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YEREL STK’LAR HİBE PROGRAMI HAKKINDA
Avrupa Birliği Başkanlığı on beş yılı aşkın süredir Türkiye
ve Avrupa Birliği (AB) sivil toplumları arasındaki diyaloğun
güçlenmesi ve Türkiye’deki sivil toplumun kapasitesinin
geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağlamaktadır.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının 2014-2020
döneminde (IPA II), Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından
sivil toplum alanının bir sektör olarak tanımlanmasıyla,
bahse konu destekler sivil toplum sektörü çatısı altında
artarak devam etmiştir. Sivil toplum sektörünün öncelikleri
olan “kamu-sivil toplum kuruluşu (STK) işbirliğinin
güçlendirilmesi; STK’lara yönelik yasal çerçevenin
iyileştirilmesi; STK’ların kapasitesinin ve STK’lar arası
işbirliğinin güçlendirilmesi; Türkiye ve AB sivil toplumları
arasında diyaloğun geliştirilmesi” kapsamında birçok
program ve proje geliştirilmiştir. Bu programlardan birisi
olan Sivil Toplum Destek Programı yerel sivil toplum
kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan “Yerel
STK’lar Hibe Programı’nı da kapsamaktadır.
Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen “Yerel
STK’lar Hibe Programı” Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA
II) 2014 programı kapsamında finanse edilmektedir.
Program, yerel STK’ların politika belirleme ve karar alma
süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımlarını
sağlamak için kapasitelerini güçlendirmeyi ve idari,
savunuculuk
ve
iletişim
becerilerini
geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Hibe programı kapsamında Türkiye’den
15 farklı ilden 38 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 2.100.000
Avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Başvuru sahibi
Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği, İştirakçisi
Kozlu Belediyesi olan Dernekler Elele projesi hibe almaya
hak kazanan projelerden birisidir. Program T.C. Dışişleri
Bakanlığı
Avrupa
Birliği
Başkanlığı
tarafından
yürütülmektedir. Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve
İhale Birimidir.
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GİRİŞ
Güçlü bir demokrasinin en kritik unsurlarından birisi
dinamik ve iyi çalışan sivil toplumdur. Güçlü sivil toplum,
fonksiyonel
bir
demokrasinin
temel
prensiplerini
güvenceye alır.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
desteklenen Dernekler Elele Projesi, politika diyaloğuna
daha aktif katılımları için yerel STK’ların idari, savunuculuk
ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, Savunuculuk ve Lobicilik Örnek
Uygulamalar Kitabı, STK’ların lobicilik ve savunuculuk
faaliyetlerini planlanmasına ve çeşitlendirmesine katkı
sağlamak amacıyla hazırlandı. Kitapta, farklı faaliyet
alanlarında
çalışan,
ulusal ölçekte
lobicilik
ve
savunuculukta ön plana çıkmış dokuz STK’nın
çalışmalarından örnekler verildi. Bilgiler, STK’ların yetkili
kişileriyle yüz yüze yapılan görüşmelerden ve Web
sitelerinden elde edildi. Teyitleşme sürecinden sonra kitap
basıma hazır hale getirildi.
Kitapta yer alan STK’lar Alfabetik sıraya göre; Akut Arama
Kurtarma Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye), Fenerbahçeliler Derneği, İnsan Hakları Derneği,
Oy ve Ötesi Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Türkiye
Sokak Çocukları Vakfı, Türk Kadınlar Birliği Derneği ve
Uçan Süpürge Vakfı’dır.
Butik toplantılar STK’ların Genel Merkezlerinde, 22-23
Ağustos 2019, 4-6 Kasım 2019, 12-14 Kasım 2019
tarihlerinde gerçekleşti.
Bu yayının oluşmasına katkı sağlayan tüm STK’lara
teşekkür ederim.
Dr. Hasibe Özgümüş
Dernekler Elele Projesi Koordinatörü
Fiziksel ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ
Kuruluş hikâyesi ve kurumsal yapı
1994 yılında Bolkar Dağları’ndaki çığ felaketinde kaybolan
2 üniversite öğrencisini arayan bir grup dağcının, dağları
ve dağcılığı iyi bilmelerine rağmen on dört gün süre
çalışmaları sonuçsuz kalınca, “arama-kurtarma”nın
uzmanlık gerektiren bir iş olduğu fikri gelişti. Bu fikir
doğrultusunda bir araya gelen dağcılar 1995 yılında
AKUT’u kurdu ve gönüllü arama-kurtarma çalışmalarına
başladı, aynı yıl Uludağ’da ilk kurtarma faaliyetlerini
gerçekleştirdi. Dernek, 14 Mart 1996 tarihinde AKUT
Arama Kurtarma Derneği adı altında resmî kuruluşunu
tamamladı.
Başlarda ilk hedefi dağlarda ve diğer zorlu doğa
koşullarında doğru ve etkin arama-kurtarma faaliyetleri
gerçekleştirmek olan AKUT, zaman içerisinde faaliyet
alanını genişletti. Hızla deprem ve sel eğitimlerini
tamamlayarak doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara
yardımcı olabilir hale geldi. 1998 Adana-Ceyhan
depreminde gösterdiği yararlılıklar nedeniyle, Bakanlar
Kurulu kararıyla 19 Ocak 1999’da “Kamu Yararına
Dernek” statüsü aldı. Özellikle 1999 Marmara
depreminden sonra bilinirliği de hızla artmaya başladı. 17
Ağustos 1999 öncesinde ülkemizde arama-kurtarma
konusuna odaklanmış tek gönüllü dernek olan AKUT,
birçok STK ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının aramakurtarmaya bakış açılarını, yaklaşımlarını değiştirerek yeni
atılımların da öncüsü oldu.
AKUT; kendi faaliyet alanında “örnek model” olmanın
bilinciyle, gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, başta
insan hayatı olmak üzere tüm canlıların hayatına değer
vermek, dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri ile hareket ediyor.
Genel Merkezi İstanbul’dadır. Türkiye genelinde 27 ekibi
vardır. Ekipler arama-kurtarma operasyonları için gerekli
olan eğitimlerini tamamlamakla birlikte bulundukları
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bölgelerdeki ihtiyaçlara ve karşılaşılan afetlere göre de
farklı uzmanlıklar geliştirebilirler. Örneğin; Karadeniz
Bölgesindeki ekipler sel ve heyelan, Marmaris, Bodrum ve
Kuşadası ekipleri de doğa arama-kurtarma ve orman
yangınlarına karşı donanımlıdır.
Derneğin gelirleri, asil üyelerden alınan üye aidatları,
bağışlar, eğitim gelirleri, fonlar ve hibelerden oluşur.
Sponsorlar da dönemsel katkılar sunar. Sponsorların
logoları web sitesinde yayınlanır. Sponsorlar yan yana
durabilecekleri,
karşılıklı
fayda
sağlayabilecekleri
sektörlerden seçilir. Ekibin operasyonlarda yemek
ihtiyacını
karşılayabilecek,
operasyonel
teknik
malzemelerin kullanılabileceği, kıyafetler konusunda
destek olabilecek firma ve markalar bunlar arasında
gösterilebilir.
Derneğin 355 asil üyesi, 3700’ün üzerinde gönüllüsü, 3
profesyonel çalışanı, 7 eğitimli köpeği vardır.
İletişim ve işbirlikleri
AKUT, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar
yapma konusunda isteklidir. Bugüne kadar özel sektör,
üniversite, diğer STK’lar ve kamu kuruluşlarıyla, farklı
kapsamlarda birçok protokolün tarafı oldu. Kriminal
olaylar, adli vakalar hariç olmak üzere, AFAD, Orman
Bakanlığı, Belediyeler, Jandarma Arama Kurtarma,
UMKE, Kızılay ve Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan
INSARAG kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.
1999 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan
Arama Kurtarma Danışma Kurulu “INSARAG”ın üyesi olan
AKUT, tüm dünyada uluslararası standartlara uygun,
arama-kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en
deneyimli
ve
bilgili
ekiplerden
biridir.
AKUT,
“Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip” grubunda Türkiye’de bu
sertifikayı alarak ilk olmuştur. Benzer amaçlarla AB
bünyesinde kurulan MODEX’e üyelik çalışmaları devam
etmektedir.
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Sosyal medya, geleneksel medya, kamu spotları,
broşürler,
posterler
AKUT’un
kullandığı
iletişim
kanallarından bazılarıdır. Aylık e-bülteni ve altı ayda bir
basılan “Akut Var Hayat Var” adında bir dergisi vardır.
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla dernek faaliyetleri,
toplantılar, eğitimler vb. konularda medya iletişim
çalışmaları yürütülmektedir. Basın bültenleri, basın
açıklamaları bunlara örnektir. İnternet sitesi üzerinden de
bu haberler paylaşılmaktadır. Ayrıca haber değeri yüksek,
büyük afetler ve acil durumlarda da operasyonel ekiplerle
iletişim halinde gelişmelere dair anlık basın açıklamaları
paylaşılır. Derneğin Twitter hesabı Türkçe ve İngilizce
yayın yapmaktadır. Dijitalleşmeye önem verilmektedir.
Özellikle derneğe ait sosyal medya hesaplarının kullanımı
yüksektir. Derneğin sosyal medya hesapları üzerinden
yapılan paylaşımlar ayda ortalama 20 bin beğeni, 3500
paylaşım
(repost-retweet)
alabilmektedir.
İletişim
yöntemlerinden birisi olan yüz yüze çalışmasında,
ekipler, sokaktaki insanlara dernek faaliyetlerini anlatarak
destek istemektedir. Dernek tanıtımında birebir iletişim
metodu da kullanılmaktadır. Hem genel merkezde hem de
ekiplerde her ayın belirli günü Gönüllü Tanışma
Toplantıları düzenlenir. Gönüllü sayısının artırılmasına
yönelik bu metot, toplantıya katılan, gönüllü olmak isteyen
ya da AKUT hakkında bilgi almak isteyen kişilerle
gerçekleştirilir. Seminere katılanlara “afetler” hakkında ilk
bilgilendirmeler yapılır, AKUT etik ve disiplin kuralları
hakkında bilgi verilir. Seminerlerde katılımcılar gönüllü
olmak için teşvik edilir. AKUT’ta gönüllü olmanın sadece
operasyonel olmak, dağda, enkazda çalışmak olmadığı;
dileyen herkesin gönüllü olabileceği, operasyonlar dışında
Dernek bünyesinde yer alan birimlerde de görev
alabilecekleri anlatılır. Lojistik, insan kaynakları, marka
iletişimi, basın, eğitim gibi birimler örnek olarak
gösterilebilir.
AKUT’un görünürlüğünü artıran en önemli etken
operasyonlarıdır. Ulusal ve yerel basında çıkan operasyon
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haberleri AKUT’un tanıtımına ücretsiz katkı sağlamaktadır.
19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de 27 bölgede,
toplam 3327 operasyonda 2768 kişi, 1421 canlı hayvan
kurtarıldı. 303 cansız beden de bulundukları yerden
çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yunanistan,
Tayvan, Hindistan, İran, Pakistan, Haiti, Nepal
depremlerinde arama-kurtarma; Mozambik selinde ise
tıbbi destek çalışmaları gerçekleştirdi. Yurt dışında yapılan
operasyonlar bazı kamu kurumları tarafından desteklendi.
Gönüllülerden oluşan bu topluluk kurumsallığa da son
derece önem verir. Herkesin hiç düşünmeden uyguladığı
özellikle operasyonlar sırasında geçerli katı kuralları
vardır. Bir ekip lideri belirlenir ve tüm koordinasyonu
yürütür. Eğitimlere ve operasyonlara Dernek logosunun
bulunduğu araçlar ile gidilir. Tüm operasyonel ekipler yine
aynı şekilde Dernek logosu olan operasyonel kıyafetleri ile
operasyona katılır. Kişiler özel sayfalarında katıldıkları
operasyonları paylaşamazlar, ancak re-post edebilirler.
Kurumsal kimliğin doğru kullanılması için bu yöntem
önemsenmektedir.
Sürekli gelişme, sürekli geliştirme
AKUT üyeleri kendi bünyelerinde yer alan eğitmenlerden
düzenli olarak eğitim almakta ve uzmanlıklarını
geliştirmektedir. Bunun yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında
arama-kurtarma konusunda uzmanlaşmış kurum ve
kuruluşlardan da eğitim alınmaktadır. Örneğin Kocaeli
Belediyesi itfaiyesinden yangın, Zonguldak’tan maden
kazaları, İngiltere’den trafik kazaları, Amerika’daki
Paratech firmasından tahkimat eğitimi alınmıştır.
AKUT gönüllülerinin bazıları, konusunda bilgili, donanımlı
halde üye olur. Bazıları ise sonradan eğitim alır. Örneğin
dağcılık eğitimleri alanlar, kampçılık, navigasyon,
kazazedelerin psikolojisi gibi konularda eğitilir. İpli
kurtarma yapanlar ip eğitimi, sel kurtarması yapanlar sel
eğitimi, kent operasyonları yapanlar ise bunun eğitimini
alırlar. Eğitimler %30 teorik, %70 uygulamalıdır. Eğitim
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sonunda, fiziksel yeterliliğin yanı sıra psikolojik yeterlilikler
de ölçülür.
Bazı kamu kurumları ve üniversiteler çalıştaylara, stratejik
planların yapılması süreçlerine AKUT’u davet etti.
Örneğin, Aydın Üniversitesinde “Rip Akıntılarında
Boğulma Riski” konusunda eğitim verildi. Eskişehir ve
Kocaeli’nde AFAD ve Osmangazi Üniversitesinden
katılımcılarla birlikte “Dirençli Toplum” konusunda seminer
düzenlendi.
AKUT kurum ve kuruluşlara, depremde kentsel arama
kurtarma, dağda arama kurtarma ve suda arama kurtarma
konularında da eğitimler veriyor. Eğitimlerde amaçlanan,
arama kurtarma yapan kişilerin, bunu yapabiliyor hale
getirilmesidir. Eğitimler çoğunlukla talep üzerine veriliyor.
Bazı durumlarda birlikte çalışma teklifini AKUT yaptı,
gerekli görülen kurum/kuruluş desteklendi.
AKUT, vatandaşların bilinçlendirilmesine de son derece
önem veriyor. Seminer birimi yılda ortalama 2.000
oturumla, 100.000 kişiye ulaşarak “Temel Afet
Bilinçlendirme” ve “Deprem Bilinçlendirme” seminerleri
vermektedir. Yine “Hayata Devam Türkiye” projesi
kapsamında AKUT Tırı, Anadolu’yu karış karış gezerek 5
yılda 60.000 km. yol kat etmiş, 52 il, 174 ilçede toplamda
5,5 milyon kişiye ulaşarak, “Deprem Bilinçlendirme”
semineri vermiştir.
Çağlar Akgüngör’ün koordinatörlüğünde, özel nitelikli, özel
gereksinimleri olan sağır, dilsiz, otizmli bireylere “Afet
Öncesi ve Sırasında Yapılması Gerekenler” konusunda
işaret dilinde eğitim verildi. Bu süreçte AKUT
görevlilerinden bazıları işaret dilini öğrendi. Gerekli
görüldüğü yerde tercüman kullanıldı.
Arama kurtarma çalışmalarına zamanında yetişebilmek
için bilimsel veriler takip edilmektedir. Örneğin küresel
ısınma nedeniyle artık haziran-ağustos ayları arasında
Türkiye’de orman yangınları, sel ve heyelan olaylarının
yoğunlaştığı bilinmektedir. Bu dönemlerde Dernek
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hazırlıklı beklemektedir. AKUT Enstitüsü adında Adana’da
ve İstanbul’da iki eğitim merkezleri vardır. İstanbul AKUT
Enstitüsü’nün binası Ataşehir Belediyesine aittir, kullanım
hakkı Derneğindir. Operasyon yapan 27 ekipleri vardır.
Ekip üyelerinin hepsi gönüllüdür. Bazıları doğada, bazıları
enkazda arama ve bir de iz takibi konusunda eğitimli,
akredite 7 köpekleri vardır. Ekipler operasyona kendileri
karar verir. İzin almazlar, sadece merkeze haber verirler.
Çalışmalar güvene dayalı olarak yürütülür. Ancak ekip
yardım isterse ADY (Acil durum yönetimi) devreye girer.
Ayrıca şirketlere ve özel kuruluşlara iş güvenliği
konusunda
ücretli
eğitimler
verilerek
Derneğin
sürdürülebilirliğine katkı sağlanmaktadır.
Savunuculuk faaliyetleri
Hizmet sağlayarak savunuculuk yapan AKUT, aramakurtarma konusunda verdiği gönüllü hizmetlerle tanınıyor.
Karar vericilerle işbirliği yapmak, eğitimler düzenlemek en
çok kullandığı savunuculuk stratejisidir. Aynı zamanda
kamuoyunu afetler konusunda bilinçlendirmekte ve
farkındalık yaratacak çalışmalar yapmaktadır.
AKUT çeşitli sorunların çözümü için değişik platformlarda
lobicilik ve kampanya faaliyetleri de yapmaktadır. Örneğin
İstanbul’da yapılan Adım Adım Maratonuna “Her Adım Bir
Hayat” sloganı ile AKUT da katılmış ve birçok koşucu
tarafından desteklenmiştir. Yerel kuruluşlarla iletişimde
kullanılan dile önem verilmektedir. “Birlikte ne yapabiliriz?”
sorusu sıklıkla kullanılır. “Doğru kişiyi, doğru zamanda
bulmak” zaman kazandıran bir yaklaşım olarak önemsenir.
Kişiler hakkında araştırma yapılarak “duyarlı” kişilerle
iletişime geçilir. Örneğin belediyelerle bugüne kadar
yapılan lobicilik çalışmalarıyla malzeme, yerleşke, araç
konusunda yardım alınmıştır. Avrupa Sivil Koruma
Mekanizmasına girebilmek için hem AFAD’la hem de
Hollanda ekibiyle yapılan toplantılar bir diğer lobicilik
çalışmasıdır. AFAD’ın Türkiye’de iş sağlığı güvenliğini tek
çatı altında toplaması, standart oluşturması, kanundaki
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açıkların düzeltilmesi konusunda karar alınmasında, ilgili
STK’larla birlikte katkı sağladı.
AKUT savunuculuk çalışmalarında araştırma metodunu da
kullandı. Marmara Depreminin 20. Yılı konulu araştırmada
26 ilde 1500 kişi ile araştırma yapıldı. Araştırmada
toplumun afete hazır olup olmadığı sorgulandı. Çalışmanın
sonunda toplumun %55’inin afete hazır olmadığı, %60’ının
depremden korktuğu gibi somut çıktılara ulaşıldı.
Zaman zaman Dernek yöneticilerinin açıklamaları siyasi
algılandı. Kamu, STK işbirliğinin zedelenmemesi için bu
konuya da özen gösterildi.
AKUT’un oluşturduğu güven derneğin büyümesini
destekliyor. Yapılan görüşmede Dernek Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Şalcı şunları söyledi: “Yaptığımız işlerde
menfaatimiz zedelenir mi diye bir kaygımız yok.
Söyleyeceklerimizi net olarak söylüyoruz. Karşımızdaki
bunu isteyerek dinliyor ya da dinlemek zorunda kalıyor”.
Sivil toplum kuruluşlarında amaç ve hedeflere inanmak ve
bu konuda çalışmak önemlidir. Eğer sivil toplum
kuruluşları kendi hedeflerini iyi ifade ederlerse
profesyonelleri ve gönüllüleri organize etmek kolaylaşır.
AKUT gücünü gönüllülerden almaktadır. Gönüllü
yönetiminin zorlukları da yaşanmaktadır. Bazen çok iyi
çalışan bir gönüllü küsüp gidebilmektedir.
AKUT, sivil toplum kuruluşlarına kendi faaliyet alanlarında
var olan standartlara uygun hareket etmelerini
önermektedir.
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DOĞAL HAYATI
Türkiye)

