
 

 

 

                                                                                                                                         Sayı No: 6 

DAHA GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM İÇİN  
ROTA EGE BÖLGESİ PROJESİ   

~HABER BÜLTENİ~                                                     

DAHA GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM İÇİN ROTA EGE BÖLGESİ ANKARA ÇALIŞMA ZİYARETİ 

Daha Güçlü Sivil Toplum için Rota Ege Bölgesi projemiz kapsamında 11- 13 Mart 2020 tarihlerinde Ege Bölgesinden farklı 
konu ve sektörlerdeki STK’lar ESİAD ve DESİAD öncülüğünde Ankara ziyareti gerçekleştirdiler. Katılan STK’ler şu şekildedir: 
Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği, BODER, BOTAV, BODTÜ, Kadınca Yaşam Derneği, Yelki Gençliği ve Çevreyi Koruma Kültür 
Derneği, İzmir Kadın Dünyası Derneği, Sağlıkta Kalite Derneği, BULDAN Vakfı, SOROPTİMİST Derneği, Yerli Yeşil Yeni Derneği, 
Doğanın Dili Derneği. Program kapsamında çok sayıda ziyaret gerçekleştirildi. Katılımcıların en üst seviyede verim alması ve 
kendi kapasite artırımlarına fayda sağlamak amacıyla birçok eğitim yapıldı. Bültenimizin bu sayısı Ankara Heyet Ziyaretmizi 
üzerine olacaktır. 
 
Mv. Aytun Çıray Ziyareti  
Ankara’daki ilk ziyaretimiz İzmir milletvekili Sn. Aytun Çıray’a yapıldı. Burada Sivil toplum kuruluşların nasıl Ankara’ya daha 
yakın olabileceği ve bürokrasiden en iyi şekilde nasıl faydalanabileceği üzerine fikir alışverişi gerçekleşti. Görüşmemiz 
boyunca Aytun Bey Ege bölgesi sivil toplum kuruluşlarının genel problemlerini bildiğini bunlarla ilgili çalıştığını bölgemize 
yardımcı olmak için kapılarını her zaman açık olduğunu söyledi. Sn. Meral Akşener ise STK’ların külliye ile kuracağı ilişkilerin 
önemine vurgu yaptı ve her Ankara ziyaretinde mutlaka iletişim kurmaya çalışmanın önemini ekledi.  
 
Mv. Faik Öztrak ve Mv. Seyit Torunoğlu 
Ankara’daki ikinci ziyaret ana muhalefet partisi genel başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torunoğlu’larına yapıldı. 
Mevcut ekonomik durumdan sivil toplum kuruluşlarının ne kadar etkilendiği konusunda karşılıklı fikir alışverişi bulunuldu. 
Faik Bey, Covid’19 salgınının ekonomik etkilerinin henüz başlamadığı fakat iş dünyasını uzun süreli olarak etkisi altına 
alacağını belirtti. Seyit Bey ise yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptığını ve 
bu destekleri arttırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.  
 
Türkiye Ulusal Ajans ziyareti 
Katılımcılar daha sonra Türkiye ulusal ajansını ziyaret etmek için ajansı genel müdürlüğüne geçtiler burada Erasmus+ 
programı ile ilgili çok detaylı bir sunuma katıldılar. Programla ilgili gerekli tüm bilgileri ilgili uzmandan örnekleriyle birlikte 
dinlediler ve soru sorma fırsatı buldular. Erasmus+ programı sivil toplum kuruluşları için önemli bir kaynak aynı zamanda da 
kapasite artırma için önemli bir araç. Bu sebeple bu programdan doğru program ortakları ile faydalanmak Ege bölgesi STK’ları 
için önemli bir kapasite artırma ve gelişme aracı da olacaktır. 
 
Ankara İletişim ve Danışmanlık Ofisi Networking Kokteyli 
Günün son etkinliği olarak proje kapsamında Ankara’da açılan iletişim ve danışmanlık ofisine geçildi. Burada yapılan 
networking kokteyli sayesinde katılımcılar Ankara’daki bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcılarla birlikte 
sohbet etme şansı buldular. Hem iletişim hem kendi kurumlarını tanıtma imkanı elde eden katılımcılar, oluşabilecek yeni 
ortaklıklar için zemin aradılar. 2 saat süren kokteyl sırasında katılımcılar Ankara ofisinden nasıl faydalanabileceklerini de 
tecrübe etmiş oldular. 



