STK’LAR VE KAMU

GENÇLER

İÇİN BULUŞUYOR PROJESİ

(STK KAGEP)

“Projemiz, 2015 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.”

türkiye stk çocuk ve genç platformu (t-stk çogep)

T-STK ÇOGEP Faaliyetleri

Vizyonu
Çocuk/genç ve aile konusunda, özgün proje ve politikalar oluşturulma sürecinde STK’ların aktif rol üstlenmesini sağlayarak, ailelerini ve özdeğerlerini benimsemiş, üretken, katılımcı, özgüvenli, yaşadığı topluma ve çağa duyarlı, bedenen ve sosyal açıdan sağlıklı, hakları kadar sorumluluklarının da bilincinde, kendisi ve çevresiyle barışık bir nesle ulaşmaktır.

Misyonu
Platformun vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda 0-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar arasında iletişim ağı oluşturmak; bilgi, birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare, ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak çocuk/gençve ailelerinin statüsünü yükseltmek, bu alanda
çalışan STK’ların hizmetlerini desteklemektir.

İlkeleri
a. Platform çalışmalarını, “T-STK ÇOGEP Mutabakat Tutanağı çerçevesinde yapmak,

b. A
 rzuları dışında üyeleri herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve
hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
c. Ü
 yelerin bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,

d. Bireysel ve kurumsal dayatmalar, otoriter tutumlardan uzak durmak, demokratik kurallarla
çalışmak,
e. Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, Üye olarak kalmaya zorlamamak ve kınamamak,

f . Çalışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak, toplantıda konuşulan, tartışılan konuları netleşmeden ve duyuru kararı almadan farklı çevrelerle paylaşmamak,

1. Çocuk ve genç alanında çalışan STK, kamu kurumu, özel sektör ve akademisyenleri iletişim, bilgi akışı, istişare ortamı ve işbirliği zemininde buluşturmak,
2. T-STK ÇOGEP üyeleri ve diğer kurumlar arasında tematik toplantılar yapmak, yapılanlara
katılmak, ulusal ve uluslararası kuruluşların konu ile ilgili organizasyonlarına temsilci, gözlemci göndermek, uygun olan çalışmaları örneklemek ve yaygınlaşmasını sağlamak,
3. Çocuk ve genç alanında çalışma yapan T-STK ÇOGEP üyeleri ve diğer kurumlar arasında
bağlantı kurmak, ortak etkinlikler ve projeler yapmak, koordineli hareket ederek verimlilik
ve sürdürülebilirliğini temin etmek,
4. Çocuk ve gençleri ilgilendiren tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların
ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet,
reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları) izlemek, olumlu olanları desteklemek, zarar veren faaliyet ve yayınlara tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
5. Risk grubunda yer alan çocuk, genç ve yetişkinlerin (sokakta yaşayan, yoksul, mülteci, tutuklu vb.) yaşam koşullarını iyileştirecek, onlara aile ortamının sıcaklığını ve güvenini temin
ederek gerekli eğitim verecek çalışmalarda yer almak, var olan çalışmaları desteklemek,
6 . Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, katalog, internet (web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,
7. Sağlıklı aile kurumunun yaşanması ve yaşatılması için öz değerlerimiz çerçevesinde oluşturulmuş başarılı çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmak.

g. S
 iyasi ve ticari bir yapılanma içinde olmamak,
h. Ç
 alışmaların tüm süreçlerinde şeffaf olmak.
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T-STK ÇOGEP’in Üyesi Olduğu Platformlar
STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP)
TÜRAP, aile kurumu ve bireylerine yönelik (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli) faaliyet gösteren STK’lar arasında; iletişim ağı oluşturmak, bilgi,
birikim ve deneyimleri paylaşmak, istişare/işbirliği ile ortak çalışma zemini
hazırlamak, projeler üretmek, üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek
çalışmalar yaparak ailenin statüsünü yükseltmek amacıyla Nisan 2012 yılında kuruldu.
T-STK ÇOGEP, TÜRAP Birimlerinden Çocuk Genç ve Aile Biriminin Kurucusu olup halen Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

