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GET-UP PROJESİ HAKKINDA
Sivil toplum kuruluşları farklı alanlarda örgütlenebilen, eğitim, ekonomi, sağlık, 

sosyal haklar gibi birçok mecrada faaliyet gösterebilen canlı ve dinamik yapılardır. 
Hedef ve faaliyet alanları farklı olmakla birlikte bu kurumların temel amacı; sivil 
alandan hareketle sorunlara çözüm üretmek, toplumun gelişmesine ve kalkınmasına 
katkıda bulunmaktır. 

STK’lar, bir yanda yerel ekonomik gelişmenin desteklenmesi, sosyal ve ekonomik 
açıdan dışlanan birey ve grupların toplumla bütünleşmesinin sağlanması, işsizlik, 
yoksulluk, çevre, kalkınma, sosyal refah, insan hakları ve gelişmekte olan ülkelere 
yardım gibi çok geniş bir alanda toplumsal talep ve beklentileri karşılamaya; öte yan-
dan da kamu kesiminin yükünü hafifletmeye çalışmaktadır.

Toplumdaki her bireyin insan onuruna yaraşır bir yaşam kalitesine sahip olma-
sı için, kaynakların adaletli dağılımının sağlanması ve dezavantajlı kesimlere fırsat 
eşitliği sunacak mekanizmaların tesis edilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada, sivil 
toplum ve kamunun tüm potansiyelini kullanması ve güçlerini birleştirmesi, koor-
dinasyon içinde hareket etmesi durumunda katma değeri çok daha yüksek, insana 
dokunan, sinerji oluşturabilen hizmetler üretilebilmektedir. 

Sivil alanın en güçlü yanı, gönüllü insan kaynağıdır. Gençler ise bu kaynağın ak-
tif, dinamik, yenilikçi yönünü oluşturmaktadır. Türkiye’de artan dernek ve vakıf sa-
yısı ile gittikçe güçlenen bu alana gençlerin katılımı ve ilgisi yetersiz bilinçlendirme 
nedeniyle oldukça düşük seviyededir. Yalnızca akademik başarıların öncelendiği, ait 

1. BÖLÜM
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olduğu topluma katkısının ise geri plana atıldığı bir sistemde gençlerin potansiyelleri 
de göz ardı edilmektedir. Gerek kamuda gerekse sivil alanda gençlerimizin “geleceği-
miz” olduğu her defasında vurgulanmakta, karar alma ve politika üretme mekaniz-
malarına dâhil olmalarının gerekliliği ifade edilmektedir. Ancak bu tecrübeyi sahada 
deneyimleyerek edinebilecek gençlere yeteri kadar fırsatı da sunulamamaktadır.

“Genç Temsilciler Uluslararası Arenada Projesi” (GETUP) bu kaygılarla ve gözlem-
lerle ortaya konulmuş bir projedir. Sivil toplum ve kamu iş birliği ile hayata geçirilen 
projede hedeflenen; gençliğin aktif enerjisi ve yenilikçi gücünü sivil toplumun tecrü-
besi ile buluşturmak, bu yöntem ile hem STK’ların uluslararası alandaki yetersiz tem-
siliyet problemine çözüm üretmek hem de ülkesini ve milletini ulusal ve uluslararası 
arenada temsil edecek bir nesle ulaşmaktır.

Projede gençlere bir STK çatısı altında temsilci olmak ve uluslararası platformda 
kendi STK’larını nasıl temsil edeceklerinin eğitimini vermek, söz konusu alanlarda 
yabancı dillerini de kullanarak sosyal iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine kat-
kı sağlamak, temsilci olma sorumluluğunu kazandırmak ve lobi çalışmalarını yaparak 
uluslararası düzeyde diyalog kurabilme öz güvenini kazandırmak amaçlanmıştır.

Elinizdeki bu kitapçığın birinci bölümünde, GETUP projesinin amacı, proje sü-
resince gerçekleştirilen faaliyetler ile proje sonucunda elde edilen çıktılar anlatılmış; 
ikinci bölümde ise uluslararası platformlarda temsiliyet hedefleyen genç sivil toplum 
gönüllülerine “Savunuculuk ve Lobicilik”  konuları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca 
ulusal ve uluslararası alanda örgütlenmiş ve dünya çapında politika üretme kapasite-
sine sahip çatı örgütler hakkında da bilgiler sunulmuştur.

Gençlere ve gençler için çalışan kurumlara faydalı olması dileğiyle.

1.1. Proje Yürütücüsü ve Ortak Kuruluşlar

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

• Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA)
HEKVA, kurulduğu 1988 yılından bu yana “toplumun ekonomik yoksunluk içe-

risinde bulunan kesimlerini kendi kendine yeter duruma getirmek, kültürel ve sosyal 
zenginliğe ulaşabilme zemini hazırlamak, sivil toplumu ve yardımlaşma bilicini top-
lumda yaygınlaştırarak zıtlaşma ve kutuplaşmaları azaltmak” misyonuyla çalışmala-
rını yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Türkiye’de zengin bir geleneğe sahip olan kadın hayırseverlik faaliyetlerinin ön-
cülerinden olan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA), tüm bu sorunların çö-
zümü için çıkış yolları arayan ve her birey gibi toplumsal sorumluluğun ağır yükünü 
omuzlarında hisseden 49 kadının, maddi ve manevi güçlerini birleştirerek topluma 
faydalı işler yapma arzusunun sonucudur.

HEKVA, gençlerin yalnızca geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüz oldu-
ğu bilincinden hareketle, nitelikli bireylerin yetiştirilmesine destek verecek proje-
lere özel önem vermektedir. Bu alan üzerine yoğunlaşması gerektiğini düşünerek, 
gençlerin gelişimine yönelik ve bilhassa gençler tarafından oluşturulmuş projeleri 
desteklemektedir.

HEKVA Ulusal Alanda;
• T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Da-

nışma Kurulu Üyesi,
• T.C. İstanbul Valiliği Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Üyesi
• Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)
• Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP)
• Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Genç Platformu (T-STK ÇOGEP) 

kurucu ve katılımcısıdır.

HEKVA Uluslararası Alanda;
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ( ECOSOC) üyesidir. (Danış-

manlık Statüsünde.)



8 9

ORTAK KURULUŞLAR

• Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu (TÜGAP)
Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu (TÜGAP), sivil toplum kuruluşları-

nın, gençlik gruplarının, gençlik merkezlerinin hedef kitlesindeki aktivist gençlere 
rehberlik yaparak, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştıkları ortak çalışma zemini 
hazırlamak, iletişim ve iş birliği imkânı sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak, ge-
liştirmek ve bu yetenekleri toplumun hizmetinde kullanacak sahalar açacak etkin-
liklerde bulunmak misyonlarıyla 2013 yılında kurulmuş bir gençlik platformudur.

TÜGAP, STK’larla iş birliği yaparak üretken, katılımcı, öz güvenli, yaşadığı top-
lumun ve çağın meselelerine duyarlı, hakları kadar sorumluluklarının da bilincinde, 
kendisi ve çevresi ile barışık bir nesle ulaşmayı amaçlamaktadır. Platform, iletişim 
ağında yer alan pek çok genç birey ve genç sivil toplum kuruluşu ile birlikte, genç-
lerin psiko-sosyal gelişimlerini destekleyici nitelikte etkinlikler düzenlenmektedir. 
Platform çalışmaları ile gençlere STK’ların faaliyetlerinde ve sosyal sorumluluk pro-
jelerinde aktif görev alma imkânı sağlayarak sivil toplum bilinci gelişimini destekle-
mekte ve gençlerin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik olarak, kültürel ve manevi değerle-
rimizden hareketle çözümler ve projeler üretmektedir.

TÜGAP, Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Genç Platformu (T-STK 
ÇOGEP), Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Aile Platformu (TÜRAP) ve Gökkuşağı 
İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP) üyesidir.

• İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)
İKADDER, İstanbul’da çeşitli alanlarda topluma hizmet veren kadınlar ile gö-

nüllü kadın kuruluşlarının başkanları, üyeleri ve gönüllülerinin bir araya gelmesi ile 
kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

“Farklılıklara saygı zemininden hareketle, ülkemizden başlayarak, sürdürüle-
bilir barış, refah ve mutluluğun yaygınlaştığı, sorunları iş birliği ve dayanışma ile 
çözebilen STK’ların yer aldığı bir dünya” vizyonu ve “STK’ların kendi aralarında, 
diğer kişi ve kuruluşlarla iletişim, istişare, iş birliği modelleri geliştirerek, özellikle 
gönüllü kadın kuruluşlarının, kadının ve ailenin statüsünü yükseltmek için çalış-
malar yapmak” misyonları ile çalışmalarını sürdüren dernek, T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Danışma Ku-
rulu üyesidir. İKADDER, STK-Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) Genel Sekreterli-
ğini, Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP) Genel Koordina-
törlüğünü ve Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve Genç Platformu (T-STK 
ÇOGEP) Eş Genel Sekreterliğini yürütmektedir.

Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşları arasında iletişim, istişare, iş birliği 
zemini sağlayan çalışmalarına devam etmektedir.

1.2. Projenin Amaçları ve Özeti
Genç Temsilciler Uluslararası Arenada Projesi’nin amaçları:

• Uluslararası dernek, konferans ve platformlarda ülkesini başarı ile temsil ede-
bilecek, nitelikli, öz güveni yüksek, kaliteli eğitime sahip, kaliteli dil eğitimine sahip, 
sivil toplum bilinci yüksek gençler yetiştirmek,

• Gençlerin savunuculuk, lobicilik ve network oluşturma konularında saha dene-
yimleri edinmelerini sağlamak,

• Uluslararası platformlarda yer alarak temsiliyet deneyimi edinmeleri için fır-
satlar sunmak, 

• Gençlerin uluslararası bir vizyon sahibi olmalarını desteklemektir.
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1.3. Proje Faaliyetleri
1.3.1. Eğitimler

Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi: 
Eğitim, sivil toplum alanında başarılı 
çalışmalarıyla tanınan Yıldız Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ömer ÇAHA tarafından gerçekleşti-
rildi. Eğitimde Osmanlı sivil toplum 
geleneği, Batı sivil toplumunun gelişi-
mi, cumhuriyet dönemi sivil toplum, 
Soğuk Savaş sonrası yükselen neo-li-
beral politikalar başlıklarına değinildi.

Mülteci Krizi: Özellikle son yıllar-
da Suriye’de yaşanan iç savaş sonucu 
ortaya çıkan bir insanlık sorunu olan 
“mültecilik” kavramının ele alındığı ve 
rakamlarla Türkiye ve dünyadaki mül-
tecilerin son durumlarının aktarıldığı 
eğitimi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Özlem SERTKAYA 
DOĞAN gerçekleştirdi.

STK’ların Dünya Barışına Etkileri: 
Afrika Dostluk Derneği YK Başka-
nı Şemsettin TÜRKKAN’ın katıldığı 
eğitimde, sivil toplum kuruluşlarının 
dünya gündemini meşgul eden mese-
lelerdeki aktif rolü ve etkileri, STK’la-
rın iş birliği ve istişare ortamı oluş-
turarak bir araya gelmelerinin önemi 
gibi konulara değinildi.

Avrupa’nın Mülteci Krizi Politika-
ları: Eğitimlerin ilk haftasında ele alı-
nan ve Türkiye’deki durumları ile ir-
delenen mülteci krizi konusu, Avrupa 
perspektifinde ele alındı. Son dönem 
raporlarının da paylaşıldığı eğitimi 
Almanya-Avrupalı Türk Demokratlar 
Derneği (UETD) Merkez Yürütme 
Kurulu Üyesi Asiye BİLGİN gerçek-
leştirdi.

Feminizm: Araştırmacı yazar Nazife 
Şişman’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
eğitimde, feminizmin çıkış noktaları-
na ve kısa tarihine, feminizm teorileri-
ne değinildi ve son döneme feminizm 
perspektifiyle bakılarak bazı değerlen-
dirmeler yapıldı.

