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- 2018 Programı Başlıyor! -

20 Mart STK Clinique Teması

İYİ YÖNETİŞİMİ YAKALAMAK

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, 
ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük 
eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve 
değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, 
becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı 
hede�emektedir. Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel 
gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma ise STK Clinique’in en kapsayıcı konusudur. 2015 yılında New 
York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde üye ülkeler 
tarafından 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kabul edilmiştir. Bu hede�er yoksulluğa 
ve açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş 
ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, sürdürülebilir şehir ve yaşam 
alanları, sorumlu tüketim, iklim eylemi, sudaki ve karasal yaşam, barış ve adalet, hedef 
için ortaklıklar, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi yaşamının her alanını ilgilendiren 

konuları kapsamaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hede�eri arasında; 11. hedef olarak sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları STK Clinique’in 
başlangıç dersi olacaktır. Bugün nüfusun yarısından fazlası şehirlerde yaşamakta, aşırı yoksulluğun genellikle kentsel 
alanlarda yoğunlaşmakta, kentler hızlı büyümekte ve kırsaldan kente göç artmaktadır. Bu sebeple, Sürdürülebilir 
Kalkınma Hede�eri için, şehirleri kapsayıcı, güvenli, temiz ve katılımcı yapmanın önemi daha iyi kavranmış olacaktır. 
UNDP’nin de vurguladığı üzere: “Kentsel alanlarımızı inşa etme ve yönetme biçimimizi önemli ölçüde değiştirmezsek, 
sürdürülebilir kalkınmayı başaramayız.” 
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20 Mart 2018 tarihli ilk eğitim programımızda dersler, bu hedefe uygun olarak teori ve pratiği birleştirecek, katılımcıların 
interaktif katkı sunabileceği vaka ve atölye çalışmalarıyla desteklenecektir. Vaka ve atölye çalışmaları katılımcılar ve 
eğitimci için bir diyalog platformu olarak yeni bağlantıların kurulmasını sağlayacaktır. STK Clinique programları aynı 
zamanda alanlarında kendini yenileyen ve deneyimlerini akademik ve pratik alanda kuvvetlendiren seçkin eğitmenlerle 
tanışma, onların bilgi ve vizyonlarından ilham alma fırsatı sunacaktır. 

- Hızlı gelişen dünyada bilgilerimizi güncellemek 
- Akademik bir ortamda ilgili alanlar hakkında teorik ve pratik bilgiye erişmek 
- Derinlemesine bilgiyle donanarak gelecek için daha hazır olmak 
- Ulusal ve uluslararası arenada gelişmeleri takip etmek 
- Uluslararası aktivitelerin bir parçası olmak 
- Çok aktörlü bir grupta yeni bağlantılar kurmak 
- Karmaşık dünyayı anlayabilmek için disiplinler arası anlayışı geliştirmek 
- Daha iyi bilgi ve yetilerle fon yaratma şansını arttırmak

Başvuru için lütfen formu doldurunuz: https://goo.gl/forms/cReSoWJYZcsMrL0T2 
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Çevresel Bilinç başlığı altında, insan ve çevre ilişkisi, çevresel bilinç ve algı değişimi, 
tarihsel gelişim, 20 ve 21. yy ivmelenmesi, çevresel sorunlarda çevresel bilinç algısının 
rolü ve çözüm yöntemleri gibi başlıklar irdelenecektir.

Ekoloji başlığı altında ise, ekoloji nedir, ekolojik denge, hayatta kalma olgusu ve evrim; 
ekolojik denge ve sistem yönetimi, doğa ve ekolojik sistem ilişkisi, önceliklendirme ve 
üretim sistemleri, kalkınma, büyüme ve ekoloji ilişkisi konuları işlenecektir. 

Hukuki Düzenlemelerin Sürdürülebilir Şehirlerdeki Rolü, diğer iki başlığı takiben, 
şehirlerin sürdürülebilirliği ve hukuki düzenlemelerin nasıl etkiler doğurduğu konusu 

üzerine Ulaşım alt başlığında bir vaka çalışması ile desteklenecektir. Kamu politikası, özellikle sürdürülebilir şehirler 
olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmekte özel bir yer tutmaktadır. Kamu politikası; tüm aktörleri 
etkileyecek sinyaller, düzenlemeler ve bir çerçeve sağlar. Bu aktörler ise, yatırımcılardan özel sektöre; belediyelerden 
tüketicilere farklılık gösterebilir. Sürdürülebilir kentlerin inşaası ve yönetimindeki başarıda ise; ulusal ve uluslararası 
teşviklerle birlikte olanak sağlayan bir ortam, hayati bir önem arz etmektedir.

Doğrusal Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye Dönüşüm dersi ise, hukuk gibi teknik bir konuyu takiben, katılımcıların 
sürdürülebilirlik bilgilerini yeni ekonomik modeller ile derinleştirmesini sağlayacaktır. Bu ders de, teorik bilgiyi takiben 
Atık Yönetimi başlığında bir vaka çalışması ile sonlandırılacaktır.

STK Clinique’e Neden Katılmalı?

Eğitim ortaklığıyla

        İyi 
Yönetişimi
Yakalamak
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