan ve uygulanan stratejidir. 
� Amaç araç uyumunun gözetilmesi, odaklanmanın netliği, dinamiklik, bütünsellik. 
İyi niyet, iyi yönetimin yerini alamaz. 
STK’lar katılımcı bir anlayışla oluşturulmuş etkin bir misyon ve vizyona sahip olmalıdır. 
Misyon, var oluş nedenidir. 
� Kurumun varlık nedenidir, 
� Olmak ya da gerçekleştirmek istenilendir, 
� Zamana bağlı değildir, 
�Kurum genel felsefesini ortaya koyar. 
Kurum varlık nedenini ortaya çıkarmak için şu soruları yanıtlamalıyız; 
� Faaliyetleri neden yapıyoruz? 
� Faaliyetleri kim için yapıyoruz 
� Faaliyetlerimiz neleri kapsıyor? 
� Faaliyetlerimizi nerede yapıyoruz? 
� Faaliyetlerimizi nasıl yapıyoruz? 
Vizyon zihin gözüyle gelecekteki bir durumu görmektir, uygulamalı hayal gücüdür. 
Kurumlar, vizyonlarını net olarak ortaya koyarak ve uygulayarak; 
� Vizyonun netleşmesi, kişilerin doğru yönde ve ortak olarak hareket edebilmelerinde birleştirici ve yol gösterici rol oynar, ortak 

paydada buluşma yolu ile katma değer yaramayan aktivitelere kaynak ayırmayı azaltır; 
� Vizyon geleceğe yönelik hedef ve beklentileri ortaya koyarak, kısa dönemli kişisel beklenti ve çıkarların uzun dönemde elde edi-

lecek değerlere engel olmasını önler; 
� Vizyon koordinasyon, motivasyon ve doğru yönlendirme sağlayarak kaynakları etkin ve verimli kullanımını sağlar. 

PROJELER, HEDEFLERİMİZİ VİZYONU HAYALDEN GERÇEĞE TAŞIR.

Toplumumuzla en yüksek etkileşimi olan ve geleceğimizi şekillendirme misyonuna sahip sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu 
değerler, geliştirdiği yaklaşımlar gelecek yıllarda ülkemizin değerleri olacaktır.
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İlk önce, vizyon kişinin veya kurumun kendisini yeni-
den yaratması sürecidir. Arzu, hayaller, umutlar, hedef-
ler ve planları temsil eder. Ama bu hayaller ya da 
vizyonlar sadece birer fantezi değildir. Fiziksel olarak 
var olmasalar da gerçektirler, tıpkı bir evin inşa edil-
meden önceki projesi ya da yalnızca çalınmayı bekle-
yen bir müzik parçasındaki notalar gibi.” 

Stephen Covey 

Her şey iki kez oluşturulur; İlki,  
zihinsel; ikincisi, fiziksel oluşum.

Vizyon, geleceği düşleyerek, bu düşü gerçekleştirmek için, 
bugünden yapılması gerekenlerin planlanıp, eyleme dönüş-
türülmesini sağlar. 

� Özlü ama basit ve herkes tarafından kolay anlaşılan, 
� Kalplere hitap eden, 
� Kişilerin beyninde bir resim canlandıran, 
� Gerçekçi, ama kişilerin günlük iş ve programlarını zorlaya-

cak iddiayı da taşıyan, 
� Karar verme mekanizmasına rehberlik edecek kadar net 

olan 
Vizyonu belirlerken yanıtlanacak sorular; 
� İhtiyacı hangi ürün ve teknoloji ile karşılıyoruz? 
� Kimler için, nasıl algılanmayı hedefliyoruz? 
�Hangi coğrafi alanda hizmet veriyoruz? 
� Gelecekte hangi yetkinliklere sahip olmalıyız? 
� Gelecekte nasıl davranmalıyız? 
� Gelecek hedeflerimiz nelerdir? 

Değerler kurumun temel varlığını oluşturur. 
� Kurum değerleri, vizyonun, iş stratejilerinin, kararların, tutum ve davranışla-

rın temelini oluşturarak şekillenmesinde yardımcı olur. 
� Kurumlarda “değerlerimiz nedir?" sorusunun cevabı sadece sıfatlardan olu-

şan bir liste değildir. 
� Değerler bugünden yarına oluşmaz. 
Değerler belirlerken, biraz geriye dönerek ve bugüne bakarak aşağıdaki 

soruları düşünebiliriz: 
� Kurumda hangi davranışlar ve yaklaşımlar ödüllendiriliyor, takdir ediliyor? 
� En çok hangi yaklaşımın sürekliliğini sağlamak üzere emek veriyoruz? 
� Burada asla hangi davranıştan taviz verilmez? 

Strateji, belirlenen viz-
yona ulaşmak üzere yapılan 
tutarlı seçimler ile fark yara-
tan bir yol haritasıdır. 
Özünde seçim vardır. 