KORUMA

VAKFI

(WWF-

Kuruluş hikâyesi ve kurumsal yapı
1957-1958 yıllarında Suriye’den gelen çöl çekirgesi
akınının, tarımsal faaliyetlere zarar vermesini önlemek
için, Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kısmı, uçaklardan
DDT ve benzeri zararlı kimyasallar atılarak ilaçlandı.
İlaçlama nedeniyle tonlarca çekirgenin yanı sıra, bölgede
yaşayan pek çok tür zehirlenerek öldü. 1937 yılında
çıkarılan 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca bütün
yıl koruma altında olan kelaynaklar da besin döngüsü
içinde bu ilaçlamadan nasibini aldı. Doğal Hayatı Koruma
Derneği’nin kuruluş kararı, kelaynakların karşılaştığı bu
tehdit nedeniyle 1975 yılında Udo Hirsch, Belkıs Balpınar,
Tansu Gürpınar ve 16 kurucu üye tarafından kelaynakların
yurt edindiği Urfa, Birecik’te alındı Derneğin faaliyet
alanları, biyolojik çeşitliliğin, türlerin ve habitatlar ile yaşam
alanlarının korunmasıdır.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı 1996 yılında Doğal Hayatı
Koruma Derneği’nin öncülüğünde kuruldu. 2001 yılında ise
WWF’nin Türkiye ulusal kuruluşu olarak WWF-Türkiye
unvanını aldı. Bu unvan uluslararası görünürlük ve fonlara
ulaşımı kolaylaştırdı.
Vakıfta ana faaliyetler altı başlıkta toplanmaktadır. Bunlar,
denizler, tatlı su, yaban hayatı, ormanlar, iklim ve enerji ile
gıdadır. Her bir başlığın altında çalışan ekipler vardır.
İstanbul’daki Merkezi ofiste 35, Ankara’da 5 çalışan vardır.
Zaman zaman proje bazlı geçici ofisler kurulmaktadır. En
geniş ekip doğa koruma alanında çalışmaktadır. Ayrıca
iletişim, kaynak geliştirme ve muhasebeden oluşan destek
ekipleri vardır.
“Denizlerde”; sürdürülebilir küçük ölçekli balıkçılık ve deniz
koruma alanları üzerinde çalışmalar yapıldı. Projeler, ilgili
kamu kuruluşlarıyla imzalanan protokoller çerçevesinde
yürütüldü.
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“Tatlı su” başlığı altında ele alınan çalışmalarda, su
havzalarında ön plana çıkan sorunlarla mücadele edildi.
Türkiye’de 25 su havzası vardır. Her havza kendi
içerisinde farklı dinamiklere ve sorunlara sahiptir. Örneğin,
Büyük Menderes ve Ergene havzalarında kirlilik sorunu
daha ön plandayken, yarı kurak iklime sahip Konya Kapalı
Havzası’nda tarımda aşırı su kullanımı veya havzalar arası
su transferi öne çıktı. Tatlı su ile ilgili olarak H&M, İKEA
gibi kurumsal firmalardan, kuruluşlardan destek alındı.
“Yaban hayatı” başlığı altında, biyolojik çeşitliliğin azalma
eğilimini tersine çevirmek ve yaban hayatı ile insanın
birlikte büyüdüğü bir gelecek oluşturmak için çalışıldı.
Yaban hayatını koruyabilmek için kamu kurumları ve yöre
halkı ile ortak çalışmalar yapıldı.
“Ormanlarla” ilgili birim, ormanları ağaçlarla birlikte diğer
bitkiler, hayvanlar, mantarlar, toprak, su, iklim gibi canlı ve
cansız varlıkların birlikte oluşturduğu bir ekosistem olarak
değerlendirdi, ormanların ekolojik ve sosyal değerlerini ön
plana çıkaracak çalışmalar yaptı.
“İklim ve enerji” birimi, İklim değişikliğine karşı dirençli bir
gelecek için küresel sıcaklık artışını 1,5°C eşiğinde tutup,
biyoçeşitlilik ve insan yaşamını gözeten iklim ve enerji
politikalarının hayata geçirilmesi için politika geliştirme,
savunuculuk yapma, kamuoyu yaratma ve farkındalık
faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda kullanılan fon
kaynaklarından biri de, Avrupa İklim Vakfı’dır.
“Gıda” birimi ise, gıda üretiminde doğal kaynakların
sürdürülebilir ve etkin kullanımı için çalıştı. Sürdürülebilir
tarım uygulamalarını tanıtacak ve yaygınlaştıracak
çalışmaların yanı sıra, toprak ve su gibi kaynakları
koruyacak projeler uygulandı, gıda atığının azaltılması
konularına yoğunlaştı.
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Gelir kaynakları
Vakfın kaynak geliştirme ofisi gelirlerin arttırılması ve
çeşitlendirilmesi üzerine çalışmalar yaptı. Gelirler bireysel
ve kurumsal bağışlar ile hibeler ve fonlardır. Düzenli
bireysel bağışlar üye ödentileridir. Vakfın 15.000 kişilik
destekçi grubu vardır. Ayrıca özel günlerde evlat
edindirme projesi ile de gelir elde edildi. Bu proje
kapsamında; mutlu gün, doğum günü gibi özel günler için
sembolik olarak evlat edindirildi, bir sertifika ve pelüş
hediye edilerek bireysel kaynak sağlandı. Vakfa ait bir
taşınmaz vardır. Buradan kira geliri elde edilmektedir.
Genel Merkezin kullandığı ofis Garanti Bankası tarafından
ücretsiz olarak tahsis edildi. Ayrıca bir kurumdan ayni
yardım olarak bir araç tahsis edildi.
Kurumlardan proje karşılığı gelir sağlandı. Örneğin HSBC
“yağmursuyu
hasadı
projesini”,
Anadolu
Efes
“Sürdürülebilir Arpa ve Şerbetçiotu projesini” finanse etti.
Kamu kurumu olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile STK’lar olarak TEMA Vakfı,
TURMEPA/ Deniz Temiz Derneği, Buğday Ekolojik
Yaşamı Destekleme Derneği gibi kuruluşlarla ortak
çalışmalar yapıldı.
Savunuculuk faaliyetleri
Doğal Hayatı Koruma Vakfı, çevre politikalarını yakından
takip etti, süreçlere etki etmek için çeşitli savunuculuk ve
lobicilik çalışmaları yaptı. Doğa koruma alanında çalışan
STK’lar arasında savunuculuk stratejileri açısından genel
bir işbölümü olduğu tespit edildiğinden, diğer doğa koruma
kuruluşları ve STK’larla işbirliğine önem verildi.
Çevre politikalarına dâhil olma süreci aşağıdaki şekilde
uygulandı. Konu ile ilgili dosya konunun uzmanları
tarafından hazırlandı ve bilime dayalı verilerle desteklendi.
Öncelikle bu veriler, raporlar ve görüşler ilgili kamu
kurumlarına resmi yazı ile iletildi. Konunun içeriğine göre,
change.org gibi siteler aracılığıyla veya Doğal Hayatı
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Koruma Vakfı olarak imza kampanyası yapıldı. Bütün üye
ve destekçilere mail atılarak imza kampanyasına
katılmaları teşvik edildi. Meclisteki ilgili komisyonlara,
milletvekillerine ve bürokratlara yönelik savunuculuk
faaliyetlerinde bulundu. Sosyal medyada kamuoyu
bilgilendirilerek destekler arttırıldı. Twitter fırtınası yapıldı.
Savunuculuk yapılırken diğer kurum ve kuruluşlarla ve
STK’larla birlikte çalışmalar yapıldı. Her kuruluşun güçlü
olduğu yönün birleştirilmesi ile etki alanı büyütüldü. Doğal
Hayatı
Koruma
Vakfı’nın
öne
çıkan
söylemi
#birlikteMümkün’dür.
Örneğin kömürlü termik santrallerinin çevre muafiyetinin
uzatımı konusunda Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Türk
Tabipleri Birliği, TEMA Vakfı, Greenpeace Akdeniz, HEAL,
350.org, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türk Toraks
Derneği gibi 17 STK’nın oluşturduğu Temiz Hava
Platformu chance.org da imza kampanyası yaptı. 140 bin
kişiden oluşan üyelere ve destekçilere mail atılarak imza
kampanyasına katılmaları teşvik edildi. Toplanan imzalar
basıldı. Kömürlü termik santrallerin sağlık üzerinde
yarattığı tehlike, kanser vakaları ve ölüm sayılarını da
içeren bir raporla (Kara Rapor) birlikte milletvekillerine
dağıtıldı. Onlar da meclise sundu. Ulusal ve yerel basında
konu defalarca gündeme taşındı. Maden Kanunu teklifinde
yer alan 45. madde meclisteki tüm siyasi partilerin verdiği
ortak önerge ile geri çekildi.
İlk taslağı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Tabiatı
Koruma ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Kanunu üzerine
çalışmalar yapıldı. Tarım Orman Bakanlığı Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Su Kanunu’nun çıkması
için çalışıldı.
Sadece güncel konularda değil, güncel olmayan konularda
da savunuculuk yapıldı. Örneğin ÇED Yönetmeliği’ne
izleme ve denetimle ilgili maddelerin dahil edilmesi ve
halkın katılımı süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik
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savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirildi. Hem yönetmelik
için öneriler sunuldu, hem de burada da bilgiye erişim
konusuna öncelik verildi. Türkiye’nin henüz taraf olmadığı,
Aarhus Sözleşmesi’nin “bilgiye erişim”, “halkın katılımı” ve
“yargıya erişim” hakkının sağlayacağı yararlar ÇED
süreciyle ilgili bir yayında vurgulandı. Diğer STK’larla ÇED
sürecinin iyileştirilmesi hakkında görüş alış verişinde
bulunuldu. 3 yıl içerisinde toplam elli dört adet halkın
katılımı toplantısına katılım sağlandı Avrupa ülkelerinin
yanı sıra Sri Lanka, Guyana’dan iyi örnekler toplanarak,
savunuculuk söylemleri güçlendirildi.
Maden Kanunu’na “3 ay içerisinde ÇED süreci
sonuçlanmazsa olumlu kabul edilir”, ÇED Yönetmeliği’nde,
“30 gün içerisinde görüş vermeyen kamu kurumlarının
görüşü pozitif kabul edilir” hükümlerinin iptal edilmesi diğer
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde engellendi.
Zeytinlik ve meralarda yapılaşmaya yol açabilecek bir
kanun teklifi, lobi çalışmalarıyla durduruldu. Kıyı alanları
için de çalışmalar yapılmasına rağmen istenilen sonuç
elde edilemedi.
Su ile ilgili Büyük Menderes Projesinde suyun miktarı ve
kalitesi üzerinde çalışmalar yapıldı. H&M ve Güney Ege
Kalkınma Ajansının da destek verdiği projede, Denizli
Sanayi Odası ile birlikte tekstil üreticilerinin temiz üretim
yapması amacıyla teknik bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.
Milli park, tabiat parkı ilan edilmesi, koruma ve sulak alan
statülerinin verilmesiyle ilgili çalışmalarında başarılar elde
edildi. Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın sınırları, Bakanlar
Kurulu Kararı’yla Büyük Menderes Deltası’nı da içine
alacak şekilde genişletildi; Bafa Gölü Tabiat Parkı ilan
edildi. Büyük Menderes Deltası, Dilek Yarımadası Milli
Parkı ile birleştirilerek toplam alanı 11 bin hektarı bulan bir
Milli Park haline getirildi. Havzada yer alan Bafa Gölü ise
altı bin hektarlık Tabiat Parkı statüsünü aldı. Koruma
alanları sınırlarının ise bizzat DHKD tarafından çizilmesi
devlet-sivil toplum işbirliğinde ilklerden biri oldu.
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Aydın’da jeotermal kirliliği önlemek üzerine çalışıldı.
Web sitesi, Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin, gibi
sosyal medya araçları ile ulusal ve yerel basın
savunuculuk aracı olarak kullanılmakta, haftada bir basın
bülteni çıkarılmaktadır. İzmir’de ve İstanbul’da yüz yüze
ekibi sokakta, halkla bir araya gelmektedir. Ekip, bağış
toplamanın yanı sıra Vakfın çalışma şekli ve faaliyetleri
konusunda da bilgilendirme yapmaktadır.
Araştırmalarda akademisyenlerden ücret karşılığında
danışmanlık hizmeti alındı. Her yıl ortalama 4
araştırma/faaliyet konusu ele alındı ve elde edilen veriler
yayınlandı. 2019 yılında denizlerde plastik kirliliği ön plana
çıktı. İzmir’in plastiksiz şehirler birliğine katılması sağlandı.
Adalar İlçesi aynı zamanda sıfır atık pilot bölgesi seçildi.
Akdeniz’deki plastik kirliliği ile ilgili ulusal araştırmalar
yapıldı. Akdeniz’i çevreleyen bütün ülkeler dikkate alınarak
WWF Küresel Ekibi de çalışmalar yaptı ve Vakfa veri
aktardı. Küresel verilerin içine ulusal bilgiler eklenerek
yayınlandı.
Türkiye’nin önemli deniz koruma alanlarından biri olan
Kaş’ta yapılaşma tehlikesi yaratacak olan yeni çevre
düzeni planının iptal edilmesi için başlatılan kampanyada
20 bine yakın imza toplandı. Bölgede yaşayan 31 kişinin
açtığı ve WWF-Türkiye’nin müdahil olduğu dava
kararında, “dava konusu işlemin çevre düzeni planına
ilişkin olması, uygulanması durumunda devamında
yapılacak planlar ve işlemlerle birlikte yapılaşmaya neden
olabileceği, telafisi güç veya imkânsız zararlara da neden
olabileceği” gerekçesiyle planın yürütmesi Antalya
Dördüncü İdare Mahkemesinin kararıyla durduruldu.
Bilirkişi raporunda söz konusu planın, bir Özel Çevre
Koruma Bölgesinin gereklilikleriyle çeliştiğine, sit ve orman
alanlarını tehdit ettiğine dikkat çekildi.
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FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ
Kuruluş ve kurumsal yapı
Fenerbahçeliler Derneği, (FeDeR) 1986 yılında, Türkiye’de
kurulmuş ilk taraftar derneğidir. Kurucu Başkanı,
Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesinin Müdürü olan Alp
Bacıoğlu’dur. Dernek, Kulüp üyelik kontenjanının az ve zor
olduğu zamanlarda Fenerbahçe’ye gönül vermiş 8-10
kişinin girişimiyle kuruldu. Yeni kurulduğu dönemlerde
Kadir İnanır, İlyas Salman gibi ünlülerin yanı sıra,
Fenerbahçe’ye sarı kanarya denmesinin sebebi olan Milli
kaleci Cihat Arman ve efsane sporcular da Derneğe üye
oldu.
Merkezi İstanbul’dadır. Birisi Lüleburgaz’da birisi
Arnavutköy’de olmak üzere 2 şubesi vardır. Hukuk, mali
işler, taraftar ve tribün ilişkileri ile halkla ilişkiler ayrı
başkan yardımcıları tarafından koordine edilir. Profesyonel
çalışanı yoktur. Gönüllü olarak 20-25 kişi çalışmaktadır.
Derneğin 7400 üyesi vardır. Bunlardan yaklaşık 1000
tanesi faal olarak Derneğin etkinliklerine katılır.
Uluslararası Taraftarlar Birliği’ne üyedir. Tüm Fenerbahçe
taraftar dernekleriyle yakın temastadır.
Derneğin gelirleri üye aidatları ve bağışlardan oluşur.
Zaman zaman özel kuruluşlardan faaliyet ve proje bazlı
destek alır. Yapılan bazı etkinlikler de kaynak geliştirme
komitesinin projeleri kapsamında derneğe katkı sağlanır.
Derneğin Kulüpten hiçbir menfaati ve maddi beklentisi
yoktur. Koşulsuz şartsız Fenerbahçe Spor Kulübüne
bağlıdır. Genel Merkez yerleşkesi kiralıktır.
Yapılan işlerin maliyeti çoğu zaman öz kaynaktan
karşılanır. Planlı veya Plansız gelişen sosyal faaliyetlerde
bir kaç kişi maliyeti üstlenir. Sonra bu gidere katkı sunmak
isteyen üyelere duyuru yapılır. Katılım sağlamak isteyen
üyelerin toplam kişi sayısıyla gider bölünür ve maliyet
bölüştürülür. Örneğin; “ben şu etkinlik için 3000 lira
harcadım. Katılım göstermek isteyen var mı?” diye sorulur.
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İsteyen katılım sağlar. Böylelikle duygusal nimet paylaşılır,
iyiliğe şahitlik artar. Dernek sosyal medyayı etkin şekilde
kullanmaktadır. Facebook’ta 1 milyon, İnstagramda 40 bin,
Twitter de 70 bin takipçisi vardır.
Dernek, stratejik plan çalışmalarına başladı. SWOT
analizleri yapıldı. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler
belirlendi ve bütçelendi. Vizyon ve misyon çerçevesinde
oluşturulan komiteler görevlendirildi.
Savunuculuk faaliyetleri
Fenerbahçe’nin tarihi
Dernek savunuculuk faaliyetlerinde Kulübün tarihine ilişkin
bilgileri sıklıkla kullanmaktadır. Tarihi belgeler Şükrü
Saraçoğlu Stadyumu Maraton Tribünü altında bulunan
Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesinde sergilenmektedir.
1900’lerin başında Fenerbahçe’nin ulusal savunmaya,
moral ve motivasyona birçok katkısı oldu. İstanbul işgal
altındayken Fenerbahçeliler, Kurbağalıdere’de kulüp
binasının önündeki iskeleden Anadolu’ya silah kaçırdı. 29
Haziran 1923 günü İngiliz karmasıyla Taksim Stadı’nda
yaptığı maç, İstanbul’da büyük bir heyecan uyandırdı.
Fenerbahçe, 60. ve 74. dakikada Zeki Rıza (Sporel)’in
golleriyle rakibini yendi. Halen Fenerbahçe Müzesinde
bulunan, boyu bir metreye yakın, gümüş işlemeli General
Harrington
Kupasını
aldı.
Maç
gecesi
Lozan
Konferansı’nda bulunan Türk Heyeti Başkanı İsmet Paşa,
Fenerbahçe Kulübüne bir kutlama telgrafı göndererek
“Heyetimiz namına hepinizi meserretle tebrik eder,
gözlerinizden öperim.” dedi. Zeki Rıza’ya “Sporel” soyadını
Atatürk verdi.
Mustafa Kemal o dönem, parçalanmış vatanda birleştirici
unsurlara değer veriyordu. Bu nedenle başarılarıyla milli
duyguları besleyen Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti. 5/6
Haziran 1932 gecesi Fenerbahçe’nin küçük felaketi olarak
anılan Kuşdili Lokali yangınından sonra 500 lira yardım
yaptı. Atatürk’ün Fenerbahçe kulübünü tuttuğu yönündeki
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iddialara Derneğin centilmen bir yanıtı vardır: “Atatürk’ün
hangi takımı tuttuğundan çok hangi takımın Atatürk’ün
izinden gittiği önemlidir.”
Yakın zamanda Fenerbahçe Kulübünün alt yapı
tesislerinin bulunduğu yere marina yapmak, Kulübü
Hendek’e taşımak için hazırlanan projeye Fenerbahçeliler
“burada Atatürk’ün ayak izleri var” diyerek direndi.
Fenerbahçe Kulübünün tarihine ilişkin en önemli kaynak,
Dr. Rüştü Dağlaroğlu’nun yazdığı Fenerbahçe Spor
Kulübü Tarihi kitabıdır. Dağlaroğlu, sporla çok alakalı bir
kişi olmamakla birlikte, abisinin işgal kuvvetleri tarafından
tutuklandığı gün, gazetede Fenerbahçe’nin İngiliz
karmasını yendiği haberini görerek, milli duygularla 1984’e
kadar Fenerbahçe’nin tarihini yazdı.
Dernek, eski kulüp başkanı Galip Kulaksızoğlu ile
takımının resmini ve EuroLeague 2017 yılı şampiyonu
Fenerbahçe Erkek Basketbol takımının oyuncularına
imzalatılmış 1 formayı da tarihi birer belge olarak
çerçeveleyip duvara astı.
Fenerbahçe Kulübünün tarihi hem taraftarların motivasyon
sebebi hem de Derneğin savunuculuk araçlarından
birisidir.
Sosyal etkinlikler
Dernek, Kulübün sportif faaliyetlerini desteklenmekle
kalmadı, tek başına veya diğer STK’larla işbirlikleri
yaparak, Fenerbahçe bilinirliği ile farkındalığı arttırmak
üzerine kurulu yüzlerce sosyal etkinlik gerçekleştirdi.
Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Örneğin organ bağışına dikkat çekmek için “toprak
olmasın can olsun, organ bağışı hayat kurtarır”
kampanyasına katkı sağladı. Engelli bireylerin toplumdaki
yerlerinin artırılmasına yönelik etkinlikler düzenledi.
Denizli, Tekirdağ ve Kahramanmaraş’ta kütüphane açtı.
Kızılay’la ortak çalışma yaptı. Avrasya Maratonunda
lösemili çocuklar yararına Hijyenik Çocuk Oyun Merkezini
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faaliyete geçiren ve çeşitli projeler yapan, Gülmek İyileştirir
Derneği için 30’a yakın Fenerbahçeli, çubuklu formalarıyla
koştu. Yaklaşık 10.000 TL bağış toplandı. Bisikletliler
Derneğiyle “bisikletle haydi maça” projesi kapsamında,
karbon monoksit salımına dur demek için, 1000 kişi
Bostancı’dan Kadıköy’e bisikletle maça gelecek şekilde bir
proje hazırladı. Proje kapsamında sağlıklı yaşama dikkat
çekmek
amaçlandı.
Down
sendromu
farkındalık
haftasında Üsküdar Belediyesi ile birlikte 300 kişilik down
sendromlu bireyler ve aileleriyle boğaz turu yapıldı.
Kahramanmaraş’ın Bulanık Köyü’ndeki bir okulun boya
badana ve “81 ile 81 Fenerbahçe Kütüphanesi Projesi”
kapsamında; Fenerbahçe Zeki Rıza Sporel Kütüphanesi
açılışı yapıldı. Ayrıca Kütüphaneye Fenerbahçe tarihiyle
ilgili bazı fotoğraflar asıldı. Çorum’da yaşayan ve tek
hayali Kadıköy’de maç izlemek olan engelli bir genç,
Çorum Belediyesinin ulaşım desteğiyle maça götürüldü.
Genç, hayatında ilk kez İstanbul’a geldi ve ilk kez deniz
gördü. Özellikle mevsim geçişlerinde “para gönderme
mama gönder” kampanyası yapılıp, kırsal alanda yaşayan
hayvanlara dağıtıldı. Onlara yuva yapıldı. Yapılan
faaliyetlerde çubuklu formalar giyilerek görünürlük artırıldı.
Yapılan iyilikler böylelikle Fenerbahçe’yle ilişkilendirildi.
Lefter sezonunda İstanbul’daki Rum okullarıyla birlikte
Lefter’in mezarı ziyaret edildi. Lefter’in hayatını anlatan bir
video gösterisi yapıldı. Dernek üyeleriyle de bazı sosyal
faaliyetler gerçekleştirildi. Tiyatroya gidildi. 8 otobüs
dolusu taraftarla 18 Martta Çanakkale’ye gezi düzenlendi.
Kulübün talebiyle de sosyal faaliyetlere katılım sağlandı.
Örneğin “he for she” projesinin görünürlüğü üstlenildi,
ağaç dikimi etkinliğine katılım sağlandı.
Her yıl 10 Kasım etkinliği yapıldı. Etkinlikte bir grup
Fenerbahçeli Anıtkabir’i ziyaret ederken bir grup taraftar
da teknelerle denizden Dolmabahçe Sarayı’nın önüne
geldi. Fenerbahçe bayrakları açılarak, Atatürk’ün sevdiği
şarkılar dinlendi.
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3 Temmuz olayları
3 Temmuz 2011’de 19 maçta sözde şike ve teşvik faaliyeti
tespit edildiği iddiasıyla 15 ilde başlatılan eş operasyonla
içlerinde Fenerbahçe Kulübü başkanı ve yöneticilerinin de
bulunduğu 40’a yakın kişi gözaltına alındı. Kulüpte, moral
ve motivasyon düştü. Emekli Genelkurmay Başkanı İlker
Başbuğ’un
söylemiyle
“tarihi
direniş
gösteren”
Fenerbahçe, taraftarlarının omzunda yeniden yükseldi.
Fenerbahçeliler Derneği bu süreçte öncülük ederek önemli
bir rol üstlendi.
10 Temmuz Pazar günü taraftarla Topuk Yaylası’na
“çıkartma yaparak” Fenerbahçe Tesisleri’nde antrenman
yapan futbolculara moral ve destek verdi. Aynı gün Bağdat
Caddesi’nden Şükrü Saraçoğlu Stadı’nı da geçip boğaz
köprüsüne doğru uzanan gösteri ve direniş yürüyüşü
yapıldı. Organizasyona İstanbul başta olmak üzere tüm
şehirlerden ve dünyanın birçok yerinden Fenerbahçeliler
katıldı. 25 Aralık 2011’de Fenerbahçe taraftarı büyük
Kadıköy mitingini gerçekleştirdi.
Sözde şike davası, Türk futbolu için büyük yaralar açtı.
Kendi içinde birçok dinamiği bulunduran bu süreçte,
soruşturma öncesine kıyasla Fenerbahçe’nin piyasa
değeri olması gerekenden çok aşağı düştü ve tüm spor
kulüpleri bu süreçten etkilendi.
Dernek, bu dönemde Kulüp aleyhine sürdürülen
girişimlere direniş gösterdi. Sosyal medyada ön plana
çıkarak taraftarları organize etti. Sözde şike sürecindeki
eylemleri başlattı, mahkeme sürecinde de taraftarın
örgütlenmesinde, tepki vermesinde önemli rol oynadı.
Fenerbahçeli kadınların desteği
Sözde şike davasının yankıları devam ederken, 21
Temmuz'da Fenerbahçe ile Shakthar Donetsk arasında
oynanan dostluk maçında meydana gelen olaylardan
sonra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fenerbahçe
Kulübü'ne 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Daha
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sonra bu karar değiştirildi. Stada sadece kadın ve 12
yaşından küçük çocukların girmesine izin verildi. Ceza
kararına göre kadınlar sıraya girmeli, kimlik fotokopilerini
verdikten sonra ücretsiz biletlerini almalıydı. Biletler maç
günü olan 20 Eylülde 10:00-20:00 saatleri arasında ve
sadece stadın altındaki iki gişeden ve Suadiye’deki
Fenerium mağazalarından temin edilebilecekti. Avrupa
yakasında bilet dağıtım noktası yoktu. Derneğin de yoğun
çabaları sonucunda Fenerbahçe ile Manisaspor arasında
20 Eylül 2011 tarihinde oynanan müsabakada 52.000
kadın ve çocuk Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı
doldurdu. Dünya kamuoyu şaşkınlıkla izledi. UEFA, kadın
taraftarların neşeli, coşkulu ve şiddetten uzak bir atmosfer
yaratan davranışlarını desteklemek için; Fenerbahçe Spor
Kulübü kadın taraftarlarını FIFA 2011 Fair Play ödülüne
aday gösterdi.
Diğer savunuculuk faaliyetleri
Dernek diğer STK’larla işbirliği yaparak, yasal
düzenlemelere
karşı
savunuculuk
faaliyetleri
gerçekleştirdi. Örneğin Passolig sistemi ile ilgili İzmir’de
faaliyet gösteren Taraftar Hakları Derneğinin; 6222 Sayılı
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanundaki bazı maddelerin değiştirilmesi hakkındaki
teklifine karşı hazırlanan bildirisine katkı sunarak, diğer
taraftar dernek ve gruplarıyla ortak hareket etti. Bazı
maddelerde değişiklik yapıldı ancak değişiklikler istenilen
seviyeye ulaşmadı.
TFF İstinye’deyken hakem atamaları ve yanlı yönetimlerin
son bulmasında dikkat çekmeyle ilgili itirazları ifade etmek
için İstinye’deki federasyona protesto yürüyüşleri yapılırdı.
Federasyon Riva’ya taşındıktan sonra, protesto eylemleri,
Federasyonun yeni yerine gidilerek sadece pankart açma
şekline dönüştü.
Lobicilik
faaliyetleri
yaparken
kullanmak
üzere
EuroLeague 2017 yılı şampiyonu Fenerbahçe Erkek
Basketbol takımının oyuncularına imzalatılmış formalar
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hazırlandı, çerçeveletildi ve bazı bürokratlara hediye edildi.
Karar vericilerin bunu duvarlarına asmaları sağlandı.
Diğer STK’lardan farklı olarak Derneğin faaliyetlerinin
başarısı, Fenerbahçe’nin başarından etkilenmektedir.
Fenerbahçe’nin başarıyı yakalayamadığı dönemlerde
derneğin faaliyetlerinin etkisi de azalır. Öyle zamanlarda
etkinlikler başarılı dönemlere ertelenir.
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Kuruluş ve kurumsal yapı
İnsan Hakları Derneği (İHD), aralarında tutuklu-hükümlü
yakınları, yazar, gazeteci, hekim, hukukçu, mimar,
mühendis ve akademisyenlerin yer aldığı 98 insan hakları
savunucusu tarafından, 17 Temmuz 1986 tarihinde,
Ankara’da kuruldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ortaya
çıkardığı hak ihlalleri ve ağır tahribatın giderilmesine ve
toplumun duyarlı olmasına katkı sağlama fikrinden doğdu.
Derneğin “tek ve belirgin amacı insan hak ve özgürlükleri
alanında çalışmalar yürütmektir”. Derneğin çalışma
alanları insan hakları ile ilgili tüm konulardır. Bu çerçevede
insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak,
kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak, hak
ihlallerine uğrayan mağdurlara hukuki destek sağlamak,
davalara
müdahil
olmak
vb.
faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.
İHD Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH),
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights),
Zorla Kaybettirmelere Karşı Avrupa-Akdeniz Federasyonu
(FEMED) üyesidir. Ayrıca, Türkiye’de, Türkiye İnsan
Hakları Vakfı’nın kurucusudur. Benzer şekilde, İnsan
Hakları Ortak Platformu’nu (İHOP) kuran insan hakları
örgütleri arasında yer almaktadır. Doğrudan üyeliğine ek
olarak, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü
ve İnsan Hakları İzleme Örgütü vb. ulusal ve uluslararası
insan hakları örgütleri ile çalışmaktadır. Diğer kurumlarla
yürüttüğü çalışmaları kapsamında farklı illerde kent
konseyi ve çeşitli platformlarda ortak çalışmalar
yapmaktadır.
BM
Evrensel
Periyodik
İnceleme
Mekanizmasına (EPİM) raporlar sunarak, BM’deki ilgili
insan hakları oturumlarına katılmaktadır.
Derneğin üç uzman, bir sekreter, bir muhasebeci, bir
hizmetli çalışanı vardır. Diğer işler ve hizmetler gönüllüler
tarafından yürütülür. Faaliyetler, mesleki uzman ağları
(avukatlar, doktorlar ağı vb.) ve hakların değişik
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katmanlarında uzmanlaşmış komisyonlar (kadın hakları
komisyonu, çocuk hakları komisyonu vb.) tarafından
desteklenir. İhtiyaç halinde uzmanlardan hizmet alınır.
Derneğin asli gelirleri aidatlar, bağışlar, hibe ve fonlardır.
Dernek tarafından verilen eğitim hizmetleri ve yayınlar
ücretsizdir. 10.000 civarında üyesi, 28 şubesi 4 temsilciliği
vardır. İHD Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır.
Genel kurullar arasında merkez yönetim kurulu üyeleri
görev yapmaktadır. Dernek tüzel kişiliği genel başkan
tarafından temsil edilmektedir. Derneğin iç çalışmaları
genel sekreter tarafından takip ve koordine edilmektedir.
Şubelerle iletişimi genel sekreter, mali konuları da mali
sekreter yürütmektedir. Bazı şubelerin ofisleri kendi
taşınmazlarıdır. Genel Merkezin Ofisi ise kiralıktır.
Faaliyet alanları
Derneğin dört temel faaliyet alanı vardır: Birincisi hak
ihlallerini belgelemek ve raporlamak, ikincisi başvuranlarla
ilgili hukuki ve tıbbi destek sunmak, üçüncüsü insan hak
ve özgürlükleri konusunda farkındalığı artırmak, bu
değerleri
korumak
ve
geliştirmek,
dördüncüsü
savunuculuk faaliyetleri yapmaktır.
Hak ihlalleri bireysel başvurular ve basının taranması
aracılığıyla tespit edilmektedir. İhlaller tespit edildikten
sonra analiz edilerek evrensel gözleme dayalı günlük ve
yıllık raporlar hazırlanıp yayınlanmaktadır. Ayrıca, özel
insan hakları raporları da hazırlanmaktadır. Örneğin 31
Mart 2016’da 79 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası
Cizre Gözlem Raporu hazırlandı. İzmir Şubesi tarafından,
yol yapımında hayatını kaybeden işçilerin durumuna ilişkin
iş güvenliğinin ihlali raporu hazırlandı. İhlallerde artış
görülmesi durumunda da raporlama yapıldı.
Derneğe yapılan bireysel başvurular herkese açıktır. Irk,
etnik köken, renk, cins, cinsel kimlik veya cinsel yönelim,
dil, din, siyasal görüş ve inanç ayrımı yapılmaz. Hakları
ihlal edilmiş kişilere çok geniş avukat ağı ve gönüllü
çalışan doktorlar tarafından hukuki ve tıbbi destek
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sağlanır. Yargı ve adalete erişim hakkının da dikkate
alındığı çalışmalarda, kişisel verilerin korunması, kişi
haklarına saygı gösterilmesi ve mağdurun rızası ilkelerine
özen gösterilir.
Dernek, insan hakkı ihlali olan davalarda müdahillik
başvurusu yapmakta ve insan hakları alanındaki ilgili
davaları gözlemlemektedir. Örneğin Özgecan Aslan
davasında Dernek adına kadın avukatlar duruşmaları takip
etti. Ensar Vakfı davasında, çocuk hakları konusunda
uzmanlaşmış komisyonları olduğu için, müdahilliği kabul
edilen tek dernek oldu. Madımak Katliamı davasına
yaşamını yitirenleri temsil etmek üzere ve 12 Eylül darbe
yargılamasına da müdahil olarak katılım sağlandı.
İnsan hak ve özgürlükleri konusunda farkındalığı artırmak,
bu değerleri korumak ve geliştirmek için pek çok çalışma
yapıldı. Ankara’da İnsan Hakları Akademisi kurularak,
