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a¤c›l demokrasiler bafll›ca üç sektöre dayal›
olarak geliflimini sürdürmektedir. Bu sektör-
lerden ilki kamu (Devlet) sektörüdür. Siyasi

partiler de bu sektörün bir parças› olarak kabul edil-
mektedir. Fakat siyasi partilerin hangi sektörde yer
almas› gerekti¤i ve nas›l bir örgütlenmeye sahip ol-
malar› gerekti¤i, sorumluluklar› yeni bin y›lda yeni-
den gözden geçirilmesi gereken bir konudur. ‹kinci
sektör ise, kâr-ç›kar amaçl› çal›flan özel sektördür.
‹flveren ve iflçi sendikalarda ikinci sektör kapsam›n-
dad›r. Üçüncü sektör ise vatandafllar›n kar paylaflma
amac› gütmeksizin gönüllü olarak kamu görevlerine
kat›l›m›n› gerçeklefltiren vak›f ve dernekler gibi ku-
rulufllard›r. 

Vak›f vatandafllar›n gönüllü olarak kamu görevlerine
mal varl›¤› ile kat›l›m›n› gerçeklefltiren bir yap›lan-
may›, dernek ise düflünce ve emek olarak kat›l›m›n
örgütlenmesini ifade etmektedir. 

Kiflisel ç›kar›n söz konusu olmad›¤› sadece toplu-
mun mutlulu¤u ve ayd›nlanmas› için çal›flmas› gere-
ken gönüllü kurulufllar, dünyan›n akl› bafl›nda ülke-
lerinde sayg›n bir konuma sahiptir. Devlet, özel sek-
tör, toplum, gönüllü kurulufllar›n geliflimi için her
türlü deste¤i vermektedir. 

Yeni bin y›lda demokrasinin de zaaflar›ndan ar›nd›-
r›lmas› için yo¤un çal›flmalar yürütülmektedir. De-

mokrasilerin güçlenmesi ancak gönüllü kurulufllar›n
güçlenmesi ile mümkündür. Gönüllü kurulufllara;
üçüncü sektör (Third Sector), ba¤›ms›z sektör (Inde-
pendent Sector), Vatandafllar sektörü (Citizens Sec-
tor), NGO (Non-Govermental Organisation); NPO
(Non-Profit Organisation), Vak›f (Foundation) gibi
isimler verilmektedir. 

Ülkemizdeki ortalama 5.000 vak›ftan yaklafl›k 100’ü
bilimsel amaçl›d›r. Bilimsel amaçl› vak›flardan bir
k›sm› ise kaynak yetersizli¤i nedeniyle aktif durum-
da de¤ildir. Maalesef ülkemizde vak›flara destek ol-
ma kültürü geliflmemifltir. Aksine onu kullanma duy-
gusu geliflmifltir “Vak›fta vard›r” yada “y›kma duy-
gusu”. Oysa ki y›k›lan ça¤c›l vak›flar de¤il ülkedir. 

F.A.A. Enstitüsünün ülkemizde sivil toplum kuru-
lufllar› konusunda yapt›¤› araflt›rma “ülkemizde ger-
çek anlamda sivil toplum kuruluflu” olmad›¤›n› orta-
ya koymufltur. Bu araflt›rma Sivil Toplum Kuruluflu
(STK)’l›lar›n farkl› bir söylemi ve ifllevi olmad›¤›n›,
bu kurulufllara ne devletin ne de toplumun olumlu
yaklaflmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Ayr›ca STK’l›-
lar›n kendine olan güveni gelifltirmek yerine politize
olmay› ye¤ledikleri de ortaya ç›km›flt›r. 2006 y›l›nda
dernekler kanununda yap›lan de¤ifliklik ile siyasi
partilerle iflbirli¤i yapmalar› da yasal hale getirilmifl-
tir. Bu iliflkinin zaman içinde çeflitli olumsuzluklara
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yol açaca¤›n› söylemek zorunday›m. Gönüllü kuru-
lufllar›n amac› politize olarak hükümetle bütünlefl-
mek olmamal›d›r. Toplum için toplumdan yana bir
tav›r ile insanl›¤› ayd›nl›¤a tafl›mal›d›rlar. Gönüllü
kurulufllar siyasi partilerin arka bahçesi yada  yanda-
fl› kurulufllar olmamal›d›r. Gönüllü kurulufllar ikti-
darlara belli mesafede dururken vatandafla çok yak›n
olmal›d›r. STK’lar vatandafllar için var olan kurulufl-
lard›r. 