Türk Dış Politikasının Temel Konula-
rı: Yeni Paradigma Arayışı: Cumhuri-
yetin kuruluşundan bugüne, Türk dış 
politikasında meydana gelen önemli 
gelişmeler, yeni yönelimler ve yaşanan 
değişimlerin ele alındığı eğitimi Cum-
hurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler 
Başkanı Ayşe SÖZEN USLUER ger-
çekleştirdi.

Yeni Toplumsal Hareketler: Post mo-
dern toplum yapısında ivme kazanan 
öznellik, çok seslilik doğrultusunda 
şekillenen yeni eğilimler, çeşitlenen 
toplumsal hareketler bağlamında 
LGBT, çevrecilik vb. hareketlerin ana-
lizlerinin yapıldığı eğitim, SETA Vak-
fı’nda araştırmacı olarak görev yapan 
Nigar TUĞSUZ tarafından verildi.

Modernizmden Postmodernizme 
Değişen Paradigma: Geleneksel top-
lumdan modern topluma geçiş sü-
reci, modernizmin eşitlikçi, standart 
toplum yapısının postmodernizmle 
özgürlük, çok sesliliğe dönüşümü, 
gerçekliğin yitirilmesi vb. kavramlar 
doğrultusunda zihinsel, toplumsal, si-
yasal dönüşümün irdelendiği eğitim, 
Yazar Akif EMRE tarafından sunuldu.

İslamofobi: Son dönemde ivme ka-
zanan İslam düşmanlığı ve Müslü-
manlara yönelik artan nefret söylem 
ve eylemleri ışığında İslamofobinin 
ortaya çıkışı, temel nedenleri ve çö-
züm önerilerinin tartışıldığı eğitim, 
Marmara Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Doç. Dr. Nuri TINAZ tarafın-
dan gerçekleştirildi.

Uluslararası Örgüt Yapısı ve 
STK’LAR 2-: İslam İşbirliği Teşkilatı 
İnsani Faaliyetler Birimi Türkiye Tem-
silcisi Dr. İbrahim ALTAN ile ger-
çekleştirilen eğitimde, İslam İşbirliği 
Teşkilatı özelinde, uluslararası örgüt 
yapıları ve işleyişi hakkında bilgiler 
verildi. Katılımcılara organizasyonun 
bundan sonra hangi gelişmeleri he-
deflediğinden bahsedildi.
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İnsan Hakları ve Demokrasi: Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK’in sunduğu eğitimde, 
insan hakları kavramının kaynağı ve kökeni, insan haklarının gelişiminde önemli 
olaylar ve belgeler, insan hakları teorilerine katkıda bulunan düşünürler ele alına-
rak, 20. ve 21. yy.da insan hakları konusunda yaşanan gelişmeler değerlendirildi 
ve interaktif olarak tartışıldı.

AB ve Türkiye’nin AB Uyum Süreci: 
Avrupa Birliği’nin organizasyon yapı-
sı, Türkiye’nin AB’ye uyum ve adaylık 
süreci, adaylık sürecinde gelinen son 
nokta gibi konular ele alındı. Ayrıca 
AB aracılığı ile sivil toplum kuruluş-
ları ve gençlere sağlanan fon destek-
lerinin de aktarıldığı eğitimi, AB Ba-
kanlığı İstanbul Ofisi uzmanlarından 
Sinem Bölükbaşı ve Yeşim Yıldız ger-
çekleştirdi.

Kitlesel Sivil Toplum Hareketleri: 
Toplumsal faydayı yaratabilmek adı-
na kişi ve kurumların dünyanın her 
yerinde faaliyet gerçekleştirebilir hâle 
gelebilmesinin mümkün olduğunun 
ifade edildiği eğitim; aynı zamanda 
kendisi de bir aktivist olan Yeryüzü 
Doktorları YK Üyesi, Dr. Havva SU-
LA’nın kendi hayatından aktardığı 
örneklerle ve çizdiği bakış açısıyla ger-
çekleştirildi.

Kadın Statüsü Konusunda Ulusla-
rarası Örgütlenmeler: Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Kadının Statü-
sü Genel Müdürlüğü uzmanlarından 
Meryem TATLIER BAŞ ile birlikte ka-
dın konusunda uluslararası alanda ça-
lışmalar yürüten komisyonlar ve birim-
ler hakkında bir eğitim gerçekleştirildi. 
Eğitimde Birleşmiş Milletler, Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Birliği, İslam İş-
birliği Teşkilatı gibi kurumlar özelinde 
kadın konusunda çalışmalar yürüten 
birimler tanıtılarak, şiddetle mücadele 
etmeye ve kadınları korumaya yönelik 
yapılan sözleşmeler incelendi.

İletişim ve Network Oluşturma Stra-
tejileri ve Savunuculuk ve Lobicilik 
Teknikleri Eğitimleri: Denge De-
netleme Ağı Temsilcisi, National De-
mocratic Institues Temsilcisi Mevlüde 
SAHİLLİOĞLU tarafından bir sunum 
gerçekleştirildi. Teorik eğitimin sonra-
sında yurt dışında proje katılımcıları-
nın iştirak edeceği uluslararası toplan-
tıya ve kurulacak temaslara yönelik bir 
simülasyon gerçekleştirildi. Simülas-
yon sonrasında ekipler birbirlerinin 
eksik ve kuvvetli yönlerine dair değer-
lendirmelerde bulundular.

Uluslararası Örgüt Yapıları ve STK’lar: 
Hamilik Okulu Vakfı YK üyesi Kamile 
CANBAY’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
eğitimde, uluslararası arenada faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütlerinin ya-
pıları, çalışma şekilleri ve sundukları 
hizmetler aktarıldı.

Diplomatik Müzakere Teknikleri: 
Müzakere ve arabuluculuk süreçle-
rinin işleyişi, İyi bir arabulucunun 
nitelikleri, Uyuşmazlık kavramı vb. 
başlıkları içeren eğitim, Sena TEK ta-
rafından verildi.
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1.3.2. Saha Tecrübeleri

Proje amaçları doğrultusunda, gençlerin Türkiye’yi uluslararası platformlarda 
temsil edebilme tecrübesini yaşayabilmeleri, savunuculuk, lobicilik ve network oluş-
turma konularında deneyim elde edebilmeleri için, katılımcılar arasından oluşturu-
lan bir ekiple, uluslararası toplantılara katılım sağlandı.

CENEVRE/BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KONSEYİ  
2016 SOSYAL FORUMU’NA KATILIM

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yük-
sek Komiserliği (OHCHR) Ofisi, dünya-
nın insanlık onuru evrensel idealleri ko-
nusundaki kararlılığını temsil etmektedir. 
Uluslararası toplumda tüm insan haklarını 
geliştirmek ve korumak için çalışan konsey 
tarafından belirlenen konularda,her yıl sivil 
toplum aktörleri, üye devletlerin temsilcileri ve hükümetler arası örgütler arasında 
açık ve interaktif diyalog için 3 günlük bir sosyal forum düzenlenmektedir.Ekono-
mik, sosyal ve kültürel haklar konulu bir forum olan Sosyal Forum’da bugüne dek 
yaşlı insanların hakları, yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim değişikliğinin insan 
hakları üzerindeki olumsuz etkileri gibi pek konu ele alınmıştır.

Sosyal Forum'un 2016 oturumunun teması, Engellilerin Hakları Sözleşmesinin 
onuncu yıldönümü çerçevesinde, engellilerin tümü tarafından tüm insan hakları ve 
temel özgürlüklerin tanıtılması ve tam ve eşit şekilde kullanılmasıydı (CRPD).

GET-UP projesinin genç temsilcileri, 
3-5 Ekim 2016 tarihleri arasında Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından 
İsviçre Cenevre kentinde Birleşmiş Millet-
ler binasında organize edilen 2016 Sosyal 
Forumu’na katılım sağladılar. Temsilciler, 
forumda dünyanın pek çok farklı bölgesin-
den gelen ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ile bir araya geldiler ve program boyunca “Engelli Kişiler ve İnsan Çeşitliliği, Engel-
li Hakları, Erişilebilirlik ve Ayrımcılık Yapmamak, Eşitliğin Güçlendirilmesi ve Özel 
Önlemler” gibi pek çok ana oturumların yanı sıra çeşitli yan etkinliklere de katılım 
sağladılar. Program boyunca STK temsilcileri ile tanışıp iletişim kurma imkânı bulan 
temsilciler, proje kapsamında aldıkları eğitimler ile dünya gündeminde önem teşkil 
eden konular üzerine, farklı ülkelerden gelen kişilerle fikir alışverişinde bulundular.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KONSEYİ  
2016 SOSYAL FORUMU/İSVİÇRE-CENEVRE

T.C. Cenevre Başkonsolosluğu, Konsolos Levent ÇERİ ve  
Başkonsolos Barbaros ÜNER Ziyareti /İSVİÇRE-CENEVRE



16 17

Dünya Ticaret Örgütü Türkiye Daimi Temsilciliği/ Büyükelçi  
Yardımcısı Mehmet CÖMERT’i Ziyaret. İSVİÇRE-CENEVRE

Cenevre Cordoba Foundation /Dr. Abbas Aroua Ziyareti /İSVİÇRE-CENEVRE

BM Türkiye Daimi Temsilciliği Müsteşarı Umut DENİZ ile Görüşme/İSVİÇRE-CENEVRE

İSTANBUL / DÜNYA  
İNSANİ ZİRVESİ  
2016 KATILIM
Günümüzde uluslararası in-

sani yardım sisteminin içinde 
bulunduğu tıkanıklık karşısında, 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mo-
on’un şahsi girişimi çerçevesinde, 
Dünya İnsani Zirvesi (DİZ) 23-24 
Mayıs 2016 tarihlerinde, tarihinde ilk defa  ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Kongre 
Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiştir.

Zirve, ister doğal afet kaynaklı, ister silahlı 
çatışmaların sonucu olsun, insan acılarının İkin-
ci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek düzeye 
ulaştığı bir dönemde düzenlenmiştir. 60 milyon 
insan çatışmalar ve şiddet nedeniyle yerlerinden 
edilirken, her yıl 218 milyon insan doğal afetler-
den dolayı mağdur olmakta ve bu afetlerin dünya 
ekonomisine maliyeti 300 milyar Doları aşmaktadır. Zirve, bu şartlar çerçevesinde, ilgili 
tüm paydaşların katkılarıyla mevcut küresel insani sistemin karşılaştığı sınamalara yöne-
lik çözüm önerileri geliştirilmesini, ayrıca insani yardım çabalarının geleceğine ilişkin bir 
gündem oluşturulmasını amaçlamaktadır.

BM üyesi ülkelerden resmi heyetlerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel örgüt yetki-
lileri, parlamenterler, sivil toplum mensupları, akademisyenler, medya mensupları, özel 
sektör, gençlik ve krizden etkilenen kesimler zirveye katılım sağlamıştır.

Sistemin geleceğine ilişkin acil sorulara yanıt arandığı,Türkiye’nin, insani alandaki 
tecrübelerini ve dünyaya örnek teşkil eden uygulamalarını paylaştığı zirvede; GETUP 
projesi katılımcıları da yer aldı. Proje katılımcıları, zirve süresince oturumları takip et-
menin yanı sıra  fuar alanında yer alan, uluslararası çapta çalışmalar yapan pek çok STK 
temsilcisi ile tanışarak faaliyetler hakkında bilgi aldılar.

DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ 2016 /TÜRKİYE-İSTANBUL
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1.3.3. Katılımcıların Makaleleri
GET-UP Projesi kapsamında, dünya gündeminde önem teşkil eden on sekiz konu 

başlığında eğitim alan katılımcılarımız, aldıkları eğitimlerden edindikleri bilgilere 
bireysel araştırmalarını da ekleyerek makaleler yazmışlardır. Proje sonunda, farklı 
konu başlıklarından toplamda elli dört makale ortaya çıkmıştır. Katılımcılarımızın 
hazırladığı makalelerin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE
BİR ARAÇ OLARAK SOSYAL MEDYA

Dünya küreselleşmenin etkisini giderek daha fazla hissettiren bir yer halini almıştır.1 

Ülkelerin teknoloji, siyaset, hukuk, ekonomi gibi alanlarda ortaya koyduğu yenilikler 
küreselleşme kavramına daha fazla yaklaşmamıza sebep olmaktadır. Artık toplumlar 
tek bir devlete bağlı olarak değil dünya devletlerinin düzeninden etkilenerek yaşama-
ya başlamıştır. Küreselleşme şüphesiz bu etkileşim sonucunda kendini göstermektedir. 
Günümüz dünyası birbirine bağlı ve etkileşim içinde ayakta kalan ülkelerin yaşadığı 
bir ev konumundadır. Bir millete mensup insanlar diğer milletlerin her alanda yaşam 
standartlarını inceleyebilmekte ve yararlı buldukları uygulamaları kendileri için de iste-
mektedirler. İşte bu noktada karşımıza “toplumsal hareket” kavramı çıkmaktadır. Top-
lumsal hareket bir amaç uğruna bir araya gelen insanların eylemleri sonucunda dünya 
düzeninde değişimlere yol açan veya düzeni değişime zorlayan bir kimlik hareketidir.

Türkiye şartlarında toplumsal hareket kavramına bakıldığında eski ve yeni top-
lumsal hareketlerin büyük farklılık arz ettiği görülür. Şüphesiz sürekli değişim göste-
ren dünya ülkeleri için de bu durum geçerlidir. Türkiye’de 1960’lı yıllarda yaşanan 
toplum dinamiği 1980’li yıllara göre farklılık gösterirken, 90’lar ve 2000’ler de yaşa-
nan eylemler geçmişe göre hem konu hem kullanılan yöntem bakımından farklılık 
göstermektedir. Küreselleşen dünyada artan bilgi birikimiyle insanlar artık düzeni, 
hükümeti, yasaları değiştirmek için değil kendi özel hakları için bir araya gelmeye 
başlamışlardır. Bu durum toplumsal hareketlerin tek ve bütünü kapsayan konuların 
yanında azınlığın savunduğu haklar için de ortaya çıkabildiğini göstermektedir.

Her bireyin kendi kimlik hareketini savunmaya başlamasıyla yöntemi ve şekli deği-
şen yeni toplumsal hareketler giderek daha sık yaşanmaya başlamış yani yıllar arası me-
safe azalmıştır. Eski toplumsal hareketlerden bahsederken her birinin arasında 30-40 yıl 
olduğunu söyleyebiliriz. Fakat günümüzde artık 5-10 yıl arayla yeni bir direnişe şahit ol-
mak mümkün hale gelmiştir. Bunun birinci sebebi iletişimin ortaya koyduğu bilgi alma, 
bilgiye kolay erişme durumudur. Teknolojik gelişmeler sonucunda daha hızlı ve anlık 
hale getirilen iletişim, dünyanın küreselleşmesinde de önemli etkiye sahiptir. İletişim ala-
nındaki en güçlü yenilik ise internet ve beraberinde getirdiği sosyal medya araçlarıdır.
1 Kezban Karagöz, Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri, 

http://www.iletisimvediplomasi.com/wp-content/uploads/2013/10/7-Kezban-Karag%C3%B6z.pdf

Sosyal medya araçları toplumsal hareketlerin hem yöntemini hem sınırlarını bü-
yük ölçüde değiştirmiştir. Geçmişte tek bir amaç uğruna sokaklara dökülen insan-
lar hem sınırlı alana erişim sağlamakta hem de düzeni değiştirebilmek için aylarca 
tezlerini savunmaktaydı. Savundukları tezi tüm dünya ülkelerinin duyması için 
uluslararası tüm gazete, radyo ve televizyonların olayı yazması, göstermesi gerek-
mekteydi. Fakat günümüzde Twitter’a yazılan bir yazı, Youtube’a yüklenen bir video, 
Facebook’ta paylaşılan bir fotoğraf anında dünyanın bir ucuna ulaşmakta ve aynı 
düşüncede olan insanları sosyal medya araçlarında bir araya getirmektedir. Top-
lumsal hareketler artık dijital ortamlara kaymış ve sözcüklerin, fotoğrafların, vide-
oların ortaya koyduğu dinamikler halini almıştır. Yakın geçmişte yaşanan Arap Ba-
harı süreci, Mısır ve Libya’da meydana gelen siyasi hareketler, ülkemizde karşımıza 
çıkan Gezi Parkı olayları birer dijital eylem olarak tarihe geçmiştir. Bu olaylarda bir 
araya gelen gruplar sosyal medya araçlarını kullanarak orada bulunmayan insanla-
ra da düşüncelerini aktarmış ve paylaşımlarıyla tezlerini belgelemeye çalışmışlardır.

Marshall McLuhan’ın “araç mesajdır” teorisi yeni toplumsal hareketlerin değişen 
iletişim biçimine denk düşmektedir. McLuhan bu kavramla mesajı iletmek için kul-
lanılan aracın asıl mesaj olduğunu vurgulamaktadır. Yeni toplumsal hareketlerde 
iletişim kanalı olarak sosyal medya araçlarının kullanılması da asıl mesajın tüm 
dünyaya seslenmek olduğunu ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği’ne, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne, Birleşmiş Milletler’e, NATO’ya sesini duyurmak isteyen top-
lumlar sosyal medya araçları ile bunu 1 saatten daha az bir zaman diliminde başar-
maktadır. Sosyal medya araçları hak talep eden, düzeni değiştirmek isteyen grup-
ların, algı oluşturma, dikkat çekme amaçlarına büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. 
Kamuoyu önderleri kullanılarak yapılan propagandalar yeni toplumsal hareketlerin 
durağan değil dinamik hareketler olmasına sebep olmaktadır.

Yeni toplumsal hareketlerin aracı olan sosyal medya, bu olayları belgeleyen bir ta-
nık olarak da kullanılmaktadır. Günümüzde tüm güvenlik birimleri olayları belgele-
mek için sosyal mecralarda yayınlanan yazı ve görselleri delil olarak kullanmaktadır. 
Yine aynı şekilde toplumsal hareketlerin bastırılması için devletler tarafından dijital 
ortamlara ulaşımın engellendiği de görülmüştür. Ulusal çapta meydana gelen olayla-
rın bir televizyon kanalında haber niteliğinde verilirken de Facebook’tan, Twitter’dan 
yazı ve görseller sunulmaktadır. Artık geleneksel medya sosyal medya haberlerini haber 
haline getirmeye başlamıştır. Belirli aralıklarla haber programı yapan kanallar, canlı 
olarak veremedikleri pek çok olayı Youtube videosu ve Facebook paylaşımlarıyla des-
tekleyerek haber haline getirmektedir. Çünkü artık kameraların bulunmadığı anlarda 
insanlar kameraman olmakta ardından sosyal mecralarda haber yazmaktadırlar.

Hazırlayan: Zahide TÜRK 
Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü

Yüksek Lisans Öğrencisi
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KÜRESEL VATANDAŞLIK VE KİMLİK MESELESİ
Kimlik kavramı 20. yy’ın 2. yarısından itibaren en temel sosyal ilişkilerden 

küresel sınırlara kadar gündemi doldurmaktadır. Kimlik, yüzeysel olarak kısaca 
kişilerin ve çeşitli büyüklük ve nitelikteki toplumsal grupların “kimsiniz, kimler-
densiniz?” sorusuna verdikleri cevaplardır (Güvenç, 1993:3). Kimlik bu sorulara 
verilecek cevaplar ile ortak bir aidiyet kurar ve bunun yanında farklılıkları çizer. 
2. Dünya Savaşından sonra tamamen aynı biyolojik kökten gelen insan ırkının 
belirsiz kıstaslarla ülkesel sınırlara hapsedildiği müddetçe ona özgürlük verilmesi 
paradoksu, siyasal iktidarların dahi üstesinden gelmek mecburiyetinde kaldığı bir 
ide halini aldı. Bu çerçevede pasaport uygulamaları ardından birtakım uluslara-
rası antlaşmalarla vizesiz seyahat uygulamaları hatta göçe teşvik programları gün 
geçtikçe kimlik fikrini bir valizden ibaret kılmaktadır.

Rönesans’la birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en bü-
yük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı 
altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan 
etkisi ile bugün kendi ismiyle ve aynı amaçla çalışan bir programa ismini vermiş-
tir. Bu durum gündeme dünya vatandaşlığı fikrini getirmektedir. Bu doğrultuda 
çeşitli projeler ile sınırlar kaldırılmaya yüz tutmaktadır. 

Ancak küresel toplumun yüzleşmek durumunda olduğu bir başka durum; sı-
nırların olağan resmi işlemler dışında bazı acil durum politikaları sonucunda da 
kaldırılması zorunluluğudur. Bu noktada mültecilerin özellikle Suriye’deki iç savaş 
halinden kurtulmaya çalışanların sadece hayatta kalma saiki ile ülkesel sınırların 
ötesine geçmesi algılarda yerleşmiş kimlik fikrinin gerekliliğini tekrar sorgulamak-
ta. Bu zorunluluk halinde insanların doğumdan itibaren kazandıkları haklardan 
yaşama hakkının her siyasal iktidar tarafından tanınması meselesi bir takım ulus-
lararası çalışmalara kaynak oldu. 1951 Cenevre Sözleşmesi2 mülteciler için adeta 
bir Magna Carta’dır ve bugün Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke Birleşmiş 
Milletler bünyesinde taraf olmuştur. Bu durum başta mültecilere temel insan hak-
ları tanımak ve ülkeye kabul etmek olmak üzere sözleşmede yer alan yükümlülük-
leri uygulamayı gerektirmektedir. Ancak modern toplumun karşı karşıya kaldığı 
bir başka durum 1951 kapsamında tanınan temel insan haklarının mültecilerin 
insanın insan oluşundan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını karşılamamakta, alınacak 
sağlık, eğitim vb hizmetlerde kimlik aidiyeti sorgulanmaya devam edilmekte ve 
sosyal aktüalitede insan onuru yeteri kadar teslim edilememektedir. Temel insan 
haklarının 1951’de tabir edildiği kadarıyla kalmayıp gün geçtikçe genişlemesi bazı 
yeni politikalar üretmeye mecbur bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti siyasal iktidar-
ları çözüm alternatifi olarak gündeme vatandaşlık meselesini getirmiştir.
2 ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/create_speech.jsp?speechID=18388&key...

Esasında Rönesans döneminden bu yana mücadelesine başlanmış olan kimlik 
olgusunun insanları sınırlarda yaşamaya hapsetmesi konusu tam anlamıyla çö-
züme kavuşamadığından tekrar problem olarak gündeme geliyor. Dikkat çekici 
olan; bu sorun çözüme kavuşturulmaya çalışılırken tekrar kimlik hapishanesine 
dönülmesi. Suriyeli mültecilere insan olmanın onurunu gerektirecek şekilde Tür-
kiye’de özgürce yaşamaları vaat ediliyor ancak bunu sağlamanın koşulu olarak be-
lirsiz kıstaslara göre ait olmadıkları bir kimliği benimseyerek Türk vatandaşlığına 
geçmeleri isteniyor. Elbette Türk Vatandaşlığı Kanununda ölçütler sabittir. Ancak 
insana kıymet verebilmek hatta yardım edebilmek için bile esasen ait olmadığı bir 
kişilik yaşamasını istemek ne kadar insanidir? 

