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TODAM’ın sivil toplum araştırmaları çerçevesinde çı-
kartmaya başladığı “Türkiye’de Sivil Toplumun Gün-
demi” bülteni Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının yayınlarının ve organizasyonlarının in-
celendiği, özetlendiği bir bülten olarak yayımlanmaya 
devam ediyor. Aylık olarak çıkartılan ve Türkiye’deki si-
vil toplum faaliyetlerini bütüncül bir perspektifle göz-
ler önüne koymayı amaçlayan bültenin, ayrıca STK’la-
rın görünürlüğünü, Türkiye’deki sivil toplum bilincini 
ve STK’lar arasındaki işbirliğini arttırmak da hedefleri 
arasında yer alıyor. 

Bu bültenimizi yaz dönemini kapsayacak şekilde üç 
aylık olarak sizlere sunuyoruz Bülten hazırlanırken 
Türkiye’deki pek çok STK’nın faaliyetleri incelendi. Co-
vid-19 salgını sonrası Zoom ve türevi programların da 
sağladığı kolaylıkla birçok seminer, konferans gibi or-
ganizasyonlar kolay bir biçimde düzenlenebilir hale 
geldi. Dolayısıyla bu faaliyetlere bültenimizde yer ve-
remedik. Rapor, kitap, bilgi notu gibi yarı akademik ça-
lışmaların yanı sıra çalıştay, sempozyum, eğitim atöl-
yeleri gibi geniş ölçekli organizasyonları dikkate aldık 
ve bunlara bültenimizde kronolojik olarak yer verdik. 
Bültenin online versiyonunda, haber başlıklarına ha-
berin kaynağına götüren linkleri yerleştirdik. 

Toplamda 17 faaliyetin yer aldığı bu sayıda ayın fa-
aliyeti olarak TODAM tarafından tasarlanan “STK’lar-
da Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli”nin lansman 
toplantısını seçtik. Söz konusu model, STK’ların kendi 
kendilerini denetleyebilmeleri ve eksik taraflarını gi-
derebilmeleri açısından önem arz ediyor. Diğer yandan 
Göç Araştırmaları Vakfı ayın kurumu olarak kendine 
yer buldu. Gerek mülteci meselesi ile ilgili gerçekleştir-
diği müstakil faaliyetler gerekse de katılımcısı olduğu 
“Kamuoyuna Çağrımızdır!” bildirisi ile bu ayın en dikkat 
çeken kurumlarından birisi oldu. Son olarak sayımızda 
son günlerde artan mülteci karşıtlığından hareketle 
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah 
Resul Demir, Akademisyen Ferhat Kentel, İltica ve Göç 
Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır ve Öz-
gür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Başkanı Rıdvan 
Kaya ile mülakat gerçekleştirdik.
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“Türkiye’de Sivil 
Toplumun Gündemi” 
bülteni Türkiye 
sivil toplumundaki 
gelişmeleri takip etmek, 
değerlendirmek, sivil 
toplum bilincini arttırmak 
amacıyla aylık olarak 
hazırlanmaktadır.
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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altındaki kurumlarla birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, aka-

demik çalışmalar, yaygın din eğitimi, eğitim ve toplum alanlarında faaliyet göstermektedir. 

İLKE Vakfı çatısı altında; bu çabanın sınırlarını genişletmek ve Müslüman toplumlar özelinde 

de yeni stratejiler üretmek ve çözüm önerilerinde bulunmak adına Toplumsal Düşünce ve 

Araştırma Merkezi (TODAM) kurulmuştur. TODAM, Türkiye’deki fikri birikim ve yönelimlerin 

takip edildiği, tüm dünya ile entelektüel etkileşim ve ilişki kuran, toplumsal değişim alanla-

rında çalışmalar yaparak veri setleri ve analiz modellerinin oluşturulduğu bir merkez olarak 

tasarlandı. TODAM, toplumsal değişimi takip ederken bu değişimin önemli alanlarından biri 

olan sivil toplumu da mercek altına alıyor. Kurumsal Yönetim Akademisi’nde başlatılan sivil 

toplumun geliştirilmesi faaliyeti TODAM’da devam ediyor. 

Türkiye’de, özellikle İslami camiada, sivil toplum çalışmaları önemli bir kalemi oluşturmak-

tadır. Ancak bu sivil toplum kuruluşlarının (STK) birbirlerinden haberdar olabileceği alanların 

fazla olmaması dikkat çekmektedir. Bu bağlamda nitelikli bir sivil toplum için düşünce ve 

modeller üretme hedefimizin ilk ayağı olan Türkiye’de Sivil Toplum Bülteni ile karşınızdayız. 

TODAM bünyesinde hazırlanan “Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi” bülteni ile birlikte Tür-

kiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının nabzının tutulması amaçlanmaktadır. 

Türkiye’deki STK’ların hazırlamış olduğu rapor, bilgi notu, rehber, kitap gibi yarı akademik 

çalışmaların yanı sıra yürütmüş oldukları çalıştay, sempozyum, eğitim atölyeleri gibi fa-

aliyetlere toplu halde verilerek bütüncül bir bakış ortaya konulması planlanmaktadır. Bu 

şekilde sivil toplum kuruluşlarını birbirlerinden haberdar etme, görünürlüklerini artırma ve 

olası iş birliklerine temel oluşturmayı hedeflenmektedir.

İLKE Vakfı olarak yayımladığımız bu bülteni muhatabına ulaşmasını ümit ediyor, istifade-

nize sunuyoruz. Temennimiz yayımlamış olduğumuz Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 

bülteninin yeni ve önemli kazanımlara yol açmasıdır. Gayret bizden, tevfîk Allah’tandır.

Lütfi Sunar

SUNUŞ
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Bir İZ Derneği “Pandemi Döneminde Yaşlılar ve 
Yaşçılık Paneli”ni Düzenledi

İNSAMER, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
Durumuna İlişkin Rapor Yayımladı

Bir İZ Derneği yaşlı bireylerin uğradığı 
ayrımcılığın pandemi döneminde 
belirginleşmesi üzerine bir panel 
düzenledi. 

İNSAMER, Türkiye’nin Akdeniz’de 
yürüttüğü politikalara binaen 
“Uluslararası Hukuka Göre Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’deki Statüsü” başlıklı 
raporunu yayımladı.

Bir İZ Derneği tarafından düzenlenen “Pandemi Döneminde Yaşlılar ve Yaşçılık” panelinde 

yaşlı bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık ve bu ayrımcılığın pandemi sürecinde nasıl belirgin 

hale geldiği konuşuldu. 

Abdülkadir Tok’un kaleme aldığı raporda Doğu Akdeniz’in askeri, ticari ve lojistik anlamda 

önemine ve küresel ve bölgesel aktörlerin nasıl mücadele alanı haline geldiğine değiniliyor. 