Diyarbakır, İstanbul, Adana ve İzmir birimleri açıldı.
Akademinin ders programı Akademi Bilim Kurulu
tarafından hazırlandı. 70 kişilik uzman ve eğitimci kadrosu
katkı sundu. Katılımcılara sertifika verildi.
İHD bünyesinde seminer, eğitim, konferans gibi etkinlikler
düzenlenmektedir. Raporlar yayınlanmakta, kitap, makale,
video gibi araçlarla kamuoyu bilgilendirilmektedir. İnsan
hakları savunucularına ödüller verilmektedir. Zaman
zaman yüz yüze görüşme yöntemi kullanılır. Sosyal
medya, ulusal, uluslararası ve yerel basında açıklamalar
yapılır. Basın, derneğin faaliyetleri konusunda seçici
davranmaktadır. Örneğin Cizre Raporu basın tarafından
haber yapılırken, kadın hakları, engelli hakları ile ilgili
yapılanlar
kamuoyuna
yeterince
yansıtılamamıştır.
Gündemdeki bazı olaylar, bazı hak ihlallerinin öne
çıkmasına sebep oldu. Örneğin cezaevlerinde 1000 kişi
açlık grevi yaparken, bu konu öncelikli hale geldi.
Savunuculuk ve lobicilik
İnsan Hakları Derneği, savunuculuk faaliyetlerini
yürütürken farklı yaklaşımları kullanmaktadır. Kamu
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çıkarları için savunuculuk bunlardan birisidir. Bu
yaklaşımla
yasalardaki
değişiklikler
gözlendi
ve
değerlendirmeler yapıldı. Örneğin 58. Hükümet tarafından
hazırlanan “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısına”
ilişkin değerlendirme ve
görüşleri yayınlandı. Kamuoyuna 4. yargı paketi olarak
tanıtılan ve 7 Mart 2013 günü TBMM Başkanlığına
sunulan “İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı” hakkında Genel Merkezin görüş ve önerileri
sunuldu. 2019 yılında yargı reformu konusunda 30 sayfalık
analiz ve rapor hazırlandı. Referandum döneminde
Meclisteki komisyonlara hazırlanan taslak sunuldu.
Kopenhag kriterleri konusunda Meclise bilgi verildi. Yasal
prosedürler takip edilerek veya daha önce dernek üyesi
olan parlamenterler aracılığıyla meclise kanun teklifleri
sunuldu. Son dönemde ifade özgürlüğü konusunda yeni
bir taslak verildi. “Yaya Hakları Bildirgesi” ve “Çevre
Hakları Tutum Belgesi” yayınlandı. Kars Kent Çöplüğü
Hakkında
Araştırma-İnceleme
Raporu
hazırlandı.
Kurumsal kapasitenin yeterli gelmemesi ve haberdar
olunmaması durumları hariç her türlü insan hakkı
ihlallerinde Dernek müdahil oldu.
Hazırlanan raporlar savunuculuk faaliyetlerini desteklemek
için kullanıldı. Bu faaliyetlerde mağdurun mahremiyetine
saygı gösterildi. İhlalin şekline, yerine ve diğer niteliklerine
göre, savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin muhatabı
tespit edildi. Cezaevlerindeki ihlallerde Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü
hakkındaki ihlaller için İçişleri Bakanlığı, coğrafi
yoğunlaşma görülen ihlallerde vali, cumhuriyet savcısı,
jandarma, belediye, gerekli görüldüğü durumlarda Meclisin
ilgili komisyonları ve milletvekilleri ziyaret edildi.
Gazetecilik/gazetecilerle ilgili bir olay takip ediliyorsa, bu
konuda
uzmanlaşmış
ulusal/uluslararası
örgütlerle
görüşmeler yapıldı. Adalet Bakanlığına gidildiğinde yargı
konusunda, basınla yapılan görüşmelerde hangi sıklıkla ve
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hangi kapsamda haber yapılacağı konuları üzerinde
duruldu.
Derneğin bir diğer savunuculuk yaklaşımı, insan merkezli
savunuculuktur. Örneğin, insan hakları ihlaline uğrayan
kişilerin hayatlarını doğrudan etkileyen unsurların bertaraf
edilmesi için çalışmalar yapıldı, hukuki ve tıbbi destek
verildi. Dernek aynı zamanda faaliyetlerini yürütürken,
ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve platformlarda
görev almakla katılımcı savunuculuk yaklaşımını da
uyguladı. Örneğin 12 Eylülde ihraç edilen çalışanlara
ilişkin hazırlanan özel rapor ILO’ya iletildi.
Derneğin
savunuculuk
araçlarından
birisi
de
kampanyalardır. Belirli bir hak ihlali tespit edildiğinde bu
konuda çalışma yapılıp, uygulama, mevzuat, yargı
konularında farklı kampanyalar düzenlendi. Bunların
bazıları kamuya açık, bazıları da ilgili kişilere yönelik
yapıldı. İdam cezası karşıtı imza kampanyasında toplanan
imza sayısı 539.000’e ulaştı. “DGM’ler kaldırılsın”,
“savaşlar biter, mayınlar bitmez”, “cezasızlığa hayır”,
“düşünceye özgürlük” gibi kampanyalar düzenlendi. “Taş
atan çocuklar” kampanyası sonucunda 10 yıl hapse
mahkûm olan çocuklar cezaevinden çıkarıldı. Son yıllarda
İmza kampanyaları change.org sitesi üzerinden yapıldı.
Sosyal medya, twitter, duyuru aracı olarak kullanıldı.
Dernek, savunuculuk çalışmalarında denetleyici, savunucu
ve hizmet sağlayıcı rollerin tümünü üstlendi. İnsan hakları
ihlallerini izledi, raporladı, bertarafı için öneriler geliştirdi,
İnsan Hakları Vakfının ve rehabilitasyon merkezinin
kurulmasını sağladı. Dernek, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'ne Değişiklik Getiren 15 No'lu Protokolün 1.
maddesinde, hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğunun
öncelikli olarak devlete ait olduğu belirtildiğinden,
savunuculuk çalışmalarında genellikle karar vericilerle
karşı karşıya geldi.
Dernek yönetici ve üyeleri faaliyetlerini yürütürken pek çok
dirençle karşılaştı. Kurşunlanma, öldürülme, kaçırılma,
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yargılanma, cezalandırılma, bu dirençler arasındadır.
Derneğin yönetici ve aktivistlerinden 27 kişi bu şekilde
öldürüldü. Derneğin Onursal Başkanı Akın Birdal, Genel
Başkanlık görevini sürdürürken, 12 Mayıs 1998 günü
Dernekte makamında silahlı saldırıya uğradı. Fiziksel
şiddet, son yıllarda yargı baskısına dönüştü. Son beş yıl
içerisinde 35 kişi cezaevine girdi. Cizre Raporundan sonra
çalışma grubu soruşturma geçirdi. Yönetici ve aktivistler,
savunuculuk faaliyeti yaparken kendilerini savunacak hale
geldi. Savunuculuk faaliyetleri nedeniyle Derneğin Eş
Başkanı Emire Eren Keskin hakkında 140’dan fazla dava
açıldı. Derneğin faaliyet alanlarının hassas olması da
direnci artırdı. İdam cezası, köy yakmaları, işkenceye karşı
tavır alındı. İtiraz edildi. 15 Temmuz akşamı, askerler
sokaktayken, gece askeri darbeye hayır tepkisi verildi.
Derneğe, yöneticilerine, üyelerine ya da gönüllülerine
yöneltilen her türlü baskı ve tehditte tüm hukuki süreçler
işletildi. Suç duyurusunda bulunuldu, dava açıldı. Dernek
Başkanı, yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan davaların
ücretsiz avukatlığını üstlendi. Gelen baskıların bir kişiden
mi, yerel inisiyatiften mi, yoksa kurumsal, merkezi bir
politikadan mı kaynaklandığı tespit edildi. Sorumlulukların
hatırlatılması, yasal düzenlemelerin yapılması konusunda
valiyle, başsavcıyla görüşmeler yapıldı. İnsan Hakları
savunucu ve aktivistlerine yaptıkları eylemler nedeniyle
dava açılmaması konusunda mecliste, bakanlıklarda,
uluslararası
örgütlerde
savunuculuk
faaliyetleri
gerçekleştirildi.
Dernek, yaptığı çalışmalarla Türkiye’de insan haklarının
önemli bir aktörü haline geldi. BM’den gelen özel
Raportörler, Avrupa Komisyonu bakanları, elçiler, Avrupa
Parlamentosu üyeleri veya ülkelerin parlamenterleri
Türkiye’deki insan haklarıyla ilgili konularda Derneğin
görüşünü almaktadır.
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Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı 1990 yılında kuruldu. Dernekle
organik bir bağı olmakla birlikte, bağımsız bir yönetimi
vardır. 32 kurucusu vardır. Vakfın üyeleri arasındaki tek
tüzel kişi İnsan Hakları Derneğidir. Türkiye İnsan Hakları
Vakfının Tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları öncelikle
Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de bulunan tedavi
merkezlerinde ve Cizre ve Van’da bulunan iki referans
merkezinde yürütülmektedir. Tedavi merkezlerde tıbbi,
ruhsal ve sosyal destek hizmetleri, merkezlerde bulunan
hekim, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, sekreter ve/veya
tıbbi sekreterden oluşan profesyonel bir ekip tarafından
koordine edilmektedir. Başvuruların ilk muayene ve
psikolojik değerlendirmesi Vakıf bünyesinde yapılmaktadır.
Daha ileri tetkik ve tedavi gerekiyorsa, başvurular değişik
tıp alanlarında uzman hekimlere yönlendirilmektedir. TİHV
kurulduğu yıldan bugüne kadar yaklaşık 17.000 işkence ve
diğer kötü muameleye maruz kalmış kişiye tedavi ve
rehabilitasyon hizmeti sundu.
Vakıf günlük ve yıllık
raporlar
hazırlamakta,
savunuculuk
faaliyetleri
yapmaktadır.
İnsanlar acılarını yalnız yaşamasın diye kurulan İnsan
Hakları Derneği faaliyetlerine bu bakış açısıyla devam
etmektedir.
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OY VE ÖTESİ DERNEĞİ
Kuruluş hikâyesi ve kurumsal yapı
2013 yılının Aralık ayında, 8 arkadaş, seçimlerin
şeffaflığını ve bu yolla da seçmenlerin seçime güvenini ve
katılımını sağlamak amacıyla bağımsız seçim gözlemciliği
yapmak üzere bir sivil platform oluşturdu. Somut bir
soruna yönelik olarak somut bir çözüm önerisi sunan
platform, kısa sürede geniş bir gönüllü kitlesine ulaştı.
Seçmenleri aktif vatandaş olmaya, seçimleri bilfiil
gözlemlemeye ve böylelikle sandıklarda şeffaf ve hukuka
uygun uygulamaları teşvik etmeye davet eden çağrılarına
ilk kez 30 Mart 2014 tarihli yerel seçimler öncesinde ve
İstanbul ile sınırlı olarak başlayan platforma kısa sürede
33.000 gönüllü katıldı.
24 Nisan 2014 itibarıyla tüzel kişilik kazanan platform,
faaliyetlerine merkezi İstanbul’da olan ve şubesi
bulunmayan Oy ve Ötesi Derneği olarak devam etti.
Dernek, 30 Mart 2014 tarihli yerel seçimlerde İstanbul’da
başladığı sivil sandık gözlemciliği faaliyetlerine sırasıyla 10
Ağustos 2014 tarihli Cumhurbaşkanı seçiminde 6 ilde, 7
Haziran 2015 tarihli milletvekili genel seçimlerinde 46 ilde,
1 Kasım 2015 tarihli milletvekili genel seçimlerinde 43 ilde,
24 Haziran 2018 tarihli milletvekili genel seçimleri ve
Cumhurbaşkanı seçiminde 81 ilde, 31 Mart 2019 tarihli
yerel seçimlerde ise 56 ilde devam etti. Dernek, 16 Nisan
2017 tarihli Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında
herkesin erişimine sunduğu ücretsiz mobil uygulaması ile
yurttaşların, sandık sonuç tutanaklarını Oy ve Ötesi’ne
göndermesini kolaylaştırdı ve ardından, her seçimde
olduğu gibi, gönderilen tutanaklardaki sayısal verileri,
açıklanan resmî veriler ile karşılaştırarak kamuoyuyla
paylaştı.
Gözlemlediği ilk seçimden itibaren gönüllü sayısını
arttıran, faaliyet ve etki alanını genişleten Oy ve Ötesi
Derneğinin faaliyetlerinde Türkiye’nin her ilinden toplam
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250.000’in üzerinde gönüllü görev aldı. Bu gönüllülerin bir
kısmı yalnızca gönüllü sandık gözlemciliği yaparken, bir
kısmı seçim sonrasında bilgisayarları başında derneğin T3
(Türkiye Tutanak Teyit) adlı web tabanlı yazılımı üzerinden
tutanak kontrolü yaptı, bir kısmı ise hem sandık
gözlemciliği hem tutanak kontrolünde görev aldı.
Dernek, şeffaf ve denetlenebilir seçim hedefiyle başladığı
faaliyetlerinin ilk gününden itibaren, görünürlüğünü ve
bilinirliğini sosyal medya ve ulusal medya aracılığıyla
arttırdı.
Derneğin tüm siyasi partilere eşit mesafede durması ve
faaliyetlerini tamamen tarafsız ve bağımsız şekilde
yürütmesi,
kısa
sürede
çok
sayıda
gönüllüye
ulaşılmasında etkili oldu. Dernek, siyasi görüşü ne olursa
olsun; şeffaf, hukuka uygun ve denetlenebilir seçimleri
önemseyen seçmenlerin aynı amaç uğruna bir arada
çalışabileceği kapsayıcı bir alan yarattı. Diğer yandan,
somut bir soruna yönelik somut çözüm üreten faaliyet
alanı da seçmenler tarafından derneğin faaliyetlerine ilgi
gösterilmesini sağlayan bir başka etken oldu.
Derneğin birbirini destekleyen amaçlarından biri ve en
temeli, Türkiye’de katılımcı demokrasi anlayışının
yerleşmesine katkı sağlamaktır. Dernek, bu kapsamda,
demokratik ve şeffaf bir seçim ortamı için yurttaşların yasal
yetkisi olan sandık gözlemciliğini teşvik etmekte ve bunun
organizasyonunu yapmaktadır. Ayrıca dernek, gerekli
durumlarda, yine katılımcı demokrasinin gerçekleşmesi
amacına uygun olarak, seçim uygulamalarında belirsizliğe
ve yeknesak olmayan pratiklere yol açabilecek mevzuat
hükümlerine
ilişkin
bilinçlendirme
kampanyaları
yürütmekte ve ilgili makam ve kurumlara görüş ve
taleplerini iletmektedir.
Dernek; bağımsızlık, doğruluk, şeffaflık, bütünleştiricilik,
çalışkanlık, çözüm odaklılık, bilgi koruma, toplumun
menfaatlerini gözetme ve etik davranış değerlerini
benimsemektedir.
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Oy ve Ötesi Derneği’nde, dernek mevzuatı uyarınca
bulunması zorunlu olan yönetim kurulu ve denetim
kurulunun yanı sıra, bir danışma kurulu ve birden fazla
çalışma grubu vardır. İletişim, hukuk, eğitim, yazılım,
kaynak geliştirme gibi çalışma grupları sayesinde
gönüllüler, derneğin faaliyetlerine, uzmanlık ve ilgi
alanlarına göre, etkin şekilde katılabilmektedir.
Derneğin finansal kaynaklarını üye aidatları, bireysel
bağışlar ve proje hibeleri oluşturmaktadır. Derneğe
kurumsal bağış kabul edilmemektedir. Derneğin finansal
kaynakları ve harcamaları Açık Açık Derneğinin web
sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca derneğin şeffaflık ilkesi
uyarınca, bağımsız denetçi tarafından periyodik olarak
hazırlanan bağımsız denetim raporları, derneğin web
sitesine herkesin erişimine açık şekilde eklenmektedir.
Kampanyalar
Temel amaçlarından biri katılımcı demokrasi anlayışının
yerleşmesine katkı sunmak olan Oy ve Ötesi Derneği,
seçim dönemlerinde yurttaşların öncelikle sandığa gidip oy
vermesini teşvik etmeye yönelik iletişim kampanyaları
düzenlemektedir. Dernek, bunun yanı sıra, yurttaşları
verdikleri oyun takipçisi olmaya, yani sivil sandık
gözlemcisi olmaya ve tutanak kontrolü yapmaya davet
eden kampanyalar yapmaktadır. Bu kapsamda, pozitif ve
samimi bir iletişim dili ve akılda kalıcı sloganlar (örneğin
yaz tatiline rastlayan 10 Ağustos 2014 tarihli
Cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılan “boy verme oy
ver” sloganı) kullanılarak farklı medya kanallarından
seçmenlere ulaşılmaktadır.
Oy verme, sivil sandık gözlemcisi olma ve tutanak kontrolü
yapmaya teşvik kampanyalarının yanı sıra, seçim
mevzuatında yer alan düzenlemelere dair doğru bilginin
yayılması amacıyla, bilgilendirici içerikler de (örneğin askı
süresinde yapılması gerekenlere ilişkin düzenlemeler,
fiziksel engellilerin ya da okuma yazma bilmeyenlerin oy
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kullanmasına
dair
paylaşılmaktadır.

