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ESYO ESYO -- EskiEski şşehir Sivil Yerel Oluehir Sivil Yerel Olu şşumum



““ SSİİVVİİL TOPLUML TOPLUM ”” NEDNEDİİR?R?

•• Sivil toplumSivil toplum , , 
““ üüniformasniformas ıızz”” veya veya 
““ ççııplakplak ”” toplum toplum 
demek dedemek de ğğildir.ildir.

•• Sivil toplumSivil toplum , , devlet devlet 
alanalan ıınnıın dn d ışıışında nda 
kalan toplum kalan toplum 
kesimikesimi ni ifade eden ni ifade eden 
bir terimdir.bir terimdir.



SSİİVVİİL TOPLUM KURULUL TOPLUM KURULU ŞŞU (STK)U (STK)

•• Dernek, kulDernek, kul üüp, vakp, vak ııf f 
gibi sivil toplum gibi sivil toplum 
ortamortam ıında yer alan nda yer alan 
öörgrg üütlere tlere Sivil Toplum Sivil Toplum 
KuruluKurulu şşu (STK)u (STK) adadıı
verilir.verilir.

•• Formel olmayan Formel olmayan 
öörgrg üütsel yaptsel yap ıılar lar Sivil Sivil 
Toplum AToplum A ğığı olarak olarak 
isimlendirilir.isimlendirilir.

MMüükemmel erkekemmel erke ğği beklerkeni beklerken ……



STKSTK’’LARIN LARIN ÖÖZELLZELL İİKLERKLER İİ

•• STKSTK’’ larlar devletdevlet in bir parin bir par ççasasıı dedeğğildir.ildir.
•• STKSTK’’ larlar kârkâr amaamaççll ıı ççalal ışışan ekonomik an ekonomik 

öörgrg üütler detler de ğğildir.ildir.
•• STKSTK’’ larlar ıınn hukukhukuk i bir yapi bir yap ıılarlar ıı olmayabilir.olmayabilir.
•• STKSTK’’ larlar insanlarinsanlar ıınn ortak ilkelerortak ilkeler etrafetraf ıında nda 

bulubulu şşabileceabilece ğğini varsayar.ini varsayar.



STK TanSTK Tan ıımmıındaki Netsizlikndaki Netsizlik

•• Sivil toplum kuruluSivil toplum kurulu şşuu tantan ıımlamasmlamas ıında bir nda bir 
bulanbulan ııklkl ıık, belirsizlikk, belirsizlik vardvard ıır. Bu da r. Bu da ööncelikle ncelikle 
öörgrg üüt kavramt kavram ıınnıın sivil toplum kavramn sivil toplum kavram ıındaki ndaki 
netsizlinetsizli ğğe dayanmase dayanmas ıındandndand ıır.r.

•• Sivil toplum tanSivil toplum tan ıımlamasmlamas ıı yerelliyerelli ğğe ge göörere
farklfarkl ııll ııklar gklar g öösterebilmektedir.sterebilmektedir.



STK ve Siyaset AlanSTK ve Siyaset Alan ıı

•• STK kavramSTK kavram ıı, , ççooğğu zaman olau zaman ola ğğan siyaset an siyaset 
alanalan ıınnıın dn d ışışlanmaslanmas ıı olarak olarak ikincil siyasal ikincil siyasal öörgrg üütt
gibi kullangibi kullan ıılmaktadlmaktad ıır.r.

•• STKSTK’’ larlar ıınn varlvarl ıık alank alan ıı, siyasal otoritenin , siyasal otoritenin 
(devletin) bask(devletin) bask ııssıından uzak, dolaylndan uzak, dolayl ıı olarak olarak 
kamusal alankamusal alan ıı tantan ıımlayan birmlayan bir ortak ortak ççalal ışışma ve ma ve 
girigiri şşimim alanalan ııddıır.r.

•• Hem ikincil Hem ikincil öörgrg üüt olmast olmas ıı, hem de kamusal , hem de kamusal 
alanalan ıı tantan ıımlamasmlamas ıı nedeniyle devletle arasnedeniyle devletle aras ıında nda 
bir bir gerginlik gerginlik olmasolmas ıı beklenebilir.beklenebilir.



STKSTK’’ larlar ıınn BazBazıı ÖÖnemli nemli ÖÖzelliklerizellikleri

•• STKSTK’’ larlar ggöönnüüllll üü kurulukurulu şşlardlard ıır. Bu nedenle r. Bu nedenle 
üüyeliyeli ğğin yasayla zorunlu kin yasayla zorunlu k ııll ıındnd ığıığı öörgrg üütler bu tler bu 
tantan ııma girmez. Ama eylemleri ama girmez. Ama eylemleri a ççııssıından STK ndan STK 
gibi davranan gibi davranan öörgrg üütler bulunabilir.tler bulunabilir.

•• STKSTK’’ lardalarda ggöönnüüllll üü bireysel katkbireysel katk ıı ve katve kat ııll ıımcmc ııll ııkk
esastesast ıır.r.