Buradan hareketle Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin de uluslarara-

sı hukukun kendisine tanıdığı hakları kullanmak suretiyle birtakım politikalar yürütmeye 

çalıştığı vurgulanıyor. Raporun esas vurguladığı nokta diğer bölge devletlerinin, egemenlik 

haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’nin eylemlerini sonlandırmasını istemeleri. Rapor 

geçmişte yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’nin eylemlerini uluslararası hukuk pers-

pektifinden izah ediyor.

Tarih: 16 Haziran 2021 STK: Bir İZ Derneği Türü: Panel

Tarih: 24 Haziran 2021    STK: İNSAMER       Türü: Rapor

https://www.sivilsayfalar.org/takvim/pandemi-doneminde-yaslilar-ve-yascilik-paneli/
https://www.insamer.com/tr/uluslararasi-hukuka-gore-turkiyenin-dogu-akdenizdeki-statusu_4060.html
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“2015/2020 Dönemi Sokağa Çıkma Yasakları; 
Veri Derleme ve Medya İzleme Raporu” 
Yayımlandı

“Sokaktaki Sessizler: Yaşamak Pahalı Bir 
İhtiyaç” Belgeseli Yayımlandı

2015-2020 yılları arasında Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde uygulanan sokağa çıkma 
yasaklarına ilişkin verilerin bulunduğu 
rapor Göç İzleme Derneği tarafından 
yayımlandı.

Sosyal Fabrika’nın yürüttüğü “Sokaktaki 
Sessizler” projesi doğrultusunda 
hazırlanan “Sokaktaki Sessizler: Yaşamak 
Pahalı Bir İhtiyaç” başlıklı belgesel 
Youtube’da yayımlandı.

Grafik ve istatistiklerin yer aldığı raporda Türkiye’de 2015-2020 yılları arasında 439 kez ve 

toplamda 2926 kez sokağa çıkma yasağı uygulandığı bilgisi yer alıyor. Raporun devamında 

ise yasak uygulanan her bölge ayrı bir başlık altında inceleniyor. Yasakların gerçekleştiği 

dönemde yayımlanan haberler raporda ayrıca yer alıyor. Kaynak olarak alınan bu haberlerin 

menşeinin ekserisinin haber siteleri olması dikkat çekiyor.

Koşulları daha yaşanabilir kılma gayesinden hareketle çalışmalar yürüten Sosyal Fabrika, 

bilhassa Covid-19 sürecinde sokakta çalışan bireylerin yaşadıklarını gözler önüne seren bir 

belgesel hazırladı. Belgeselde çiçekçiler, kağıt toplayıcılar, simitçiler, boyacılar, müzisyenler 

gibi çeşitli dallarda çalışan kimselerin yaşadığı zorluklara yer verildi.

Tarih: 01 Temmuz 2021        STK: Göç İzleme Derneği      Türü: Rapor

Tarih: 03 Temmuz 2021        STK: Sosyal Fabrika      Türü: Belgesel

https://etkiniz.eu/blog/goc-izleme/
https://fabrikasosyal.com/blog/sokaktaki-sessizler-yasamak-pahali-bir-ihtiyac
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Sivil Sayfalar, “Sivil Toplum ve Deprem” 
Raporunu Yayımladı

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nun 
faaliyetleri ve STK’ların katılımıyla ilgili 
izleme çalışmasıyla oluşturulan “Sivil 
Toplum ve Deprem” raporu Sivil Sayfalar 
tarafından yayımlandı.

TBMM Araştırma Komisyonu’nu İzleme Projesi kapsamında hazırlanan ve Sivil Toplum İçin 

Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation desteğiyle yürüttüğü raporda; Meclis Deprem 

Araştırması Komisyonu’nun çalışma süresince üretilen içeriğin ve izleme faaliyetinin ana 

bulguları ve bu süreçte Parlamento-STK ve STK’lar arası ilişkilere yönelik tespitler yer alıyor.

Tarih: 06 Temmuz 2021         STK: Sivil Sayfalar         Türü: Rapor

107 Bin Kişi “Temiz Hava Haktır” Diyerek 
İmza Kampanyasına Katıldı

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma 
Derneği tarafından hazırlanan bir rapor 
kömürlü termik santrallerin zararlarını 
gözler önüne seriyor. Buna göre 2020 
yılının ilk altı ayında gerekli çevre yatırımı 
olmadığı için kapatılan kömürlü termik 
santraller, “geçici faaliyet belgesiyle” ile 
tekrar çalışmaya başladı

İçlerinde TEMA Zonguldak, Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu Elbistan, Temiz Hava Hak-

kı Platformu, Muğla Çevre Platformu gibi kurumların olduğu bir dizi STK imza kampanyası 

başlattılar. İmzacıların toplamış olduğu 107 bin imza “çevre yatırımlarını tamamlamayan 

santrallerin havamızı ve suyumuzu kirletmeye devam etmesine #izinvermeyin!” çağrısıyla 

birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edildi.

Tarih: 09 Temmuz 2021        STK: Toplu Çalışma      Türü: İmza Kampanyası

https://www.sivilsayfalar.org/2021/07/06/sivil-toplum-ve-deprem-raporu-yayinda/
https://www.sivilsayfalar.org/2021/07/09/temiz-hava-icin-107-bin-imza-karar-vericilere-teslim-edildi/
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Koç Holding ve UNDP’den Sivil Toplum 
Kuruluşlarına Destek

Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi 
Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) 
iş birlikleri ile hayata geçirilen BOOST 
Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma 
Programı’nda ilk aşama tamamlandı.

“Bilim Kahramanları Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Hayata Destek Derneği, İstanbul 

Kültür Sanat Vakfı, Kalkınma Atölyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı” sosyal ve çevresel sorunlara dijital teknolojileri kullanarak 

çözüm buldukları projeleri ile ikinci aşamaya devam etmek üzere seçilen 7 sivil toplum ku-

ruluşu oldu. Seçilen STK’lar 10 bin dolara kadar proje desteği alırken 24 haftalık ek hızlandır-

ma programına katılacaklar. 

Tarih: 13 Temmuz 2021         STK: Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)        Türü: Program

“Geleceği Konuşalım”da Sosyal Girişimcilik Ele Alındı

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi İtır Erhart, 
tüketicilerin pandemi dönemindeki 
tüketim eğilimleri hakkında konuşarak 
sürdürülebilirlik, su, hayvan hakları 
meselelerinin öncelendiğini söyledi. 