Strateji: Kimin, hangi ih-
tiyacının, nasıl karşılanacağı 
konusunda seçim yapmaktır. 

Stratejik planlama: 
STK’yı yöneten gönüllü li-
derlerin öncelikler üzerinde 
anlaşmalarını sağlayan bir 
süreçtir. 

STK’LARDA UZLAŞILMIŞ BİR VİZYONA SAHİP OLMAK KAYNAKLARIN ODAKLANMASI VE BAŞARI İÇİN İLK ADIMDIR.

"Başarılı liderlerin ilk işi,  
insanların benimseyecekleri 
bir vizyon yaratmaktır." 

John P. Kotter 

Destek alacağınız 
değerlere dayalı bir  
vizyonunuz olmalı, 
aksi halde  
kararlarınız,  
havada kalacaktır."  

Michael V. Harper 

MİSYON 
- Kuruluşun varlık nedenidir. 
- Kuruluşun amacını ve hizmet 
verilen kişi veya kuruluşları  
tanımlar. 
- Kuruluşun genel felsefesini  
ortaya koyar. 
- Açık ve çarpıcı bir biçimde  
ifade edilmelidir. 

VİZYON 
- Kuruluşa geleceğe bakış  
sağlar. 
- Uzun vadede kuruluşun  
ulaşmak istediği noktayı belirler. 
- Misyona ulaşmak için 
yapılması gerekenleri gösterir.  

DEĞERLER 
- Kuruluşun izlediği temel  
yönlendiricilerdir. 
- Kuruluşun vizyonunun, yönetim 
biçiminin ve kararlarının temelini 
oluşturur. 
- Kuruluşun vizyonunun gerçek-
leştirilmesini sağlayacak sistem 
ve süreçleri desteklemelidir. 
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YÖNETİMİN SORUMLULUĞU, YÖNETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRMEKTİR.

Projelere kaynak bulabilmek ve etkinliğini artırmak için değerlendirme süreci kritik önemde. 
� STK projelerinin değerlendirilmesi için zaman ve kaynak ayırmak, hem gerçekleşen performansın doğru değerlendirilmesine, 

hem de gelecekteki projelerin daha iyi yönetilmesine yardımcı oluyor.  
� Proje değerlendirme , proje planlama sürecine dahil edilmeli. Tüm paydaşların bu süreçte aktif olması proje risklerinin yönetile-

bilmesini sağlar. Hedefler ve sonuçların hangi parametrelerle ölçüleceği konusunda fikir birliği oluşturmak proje başarısını olumlu et-
kiler.  

� Proje değerlendirme sürecini iyi yöneten STK’lar hem kurumsal öğrenme yi, hem de paydaşlarla iletişimi daha iyi yönetebilirler.  
�Özdeğerlendirme kapasitesini geliştiren STK’lar sürekli gelişmenin motorunu da harekete geçirmiş olurlar. 

GÜVEN OLUŞTURMAK, VİZYON BELİRLEMEK, ÖLÇMEK VE DEĞERLENDİRMEK, SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK 
Kalite yönetimi, girdiler ile sonuçlar arasındaki ilişkinin yönetilmesi ve sürekli iyileştirme prensibi üzerine kurulmuştur. 
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DEĞER YARATMAK VE ETKİN UYGULAMA İÇİN İÇERİK GELİŞTİRME, İLETİŞİM KURMA VE İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRMEK GEREKLİDİR

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelişim Alanları  
STK’ların kendi bünyesinde iyi yönetişimi güçlendirmesi 

� Yönetim ile üye ilişkilerinde temsiliyet dengesi, kapsayıcılık ve hesap vermesi 
� İzleme, değerlendirme ve iç ile dış denetim yapılması 
� Düzenli raporlarla bilgilendirmesi 

 
Stratejik Yönetişimin güçlendirilmesi 

� Kısa Orta Uzun dönemli belirli hedeflere dayanan strateji ile yönetmek 
� Veri temelli ve paydaş görüşlerine dayanarak karar almak 
� Kaynak geliştirmek ve kullanmak için kurumsal kapasiteyi artırmak 
� Entegre Raporlama ile etkileri ölçmek ve paylaşmak 

 
Kurumsal hafıza ve birikimin güçlendirilmesi 

� Yönetim veya çalışan değişimine dayanıklı kurumsallık sağlanmalı 
� Kurum içi raporlamanın sağlanması 

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelişim Alanları  
 
STK’ların kendi bünyesinde iyi yönetişimi güçlendirmesi 

� Yönetim ile üye ilişkilerinde temsiliyet dengesi, kapsayıcılık ve hesap vermesi 
� İzleme, değerlendirme ve iç ile dış denetim yapılması 
� Düzenli raporlarla bilgilendirmesi1 