Hususi kanaatim bir kriz olarak nüksetmiş bu durum, uzun zamandır insanlı-
ğın mücadele ettiği kimlik kavramına post-modernist bir açıyla bakarak çözüme 
kavuşturmak için önemli bir fırsattır. Bu durumu kriz olarak beslemeye devam 
edenler müstesna samimiyetle sorunu çözmek isteyenler kimlik çerçevelerini kır-
malı meseleye insanlık sorunu olarak bakmalıdır. 3.5 milyonluk ‘Suriyeli mülteci’ 
zor durumda olan 3.5 milyon ‘insan’ olarak görülmeli ve insanlık onurunun gerek-
tireceği şekilde hayat standartlarına sahip olmaları için kimliklere hapsedilmeme-
lidir. İstanbul’da, Ankara’da patlayan bombaya üzüldüğümüz kadar Suriye’de, Pa-
kistan’da, Filistin’de ateşlenen silahlara da aynı şekilde üzüldüğümüzde sınırların 
bir önemi olmadığı anlaşılacaktır. Yakın bir dostumun ifadesi ile insan haklarının 
değil adeta kimin insan olduğunun kararını vermekte zorlanan Avrupa sivil toplu-
munun ve siyasal iktidarlarının bu noktadaki tutumları ise tüm gerçekliği ile gün 
geçtikçe ortaya çıkmaktadır. Yakın zamanda 3 milyon Suriyeli insanın kapılarında 
olacağı gerçeği bazı iktidarları bu konuda politika üretmeye zorlamıştır. Gelinen 
noktada özellikle Birleşmiş Milletlerin çalışmaları ile beslemekte oldukları krize 
karşı çözüm bulmaktan başka seçeneği olmayan Avrupa toplumunun üreteceği 
çarenin insani boyutu özellikle Orta Doğu sivil toplumunu endişelendirmektedir.

Azra Nagehân ATALAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi
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ISLAMOPHOBIA
The modern definition of Islamophobia is groundless hostility, exclusion and 

discrimination against Muslims. The term is used for the first time in 1911. In ac-
ademic literature, it was used by Edward Said in “Race and Class” magazine; Said 
used this term to compare two orientalists. A think-tank association in England 
published a report in 1997 that defined and opposed Islamophobia. However, to-
day the scholars argue the usage of the term. Some of them suggested that Islam-
ophobia has an implicit meaning and the fear of Islam might have a negative con-
notation therefore the terms “anti-Islamism” or “anti-Muslimism” must be used 
instead. This is a very crucial and sensitive point when we take the examples of 
“xenophobia” and “anti-Semitism”. The term xenophobia states a group of people 
that hate or fear foreigners whereas anti-Semitism means hatred and discrimina-
tion against Jews. Xenophobia is considered as a social disease. On the other hand 
the term anti-Semitism is used for a religious group of people, then the same term 
must be applied to Islamic usage. Nonetheless, as stated by Prof. Hatem Bazian: 
“The existent discussion on the term is purely academic, and in my opinion, it is 
waste of time and source. The term contains the meaning it expresses and a rich 
literature at global level has already been formed around this term.”3

In 2001, the September 11 attacks brought a new dimension to perception 
of anti-Islamism. Unfortunately, the radicalization of Islamic groups in Europe 
and the USA took a higher level. It was also a turning point for marginal Is-
lamists. All these issues extended the limits of anti-Islamist view and hatred 
against Muslims. The cartoons controversy in Denmark dated 2005 was one of 
the sharpest examples of this process.

Hate speech is one of the main global problems of our era. It is not limited 
to religious reaction. Racism, marginalization even terror in some instances are 
performed via hate speech. When Islamophobia is taken into consideration, it also 
includes all expressions as well as actions. Prof. Samim Akgönül mentions hate 
speech in an interview made by Deutsche Welle: “…if Islamophobia causes hate 
speech against individuals belonging to Muslims’ social group, and discrimination 
in daily life, then it is racism. The line in between is very thin. Criticizing the jurid-
ical status of women in some interpretations of Islam is different than not offering 
job to an individual who has a name indicating that she/he is Muslim.”4

In summary, Islamophobia or anti-Islamism is hatred, discrimination and exclu-
sion of Muslims either in action or in expression. It has a very deep historical back-
ground but the terminological presentation is relatively new. Today Islamophobia 
3 Interviewwith Prof. HatemBazianmade in Paris, 12/Dec/2013. 
4 UHIM, “Islamophobia”, p. 25.

is supported and presented particularly through radical terrorist groups and hate 
speech. This presentation is equivalent to racism and must be strongly opposed.
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MODERNITÉ’S PAIN OF MODERNISM-POSTMODERNISM
Modernité is a project while modernism is a process. Modernism is a system, 

process and a discipline that changes human lives, shapes it, supports the wisdom 
while ignores and wipes out the divine. It is not a universal term but a specific under-
standing that is sustained by the dynamics and cultures of the civilization it appeared. 

It dates back to 15th century. Capital, economic understanding and changing 
structure are effective on it. It requires having a good understanding of the process 
going towards capitalism to understand modernism well. We cannot be modern 
without being capitalist, because modernism is consumption-focused.  According 
to Weber, the main feature of capitalism forming the modern world is its rational-
ity. He makes an explanation for the relationship between modernism and capi-
talism with the question “What happened to make us go towards modern society 
from traditional one?” in his book “Protestant Morals and the Soul of Capitalism”. 

It is the only one system that excludes the divine. The secularization of the in-
ternational relationships realized with the Westphalian Convention. This process 
caused law to be secularized, as well. Modernism is, in short, exaggeration of the 
body and wisdom of humans. Supporting the wisdom and rational explanations… 
but what wisdom? What/who is it that meant with universal wisdom? Modernism 
making us interrogating everything does not query the wisdom that it gives us. 
This dilemma will lay the groundwork that will end or build modernism again. 
Before coming to that point, modernism should be more clarified.

It produces only one culture with the emphasis on universalism. The most im-
portant feature of modernism is nationalism, and the second one is universalism. 
It does social engineering. Social construction is individual-centered. It plays with 
our minds and sense. For example, you cannot wear patchy jeans but you can wear 
torn jeans. Society is both a created and exposed reality in the sociology of George 
Simmel who is the sociology of the modernité and daily life. He says about fashion 
“It is the main scope of the individuals who needs standing out, drawing attention 
and exclusiveness to realize themselves. The space of fashion is metropolis. It put 
forwards individualism while it eradicates individualism, as well.”

One of the remarkable points is that modernism is so effective in the global 
basis that it is impossible to accept it under either its attraction or its enforce-
ment. Technology, science, wisdom and politics are the most effective terms of 
modernism. The main struggle of all the founders and pioneers of the sociology 
is to analyse and conceptualize the process of going towards modernism from 
conventional that they themselves witnessed. For example, feudalism-capitalism 
(Marx), aristocratic society- democratic society (Tocquievelle), mechanic collab-
oration- organic collaboration (Durkheim), conventional- rational bureaucratic 

(Weber), world as a perception- world as a will (Schopenhauer), homogeneous- 
heterogeneous (Spencer), simple will- deliberate will (Wundt)…

Post-modernism
Post-modernism belongs to the time of Nietzsche. However, its use in the 

modern world is as a reaction to modernism. It is a criticism of modernism, espe-
cially in two ways:

1- Dogmatization of positivism by accepting it as the leading ideology of modernism
2- Founding an utopia by doing social engineering, and organizing the social 
and political process in the way of this purpose.

modernism                              post-modernism
scientific explanation             interpretation
universalism                            multi-culturalism

I want to give some examples to these two paradigms. History of humanity 
and civilization history is taught in the light of a western approach. However, 
there are other stories and histories. The first sentence is a reflection of mod-
ernism and the second one is a reflection of post-modernism. Modern wisdom 
necessitates universalism, unity and solidarity, and the approach that the same 
rules are valid everywhere. On the other hand, post-modernism opposes this 
view by putting forward that every situation is different and they should be un-
derstood in a special way. Another reason that the fact/reality is not only one is 
that it is unsteady. Its unsteadiness is dependent on the enforcements. According 
to post-modernism, realities are fictional and artificial. These are imposed on 
people by the available and dominant cultures, and thus, in the space of tech-
nology, science and culture the individual disappears. Post-modernism does not 
refuse the basic paradigms of modernité but it criticises it and interprets the re-
sults. Therefore, it may not be true that it is only a criticism of modernité. There 
are lots of interpretation of modernism and post-modernism but both of them 
are actually projects. The do social engineering.

Kader KAYA
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi
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REFUGEE CRISIS
Europe is experiencing its biggest refugee crisis since World War II. When 

refugees began fleeing Syria and seeking safety in neighboring countries in 2011, 
European countries just watched the tragedy from a distance. It only became an 
issue for them in the summer of 2015, when large numbers of refugees started 
showing up at their doorsteps. In 2015 1.5 million refugees came to Europe, half 
of which are Syrians, according to a report from United Nations.

When faced with this situation, the EU came up with an agenda to address 
this unexpected problem. In May of 2015, the EU leadership decided that it 
would be best for all members to take an equal share of the refugees, which was 
approximately 40,000 per country, in order to ease the burden on Greece and It-
aly. Their proposal, however, was not accepted by the governments of the United 
Kingdom and Eastern European countries. Since its initial proposal was refused, 
in Sept 2015 the E.U. decided to open HOTSPOTs, which would provide a way 
for it to register refugees in the places where they entered EU member countries. 
It only managed to open 4 out 5 proposed HOTSPOTs in Greece and 4 out of 6 in 
Italy. And based on the problems which arose at those HOTSPOTs, it is clear that 
they are only temporary solutions.

The EU determined that meeting two targets would help them achieve a 
permanent solution to the problem.  The first was to offer financial support to 
refugees in non E.U. countries. The second was to allow only legal refugee ap-
plications. In order to realize these targets, the E.U. and Turkey signed a refugee 
agreement which would control refugee traffic between Turkey and E.U. This 
agreement intended to stop refugee deaths in the Aegean Sea, to stop human traf-
ficking and to replace illegal immigration with legal immigration. According to 
agreement, E.U. was supposed to send 6 billion Euros to Turkey so as to improve 
the living conditions of refugees though improvements in education and health 
services provided to the refugees, and to allow free entry to E.U. for Turks after 
72 specific conditions were filled. The benefit of this agreement for the E.U. was a 
decrease in the number refugees entering the E.U., and the benefit for Turkey was 
free travel for Turkish citizens wishing to visit the E.U.

Unfortunately the result of this agreement did not decrease hostility towards 
refugees in E.U. and it also created a fear amongst some that millions of Turks 
would join the refugees in moving to E.U. countries. This fear was exploited during 
the Brexit campaign, and the result of the Brexit vote suggests that it was successful.

The agreement also shows Europe attitude towards the refugee crisis. For many 
years, Western Europe represented itself as a model of modern enlightenment, one 
which all countries should strive to emulate. It rightfully criticized other countries 

when they failed to meet the standards of human rights which all should have.  
This image is likely one of the reasons over a million refugees risked their lives 
to seek asylum in Europe.  However, when forced to live up to the reputation it 
created, Western Europe failed. We are now witnessing some of its most shameful 
years since the end of World War II.

Europe is still not approaching the problem with real solutions, and this is both 
because individual countries cannot find a consensus and because many of the citi-
zens of the countries which want to find a humane solution, like Germany, have re-
jected their county’s ethical stance. Because of these factors, the EU has only created 
temporary solutions for the refugee crisis, while postponing dealing with important 
issues like finding a way to provide for the refugees basic living conditions. If the 
EU wants to continue to be a symbol for democracy and freedom, it really needs 
to come up with a common refugee policy and rearrange the Dublin agreement.