Yapı Kredi bünyesinde kurulan “Geleceği Konuşalım” podcast kanalında pek çok sektör ve alanın 

gelecekteki davranışlarına dair ipuçları sunuluyor. Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekle-

şen programın yeni bölümünde Adım Adım oluşumunun kurucusu ve öğretim üyesi İtır Erhart 

ağırlandı. Sosyal girişimciliğin faydaları Türkiye’de ve dünyadaki trendleriyle birlikte ele alındı. 

Salgın öncesi yükselişini pandemi döneminde de devam ettiren sosyal girişimler hakkında ko-

nuşan Erhart, “Pandemi döneminde tüketiciler, gezegene zarar vermeyen işletmeleri destekledi. 

Bu bağlamda sürdürülebilirlik, su, hayvan hakları meselelerinin önceliklendirildiğini görüyoruz.” 

diyerek Türkiye’deki sosyal girişimcilerin profillerini değerlendirdi. Bu değerlendirmeye göre 

sosyal girişimlerde kadınların daha etkin olduğunu söyledi.

Tarih:13 Temmuz 2021  STK: Geleceği Konuşalım Türü: Podcast

https://sivilalan.com/2021/07/15/koc-holding-ve-undpden-sivil-toplum-kuruluslarina-buyuk-destek/
https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/finans/gelecegi-konusalimda-sosyal-girisimcilik-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi-ele-alindi/666272
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“Covid-19 Salgınında Eczane Teknisyenleri: 
Koşullar, Sorunlar, İhlaller” Raporu Yayımlandı

Etkiniz AB Programı desteğiyle Diyarbakır 
Eczane Teknisyenleri Derneği tarafından 
hazırlanan “Covid-19 Salgınında Eczane 
Teknisyenleri: Koşullar, Sorunlar, İhlaller” 
raporu yayımlandı.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan birisi sağlıkçılardı. Raporda yer alan 1 Ni-

san 2021 tarihli veriye göre pandemi sürecinde 382 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Ayrıca 

raporda hayatını kaybeden eczane teknisyeni sayısının 14’ü erkek, 3’ü kadın olmak üzere 17 

olduğu belirtiliyor. Raporda pandemi koşulları geniş bir yer kaplarken, ihlal edilmiş noktala-

ra dikkat çekiliyor ve problemler için çözüm önerileri getiriliyor.

Tarih: 14 Temmuz 2021        STK: Diyarbakır Eczane Teknisyenleri Derneği      Türü: Rapor

Yeşilay’ın 5. Uluslararası Karikatür Yarışması 
Ödülleri Dağıtıldı

Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele 
kapsamında başlattığı ve bu sene beşincisi 
düzenlenen Uluslararası Karikatür 
Yarışması’nın ödül töreni dünyanın farklı 
yerlerinden gelen karikatür sanatçılarının 
katılımıyla gerçekleşti.

“Yeni Nesil ve Yeni Nesil Bağımlılıklar” temasıyla düzenlenen yarışmaya 69 ülkeden bin 88 ka-

tılımcı, 2 bin 34 eserle başvurdu. Birincilik ödülünün sahibi Türkiye’den Gökçen Çukadar, ikin-

cilik ödülünün sahibi Küba’dan Aristides Hernandez Guerrero, üçüncülük ödülünün sahibi ise 

Brezilya’dan Ray Costa Nascimento olurken; İran’dan Ehsan Ganji, Mehdi Azizi ve Tayland ’tan 

Anya Orlova başarı ödülüne layık görüldü. Mazhar Osman Özel Ödülü ise Türkiye’den Kürşat 

Zaman’a verildi.

Tarih: 15 Temmuz 2021        STK: Yeşilay      Türü: Ödül Töreni

https://etkiniz.eu/blog/eczane-teknisyenleri/
https://sivilalan.com/2021/07/15/yesilay-5-uluslararasi-karikatur-yarismasinda-oduller-sahiplerini-buldu/
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TGSP Türkiye Gençlik Zirvesi 2021 Programı’nı 
Gerçekleştirdi 

Gençlik ile alakalı çalışmalar yapan 
kuruluşları bir araya getirme amacıyla 
TGSP tarafından düzenlenen Türkiye Gençlik 
Zirvesi 2021, Beştepe Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde Sn. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Siyasi isimlerden sanatçılara, bürokratlardan akademisyenlere birçok ismin katılım göster-

diği zirvede TGSP’nin çalışmalarından ve diğer STK’lara yardımcı olmak amacıyla düzenle-

nen program ve eğitimlerinden bahsedilerek gençlik çalışmalarının önemi vurgulandı. Tür-

kiye Gençlik Zirvesi Ödülleri’ne hak kazanan Zorbalığı Engelle Projesi ile TÜRGEV, Bir El de Sen 

Uzat Projesi ile Bir Çocuk Bir Umut Derneği, Ticaret Mektebi Projesi ile Yedi Hilal Derneği’ne 

ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan tarafından takdim edildi. 

Tarih: 20 Temmuz 2021    STK: Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP)     Türü:  Gençlik Zirvesi

İHH 2.5 Milyon İhtiyaç Sahibine Kurban Ulaştırdı 

İHH, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 65 
ülkede 62 bin 62 hisse kurbanı ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdı. 61 bin yetime de 
bayramlık hediye eden İHH toplamda 2 
milyon 482 bin 480 kişiye yardım ulaştırdı.

Bu seneki kurban organizasyonunu “Kurbanla Hatırla” sloganıyla gerçekleştiren İHH, 65 ül-

keye hayırseverlerin kurbanlarını vekâletle kurban projesiyle ulaştırdı. Bu yıl kriz bölgelerini 

önceleyerek mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, 

kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere yardım ulaştırma ön plandaydı. Bu 

kapsamda Suriye, İrak, Filistin, Somali gibi ülkelere öncelik verildi. Türkiye’de 165 bin 360 kişi-

ye kurban eti ulaştıran İHH, 65 ayrı ülkede yaklaşık 2.5 milyon insana kurban eti ulaştırdı.

Tarih: 23 Temmuz 2021  STK: İHH Türü: Haber 

https://tgsp.org.tr/tr/haber/turkiye-genclik-zirvesi-2021-programi-ankara%E2%80%99da-gerceklesti
https://www.ihh.org.tr/haber/25-milyon-muhtac-kurbanla-hatirlandi
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AYGİAD, Sosyal Girişimcilik Çalıştayı’nı 
Gerçekleştirdi

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum 
Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe Programı-
Vİ (CSD-Vİ) kapsamında başarılı bulunan 
AYGİAD, Yeni Nesil Girişimciliği olan “Sosyal 
Girişimcilik” hakkında çalıştay gerçekleştirdi.