T-STK ÇOGEP’in Üyesi Olduğu Platformlar
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Platformu (TÜBAM-P)
Yapılan araştırmalarda dünyada ve ülkemizde madde ve internet bağımlılığı gibi yıkıcı etkisi bulunan alışkanlıkların gittikçe yayılmakta olduğu, bu
zemini hazırlayan en önemli faktörler arasında çözülen aile ortamının bulunduğu görülmektedir. Bu durum bireyin sınırlarını aşıp toplumun her kesimine yansıyan zincirleme olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bağımlılıkla
ilgili etkin bir mücadele için sağlıklı aile yapısının korunmasının yanı sıra kurum ve kuruluşlar
arası koordine ve entegre bir çalışmanın aciliyeti ortaya çıkmış bulunmaktadır.
T-STK ÇOGEP, bu kapsamda Mart 2014 yılında kurulan TÜBAM-P’nin kurucuları arasında
yer almakta olup Karar Organının üyesidir.

Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu (GİKAP)
GİKAP, gönüllü kadın kuruluşlarının öncelikle kadın ve aile eksenli olmak üzere ortak paydalar çerçevesinde proje ve politikaların üretim süreçlerinde aktif rol
oynamalarını sağlamak, kadından topluma kadın bakış açısıyla küresel düşünüp
yerel ve özgün çözümler üretmek amacıyla 1995 yılında kuruldu.
Bugüne kadar ulusal bazda kalıcı projelere imza atan, kadın ve aile konusunda
ulusal ve uluslararası etkinliklerde temsil edilen ve tebliğler sunan GİKAP, her geçen gün katılımcı sayısını ve etki alanını genişletmektedir. T-STK ÇOGEP, GİKAP çalışmalarına ve toplantılarına düzenli olarak katılmaktadır.
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Türkiye Çocuk Evleri Platformu (TÜÇEV-P)
TÜÇEV-P, çocuk evleri sahasında çalışan, alanda benzer problemler yaşayan
ve aynı amaca hizmet eden STK’ların problemlerini yetkili mercilere daha
güçlü bir sesle ifade edebilmesi, çocukların sosyal hayata daha iyi hazırlanabilmeleri, toplum için daha iyi bireyler olarak yetişebilmeleri amacıyla T-STK
ÇOGEP’e bağlı bir komisyon olarak Mart 2015 yılında kuruldu. Platformun
Türkiye genelinde çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu

5

STK’LAR VE KAMU GENÇLER İÇİN BULUŞUYOR PROJESİ (STK KAGEP)

Projeyi Yürüten Kuruluş

Projenin Amacı:
STK’ların birbirleriyle ve aynı hedef kitleye yönelik çalışan kamu kurumları ve belediyelerle iletişim, istişare ve işbirliği halinde olması gençlere yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliğini artıracaktır. Ancak ülkemizde bunu temin edecek mekanizmalar yeterli ve fonksiyonel değildir.

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)

• G
 ençlere yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar, ilgili kişi ve kurumlar arasında iletişim, bilgi
akışı, istişare ve işbirliği zemini yapılandırarak ortak projeleri hayata geçirmek,

İKADDER, 2006 yılında öz değerlerimizle modern yöntemleri buluşturarak
bu STK’ların kendi aralarında, diğer kişi ve kuruluşlarla iletişim, istişare, işbirliği modelleri geliştirerek, özellikle Gönüllü Kadın Kuruluşlarının, kadının ve
ailenin statüsünü yükseltmek için çalışmalar yapmak amacıyla İstanbul’da çeşitli alanlarda topluma hizmet veren kadınlar ile gönüllü kadın kuruluşlarının
başkanları, üyeleri ve gönüllülerinin bir araya gelmesi ile kuruldu.

• A
 ile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, geleceğin dünyasını inşa edecek gençlerin yetişmesine
yönelik politika üreterek karar alma mekanizmalarını etkileyen Platform modeli yapılandırmak,

İKADDER, küresel düşünüp, toplumsal sorunlara yerel, özgün çözümler üreten kuruluş ve gönüllü kadınların buluşma adresi oldu. Dernek aynı zamanda T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu Üyesidir.

KAGEP’in amacı bu alanda 2010 yılında kurulan ve faaliyet gösteren Türkiye STK Çocuk ve
Genç Platformu’nun kurumsal kapasitesini güçlendirerek;

• Oluşturulan bu sistemin ülke çapında modellenmesi ve daha çok gencin nitelikli hizmete
ulaşması için görünürlük faaliyetleri yapmaktır.