 
Stratejik Yönetişimin güçlendirilmesi 

� Kısa Orta Uzun dönemli belirli hedeflere dayanan strateji ile yönetmek 
� Veri temelli ve paydaş görüşlerine dayanarak karar almak 
� Kaynak geliştirmek ve kullanmak için kurumsal kapasiteyi artırmak 
� Entegre Raporlama ile etkileri ölçmek ve paylaşmak 

 
Kurumsal hafıza ve birikimin güçlendirilmesi 

� Yönetim veya çalışan değişimine dayanıklı kurumsallık sağlanmalı 
� Kurum içi raporlamanın sağlanması 

 
Müzakere ve uzlaşma kültürünün güçlendirilmesi 

� Karar alma süreçlerinin tanımlanması 
� Kesişim ve ayrışma noktalarının etkin şekilde yönetilmesi 

 
Dünyadan öğrenme ve ilişkiler kurmak 

� Genel gelişme ve gündem konuları hakkında farkındalığın artırılması 
� İş modeli, yöntem ve araçlar açısından iyi uygulamaların takip edilmesi 

 
Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş Birliği 
Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi 

�Yöneticiler kadar uzman ve çalışanlar arasında iş birliğinin sağlanması 
 
Etkili iş birliği için yöntem ve araçların kullanılması 

� Gündem, toplantı, karar, uygulama ve raporlama süreçlerinin yönetimi 
� Prosedürler ve araçların belirlenmesi 

 
Faaliyet ve kaynakların entegre hale getirilmesi 

� Ortak hedeflerin rol ve görev temelli olarak tanımlanması 
� Faaliyetlerin etki temelli ölçülmesi ve raporlanması 

 
Uzlaşma ve iş birliği kültürünün güçlendirilmesi 

� Müzakere ve uzlaşıya varma konusunda farkındalık ve becerilerin artırılması 
 
Güçlü STK’lar için ‘Sadece’ kapasite geliştirmek yeterli değildir. 
 
 

İÇERİK GELİŞTİRME 
 
- Girdi, süreç ve çıktı 
kalitesini doğrudan 
etkileyen en önemli 
unsur ve  
yönlendirmenin  
temeli içeriktir 
- İçerik geliştirmek 
güncel olma, gelişim 
ve sürekliliği sağlar 

İLETİŞİM KURMA 
- Eylem birliği, dü-
şünce ve söylem bir-
liği ile sağlanır 
- Başkalarının kay-
naklarını harekete ge-
çirebilmek onların 
düşüncelerini yönlen-
direbilmeyi gerektirir 
- İçeriği sadece oluş-
turmak değil, iletişimi 
ve sunuşu da öğ-
renme ve algıyı etkile-
yen kritik bir 
unsurdur 
- İletişim bilginin 
doğru şekilde yayılı-
mını, geniş kitlenin 
katkısını ve güvenini 
sağlar 

İŞBİRLİĞİ  
GELİŞTİRME 
- İşbirlikleri kaynakla-
rın etkili kullanılma-
sını sağlar. Kamuda 
kaynakların verimsiz 
kullanımı hedefe ulaş-
mayı ve güven sağla-
mayı olumsuz yönde 
etkiler 
- İşbirliği geliştirmek, 
bilgi ve uzmanlıktan 
yaralanmayı, yaygın-
laşmayı ve işi doğru 
yapmayı sağlar. 
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Siyaset biliminin en eski görevlerinden 
birisi devlet ve hükümet şekillerini belli 
kıstaslara göre sınıflandırmaktır. Örneğin 
ilk kez eski Yunan'da Aristoteles, 158 site 
anayasasını inceleyerek geliştirdiği sayı-
sal kriterlere göre, devleti sistematik ola-
rak şu sorular etrafında ele almıştır: ‘Kaç 

kişi yönetiyor? Niteliksel ne kadar kamu 
menfaati gözetiliyor?’’. Terim olarak de-
mokrasi kelimesinin kökeni olan demo-
krat, etimolojik olarak demos (halk) ve 
kratein (yönetmek) kelimelerinden türe-
yip, MÖ 5. yüzyıldan beri kullanılmakta-
dır. Antik Yunan'daki yönetim şekli olarak 

demokrasi, küçük şehir devletlerinde doğ-
rudan demokrasi formunda idi. Demok-
rasi yakın zamanlarda, ancak 19. ve 20. 
yüzyıldaki siyasi gelişmelerle yaygınlaş-
maya başlamış ve antik şehir devletindeki 
doğrudan katılım özelliğini, giderek tem-
sili liberal demokrasilere bırakmıştır.  