Şerife Feyza OĞUZ
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencisi
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1.4. SONUÇLAR
Rakamlarla GET-UP

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA 
SAVUNUCULUK
2.1. Savunuculuk
1980’li yıllardan sonra sivil toplum kuruluşlarının sayıları ve etkinliklerinin art-

masıyla birlikte sivil topluma aktif katılımın da arttığı görülmüştür. Sivil toplum ku-
ruluşlarının (STK) artan bir ivmeyle yürüttükleri nitelikli toplumsal çalışmalar ile 
kamusal politikaların, toplumun sessiz kalan kısmının da gerçek manada ihtiyaç ve 
sorunlarına çözüm üretebilecek nitelikte olması için gösterilen çabalar, STK’ların 
ulusal ve uluslararası alanda karar alma süreçlerinde yer alması ihtiyacını da berabe-
rinde getirmiştir. Sivil toplum örgütlerinin karar alma ve politika üretme süreçlerin-
de yer alması, özellikle görünmez ve sessiz olanların talep ve ihtiyaçlarını gündeme 
getirmek açısından önemlidir. Çoğulcu demokrasinin gerçek anlamda uygulandı-
ğı toplumlarda, bireyler, örgütlü insan toplulukları aracılığıyla devamlı bir şekilde 
siyasi iktidara yön verirler.5 Tabana yakınlığı sayesinde sivil toplum kuruluşları da 
toplumun sorunlarına yakından tanıklık ederek onlara çözümler üretme, toplumsal 
ihtiyaç ve taleplere cevap verebilecek nitelikli ve etkili uygulamalar geliştirme ko-
nusunda deneyimlidirler. Toplumsal alandaki pek çok sorunla yakın temas hâlinde 
olan STK’lar, demokratik sistemler içerisinde bu sorunları ilgili yerlerde dile getire-
rek toplumun sesi olmakta ve kamu politikalarını, karar mercilerini etkileyebilmekte 
ve toplum lehine değiştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedirler.

Gerek hukuki süreçlerin başlatılması ve takibinin yapılması, gerekse kamuoyunda 
farkındalık oluşturabilecek kampanyaların düzenlenmesi gibi farklı yöntemlerle ger-
çekleştirilen bu faaliyetler, “savunuculuk faaliyetleri” olarak adlandırılmaktadırlar.

Jenkins’in (1997) “STK’ların ortak bir çıkar için herhangi bir kamu politikasını etkile-
me girişimi” olarak tanımladığı savunuculuk faaliyetleri, politika veya yasa değişiklikleri 
talep etmeyi veya yapılan değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar. STK’lar, gerçekleş-
tirdikleri savunuculuk faaliyetleri ile toplumu ilgilendiren önemli konuların gündeme 
gelmesi, kamuoyunda tartışılması ve ilgili politikaların geliştirilmesi ya da değiştirilmesi 
yönünde çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Bazı kaynaklarda “seslerini duyurmak” ola-
rak tanımlanan savunuculuk, bazılarında ise “karar vericileri etkilemek ve politikaları de-
ğiştirmek için kampanyacılıktan lobiciliğe, araştırma ve iletişimden ortaklıklar geliştirmeye 
kadar uzanan farklı stratejileri kapsayan bir şemsiye” olarak da tanımlanmaktadır.6-7

5 Kitapçıoplu, Tülay, Baskı Grupları ve Demokrasi.
6 John, Samuel, What is People-centred Advocacy? PLA Notes, 43: 9-12, 2002.
7 Evans, Kristy, An Advocacy Guide for Feminists, Young Women and Leadership, No:1, Aralık, 2003.
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Bir başka çalışmada ise savunuculuğun şu tanımlarına yer verilmiştir.
“Toplumdaki önemli bir konuya farkındalık yaratıp, konuyu karar vericilerin gün-

demine getirip, çözüm üretmeye çalışmaktır.”
“İlgili taraf ve kurumlarla işbirliği içerisinde toplumsal bir değişiklik yapmaya ça-

lışmaktır. Belli bir vizyona ulaşabilmek için kısa dönemli hedefler içerebilir. Hedef kitle-
lerini etkilemek için çalışmaları lobi yapmak, toplumsal pazarlama yöntemleri, halkın 
örgütlenmesi, kampanyalar, araştırmalar gibi birçok değişik yöntemleri kapsayabilir.”8

Savunuculuk genel olarak siyaset ile ilişkili bir kavram olmakla birlikte sadece 
siyasi değil, iktisadi, sosyal ve hatta diplomatik sonuçlar doğurabilmektedir.

Nurhan Yentürk vd.nin (2010) çalışmasında, savunuculuk faaliyetleri kapsam 
olarak farklı kategorilere ayrılmış, kavram; kamu çıkarları için savunuculuk, insan 
merkezli savunuculuk ve katılımcı savunuculuk olarak gruplanmıştır.

Kamu çıkarları için savunuculuk, yasalarda değişikliği amaçlar ve lobiciler ve 
medya uzmanları gibi profesyoneller aracılığı ile yürütülen ve geniş kamu çıkarları 
için kamu kaynaklarını yönlendirmeyi amaçlayan savunuculuk yaklaşımıdır. TEMA 
Vakfı,Uluslararası Af Örgütü gibi STK’ların çalışmaları buna örnek gösterilebilir.

İnsan merkezli savunuculuk, politikanın bir uzmanlık alanı olmadığı fikrinden 
hareketle, özellikle toplum dışına itilmiş kişilerin, hayatlarını doğrudan etkileyen ko-
nularda, politikaları etkileyebilmeleri için güçlendirilmelerini amaçlar.

Katılımcı savunuculuk ise sivil toplumun farklı kesimlerini karar alma süreçleri-
ne dâhil ederek kamusal alanın ve yurttaşlığın sınırlarını genişletmeyi hedefler.

Savunuculuk faaliyetlerinin uygulanmasında pek çok farklı yöntem kullanılması 
ile birlikte en bilinen iki yöntem kampanyalar ve lobicilik faaliyetleridir. Lobi yapmak 
doğrudan politika belirleyenlerle çalışma gerektirirken, kampanya genelde dolaylı 
olarak ses getirmesi ve görünürlük oluşturmaya çalışması açısından farklılık taşıyabi-
lir. Lobi ve kampanya yöntemleri, savunucular tarafından aynı amaca yönelik olarak, 
aynı anda veya ayrı ayrı kullanılabilir.9

Kampanyalar, karar vericileri geniş kamuoyu desteği ve katılım ile etkilemek için 
kullanılan bir savunuculuk yöntemidir. Yürüyüşler düzenleme, imza toplama, mek-
tup, faks ve e-posta gibi yöntemler, en sık kullanılan kampanya yöntemleridir.10

8 Brown, Aşar Serap, Kadın ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Projesi Savunuculuk ve Kampanya El 
Kitabı, 2010.

9 age.
10 Yentürk N. vd., Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Savunuculuk Kampanyalarına Örnekler

TEMA VAKFI/TOPRAK YASASI’NI  
DESTEKLİYORUM İMZA KAMPANYASI
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve 

Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA); Sürdürüle-
bilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere 
doğal varlıkların korunması için çalışan bir sivil top-
lum kuruluşudur. Varoluş nedenini “yaşama yani toprağa sahip çıkmak, korumak” 
olarak ifade eden kurum, toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan 
su, orman, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği gibi pek çok unsura dair politikaların 
geliştirilmesi için savunuculuk kampanyaları yürütmektedir.

TEMA Vakfı’nın gerçekleştirdiği bu kampanyalardan biri de Toprak Yasası’nı 
Destekliyorum İmza Kampanyası’dır. Vakıf, topraklarımızın korunması, doğru ve 
verimli kullanılması için uzmanlara hazırlattırılarak ilgili makamlara sunulan ve Ta-
rım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı ile birleştirilerek ilgili 
kurumların görüşüne sunulan Toprak Yasası’nın çıkarılması için mücadele vermiş-
tir. Bu amaçla Türkiye genelinde düzenlenen Toprak Yasası’nı Destekliyorum İmza 
Kampanyası çerçevesinde 1 milyonu aşkın imza toplanmıştır. 1998 yılında TBMM’de 
oy birliği ile kabul edilen Mera Kanunu’nda olduğu gibi başarıya ulaşılacağı inancı 
ile çalışmalar sürdürülmüş ve TBMM’de 04 Temmuz 2005 tarihinde, Toprak Yasası 
kabul edilerek yasalaşmıştır.

JÜBİLE 2000 KAMPANYASI11

Savunuculuk, politikaları dezavantajlı kimseler lehine değiştirmek için, bilgiyi 
stratejik olarak kullanma süreci olduğundan, tarih boyunca da savunuculuk adına 
yapılmış pek çok kampanya görmekteyiz.

Bunlardan en önemlilerinden biri Jübile 2000’dir. 1996 yılında, bazı gelişmekte olan 
ülkelerin uluslararası borçlarının, yıllık gelirlerinin üzerinde olduğu tespitinden ha-
reketle bir kampanya başlatılmıştır. İkili anlaşmalarla G7/G8 ülkelerinden veya IMF 
ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan borç almış gelişmekte olan ülkeler, 
borçlarını ödeyemez duruma gelmişlerdi. Bu borçların faizlerinin ödenmesi, gelişmek-
te olan ülkelerin eğitim ve sağlık gibi kamu harcamalarından kesinti yapmak zorunda 
kalmalarına yol açıyordu. Gelişmiş ülkelerden gelen kalkınma yardımları, borç öde-
mesi olarak yine gelişmiş ülkelere geri dönüyordu. Bunun yanı sıra Dünya Bankası ve 
IMF’nin önerileri de bu soruna bir çözüm getirmiyor, aksine durumu zorlaştırıyordu.

İngiltere’de Jübile 2000, 100’den fazla grubu bir araya getirdi. Bu gruplar arasın-
da kalkınma örgütleri, kiliseler, sendikalar, kadın örgütleri gibi farklı gruplar vardı. 

11 age.
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Dünyanın çeşitli yerlerinde 
aynı amaçla 68 koalisyon ku-
ruldu. Jübile 2000 kampanyası 
süresince çok çeşitli faaliyet-
ler yapıldı. Kampanya, detaylı 
analizler, karmaşık stratejiler, 
iletişim ve bilgi teknolojilerini 
iyi kullanarak geniş bir kitle 
desteği ile G8/G7 ülkelerini 
etkilemeyi başardı. Ve insanlar 
borçlu ülkeler için yürüyüşler 
yapmaya başladı.

Somut olarak 12 milyar dolarlık borç silindi. Jübile 2000’in sayısal başarısının 
yanı sıra, kampanya özellikle uluslararası finans konusunun gelişmekte olan ve geliş-
miş ülkelerdeki algısını değiştirdi.

CHANGE.ORG12

Türkiye’de genç savunucuların en bilinen online 
platformlardan biri olan change.org birçok başarı hikâ-
yesine ev sahipliği yapmıştır. Açık platform olma özel-
liği ile dileyen herkesin bir kampanya başlatarak bireysel savunuculuk yapabileceği 
bir portal olan sitede, bugüne kadar pek çok kampanya başarılı şekilde sonuçlandı. 
En kısa vadede ulaştığı başarılı örneklerinden birisi de “70.000 kişi engelleri kaldırdı 
ve beyaz eşyalara ses verdi” savunuculuğu olmuştur. 70 bin kişi sayesinde bugün 

12 https://www.change.org

tüm görme engelliler için tarihî bir başarıya imza atıldı. Arçelik AŞ, oluşan talebi 
ve savunuculuk faaliyetlerini dikkate almış ve görme engellilerin de kullanabileceği 
elektrikli ev aletlerinin üretimine başlamıştır (Bulut S., 2016).