•• STKSTK’’ larlar ıınn ööncelikli ve vazgencelikli ve vazge ççilmez misyonu ilmez misyonu 
topluma uzmanlatopluma uzmanla şşmmışış hizmethizmet tir.tir.

•• STKSTK’’ larlar aaççıık ve saydamk ve saydam ddıır. r. STKSTK’’ lardalarda iliili şşkiler kiler 
““ apoletsizapoletsiz ”” , e, eşşit ve yatayit ve yatay ddıır.r.



Makro mu, Mikro mu?Makro mu, Mikro mu?

•• STKSTK’’ larlar devletin yerine idevletin yerine i şş ggöörmezler. rmezler. 
KatKat ııll ıımcmc ııll ığıığı artart ıırmayrmay ıı, demokrasiyi , demokrasiyi 
geligeli şştirmeyi, sorun tirmeyi, sorun çöçö zmeyizmeyi devletin yandevletin yan ıı ssıırara
ele almayele almay ıı hedeflerler.hedeflerler.

•• YukarYukar ııdaki badaki ba ğğlamda lamda STKSTK’’ larlar devletin makro devletin makro 
hedeflerini dehedeflerini de ğğil, genelde yerel ve il, genelde yerel ve öözgzgüün n 
olarak olarak mikro sorun ve konularmikro sorun ve konular a ya yöönlenmeye nlenmeye 
ççalal ışıışırlar.rlar.



Yerel STK KonularYerel STK Konular ıı

Gelelim, sivil Gelelim, sivil 
toplum ve toplum ve 
STK STK 
alanalan ıındakindaki
yerelyerel
konularkonular ıımmııza.za.



EskiEski şşehirehir ’’de de STKSTK’’ larlar

İİnsani gnsani g ööstergeler stergeler 
aaççııssıından yndan y üüksek ksek 
öözelliklerine razelliklerine ra ğğmen men 
EskiEski şşehirehir ’’de sivil de sivil 
toplum anlaytoplum anlay ışıışı ve ve 
STK oluSTK olu şşumlarumlar ıı
arzulananarzulanan ddüüzeyde zeyde 
dedeğğilil dir.dir.

Futbolun gFutbolun g öördrd üüğğüü ilgi, ilgi, 
kküültlt üür, sanat, r, sanat, 
yayyay ııncnc ııll ıık, yerel tarih k, yerel tarih 
ve arkeoloji gibi ve arkeoloji gibi 
gruplar, sivil gruplar, sivil 
inisiyatifler, doinisiyatifler, do ğğa a 
sporlarsporlar ıı konusunda konusunda 
yaygyayg ıın olarak n olarak 
ggöörrüülmemektedir.lmemektedir.



Ne YapNe Yapıılmallmal ıı??

•• ÜÜniversitelerimizde kurulacak niversitelerimizde kurulacak Sivil Sivil 
Toplum EnstitToplum Enstit üüssüü’’nnüün ciddi yararlarn ciddi yararlar ıı
olacaktolacakt ıır.r.

•• Kent iKent i ççinde inde STKSTK’’ laralara hizmet veren hizmet veren 
birimlere ihtiyabirimlere ihtiya çç vardvard ıır. r. (Bu konuda (Bu konuda 
ESYO ESYO ööncncüü öörneklerden birisidir)rneklerden birisidir)

•• Kentteki Kentteki STKSTK’’ larlar ıınn ve sivil toplum ve sivil toplum 
davrandavran ışıışı ggöösteren disteren di ğğer birimlerin er birimlerin 
Sivil Toplum Sivil Toplum alanalan ıınnıın den değğiişşik ik 
konularkonular ıında enda eğğitime ihtiyaitime ihtiya ççlarlar ıı vardvard ıır.r.



Ne YapmalNe Yapmal ıı??

•• Yerel sivil toplum Yerel sivil toplum ççalal ışışmalarmalar ıı, yap, yap ıılan projeler, lan projeler, 
babaşşararııll ıı ve bave başşararııssıız uygulamalar konularz uygulamalar konular ıında nda 
ortak paylaortak payla şışım platformlarm platformlar ıı oluolu şşmalmal ııddıır. r. 
Deneyim birikimi, bilgi / gDeneyim birikimi, bilgi / g öörgrg üü paylapayla şışımmıı
sasağğlayan yazlayan yaz ııll ıı kaynaklara gerek vardkaynaklara gerek vard ıır.r.

•• Maddi kaynak saMaddi kaynak sa ğğlama, sorun lama, sorun çöçö zme gibi zme gibi 
konularda yeni fikirlerin konularda yeni fikirlerin üüremesi iremesi i ççin in atatöölyeler, lyeler, 
beyin fbeyin f ıırtrt ıınasnas ıı oturumlaroturumlar ıı yapabiliriz.yapabiliriz.



Ne YapmalNe Yapmal ıı??