“Sosyal Girişimciliği Geliştirmek İçin Yenilikçi Yaklaşım” (İnnovative Approach for Developing 

Social Entrepreneurship) İNNOSOCİA projesi kapsamında “Aydın Sosyal Girişimcilik Çalıştayı” 

gerçekleştirildi. Yeni nesil girişimcilik türü olan sosyal girişimcilik hakkında ilgili olan pek 

çok girişimci çalıştay sayesinde bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri doğrultusunda iş fikirlerinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Sosyal girişimcilik 

hakkında deneyimlerini paylaşan girişimciler, 1 Nisan 2021-1 Haziran 2022 tarihleri ara-

sında 15 ay süre ile Hollanda ve İsveç’te uygulanacak projenin tanıtımı sunusunu dinlediler. 

Proje kapsamında Haziran 2022 tarihine kadar ilgili katılımcılara sosyal girişimcilik hakkın-

da çeşitli faaliyetlere katılma imkânı verilecek. 

Tarih: 29 Temmuz 2021  STK: AYGİAD  Türü: Çalıştay

Manavgat ve Marmaris’te İlk Sahra Hastaneleri 
HAYTAP Tarafından Kuruldu 

Antalya’nın Manavgat ve Muğla’nın 
Marmaris ilçesinde gerçekleşen orman 
yangınlarının ardından HAYTAP (Hayvan 
Hakları Federasyonu) tarafından 
yangınlarda zarar gören hayvanlar için ilk 
sahra yaşam hastaneleri kuruldu.

Orman yangınlarında zarar gören hayvanlara yardım amacıyla HAYTAP tarafından tam teçhizatlı 

ilk sahra hastaneleri kuruldu. Kurulan sahra hastanelerinde; muayene masaları, yoğun bakım ka-

binleri, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, cerrahi setler, operasyon lambası, sedye, acil müdahale 

ekipmanları, pansuman, sütür ve tedavi ilaç ve malzemeleri bulunuyor. İki veteriner hekim ve HAY-

TAP gönüllüleri yangında zarar gören tüm hayvanlara ücretsiz tedavi uyguladı. 

Tarih: 03 Ağustos 2021  STK: HAYTAP  Türü: Kuruluş

https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/7530813/aygiaddan-sosyal-girisimcilik-calistayi
https://www.sivilsayfalar.org/2021/08/03/haytap-manavgat-ve-marmariste-ilk-sahra-hastanesini-kurdu/
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Göç Araştırmaları Vakfı “Türkiye’ye Yönelik 
Afgan Göçü Paneli”ni Düzenledi 

“Hukuk, Güvenlik ve İnsani Boyutları ile Türkiye’ye 
Yönelik Afgan Göçü” paneli Göç Araştırmaları Vakfı 
(GAV) tarafından gerçekleştirildi.  

Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygula-

maları ve Araştırmaları Merkezi (GPM) iş birliğinde düzenlenen panelde Dr. Öğr. Üyesi Ali Za-

fer Sarıoğlu’nun moderatörlüğünde Mehmet Koç, Dr. Aydoğan Asar ve Hedayet Siddiqi konu 

üzerine görüşlerini sundu. 

Tarih: 05 Ağustos 2021    STK: Göç Araştırmaları Vakfı Türü: Panel

Ankara’da Göçmenlere Yönelik Saldırılar 
Karşısında STK’lar Toplu Bildiri Yayımladılar

Ankara’da Emirhan Yalçın’ın elim bir 
şekilde öldürülmesinden sonra Altındağ’da 
göçmenlere yönelik yaşanan saldırılar 
üzerine bazı STK’lar toplu açıklamada 
bulundular.

“Kamuoyuna Çağrımızdır!” başlıklı bildiride Türkiye’de mülteci karşıtlığının önlenemez boyuta 

geldiğinin altı çizildi. Türkiye’nin göç yönetimi politikalarının zayıflığından söz edilen bildiride 

mültecilerin karşı karşıya kaldığı saldırıların toplum olma niteliğine vurulan en ağır darbeler-

den biri olduğu vurgulandı. İGAM, Göç Araştırmaları Derneği, Mülteci-Der, Medya ve Göç Der-

neği gibi 18 STK’ların imza attığı bildiride AB’ye üye olan ülkelerin bu konu hakkındaki sorum-

luluklarını yerine getirmeleri talep edildi.

Tarih: 14 Ağustos 2021 STK: Toplu Bildiri  Türü: Çağrı Metni

https://gocvakfi.org/diaspora-hukuk-guvenlik-ve-insani-boyutlari-ile-turkiyeye-yonelik-afgan-gocu-paneli/ 
https://gocarastirmalaridernegi.org/attachments/article/233/PDF,%20Kamuoyu%20A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.pdf 
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İLKE Vakfı’nın “Sanatın Göçü” Projesi  
Kabul Edildi

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı tarafından 
hazırlanan “Sanatın Göçü: Türkiye’ye 
Göç Eden Suriyeli Sanatçılar ve Kültürel 
Etkileşimler” projesi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ortaklığı ile gerçekleştirilecek.

İLKE Vakfı’nın hazırladığı proje ile Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş olan ve sanatın farklı alan-

larında yetenekli Suriyeli sanatçıların Türkiye’ye göç hikayesi ve sanatlarını icra etmede ya-

şadıkları zorlukları ele alacak. Belgesel yapımı ve nitelikli göçmenlerin ön plana çıkartılması 

ile göçün aynı zamanda nitelik transferine de katkı sağladığı ortaya konulması hedefleniyor. 

Aynı zamanda, Türkiye’deki Suriyeli sanatçıların envanteri, çalışma alanları, Türkiye’deki öğ-

rencileri ve Türkiyeli meslektaşları ile işbirlikleri de proje kapsamında ele alınarak kültürel et-

kileşimin zenginleştirici boyutunu gösterecek.

Tarih: 17 Ağustos 2021 STK: İLKE Vakfı      Türü: Proje

https://ilke.org.tr/sanatin-gocu-turkiyeye-goc-eden-suriyeli-sanatcilar-ve-kulturel-etkilesimler-projesi-kabul-edildi


Önceki sayılarımızda yaptığımız röportajlardan tamamen farklı bir formatta 
karşınızdayız. Bu sayıda aynı soruyu alanında uzman farklı isimlere sorarak 
toplu bir bakış açısı elde etmeyi amaçladık. Bu yaz Türkiye sivil toplumunu en 
çok meşgul eden başlıklardan birisi mülteciler idi. Biz de bu doğrultuda Abdullah 
Resul Demir, Ferhat Kentel, Metin Çorabatır ve Rıdvan Kaya’ya “Son günlerde 
Türkiye gündemini oldukça meşgul eden bir mülteci meselesi mevcut ve konuyla 
alakalı ciddi bir dezenformasyon söz konusu. Peki, siz bu gündem karşısında 
Türkiye sivil toplumunun gerek kitlelerin doğru yönlendirilmesi gerekse de 
mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması açısından performansını nasıl 
değerlendirirsiniz?” sorusunu sorduk. Bu soruya ait yorumları sizinle bir röportaj 
dosyası olarak paylaşıyoruz.