STK KAGEP, 2015 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
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Proje Ortakları
Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA)

Platform Meclisi Toplantıları

HEKVA, 1988 yılında vakıf ruhunu koruyarak, Türk halkının bilhassa da kadının refah ve mutluluğuna katkıda bulunmaya çalışmak, fakirlik ve eğitimsizliğin en büyük sorunlar olduğu gerçeğinden hareketle, cehaletle olduğu kadar
yoksullukla da mücadele etmek amacıyla kuruldu. Eğitimsizlik, yoksulluk, sosyal ve sağlık alanlarındaki toplumsal sorunlara; eğitsel, kültürel çalışmalar, psikolojik hizmetler ve sağlık destekleri aracılığıyla toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

• G
 ençlik alanında çalışan STK’lar, kamu kurumları ve
üniversitelerin çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşmaları,
iletişim, istişare ve işbirliği zemininde buluşmaları için
her ayın ikinci Salı günü Platform Meclisi Toplantıları gerçekleştirildi.

Vakıf, yapılan yardımlarla ailelerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, düzenlenen etkinliklerle bilgi
seviyelerini yükselterek toplumda kendilerine bir yer edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
HEKVA, T.C.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Danışma
Kurulu Üyesi, STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) Kurucu ve Genel Koordinatörü, Birleşmiş Milletler ECOSOC’un Özel Danışman STK Statüsünde Üyesidir.

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği (ÖZLENDER)
ÖZLENDER, çocuk özlemi çeken bir grup insan tarafından 1999 yılında çocuksuz ailelerin içinde bulundukları durumun getirdiği; özellikle sosyal baskıdan kaynaklanan sıkıntıları bertaraf etmek, mevcut potansiyellerini çocuklar ve
kendi yararlarına hizmete dönüştürmeleri için bilinç oluşturmak ve çocukların
değerli ve özel olduklarını ifade etmenin ve çocuklara hissettirmenin önemini
topluma yaymak amacıyla kuruldu.
Bireysel sorumluluğa sahip, kendisi ve toplumu ile barışık, bilimsel yeniliklere açık, katılımcı çocuklar yetişmeyi hedefleyen ÖZLENDER, çalışmalarını proje merkezli sürdürmektedir. Diğer
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak özellikle lobicilik faaliyetleri yürütmektedir.
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• Bu toplantılarda gençlerle ilgili sorunlar, kuruluşların
faaliyetleri, çözüm önerileri, en iyi uygulamalar vb. bir
gündem kapsamında ele alındı.
• A
 ylık toplantılar Platformun üyelerinin merkezlerinde
yapılarak derinlemesine bir tanışma zemini temin edildi.
Mevzuat takibi ve ulusal-uluslararası gelişmeler hususunda bilgilendirmeler sunuldu. T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığının hizmetleri bu toplantılarda paylaşıldı.
• G
 erçekleştirilen aylık toplantılarla aynı sahada çalışan
STK’lar, kamu kurumları ve belediyelerin bir araya gelerek ortak meselelere yönelik strateji geliştirebileceği
zemin oluşturuldu.
• 0
 -24 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik faaliyetleri
bulunan STK’lar, ilgili kişiler ve kurumlar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği zemini yapılandırılarak
ortak projeleri hayata geçirme altyapısı sağlandı.
• H
 azırlanan aylık bültenlerle, Türkiye genelinden gençlikle ilgili çalışan kuruluşların faaliyetlerinin duyurusu
yapıldı.

Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu
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STK KAGEP Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
Gençlikle İlgili Düzenlenen Programların Takibi

• A
 ylık toplantılara; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
temsilcileri düzenli olarak iştirak etti.

• “ BM Dünya İnsani Zirvesi”, 23-24 Mayıs 2016,
İstanbul
• “ Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi Güncelleme Çalıştayı”, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Mayıs-3 Haziran 2016, Ankara

• G
 ençlikle ilgili çalışmalar yürüten STK’lar ve belediyelerin ilgili birimleri, Platform Meclisi Toplantılarına katıldı.

Sosyal Etkinlikler
Platform üyeleri ve işbirliği yaptığı kişi ve kurumlar iki sosyal etkinlikte bir araya geldiler.