Demokrasi çok geniş bir alan olup, yu-
karıda da görüldüğü gibi konu ile ilgili sı-
nıflandırma ve araştırmaların siyaset 
biliminde eskiye dayanan bir yeri mevcut-
tur. Ancak altını çizerek belirtmek gerekir 
ki, demokrasi teorilerinde sadece bir ta-
nımlama değil, birbiriyle rekabet eden ve 
devamlı surette farklılaşan pek çok yakla-
şım vardır. Bu yüzden demokrasiyi tanım-
lama ile ilgili her girişim kısmi ve 
göreceli olmaktadır. 

 Demokrasi ölçümü siyaset biliminde 
yeni bir alandır. Disiplindeki ilk tartışma-
lar genellikle demokrasiler ve demokratik 
olmayan rejimler arasındaki ayrımı belir-
lemek için yapılmıştır. Genel olarak 50 ve 
60’lı yıllarda demokrasiler için gerekli 
olan yapısal şartlar üzerinde durulmuştur. 

Ölçüm yöntemleri ile ilgili pek çok 
yeni model 80 ve 90'lı yıllara ait olup, bu 
çalışmalar sayesinde demokrasi ölçümü, 
mukayeseli siyaset biliminin genç bir alt 
disiplini olmuştur. 

70'lerin ortalarında Avrupa'nın güne-
yinde Portekiz, İspanya ve Yunanis tan'da 

başlayan demokratikleşme ile birlikte; 
başta Latin Amerika ve Güneydoğu Asya 
olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde 
demokratik rejimlerin sayısında hızlı bir 
artış görülmeye başlandı. 1989 yılına 
kadar 22 ülke demokrasiye geçmiş oldu. 
80'li yılların ortalarından itibaren Sovyet-
ler Birliği'nde Gorbaçov'un "Perestrojka" 
adını verdiği reform programı ile sosyalist 
sistemde dönüşüm süreci başlamış oldu.   

1990-1996 arasındaki kısa süre içinde 
demokratik ülkelerin sayısı yüzde 50'den 
fazla, tarihte hiç görülmemiş bir şekilde 

artmış oldu. Kuşkusuz bunda Gorba-
çov'un reform politikası ve sosyalist siste-
min çöküşü kadar, AB'nin uluslararası 
alanda demokratikleşme konusunda oyna-
dığı öncü rolü de unutmamak gerekir. 
Tıpkı günümüzde üyelik müzakereleri 
perspektifi ile Türkiye'de demokratik-
leşme sürecinde oynamakta olduğu rol 
gibi. 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, 
Freedom House'un 2000 yılı verilerine 
göre serbest, genel ve eşit seçimleri uygu-
layarak demokratik minimum kıstasları 
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yerine getiren seçimli demokrasi siyasi 
sistemlerin oranı bugün dünya çapında 
yüzde 60'ı geçmektedir. Bu etkileyici sayı 
da gösteriyor ki, dünyanın siyasi haritası 
kuvvetli bir şekilde demokratikleşmiştir. 
20. Yüzyılın başlangıcı 1917'den itibaren 
diktatörlüğün yüzyılı olarak gelişirken 
bunun aksine sonu, demokratik yönetim 
biçiminin evrenselleşmesi ile nihayet 
buldu. Bugün artık demokrasiye alternatif 
düzen fikirleri ideolojik olarak çekim gü-
cünü kaybettiği gibi, önemleri de kalma-
mıştır. 

Peki, iddia edildiği gibi liberal demok-
rasi artık yönetim biçimi olarak alternatif-
siz mi? Demokratik hukuk devletinin yapı 
ve işleviyle alakalı oluşan arızalardan do-
layı arızalı demokrasiler de denilen yeni 
sistemler; farklılık göstermektedir. Ser-
best ve centilmence geçen seçimlerin yer-
leşmesi otokratik rejimlerden ayrı 
sınıflandırmayı gerektiren sınırı çizse de 
demokratik olan ve olmayan ülkeler ara-
sındaki kesin sınırlar müphemleşmiştir. 
Çünkü dünyanın çeşitli bölgelerindeki ge-
lişmeler göstermiştir ki, bu genç demok-
rasiler gelişmiş demokrasilerdekine 
benzer kurumsal  yapılarla tezahür etme-
lerine rağmen, fonksiyonel olarak açıkça 
farklılık arz etmektedirler. Liberal devlet 
ve demokrasi teorisyenlerinin, demokrasi 
kavramından anlamış oldukları standart-
lardan uzak kalmaktadırlar. 

Yeni demokratik yapıların hali hazır-

daki metotlarla sınıflandırılmasındaki ye-
tersizlik araştırmacıları demokratik 
rejimleri farklı analiz etmeye sevk etti. 
Demokrasinin global olarak yayılışı, yeni 
oluşan demokratik yapıların evsafını libe-
ral demokrasilerden ayırmak için farklı 
ölçüm konseptlerinin geliştirilmesini de 
beraberinde getirmiştir.  

