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İLKE Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve 
strateji üretmekte, karar alıcılara yol gösterecek araştırmalar 
yapmakta ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı 
sağlamaktadır. Eğitim, iş ahlakı, sivil toplum, hukuk ve yöne-
tim alanlarında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 
hem kamuda hem de sivil alanda katkılar sağladık.
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Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM); 
adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir toplum hedefini haya-
ta geçirmek üzere kuruldu. TODAM sahih bir düşünce 
geliştirmenin yanı sıra somut çözüm önerilerini de ha-
yata geçirmektedir.

TODAM’da gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla, Türkiye 
ve dünyadaki fikri birikim ve yönelimleri takip ediyor 
ve eleştirel bir gözle değerlendiriyoruz. Tüm dünya ile 
entelektüel etkileşim ve ilişkimizi kurmaya ve koruma-
ya çabalıyoruz. Toplumsal değişim alanında araştırma-
lar yapıp veri setleri ve analiz modelleri oluşturuyoruz. 
TODAM’da ayrıca önemli sosyal sorunları veriler ışığında 
ele alıyor ve çözüm önerileri geliştiriyoruz.

Kurumsal Yönetim Akademisi’nde başlattığımız sivil 
toplumun geliştirilmesi faaliyetlerini TODAM’da devam 
ettiriyoruz. Nitelikli bir sivil toplum için düşünce ve mo-
deller inşa ediyoruz. 

TODAM’da günümüzün önemli sorunlarının çözümü ve 
müspet toplumsal değişim için İLKE değerlerinden ha-
reketle strateji ve bilgi üretiyoruz.
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Toplumsal Değişim ve  
Gelişim Endeksi

Dünyada ve Türkiye’de toplumsal değişimler hızlanmak-
ta ve yeni meseleler ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda 
sorunların anlaşılması ve yenilikçi yaklaşımların geliştiri-
lebilmesi için toplumsal değişimin izlenmesi ve anlaşıl-
ması gerekmektedir. Toplumsal Değişim ve Gelişim En-
deksi veriye dayalı ve dünya toplumlarını karşılaştırmalı 
olarak inceleyen bir endeks olarak geliştirilmektedir. 

Toplum farklılıkların ve çeşitliliklerin bir etkileşim ala-
nıdır. Ayrıca toplumlar arasında giderek artan bir et-
kileşim söz konusudur. Toplumsal yapıların gelişimin-
de sosyal, iktisadi ve fikri hareketlilikler temel bir rol 
oynar. Bu projede bu üç hareketlilik alanı şehirleşme 
düzeyi, eğitim bileşenleri, tabakalaşma yapıları, gücün 
ve servetin dağılımı, girişimcilik ve yenilikçilik düzeyi, 
sosyal eşitsizlik, kültürel çeşitlilik, katılımcılık gibi veri-
ler çerçevesinde analiz edilecektir. Böylece toplumun 
gelişimini ve değişimini takip etmek için yeni ve farklı 
bir bakış inşa edilecektir.
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Toplumsal Meseleleri  
İzleme Projesi 

Türkiye’de ve dünyada toplumsal meselelere çözüm 
üretecek yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
çerçevede toplumsal ihtiyaçları ve maslahatları takip 
ve analiz etmek büyük bir önem taşımaktadır. Bu proje 
kapsamında bir veri tabanı inşa edilecek, bu veri tabanı 
kullanılarak yapılacak analizlerle toplumsal sorunların 
neden ve sonuçlarına dair çözüm önerileri içeren çalış-
malar gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca proje kapsamında aile, gençlik, sosyal politikalar, 
kültür, toplumsal değişim ve hukuk gibi temel alanlarda 
yayımlanacak analizlerle sosyal meselelerin çözümü için 
öneriler ve politikalar oluşturulacaktır. 
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Küreselleşmeye, artan bilgi alışverişine ve iletişime rağ-
men Müslüman toplumlar arasında ilişki ve etkileşim 
zayıf kalmaktadır. Bu proje ile dünyanın farklı bölgele-
rinde etkin olan fikir insanları, toplumsal hareketler ve 
kurumların çalışmaları hakkında daha fazla bilgi elde 
edilecek ve bu toplumsal grupların birbiri ile teması 
güçlendirilecektir. 