Gençlikle ilgili STK’ların ve kamu kurumlarının
düzenlediği konferans, panel, çalıştay vb. programlar takip edildi ve katkı sağlandı.
• “ Yaşanabilir Bir Dünyanın İnşası İçin Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı”, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği, 23-24 Mart
2016, İstanbul
• “ Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu Gençlik Buluşmaları”, 26 Mart 2016, 27 Mayıs 2016,
İstanbul
• “ Genç Türkiye Zirvesi”, T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığı, 6-8 Mart 2016, İstanbul
• “ Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı”, Kadın ve
Demokrasi Derneği, 30 Nisan 2016, İstanbul
• “STK Türkiye Aile Platformu Meclis Toplantısı”, 14-15 Mayıs 2016, Şanlıurfa
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• “ STK’ların Sosyal Politika Alanında Politika
Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme
Mekanizmalarına Aktif Katılımı Teknik Destek
Projesi”, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 17 Haziran 2016, İstanbul
• “ Gençlik Çalışmaları ve 15 Temmuz Değerlendirme Toplantısı”, Türkiye Gençlik STK’ları
Platformu, 11 Ağustos 2016, İstanbul
• “ Etnospor Festivali”, Dünya Etnospor Konfederasyonu, 26-28 Ağustos 2046, İstanbul
• “Gençlik STK’ları Çalışayı”, İstanbul Gençlik
STK’ları Platformu, 2-4 Eylül 2016, Ankara
• B
 aşbakanlık Konutunda Başbakanımızın eşi Semiha Yıldırım ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ziyareti, 28
Eylül 2016, Ankara

• “ Eğitim
Ailede
Başlar
Çalıştayı”,
İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB), 1 Ekim
2016, İstanbul

Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu
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STK KAGEP Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
Gençleri STK’larda Aktif Olmaya Çağırıyoruz...
“BURADA SANA YER VAR”
Proje kapsamında gençleri Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olmaya çağıran bir
kamu spotu hazırlandı. Gençlere sivil toplumun geniş katılım alanlarının onların ihtiyaçlarına, arzularına ve taleplerine denk düşecek bütün aktivite alanlarını
içerdiği mesajı verildi.

Ne istersen;
İster daha yaşanır bir dünya hayali kur,
Sporcu ol, sanatçı ol, öne çık ya da parçası ol
Bilmediklerini öğrenmek iste
Gidemediğin yerlere varmak iste
Kediler için, çocuklar için, engelleri aşmak için

STK KAGEP Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
Dünden Yarına Gençlik Çalışmaları Çalıştayı
“STK’lar ve Kamu Gençler İçin Buluşuyor Projesi” kapsamında 4-5 Ekim 2016 tarihlerinde
Çamlıca Sabahattin Zaim Kültür Merkezi’nde “Dünden Yarına Gençlik Çalışmaları Çalıştayı”
gerçekleştirildi. 2 gün süren çalıştaya, T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen
Gürcan, İstanbul Valisi Eşi Şeyma Şahin, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Danışmanı Sinem Koytak, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Arzu Gür, Üsküdar
Belediye Başkanı Av. Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ve 10 ilden (İzmir,
Samsun, Karaman, Diyarbakır, Konya, Malatya, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İstanbul) STK Temsilcileri başta olmak üzere toplam 75 kişi iştirak etti.
İki gün süren çalıştay hazırlanan raporların sunumu ile sona erdi.

Sevgiye ve mutluluğa hep birlikte bir adım daha yaklaşmak için…
Türkiye’de yüz binin üstünde Sivil Toplum Kuruluşu gençlerin katılımını bekliyor.
BURADA SANA YER VAR!
YouTube: İKADDER Dernek
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Çalıştay Sonuçları
“Kamu-STK Ortak Çalışması İçin İlkeler Çalıştayı”

“Çocuk ve Gençlik Alanında Faaliyetler ve

Moderatör: T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan

15 Temmuz Sürecinden Sonra STK’ların Rolü Çalıştayı”

1. K
 amu ve STK’lar arasındaki ilişki mevzuata dayalı hale getirilmeli, işbirliğini sağlayacak sorumlu bir birim oluşturulmalı, bu
birimin bütçesi, mevzuatı ve denetlenebilirliği olmalı,