•• GerGerççek anlamda sivil ek anlamda sivil 
ve demokratik bir ve demokratik bir 
iişşbirlibirli ğği ortami ortam ıınnıın n 
kurulmaskurulmas ıı üüzerinde zerinde 
ççalal ışışabiliriz. Bu abiliriz. Bu 
vesile ile vesile ile eeşşggüüddüüm, m, 
paylapayla şışım ve birlikte m ve birlikte 
iişş yapmayapma eeğğilimlerini ilimlerini 
geligeli şştirebiliriz.tirebiliriz.



BazBazıı ÖÖnemli Noktalarnemli Noktalar

•• BazBazıı yazarlar, sivil toplum ve STK yazarlar, sivil toplum ve STK 
yaklayakla şışımmıınnıın sn s ıınnııf f ççatatışışmasmas ıınnıın yumun yumu şşatatıılmaslmas ıı
iiççin Batin Bat ıı taraftaraf ıından azgelindan azgeli şşmimişş üülkelere lkelere 
dayatdayat ııldld ığıığınnıı ssööylemektedirler.ylemektedirler.

•• Bu yaklaBu yakla şışımmıı, t, tüümmüüyle haksyle haks ıız bulmak mz bulmak m üümkmk üün n 
dedeğğildir. Gerildir. Ger ççekten ekten STKSTK’’ larlar , Bat, Bat ıı kküültlt üürrüünnüün n 
aktaraktar ıılmaslmas ıı iiççin bir mekanizma olabilmektedir.in bir mekanizma olabilmektedir.

•• Makro sorunlarMakro sorunlar ıın mikro n mikro öönlemlerle nlemlerle 
çöçö zzüülebilecelebilece ğği izlenimi yarati izlenimi yarat ııldld ığıığı dodoğğrudur.rudur.



BazBazıı ÖÖnemli Noktalarnemli Noktalar

•• Son dSon d öönemde STK nemde STK ççalal ışışmalarmalar ıınnıın fazlasn fazlas ııyla yla 
ABAB ’’ye endekslendiye endekslendi ğği bir bai bir ba şşka gerka ger ççektir.ektir.

•• Yine son dYine son d öönemde STK nemde STK ççalal ışışmasmas ıı, AB , AB 
fonlarfonlar ıından kredi / yardndan kredi / yard ıım / maddi destek m / maddi destek 
almak anlamalmak anlam ıına indirgenmina indirgenmi şştir.tir.

•• STKSTK’’ larlar kendi dinamikleri ile hareket etmek kendi dinamikleri ile hareket etmek 
yerine global yerine global öörgrg üütlerle uyumlu hareket etme tlerle uyumlu hareket etme 
anlayanlay ışıışına teslim olmuna teslim olmu şşlardlard ıır. r. ““ BatBat ıı RRüüzgarzgar ıı””
hayranlhayranl ığıığına dna d üüşşen en ççok sayok say ııda da ““ yazar yazar ççizerizer ””
de vardde vard ıır. r. 



BazBazıı ÖÖnemli Noktalarnemli Noktalar

•• Sivil toplum Sivil toplum ççalal ışışmalarmalar ıınnıın bireyin n bireyin öözne olarak zne olarak 
ööne ne ççııkarkar ıılmaslmas ıı nedeniyle bir nedeniyle bir sosyal dasosyal da ğığılma lma 
eeğğilimiilimi yarattyaratt ığıığı dodoğğrudur.rudur.

•• Sivil toplum Sivil toplum ççalal ışışmalarmalar ıınnıın toplumun n toplumun 
bbüüttüünlnl üüğğüünnüü koruyacak bakoruyacak ba şşka ka “ö“ö rten rten 
kimliklerlekimliklerle ”” birlikte dbirlikte d üüşşüünnüülmesi zorunludur.lmesi zorunludur.

•• Bu nedenle devlet alanBu nedenle devlet alan ıınnıın, sivil toplum n, sivil toplum 
alanalan ıınnıın ve kamu alann ve kamu alan ıınnıın n uygun dengeleruygun dengeler de de 
tutulmastutulmas ıı gerekir.gerekir.



BazBazıı ÖÖnemli Noktalarnemli Noktalar



BazBazıı ÖÖnemli Noktalarnemli Noktalar

•• Geleneksel tarihimizde vakGeleneksel tarihimizde vak ııflar gibi STK flar gibi STK 
öörnekleri bulunmasrnekleri bulunmas ıına rana rağğmen sivil toplum men sivil toplum 
ruhu ve birey kimliruhu ve birey kimli ğği yeterince gelii yeterince geli şşmimişş
dedeğğildir.ildir.

•• Daima belirleyen, tanDaima belirleyen, tan ıımlayan, smlayan, s ıınnıırlarrlar ıı koyan, koyan, 
karar veren devlet olmukarar veren devlet olmu şştur.tur.

•• Bizim iBizim i ççin STK in STK ççalal ışışmasmas ıı girigiri şşimci, yaratimci, yarat ııccıı
birey kimlibirey kimli ğğinin, inin, ççaağğdadaşş kentli yurttakentli yurtta şışın n 
geligeli şştirilmesi demektir. tirilmesi demektir. 



SabrSabr ıınnıız iz iççin tein te şşekkekk üür ederim.r ederim.