düzenlemeler

vb.)

sıklıkla

Diğer yandan, gereken durumlarda, güncel gelişmelere
dayalı iletişim kampanyaları da yapılmaktadır. Örneğin,
faaliyet konusu ile seçim sonuçlarını değil, seçimlerin
şeffaflığını ve denetlenebilirliğini esas alan dernek; 2018
yılında seçim mevzuatında değişiklik öngören yasa
teklifine ilişkin görüş bildiren bir iletişim kampanyası
yürütmüştür. Teklif yasalaştıktan sonra ise, mevzuatta
belirsiz kalan alanların genelge ile doldurulması ve seçim
günü
uygulamalarının
yeknesaklığının
sağlanması
amacıyla Yüksek Seçim Kuruluna ilettiği somut taleplerini
sosyal medya üzerinden duyurmuştur. 31 Mart 2019 tarihli
yerel seçimler sonrasında ise, yine sosyal medyada
gerçekleştirilen “oyum OYUN değil” kampanyası ile, il ve
ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların yeniden sayımına
ilişkin farklı uygulamalara, seçim sonrası yapılan adres
teyidi uygulamalarına ve en çok oyu almalarına rağmen
kanun hükmünde kararname ile görevden alınmış
oldukları gerekçesiyle belediye başkan adaylarına
mazbata verilmemesi kararına ilişkin görüş bildirilmiştir.
Dernek, esas olarak ulusal medyada ve sosyal medyada
kampanya yürütse de, zaman zaman ve bölgesel olarak
farklı iletişim yöntemlerini de kullanmaktadır. Örneğin bazı
seçimler öncesinde belli ilçelerde stant açılarak dernek ve
faaliyetleri hakkında bilgi içeren ve seçmenleri Oy ve Ötesi
gönüllüsü olmaya çağıran broşürler dağıtılmıştır. Bazı
ilçelerde ilan panolarına sandık gözlemcisi olma çağrısı
içeren afişler asılmıştır.
Derneğin seçim dışı faaliyetlerinden biri de yurttaşların
sivil toplum faaliyetlerine katılımını arttırmaktır. Bu
kapsamda yapılan çalışmalardan biri, Adım Adım
platformunun İstanbul Maratonu kapsamında düzenlediği
bağış kampanyasında, derneğin gönüllü koşucuları
aracılığı ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının projeleri için
bağış toplamaktır. 11 Kasım 2018 tarihli İstanbul
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Maratonu’nda 7 farklı sivil toplum kuruluşu için 126
bağışçıya ulaşılırken, 3 Kasım 2019 tarihli İstanbul
Maratonunda 12 farklı sivil toplum kuruluşunun projesi için
731 bağışçıya ulaşılmıştır.
Teknolojinin kullanımı ve dijitalleşme
Oy ve Ötesi Derneği, her seçimde, ücretsiz çağrı hattı
kurarak hem gönüllülerinin organizasyonel sorularına
(örneğin “İlçe sorumluma ulaşamıyorum, ne yapmalıyım?”
vb) hem de Oy ve Ötesi gönüllüsü olmayan yurttaşların oy
kullanımı (örneğin “fotoğrafsız kimliğimle oy kullanabilir
miyim?” vb) veya sandık başında uyulması gereken
kurallar hakkındaki (örneğin “Yaşlı kişilerle birlikte oy
verme kabinine girilerek refakat edilebilir mi?” vb)
sorularına yanıt vermektedir. Çağrıları, Oy ve Ötesi
çekirdek ekibindeki hukukçu, eğitmen ve bölge sorumlusu
gönüllüler karşılamaktadır. Çağrı hattı, seçim sabahı 06.00
itibarıyla çağrı almaya başlamakta ve numarası da eş
zamanlı olarak derneğin kurumsal sosyal medya hesapları
üzerinden duyurulmaktadır.
Oy ve Ötesi, seçimlerin şeffaflığı için teknolojiyi etkin
şekilde kullanmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, dernek,
geliştirdiği özgün sandık sonuç tutanağı kontrol sistemi
T3’ü, seçim dönemlerinde ücretsiz olarak herkesin
erişimine açık bulundurmaktadır. T3 sistemi, sistemdeki
her bir sandık sonuç tutanağının 3 farklı kullanıcı
tarafından teyit edilmesine dayalı olarak çalışmaktadır.
Kullanıcılar, ekranda gördükleri sandık sonuç tutanağı
üzerindeki sayısal verileri sisteme girerek görsel verinin
sayısal veriye çevrilmesini sağlamaktadır. Sayısal veriye
girişte gerçekleşebilecek insan hatası faktörünü en aza
indirmek için ise her tutanağın teyidi için 3 farklı
kullanıcının birebir aynı sayısal verileri girmiş olması
gerekmektedir. 3 farklı kullanıcı tarafından aynı sayısal
veri girişi yapılarak teyit edilmeyen tutanaklar sistem
içerisinde dönmeye ve farklı kullanıcıların ekranlarına
düşmeye devam etmektedir.
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Dernek ayrıca, Nisan 2017’de kullanıma sunduğu ücretsiz
mobil uygulama “T3 Tutanak Gönder” ile de yurttaşların
sandık sonuç tutanaklarının fotoğrafını çekip Oy ve
Ötesi’ne göndermesi kolaylaştırılmıştır. Mobil uygulama,
16 Nisan 2017 tarihli Anayasa Değişikliği Halk Oylaması
öncesindeki birkaç gün içerisinde 100.000 kişi tarafından
indirilmiş ve uygulama aracılığı ile gönderilen 250.000’e
yakın sandık sonuç tutanağının fotoğrafı, T3 sisteminde,
yine gönüllüler tarafından kontrol edilmiştir.
Eğitim faaliyetleri
Dernek, seçim dönemlerinde, seçim günü uygulamalarına
dair doğru bilgiyi yaymak ve sandık başında seçim
mevzuatına hâkim gözlemci sayısını arttırmak amacıyla
herkese açık ve ücretsiz eğitimler düzenlemektedir. İçeriği
derneğin eğitim ve hukuk çalışma grupları tarafından
oluşturulan eğitim sunumu üzerinden gidilerek ve
katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla tamamlanarak
gerçekleştirilen eğitimler, derneğin faaliyetlerinin ayırt edici
bir unsurudur.
Yüz yüze eğitimler teşvik edilmekle birlikte, eğitim
toplantılarına katılamayacak kişiler için derneğin
https://www.oyveotesi.org alan adlı web sitesinde ve
sosyal medya hesaplarında yayımlanan video kayıtları,
eğitim dokümanları ve seçmen testleri sayesinde uzaktan
eğitim de verilmektedir. Yüz yüze eğitimler için özellikle
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ya da toplantı salonlarını
derneğe
bedelsiz
olarak
açmayı
kabul
eden
kuruluşların/kişilerin yerleri kullanılmaktadır.
Her seçimde Oy ve Ötesi’ne kaydolan gönüllülerin
yaklaşık %70’i ilk kez seçim gözlemciliği yapacak
kişilerden oluştuğu için seçim mevzuatı ve iletişim eğitimi
içeren toplantılar büyük önem arz etmektedir. Eğitimlerde,
seçim günü “oy verme işlemi öncesi yapılması gereken
işlemler ve uyulması gereken kurallar”, “oy verme
sürecinde yapılması gereken işlemler ve uyulması
gereken kurallar” ve “sayım-döküm işlemleri sürecinde
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yapılması gereken işlemler ve uyulması gereken kurallar”
hakkında bilgi verilme, ilgili yasa ve genelge maddeleri
belirtilmektedir. Ayrıca seçim akşamı ve sonrasında
tutanak kontrolü için kullanılacak “T3” sistemi ve “T3
Tutanak Gönder” mobil uygulaması hakkında bilgilendirme
yapılmaktadır. Böylece seçimlerin en etkin biçimde
gözlemlenmesi ve şeffaflaştırılması hedeflenmektedir.
Oy ve Ötesi’nin seçim dönemlerindeki çalışmaları; sandık,
bina, ilçe, il ve bölge sorumlusu gönüllüleri arasındaki iş
bölümüne dayalıdır. Bölge sorumluları çoğu İstanbul’da
bulunan, seçim mevzuatına hâkim ve seçim eğitimi
verebilecek kişilerden oluşmaktadır.
Lobicilik faaliyetleri
Yukarıda belirtildiği üzere, Oy ve Ötesi Derneği, 2018
yılında seçim yasalarında yapılması öngörülen esaslı
değişiklikler
henüz
teklif
aşamasındayken,
bu
değişikliklerin yaratabileceği sorunlar ve alınması gereken
önlemlere dikkat çeken bir görüş metni yayımlamıştır.
Değişiklikler yasalaştıktan sonra ise Yüksek Seçim
Kuruluna hitaben bir dilekçe yazılarak, hazırlanacak
genelgede, değişikliklerin getirdiği belirsizlikleri giderecek
ve olası farklı uygulamalara yol açabilecek hususların
önüne geçecek düzenlemelere yer verilmesi için somut
öneriler sunulmuştur. Yüksek Seçim Kurulunun ilgili seçim
genelgesinde, bu taleplerin bir kısmı düzenleme olarak yer
almıştır.
Araştırmalar ve raporlar
Oy ve Ötesi Derneği her seçim döneminin sonunda, kendi
faaliyetlerine ilişkin bir seçim raporu yayımlamaktadır. Bu
raporlarda, ilgili seçime dair birtakım istatistiki verilerin
(örneğin seçimin kaç gözlemci ile gözlemlendiği, sandık
kurullarının kaç kişiden teşekkül ettiği, aynı partiye %90’ın
üzerinde oy çıkan sandık sayısı vb) yanı sıra, seçim
öncesinde/sürecinde/sonrasında öne çıkan özel bazı
durumlara
(örneğin
seçim
mevzuatında
yapılan
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değişiklikler, seçimin iptaline ilişkin karar vb) ilişkin objektif
belirlemelere de yer verilmektedir.
İletişim ve üst kuruluşlara üyelik
Dernek, iletişim kampanyaları için seçim dönemlerinde
iletişim ajanslarından zaman zaman görüş ve öneri
almaktadır. Tüm duyuru ve çağrılar, dernek ilke ve
değerlerine uygun olması amacıyla titizlikle hazırlanmakta
ve
dernek
yönetiminin
onayından
geçerek
yaygınlaştırılmaktadır.
Çok sayıda gönüllüsü bulunan Oy ve Ötesi Derneği’nin,
seçim dönemleri dışında da çalışan çekirdek bir ekibi
vardır. Bu ekip, iki profesyonel çalışandan ve çalışma
grubu gönüllülerinden oluşmaktadır. Dernek tüm kişiler ve
kurumlarla iletişime ve tecrübe paylaşımına açıktır.
Çekirdek ekip tarafından, seçim döneminde ve dışında,
gerekli durumlarda; barolarla, siyasi partilerle ve çalışma
alanı benzer diğer sivil toplum kuruluşlarıyla temas
kurularak görüşmeler yapılmaktadır.
Derneğin herhangi bir federasyon ya da konfederasyona,
uluslararası kurum ve kuruluşa üyeliği bulunmamaktadır.
Savunuculuk ve tanıtım maliyetleri
Derneğin çalışmaları arasında en yüksek maliyet reklam
giderlerine
ilişkindir.
Danışmanlık
alınan
iletişim
ajanslarının bazıları, derneğe gönüllü (ücretsiz) destek
vermektedir. Zaman zaman ilçe bazında duyuru yapmak
üzere kullanılan ilan panoları, çoğunlukla bedelsiz olarak
tahsis edilmekte ve baskı masrafları gönüllü olarak
karşılanmaktadır. Basılı yayınlar için, kimi zaman,
gönüllüler arasındaki matbaacılar ücretsiz baskı yaparak
faaliyetlere katkı sağlamaktadır.
Sonuç
Temelde katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesi
amacını gerçekleştirmek için faaliyet gösteren Oy ve Ötesi
Derneği, birden fazla savunuculuk yöntemi kullanmaktadır.
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Kamu çıkarları doğrultusunda savunuculuk, insan merkezli
savunuculuk ve katılımcı savunuculuk bunlardan
bazılarıdır. İletişim uzmanı, hukukçu, yazılımcı, eğitimci
vb. profesyoneller, derneğin çalışmalarında gönüllü olarak
yer almaktadır. Dernek, yürüttüğü büyük ölçekli
kampanyalar sayesinde çok sayıda gönüllüye ulaşmış ve
toplumun farklı kesimlerini “sandık ve seçim güvenliğini
sağlamak, şeffaf ve denetlenebilir seçimlere katkı
sağlamak” ortak amacıyla bir araya getirmiştir.
Gönüllü profili zamansal ve bölgesel olarak değişkendir.
Oy ve Ötesi gönüllülerinin bir kısmı zaman içerisinde
siyasi partilere üye olmuş ve faaliyetlerine partilerin çatısı
altında devam etmiştir.

41

POZİTİF YAŞAM DERNEĞİ
Kuruluş hikâyesi ve kurumsal yapı
2000’li yılların başlarında HIV ile yaşayan hastaların
tedavisi önemli bir sorundu. Az sayıda merkezde, belirli
doktorlar tarafından ve belirli günlerde muayene
yapılıyordu. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi, İzmir’de
Ege Üniversitesi, İstanbul’da Cerrahpaşa ve Haseki
Hastanelerinden başka tedaviye ulaşılabilecek merkez
yoktu. Derneğin kuruluşu, 2003 yılında HIV ile yaşayan 2
genç kadının hastanede tedavi için beklerken sohbet edip
tanışmalarına dayanmaktadır. Haftada bir perşembe günü
tedavi için bir araya geldiklerinde, ortak sorunlarını dile
getirmek ve bunları çözümleyebilmek için birlikte hareket
etmenin faydalı olacağını değerlendirdiler. Daha çok o
dönem iletişiminde yoğun kullanılan e-posta ile Yahoo mail
grubu açıldı. Grupta aktivist hekimler de yer aldı. O
dönemlerde hak ihlallerinin çok fazla olması, hekimlerin
hastaları örgütlenmeye teşvik etmesine rağmen, bu kişiler
bir araya gelmeye cesaret edemedi.
Birleşmiş Milletlerin desteğiyle 2 Haziran 2005’te Pozitif
Yaşam Derneği, HIV ile yaşayan bireylerin temel haklarını
savunmak,
örgütlenerek
güçlenmelerini
ve
dayanışmalarını sağlamak, bilgi düzeylerini arttırmak, ön
yargılarla mücadele etmek ve HIV farkındalığını arttırmak
için İstanbul’da kuruldu. 7 kurucu üyesinden 4’ü hekim, 3’ü
ise pozitif (HIV virüsü taşıyan) bireylerdir. Derneğin
Türkiye’nin değişik şehirlerinden 90 üyesi vardır. Üyeler ve
gönüllü çalışanlar daha çok negatif (HIV virüsü taşımayan)
kişiler, avukatlar, doktorlar, bu konuya merak sarmış
aktivistlerdir. Çünkü pozitif bireyin, hem kendisini
saklaması hem de hak savunuculuğu yapması mümkün
değildir.
Derneğin şubesi olmamakla birlikte, Yalova, Denizli, İzmir,
Adana, Ankara, Taksim ve Kadıköy’de temsilcilikleri
bulunmaktadır.
42