2. K
 amunun ürettiği ve özellikle STK’ları ilgilendiren hizmetler ve süreçler konusundaki
bilgiler ulaşılabilir olmalı, kamu kurumları
strateji planlarına STK’lar ile yapılacak işleri dâhil etmeli,
3. İ llerde Dernekler Müdürlüğünün kapasitesi
artırılmalı ve İl Dernekler Müdürlüğünün
faaliyetleri STK’ların lehine olmalı,

4. 5253 sayılı Dernekler Kanunu, platform,
hareket vb. oluşumları da kapsayacak şekilde revize edilmeli, STK’ların güçlenmesi
ve güvencelerinin oluşmasında kamusal alt
yapı sağlanmalı,

jelere destek olmalı, hibe programlarında aksayan yönler tespit edilip giderilmeli,

7. S
 por alanında hakimiyet sadece kamu elinde
olmamalı; STK’ların önü açılmalı, STK’lara
bu yönde rehberlik edilmeli, bu konudaki
mevzuat eksiği giderilmeli,
8. S
 TK-Kamu işbirliği alanlarında kalite akreditasyon çalışmaları yapılmalı,

9. İhtiyaç duyulan alanlarda STK’ların insan
kaynağına yönelik kamu tarafından desteklenen eğitim organizasyonları gerçekleştirilmeli,

10. Z
 orunlu örgün eğitim müfredatına sivil toplum, insan hakları örgütlenme ve katılımcılık vb. konuları yerleştirilmelidir.

5. Kamu şeffaflaşmalı; izlemede daimilik ve
süreklilik esas alınmalı, kamu hizmetlerinin
denetlenmesi sürecine STK’lar dâhil olmalı,
kamu içinde STK’ların temsilcilerinden bir
danışma kurulu oluşturulmalı,
6. D
 evlet, STK’lara liyakat ve kapasiteleri doğrultusunda katkı sağlamalı, sürdürülebilir pro14
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Moderatör: Eğitimci-Biyolog Habibe Keleş
1. E
 ğitim kurumlarının nitelikli insan yetiştirmede son derece önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. 15 Temmuz süreci değerlendirildiğinde eğitim kurumlarına yönelik bazı
önlemler alınması gerektiği görülmektedir:

a. E
 ğitim hayatı boyunca salt teorik bilgiye
odaklanmadan, gençlerin ruh ve duygu dünyalarına hitap edecek çalışmalar yapılmalı,
sorgulayan ve farkındalık düzeyi yüksek
gençlerin yetişmesi hedeflenmeli,
b. O
 kullarda sanat ve spor derslerinin işlevselliği arttırılmalı ve gençlere ulaşmak için
bu dersler yöntem olarak seçilmeli,
c. O
 kullarda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri gençleri tanıma, birebir iletişimi kuvvetlendirmeye yönelik olmalı ve bu çalışmaların sürekliliği sağlanmalı,

f. Gençlerle yapılan çalışmalarda ve eğitim
kurumlarında dinin anlatılmasında doğru
dil oluşturulmalı ve doğru din eğitimi ve
inancın bir ihtiyaç olduğunu gençlere kavratacak sistemler oluşturulmalı,
g. K
 uran Kurslarında öğreticiler pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmalı; bu kurumlardaki sosyal imkanlar artırılmalı,

h. E
 ğitimciler sosyal girişimcilik ve sivil toplum kuruluşları çalışmaları hakkında bilgilendirilmeli,

i. P
 ratiğe dönmemiş bir öğretimin davranış
oluşturmayacağı gerçeğinden hareketle, davranışa yönelik eğitimin önemi her zaman
gündemde tutulmalı,

d. E
 ğitimciler kendilerini güncelleyebilecekleri fırsatlara kolay ulaşılabilmeli,

e. E
 ğitim kurumları ile STK’ların ortak çalışmaları teşvik edilmeli ve STK’lara bu noktada imkan sağlanmalı,
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j. O
 kul sonrası öğrencilerin STK’larda aktif
olarak yer alacağı sistemler oluşturulmalı,

2. G
 ençlerin, politika üretim sürecine dâhil edilmesi için kolaylıklar sağlanmalı,
3. T
 iyatro ve drama eğitimleriyle, gençlerin duygularına hitap etmenin önemi kavranmalı,