ERDEMLİLER CEMİYETİ (HILFÜL FUDUL)
Tarihsel süreçte geriye doğru yapılacak bir okumayla, kökeni ve başlangıcı Batı 

toplumlarından verilen örneklere dayandırılan savunuculuk faaliyetlerine, Doğu 
toplumlarında da rastlandığı görülmektedir. İslamiyet’in ortaya çıkışından hemen 
önce, o dönemde kabilelerin yönettiği Arap Yarımadası’nda, kabileler arasında uzun 
süre devam eden ve “ficar” denilen savaşlar olmuştur. Bu savaşlardan maddi zarar 
görenler arasında güçsüzler, kadınlar, çocuklar ve Mekke’yi ziyarete gelen yabancılar 
da bulunmaktadır. Yağmalamalar, haksızlıklar ve zulümler dolayısıyla şikâyetler de 
artınca, bölge halkı bir araya gelir. Hz. Muhammed’in (sav) de bizzat içinde yer aldığı 
bu toplulukta, kendisinin şöyle konuştuğu rivayet edilmektedir: “Yerli, yabancı, hür 
veya köle kim olursa olsun Mekke dolaylarında zulme ve saldırıya uğrayan herkesi ko-
rumak, kollamak ve hakkını zalimlerden alıp iade etmek üzere ittifak yapalım. Bir grup 
oluşturalım. Zayıf ve kudretsiz olanları kurtaralım.” Bu konuşmanın akabinde şöyle 
bir karar verilir: “Allah’a yemin ederiz ki hepimiz mazlum ile birlikte zalime karşı; 
zalim, mazlumun hakkını verinceye kadar bir el gibi olacağız. Bu ittifakımız, Hira ve 
Sabir tepeleri yerinde durdukça ahitlerine bağlı kalacaklarına yemin ederler.” Böyle-
likle Hılful Fudül (Erdemliler Cemiyeti) kurulur. Cemiyet, bölgenin o dönemdeki 
yerel karar verici unsurları olan kabile liderleri arasında, mazlumların ve zayıfların 
haklarının korunmasına dair bir antlaşma imzalanmasına öncülük etmiş ve etkili bir 
savunuculuk faaliyeti örneğini sunmuştur.
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2.1.1. Bir Savunuculuk Yöntemi Olarak Lobicilik

Lobicilik, hükûmetler tarafından verilen kararları etkileme çalışmasıdır. Bu çalışma-
lar kanun koyucuları ve memurları etkilemeye yönelik her türlü faaliyeti kapsar ve orga-
nize gruplar tarafından ya da kanun koyucular ve memurlar arasındaki gruplar tarafın-
dan yürütülebilir.13 Bir diğer deyişle lobicilik, savunuculuğun, yasaları etkilemeye odaklı 
biçimidir.14 Devlet çalışmalarını ve yasaları etkilemeye çalışan kişilere ise lobici denir.

Okan Özbaş, STK’ların Karar Alıcıları Etkileme Aracı Olarak Lobicilik Faaliyetleri adlı 
kitabında lobiciliği, temelde yasama ve yürütme erkleri üzerinde bir kanunun ya da bir 
kararın çıkması ya da çıkmaması yönünde yürütülen faaliyetler olarak tanımlamıştır.15

Francesco Schlitzer ise Lobbying in Practice adlı eserinde Muzi Falconi’nin lobi-
cilik tanımına yer vermiştir. Falconi’ye göre “Uzun vadede, şirketler, birlikler veya ör-
gütler tarafından bilinçli ve koordineli bir şekilde mevcut yasalar çerçevesinde uluslara-
rası, ulusal veya yerel düzeyde doğrudan ilişkiler geliştirerek ve çeşitli araçları ve bilgiyi 
kullanarak karar alma mekanizmasında etkili olan kişiler, gruplar veya topluluklarla 
diyalog kurup karar alma sürecini etkileme faaliyetleridir.”16

Lobiciliği tanımlayan bir diğer isim de Frank Farnel’dir. Farnel’e göre lobicilik, yasa-
nın, normun, düzenlemenin ve genel olarak müdahalenin ve kararın oluşturulma, uy-
gulanma veya yorumlanma süreçlerinde, kamu erkini dolaylı ya da dolaysız olarak et-
kilemeye yönelik girişimleri içeren bir faaliyettir.17 “Lobicilik, başarılı oldukları zaman 
kamuoyunu ve kamu karar verme mekanizmalarını lobicinin ya da temsil ettiği kuru-
luşun çıkarları doğrultusunda etkileyebilecek bir yöntemler ve teknikler öbeğidir.”18

Lobiciliği, karar verme süreçlerini etkileme ve yönlendirme stratejisi olarak 
yorumlayabiliriz.

Bu tanımlardan yararlanarak lobiciliği, ortak olarak karar alma süreçlerini çeşitli 
faaliyetler ve yöntemlerle etkilemek olarak değerlendirebiliriz. Karar alma mekaniz-
malarını etkilemek isteyen özel şirketler, baskı grupları, örgütler ve devletler ulusal 
ve uluslararası düzeyde kendi amaç ve çıkarları doğrultusunda etkin bir yol izleyebil-
mek adına lobiciliğe ihtiyaç duymaktadır.

Lobicilik çağdaş dünyanın ortaya çıkardığı bir kurumdur. Karar alma mekaniz-
ması üzerindeki katı kurallar, bahsetmiş olduğumuz bu çağdaş dünyada tamamen 
ortadan kalkmıştır. Karar alma süreçleri ise tam anlamıyla siyah veya beyaz değil, 
aksine keskin çizgilerin kaybolduğu bir evreye ulaşmıştır.

13 https://tr.wikipedia.org/wiki/Lobicilik
14 Yentürk N. vd., Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
15 Özbaş, Okan, STK’ların Karar Alıcıları Etkileme Aracı Olarak Lobicilik Faaliyetleri, 2011.
16 Schlitzer, Francesco, (2002) Lobbying in Practice, cidei.eco.uniro ma1.it/lobby/papers/lc.schlitzer
17 Farnel, Frank J., Lobicilik Müdahale Stratejileri ve Teknikleri, Les Editions d’Organisation, 1994.
18 Bovard, Alain, Politikaları Etkileme Süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü.

Karar alma süreçlerini etkileme noktasında sivil toplum kuruluşlarının önemi-
nin arttığını söylemek mümkündür. Artık sivil toplum kuruluşları kamunun içinde, 
kamu ise sivil toplum kuruluşlarının içinde yer almaktadır.

Lobicilik kavramı ilk kez ABD’de telaffuz edilmiştir. Aynı şekilde “lobici” unvanı 
da kavramın bir meslek hâline gelmeye başlamasıyla ABD literatüründe yerini al-
mış, ardından tüm dünyaya yayılmıştır. Lobici teriminin 1869 yılında Başkan Ulys-
ses Grant tarafından ortaya atıldığı iddia edilir. Rivayete göre Başkan Grant, çalışma 
saatlerinin ardından Beyaz Saray’ın karşısındaki Willard Oteli’nin lobisinde çalışır.
Bu alışkanlığını başkaları da keşfedince, kişisel ya da başka nedenlerle onun deste-
ğini almak isteyen birçok kişi, zamanla bu otelin lobisinde toplanır olur ve Başkan 
Grant’ın da bu insanları “lobici” diye adlandırmasının bundan kaynaklandığı ifade 
edilmektedir. Bazı kaynaklarda ise kavramın, doğum yeri olan ABD’de, ilk defa 1839 
yılında kullanılmaya başlandığı belirtilmektedir.19

Dünyanın global bir köy hâline geldiği günümüzde, ülkelerin karar alma süreçle-
ri ve yöntemleri, uluslararası politikada önemli etki yaratmaktadır. Öyle ki bir ülke-
nin kendi iç politikasıyla ilgili aldığı herhangi bir karar, dolaylı olarak dış politikasına 
da etki etmektedir. Bu nedenle dünya üzerinde ekonomik, siyasi, kültürel dengeleri 
elinde tutan devletler, küresel bazda önemli aktörler olarak değerlendirilmektedir.

Küresel aktörler, dünya dengelerini ellerinde tutmak için, güçlü lobicilere ve lobi-
cilik faaliyetlerine sahiptir. Siyasal ve sosyal çıkarların korunması için propaganda-
lar, karar alma süreçlerini etkileme ve profesyonel çalışmalar ile lobicilik faaliyetleri 
uygulanarak amaca ulaşılmaktadır. Bu noktada karşımıza çıkan en önemli kavram 
ikna kavramıdır. Hedef kitlenin ikna edilmesi, başarılı bir lobicilik faaliyetine giden 
yoldur. Bu yönüyle lobicilik kavramı, halkla ilişkiler disiplininin önemli uygulamala-
rından biri olarak görülebilir.

Özellikle küreselleşmenin tüm dünyaya hâkim olmasıyla karar alma süreçlerinde 
lobicilik önemli bir faktör hâline gelmiştir.20

Bir ülkede lobinin güçlü olması için parlamentoda güçlü olmak gerekir. Bunu 
gerçekleştirmenin iki yolu vardır:

· Parlamentodaki milletvekillerinin sayısı fazla olmalı.

· Alınan kararları etkileyebilecek kadar güçlü ve etkin iş adamlarınız bulunmalı.

ABD Lobiciliği
ABD’deki lobicilik faaliyetlerinde, en çok etkin olan ve öne çıkan lobi grupları 

Musevi lobisi ve Ermeni lobisidir. Bu ülkeler, Amerika’daki uluslararası çıkarlarını 

19 http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1109/turkiyenin_kullanamadigi_stratejik_guc_lobicilik
20 http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1109/turkiyenin_kullanamadigi_stratejik_guc_lobicilik
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korumak için çok profesyonelce çalışmaktadır. Lobicilik faaliyetlerini en yoğun ola-
rak kullanan ülkelerin başında İsrail ve Ermenistan gelmektedir.

Amerika’da bulunan yüzlerce derneğin, koordinasyonsuz ve birbirleriyle diyalog 
kurmadan kendi başına hareket ediyor olması da dernekler arasında büyük bir ile-
tişimsizlik ve kopukluk oluşmasına neden olmuştur. Buna rağmen Amerika’da faali-
yette olan milletlerin lobicilik faaliyetlerine baktığımızda Amerikan siyasi sistemini 
daha fazla etkilemiş olduklarını görüyoruz.

Bu ülkelerin düzenledikleri geleneksel yürüyüş faaliyetlerinde, kendilerine Ame-
rikalılar eşlik ediyor. Yürüyüşün en ön safında belediye başkanları, senatörler, mil-
letvekilleri, valiler, emniyet müdürleri, basın mensupları ve etkili yazarlar bulunuyor. 
Grupların geliştirdikleri yöntem; Amerikan yönetimindeki etkili mercileri ziyaret 
etmek, ülkelerinin kültürünü, insanını, dilini hatta dinini doğru bir şekilde anlatmak 
ve tanıtmaktır. Bunlar üzerinde ciddi emek verilmeden aktif bir tanıtım politikası iz-
lenmedikçe yüz bin ya da daha fazla insanın bir caddede kendi kendine yürümesinin 
bir anlamı bulunmamaktadır.

Avrupa Lobiciliği
Avrupa’da lobicilik faaliyetlerine baktığımızda ise Amerika’nın aksine pro-

fesyonel anlamda lobiciliğin yaygınlaşması 1980’li yıllardadır. Özellikle Avrupa 
Birliği’nin genişlemesinden sonra, ortak bütçeden pay almak isteyen farklı çıkar 
grupları, lobi faaliyetlerine başlamışlardır. Avrupa’da lobicilerin ilk hedefleri Avru-
pa Parlamentosu ya da AB Komisyonu’ydu. Ancak AB’nin genişlemesi ve fonların 
azalmasıyla lobicilik, büyük rekabetin olduğu bir yarışa dönüştü. 1990’larda Avru-
pa Parlamentosu’nun koridorları pek çok ülkenin ve çıkar grubunun lobiciliğini 
yapan profesyonellerle doluydu. Bu tarihten sonra ise Brüksel’de pek çok yeni lobi 
şirketleri kurulmaya başlanmıştır.

Türkiye’de Lobi Çalışmaları
Türkiye’nin lobicilik tarihine bakarsak, aslında lobicilik faaliyetleri Osmanlı dö-

neminde başladı diyebiliriz. II. Abdülhamit’in Avrupa kamuoyunu Osmanlı lehine 
yönlendirmek için bazı girişimlerde bulunduğu bilinmektedir. Bugünkü anlamda 
lobicilik çalışmaları ise ilk kez cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında, “Türk 
Teavün Cemiyeti /Turkish Welfare Association” tarafından başlatılmıştır.21

Bu bilgiye dayanarak Türkiye’de ilk lobicilik faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’n-
de 2. Abdülhamit zamanında yapıldığı söylenebilir.