Bu konuda içerisinde biz de dahil olmak üzere eksikliklerimiz var. Zira birileri mülteciler 

aleyhine yalan yanlış bilgiler ile desteklediği provokasyon ve popülistlik içeren söylemleri 

ile halkı özellikle sosyal medya kullanmak suretiyle örgütlüyor ve mültecilere düşman hale 

getiriyor.Bunların birçoğu ise siyasiler aracılığıyla bir propaganda olarak yapılmaktadır.

Bunun karşısında otoritenin doğru bilgiyi paylaşarak onların bu tür nefret söylemlerinin 

paylaşılmasının neye ve kime hizmet edeceğini, sonuçlarını anlatmalıyız.  Örnek vermek 

gerekirse, Suriye’de, savaşın halen var olduğunu, insanların halen can ve mal güvenliğinin 

olmadığını anlatabiliriz. Özellikle mültecileri güven açısından Türkiye’nin önünde tehdit gö-

renlerin bu tür söylem ve çıkışları ile güvenliğimize kastettiklerini açıklamalıyız. 

Bizler dernek olarak son zamanlarda çıkan asılsız haberlerin tamamının aslını kitleleri doğru 

yönlendirebilmek adına sosyal medyamızda paylaşmaya özen gösteriyoruz. -Hoş bu za-

mana kadar, birisinin de hatalı olarak paylaşmışız kusura bakmayın dediklerini de rast gel-

medik. Böyle bir şey de beklemiyoruz. Çünkü bu tür kişilerin hedefi kuyuya taşı atmak ve 

istenilen sesi getirmek, gerisi onlar için teferruat.

“Mülteci Karşıtı Söylem Siyasi 
Propaganda Olarak Kullanılıyor”

Abdullah Resul Demir |  Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı

http://.
http://.
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Bütün sivil toplumun ülkemizdeki mültecilerin neden Türkiye’ye gelmek istedikleri, varsa 

esas amaçlarını, geldikleri ülkenin siyasi, ekonomik durumlarını, insanların burada gerçekte 

nasıl yaşadıklarını, yine ekonomik durumlarını, onların ülkeye katkılarını anlatma hususun-

da daha derin çalışmalar yapılmalıdır. Her şeye rağmen olumsuz olan şeylerin haber değe-

rinin yüksek ve hızlı yayılması bilimsel açıdan daha kolaydır. Lakin halkımızın bu konuda 

duyarlı olması, bu tür kişilerin ülkemizin barış ortamını bozmayı hedeflediklerini göz ardı 

etmemeleri gerekir. 

Bu tür çıkan haberler ne yazık ki ister istemez insanımızı etkilemektedir. Bu açıdan bazı be-

lediyeler özellikle yardım yapmaktan imtina edebilmektedir. Yine aynı şekilde bazı STK’ların 

mülteciler için toplayabildiği yardımların miktarı azalmaktadır. Bu da toplum olarak temel 

ihtiyaçları karşılama açısından bizleri mükemmeliyetten uzak tutuyor.  Ancak ülkemizde 

bulunan mülteci sayısı itibariyle gerek toplumumuzun mültecilere bakışı gerekse mülteci-

lerin uyumu, kendi ihtiyaçlarını karşılama düzeyi dikkate alındığında başarısız olduğumuzu 

söylemek de haksızlık olur. Milletimizin bunca yıllık örfü, kültürü, misafirperverliği, mazlu-

mun elinden tutuşu, STK’ların bu kapsamdaki üstün gayreti ve devletimizin uygulayacağı 

uyum politikalarının güçlendirilmesi ile çok daha başarılı olunacağına inanıyorum.

Türkiye’de bir ağırlık merkezi olan, toplumun ortalamasını temsil eden bir sivil toplumdan 

bahsetmek çok zor. Çok parçalı, cemaatleşmiş kamusal alanlardan, parçalı ve birbirini duy-

mayan “sivil toplumlardan” bahsetmek, bana göre, daha mantıklı. Bu parçalı yapı içinde, ana 

hatlarıyla özetlemek gerekirse, mülteci nefretiyle kendini var eden toplumsal gruplar da 

var, mültecileri araçsallaştıran, koz olarak kullanan ve mülteciye bir türlü “mülteci” statüsü-

nü veremeyen devlet-hükümet kontrolündeki “gayri sivil” odaklar da var. Ya da mültecileri 

ucuz işgücü olarak kullanan, açıkça ifade edilmemiş başka türlü bir ırkçılık da var. Bütün ku-

tuplaşmış dillere karşılık, ellerinden geldiği kadar mültecilere insani bir mercekten bakma-

ya çalışanlar da var. Dolayısıyla aslında Türkiye’nin mülteci meselesi, bir mülteci meselesi 

olmaktan ziyade, Türkiye’nin siyaset üretemeyen kutuplaşmış ortamının yansımalarından 

başka bir şey değil. Başka bir ifadeyle, farklı siyasi ve kültürel gruplar, mültecilerden bah-

sederken, aslında başka bir gündem üzerinden konuşuyorlar. Bu parçalı sivil toplum ha-

linde mülteci meselesi üzerine sağduyulu bir yaklaşım gelişmesini beklemek de çok zor. 

Dolayısıyla, çok güçlü olmayan sesler dışında, ben sivil toplumun performansını “çok kötü” 

“İnsan Olmaya Dair Oldukça 
Vasıfsızlaşıyoruz”
Ferhat Kentel  |  Akademisyen

https://www.youtube.com/watch?v=-5e0gisj7zE
https://www.youtube.com/watch?v=-5e0gisj7zE
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olarak değerlendiriyorum. Bu performans bu kadar kötü olduğu için, mülteciler insanaltı bir 

konumda sömürülen, hakarete uğrayan ve linçe uğrayan insanlar olarak ortada kalıyorlar. 

Mülteciler meselesinde şeffaf olmayan devlet-hükümet politikaları altında, toplum olarak 

kendi üzerimize düşünme becerisini de geliştiremiyoruz. Bu toplumun tarihteki göçmenlik 

ve mültecilik hallerini hatırlayamıyoruz ve bu topraklara gelen insanların yaşadıkları trav-

maları bir türlü anlama yeteneği geliştiremiyoruz. Ve tabii ki, olan sadece mültecilere olmu-

yor, bu memleketin vatandaşları olarak biz de insan olmaya dair oldukça vasıfsızlaşıyoruz.

