Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu
E-rapor
Türkiye ve İtalya’da Yapılan Veri Toplama ve Anket Çalışmasının Sonuçları

Aktivite A.1.3 – Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu – SCSD-SD projesi –
Veri Toplama ve Anket Çalışması Kyoto Club/ İtalya ve Çevreci Enerji Derneği/Türkiye tarafından –
projenin 3,4,5,6. aylarında, Aktivite A.1.2 – İzleme Çalışmaları kapsamında Sivil Toplum
Kuruluşlarından (STK) toplanan bilgi ile yürütüldü.
Ortak iletişim stratejisi ile projenin ilk aşamalarında planlandığı gibi Türkiye’den 50, İtalya’dan 50 STK
olarak belirlendi. Veri Toplama ve Anket Çalışmasının sonunda Türkiye’den 94, İtalya’dan ise 60 STK
temsilcisi çalışmaya katıldı.
Sürdürülebilir Kalkınma için Gündem 2030 kapsamındaki çevre, sosyal ve ekonomik boyutlarda
çalışan STK’lar anket çalışmasına dahil olan sivil toplum kuruluşları oldu.
Çevreci Enerji Derneği tarafından yürütülen çalışma ile yüksek sayıda sivil toplum temsilcisine ulaşıldı
ve 12 Eylül 2019 tarihinde proje kapsamında düzenlenen İzleme Atölye Çalışmasında da bu sonuçlar
değerlendirildi. Italya’da bile veri toplama ile ilgili bir çalışma düzenlenmemesine ragmen çok sayıda
sivil toplum kuruluşu anket çalışmasının ‘’Diğer’’ bölümünde görüşlerini belirtti.
Daha iyi ve etkili bir analiz amacıyla strateji Italyan ve Türk katılımcılara aynı soruları sorarak bu
cevapları karşılaştırmak üzerineydi.
Veri çalışması olabildiği kadar açık bir şekilde toplandı ve basit grafikler ile analiz edildi. 3. Ve 4.
Sorulara gelen yanıtlar konu ve temalara göre gruplandırıldı ve bu da ilginç bir genel sonuç çıkmasına
sebep oldu.
Bir sonraki sayfada, anket çalışmasının sonuçlarını görebilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA ĠÇĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR SĠVĠL TOPLUM DĠYALOĞU –
SCSD-SD PROJESĠ

ANKET

Sayın Katılımcı,
Projemizin yürütülmesi sürecinde bize fayda sağlayacak bu anketi doldurmanızdan memnuniyet duyarız. Ġsim bilgisi verme zorunluluğu
bulunmamakla birlikte üyesi ve/veya gönüllüsü olduğunuz sivil toplum kuruluşunun adını lütfen belirtiniz.

1.

Avrupa Birliği’nin genişleme süreci hakkındaki görüşünüz nedir ?

Çok olumsuz 

2.

Olumsuz 

Çok Olumlu 

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyeliği konusundaki düşünceniz nedir ?

Yararlı Değildir 
3.

Olumlu 

Kısmen Yararlı 

Yararlı



Çok Yararlı 

Ülkemiz, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde hangi konularda kendini geliştirmelidir? (Maksimum 2 cevap)

Daha rekabetçi bir ekonomi 

Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı ve enerji verimliliği
yatırımı 
Daha fazla sürdürülebilir kalkınma 

AB ülkeleri ile daha fazla iletişim ve fikir alışverişi 

Diğer (Lütfen belirtin) 
_____________________________________________________________________________________________________________
4.Ülkemizin AB üyeliği konusundaki en önemli engeller nelerdir ? (Maksimum 2 cevap)
Yabancı dil 
Din



Göç politikaları 
Diğer

Ekonomi için uzun dönemli karbonsuzlaştırma yoksunluğu 

Sonuçlar:
Soru 1: Avrupa Birliği’nin genişleme politikası konusunda ne düşünüyorsunuz?
Türk STK’lar:

10,8%
17,3%
Çok olumsuz

15,1%
Olumsuz
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Olumlu

56,8%
Çok olumlu

İtalyan STK’lar:

0,0%
11,3%
Çok .olumsuz
33,9%

Olumsuz

Olumlu
54,8%
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Çok olumlu

‘’Olumlu’’ ve ‘’Çok Olumlu’’ cevapları neredeyse aynı yüzdede olmakla birlikte, İtalyan STK’lara
göre olumsuz cevaplar daha azınlıkta: İtalya için %11,3 iken Türkiye için %25,9.
AB genişleme politikası, her ülke için de benimsenmiş ve olumlu açıdan bakıldığı sonucu
görülmekte.