Geliştirilen konseptler daha ziyade 
otokrasi ile liberal demokrasiler arasın-
daki gri alanın ya da söz konusu olan de-
mokratik rejimin arızalarının tespitine 
yöneliktir. Genç demokrasiler genellikle 
demokratik olan ve olmayan elementleri 
aynı anda içeren siyasi sistemlere sahipti-

ler. 
Bilim adamlarının araştırmalarında  gri 

alan,  yarı demokratik ara kademe olarak, 
sınırlı demokrasi olarak isimlendirilmiş-
tir. Tanımlamalardan anlaşılacağı üzere 
bu yaklaşımda alt tipler diktatörlük ya da 
demokrasiye doğru temayül göstermekte; 
ancak bu iki  rejim arasında yeni ve arada 
duran bir model kurmamaktadır. Kısa za-
manda ideal tip demokrasiden arızalı sap-
mayı gösteren her tip demokrasi çeşidi 
için ayrı özel demokrasi tanımlamaları 
oluşmuştur. 

Demokrasi ölçümü  bu bağlamda 90’lı 
yılarda pek çok açıdan araştırmalara etki 
ettiği gibi, spesifik ölçüm yöntemlerinin 
geliştirilmesine de katkıda bulunmuştur. 
Çalışmalar otokrasilerden demokrasilere 
dönüşüm üzerine yoğunlaşırken; daha zi-
yade normatif olarak demokrasilerin olu-
şum koşulları, başarı şartları vb. 
meseleler incelenmiştir. Araştırmalarda 
özellikle şu temel soru üzerinde durulu-
yordu: Hangi konsept ile yeni oluşan de-
mokrasi çeşitliliği uygun bir şekilde 
kavranabilir? Demokrasiler ile otokratik 
sistemler arasındaki gri alanlar daha iyi 
hangi kriterlerle ölçülebilir? Hangi fak-
törler demokrasinin kalitesini ne suretle 
değiştirmektedir? 

Ülkelerin siyasal sistemlerini objektif 
kriterlerle daha iyi analiz edebilmek için, 
demokrasilerin yapısal ölçümü meselesi 
gittikçe önem kazanmaktadır. Demokrasi 
ölçümü bağlamında; gelişmekte olan ül-
kelerdeki tamamlanmamış dönüşüm sü-
reci sonucu oluşan siyasi rejimleri 
incelemek, aynı zamanda uluslararası 
ilişkiler için de önemlidir.  

Global yapının bir parçası olarak kal-
kınmakta olan ülkelerin sosyo-ekonomik 
problemlerinin çözümü için siyasi rejim-
lerinin daha realist, sağlam olması ve 
farklılıklarının ortaya koyularak analiz 
edilmesi gerekmektedir. Bu da devleti 
aşan ve sivil toplumu da içine alan mo-
dellerin geliştirilmesini zorunlu kılmakta-
dır. Dönüşüm  sürecindeki ülkelerin 
demokrasiye ulaşmaları için siyasi, eko-
nomik dönüşümü de beraber başarmaları 
gerekiyor. 

Günümüzde demokrasi ölçümünün si-
yasi yönü de ağırlık kazanmaktadır. Yine 
uluslararası ilişkilerde gelişmekte olan ül-
kelere yapılan yardımlar, artık söz ko-
nusu ülkenin demokratik standartlarına 
göre koşullandırılmaktadır. Ya da Büyük 
Ortadoğu Projesi olarak adlandırılan 
İslam dünyasının demokratikleştirilmesi 
gibi girişimler de demokrasi ölçümünün 

önemini kendiliğinden ortaya koymakta-
dır. Demokrasi ölçümü aynı zamanda de-
mokrasinin iktisadi kalkınma, siyasi 
istikrar  ve barışın tesisi gibi konularla 
ilişkisinin ilmi olarak incelenmesi açısın-
dan da önemlilik arz etmektedir. 

Ölçüm yöntemleri ile ilgili pek çok 
konsept 80 ve 90'lı yıllara ait olup, bu da 
demokrasi ölçümü ile ilgili yoğun araştır-
maların oldukça yakın bir geçmişi oldu-
ğunu göstermektedir. Siyasi rejimlerin 
demokratik kalitesi ile ilgili ölçüm yapan 
pek çok çalışma arasında, geniş veri  ta-
banı özelliğiyle şu üç konsept dikkat çek-
mektedir: Birincisi, zamanla çeşitli global 

perspektif içinde tarihi derinliği olan Po-
lity-Project’tir. İkincisi, yine global ölçü-
lere dayanan Tatu Vanhanen'in demokrasi 
indeksi, Üçüncü olarak da gerçek manada 
bir demokrasi ölçüm yöntemi içermeyen; 
ancak kullanımı en yaygın olan Freedom 
House'un konseptidir. 

Bu modellerin yanında 90'lı yıllarda 
farklı yapıları ortaya çıkarabilmek için, 
daha kompleks yöntemler içeren demok-
rasi konseptlerinin geliştirilmesine yöne-
lik çalışmaların da arttığını görüyoruz. 