Türkiye’de sivil toplum mültecilere yönelik dezenformasyonlara mücadele ve mültecilerin 

temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yetersiz. Her şeyden önce sivil toplumun bu 

alanda çalışan kuruluşlarının -onlara akademisyenleri de katabiliriz- sayısı oldukça az. Geç-

mişe göre bu sayı oldukça arttı ancak sorunun hacmi itibariyle mülteci karşıtı kampanyalara 

karşı sesleri cılız çıkıyor. Bir başka sorun sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk yönlerinin 

zayıf olması. Bu alanda referans alınması gereken uluslararası mülteci hukuku, uluslararası 

pratik, uygulamalardaki yanlış bilgiler ve bunları takip edecek belirli stratejiler geliştirecek 

kapasiteleri yok. İletişim elemanları az ve tecrübesiz. Neyi nasıl savunacaklarını bilmiyorlar. 

Savunmalar daha çok duygusal ve mantıksal boyutta kalıyor. Savunma kısmı hem sayıca 

daha zayıf hem de kapasite itibariyle saldırıları hukuki temelde püskürtecek bilgi birikimi 

eksik. Üçüncüsü de STK’lar arasında iletişim eksik, birlik yok. Bunlar da istendiği kadar etkili 

olmuyor. 

İnsani yardım anlamında da STK’lar yeterlilik sağlayamıyorlar. Değişik tür STK’lar var. Bazı-

ları koruma dediğimiz toplumsal temelli koruma projeleri yürütüyorlar. Bazı inanç temelli 

STK’lar var onlar da fon ve kaynak bulmakta tecrübeliler onları daha çok yardım kurulu-

şu olarak dağıtıyorlar. Ama inanç temelli STK’ların da kurulma sebepleri özellikle mülteciler 

değil. Aslında Türk halkının ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik ama mültecilere de kaynak-

ların bir kısmını dağıtıyorlar. Sivil toplumun tek başına bu yükü kaldırma kapasitesi yok. 

STK’ların Türkiye’deki çalışma koşullarında kendi kaynaklarını oluşturmalarını sağlayacak 

hukuki mevzuat da yeterince uygun değil. Vergi yüklerimiz var. Bir çalışan alındığı zaman 

çalışanın eline geçen para kadar vergi yükümlülüğü de oluyor. Birçok ülkede sivil toplumun 

yararlandığı vergi kolaylıklarından Türk sivil toplumu yararlanamıyor. Dolayısıyla operas-

yonlar da çok masraflı oluyor ve altından kalkamıyoruz. Biz yardım için kurulmadık ama biz 

“Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Savunuculuk Yönleri Zayıf”
Metin Çorabatır  |  İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı

https://www.youtube.com/watch?v=-5e0gisj7zE
https://www.youtube.com/watch?v=-5e0gisj7zE
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de kamuoyundan yardım geldiğinde ihtiyacı olan Türk vatandaşları ve mültecilere ulaştı-

rıyoruz. Biz önce sadece araştırma kuruluşu olarak kurulduk. Ardından mülteci koruması-

na yönelik operasyonel şeyler yaptık. Şimdi de gelen yardımları dağıtıyoruz. Kendi insanî 

paylaşım ekibimizi oluşturduk. Koruma -biraz daha hukuki bir terim- ve yardım birbirinden 

ayrılmaması gereken iki bütün. Ofisimize yardım almak için gelenler başka hizmetlerin de 

olduğunu görüp eğitim desteği olsun hukuki destek olsun sosyal destek olsun onlara yön-

lendiriliyorlar. Böylece ofislerimiz daha çekici oluyor. Sivil toplum bu alanda son derece za-

yıf. Geçmişe kıyasla çok büyüdü ama burada krizin büyüklüğü, mülteci sayısının inanılmaz 

derecede artmış olması sivil toplumu da harekete geçirdi. Ama daha da güçlenmesi lazım. 

Elbette aralarında kaynaklara erişim noktasında bir rekabet olacak ama bunu abartmamak, 

işbirliğine ve ortak amaçlara yönelik hareket etmek daha iyi olur. 

Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, ister mülteci, ister sığınmacı, göçmen veya geçici koruma 

altındaki misafir vs. sonuçta ülkesinde can güvenliği bulunmadığından ya da daha iyi bir 

yaşam umuduyla yaşadığı beldeyi terk edip Türkiye’ye gelmiş insanlarla birlikte bizler de 

bir imtihandan geçiyoruz. Bu çaresiz, mazlum ve yoksul milyonlar hayatta kalabilmek için 

ve insanca yaşama hayaliyle çıktıkları bu zorlu yolculukta büyük zorluk ve sıkıntılarla kar-

şılaşır, inanılmaz aşağılamalara muhatap olurken bizler, bu ülkenin yerlileri de insanlık ve 

kardeşlik sınavından geçiyoruz. Ne yazık ki yaşadığımız bu coğrafyada köklü bir geleneği 

olan ırkçı tutumun kirlettiği zihinler, kararttığı kalpler yüzünden pek de başarılı bir sınav 

verdiğimiz söylenemez. 

Mülteciler/muhacirler aleyhine muhalefet partilerinin ve iktidar karşısında konumlanmış 

birtakım isimlerin öncülük ettiği suçlama ve dışlama söylemi medyada tam bir linç kam-

panyasına dönüşüyor. Ne insani, ne ahlaki hiçbir zemini olmayan iddialar, yargılar sistema-

tik bir tarzda bir yalan ve iftira fırtınasına dönüşüp sokağa doğrudan baskı ve şiddet şeklin-

de yaşıyor. Ve sonuçta çaresizlikten dolayı zaten zor durumda olan, sığınmacı konumuna 

düşmüş insanların daha fazla horlanması, gerek psikolojik, gerek fiziki açıdan daha fazla 

ezilmeleri durumu ortaya çıkıyor. 

Şüphesiz muhacirlerle ilgili olarak estirilen bu gayrı insani, gayrı İslami atmosferden rahat-

sız olan, bunu değiştirmek için uğraşan, yıllardır muhacirleri kardeş bilip onlara ensar olma 

bilinciyle hareket eden şahıslar çevreler, kuruluşlar da mevcut. Ve bunların sayısı ve etkinliği 

“Muhacir Düşmanı Anlayışla 
Mücadele Etmek Gerekiyor” 
Rıdvan Kaya   |   Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Başkanı

https://www.youtube.com/watch?v=-5e0gisj7zE
https://www.youtube.com/watch?v=-5e0gisj7zE
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hamd olsun az değil. Ne var ki son süreçte bu yönde çaba sarf eden şahısların ve çevrelerin 

işlerinin daha bir zorlaştığı da açık. 

Ne yazık ki azgın bir şekilde yükseltilen ırkçı, zalim kampanya karşısında ısrarla toplumu 

doğru bilgilendirme, kardeşlik ve dayanışma bilincini yaygınlaştırma, İslami, insani, ahla-

ki değerleri ön planda tutarak tavır belirleme yönünde sarf edilen çabalar yetersiz kalıyor. 