Dernek, süreç içinde değişen ihtiyaçlara göre, dört yıllık
stratejik planlar yapmakta, faaliyetlerini buna göre
yönlendirmektedir. Stratejik planlar Derneğin çekirdek
grubu ve profesyonel bir moderatör eşliğinde değişen
ihtiyaçlara göre hazırlanır. Örneğin, 2005 yılında tabanın
temel sorunu tedaviye ulaşmak iken, artık sosyal
dışlanma, ayrımcılık ve çalışma hakkıdır.
Derneğin 3 çalışanı vardır. GİZ Projesi kapsamında 16,
UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) Mülteciler
Projesinde 40 ve MAC Projesinde 1 kişi çalışmaktadır.
Çalışanlar konularının uzmanı, avukat, psikolog, sosyal
hizmet uzmanı meslek mensuplarıdır.
Dernek, European AIDS Treatment Group (Avrupa AIDS
Tedavi Grubu – eatg.org) üyesidir. Değişik STK’lar,
meslek örgütleriyle ortak çalışmalar yapmakta ve projeler
yürütmektedir.
Örneğin Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Hasta ve Hasta Yakını
Hakları Derneği (HAYAD), Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık
ve İnsan Hakları Derneği, LGBTİ+, göç-mülteci örgütleri,
kadın örgütleri, meslek örgütleri bunlardan bazılarıdır.
Hizmetler ve danışmanlıklar
Pozitif Yaşam Destek Merkezi
2006 yılında, Küresel Fon (Dünya çapında AIDS, verem
ve sıtma ile mücadele amacıyla kurulmuş bir kurum) ile
hükümet arasında imzalanan protokolle 5 milyon dolarlık
HIV/AIDS Önleme ve Destek Hibe Programı oluşturuldu.
Sağlık
Bakanlığı
tarafından
yürütülen
program
çerçevesinde Pozitif Yaşam Destek Merkezi hayata
geçirildi. Randevu sistemiyle çalışan Destek Merkezinde
psikolojik, tıbbi, beslenme ve diyet, hukuksal ve akran
danışmanlığı konularında ücretsiz profesyonel destek
verildi. Aynı zamanda Derneğin yönetim ofisi olan merkez,
HIV ile yaşayan bireylerin mahremiyet endişesi taşımadan
gizlilik içerisinde hizmet alabildiği, düzenlenen etkinliklerle
sosyalleşebildiği ve eğitimlere katıldığı bir merkez haline
geldi.
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Pozitif Yaşam Destek Merkezi, yıllar içerisinde edindiği
bilgi ve deneyimleri kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil
toplum örgütlerinin yanı sıra konu ile ilgilenen tüm kurum
ve bireylere aktaran, HIV ile yaşayan bireylerin
yaşamlarını kolaylaştıran, haklarını savunan projeler
üreten çatı kurum haline geldi.
Danışmanlıklar
Akran danışmanlığı, yeni HIV tanısı almış kişiye, aynı
sorunu yaşayan başka bir kişinin deneyimlerini
aktarmasıdır. Bu uygulama, kişinin tanı aldığında yalnız
olmadığını hissetmesi, HİV ile yaşayan diğer kişilerin
sağlıklı bir hayat sürdüklerini bizzat görebilmesi
açılarından yararlı olmaktadır.
Aylık olarak düzenlenen akran toplantılarında, tanı alan
hastanın, HİV ile yaşayan diğer kişilerin deneyimlerinden
yararlanabileceği bir ortam sağlanmaktadır.
Derneğin klinik psikolog ve psikologları tarafından, İlk tanı
alan kişilerde ve yakınlarında oluşan travmanın
giderilmesi, bireylerin hastalık ve tedavi süreci konusunda
bilinçlendirilmesi için psikolojik danışmanlık hizmeti
verilmektedir.
HIV ile yaşayan bireylere uzman diyetisyenler tarafından
da destek verilmektedir. Öncelikle HIV’e eşlik eden ve özel
bir diyet gerektiren hastalığın olup olmadığı tespit edilir.
Buna bağlı olarak özel bir diyet veya dengeli beslenme
konusunda önerilerde bulunulur.
Hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için atılacak adımlar
ve hukuki süreçler hakkında pozitif bireylere veya
avukatlarına hukuk danışmanlığı yapılmaktadır.
Ayrıca doğru zamanda ve doğru teknikle belirlenmesi için
test öncesi danışmanlık hizmeti de vardır.
Savunuculuk çalışmaları
Pozitif Yaşam Derneği, faaliyet alanları ve amaçları
doğrultusunda, milletvekilleri aracılığıyla TBMM’de soru
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önergeleri verilmesini sağladı. Türkiye’nin AİDS stratejisini
belirleyen ve 2 yılda bir toplanan Ulusal AİDS
Komisyonuna STK olarak sadece Pozitif Yaşam Derneği
katılmaktadır.
Dernek tarafından sosyologlara 1985-2007, 2007-2008 ve
2008-2009 yıllarını kapsayan “Türkiye’de HİV İle Yaşayan
Kişilerin Yaşadıkları Hak İhlalleri Raporlar”ı hazırlatıldı.
Yapılan araştırmada hak ihlallerinin en çok sağlık
sektöründe yaşandığı, hemşire ve doktorların ayrımcılık ve
hak ihlali yaptıkları, tespit edildi. Raporlar yapılması
gereken düzeltmeleri açığa çıkardı.
Dernek, Sağlık Bakanlığının, belediyelerin, çok çeşitli
kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin
etkinliklerine davet edildi, bazı etkinliklerde stant açtı. Bazı
belediyelere stratejik plan hazırlık sürecinde danışmanlık
hizmeti verdi. Öğrenci kulüplerinden, üniversitelerden
gelen bilgilendirme ve eğitim talepleri karşılandı. 18-25 yaş
grubunun en yüksek riskli grup olması nedeniyle
öğrencilere öncelik verildi. Tanıtım faaliyetlerinde ağırlıklı
olarak sosyal medya kullanıldı.
Dernek, danışmanlık hizmeti almaya gelen pozitif
bireylerin, demografik bilgilerini tutarak gelen kişinin yaşı,
cinsiyeti, cinsel yönelimi, sağlık sigortası bilgileri, ne
zaman tanı aldığı, madde kullanımının olup olmadığı,
medikal durumunun seviyesi gibi konularda önemli
istatistiki veriler elde etti. Bu çalışma karar vericilerin ikna
edilmesi/yönlendirilmesi için güçlü bir araç haline geldi.
1 Aralık Dünya AİDS gününde yapılan yürüyüş, pankart
açma, kondom dağıtma eylemlerine son yıllarda izin
verilmemektedir.
Dernek uyguladığı projeleriyle de hem hizmet sunmakta
hem de savunuculuk faaliyetleri yapmaktadır. Bunlardan
bazıları aşağıda verilmiştir.
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Pozitif Rehberlik Programı
Projenin amacı, Türkiye’de HIV’le yaşayan bireylere
destek vermektir. Bu çerçevede gönüllü akran
danışmanları oluşturuldu. Terapiye bağlılık, korunmalı
cinsel ilişki, gereken özeni gösterme ve sağlıklı beslenme
konularında eğitim düzenlendi. HIV’le yaşayan bireylerin
karşılaştığı ayrımcılığı, damgalanmayı ve insan hakları
ihlallerini azaltmak, sivil topluma katılımı artırmak için
çalışmalar yapıldı. HIV’le yaşayan insanların ihtiyaçlarını
karşılamak için devamlılığı olan bir gönüllülük sistemi
kuruldu.
Medyada Farkındalık Yaratma Projesi
Medyanın kullandığı dilin toplumda yanlış bir algı
yaratmakta olduğu tespit edildiğinden bir medya projesi
yapıldı. Projede medyada sağlık haberleri yapan 15
medya editörüne 3 gün süren hukuksal ve tıbbi eğitim
verildi. Ardından bu 15 gazeteci 15 HİV pozitif bireyle
eşleştirilerek bir günlerini beraber geçirmeleri sağlandı.
Gazeteciler tanıştıkları kişinin hikâyesini, yaşadıkları
zorlukları dinledikten sonra, onunla ilgili gazetelerindeki
köşelerinde birer yazı yazdı. Ardından bu hikâyeler
kitaplaştırıldı. Sonrasında medyanın dilinin değişmeye
başladığı gözlendi.
Hukuk Poliklinikleri Projesi
Hollanda konsolosluğu tarafından finanse edilen Hukuk
Poliklinikleri Projesi kapsamında, 15 gönüllü aktivist
avukatla çalışma yapıldı. Avukatlar, Dernek tarafından
verilen eğitim sonrası, HİV alanında mevzuat araştırması
yaptı. Türkiye’de 1930 yılında yayınlanmış ve halen
yürürlükte olan Hıfzıssıhha Kanun’unda bulaşıcı
hastalıklarla ilgili tanımlamalar olmakla birlikte, HİV
hakkında yasal bir düzenlemenin bulunmadığı tespit edildi.
Proje kapsamında ayrıca mevzuatın uygulanmasıyla ilgili
yaşanan mağduriyetlerin çözümlenmesi ve emsal karar
oluşturulması için avukatların her birine birer davada görev
verildi. Örneğin, tanı sonrası işten çıkartılan kişi, evli
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çiftlerden birinin boşanma davası, eğitim çağındaki bir
çocuğun okula alınmaması, hekimin ameliyat yapmak
istememesi gibi konular çalışıldı. HIV pozitifli kişilere yük
olan avukatlık veya mahkeme ücretleri proje kapsamında
karşılandı. Bununla birlikte, dava sürecinde duruşmaların
herkese açık olması nedeniyle hasta mahremiyetini deşifre
edeceği öngörüldüğünden, uygulamada çoğu kişinin dava
açmaktan çekindiği tespiti yapıldı.
Adım Adım Anadolu Projesi
Proje kapsamında, Sağlık Bakanlığının verilerine
dayanarak seçilen 10 şehir ziyaret edildi. O ildeki
hastanelerin enfeksiyon uzmanlarıyla görüşülerek Dernek
tanıtımı ile HİV konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı.
Hekimler üzerinden hastalarla buluşuldu ve toplantılar
yapıldı. Bu toplantılarda HİV ile yaşayan kişilerin
birbirleriyle iletişimleri güçlendirilerek deneyim aktarımı için
ortam oluşturuldu. Sivil toplum örgütleri ziyaret edilip
farkındalık çalışmaları yapıldı. Bu proje 2 kere
yapıldığından, hemen her bölgedeki hastalara ulaşıldı.
LGBTİ + Mülteciler İçin HİV Danışmanlığı
Projede, yüksek yayılma riski nedeniyle, LGBTİ+, seks
işçileri ve HİV’le yaşayan mülteci grup, hedef kitle olarak
belirlendi. Kilit mülteci grup olarak Suriyeli ve İranlıları
kapsayan projede, Türkiye’ye gelen milyonlarca mültecinin
cinsel sağlık ve HIV konusunda bilgisiz ve savunmasız
oldukları tespit edildi. Birleşmiş Milletler’den destek alındı.
Mültecilerle kolay iletişim için Suriyeli bir personel istihdam
edildi. Bir sene içinde 10 pozitif tespiti yapıldı. Bu kişilerin
tedavilerine rehberlik edildi. Cinsel yolla bulaşan
hastalıklar konusunda farkındalık eğitimleri verildi.
HİV Testi Projesi
Birleşmiş Milletler AİDS ile Mücadele Biriminin küresel
hedefleri olarak anılan 90+90+90 projesi vardır. Burada
HİV pozitiflerin % 90’ının kendisini bilmesi (toplumun
tamamına yakınının test edilmesi), % 90’ının tedaviye
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erişebilmesi, tedaviye erişenlerin yüzde 90’nının da tam
tedaviyi yakalaması ifade edilmektedir. Pozitif Yaşam
Derneğinin “HİV Testi Projesi” Türkiye’de 90+90+90
hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adım oldu.
Proje bir ilaç firmasının desteği ile gerçekleşti. Dünya
Sağlık Örgütü verilerine göre son 10 yılda %452 artış
gösteren HIV enfeksiyonunun yayılımını durdurmaktaki en
etkili yöntem, HIV ile yaşayan bireylerin tanı alarak
tedaviye erişimlerinin sağlanmasıdır. Türkiye’de kimlik
numarası verilme zorunluluğu nedeniyle, bireylerin
damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalma endişesi
yaşadıkları ve test yaptırmaktan kaçındıkları tespit edildi.
Kronik hastalıklarda tanı konulan kişinin bilgi formlarında
doğru bilgi vermediği, hastalığı hangi yolla aldığına ilişkin
soruyu da cevapsız bıraktığı görüldü.
Test Projesinde kimlik yerine kod kullanılarak testler
yapılmaya başladı. Yapılan çalışmalarda riskli cinsel
tercihleri olan kişilerde oranın %11 olduğu saptandı. Bu
veriler üzerine Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Daire
Başkanlığı, Derneğe bu amaçla beraber çalışmayı önerdi.
Derneğin bu konuda yetkisi olmadığından, sağlık birimleri
bulunan belediyelerle ortak protokoller yapıldı.
Şişli,
Beşiktaş, Konak, Çankaya, Mersin Büyükşehir, Nilüfer,
Adana ve Antalya Belediyelerinde çalışmalar başladı.
Sağlık Bakanlığı, parmaktan yapılan hızlı sonuç veren bir
kit sağladı ve bu belediyeleri eğitti. Böylece hastanelerde
gerçekleştirilemeyen kimliksiz test için belediyelerle
ilerleme kaydedildi. Test sonucu pozitif çıkarsa Derneğe
veya hastanelere yönlendirilme yapıldı. Bu hizmet ücretsiz
verildi.
Pozitif Yaşam Derneği, gerçekleştirdiği etkin savunuculuk
ve başarılı projeleriyle Türkiye’de AİDS kavramı
konusundaki farkındalığı artırmakla kalmamış, yetkililerin
ve hizmet sağlayıcıların bakış açılarını ve uygulamalarını
olumlu yönde değiştirmeyi başarmıştır.
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TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
Kuruluş hikâyesi ve kurumsal yapı
Türk Kadınlar Birliği, 7 Şubat 1924 tarihinde İstanbul’da
kuruldu. Kurucuları, Türkiye’de kadınlar henüz siyasi
haklarını elde edememişken, “Kadınlar Halk Fırkası”
kurma talepleri reddedilen kadınlardır. Kuruluş amacı
kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama
eşit olarak katılmasının sağlanmasıdır. 1927 yılında
Bakırköy, Üsküdar, Denizli, Afyonkarahisar, Aydın ve
Diyarbakır şubeleri açıldı.
Türk Kadınlar Birliği 1935 yılında Dünya Kadınlar Birliği
toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda feminizm ve
barış konuları gündeme getirildi. Dernek, 1935 yılında,
Türkiye’de kadınların siyasal haklarını elde ettiğini, bu
nedenle misyonunu tamamladığını bildirerek genel kurul
kararıyla kendisini feshetti.
On dört senelik bir aradan sonra, elde edilen haklarda
gerileme olduğu ve müdahale edilmesi gerektiği fikri
gelişti. Dernek “Bir hakkı elde etmek çok önemlidir. Fakat
korumak ve geliştirmek daha önemlidir” diyerek, bu kez 13
Nisan 1949’da Ankara’da yeniden kuruldu. İstanbul ve
İzmir başta olmak üzere zaman içerisinde 40 ilde şubesi
açıldı.
2019 yılı itibariyle Derneğin 67 şubesi vardır. Şube
yöneticileri kararlarında serbesttir. Şubelerden gelen çıktı
ve raporlar onların yaşadıkları sıkıntılar hakkında genel
merkeze fikir verir. Hep birlikte çözümler konusunda
tartışılır ve birlikte karar verilir. Her yıl 5 Aralık ve 8 Martta
bir şubenin ev sahipliğinde etkinlikler yapılmaktadır. Diğer
şubelerden gelen temsilcilerle birlikle en az bin kadınla
yürüyüş yapılır. Bu etkinlik şubelerin tanınmasına ve üye
kazanmasına katkı sağlar.
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Dernek gönüllülük esasına göre çalışmaktadır. Sürekli
profesyonel bir çalışanı yoktur. Ancak proje bazlı istihdam
olabilmektedir.
Genel Merkezin Ofisi Derneğin taşınmazıdır. Örgütün
kalıcı olması için alışılmış bir mekânının olması gerektiği
fikrinden yola çıkılarak şubelerin kendi ofisini satın
almaları yönünde çalışmalar sürmektedir.
Dernek, kurulduğu günden beri Dünya Kadınlar Birliğinin
üyesidir. 1960-70 yılları arasında Dünya Kadınlar Birliği’nin
ikinci başkanlığını yürüttü. 2 dönem Avrupa Kadın Lobisi
Türkiye Koordinasyonu Yürütme Kurulunda görev aldı,
sekretaryasını üstlendi. 14 Örgütün birlikte yürüttüğü,
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesinin (CEDAW’ın) ve İstanbul Sözleşmesinin
uygulanması konusunda izleme ve raporlama yaptı.
Savunuculuk çalışmaları
Cumhuriyet Halk Fırkasının kurulmasından önce, Kadınlar
Halk Fırkasının kurulması girişimi, başlı başına bir
savunuculuk örneğidir. Nezihe Muhittin ve 13 kadın
arkadaşının hazırladığı tüzük ve İstanbul Valiliğine yapılan
başvuru İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.
1925 yılında Dernek Başkanı Nezihe Muhiddin’in sahibi ve
baş muhabiri olduğu “Kadın Yolu” Dergisi 4. sayısından
sonra TKB’nin yayın organına dönüştü ve adı “Türk Kadın
Yolu” olarak değişti. İlk sayılarında haftalık olan dergi bir
süre sonra aylık yayın oldu. Dergide kadının siyasi hakları
için kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Derneğin faaliyetleri
yayınlandı. Şeffaflığa özen gösterildi.
Dernek, kadınların siyasi haklarını geliştirmek için değişik
hamleler yaptı.
Bunlardan birisi de 1926 yılında
Cumhuriyet Halk Fırkasına üyelik başvurusu yapılmasıdır.
Bu başvuru da reddedildi.
Dernek, bütün tepkilere rağmen Nezihe Muhittin ve Halide
Edip’i 1927 yılındaki genel seçimlerde milletvekili adayı
gösterdi. Seçilme hakkı olmadığı halde bu adaylar ve
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Latife Hanım Türkiye’nin pek çok yerinden oy aldı. Bunun
üzerine “halk kadın milletvekili seçmeye hazırdır” denilerek
savunuculuk çalışmalarına devam edildi. Karar vericilere
“halk değil, siz tutucusunuz” denildi ve meclisin içinde
lobicilik çalışmaları yapıldı. Kadınların seçme seçilme
hakkına ilişkin yasal düzenleme yapılmasını sağlamak için
Erkek milletvekilleriyle işbirliği yapıldı. Dönemin milletvekili
Tunalı Hilmi, bu konuda meclise tasarı getirdi, ancak
mecliste
konuşturulmadı.
Derneğin
savunuculuk
çalışmalarının da etkisiyle kadınlar, 1930 yılında
Belediyelerde, 1933 yılından sonra köy ihtiyar heyeti ve
muhtarlık ve 5 Aralık 1934 yılında da milletvekili seçme ve
seçilme hakkını elde etti.
Derneğin ikinci kuruluşundan sonra, 1950 yılı
seçimlerinde, kadın adayların artırılması ve kadın
seçmenlerin kadın adayları desteklemesi çağrısı yapıldı.
1950’li yıllarda “aile reisliği” ve “kadının soyadının
evlenince değişmesi” konuları tartışıldı.
1954 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına
Çalışan Dernek” statüsünü kazandı.1964 yılında Dernek
üyelerinden
Zerrin
Tüzün
ve
Übeyde
Belli
Cumhurbaşkanlığı kontenjanından senatör seçildi. Zaman
içerisinde dernek üye ve yöneticilerinden olan 12 kadın
milletvekili olarak görev yaptı.
1970’li yıllarda derneğin başkanı bir avukat oldu. Medeni
Kanunda ve Türk Ceza Kanununda kadın ve erkek
arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi için çalışıldı. Türk
Ceza Kanununun ve Medeni Kanunun eşitlik ilkesine
uygun olması gerektiği söylendi. Yapılan çalışmalar
sonunda, 1990’li yılların sonunda Türk Ceza Kanununda
kadının ve erkeğin zinasının farklı cezalandırılması
hükmünü Anayasa Mahkemesi değiştirdi.
Dernek, 1998 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren ve
kadına yönelik şiddet konusunda hükümler içeren 4320
Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun yazımında ve
hayata geçmesinde görev aldı. Kadına yönelik şiddetle
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mücadelenin en önemli uluslararası güvencesi olan
İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa
Konseyi Sözleşmesi) çalışmalarına katıldı. 2008 yılında
Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
yürürlüğe girdi. 2012 yılında, 6284 sayılı Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi ve Ailenin Korunmasına Dair Yasanın
hazırlanması aşamasında aktif rol aldı.
Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın çatısı altında, sivil
toplum örgütlerinin katıldığı ve kadınla ilişkilendirilen
eğitim, sağlık ve hukuk komisyonları kuruldu. Karar
vericilerle birlikte bu komisyonlarda görev aldı,
danışmanlık yaptı. Zaman zaman kanun tasarılarını
hazırladı, bakanlar da köprü görevini yaparak tasarıyı
meclise taşıdı. Tasarılar görüşülürken mecliste toplantılar
izlendi.
Medeni Kanun Değişikliklerine İlişkin çalışmalar devam
ederken imza kampanyaları düzenlendi. Karma dernekler
de çalışmalara destek verdi. Tüm milletvekilleri ile birebir
görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları yapıldı, gerekli
dokümanlar milletvekillerine verildi. Bir kişi ikna
edildiğinde, onun da komşusunu, çevresini etkilediği tespit
edildi. Bu bir lobicilik stratejisi olarak kullanıldı.
Ulaşılamayan kişilere faks çekildi. Mecliste istenmeyen
gelişmeler olduğunda meclisin faks ve telefonları
kitlenmek suretiyle konuya dikkat çekildi. Kadın örgütleri
arasındaki iletişim güçlendirildi.
Yurtdışından da
Türkiye’nin bu başarısı takdir kazandı.
Savunuculuğu görünür kılmanın, kamuoyuna mal etmenin
bir yolu olarak mitingler yapıldı. Bunların bazılarına
milletvekilleri de katıldı. Örneğin Türk Ceza Kanununda
yapılması istenen değişiklik için kadın örgütleri organize
edilerek Kızılay’dan meclise kadar yürüyüş yapıldı.
Sloganlar atıldı. Mecliste yapılan lobicilik çalışmaları
sokakta görünür hale geldi. Cemil Çiçek Adalet
Bakanıyken, Türk Ceza Kanununun basına tanıtımı
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sırasında yaptığı bir konuşmada
örgütlerinin yasasıdır” dedi.