Bu cemiyetin kuruluşu, 1860’lı yıllarda Osmanlı topraklarından, Ermeni ve 
Rumlar ile aynı dönemde, iş bulma ve para kazanma umuduyla onlara eşlik eden 
Türklerin Amerika’ya göç etmesine dayanır. 1. Cihan Harbi’nin bitmesinin ardın-

21 Yılmaz, Tülay; Stratejik Güç Lobicilik.

dan yaşanan bu göç, Türklerin Amerikanlar ile yakınlaşmasını sağlamıştır. Bundan 
rahatsız olan Ermeniler ve Rumlar lobiler oluşturmuş ve bu yakınlaşmayı tehdit 
etmeye başlamıştır. İşte yurt dışındaki ilk Türk lobisi Ermeni-Rum lobilerinin faali-
yetlerine göğüs gerebilmek ve Anadolu’daki savaş mağdurlarına yardım yapabilmek 
maksadıyla New York’ta yaşayan bir avuç Türk’ün bir araya gelerek bir dernek kur-
masıyla ortaya çıkmıştır. Amerika’da kurulan bu dernek, Amerika’da ilk Türk lobisi 
olma özelliğini kazanmıştır.

Bu kurum, Amerika ve Türkiye arasında 1923 yılında imzalanan Dostluk ve Ti-
caret Anlaşması’nın iptal edilmesi için Ermeni ve Rum lobilerinin başlattıkları “Lo-
zan’a Hayır” kampanyasına karşı olarak çalışma yapmıştır. Cemiyet bu tepkiye karşı 
1924 yılında, Türkiye’nin bilinen ilk modern lobicilik çalışmasını yaparak bir broşür 
hazırlamış ve ABD kongre üyelerine dağıtmıştır. Günümüzde Amerika’da güçlü bir 
Türk lobisinin olmayışının sebebi ise Amerika’ya ilk giden Türklerin çoğunluğunun 
memleketlerine geri dönmüş olmalarıdır.

Dünyada etkili bir Türk lobisi olduğu söylenemez. Prof. Dr. Tayyar Arı’ya göre, 
Türk lobisini üç kısma ayırarak incelemek gerekir. Birincisi yabancı temsilci lobiler 
aracılığıyla yürütülen siyasal ve kültürel amaçlı lobi faaliyetleri, ikincisi Türk-Ame-
rikan dernekleri eliyle yürütülen siyasal ve kültürel amaçlı lobi faaliyetleri, diğeri ise 
yine Türk-Amerikan iş dünyasının oluşturduğu dernekler aracılığıyla yürütülen ti-
cari amaçlı lobi faaliyetleridir. Türkiye genel olarak bu faaliyetler için ABD’deki pro-
fesyonel şirketleri kullanmaktadır.

Örneğin, Ermeni soykırımının Amerika tarafından kabul edilmemesi için Tür-
kiye, ABD’de yaptığı lobicilik faaliyetlerine yılda yaklaşık, özel sektör de dâhil ol-
mak üzere, 3,5 milyon dolar harcamaktadır. Özel sektörün 1998-2004 yılları arasında 
ABD’de yaptığı harcama ise 280 bin dolardır. Özellikle Amerika’da, siyaset lobicilik 
üzerinden şekillenmektedir.

Türkiye’nin izlediği lobicilik faaliyetine bir başka örnek, Ermeni iddialarına karşı 
“Türk ve Ermeni tarihçilerin ortak çalışma yaparak gerçekleri ortaya çıkarma” fikri-
ne destek sağlamak için, Amerika’nın ünlü gazetelerine tam sayfa ilan vererek ortak 
bir komisyon kurulması ve gerçekleri beraber ortaya çıkarma teklifidir. Bu ilanda 
bütün arşivlerin açık tutulacağı ve üçüncü taraflara da komisyonun açık olacağı vur-
gulanmıştır. Ancak izlenen bu yolun aktif lobicilik faaliyeti kadar etkili olduğunu 
söylememiz maalesef mümkün değildir.

Uluslararası devletler ve Türkiye bazında lobicilik kavramına değindiğimizde, 
ABD ve bazı diğer ülkelerin lobiciliğe karşı pozitif bir yaklaşım sergileyerek, toplum-
sal bilinci artırmak, insanların aklında oluşan lobicilik faaliyetleri kötüye mi kullanı-
lıyor gibi soru işaretlerini, gerekli yasal düzenlemeleri yaparak şeffaflık çerçevesinde 
gidermek ve lobicilik faaliyetlerinin fiilî olarak kötüye kullanmasını engellemek adı-
na birçok yasa ortaya koyup geliştirdiklerini görmekteyiz. Bu ülkeler, yaptıkları bu 



38 39

2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL

Türkiye’nin başarılı lobi faaliyetleri arasına alabileceğimiz uluslararası organizas-
yonlardan biri, 2010 yılında gerçekleşen “2010 Avrupa Kültür Başkenti” organizasyo-
nudur. 1985 yılından bu yana gerçekleştirilen “Avrupa Kültür Başkenti” organizasyo-
nu, tüm ülkelerin uluslararası topluma kendilerini tanıtmaları için güzel bir fırsattır. 

2010 yılında bu organizasyonda “Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” unvanıyla Türki-
ye başarılı bir lobicilik faaliyetinde bulunmuş ve bu organizasyon ile gözde şehir hâline 
gelen İstanbul, Türkiye’yi uluslararası mecrada önemli bir ülke konumuna getirmiştir.

İstanbul’a olan turistik seyahatler artmış, böylece Türkiye kültürel, sosyal ve eko-
nomik alanlarda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını tanıtma fırsatı yakalamıştır. 
Bu durum Türkiye’nin yatırım yapılabilen, çöl ya da kurak olmayan, turizm sektö-
ründe öncü bir ülke olduğunu ortaya koymuştur.

çalışmalar ile lobiciliği etkin bir şekilde kullanmış ve yürütmüşlerdir. Türkiye’de ise 
yasal zemin boşluğundan dolayı lobicilik silahının, küresel dünyanın karmaşıklaşan 
yapısı ve uluslararası ilişkilerin derinliğinin gittikçe arttığı düşünüldüğünde etkili 
olarak kullanılamayacağı aşikârdır.22

Başarılı Lobi Çalışmalarına Örnekler

TÜRKİYE PLATFORMU ÖRNEĞİ /AB MÜZAKERELERİNİN BAŞLATILMASI

Bilindiği gibi, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türkiye, Batı ile ilişkilerini 
geliştirmeyi bir devlet politikası olarak belirlemiş, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
da Avrupa kıtasında gelişmekte olan uluslararası örgütlenme çabaları içinde yer 
almıştır. Türkiye, 1949 yılında Avrupa Konseyi’ne, 1952 yılında Kuzey Atlantik İtti-
fakı Örgütü’ne (NATO) katılmış ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1958 
yılında kurulmasının ardından, 31 Temmuz 1959 tarihinde ortaklık başvurusun-
da bulunmuştur. AET Bakanlar Konseyi, Türkiye’nin başvurusunu kabul ederek, 
üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imza-
lanmasını önermiş, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması ile Tür-
kiye-AB ortaklık ilişkisi başlamış, bugüne kadar da çok önemli dönüm noktalarını 
aşmış ve 3 Ekim 2005 tarihinde AB’ye katılım müzakerelerinin resmen başlatılması 
ile ilişkiler açısından yeni bir dönem başlamıştır.

“Savunuculuk” çerçevesinde 1963 yılı ile başlayan ve günümüze kadar gelen, 
“Türkiye-Avrupa Birliği” sürecinde, Türk sivil toplum örgütlerinin, AB’deki gerek 
karar alıcı organlar nezdinde ve gerekse kamuoyuna yönelik yürüttüğü çeşitli lobi 
çalışmalarını örnek olarak vermek mümkündür.

Bu çerçevede kamuoyuna yansıyan “Türkiye Platformu” güzel bir savunuculuk 
çalışması olmuştur; 2002 yılında, öncülüğünü T. Odalar ve Borsalar Birliği ile İktisa-
di Kalkınma Vakfı’nın üstlendiği, 245 Türk sivil toplum örgütünün katılımı ile oluş-
turulan “Türkiye Platformu,” Kopenhag Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği’nin baş-
kenti Brüksel’de bir organizasyon gerçekleştirmiştir. Bu toplantıya Türk sivil toplum 
örgütlerinin yanı sıra, AB ülkelerinde faaliyet gösteren 187 muadil STK da iştirak 
ederek “Türkiye’nin katılım müzakerelerine başlama kararının alınması yönündeki 
Türk kamuoyunun talebini, Avrupa Birliği karar alıcı organlarına iletmiştir.”

Avrupa Birliği üye ülkelerinde faaliyet gösteren söz konusu sivil toplum örgüt-
lerinin, Türkiye’nin sözcüsü olarak AB kamuoyunu yönlendirmesi, karar vericilere 
yönelik gerekli ilişkilerin oluşturulması ve bu amaç doğrultusunda tüm bilgilen-
dirilmelerin yürütülmesi, organize edilmesi, savunuculuk çalışmalarına yönelik 
güzel bir örnek teşkil etmektedir.

22 http://www.oran.org.tr/materyaller/Editor/document/PlanlamaBirimi/Dokmerkezi/lobicilik-v3.pdf



40 41

2.2. STK’ların Etkin Rol Alabileceği Çatı Kuruluşlar
Son yıllarda giderek artan bir ivmeyle pek çok STK, sivil toplumda, devlette ve 

uluslararası kuruluşlarda faaliyet gösteren farklı aktörlerle yeni bağlantılar kurmak 
amacıyla ulusal ve uluslararası savunuculuk ağlarına üyedir. Çatı örgütler olarak da 
tanımlanan hükûmetler üstü kuruluşların sivil toplum kuruluşlarının üyeliklerine 
elverişli yapıları mevcuttur. Bu kurumlara üye olan veya statü alan STK’lar, ulusal 
ve uluslararası çapta geniş bir paydaş ağına sahip olmaktadırlar. Bunun yanı sıra 
pek çok karar alıcıya ulaşma ve onları etkileme imkânına da sahip olabilmektedir-
ler. STK’ların, içerisinde aktif yer alarak katkıda bulunabilecekleri ve karar alma 
mekanizmalarını etkileyebilecekleri uluslararası anlamda en etkili çatı örgütlerden 
bazıları aşağıda belirtilmiştir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE  
SOSYAL KONSEYİ (ECOSOC)
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler 

sisteminin kalbinde, ekonomik, sosyal ve çevresel 
olmak üzere sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu geliştirmektedir. Tartışma-
yı ve yenilikçi düşünceyi teşvik etmek, ilerleme yolunda fikir birliği oluşturmak ve 
uluslararası kabul görmüş hedeflere ulaşma çabalarını koordine etmek için kurulan 
merkezî bir platformdur. Konsey, uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel, 
sağlık ve ilgili konularda çalışma ve raporlar hazırlamakta veya başlatabilmekte ve 
Birleşmiş Milletler üyelerine Genel Kurul’a bu konularda tavsiyelerde bulunabilmek-
tedir. Aynı zamanda, BM’nin önemli konferans ve zirvelerinin takibinden sorumlu-
dur. Sivil toplum kuruluşları ECOSOC’ta danışmanlık statüsünde yer alabilmektedir.
Bu statü ile STK’lar konseye katkı sunabilmekte, konseye ve bağlı organlara açık-
lamalarda bulunabilmekte, raporlar sunabilmektedirler. Dünya üzerinde 2869’dan 
fazla STK, ECOSOC danışmanlık statüsündedir.

AVRUPA KONSEYİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSI  
(INGOS CONFERENCE OF THE COUNCIL OF EUROPE)
INGO konferansı, Avrupa Konseyi 

içerisinde sivil toplum kuruluşlarını tem-
sil eden organdır. Katılımcı statüye sahip 
olan STK’lar, INGO’ların Konferansı’nı 
oluşturmaktadır. Şu anda yaklaşık 320 STK katılımcı statüye sahiptir. Konferans, Av-
rupa Konseyi’nde sivil toplumu temsil eder ve katılımcı demokrasiyi teşvik etmek 
için çalışır. Yılda iki kez gerçekleştirilen oturumlara ek olarak, Avrupa Konseyi’nin 
önceliklerine bağlı olayları organize etmektedir.