 Özellikle son yıllarda demokrasinin 
kalitesi tartışmaları araştırmalarda yeni-
den normatif değerlerin önemi ve farklı 
modellerin gerçekleştirilebilirliğini gün-
deme getirmiştir. 

Literatürde demokrasi genel olarak dar 
ya da geniş anlamıyla ele alınmaktadır. 
Geniş anlamıyla ele alınan konseptlerde 
medeni haklar, özgürlükler, sosyal ve 
ekonomik gelişmişlik gibi kıstaslara dik-
kat edilmektedir. 
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U
ygulamayla ilgili olarak karşı-
lanması gereken bazı başka ko-
şullar da vardır. Günümüzde 

pek çok ülkede şu veya bu şekilde uygu-
lanan bir seçim şekli vardır. Batı tipi se-
cimler, çağdaşlığın evrensel ölçüde 
tanınmış sembolleridir. Modern ülkeler 
bu batı tipi seçimleri düzenlemektedir. Bu 
onların modernliğinin temel öğesidir ve 
uluslararası örgütlerden çeşitli adlar al-
tında yardım alabilmelerinin temelidir. 

Seçim için önemli olan onun sonuçları-
dır. Seçmenler, basit seçim süreciyle hü-
kümeti yerinden edip yerine yenisini 
getirebiliyorlar mı? Profesör Samuel 
Huntington seçimlerle yönetimini iki kez 
değiştirmedikçe bir ülkeye gerçekten de-
mokratik denilmeyeceğine dikkat çek-
miştir. Dünya örneklerine bakıldığında 
tanık olduğumuz gibi iktidarlar yerlerini 
sağlamlaştırdıktan sonra, görevi aynı 

yolla terk etmemenin yollarını aramakta, 
özellikle güçler ayrıldığını etkileyip yargı 
bağımsızlığını sınırlayarak demokrasinin 
vazgeçilmez güvencelerini zayıflatırlar. 

 
Demokrasilerin güvencesi olan güçler 

ayrılığı sisteminin korunması bu açıdan 
yaşamsal öneme haizdir. 

 
Toplumlarda demokratik gelişmenin 

adımları ve tarzı dış dinamiklerden çok iç 
dinamikler tarafından şekillendirilir. 

Benzer kültürel ve tarihsel mirasa sahip 
diğer ülkeler gibi, Türkiye’de de kalıtsal 
siyasi gelenekler, büyük bölümü itibari 
ile Batılı demokrasilerinin doğumuna 
kadar birçok uygarlıkta hüküm sürmüş 
otokratik yönetim tipine yol açan " buy-
ruk ve boyun eğme" geleneğidir. 

 
Bu alışkanlıklar çok zor terk edilen 

alışkanlıklardır. 
Batı tipi demokrasilerin iki ayırt edici 

özelliği olan  "temsil ve çoğunluk kararı"' 
nı Türk ve İslam geleneklerinde bulmak 
zor değildir. Orta Asya Türklerinde Ak 
Sakallılar Meclisi, Osmanlı hanedanının 
kuruluşunda Anadolu Beylikleri yeni bir 
önder seçmek üzere meşveret için topla-
nıp Osmanlı Beyi seçmeleri gibi İslam’ın 
egemenlik kavramı hem akdi (sözleşme-
sel) hem rızai özellikler taşır. Hükümdara 
sunulan biat ( Arapça ba'ya'dan) kavra-
mıyla sembolize edilir. Günümüzde biat; 
baş eğme, bağlılık yemini diye çevrilse 
de, satma ve satın alma fiilinden üretil-
diği düşünülürse, daha çok her iki tarafın 
( yöneten, yönetilen) birbirilerine karşı 
yükümlülüklerini kabul ettikleri bir an-

laşma, uzlaşma anlamına sahiptir.  
İslam siyaset geleneğine bakıldığında  

"farklılığın kabulü anlamına gelen hoş-
görü" ölçüsünün benimsenmesi ve "hu-
kukun üstünlüğü ilkesi " gibi iki unsurun 
da demokratik potansiyeli mevcuttur. Her 
ne kadar bunlar modern demokratik kav-
ramların içeriğini kapsamasalar dahi o 
dönemin birçok toplumunda kural olan 
hoşgörüsüzlüğün, hukuksuzluğun ya-
nında çok daha iyidir. 

 
Bu gelenekler, kendi başlarına ele alın-

dıklarında demokratik olmayabilir, ama 
demokrasiye giden bir doğrultuyu göste-
rir. Bunu abartmamak gerektiği doğrudur 
ama bir eğilim veya yetkinlik denen 
şeyin varlığı veya yokluğu da önemlidir. 