“bu

yasa

kadın

Kadın haklarıyla ilgili tartışmalardan birisi de kadının
soyadının da aile soyadı olabilmesi durumudur. Kendisinin
ya da kocasının soyadını kullanma tercihinin kadına
bırakılması gerektiği, çocuğa da 18 yaşından sonra kendi
soyadını seçme hakkı verilmesi iddiasıyla Adalet
Bakanlığınca bir kanun tasarısı hazırlandı. Ancak bu tasarı
yasalaşmadı. Bu konuda avukat bir kadın Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yaptı. Kızlık
soyadını tek başına kullanma imkânını elde etti.
Kadın hakları konusunda eğitim programları düzenlendi.
Panel, konferans ve değişik etkinliklerde bilinçlendirme ve
farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi. Geniş katılımlı
toplantılara katılmak, üye kazanma yollarından biri olarak
benimsendi. Kamu STK işbirliğine önem verildi. Olumlu dil
kullanmaya özen gösterildi.
Halen başta Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları olmak
üzere, çeşitli yasa tasarılarının hazırlanmasına fiilen
katkıda bulunulmakta ve bu tasarıların yasalaşması ve
kamuoyu desteğini kazanmak için çeşitli yöntemler
uygulanmaktadır.
İletişimde yüz yüze görüşmelerin yanı sıra, web sitesi,
ulusal ve yerel basın, televizyon programları, sosyal
medya araçları, telefon ve faks kullanılmaktadır.
Kampanyalar
1925 yılında eşit işe eşit ücret temasıyla kampanya
başlatıldı.
Dernek, 1996 yılından bu yana “yasalar önünde tam
eşitlik” kampanyasını sürdürdü, temel yasalardaki
eşitsizliklerin giderilmesi yönünde savunuculuk çalışmaları
yaptı. Kadın örgütleri bu temanın altında toplandı. 10-15
örgüt iken sayı 300’e çıktı.
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Ulusal Eğitime Destek Kampanyasına yurdun üzerindeki
tüm şubeleri ile katılan Türk Kadınlar Birliği bu
kampanyayı,
okuma
yazma
bilmeyen
tek
kişi
kalmayıncaya kadar sürdürme azmi ve çabası içinde
olduğunu duyurdu. Bir engelliler okulu yaptırdı. 1990’ların
başında bu okul Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.
Gaziantep’te 6 derslikli bir ilkokul yaptırıldı. Dersliklerin
ikisi anaokulu dördü ilkokul sınıfıdır. Vali açılış
konuşmasında Gaziantep’te 7000 derslik ihtiyacı olduğunu
söyledi.
Araştırmalar
Dernek pek çok konuda araştırma yaptı. Bunlardan birisi
de kendi tarihleri hakkındaki çalışmadır. Türk Kadınlar
Birliği Derneği ile ilgili Ege, Ankara ve Boğaziçi
Üniversitelerinde 5 adet tez çalışması yapıldı. Dernek
tarafından Nezihe Muhittin belgeseli hazırlandı. Kadın
mücadelesi tarihine dönük araştırmalar yapıldı. Benim
Hikayem projesinde saha araştırmaları yapıldı. “İklim
mücadelesinde kadın çözümleri” araştırmaları kitap haline
getirildi. Bu projede küresel denge derneği ile ortak
çalışıldı. Konya Kulu da “erken yaşta ve zorla evlilikler”
hakkında nitel araştırma yapıldı. Pek çok kadın vakası
incelendi ve kitap haline getirildi. “Gönüllülük ne
demektir?” konferansları yapıldı ve yapılmaya devam
ediliyor.
Türk Kadınlar Birliği Derneği diğer kadın örgütleriyle
işbirliği yapmaya önem vermekte, ülke düzeyinde
tamamen örgütlü duruma gelmeyi hedeflemektedir.
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TÜRKİYE SOKAK ÇOCUKLARI VAKFI
Kuruluş hikâyesi ve kurumsal yapı
1990’lı yılların başından itibaren sokakta yaşayan ve/veya
çalıştırılan çocukların sorunlarına duyulan ilgi ve duyarlılık
arttı. Sokakların, sokak çocukları için, yaşamlarını
kaybetme, hastalanma, sakat kalma, madde bağımlılığı,
fiziksel, duygusal, cinsel şiddete uğrama, suça yönelme,
suç örgütlerinin, organ mafyasının eline düşme gibi riskleri
de barındırdığı daha açık konuşulur hale geldi.
İstanbul’da, 1994 kışında, ağır kış koşullarını sokakta
geçirmek zorunda kalan bir çocuk bir kahvehanenin
önünde donarak öldü. Basında ve kamuoyunda geniş
yankılar uyandıran olay sonrasında İçişleri Bakanlığı “hava
sıcaklığı -1’e düştüğünde spor salonlarının evsizlere
açılması” hakkında bir genelge yayınladı.
Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, böyle bu iklimde,
çocuğunu trafik kazasında kaybeden Bekir Vecdi ve
Havsa Ayşın Bingöl’ün, Çamlıca’da bir arsayı
bağışlamasıyla ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün desteğini
alarak 1996 yılında İstanbul’da kuruldu. Kurucu üyeleri
aralarında Vakıf Başkanı Yusuf Ahmet Kulca da olmak
üzere, arsayı bağışlayan çiftin oğulları, Sezen Aksu,
Müjdat Gezen, Arif Keskiner, Leyla Umar’ın da bulunduğu
36 kişiden oluşur. 32 kişiden oluşan onur üyeleri arasında
da Sertap Erener, Neslihan Yargıcı, Yasemin Kamhi,
Meral Okay, Vural Gökçaylı gibi ünlü isimler vardır.
Dört kişiden oluşan Yönetim Kuruluna bugüne kadar,
projelere göre değişmekle birlikte alanda çalışan
öğretmen, psikolog, pedagog, terapist ve öğrenciler destek
verdi.
Vakfın amacı; sokakta yaşamak ve çalışmak zorunda
kalan çocukların ve gençlerin, barınma, sağlık, eğitim gibi
temel
ihtiyaçlarını
karşılamak,
sokağın
olumsuz
koşullarında örselenmiş benliklerinin onarılması ve
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toplumsal
kimliklerinin
bulunmaktır.