COJEP INTERNATIONAL
Başvurulabilecek ve faaliyetlerine katılınabilecek bir 

diğer yapı da Cojep International’dır. 2015-2016 Raporu-
nun giriş bölümünde açıklandığı üzere Cojep Internati-
onal “Merkezi Strazburg’da bulunan, ırkçılık ayrımcılık 
karşıtı ve bu bağlamda İslamofobi ile mücadele eden, 
Müslümanların bulundukları ülkelerdeki demokratik 
katılımını teşvik ederek güçlü şekilde temsil edilmelerini 
destekleyen uluslararası bir organizasyondur. Bağlantıların Türkiye ayağında T.C. 
Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı gibi kuruluşlar bulunurken uluslararası alanda Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Konseyi, UNESCO, AGİT, Avrupa Parlamentosu’nda çalışmalar yapmakta 
ve bu organizasyonlar bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Cojep Inter-
national’ın her yıl düzenlediği “Birlikte Yaşama Buluşmaları,” “Yurttaşlık Kampan-
yaları,” “Gençlik Buluşmaları” gibi programlara katılım sağlanabilir. Detaylı bilgi 
için bkz. http://www.cojep.com/
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2.3. GENÇ SAVUNUCULARA TAVSİYELER 
Bu bölümde, sivil toplumda alanında uzun yıllardır savunuculuk çalışmaları yapan 

Konya Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyon Sözcüsü Sayın Leyla ŞAHİN US-
TA'nın genç savunuculara tavsiyelerini ilettiği mektubu sunulmuştur.

Sevgili Gençler,
Sivil toplumun özünü, genel anlamda düşündüğümüzde “savunuculuk” oluşturur. 

Sivil toplum çalışmaları, ihtiyaçlara çözüm bulmak ve ihtiyaçların giderilmesine yöne-
lik politikalar geliştirmenin bütünüdür aslında. Genel olarak çalışma alanlarına göre 
bakıldığında on binlerce sivil toplum kuruluşumuz bulunmaktadır. Sivil toplum kuru-
luşları kurulurlarken kendilerine bir amaç, bir hedef belirler ve bunu tüzük adı verilen 
bir belgede resmî hâle getirirler. Hangi alanda savunuculuk çalışması yapacaklarsa bu 
belgede belirtilir. Örneğin; eğer STK engelli olan bireylerin hakları için kurulmuşsa on-
ların hakkını savunur, bir gençlik STK’sı ise gençlik politikalarının savunuculuğunu 
yapar ve bir kadın STK’sı ise tabii ki kadın haklarının savunuculuğunu yapmak için 
çalışmalar yapar. Yani işin özünde “savunuculuk” vardır.

Savunuculuk kısaca STK’ların ortak bir amaca ulaşmak için herhangi bir kamu po-
litikasını etkileme biçimidir. Bu yüzden sivil toplumun gelişmesine sunacağınız en büyük 
katkı, içinde yer aldığınız STK’nın değerlerini ve çalışma alanlarını çok iyi özümsemeniz 
ve anlamanızdır. Gerçek anlamda sivil bir katılım için bu şarttır. Sizlerin kendi STK’nız-
daki katılım durumunuzu, dilerseniz küçük bir test ile ölçelim. Bu sayede sizler kendi 
STK’larınızda öncelikle hangi basamakta yer alıyorsunuz bir görelim.

Şimdi biraz düşünme zamanı. Hazır mısınız?

Genel olarak sizlerin, yani gençlerin katılımını düşündüğümüzde çeşitli uygulama-
ların yanı sıra farklı yaklaşımlar görürüz. Gençlik çalışanları, gençlik kuruluşları ve 
siyasi ya da kamusal aktörler, geçmiş ve deneyim farklılıkları nedeniyle katılım konu-
suna çok farklı yaklaşırlar. Genel olarak sizlerin de sürekli yaşadığı gibi biz yetişkinler 
gençlere güvenme ve onlara fırsatlar verme noktasında biraz bencil olabiliyoruz. As-
lında etkin bir iş birliği birçok çalışmayı kolaylaştıracaktır. Gençlerle yetişkinlerin iş 
birliğinin avantajı, gençlerin beceri ve yetenekleriyle yetişkinlerin deneyim ve bilgeliğini 
bir araya getirmekle mümkün olacaktır. Çünkü aktif bir gençlik katılımı, aynı zamanda 
bir anlamda genç-yetişkin ortaklığı olarak görülmelidir. Ortaklık; başkalarının sözünü 
dinlemek, farklı fikirleri ciddiye almak demektir. Buradan hareketle STK’larınıza siz 
gençlerin katılımının ne düzeyde olduğuna dair bir testi beraber yapalım.

Sevgili gençler, testin adı: “Katılım Merdiveni.” 8 basamaklı bir merdiven ve mer-
divenin başında kendinizi hayal edin.

8. Basamak: Kararlar ortak alınır.           (KATILIM VAR)

7. Basamak: Gençler başlatır ve yönetir.            (KATILIM VAR)

6. Basamak: Yetişkinler başlatır, kararlar ortak alınır.          (KATILIM VAR)

5. Basamak: Gençlere danışılır ve gençler bilgilendirilir.          (KATILIM VAR)

4. Basamak: Gençler bilgilendirilir ve görevlendirilir.          (KATILIM VAR)

3. Basamak: Gençler kuklalaştırılır. (Sembolik göstermelik katılım)     (KATILIM YOK)

2. Basamak: Dekor olarak gençler           (KATILIM YOK)

1. Basamak: Gençler güdümlenir/kullanılır.          (KATILIM YOK)

Şimdi düşünelim:

1-STK’nızda gençlik katılımı için merdivenin neresindesiniz?
2-Bunu nasıl belirlediniz?
3-STK’nız merdivenin hangi basamağında etkili olurdu? Neden?
4-STK’nız en üst düzey katılıma nasıl ulaşabilir?
Testin cevaplarını STK’nız içinde yapacağınız grup çalışmasındaki beyin fırtınası 

ile pekiştirmenizi ve aktif katılım düzeyine yetişkinlerle iş birliği yaparak ulaşmanızı 
tavsiye ederim.

Şimdi hep beraber aktif katılımımızı sağladıktan sonra STK’mızda yapacağımız 
projelerle uluslararası alanda etkin bir Türk savunuculuğu ve daha genel olarak etkin 
bir kamu diplomasisi çalışmasını nasıl yürütürüz onları biraz konuşalım.

Sevgili gençler, tarihsel süreç içerisinde değişen uluslararası dinamikler, güç kavra-
mının da değişmesine sebep olmuş, uluslararası alanda konumunu ve mevcudiyetini 
devam ettirmek isteyen büyük ülkeler, farklı alanlarda farklı stratejiler oluşturma ihti-
yacı duymuşlardır. Bu noktada da ülkelerin başka ülkeler ve toplumlarla ilişkilerini dü-
zenleyen “geleneksel diplomasi,” modern çağ ile birlikte çağın ihtiyaçlarına uyum sağ-
laması zorunluluğu ile uluslararası alanda “kamu diplomasisi” çalışmalarının önem 
kazanmasını sağlamıştır.

Kamu diplomasisi; bir devletin kendi ulusunun ideallerini, fikirlerini, kurumları-
nı, kültürünü aynı zamanda hedeflerini ve hâlihazırdaki politikalarını yabancı kamuo-
yuna anlatmak için uluslararası alanda girdiği iletişim sürecidir. Ülkemizde önemi yeni 
anlaşılmaya başlanan kamu diplomasisi faaliyetlerinin zayıflığı ve yetersizliği özellikle 
Avrupa’da Türkiye’nin değerlerinin anlatılması noktasında zaman kaybına sebep ol-
maktadır. Demokrasinin gereği olarak toplumlarının fikirlerine önem veren Avrupalı 
siyasi aktörlerin tutumlarının olumluya çevrilmesi için halklarının ön yargılarının de-
ğiştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada da en büyük görev devletin yanında, sivil top-
lum kuruluşlarımıza ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza düşmektedir.

Etkin bir kamu diplomasisi yapmanın yolu da Avrupa’da STK’larımız aracılığıyla 
yapacağımız etkin ortaklık ve iş birliği çalışmaları ile Kamu-STK iş birliğinden geç-
mektedir. Tüm kurumlarımız aslında STK’lara verdikleri proje bazlı hibe ve fonlarla iş 
birliğine sürekli açık konumdalar.
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Sevgili genç kardeşlerim, bugün ülkemiz doğu, batı, kuzey ve güneyde, 25 ulusla-
rarası kuruluşta kurucu/temsilci olarak varlık göstermektedir. Bugün ülkemiz TİKA,-
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TRT World, Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğü,Yunus Emre Enstitüleri ve Maarif Vakfı gibi kamu kuruluşları ile 
Avrupa’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Orta Doğu’da, Afrika’da ve Orta Asya’da aktif 
bir kamu diplomasisi politikası yürütmektedir. (Bu kuruluşların çalışmalarını mutlaka 
takip etmenizi öneririm.) Ancak bu yeterli olmamaktadır. Yeterli değildir çünkü etki-
leyici bir kamu diplomasisi çalışması için Kamu-STK iş birliği şarttır. Gençler, sizlere 
düşen görev ise bu noktada bulunduğunuz STK’larda devletinizin ve hükûmetin sizlere 
sunmuş olduğu ulusal ve uluslararası fırsatlar ve desteklerle önce kendinizi, sonra da 
gönüllü olarak içinde yer aldığınız STK’nızı geliştirmek ve kapasitesini güçlendirmektir. 
Ancak o zaman güçlü bir altyapı ile kendimizi bu kıtalarda daha güçlü anlatabiliriz. 
Bunun yolu da çok basit. Şu an ulusal ve uluslararası alanda sizlere yönelik 40’a yakın 
proje bazlı destekler var. Proje yapmadan da faydalanabileceğiniz desteklerimiz hep 
var. Bakın 2006 yılından beridir her yıl ortalama 600 projeye hibe verdiğimiz AB Ba-
kanlığımıza bağlı olan AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, kısa adı 
ULUSAL AJANS olan kurumumuz var. Bu kurumumuzun yurt içinde ve yurt dışında 
sizlere sunduğu onlarca program var.

Hemen www.ua.gov.tr adresine girerek fırsatları keşfedin. Bu kurumumuz üzerin-
den yapacağınız projelere alacağınız hibelerle Avrupalı STK’larla ortak projeler yapıp 
onlara ülkemizi ve değerlerimizi anlatabilir, onları ülkemize getirebilir, sizler orala-
ra gidip kültürel değişimler gerçekleştirebilirsiniz. Aslında sizler de ülkemizin “Kamu 
Diplomasisi Gönüllü Elçisi” olabilirsiniz. Bunun dışında Başbakanlığımıza bağlı olan 
TİKA ve YTB Başkanlıklarımıza sunacağınız projelere alacağınız hibe ve fonlarla Bal-
kanlar’da, Kafkaslar‘da, Orta Doğu’da, Orta Asya’da ve Afrika’da faaliyetler yapabilirsi-
niz. Kısaca sevgili gençler, 6 kıtada tüm bu desteklerle projeler hazırlayarak Kamu-STK 
iş birliği kurarak ülkemizin uluslararası alandaki savunuculuk çalışmalarına inisiyatif 
alarak bir Türk genci olarak katkıda bulunabilirsiniz.

Gençler, bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Büyük Türkiye ideali için gece-gün-
düz çalışırken, sizleri arkamızda değil yanımızda görmek ve sizlerden güç almak istiyo-
ruz. Sizlerden de ricamız, “Hayallerinizi ertelemeyin, fırsatları ve kendinizi keşfederek 
STK’nızı en üst basamağa çıkarın.”

Unutmayın; Türkiye olarak her kıtada söyleyecek sözümüz, paylaşacak çok hikâye-
miz var bizim. Sevgiyle kalın.

Dr. Leyla ŞAHİN USTA
Konya Milletvekili
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