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Türkiye’de ne olup bittiğini daha iyi izleyebilmek için ara sıra Avrupa Birliği Avrupa 
Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin internetteki sitesini ziyaret ediyorum. Gözüme yeni çarpan 
bir bilgiyi, AB Muhibleri Cemiyeti üyelerinin dikkatine sunuyorum 
(www.deltur.cec.eu.int/english/proposal-service.html).  
 
 Müjdeler olsun size. İşiniz kolaylaşacak. 18 Kasım 2002 tarihinden itibaren, Türkiye’de sivil 
topluma AB desteği arttı. Bağımsız Sivil Toplum Kuruluşları Destek Ekibi kendi bürosunu 
kurdu. Haber şöyle:  
 

Avrupa Birliği “STK Destek Ekibi, Türk STK’larına şu çalışmalar yoluyla 
doğrudan teknik destek sağlayacaktır: ihtiyaç değerlendirmeleri yapılması, Türk 
STK’ları ile ilgili varolan veritabanlarının toplanması, genişletilmesi ve ekibin web 
sitesi yoluyla kamuoyuna sunulması, STK’lara özel kapasite oluşturma eğitimleri 
verilmesi, STK’lar tarafından düzenlenen çalıştay, konferans vs. gibi faaliyetlerin 
desteklenmesi, STK’lar arasında ağ kurulmasına yardımcı olunması, STK’ların 
finansman olanaklarıyla ilgili bilgilendirilmesi ve tüm bu bilgilerin ekibin 
interaktif web sitesinde duyurulması.  
 
“Türk STK’ları STK Destek Ekibi’ne finansman olanakları, proje hazırlama ve 
başvuruları konularında danışabilecek ve ulusal düzeyde düzenlenecek eğitim 
seminerleri yoluyla da profesyonelliklerini güçlendirme fırsatı elde edeceklerdir.  
Buna ek olarak, STK’lar AK Temsilciliği tarafından 2003 yılında başlatılacak olan 
Sivil Toplumu Geliştirme Programı dahilindeki mikro-projeler için açılacak teklif 
çağrılarına başvururken de teknik destekten faydalanabileceklerdir. 
 
“Avrupa Komisyonu bu projeyi Türkiye’de sivil toplumun rolünü güçlendirme 
stratejisinin bir parçası olarak desteklemektedir.  Sivil Toplumu Geliştirme 
Programı (STGP) ülkenin her yerinde vatandaş girişimlerini arttırmayı, Türk 
STK’larının profesyonel, idari, diyalog ve ağ oluşturma kapasitelerini 
güçlendirmeyi ve hem yurtiçinden hem de Yunanistan’dan ve AB’nin diğer 
bölgelerinden STK’larla ortaklık projeleri geliştirmelerini özendirmeyi 
amaçlamaktadır.  “ 

 
İyisiniz, hadi yine iyisiniz. İşleriniz kolaylaşıyor.  
 
Ancak bu haberi tamamlayan biraz üzüntülü bir bilgi var. Avrupa Birliği, yani oluşmakta olan 
Avrupa Birleşik Devletleri, Türkiye’den kimlere para verdiğinin listesini de açıklıyor. Sitenin 
İngilizce bölümünde Türkçe bir rapor yayımladılar: “”Sivil Toplum İş Başında”. Bu raporun 
sonlarına doğru da 1995 yılından beri Avrupa Birliği’nin para verdiği kuruluşların listesi yer 
alıyor. Ayrıca, örneğin, DİSK’in aldığı parayla ilgili olarak da bir bölüm var. Hiç yorum 
yapmadan bilgilerinize sunuyorum: 
 

“Sendikaların AB’nin oluşumunda ve çağdaş demokrasinin kurulmasında önemli 
rolleri vardır. Bu nedenle, sendikaların AB’deki bilgi birikimi ve deneyimlerinin, 
AB’ye aday ülkelere aktarılması giderek daha çok önem kazanmaktadır.  Bu 
çerçevede, Avrupa Komisyonu DİSK’in yürüttüğü projeye, MEDA Demokrasi 
bütçesinden 150.000 Euro tutarında katkıda bulundu.   
 



“Proje, Türkiye’deki sendikal haklarla ilgili ihlalleri belirlemek üzere bir Ulusal 
İzleme Komitesi kurulması, ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların 
bilgilendirilmesi, Türkiye’de sosyal hakların gelişmesi için belirlenen konularda 
çalışma grupları kurulması ve sendikacıların eğitilmesini hedefliyor.  
 
“Proje Koordinatörü DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Asena, projenin 
Türkiye için önemini şöyle açıklıyor:  ‘çalışanların örgütlenmesinin, bir ülkedeki 
demokrasinin önemli unsurlarından biri olduğu bilinci Sendikal Hak İhlalleri 
Projesi’nin oluşturulmasındaki en önemli etkendir. Son anayasanın sendikal 
örgütlenmeye getirdiği yasal kısıtlamalar teorik olarak biliniyordu ancak bunların 
günlük yaşamdaki etkilerine ilişkin bilgiler eksikti.  Bu nedenle DISK, yasal 
sınırlamaların gündelik hayattaki yansımalarını saptamaya ve sendikacıları ve işçi 
önderlerini sendikal haklar konusunda bilgilendirmeye yönelik bir programa ihtiyaç 
olduğunu kararlaştırdı.  Hazırlanan proje ETUC ile birlikte ele alındı. Finansman için 
Komisyon’a başvuruldu.’ 
 
“Proje kapsamında bölümünde, işyerlerinde hak ihlallerinin yaygınlığını saptamayı 
hedefleyen iki anket yapıldı. Gerçekleştirilen iki ayrı eğitim semineriyle Ankara, 
İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Denizli ve Edremit gibi illerde, yaklaşık 300 
sendikacıya, hakların korunması ve geliştirilmesi için neler yapılabileceği, 
sendikaların sorunları, toplu sözleşme, çalışan sınıf ve örgütlenme konularında 
eğitim verildi. Proje boyunca karşılaşılan en önemli sorun, finansmandaki 
gecikmelerdi.  Ödemelerdeki kaymalar projenin öngörülenden daha uzun 
sürmesine neden oldu.  Bu tür projeler AB’nin önemli ve vazgeçilmez unsuru olan 
Sosyal Modelin, siyasal ve toplumsal demokrasinin kavranması ve geliştirilmesi 
bakımından büyük önem taşıyor.   
 
“DISK, proje sonuçlarını ortaya koyan Türkiye’deki Sendikal Hak İhlalleri 
Raporu’nu Uluslararası bir Sempozyumda (8 Ocak 1999) açıkladı.”  (s.22-23) 

 
 
 
 