 

 

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı  

Programın ikinci gününün ilk ziyareti Avrupa Birliği Başkanlığına gerçekleştirildi. Ziyaretimiz sırasında Proje Uygulama 

Dairesi Başkanı Sayın Hakan Atik sivil toplum programları ile ilgili bir sunum yaptı. Sivil toplum desteği projelerini ve Avrupa 

birliği sürecinde STK ilişkilerinin önemi konusu sıkça vurgulandı.  Daha sonra AB Başkanlığı Mali İşler ve Proje Uygulama 

Genel Müdürü Sn. Bülent Özcan, sivil toplum programlarının Avrupa Birliği Başkanlığı için ne kadar önemli olduğunu ve 

projelerin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını aktararak İzmir’de kapısını her zaman çalabilecekleri bir 

temsilcileri olduğunu katılımcılara belirtti. Amaca yönelik projelerle sivil toplumun güçlenmesine verdikleri önemi 

vurgulayan Sn. Özcan, bu konuda samimi desteklerini çekinmeden vereceklerini aktardı.  

TBMM Ziyaretleri 

Heyetin programı süresince iki farklı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaret edildi.  Burada Ege bölgesinin 

milletvekilleri ile bir araya gelindi, bölgenin sorunları, iş dünyasının problemleri ve proje katılımcısı olan derneklerin 

talepleri dile getirildi. Hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri Ege bölgesi derneklerinin sorunlarını her platformda dile 

getireceklerini ve çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bununla birlikte, gündem yoğunluğu sebebiyle 

Ankara’ya gelen her kurumun mutlaka özet bir rapor hazırlaması ve bu raporu muhakkak hem bürokratik hem de siyasi 

aktörlere sunması gerektiğini bir katkı olarak eklediler.  Toplantılar sonrasında Meclis’te öğle yemeğine geçildi ve oluşan 

samimi ortam neticesinde heyet katılımcıları sorunlarını ve merak ettiklerini milletvekillerine sorma imkânı bulmuş oldular 

ve bu ziyaretin hem siyasi bürokrasiyi tanımak adına hem de meclisin işleyişini görmek adına önemli olduğunu vurguladılar. 

UNDP Ankara Ofisi Ziyareti 

Heyet Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun proje işleyiş yapısını görmek ve bunlarla ilgili bir sunum dinlemek için fonun 

Türkiye ofisini ziyarete gitti. Burada ilgili uzmandan fonun çalışma yapısı, ortaklıklar ve sivil toplumla yürütülen projeler  

konusunda bir sunum dinleyip projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Özellikle dernekler ve Şirketler için iyi bir partner 

olan UNDP, katılımcıları nasıl faydalı olabileceğini ve gündemdeki programlarının onlara uygun olup olmadığını detaylı bir 

şekilde örneklerle anlattı. Ziyaret özellikle kalkınma, göçmenler ve Kadın’ın güçlenmesi konularında çalışan dernekler için 

ilham verici oldu.  

İzmir Mv. Hamza Dağ Ziyareti 

Ankara ziyaret heyeti iktidar Partisi İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ı ziyaret etti. Ziyaret süresince Sn. Dağ,  iktidar partisi 

olarak sivil toplumun güçlenmesi için yaptıklarını ve Ege bölgesinin önemini sıklıkla vurguladı kapılarının katılımcılara her 

zaman açık olduğunu dile getirdi. Katılımcılar ise yaşadıkları sorunları, beklentilerini ve ihtiyaçları olan destekleri tek tek 

İzmir milletvekili ile paylaştılar.  Hamza Bey Ege bölgesi sivil toplum kuruluşlarını daha çok Ankara’da görmek istediklerini 

çünkü bölge ile Ankara arasındaki iletişimi en kolay bu şekilde sağlayabileceklerini aktardı. 

