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ye sordum çünkü birçok siviltoplum kurulusunun hiç ödenek
almadiklarini daha
önce duymustum.
TKB Baskani; her ku-

1

rulusa olmasa bile,

:iQ(~J!~;~et!,'(~ta!ç~~1 yaygmligi

(çok sayida

subesi) ve gücü olan,
etkin faaliyetleri
görülmüs kuruluslara, derneklere, siginma evlerine
mutlaka devlet bütçesinden destek verilmesi gerektigini,
bu kuruluslann çogu kez devletin
elini uzatarnadigi olay ve vatandaslara ulastigini,sorunlari ~ügünü,
siginma evi ve çocuk yuvalarini izle-

DevlelSTK'lara
yardiminedenkesli?
merika' da veya Avrupa ülkelerinde üniversiteye girrnek isteyen gençler artik
ögrenmeye basladilar isin sirrmi.
Eger daha önceki egitimleri sirasin-

A

da bir sivil toplum kurulusunda

yerekdisardaridenetlemegörevi

,

çalismislarsabuna ilaveten kültür,
yaptigini, yasalann degisme asamasanat, spor faaliyetlerinde bulunsinda olasi hatalari önlemusiarsa sanslari
digini arilatarak "1KB
epeyce artiyor.
gibi kuruluslarm
Sadece. diger inAma en önemlisi
farkli bir statüsü var,
sanlar için de yaS1K'lar. Çünkü bu
onlar sunduklari
sanmis bir hayat
kuruluslann toplumun
gerçekten yasanproje ölçüsünde
mis sayilir.
can damari oldugunu
bütçedenpayalir"
Albert EinsteIn
ve her bireyin onlcinn
dedi.
('defining success')
çalismasina.destek verOlay kisaca su; Ormesi gerektiginibati ülnek olarak aldigimiz,önemli bir tarikeleri iyi biliyor.
hi geçmisi olari, ismet inönü'nün
sali günü Ankara' da Türk Kason konusmasini bu BirliginGenel
dinlar Birligi toplantisindan sonra
Kurulu'nda yaptigi TKB, 1960'h yildernegin baskani Avukat Sema
lardan baslayarak devlet destegi alKendirci'yle kisa bir sohbet yapmis. 1996 ile ~003 yiliarasinda da
tim. Onun birçok konuda üzüntüleri almis (ki 'miktar önemli degil, az
oldugunu, bu üzüntülerin de devlet
da olsa raziyiz' diyorlar çünkü hiç
ve medyanin ilgisizligindenkaynakdegilse bilgisayar,toplanti salonu kilandiginibiliyordum.
ralama gibi ihtiyaçlarkarsilariiyor)ve
sonra aniden ödenekkesilivermis.
IMF iSTEMiYOR MU?
Oysa "Birlesmis Milletler
Once siviltoplum kuruluslarinin Siddetin Önlenmesi Anlasmamaddi sikintilanndan söz ederek
si"na göre devletin böyle bir mecbubasladi konusmasina. 2003 yilinda
riyetivar. Aynca 1998 yilinda (HaSTK'lara devlet- bütçesinden
san Gemid döneminde) bu konuda
ödenek vermeyi kestiIderIni an- Bakanlik'la imzalanan bir anlasma
latti. Hangi nedenle kestiklerini sor-

da mevcut

dum, "IMF istemiyor"mus.

Benim asil anlayamadigim nokta
su; Tüikiye' de tasamif tedbirleri
neden hep yapilmamasi gereken
yerlerde yapiliyor?
Sivil toplum kuruluslari, özellikle
kadin derneklerinde, sehit ve gaziler

Peki Avrupa ülkelerinde nasil çalisiyorbu kuruluslar, oralarda ödenek veriliyor mu?
Kendiici bu soruya "Avrupa' da hepsi hem devlet bütçe!iinden hem de yerel yönetimI
i

I

lerd~ destek aI~yorlar" cevabini
verdi ve devani etti:
"Bütün-dünya siviltoplum kuruluslarinigüçlendirmeve. biz zaviflat-

Ue eslerinin vol ve ,dernek ödenek/e:

rinde veya bir gazinin takma bacak-

lannda?

.

Basbakan Erdogan, Devlet Bakani Güldal Aksit U~~n ;imirl;m
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dum, "IMF istemiyor"mus.

-""'&~Masil anlayamadigim nokta

Peki Avrupa ülkelerinde nasil çalisiyorbu kuruluslar, oralarda ödenek veriliyor mu?
Kendirci bu soruya "Avrupa' da hepsi hem devlet bütçe-!imden hem de yerel yönetimlerden destek aliyorlar"~ cevabini
verdi ve devam etti:
i
"Bütün.dünya siviltoplum kuruluslarinigüçlendirmeye, biz zayiflatmaya çalisiyoruz.Devletin görevi

su; Türldye' de tasarruf tedbirleri
neden hep yapilmamasi gereken
yerlerde yapiliyor?
Sivil toplum kuruluslan, özellikle
kadm derneklerinde, sehit ve gaziler
ile eslerinin vol ve demek ödenekle: J
rinde veya bir gazinin takma bacak-

i güçlendirmektir."

kisa zamanda BM Anlasmasi'ni da
hatirlayarak bu konuya egilmeleri
gerekiyor.
- --~.

i

'Bütündernekleremaddi destek
vermesi zor olmaz mi devletin?' di-

I

lannOO?

.

Basbakan Erdogan, Devlet Bakani Güldal Aksit ve en azmdan
Meclis'teki kadm milletvekillerinin en

I
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