Projede Müslüman Dünyada ortaya çıkan fikri birikim-
ler tematik bir şekilde tasnif edilip, farklı perspektiflerle 
zengin bir veri tabanına dönüştürülecek ve istifadeye 
sunulacaktır. Her ay hazırlanan Müslüman Dünyada 
Fikri Birikimler Bülteni ile elde edilen neticeler paylaşıl-
maktadır. Bu vesileyle Müslüman dünyanın birikimini 
birbiriyle ve dünyayla paylaşarak düşüncenin gelişimi-
ne ve sosyal sorunların çözümüne katkı oluşturması 
hedeflenmektedir. 

Müslüman Toplumlarda  
Düşünce ve Hareketler Projesi
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Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi, sivil toplum alanın-
da yapılmış çalışmaların online bir platformda derlene-
rek paylaşılması projesidir. Proje kapsamında sivil top-
lum alanında son kırk yılda yapılmış olan tez, makale, 
rapor, kitap gibi çalışmalar derlenmiş, on binden fazla 
veri girişi yapılmıştır. Ayrıca projede kullanılan verilerin 
bibliyografik analizi de yapılacaktır. 

Bu proje ile gerçekleştirilmek istenen, sivil toplum kuru-
luşlarının ve araştırma merkezlerinin günümüze kadar 
getirdiği yayın birikimini bir araya getirip tek bir mecra-
da toplayarak hem bu alandaki araştırmacılara hem de 
alana ilgisi olup bilgi edinmek isteyenlere bir platform 
oluşturmaktır. Veri tabanının nisan ayında erişime açıl-
ması planlanmaktadır.  

Sivil Toplum  
Bibliyografyası Projesi



6

“Türkiye’nin Gönüllü Gücü” sözlü tarih projesi, sivil top-
lum alanına katkı sağlayacak bir projedir. Proje kapsa-
mında sivil toplum alanında gönüllülükleriyle, vizyon-
larıyla, kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla, kısacası 
yaptıkları kıymetli işlerle sivil topluma katkı sağlamış 
kişilerle sözlü tarih görüşmeleri yapılacaktır. 

8 ay sürmesi planlanan projede 20 kişi ile sözlü tarih gö-
rüşmesi yapılması hedeflenmektedir. Yapılan bu görüş-
melerin neticesinde ise 20 mini belgesel hazırlanacaktır. 
Görüşmelerin sonrasında yayınlaştırılarak literatüre de 
katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Türkiye’nin Gönüllü Gücü  
Sözlü Tarih Projesi
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Sivil toplum kuruluşlarının kendilerini değerlendire-
bilecekleri bir model günümüzde bulunmamaktadır. 
Fakat öz değerlendirme, kurumsallaşma için oldukça 
önemlidir. Bu eksiklikten hareketle TODAM STK’larda Öz 
Değerlendirme Modeli Projesi ile sivil toplum kuruluş-
larının kendini değerlendirebileceği bir model üzerine 
çalışmaktadır. 

Projenin ilk adımında STK’larda öz değerlendirme mo-
delinin teorik çerçevesinin ele alındığı bir rapor hazır-
lanmış ve ilgilileri ile tartışılmıştır. Raporun müzakeresi 
ile ortaya çıkan öz değerlendirme modeli ise bir web 
sitesi olarak tasarlanmaktadır. STK’lar için kurumsal öz 
değerlendirme web sitesi içerisinde Kurumsal Yönetim 
El Kitabı bölümleri ve bölümlerin özetlendiği videoların 
yanında STK’ların öz değerlendirmelerini hem konu ba-
zında hem de bütün olarak gerçekleştirebilecekleri soru 
setleri bulunacaktır. STK’lar bu soruları cevaplayarak 
hem kurum karnelerini alabilecek hem de STK’lara geliş-
tirmeleri gereken özelliklerine yönelik okuma, izleme ve 
dinleme önerileri sunulacaktır. 

STK’larda Öz Değerlendirme  
Modeli Projesi 
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TODAM bünyesinde toplumsal düşünce, top-
lumsal sorunlar ve sivil toplumun geliştiril-
mesine yönelik araştırmaların gerçekleşti-
rilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda 2021 
yılında gündemimizde çok sayıda araştırma 
yer almaktadır.

Araştırmalar

İslami STK’ların Değişimi Araştırması

İlki 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen İslami STK’ların 
Kurumsal Yapılarının ve Faaliyetlerinin Değişimi araş-
tırması aradan geçen zamandaki etkenleri de dikkate 
alarak yenilenecektir. Nitel bir araştırma deseniyle yürü-
tülecek araştırmada İslami STK’ların geçirdiği yapısal ve 
fikri değişim incelenecektir.