Kimi kesimler kabartılan bu insanlık dışı atmosferi geçiştirme eğiliminde. Çok fazla üzerine 

gidilmezse bir müddet sonra bu azgın kampanyanın yatışacağı zannediliyor. Oysa bu tespit 

doğru değil. 

Alabildiğine popülist ve aynı oranda da basit ve seviyesiz kampanyalarının şu veya bu oran-

da sonuç verdiğini gören ırkçı çevrelerin bu saldırgan tutumlarını sürdüreceklerini görmek 

gerekiyor. Bilhassa iktidarı bu pozisyondan sıkıştırmanın kolay ve sonuç alıcı olduğunu his-

settikleri oranda muhalefet partilerinin bu yarayı daha fazla kanatma eğilimi içerisine gire-

cekleri kesindir. Şimdiden şahit olduğumuz çirkinliklerin seçimlerin yaklaşmasıyla çok daha 

fazla kabartılacağını tahmin etmek ise hiç zor sayılmaz. 

Bu noktada öncelikle alttan almanın, yatıştırma adına ırkçı çevrelerin seslendirdikleri birta-

kım tezlere haklılık payı tanımanın, ikna etme ve makulleştirme mantığıyla kimi eleştirile-

rine hak vermenin çok temel bir yanlış olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bilinmelidir ki bu 

tutum saldırganlığın dozunu azaltmaz, artırır. 

Mülteci/muhacir düşmanı anlayışla her boyutta mücadele etmek gerekiyor. Bir yandan 

ırkçı söylem ve çağrıların insanlık suçu olduğunu, İslami değerlerin inkarı anlamına geldiği 

açıklıkla vurgulanırken, aynı zamanda sığınmacıların bu ülke ekonomisine yük olduğuna 

dair iddiaların yanlışlığı net verilerle ortaya konulmalıdır. Yine sığınmacılara ilişkin ortalıkta 

dolaştırılan şehir efsanelerinin gerçeği yansıtmadığı, örgütlü ve sistematik biçimde gün-

demleştirilen vergi vermedikleri, devletten yardım aldıkları, hastanelerde öncelikli hizmet 

aldıkları vb. iddiaların birer yalandan ibaret olduğu sürekli vurgulanmalıdır.

Ve yine hukuk zemininde ırkçılığın mahkum edilmesine yönelik olarak da çabalar artırılma-

lıdır. Sığınmacı karşıtı söylemlerde bulunanların birçoğunun sözleri ve eylemleriyle TCK’nın 

ayrımcılık ve tahrik suçlarını işlediklerinden hareketle yasal açıdan bu kişilerin ceza alması 

için çalışılmalıdır. 

En önemlisi ise tüm bu çirkinlik, zalimlik karşısında sessiz kalan, pasif bir tutum sergileyen 

çevreler hareket geçirilmeli, başta Diyanet olmak üzere gerek resmi gerekse de gönüllü ku-

ruluşların sahada daha aktif bir tutuma yönelmeleri sağlanmalıdır. Toplumu doğru yönde 

bilgilendirme ve yönlendirme sorumluluğuna sahip kurumlar ve çevrelerin irtibat içerisine 

girmeleri için ortak bir zemin oluşturulmalı ve aktif biçimde süreci takip etmeleri sağlan-

malıdır.



STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli 
Kamuoyuna Tanıtıldı

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında 
faaliyet yürüten Toplumsal Düşünce ve 
Araştırmalar Merkezi (TODAM) tarafından 
geliştirilen “STK’larda Kurumsal Öz 
Değerlendirme Modeli” 24 Ağustos tarihinde 
Yenikapı Mevlevihanesi’nde düzenlenen 
programla kamuoyuna tanıtıldı.

Programın açılış konuşmasını İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar yaptı. Sunar ko-

nuşmasında kurumsallaşma hususunda ciddi handikaplarımızın bulunduğunu vurguladı. 

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli ile herkesin kendi kurumunu nesnel bir şekilde 

sisteme girip değerlendirebildiği ve bir karne alarak sistemin sunduğu seviye önerilerine göre 

geliştirmesi gereken alanlarını görebildiği bir web sitesi hazırladıklarını ifade etti. Devamın-

da sözü alan İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş konuşmasında 2017 yılında 

kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi’nde (KYA) strateji geliştirme organizasyon, yönetim sü-

reçleri ve insan kaynağı oluşturulması gibi birçok konuyu ele aldıklarını ve çeşitli raporlar ha-

zırladıklarını ve bu çalışmaların aslında modelin fikri alt yapısını oluşturduğunu söyledi. Açılış 

konuşmalarının ardından KYA Koordinatörü H. Merve Bircan Altınsoy gerçekleştirdiği sunum 

ile modelin metodoloji, hazırlık ve gelişim süreçlerinden bahsederek web sitesinin kullanımı 

hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme

Öz değerlendirme, kurumları stratejik amaçlarına yönlendirebilmek için mevcut durumun 

farkındalığını sağlama, gelecekteki olası durumlar için bilgi toplama ve analiz süreçlerini kap-

sar. Bu yolla kapsamlı, sistematik ve düzenli gözden geçirme hedeflenir. 

Öz değerlendirme sistemi STK’ların kendilerini daha iyi tanımalarını sağlar. Kurumların viz-

yonuna ve stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak etkin bir öz değerlendirme sisteminin 

kurulması oldukça önemlidir. STK’lar öz değerlendirme ile kurumsal gelişimleri için tutarlı bir 

yol belirleyebilmenin yanında herkes tarafından kabul edilebilir, kanıtlara dayalı bir değer-

lendirme sistemi de geliştirmiş olacaklardır.

Tarih: 24 Ağustos 2021  STK: İLKVE Vakfı      Türü: Lansman

AYlN FAALİYETİ

https://ihh.org.tr/haber/ihh-ve-merhamet-dernegi-protokol-imzaladi
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Öz değerlendirme sistemi aşağıdaki konularda STK’ların gelişimine katkı sağlamaktadır:

• STK’lara, sistematik veri toplama ve sonuçları analiz etme alışkanlığı kazandırır.

• Öz değerlendirme sisteminden elde edilecek sonuçlar faaliyet raporlarına yansıyaca-

ğından dolayı resmi makam ve paydaşlara karşı hesap verme sorumluluğunun yerine 

getirilmesine katkı sağlar.

• STK’ların faaliyet performanslarının değişimi yönünde kurumun kendini değerlendir-

mesine dönük bilgi verir.

• Kontrol aşamasında gerekli geri bildirimleri sunarak düzenlemeler ve önlemler konu-

sunda neler yapılması gerektiği yönünde katkı sağlar.