 
Demokrasi sadece birkaç ülkede köklü 

ve dünyevi bir durum; uzun ve kesintisiz 
bir evrimin sonucudur. Çoğunluğunda 
yeni ve dışardan ithal edilmiştir. Kimile-
rinde sömürgecilik döneminden miras bı-
rakılmış, kimilerinde galip düşmanlar 
tarafından zorla benimsetilmiştir. 

 
Türk demokrasisi ne miras bırakılmış 

ne de zorla benimsetilmiştir. Türklerin 
özgür seçimini temsil eder. Büyük ölçüde 
yabancı modellere dayandığı doğrudur. 
Fakat iyi veya kötü seçimleri kendilerine 
aittir. Demokratik gelişmenin adımları ve 
tarzı yabancı güçlerden çok iç dinamikler 
tarafından şekillendirilmiştir. Demokratik 
kurumların ve kurallarının kabulü ve 
bunların işlerlik kazanması, toplumların 
belli bir ekonomik ve sosyal gelişmişlik 
düzeyine ulaşmasına bağlıdır. 
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SİVİL TOPLUM GÖZÜYLE, TÜRKİYE'NİN TARİHSEL 
PERSPEKTİFİ İÇİNDE DEMOKRASİYİ  

İNCELEMEK VE BASİT KURALLARLA TANIMLAMAK 
 ÜZERİNE BİR GÖRÜŞ

Yönetim yetkisini halktan alır. Bu  
nedenle halka karşı hesap vermekle  

sorumludur. Halk kararıyla  
değiştirilebilir olmalıdır.

Halk; seçimini yaparken, bilinen ve  
yerleşmiş kurallarla ve yasal olarak  

belirlenmiş aralıklarla düzenlenen bir  
sistem içerinde seçimini yapmalıdır.

SAMUEL HUNTİNGTON
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Demokraside Türk deneyiminin baş-
langıcından bu yana neredeyse iki yüzyıl 
geçti. Türklerin demokrasi deneyimi 
önemli sorunlar yaşadı, ağır engellerle 
karşılaştı ancak bütün bunlardan sağ çık-
mayı başardı. Bu sorunlara ve engellere 
karşın, belki de bunlar nedeniyle, Türk 
demokrasisi benzer deneyim ve gelenek-
lere sahip ülkeler arasında en başarılı ola-
nıdır.  

 
Bundan sonraysa diğerleri için bir 

model oluşturabilir. Türkiye'de demokra-
tik kurumların tarihinin kilometre taşları 
vardır: Sened-i İttifak, Tanzimat reform-
ları, ilk anayasa [1. Meşrutiyet], Jön Türk 
Devrimi [II. Meşrutiyet], ve hepsinden 
önemlisi, Kemalist ve post-Kemalist 
Cumhuriyet. Hikâyede sapmalar ve ke-
sintiler vardır. Büyük bir gerilimin söz 
konusu olduğu ve demokratik deneyimin 
yetersiz kaldığı durumlarda bu normaldir. 
İlginç ve çarpıcı olan her yoldan çıkışının 
ardından, demokratik sürecin tekrar yo-
luna koyulması ve Türk halkının özgür-
lük yolcuğunu sürdürmesidir. 

 
Türkiye'de sağlam bir demokrasinin 

kurulabilmesi için anayasada köklü bir 
felsefe değişikliğine ihtiyaç duyulmakta-
dır.   Yaşananlar Avrupa Birliği hedefinin, 
reformlarının Türkiye’nin demokratikleş-

mesi için hayati önem taşımakta oldu-
ğunu ve AB perspektifi olmayan bir Tür-
kiye'nin tek başına zorlanacağını 
göstermektedir.  Bugün geldiğimiz nok-
tada Türkiye'nin dönüşüm sürecinde, dış 
çevre olarak AB ile iç içe geçmesinin, 
Türk demokrasisinin kalitesini ve istikra-
rını geliştirmede önemli bir rol oynadı-
ğını da gördük ve anladık.  

 
Çünkü AB dünyada üyelik için serbest 

piyasa ekonomisi ve demokratik değer-
leri esas alan tek organizasyondur. Bu se-
beple entegrasyon sürecine, üyelik için 

tarih almak gibi dar bir perspektiften yak-
laşılmamalıdır. Demokratik dönüşüm için 
alınması gereken oldukça uzun bir yol 
vardır.  

 
Batıyla bütünleşme Türkiye'nin tarihsel 

bir hedefi olup, bu medeniyete dâhil olma 
tercihini yüzyıllar önce yapmıştır. AB 
aday üye AB üyelik süreci; Türkiye'deki 
sivil toplumu, siyasi kültürü, demokratik-
leşmeyi, çağdaşlaşmayı geliştirdiği, geliş-
tirmeye de devam edeceği umudunu 
taşıyoruz. Orta ve uzun vadede bu süre-
cin Türkiye'de pekişmiş bir demokrasiye 
yol açacağını ileri sürebiliriz.  

