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PLATFORMUN KONU ALANI
Đyi Yönetişim

PLATFORMUN GENEL AMACI
Denizli’deki STK’ların yerel karar alma süreçlerinde katılımcı olarak etkin bir rol edinebilmesi
için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak kamu ile ortaklıkların güçlendirilmesi. Denizli’nin
iyi yönetişim çerçevesinde yönetilmesi ve kent konseylerinin daha iyi işlemesi. Bu sebeplerle
STK ların teknik ve insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi.

PLATFORMUN AYRINTILI AMAÇLARI
•

•
•
•

•

•

Kentin kültür ve sanat mirasının korunması ve bu konuda yeni kültürel ve sanatsal
üretimlerin teşvik edilmesi amacına dayalı olarak, STK ların bilinçlendirilmesi ve STKKamu işbirliği ile ortak aktiviteler üretilmesi,
Đnsan yönetiminin gelişimine katkıda bulunulması,
Kadınların, gençlerin, yaşlıların, öğrencilerin, işadamlarının, kısacası her kesimin fikir ve
girişimleri ve demokratik katılımlarıyla Denizli Đlinin kalkınmasına hizmet edilmesi,
Denizli’deki STK’ların yerel karar alma süreçlerinde katılımcı olarak etkin bir rol
edinebilmesi, dünya standartlarında birer STK olabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriler
kazandırılması, teknik ve insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi,
Hem STK ların hem de hemşehrilerin eğitilmeleri, kent yönetimindeki insani ve kanuni
hakları ve mükellefiyetleri konusunda bilinçlendirilmeleri, STK lar ile kamu
ortaklıklarının güçlendirilmesi,
Denizli’nin iyi yönetişim çerçevesinde yönetilmesi ve kent konseylerinin daha iyi
işlemesi için özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerin sağlıklı ve düzgün yürütülmesinin
sağlanması

•

Tüm bu amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi için Denizli STK’larının gelişme alt yapısının
kurulması

PLATFORMUN FAALĐYETLERĐ
Yukarıda ana hatları ile verilmeye çalışılan amaçların gerçekleştirilmesi için ,
•
•
•
•
•
•

STK Ortak birliği ve Çalışma Grupları oluşturmak,
Denizli STK’ları, kamu ve hemşehriler arasında hızlı bir iletişim ağını yani Web Portalını
oluşturmak,
Denizli’ye yerel ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim ve sosyal hizmet yolları ile
yardımcı olmak,
Sürekli eğitim programları hazırlamak,
Toplantı, seminer, panel, konferans, eğitim çalışması, bilgi-beceri yada meslek kursu vb
gibi etkinlikler düzenlemek
Ulusal ve uluslar arası hibe fonlarından yararlanmak üzere projeler geliştirmek,
uygulamak

PLATFORMUN KURUCULARI
DENĐZLĐ SOROPTĐMĐST KULÜBÜ
DENĐZLĐ GENÇ ĐŞADAMLARI DERNEĞĐ
PERYÖN
FUNĐKA VAKFI
CAFER SADIK ABALIOĞLU VAKFI
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Bizler;
Yukarıda kuruluş amaçları,faaliyet biçimleri belirlenmiş ve tamamen kendi
kuruluş tüzüğümüze/yasamıza/senedimize uygun olan oluşumu ,yetkili
organlarımızda aldığımız kararlar doğrultusunda, DENĐZLĐ SĐVĐL TOPLUM

KURULUŞLARI GELĐŞME PLATFORMU adı ile oluşturmaya ve yönetmeye
karar verdik. Bu oluşumun çalışmaları için yukarıda yürütücü kurul başlığı
altında adları geçen temsilcilerimizi görevlendirdik. 25/01/2006
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Đmzalı aslı bulunmaktadır.

EĞĐTĐM VE

KATILIMCILARIN
TÜZÜKLERĐNDE, SENETLERĐNDE YADA KURULUŞ YASALARINDA
GEÇEN, AMAÇLARININ ÖZETĐ

SOROPTĐMĐST KULÜBÜ (Đş ve Meslek Kadınları Derneği)
Toplumda eşitlik gelişme ve barışı sağlamak için yerel ulusal ve uluslar arası düzeyde topluma
hizmet, kadınların karar mekanizmalarına katılımını sağlamak, toplumun kültürel ve ekonomik
kalkınmasına eğitim ve sosyal hizmet yolları ile yardımcı olmak, bilimsel toplantı, panel,
seminer, sergi düzenlemek ve bunlar için şehrin etkili ve verimli yönetimini sağlamak üzere
çalışmalarda bulunmak
PERYÖN
Türkiye’de insan gücü yönetiminin gelişimine katkıda bulunmak,insan yönetiminin gelişimine
katkıda bulunmak, dünya standartlarında bir STK olmak, insan kaynakları yönetiminin meslek
grubu olarak etkinliğini artırmak
FUNĐKA VAKFI
Đşadamlarının fikir ve girişimleri ile Denizli Đlinin kalkınmasına hizmet, Denizlili’lere her türlü
eğitim ve tanıtım organizasyonlarını yapmak,yapana yardımcı olmak ve böylece Denizli’nin
kalkınmasına hizmet etmek
DEGĐAD
Ekonomik hayata yön vermek ve işadamlarının görüşlerini yansıtmak, özel ve resmi kuruluşlarla
ilişkilerin sağlıklı ve düzgün yürütülmesini sağlamaya çalışmak, üyelerin faaliyetleri ve
kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda faaliyetlerde bulunmak
CAFER SADIK ABALIOĞLU VAKFI
Sanayi ve üniversite eğitimi işbirliği için gerekli çalışmalarda bulunmak,yaşadığı yerin sorun ve
gelişmesine duyarlı, Atatürk ilkelerini benimsemiş nesiller yetişmesine katkıda bulunmak,kültür
ve sanat eserlerinin yaşatılması için çeşitli kültür ve sanat aktiviteleri düzenlemek,şehre bu
şekilde katkılarda bulunmak