Soru 2: Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki görüşünüz nedir?
Türk STK’lar:

5,8%
Yararlı değil
19,4%
Biraz yararlı

40,3%

Yararlı

Çok yararlı

34,5%
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İtalyan STK’lar:
1,6%

Yararlı değil

19,4%
21,0%

Biraz yararlı

Yararlı

Çok yararlı

58,1%
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Bu soruda, olumlu/olumsuz cevapların neredeyse aynı olduğunu görüyoruz: Türk STK’lar için
%74,8 ve İtalyan STK’lar için %77,5. Bize göre sonuç gerçekten etkileyici, özellikle de İtalya
açısından: proje hazırlanırken hedeflerden biri de önyargıları ve yanlış anlaşılmaları aşmak adına
karşılıklı bilgi alışverişini arttırmaktı: bu cevaplar ile İtalyan STK’ların çoğunun Türkiye’nin AB
üyeliğine olumlu olarak baktığını görebiliyoruz.

Türkiye gibi bir ülkeyi anlamak konusunda İtalyan katılımcıların kendilerini iyi bir şekilde ifade
ettiklerini söyleyebiliriz: iklim değişikliği konusunda Akdeniz bölgesinde yer alan iki ülke olan
İtalya ve Türkiye aynı/benzer zorlukları yaşıyor. Bu, Roma ve İzmir’de düzenlenen Sivil Toplum
Diyaloğu toplantılarında da paylaşıldı.
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Soru 3: Türkiye’nin AB üyeliğini tamamlaması adına yapması gerekenler nelerdir? (Maksimum 2
cevap)
Türk STK’lar:

Daha rekabetçi bir
ekonomi

15,2%

24,6%

Daha fazla sürdürülebilir
kalkınma
0,0%
AB ülkeleri ile daha fazla
iletişim ve değiş tokuş

20,3%

Daha fazla yenilenebilir
enerji ve enerji verimliliği
yatırımları
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İtalyan STK’lar:

5,6%
Daha rekabetçi bir
ekonomi
26,8%

36,6%

Daha fazla sürdürülebilir
kalkınma

AB ülkeleri ile daha fazla
iletişim ve değiş tokuş

31,0%

Daha fazla yenilenebilir
enerji ve enerji verimliliği
yatırımları

Daha fazla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımı, Türkiye ve İtalya’da aynı oranda
cevaplanmış.
Türkiye son 10 yılda yenilenebilir enerji yatırımları konusunda atak yaptı. Yenilenebilir enerji
yatırımları konusunda mevzuatın değişmesi ve yapılan değişiklikler ile birlikte yenilenebilir enerji
kullanımı arttı. Yine de Türkiye’nin potansiyelini düşündüğümüzde çok daha fazla yatırıma
ihtiyaç bulunmakta. Bu yüzden Türk STK’ların verdiği cevap %24.6. Projenin amaçlarından biri
de sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda farkındalığını arttırmaktı.
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AB ülkeleri ile daha fazla değiş tokuş ve iletişim cevabı, İtalya’da Türkiye’den daha fazla verilmiş
- %31’e %20.3 – bu da İtalya ve Türkiye’deki sivil toplum diyaloğunun artması konusunda İtalyan
STK’ların düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koyuyor.
Türk STK’ların %15,2’ye %5,6 olacak şekilde Rekabetçi Ekonomi konusunda yüksek bir cevap
verdiğini görüyoruz. İtalya’da, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik durumun çok fazla
bilinmediğini söyleyebiliriz. Bir diğer açıdan bakarsak, Türkiye’den anket çalışmasına dahil olan
STK’ların AB’de süren ekonomik krizin de farkında olmadığı görülüyor: İtalyan STK’lar bu yüzden
AB ekonomisinin çok da rekabetçi bir ekonomi olmadığını düşünüyor ya da uzun dönemli
sürdürülebilir kalkınma stratejisinin AB üye ülkeleri için de geçerli olduğunun farkındalar.
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Soru 4: Türkiye’nin AB üyeliğinde önündeki engeller nelerdir? (Maksimum 2 cevap)
Türk STK’lar:
1,8%
Dil

32,7%

32,7%

Din

Göç politikaları

32,7%

Ekonomi için uzun
dönemli bir
karbonsuzlaştırma
stratejisinin olmaması
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İtalyan STK’lar:

14,6%

Dil

15,1%

Din

Göç politikaları
30,7%

31,6%

Ekonomi için uzun
dönemli bir
karbonsuzlaştırma
stratejisinin olmaması

Anket çalışmasını hazırlarken sosyo kültürel farklılıklarının Türk ve İtalyan STK’lar açısından bir
engel olarak görüldüğü öngörülmüştü.
Din ve göç politikaları cevapları iki tarafın da en fazla engel olarak gördüğü etmenler.
20 yıl once Türkiye ve AB müzakereleri başladığında da birçok uzman ve araştırmacı tarafından
‘’din’’ büyük bir engel olarak görülmüştü. 2009 Lizbon Anlaşmasında bunun üzerinde durulmasa
da AB sivil toplumu farklı bakış açılarına da sahipti, AB Anayasası bu anlamda yalnız kalsa da
Türkiye ile müzakereler ilk başladığında bu konu gündeme gelmişti. Birçok İtalyan sivil toplum
kuruluşuna göre de bu hala bir engel.
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AB’de son yıllarda oluşan ‘’İslam korkusu’’, ‘’terör stratejisi’’ ve 2001’de İkiz Kulelere yapılan
saldırı sebebiyle de sivil toplum tarafından bir engel olarak görülüyor.
Son olarak da ‘’Müslüman’’ ülkelerde kadının yeri AB’de en önemli engel olarak görülen
etkenlerden: proje çıktılarından en önemlilerinden biri de bu olabilir çünkü kadının yeri konusun
AB’de genelleştiriliyor fakat Türkiye bu bakış açısına uyan bir ülke değil.
Aslında İslam ülkeleri arasında en demokratik ve laik ülke Türkiye: Türk STK’ların %67,3’ü AB
üyeliği yolunda Türkiye’nin önünde dinin bir engel olmadığını düşünüyor, bu da Türkiye
açısından güzel bir gelişme.
Göç politikalarını ele aldığımızda ise bu daha ortak bir engel: Türkiye ve İtalya çok yüksek sayıda
göç alıyor özellikle Suriye ve Kuzey Afrika’dan. Sivil Toplum’un endişeleri, önyargıları aynı ve
benzer oranda.
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Daha once de belirtildiği gibi birçok kişi ‘’Diğer’’ seçeneğinde görüşlerini belirtmiş. Bu cevapları
da aşağıda bulabilirsiniz.

Diğer – Soru 3 (ihtiyaçlar):
Türk STK’lar:
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
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30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Demokrasi ve insan
hakları

Adalet ve yargı
bağımsızlığı

Eğitim ve sosyal
eşitlik

Yasal yönetmelikler
Inovasyon
eksik ve
konusunda daha
güncellenmeli
fazla destek

Beyin göçü
engellenmeli

İtalyan STK’lar:
60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%
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0,0%
İnsan haklarına
daha fazla saygı

Demokratik Azınlıklara daha Kadının yerinin AB üye ülkeleri
kültürün
fazla saygı ve
değişmesi
ile ilişkilerin
oluşumu ve otoriter rejimin
gelişmesi - Vize
ifade özgürlüğü
değişmesi
alımında daha
esnek olunması

Mevzuat

AB, kendi
benliğinin
korunması
konusunda daha
somut adımlar
atmalı

Bu cevaplar ile ankete katılan sivil toplum kuruluşlarının demokrasi ve insan haklarını en önemli
engel olarak gördüklerini anlıyoruz. İtalyan STK’ların ve Türk STK’ların bu konudaki görüşleri
aynı,hem Türkiye açısından hem de İtalya açısından bu konu mutlaka çözülmeli.

Diğer – Soru 4 (engeller):
Türk STK’lar:
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
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İtalyan STK’lar:
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

17

Demokrasi, her iki ülke açısından da en önemli engel olarak görülüyor. Diğer yanıtlar ise:
Türk STK’lara göre:
-

Sosyokültürel yapı (Nüfus, eğitim/kültür seviyesi)
AB standartlarına uyum.

İtalyan STK’lara göre:
-

Laikliğin yoksunluğu – Soru 3 ve 4 ile ilişkili olarak: AB, Türkiye’nin laik İslam konusunda
gelişmesini ve azınlıklara saygı duymasını umuyor.

İki taraf da AB üye ülkelerinin ‘’negatif yaklaşımı’’ konusuna önem veriyor: İtalyan STK’ların bir
kısmı da 20 yıl once AB tarafından Türkiye’ye üyelik konusunda yapılan teklifin zayıflığından
bahsetmiş.
Proje hedefleri ve diyalog oluşturulması konusunda iki ülkenin de olumlu yaklaşımı açıkça
görülüyor.
Önyargılar ve yanlış anlaşılmalar, proje oluşturulurken öngörülene göre daha az. Aynı zamanda,
genelleme yapmak her zaman büyük bir risktir ve Türkiye gibi sosyal ve kültürel anlamda farklı
bir ülke, AB STK’ları tarafından daha gerçekçi bir yaklaşım ile desteklenmelidir.
Türk STK’ların verdikleri yanıtlara baktığımızda, genel görüşün Türkiye’nin AB üyeliği konusunda
olumlu olduğunu görüyoruz. Fakat, Türkiye’de demokrasi konusunda atılacak adımlar da
İtalyan- AB sivil toplumu tarafından önyargıların azalmasına sebep olacaktır. AB üyeliği
konusunda Türkiye’nin farklı eksiklikleri mevcut. Fakat, yakın zamanda bu eksikliklerin
aşılmasını umuyoruz.
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