4. S
 TK’lar, gençleri aile bütünlüğü içerisinde
değerlendirmeli, eğitim ve projeler bu kapsamda düzenlenmeli,
5. G
 ençleri yetenekleri doğrultusunda spor
ve sanatsal faaliyetlerine yönlendirmek için

STK’lar aracılığıyla okullarda tanıtım ve etkinlikler yapılmasına zemin hazırlanmalı,
6. U
 laşılabilirlik ve imkân açısından avantajlı
olan Bakanlık kamplarından daha çok gencin faydalanmasına yönelik organizasyonlar yapılmalı,
7. S
 TK’lar sahalarında uzmanlaşmalı, uzmanlaşmış STK’lara başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere sertifikasyon konusunda
yetki vermelidir.

“Gençlerin STK’larda Aktif Rolü Çalıştayı”
Moderatör: Dr. Havva Sula
1. Tespit: Gençler, aidiyet duygusu, kimlik arayışı/bunalımı, idealist olmak, duyarlı olmak, aktif olmak gibi sebeplerle STK’lara ulaşmaktadır. Aynı zamanda özgürlük, bağımsızlık, adalet
kavramları da gençlerin STK’larda aktif rol almasını sağlamaktadır.
Öneri: Gençler, STK’lara bir amacı gerçekleştirmek ya da bir soruna çözüm aramak için çağırılmalı ve önlerine somut ve ulaşılabilir hedefler konmalıdır. İdeallerini ve düşüncelerini
ifade etmeleri için gençlere söz hakkı verilmeli,
aykırı gelen en küçük durumlarda gençler eleştirilmemelidir.
2. Tespit: Bazı gençler STK çalışmalarına meslek hayatlarında ve diğer çalışmalarında gerekli
bilgi ve becerileri kazanmak, yetkinliklerini ar16

tırmak için katılmaktadır. Lise ve üniversitede
STK çalışmalarına katılanlar mesleki hayatlarında daha başarılı olmaktadır.
Öneri: Gençlere iş yürütme becerilerini geliştirmek için sorumluluk ve yetki verilmelidir. Verilen işlerin sonucunda değerlendirme
yapılmalıdır. Gençlere yeni deneyim alanları
açılmalıdır.
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3. Tespit: Gençlerin STK’lara başvurma sebeplerinden biri de işe yaradığını hissetmek ve
fayda sağlamaktır.
Öneri: Gençlere STK’larda istedikleri ve yetkin oldukları alanlarda yetki ve sorumluluk verilmeli, yapılan çalışmaların sonuçlarıyla ilgili
mutlaka geri bildirimde bulunulmalıdır.
4. Tespit: Gençler STK’lara burs, yurt gibi ‘çıkarlar’ için gelmektedir. Kuruluşlar da bu amaçla
gelen gençler için belirli kurallar koyarak onları
bazı şeylere zorunlu bırakmaktadır.
Öneri: Gençlerin, STK aktivitelerine katılımı zorunlu tutulmamalıdır. STK’lar, gençlerin ilgi duyacakları farklı aktiviteler düzenlemeli ve bazı aktivitelerin sonucunda da katılım
belgesi vermelidir.
5. Tespit: STK’larda kurum içi demokrasinin
işlememesi nedeniyle gençler genellikle hiyerarşisi az olan STK’ları tercih etmektedir. Gençlerin en çok katılım sağladığı sivil alan üniversite topluluklarıdır.
Öneri: Gençlerin kendilerini anlatmalarına fırsat tanınmalı ve aykırı düşünceleri tolere edilebilmelidir. Karar mekanizmalarına gençler dâhil
edilmeli, yönetim kurullarında en az bir genç
yer almalıdır. STK’ların üst kademe yöneticileri, gençler için ulaşılabilir olmalıdır. Tepeden
inme görevlendirmeler yapılmamalıdır.
6. Tespit: Kuruluşların kemikleşmiş yapılarında
gençler bulunmamakta ya da belli yaş üstündeki
üyelerin fazlalığından ötürü gençlere yer açıla-