TGV, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufl felsefesini
özümsemifl ça¤c›l bir kurumdur. Katk›da bulunmak
isteyen tüm vatandafllar›m›za kap›s› aç›kt›r. Farkl›
olmak insanlar›n elindedir. Ak›l ve bilimin yol gös-
tericili¤inde karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›kabilir.
TGV’nin siyaset ve siyasi partiler ile asla iliflkisi ola-
maz.

TGV ve yan kuruluflu D‹AS özel sektör gibi vergi
mükellefidir. Cumhuriyetimiz, devletimiz vergileri-
mizle ancak sonsuza dek ayakta durabilir. ‹badetlerin
en güzeli vergi vermektir. Vergi vermek vatan sevgi-
si ve insan›n kendine sayg›s›d›r. Devletimiz vergi
vermek konusunda vatandafl›n› yeterince e¤iteme-
mifltir. Bu nedenle vergi verme kültürü de¤il, vergi
kaç›rma kültürü topluma hakim olmufltur. Kimileri
“Dinsiz devlete vergi verilmez”, “Vergi verecek ka-
dar aptal olma, verirsen yerler” der fakat vatansever-
lik ve milliyetçili¤i de kimseye kapt›rmazlar. Bu
yaklafl›m ülkeyi tüketiyor. Ver vergini sonra da ver-
di¤inin hesab›n› sor. Vergi sistemi adaletsiz ise
onunla da mücadeleni bir taraftan yürüt.

Devletin dini olmaz, onun hukuku olur. Vatandafl›n
dini olur, hem dine, hem de hukuka sayg›l› olmak zo-

rundad›r. Hukuk devletinde vergilendirilmemifl ka-

zanç h›rs›zl›kt›r ve ahlaks›zl›¤›n iflaretidir. Bir top-

lum ahlaki de¤erlerini kaybederse onu bir daha bul-

mas› zordur. Hiçbir ülkenin havas›, suyu karfl›l›ks›z

de¤ildir. Kifliler haklar›n› kullan›rken görevlerinin

de oldu¤unu unutmamal›d›r. 

TGV-D‹AS, hükümetin uygulamaya koydu¤u “Ver-

gi bar›fl›”nda maliye bakanl›¤›n›n ön gördü¤ü öde-

meyi kabul etmeyerek hesaplar›n›n denetlenmesini

istedi. Yap›lan denetim sonu yapt›¤› ifle göre vergi

rekortmeni olmasa da 9. olmufltur. Maliyeden D‹AS

aran›nca önce heyecanlanm›fllar fakat sonra mutlu

haberi al›nca da sevinmifllerdir. Türkiye’de bilmiyo-

rum böyle çal›flan, devletin takdirini kazanan organi-

zasyon kuruluflu var m›d›r? Bunun bir farkl›l›k oldu-

¤una herkes inanmak zorundad›r. 

Dias ile çal›flmay› tercih edenler Dias’›n farkl› bir an-

lay›flla çal›flt›¤›n› fark ediyorlar. Vak›flar›n temel

amac›n›n para kazanmak olmad›¤›n› düflünerek ilaç

firmalar› bile yard›m talep etmektedir. Mevcut im-

kanlar içinde topluma yararl› olmak kayd›yla herke-

se, her kurulufla D‹AS destek olmaktad›r. TGV’de

hakl› olarak zaman› gelince onlardan destek bekle-

mektedir. 

Yasalar›n verdi¤i haklar› nas›l kullan›yorsak, yasala-

r›n getirdi¤i sorumluluklar› da yerine getirmek zo-

runday›z. 

Zaman› durdurmaya, dünyay› tersine döndürmeye

çal›flanlar olabilir. Bunlar asla baflar›l› olamayacak-

lard›r.

Heepimiz için nee baaflkaa Türkiyee, nee dee baaflkaa vaataan vaar.. 



GG 17