TÜSİAD Ankara Temsilcisi ile Video Konferans 

TÜSİAD Ankara temsilcisi Barış Urhan ile gerçekleştirilen video Konferans’ta bir derneğin yasa yapım sürecine nasıl dahil 

olabileceği aktarıldı. Sayın Urhan, eski ve yeni sistemde yasa yapım süreçlerinin nasıl farklı olduğunu kendilerinin bu süreçte 

yaşadıkları zorlukları ve edindikleri tecrübeleri örnekleriyle sundu. Katılımcı olan derneklere de kendileriyle ilgili yasa 

tasarılarına nasıl katkı verebileceklerini yeni sistemde doğrudan bir milletvekiline nasıl ulaşabileceklerini yöntemleri ile 

çeşitli örnekler vererek katılımcılara iletti.  

 

Anıtkabir Ziyareti 

Heyet Ankara’daki son gününde Anıtkabir’i ziyaret ederek modern Türkiye’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk‘e şükranlarını sundu. Heyetimiz Anıtkabir müzesi Anıtkabir Komutanlığının rehberliğinde bir tur gerçekleştirdi.  Türk  

sivil toplumun Atatürk ilke ve inkılaplarından kopmadan modern ve daha ileri Türkiye için çalışmaya devam edeceğini 

belirtti. 



 

 

Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi 
Projesi, ESİAD ve DESİAD ortaklığı ile Yaşar 
Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen bir 
projedir. Proje kapsamında İzmir, Muğla, 

Afyon ve Denizli’de bulunan STK’ların 
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Ankara’da 

Ege Bölgesi STK’larına hizmet edecek bir 
iletişim ofisi açılması planlanmıştır.  Proje, 

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı 
tarafından AB desteği ile koordine edilen Sivil 

Toplum Destek Programının İkinci Dönemi 
kapsamında yürütülmektedir. Sözleşme 

Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. 

 

 

Projemizden Haberler 
 

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) 

tarafından Denizli Sanayiciler ve İşadamları 

Derneği (DESİAD) ortaklığı ve Yaşar 

Üniversitesi işbirliğiyle Sivil Toplum Destek 

Programı II kapsamında yürüttüğümüz “Daha 

Güçlü Sivil Toplum için Rota Ege Bölgesi” 

projemizin “2. Diyalog Forumu” ve “Projenin 

Kapanış Toplantısı” Nisan ayının başında 

Denizli’de gerçekleştirilecek.  

 

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile 

hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla ESİAD sorumluluğu 

altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak 

zorunda değildir” 

 

 Egestkrotasi 

 egeSTKrotasi 

www.egestkrotasi.com 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü 

Heyetimiz T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Atilla Bastırmacı’dan Gümrük 

Birliği’nin derinleştirilmesi ve İngiltere’nin Avrupa birliğinden çıkış süreci ve 

Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen projeler üzerinden bir sunum dinledi. 

Heyetteki iş insanı derneklerin temsilcileri mevcutta yürütülen gümrük 

mevzuatının İngiltere’nin birlikten ayrılmasından sonra aynı kalması ve daha 

da iyileştirilmesi konusunda talepleri olduğunu ve bu konuda sektörden 

istenildiği kadar bilginin bakanlığa iletilebileceğini belirttiler. Bakanlık 

yetkilileri de aynı şekilde İngiltere’nin birlikten çıkış sürecine Türk dış ticareti 

için sağlanabilecek en büyük faydayı sağlayacak şekilde anlaşmalarla çerçeve 

altına alınmaya çalışıldığını belirtti. 

 

Bilkent Üniversitesi İİSB Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erinç Yeldan’dan 

Türkiye’nin İktisadi Gelişiminde STK’ların Rolü Çalıştayı 

Sayın Dekan ofisimizi ziyaret ederek heyet katılımcılarına dünyadaki ve 

Türkiye‘deki mevcut ekonomik gelişmelerin tarihsel bir perspektifi altında 

anlattı ve Türkiye’nin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında STK’ların rolü 

ile ilgili bir çalıştay düzenlendi. Türkiye ekonomisine dair kısa orta uzun 

vadeli beklentiler ile başlayan çalıştay, STK’ların rolü, değişik ülke örnekleri 

ile devam etti. Çalıştay boyunca katılımcıları bütün sorularını içtenlikle 

tartışma ortamı buldu. Karşılıklı güzel fikirler geliştirilen Çalıştayda Türkiye 

ekonomisinin gelişimi ve STK’ların rolü ile ilgili farklı fikir ve projeksiyonlar 

paylaştılar. 

https://www.instagram.com/egestkrotasi/
https://twitter.com/egestkrotasi?lang=en
http://www.egestkrotasi.com/