mamaktadır. Gençlerin olmadığı toplantılarda
gençler hakkında kararlar alınmaktadır.
Öneri: Karar mekanizmalarına gençler dâhil
edilmeli, yönetim kurullarında en az bir genç
yer almalıdır. Gençler sadece iş yapan, görüş
bildiren konumunda değil, karar veren konumunda olmalıdır.
7. Tespit: Gençlerin STK’lara aktif katılımı
kısa sürmektedir. Gençler bir çalışmaya başlamadan önce oldukça heyecanlı ve istekli olabilmektedir. Mesela çalışmalar 50 genç ile başlanıp 10 genç ile bitirilebilmektedir.
Öneri: Gençler, projelerin yazımından uygulanmasına kadar tüm kademelerine dâhil edilmeli, onlara aktif görevler verilmeli ve sonuçlar
mutlaka değerlendirilmelidir.
8. Tespit: Bazı gençler çevre edinmek için
STK’lara gelmektedir.
Öneri: Çevre edinmek için gelen gençlere halka
ilişkiler vb. işler verilerek onlara sosyal çevrelerini genişletecek yetki ve sorumluluklar sağlanmalıdır. Farklı sosyal çevrelerden kişiler STK
çalışmalarına davet edilerek bu gençlerin onlarla tanışması sağlanmalıdır.
9. Tespit: Gençler çare aradıkları dertleri olmadığı için STK’lara ihtiyaç duymamaktadır.
Öneri: Çözüm aranan farklı sorunlar, kitle iletişim araçları ve sosyal medya aracıyla dile getirilmelidir. Çünkü gençlerin STK’larda aktif
rol almasında en çok sosyal medyanın etkisi
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vardır. Her 10 gençten biri STK’larla sosyal
medya aracılığıyla tanışmaktadır.
10. Tespit: Gençler sivil ve bağımsız olmadıklarını düşündükleri için STK çalışmalarına katılmamaktadır.
Öneri: STK’lar siyasi yapılanmalardan bağımsız olmalı, görüş ve çalışmalar konusunda dikkatli olmalıdır.
11. Tespit: Genç eşittir öğrenci olarak algılanmaktadır ve çoğunlukla sadece öğrencilere yönelik projeler gerçekleştirilmektedir.
Öneri: Gençlik alanında çalışan STK’lar sadece öğrencilere değil, dezavantajlı ya da zor
koşullarda yaşamını sürdüren gençlere de projeler yapmalıdır. Örneğin; 15 yaşında konfeksiyonda çalışan gençler.
12. Tespit: STK’lar kuruluşlarında ve çalışmalarında süreklilik sağlayabilmek için aralarında
gençlerin de olmasını istemektedirler.
Öneri: Gençler tüm süreçlere dahil edilerek
onlara her kademede yetki ve sorumluluk verilmelidir. Gençler küçük yaştan itibaren STK
faaliyetlerine götürülmeli, gözlemci olmaları
sağlanmalı, usta/çırak ya da hamilik sistemi
işletilmelidir. Kurucular ve eski üyeler aşamalı
olarak yönetim ve karar mekanizmalarındaki
yerlerini gençlere bırakmalıdır. STK’larda çalışan ebeveynler STK’lardaki sorunları çocukların yanında sürekli olarak konuşmamalı, STK
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çalışmasına özendirici güzel yanları da anlatmalıdır.
13. Tespit: STK yöneticileri, kendi düşüncelerini, ideallerini, tecrübelerini gençlere aktarmada sıkıntı yaşamaktadırlar.
Öneri: Gençlerin iletişim dili öğrenilmelidir.
Gençlerle, onlarla iyi iletişim kuran kişilerin
çalışması öncelenmelidir. Gençlerin kullandığı iletişim yöntemlerine ve teknolojik araçlara
hâkim olunmalıdır. Örneğin; Twitter.
14. Tespit: Bazı STK’lar prestij kazanmak,
gençleri kontrol etmek veya istedikleri gibi bir
gençliğe ulaşmak için gençlerle/gençlere yönelik çalışmaktadır.
Öneri: Gençler sadece bir sembol, bir nesne
olarak görülmemeli, tüm süreçlere dâhil edilerek faaliyetlerde ortak olarak kabul edilmelidir.
Gençleri birçok sorunun nedeni ya da toplumun tek umudu gibi gören toptancı ve ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçilmelidir. Yaş bir ayrımcılık nedeni olarak kullanılmamalıdır.
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