Geleceğin Türkiyesinde Sivil Toplum

Eylül 2021’de paylaşılması planlanan Geleceğin Türki-
yesinde Sivil Toplum Raporu’nda sivil toplumun Türki-
ye’deki karşılığı tarihsel, siyasal, toplumsal ve kurumsal 
açıdan yeni bir bakışla ele alınacak ve gelecekte gelişen, 
dönüşen, dengeli ve barışçıl bir toplumun inşasındaki 
rolü ve yeri tartışılacaktır.
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Sivil Toplumun 10 Yılı: Alan İzleme Raporu

Rapor, sivil toplum alanında son on yılda meydana gel-
miş gelişmeleri ve değişimleri veriler ile incelemektedir. 
Rapor kapsamında devlet sivil toplum ilişkisi ele alına-
rak sivil toplumu derinden etkileyen olaylar analiz edil-
miştir. Sayısal göstergelerle sivil toplumun verileri ince-
lenmiş, sivil topluma dair meseleler tespit edilip çözüm 
önerilerinde bulunulmuştur.  

Geleceğin Türkiyesinde Kültür Politikaları

Geleceğin Türkiyesi projesinin yedinci raporu olan Kül-
tür Politikaları, Türkiye’de kültürü; teorik, aktör, sektör 
ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele almaktadır. Rapor-
da ilk olarak kültürün tanımı ve kültürle ilgili tartışma-
lar teorik düzeyde masaya yatırılmış; sonraki bölümler-
de kültürde aktörler, kültürün ekonomik izdüşümleri, 
sektörler, kültür sanat eğitimi ve kültürel diplomasi 
konuları incelenmiştir. Son bölümde ise kültür kavramı 
tartışmaya açılmış, sorunlar gün yüzüne çıkarılmış ve 
kültürün farklı düzeylerdeki aktörlerine politika öneri-
lerinde bulunulmuştur.
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Yayınlar

Politika Notları

Analiz Raporları

Araştırma Raporları

Bültenler

Görüş Yazıları

www.ilkeanaliz.net
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Kurumsal Yönetim Akademisi

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA), İLKE 
Vakfı tarafından 2017 yılında sivil toplum 
alanına daha sistematik ve kurumsal destek 
vermek amacıyla kurulmuştur. KYA faaliyet-
lerini yürütürken sivil toplum kuruluşlarının 
gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kay-
betmeden, daha organize, verimli ve sürekli 
olmasına yönelik katkı sağlamayı amaç-
lamaktadır. 2021 yılından itibaren KYA sivil 
toplum alanının geliştirilmesi faaliyetleri-
ni TODAM altında sürdürmeye başlamıştır. 
KYA’da sivil toplum kuruluşlarının geliştiril-
mesine yönelik çeşitli eğitimler, atölyeler ve 
etkinlikler yapılmaktadır.
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Kurumsal Gelişim Eğitimleri

KYA’da STK’ların kapasite ve etkinliklerini geliştirmek 
üzere iki farklı eğitim programı yürütülmektedir. 

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) sivil toplum 
kuruluşlarının kapasite gelişimlerine destek vermek 
amacıyla senede iki defa olmak üzere, yedi farklı dersin 
yer aldığı kapsamlı bir eğitim programıdır. 

Kurumsal Gelişim Uygulamaları (KGU) ise STK’ların farklı 
alanlarda geliştirme ihtiyacı duyduğu konularda verilen 
uygulamalı eğitim programlarıdır. Bu kapsamda ulusla-
rarası rapor yazma, sosyal girişimcilik, kaynak geliştirme, 
gönüllü yönetimi gibi farklı eğitimler verilmektedir. 

STK Çalıştayları

STK eğitimleri kapsamında senede bir defa sivil toplum 
kuruluşlarının kapasite geliştirmesine yönelik çalıştaylar 
düzenlenmektedir. Çalıştaylar sivil toplum kuruluşları-
nın belirlenen alanlarda gelişmesine ve yayın üretmesi-
ne katkı sağlamak amacındadır. 

STK Konuşmaları 

STK Konuşmaları sivil toplum kuruluşlarının gündemin-
de olan önemli ve öncelikli meselelerin katılımcı bir 
şekilde ele alındığı etkinlik serisidir. Belirlenen konular, 
alanlarında uzman moderatörler ile birlikte konunun il-
gilileri ile müzakere edilmektedir. 
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