 
Yüz yıldan fazla bir süre modern Tür-

kiye’nin dönüşümünü izlemiş, ülkemizi 
yakından takip etmiş kıdemli şarkiyatçı 
Bernard Lewis’in dediği gibi, Türkiye'nin 
bu değişim sürecinin geciktirilebilir veya 
duraksatılabilirse de, artık geri döndürü-
lemeyeceğine inanıyoruz. 

 
Demokratikleşme serüvenimizin gele-

ceği ile ilgili Lewis'in ümit verici düşün-
celeri üzerine, iyimserlik ödevimizdir 
diyoruz. Gelecek açıktır. Bu yüzden kötü 
bir şeyi önceden bildirmek yerine, gele-
ceği daha iyi yapabilecek şeyler için 
emek vermek hepimizin ödevidir diyerek 
kılavuz kitabını bitiriyoruz.

BERNARD LEWİS

Batıyla bütünleşme Türkiye'nin tarihsel 
bir hedefi olup, bu medeniyete dâhil 
olma tercihini yüzyıllar önce yapmıştır. 
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B
ir siyasal sistemin iradesi, hü-
kümet ile toplumun karşılıklı 
etkileşimine dayanmaktadır. 

Son yıllarda devlet-vatandaş ilişkisinde 
yaşanan kopukluk ve bireylerin siyasi 
olaylara karşı ilgisizliği nedeni ile katı-
lımcılığın artırılması konusu daha fazla 
gündeme gelmeye başlamıştır. Vatandaş 
artık sadece “yönetilen” değil, aynı za-
manda bir “paydaş” olarak görülmelidir. 
Sosyal adaletsizlik, yoksul-
luk ve yolsuzluk gibi sorun-
larla karşı karşıya bulunan 
devletler yönetsel kusurla-
rın giderilmesi ve vatandaş 
memnuniyetinin maksimize 
edilmesinde sivil toplumun 
daha etkin katılımına ihti-
yaç duymaktadır. Bunun 
için katılımı sağlayıcı ku-
rumsal ve yasal süreçler 
oluşturulmakta ve temsili 
demokrasiden katılımcı de-
mokrasiye geçilmektedir.  

Bunun yanı sıra halka 
daha yakın olunduğu dü-
şüncesinden hareketle, mer-
kezi idareye ait kimi 
yetkiler yerel düzeye aktarı-
larak katılımcılık teşvik 
edilmektedir. Ancak tek ba-

şına katılımcılık ilkesinin hayata geçiril-
mesi yeterli olmamaktadır. İyi yöneti-
şimi oluşturan ilkeleri birbirini 
destekleyen ve tamamlayan bir bütün 
olarak düşünmek gerekmektedir. Erişe-
bilir bilgi, daha fazla şeffaflık, daha 
geniş katılım ve daha etkin karar ver-
meyi sağlamaktadır. Daha geniş katılım 
hem etkin karar verme için gerekli bilgi 
değişimini temin etmektedir hem de bu 

kararların meşruiyetini sağlamaktadır.  
Meşruiyet ise etkin uygulama ve daha 

fazla katılımın teşvik edilmesi anlamına 
gelmektedir. 

 
Demokrasiye  katılımcılığın arttırıl-

ması için öncelikle  toplumun doğru ve 
güvenilir bilgiye erişimi 
sağlanmalıdır.Yargı ve yasamaya ilişkin 
karar ve düzenlemeler yayımlanmalı, 

kamu ihalelerinde ve diğer alan-
larda sivil toplumun gözetimi sağ-
lanmalıdır. 

Yeni bilgi toplumunun ortaya 
çıkmasıyla hükümetler, yeni bilgi 
ve iletişim teknolojilerini benimse-
mek ve vatandaşların aynı doğrul-
tuda gelişimini desteklemek, 
toplumla daha hızlı ve şeffaf ileti-
şimde bulunmaya hazırlanmak zo-
rundadır.   

 
Bütün bu belge, bilgi ve dene-

yimler ışığında, koronavirüs salgı-
nın kısıtlamalarına rağmen 
ortaklarımız ve paydaslarımızla bir-
likte  Demokrasi İçin Türk Gençliği 
ve Kadınlar projesini başarıyla ta-
mamladık. Politika Kılavuzu kitabı-
mızı dijital ve fiziki yayın olarak , 
gençlerle  çalışan kamu ve sivil top-
lum kuruluşlarına aktardık.     

Katılımcılığın artırılması için  
toplumun doğru ve güvenilir  
bilgiye erişimi sağlanmalıdır.

Erişebilir bilgi, daha fazla şeffaflık, 
daha geniş katılım ve daha etkin 
karar vermeyi sağlamaktadır.

SONUÇLAR

MASTER22.qxp_Layout 1  29.10.2020  21:03  Page 80