yeniden

inşasına

katkıda

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, sokakta yaşayan
çocuklarla ilgili resmi politika ve uygulamaların
sağlanması, Sosyal Hizmetlerle koordineli çalışmaların
yürütülmesi, toplumda sosyal sorumluluk duygusu
oluşturulması, sokak çocuklarının topluma kazandırılması
için faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden biridir.
Vakfın gelirleri bağışlar, hibeler ve fonlardan oluşur. Vakıf,
zaman zaman gelir elde etmek ve farkındalık yaratmak
için bazı etkinlikler ve kampanyalar düzenledi.
Kermeslerde kupa, sticker vb satıldı. ''Dance For The
Children'', Dünya Müzikleri Çok Sesli Korosu gibi
etkinliklerden sağlanan gelirler vakıf amaçlarında
kullanıldı. Gülümsetmek elimizde kampanyasıyla, Doğu ve
Güneydoğu İllerindeki çocuklara temel kırtasiye ihtiyaçları,
kışlık mont, çanta ve ayakkabı, kitap yardımı yapıldı.
Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, devlet kurumları ile işbirliği
içinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bağış ve gönüllülük
esasına dayanan faaliyetleri ile kurulduğu günden bu yana
binlerce sokak çocuğunun hayatına katkı sundu. Vakıf
kendi kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler de
gerçekleştirdi. Maltepe Üniversitesi’nin, Türkiye Sokak
Çocukları Vakfı gönüllülerine verdiği “Kuramdan
Uygulamaya Sokak Çocuğu Olgusu: SOYAÇ Müdahale
Yöntemi” başlıklı eğitim de bunlardan birisidir.
Etkinlikler
Vakıf, Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde kalan,
ülkelerinden ayrılmak zorunda kalırken anne babalarını
yolda kaybettikleri için ‘refakatsiz’ konumunda kabul edilen
mülteci çocuk ve gençlere yönelik bir eğitim programı
düzenledi. Gönüllü 10 öğretmen, gençlere hafta sonları
Türkçe, matematik, İngilizce ve bilgisayar dersleri verdi.
Spor ve müzik etkinlikleri gerçekleşti. Müzik, ritim ve
beden uyumunun yaratıcı bir şekilde ifade edilmesini
amaçlayan “Orff Yaklaşımı” ile uygulamalar yapıldı.
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23 Nisan etkinliği olarak Ağaçlı Çocuk Destek
Merkezi’ndeki bir grup çocuk Vialand Eğlence Merkezine
götürüldü. Gün boyu etkinliklere katılım sağlandı.
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin
(SGDD) Karagümrük binasında Suriyeli çocuklara yılbaşı
etkinliği düzenlendi. Gönüllüler oyuncak bağışı yaptı.
Drama gösterisi yapıldı. Çocukların daha önce yazdıkları
oyuncak dilekleri temsili Noel Baba tarafından dağıtıldı.
Vakfın Üyelerinden Tenor Berk Özbek 5 kişilik
orkestrasıyla Irmak Okulları Kültür Merkezinde konser
verdi. Konsere Yel Değirmeni Çocuk ve Gençlik
Merkezindeki çocuk ve gençlerle, Afrikalı, Afgan, Suriyeli
sığınmacı çocuklar katıldı.
Projeler
Hizmet sağlayarak savunuculuk yapan Vakıf, sokak
çocuklarının ve gençlerin sorunlarıyla ilgili çözümler
geliştirerek bu çözümleri küçük ölçüde uyguladı. Bu
uygulamalara ilişkin proje bilgileri aşağıda verilmiştir:
Sokaktalar Projesi
Proje 2002 yılından itibaren, her yıl Türkiye’nin bir ilinde
olmak üzere, üniversitelerin ev sahipliğinde yapılan bir dizi
akademik sempozyumdan oluşmaktadır. 2006 yılına kadar
devam eden bu projenin temel amacı, çocuk hakları
duyarlılığı içinde, Sokaktalar Bildirgesi’nde yer alan ilkeler
çerçevesinde çalışmayı arzu eden devlet ve sivil toplum
kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyenler ve gönüllüler
arasında bilgi iletişim, etkileşim ağı oluşturmaktır.
I. Sokaktalar Sempozyumu’nda ‘Sokaktalar Bildirgesi’
hazırlandı. II. Sokaktalar Sempozyumu ise Ankara
Üniversitesi’nde gerçekleşti. III. Sempozyum, Samsun 19.
Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleşti. Bu Sempozyumda
ergenlerde madde bağımlılığı konusu ele alındı. IV.
Sempozyum, Kırıkkale Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Ana başlık olarak ‘çocukta istismar, seks işçiliği ve çocuk
pornografisi’ konusu ele alındı.
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Vakıf; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde farkındalık
seminerleri verdi. Bu çocuklar için ne yapabiliriz? Onlara
Nasıl davranmalıyız? Nasıl destek olabiliriz konularında
bilgilendirmeler
yaptı.
Bu
çocukların
ailelerinin
yanındayken yakalanabilirse, desteklenebilirse sokağa
düşmeleri çok az maliyetle önlenebileceği konusu
üzerinde duruldu. Vakıf, zaman zaman TBMM’ye,
uyuşturucu komisyonlarına katılarak görüş bildirdi.
Gençlik Evi Projesi (GEP)
GEP, gençlerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak
için vakıf tarafından tahsis edilmiş evlerden oluşan bir
projedir. Bu proje 2002-2014 yılları arasında uygulandı ve
sokak yaşantısı/geçmişi olan ilköğretim mezunu, lise ve
dengi bir okula devam etmek arzusundaki gençlerin bu
ideallerini gerçekleştirmeyi amaçladı.
GEP ile birlikte gençler, ev yaşantısıyla ilgili olarak yeni
kavramlar tanımayı, sosyal hayata olumlu bir şekilde
adapte olmayı ve artık geçmişte kalan sokak yaşantılarının
izlerini silmeyi başardı. Bu projede, gençlerin eğitimlerini
sürdürebilmeleri için gerekli koşulların sağlanması ve
kendilerine uygun yaşam alanı oluşturabilmeleri için bir
model oluşturuldu. Apartman dairesi olarak kiralanan
evlerde 5-6 kişilik gruplar halinde kalan gençler, hem ev
şartlarına uyum sağlamayı öğrendi hem de eğitimlerine
devam etti. Vakfın gönüllü profesyonelleri tarafından
düzenli olarak psikolojik ve sosyal destek aldılar.
Gençlik Evinde yetişen gençlerden 7’si üniversiteden
mezun oldu. Görsel iletişim ve tasarım, fotoğrafçılık,
müzik, turizm, el sanatları ve ofis yönetimi gibi alanlarda
eğitim alan gençler kendi düzenlerini kurdu. Bu gençler
okul içi ve okullar arası sanat, spor, satranç gibi
etkinliklerde başarılar elde ederek çeşitli ödüller kazandı.
Üniversiteyi kazanamayan diğer gençler askerlik görevi
boyunca Vakıf tarafından desteklendi ve askerden
geldikten sonra iş hayatına girerek çalışmaya başladı.
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Eldiven (Body is Midpoint) Projesi
Eldiven
Projesinde,
Suriyeli
sığınmacı
çocuklar,
İstanbul’un dezavantajlı bölgelerindeki çocuklarla birlikte
bir beden ve sanat atölyesinde buluştu. Çeşitli etkinliklerin
yanı sıra dans tiyatrosu yapıldı. Bu sayede, toplumlar
arasındaki
önyargıların
azaltılmasına
çocuklardan
başlayarak katkı sağlandı. Çocuklar arasındaki dil engeli,
beden diliyle aşılarak, kendilerini ifade edebilecekleri bir
ortam oluşturuldu. Ayrıca sanat terapisi ile çocukların hem
rehabilitasyonuna katkı sağlandı, hem de yeni
yaşamlarındaki ‘yabancılık’ duygusu azaltıldı.
2015 Mayıs ayında başlayan projede, Kasımpaşa ve
Tarlabaşı bölgelerinde yaşayan ve Beyoğlu ilçesindeki bir
ilkokula devam eden Suriyeli çocuklardan seçilen 7 kişilik
bir grup ile yine aynı okuldan 20 civarında Türk, Kürt ve
Roman öğrenci grubuyla çalışma gerçekleştirildi.
Çocuklara dans ritim ve görsel sanatlar eğitimleri verildi.
Hedef grup, bu çalışmaları kendi okullarındaki öğrenci
arkadaşları ile beraber gerçekleştirdi. Böylece yaşadıkları
ortamda arkadaşlarıyla daha yakın ortak paylaşımlarda
bulundular.
Bu çalışma bütün sınırlamalardan ve önyargılardan uzak,
dostluk duygusunu pekiştirerek Suriyeli, Türk, Kürt ve
Roman çocukları birbirine yakınlaştıran bir uygulama
olarak amacına ulaştı.
Atletizm Gelişim Okulu
Projenin amacı, dezavantajlı (dar gelirli, Afganistan,
Suriye, Somali, Kongo kökenli sığınmacı, vb) ve
sokaklarda çalıştırılan çocukların spor aracılıyla fiziksel,
zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin sağlanması, özgüvenli
bireyler olarak topluma kazandırılmaları, meslek sahibi
olmaları için sosyal ve bilişsel yeteneklerinin geliştirilmesi
ile madde bağımlılığı ve şiddet yönelimi gibi olası
tehditlerin azaltılmasıdır. Proje kapsamında dar gelirli
ailelerden gelen dezavantajlı gençler ile farklı etnik ve
ulusal kökene sahip sığınmacı çocuklar koşu, atlama ve
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atma dallarında eğitim aldı. 14-18 yaş aralığındaki sosyal
bağları hasarlı ya da kopuk olan 40 çocuğa, atletizm sporu
sayesinde topluma entegre edilmelerine ve geleceğe daha
olumlu bakmalarına katkı sağlandı.
Savunuculuk
Vakıf, özellikle yoksul ve toplum dışına itilmiş sokak
çocuklarının hayatlarını doğrudan etkileyen konularda
insan
merkezli
savunuculuk
yapmaktadır.
Vakıf
Yöneticileri, milletvekillerini zaman zaman ziyaret ederek,
sokak çocuklarının sorunlarını anlatmakta ve görevlerini
hatırlatmaktadır. İstanbul’da ilk defa evlerinden kaçan
çocuklar için sığınma evi açılması, Gençleri Koruma
Kanunu’nun düzenlenmesi, gençlik polisi ve aile
mahkemeleri tarafından destek verilmesiyle ilgili talepler
iletilmektedir.
Şu anda Türkiye’de ne kadar sokak çocuğu olduğu
bilinmiyor. Sığınmacılarla birlikte rakamlar oldukça
büyüdü. Vakıf, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan acil bir
şekilde sokakta çalıştırılan, evden kaçan, suç işleyen
çocukların istatistiki bilgilerini oluşturmasını beklemektedir.
Sokaklarda yaşamanın bir tercih değil bir zorunluluk
sonucu
ortaya
çıktığını,
sokakların
çocukların
yaşayabileceği yerler olmadığını, sokaklarda yaşayan
çocukların da bizim çocuklarımız olduğunu hatırlatan ve
toplumda bu konuda yüksek bir bilinç oluşturan vakfın
faaliyetleri, çeşitli projelerle ve kamu kurumları ile işbirliği
içinde devam etmektedir.
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UÇAN SÜPÜRGE
Kuruluş hikâyesi ve kurumsal yapı
1980 sonrası feminist hareketin güçlenmesi, 1995 yılında
yapılan Dünya Kadın Konferansı ile 1996 yılında
İstanbul’da gerçekleşen Habitat Konferansı, feminist
hareketlere ivme kazandırdı. Kadının Statüsü ve Sorunları
Genel Müdürlüğü yerine Kadından Sorumlu Devlet
Bakanlığı kuruldu ve devlet feminizmi tartışılmaya
başlandı. Kadınların emeklerine, kimliklerine, bedenlerine
sahip çıkma anlayışı ön plana çıktı ve örgütleşme arttı.
Uçan Süpürge’nin kuruluş hikâyesi, 12 kadının yoğun
çalışmaları ile başladı. Kadınlar ve kadın örgütleri
arasındaki iletişimi, dayanışmayı ve işbirliğini artırmak,
kadınlarla ilgili aksaklıkları görünür kılmak ve bu
aksaklıkları gidermek, genç kuşaklar ile birlikte çalışmak
ve uluslararası kuruluşlar ile ağlar kurmak en önemli
kuruluş hedeflerindendi. Öncelikle ihtiyaçlar tespit edildi.
İlk dönemde belirli bir mekân olmadığından daha çok
evlerde bir araya gelindi. İsim konusunda kamuoyu
araştırmaları yapıldı. Pek çok kadınla yapılan görüşme
sonunda, Hava, Meryem, Kibele gibi isimler arasından
Ayşe Düzkan’ın önerdiği “Uçan Süpürge” ismi, Pazartesi
Dergisinin toplantısında bir araya gelen 100 kadının
alkışlarıyla kabul edildi.
O dönemde dernek kurmanın zorlukları nedeniyle
dünyada örnekleri olan “kâr amacı gütmeyen şirket”
kurulmasına karar verildi. Kuruluş aşamasında ihtiyaç
duyulan 70 TL, Hollanda’dan Türkiye’ye kadın hareketleri
konusunda eğitim almaya gelen, azınlıklardan oluşan, 16
kişilik “Aysa” grubu tarafından “mayanız olsun” denilerek
bağışlandı. Böylece Uçan Süpürge 13 Kasım 1996’da kâr
amacı gütmeyen bir şirket olarak hayatına başladı. Şirketin
karar defterine, elde edilen kârın kadının statüsünü
yükseltmeye yönelik kullanılacağı yazıldı. Şeffaflığa önem
verildi. Denetim faaliyeti bağımsız denetçilere yaptırıldı.
Avrupa Birliğinin artık şirketleri desteklemeyeceğini
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duyurması üzerine 2009 yılında Uçan Süpürge Derneği
kuruldu. 2017 yılında Uçan Süpürge Vakfı kuruldu. Vakıf
senedi hazırlanırken araştırmalar yapıldı, gönüllü
avukatların görüşleri alındı. Vakıf, Türkiye’de Kadın
Kurultayı, İstanbul Sözleşmesi, Nafaka, Kadın Sığınakları,
Pekin +25, Çocuk Gelinlere Hayır gibi birçok platformun
üyesidir. Yurtdışında ise Girls Not Brides Ağı ile Dünya
Kadın Filmleri Festivalleri Ağının üyesidir.
Vakfın 15 kişiden oluşan danışma kurulu vardır. Uçan
Süpürgenin en önemli gelir kaynakları bağışlar, hibeler ve
fonlardır.
Projeler ve faaliyetler
Uçan Süpürge, hiç şubesi olmamasına rağmen yurt
çapında çalışmalar yaptı. 1997 yılında bütün illerdeki
kadın örgütlerinin tek tek kapısı çalındı. İhtiyaçlar ve
olanaklar araştırıldı. Çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Yapılan ilk çalışmalarda kadın örgütlerinin yaklaşık
%99’unun yardımseverlik faaliyeti yaptığı tespit edildi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında zamanın gerekleri göz önüne
alınarak İsmet İnönü’nün imzası ile valiliklere gönderilen
talimatlarla tüm vali eşlerinin yardımsever derneklerinin
doğal başkanı olduğu bildirilmiş, bu talimatın izleri bazı
illerde son zamanlara kadar sürmüş olduğundan, bu
örgütlerde hiyerarşik bir yapının oluştuğu gözlendi.
Sonrasında “kadınların hiyerarşik bir yapıda olmadığını
hissettirmek” üzerine çalışıldı. CEDAW (Kadına Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi)
sonrasında yardım seven dernekleri, çalışmalarını kadın
politikaları üzerine genişletti.
Bölge toplantılarından sonra kadın örgütlerinin deneyim
alışverişine çok ihtiyaç duyduğu fark edildi. Rize’deki
kadınların geleneksel aletlerle Rize bezini üretip satmak
için uğraştığı öğrenildi. Aynı hafta Muğla Valisi Lale
Aytaman Buldan ve Muğla bezi üreten kadınların önce
satış yerlerini (Boyner) sonra üretim ve bağlantılarını
organize ederek başarı sağladığını anlattı. Muğla’daki
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kadınların geleneksel bezleri üretip pazarlaması stratejileri
Rize’de örnek alındı. Bu başarıların yaygınlaştırılması
gerektiği fikrinden yola çıkılarak üç ayda bir çıkan Uçan
Haber Dergisinin yayınına başlandı. Daha sonra kadınların
okuma yazma bilmiyor olabileceği ya da dergiye
ulaşamayabileceği dikkate alınarak 8 yerel radyoda ve
TRT’de haftada bir kez canlı yayınlanan bir kadın
programı yapıldı. Bu programın CD’leri alınıp yerel
radyolarda tekrar yayınlanması sağlandı. Daha sonra
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden 16 öğretim
görevlisi kadrosuyla birlikte TRT 2’de “Masalın Eksik
Yüzü” ve “Aramızda Kalsın” televizyon programları yapıldı.
Uçan Süpürge, 81 il ve 9 ilçede Köprüler Kuruyorum
Projesini uyguladı. Proje kapsamında kadınları buluşturup,
birbirlerine deneyimlerini aktarmaları için ortam hazırlandı.
Yüzlerce kadınla ve kadın örgütüyle bir araya gelindi.
Kadınlar Uçan Süpürge Yerel Kadın Muhabirleri ve yerel
yönetimlerle buluşturuldu. Etkinlikte, iki film gösterildi.
Filmlerden ilki, kız çocuk dünyaya getirdiği için dışlanan ve
şiddet gören kadınların öyküsünü, diğeri de köyünde
yaptığı keçeleri yurt dışına pazarlayan bir kadının
başarısını anlattı. Gösterimin ardından kadınlar arasında
sohbet yapıldı. Sohbetlerde kadınlar, sıkıntılarını,
sevinçlerini paylaştı ve yerel yönetim temsilcilerine aktardı.
Uçan Süpürge ekibi, bu sohbetleri kaydetti. Bu
toplantılarda kullanılan dile ve geride bırakılan kadınları
yalnızlaştırmamaya dikkat edildi.
Kadın sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları
arasındaki işbirliği ve iletişimi artırmak için bütün illerde İlk
Adım
Projesini
gerçekleştirdi.
Kadın
örgütlerine
savunuculuk stratejileri konusunda eğitim verildi.
2000 yılında kurulan, İngilizce ve Türkçe yayın yapan web
sitesinde kadınların bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir
sayfa oluşturuldu. Burada günlük basında çıkan haberlerin
yorumları yapılsın diye düşünüldü. Ancak kadınlar ile ilgili
haberlerin basına kadın bakış açısı ile yansımadığı fark
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edildi. Bu tespitten Yerel Kadın Muhabirler Ağı Projesi fikri
doğdu. Yeniden tüm Türkiye gezildi. Sendikalara, siyasi
partilere, kadın örgütlerine ulaşıldı. 5N 1K bilgisi olan
değil, 5 duyusu olan muhabirler arıyoruz sloganıyla yola
çıkıldı. “Bilgisayar kullanmayı bilmeyenler elle yazıp
adresimize ödemeli postalasın” yaklaşımı benimsendi.
Yerel Kadın Muhabirler Ağı Projesi kapsamında değişik
illerden muhabirlik yapmak isteyen 600’den fazla kadına, 8
hafta süren, röportaj yapma, kadına yönelik şiddetin
medyada temsili, haber toplama ve yazma, insan hakları
ihlalleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verildi. Yerel
kadın muhabirlerinin yazdığı haberler zamanla ulusal
medyada da yer buldu. Üçüncü sayfa haberleri zamanla
birinci sayfada yayınlanmaya başladı. Zaman zaman
yerelde tespit edilen kadın başarıları da haberlerle görünür
hale getirildi. Mersin Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu
bunlardan birisidir. Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesinde
yaptığı çalışmalar nedeniyle Şirket Yöneticisi Halime
Güner, 2006 yılında Ashoka Fellow seçildi. Ashoka
Fellowship Uluslararası Programında, sosyal girişimciler
desteklenmektedir.
Almanya’dan bir grupla Gölge Meclis Projesi uygulandı.
Yereldeki kadınların kendilerini mecliste nasıl ifade
edebilecekleri konusunda çalışıldı ve Demokraside Kadın
İzleri Projesi uygulandı. Projede milletvekilleri ve kadınlar
arasındaki
iletişim
artırılırdı.
Kadınların
meclis
kürsüsünden yerel sorunlarını dile getirmeleri sağlandı.
Gençler Köprüler Kuruyor Projesinde toplumsal cinsiyet
eşitliği ekseninde Ankara’daki Üniversitelerle, Fransa ve
Bulgaristan Üniversiteleri bir araya getirildi. Kadın
Örgütleri, üniversite ve yerel yönetimler Patikalardan
Yollara Projesinde ortak çalışmalar yaptı.
Üç kez Ulusal Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı
organize edildi. 2000 yılındaki Pekin +25 Toplantısına 149
kadın örgütü, 2003 yılındaki 2. Ulusal STK Toplantısına
453 kadın örgütü, 2013 yılındaki 3. Ulusal STK
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Toplantısına 600 kadın örgütü katıldı. Toplantılarda atölye
çalışmaları düzenlendi.
Milli Eğitimle çalışılan “Benim Madam Curiem” projesinde
meslekler üzerindeki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekildi.
Adım Adım Kampanyası erken yaşta zorla evliliklerin
önlenmesini gündeme taşımak için yapıldı. Bir başka
kampanya örneği de Bana Ses Ol Kampanyasıdır.
Uçan Süpürge’nin kapasitesinin geliştirilmesine her zaman
önem verildi. Uluslararası kadın çalışmaları konusunda
araştırmalar ve inceleme gezileri düzenlendi. Nijerya,
Nijer, Bangladeş ve Hindistan’daki kadın örgütlerinin
savunuculuk stratejileri konusunda bilgi alındı.
MALALA ile yapılan ortak çalışmalarda mülteci hakları
nelerdir, insanların hakları nelerdir, gibi konularda eğitim
düzenlendi. Ev ziyaretleri yapıldı. İnsan ve kadın hakları
konusunda, istismar görülmesi durumunda müdahil
olundu. Örneğin 13 yaşındaki bir kız dedenin
istismarından, babanın direncinden kurtarılarak okula
kaydettirildi. Okul müdürü de yerimiz yok dediği için milli
eğitimdeki yetkililer bilgilendirildi, böylelikle çocuğun okula
kaydı yaptırıldı.
Hemşire ve ebelerin kadın hakları konusunda
bilinçlendirilmeleri ve bunu kadınlara aktarmaları
konusunda çalışmalar yapıldı. Stajyer avukatlara “çocuğun
yüksek
yararı”
kavramı
konusunda
kendilerini
geliştirebilmeleri için, canlı tanık ifadelerinin de bulunduğu
video ve eğitim materyalleri hazırlandı. Çocuk gelinler
konusunu gündemde tutmak için Boğaz Köprüsü
maratonuna katılım sağlandı. Sabahın altısında “iyilik
peşinde koşan insanlarla” taksimde bir araya gelindi.
Uluslararası Uçan Süpürge Film Festivali
Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak
amacıyla 1997 yılında, Türkiye’de ilk kez Uluslararası
Kadın Filmleri Festivali düzenlendi. Festival zaman
içerisinde geleneksel hale geldi. Uluslararası Film
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Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jürisi tarafından
ödül verilen tek festivalidir. Festival, Avrupa Kadın Filmleri
Festivalleri Ağının üyesidir. Film Festivalinin 17 kişiden
oluşan danışma kurulu vardır.
Ankara’da yapılan Festivalin en belirgin özelliği, yönetmeni
kadın olan uzun ve kısa metrajlı filmlerle belgesel ve
animasyon filmlerinin belirli bir tema ile izleyiciye
sunulmasıdır. “18’in halleri”, "Sevgi Neydi?" temaları
bunlardan bazılarıdır. Festival süresince aynı temalar
üzerine panel, söyleşi ve sergiler düzenlenmektedir.
İlk yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle
gerçekleştirilen Festival'e zamanla Bakanlığın desteği
azaldı. İş dünyasından, elçiliklerden destek alındı.
Festivalin 6. yılından sonra sinemaya emek vermiş
kadınları hatırlatmak ve bu emekleri unutturmamak için
"Uçan Süpürge Onur Ödülü" ve Yeşilçam’ın ilk kadın
yönetmeni olan Bilge Olgaç adına Başarı Ödülleri
verilmektedir. Genç kadın oyuncuları yüreklendirmek,
sinema alanındaki üretimlerine dikkat çekmek ve güçlü,
olumlu kadın rollerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla
2009 yılından bu yana Genç Cadı Ödülü verilmektedir.
2013 yılından itibaren “uğraşına” bir ömür vermiş kadınlara
“Tema Ödülü” verilmeye başlandı. Bu ödülün ilk sahibi
Yıldız Kenter oldu.
21. Film Festivalinin faaliyetleri bittikten sonra Bakanlık
festivalden desteğini çektiğini açıkladı. Bu olay üzerine
Uçan Süpürge yöneticilerinin basında yer alan iki röportajı
İngilizce, Almanca ve Fransızcaya çevrilerek dünyada aktif
olan 30 film festivaline gönderilip destekleri istendi. 2019
yılında yirmi ikincisi düzenlenen film festivaline, 66
ülkeden 1721 film katıldı. Alt yazı giderleri büyük ölçüde
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.
Festivalin ana giderleri olan ulaşım, konaklama, Opera
Sahnesi ücretleri gibi giderler, büyük ölçüde ayni ve nakdi
yardımların katkılarıyla karşılandı. Uçan Süpürge Onursal
Başkanı Türkan Şoray’ın basında yaptığı çağrı,
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yardımların miktarını önemli ölçüde artırdı. Kültür
Bakanlığı da desteğine devam etme kararı alarak 99.000
TL katkı sağladı. Afişlerin maliyetini bir gönüllü üstlendi.
Billboardlar ve ışıklı panoları ücretsiz olarak kullanma
fırsatı elde edildi.
Savunuculuk çalışmaları
Uçan Süpürge, bütün çalışma ve projeleriyle var olan
aksaklıkları görünür kılmak ve bunların değişimi için
mücadele etti. Bir STK olarak kadınlar ve karar vericiler
arasında köprü görevini üstlendi. Şiddetten ve öfkeden
arındırılmış dil kullanılmasına dikkat edildi. “Suyun
seviyesinin yükseltilmesi, hepimizi yükseltir” yaklaşımıyla,
81 ilde ve tüm kadın örgütleriyle birlikte hareket edildi.
Kadın örgütleri savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinde
birbirlerini destekledi. Bu kapsamda Anayasa, Medeni
Kanun, Türk Ceza Kanunu gibi temel yasalarda kadınlar
lehine değişiklikler ve bazı yeni düzenlemeler yapıldı.
Türk Ceza Kanunu’nun 438. maddesinin iptali için Güven
Park’ta eylem yapıldı. Türk Ceza Kanununda kadınlar
lehine değişiklikler yapılırken çalışmalar sürekli izlendi.
Uluslararası sözleşmelere tutunarak hareket etme
stratejisi uygulandı. Zaman zaman lobicilik çalışmaları
Mecliste, milletvekillerinin odalarında,
hatta gittikleri
restoranlarda yapıldı. Mecliste oylama yapılacağı günün
öncesinde milletvekilleriyle tekrar görüşmeler yapıldı.
Düzenlemede istenmeyen kısımlar varsa “şu cümleden
memnun değiliz” ifadesi ile beklentiler iletildi.
Kadın örgütlerinin birlikte ve kararlı duruşu sonucunda,
Anayasanın eşitlikle ilgili 10. maddesine “Kadınlar ve
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama
geçmesini sağlamakla yükümlüdür” fıkrası eklendi.
Kadın örgütlerinin savunuculuk ve lobicilik çalışmaları
sonucunda, aile içi şiddeti konu alan 4320 Sayılı Ailenin
Korunmasına İlişkin Kanun 17 Ocak 1998 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 1 Mart 2008
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tarihinde Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
tarafından aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin
korunması amacıyla, şiddet uygulayan aile bireyleri
hakkında
alınacak
tedbirleri
ve
bu
tedbirlerin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Ailenin
Korunmasına Dair Kanunun Uygulanmasına Dair
Yönetmelik yayınlandı.
8 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun, Uçan Süpürgenin de dahil olduğu kadın
hareketlerinin etkisiyle yapıldı. Ancak kadın örgütlerinin
hazırladığı tasarı maddelerinin bazıları mecliste eksiltildi.
ÖZGECAN olayından sonra Cumhurbaşkanlığı Makamı
tarafından şiddetle ilgili düzenlenen yuvarlak masa
toplantılarına katılım sağlandı. Kadın yönetmenlerle ilgili
bir araştırma yapıldı.
KEFEK’te (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu) çocuk
gelinlerle ilgili alt komisyonun kurulmasını sağladı. Yeni
Türk Ceza Kanunu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla eğiticilerin eğitimi toplantıları yapıldı. Bu
toplantılara 52 ilden Belediye temsilcileri katıldı. 6
milletvekili CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) şampiyonu seçildi ve bu
milletvekilleriyle koordineli çalışmalar yapıldı. Bürokratlar
ve karar vericilerle iletişim hiçbir zaman koparılmadı.
Son günlerde kadın örgütleri arasındaki işbirliği ve
motivasyonun düştüğü tespiti üzerine Kapadokya’da 2
günlük bir toplantı yapıldı. 56 kadın örgütü temsilcisi bir
araya geldi. Toplantının rapor bölümünde kadın
örgütlerinin yeniden bir araya gelmesi konusu vurgulandı.
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