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli Metodolojisi

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli beş aşamada oluşturulmuştur. Modelin ilk aşa-

masında bu konuda teorik çerçevenin oluşturulması amacıyla “STK’larda Kurumsal Öz Değer-

lendirme: Farklı Uygulamalar ve Eğilimler” analiz raporu hazırlanmıştır.

Modelin ikinci aşamasında, STK’ların öz değerlendirmelerini yapabilecekleri başlıklar belirlen-

miştir. Bu başlıklar Kurumsal Yönetim El Kitabı’ndan hareketle, sivil toplum kuruluşlarının ku-

rumsallaşma sürecinde temel ihtiyaçlarının olduğu düşünülen 10 başlıktır.

Modelin üçüncü aşamasında, belirlenen başlıklar altında öz değerlendirme göstergeleri oluş-

turulmuştur. Bu göstergeler her başlık için alanlarında uzman akademisyenler ve sivil toplum 

uygulayıcıları ile bir araya gelip müzakere edilerek belirlenmiştir. Kurumsal Öz Değerlendirme 

Modeli içerisinde toplam 165 gösterge bulunmaktadır.

Dördüncü aşamada ise gösterge setlerine ait puanlama cetveli oluşturulmuştur. Cetvel oluş-

turulurken konuların ağırlığına göre puanlama yapılmasına dikkat edilmiştir. Puanlamalar 

4’lü Likert ölçeğine göre zayıf, yetersiz, orta ve iyi şeklinde belirlenmiştir.

Modelin beşinci aşaması olan son aşamada ise, puanlamalara ait öneriler, her derece için ayrı 

olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu kapsamda uygulamaya yönelik okuma ve izleme önerileri 

alanın uzman akademisyenleri tarafından oluşturulmuştur.

Öz Değerlendirme Önerileri

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli kurumların kendilerini değerlendirerek mevcut 

durum tespitinin yanı sıra gelişmesi gereken alanlara da dikkat çekerek uygulama önerileri 

sunmaktadır.

Bu öneriler, okuma ve izleme önerileri ile pekiştirilmektedir. Kurumların belli periyodlarla ken-

dilerini tekrar değerlendirmeleri halinde bu öneriler, yol gösterici nitelikte olacaktır

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli web sitesine: www.odm.ilke.org.tr adresinden 

erişebilirsiniz.

odm.ilke.org.tr

http://www.odm.ilke.org.tr 
https://www.odm.ilke.org.tr
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Türkiye’nin Gönüllü  
Gücü Projesi Başlıyor

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı sivil toplum alanında yaptığı çok sayıda çalışmaya “Türkiye’nin 

Gönüllü Gücü” projesi ile bir yenisini katıyor. Gönüllülüğün farklı tonlarının inceleneceği bu 

proje ile sivil toplum gönüllüleri için Türkiye’de gönüllülüğe dair önemli bir bilgi kaynağı oluş-

turmak amaçlanıyor. Projenin hedef kitlesi ise sivil topluma ilgi duyan araştırmacılar, sivil top-

lum gönüllüleri ve uygulayıcıları.

Her gün büyüyen ve dönüşen sivil toplum alanı, içinde barındırdığı potansiyelleri ve yapı-

ları da sürekli halde yenileniyor. Gönüllülük hem kavramsal olarak hem de bir hareket biçi-

mi olarak sivil alanı genişleten, geliştiren merkez kuvvetlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. 

Türkiye’nin Gönüllü Gücü (TGG) projesi ile sivil toplum geleneğine yaslanan ve bugünün dina-

mikleriyle hareket alanını belirleyen kişi ve kurumların öyküsünün dinlenmesi amaçlanıyor. 

Belli bir faaliyet alanına dönük çalışmalar yapan, etki alanı oluşturmuş ve gönüllü gücünü öne 

çıkarmış yapılar ve bireysel çabalar projenin öncelikli odağı olarak karşımıza çıkıyor. 

Türkiye’nin kendi gerçekliğinde beraberinde getirdiği sivil toplum ve gönüllü gücünün kendi-

ne özgü bir yapı oluşturduğu aşikâr. TGG projesi ile de toplum içinde inisiyatif almış bu kişi ve 

kurumların bizzat kendilerinden hikayeleri, hedefleri, çalışma biçimleri ve yarattıkları dönü-

şümleri dinleme imkanı yakalanacak. 

https://kurumsalyonetim.org/bahar-donemi-kurumsal-gelisim-egitim-programi-basliyor/2432
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“Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal 
Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi 
Araştırması” Devam Ediyor
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Baş-

kanı Doç. Dr. Lütfi Sunar tarafından gerçekleştirilen 

“Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Fa-

aliyetlerinin Değişimi Araştırması” devam ediyor. 

Daha evvel 2018 yılında yayımlanan ve yine Lütfi 

Sunar tarafından hazırlanan raporun devamı niteli-

ğinde olan bu araştırmanın neticesinde Türkiye’de 

faaliyet gösteren İslami sivil toplum kuruluşlarının 

işleyişlerinin, kurumsal yapıları ile faaliyetlerinin 

işlerliğinin; değişimin, dönüşümün ve etkileşimle-

rin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bununla birlikte 

İslami STK’ların örgütlenme biçimleri, ilişkileri, mali 

kaynakları ve görünürlük gibi alanlar bakımından 

akademik bulgular ortaya çıkarılması amaçlanıyor. 

Ayrıca İslami STK’larda kadınların ve gençlerin gö-

rünürlüğü, STK’ların birbirleri ve kamu kuruluşları 

arasındaki ilişki biçimleri de çalışmada mühim yer 

tutuyor.

Araştırma kapsamında Türkiye genelinde sivil top-

lum kuruluşlarından farklı kademelerde yer alan 

kişilerle yüz yüze yarı yapılandırılmış mülakatlara 

dayanarak yürütülen bu nitel araştırma ile elde edi-

len veriler, İslami STK’ların çalışmalarındaki gayesi, 

değişim ve sürekliliklerini tanımlamada kullanıla-

cak. Önceki yayımlanan rapora kıyasla nicel olarak 

daha fazla kişiyle görüşme yapılan çalışmanın saha 

aşaması tamamlandı. Yapılan mülakatların analizi-

nin tamamlanmasıyla birlikte yazılmaya başlana-

cak olan raporun 2021 yılı içerisinde yayımlanması 

planlanıyor.

 

https://kurumsalyonetim.org/turkiyede-islami-stklarin-kurumsal-yapi-ve-faaliyetlerinin-degisimi


Göç Araştırmaları  
Vakfı (GAV)

Türkiye de 1950’li yıllardan bu yana başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üze-

re dünyanın farklı coğrafyalarına göç veren bir ülke olmuştur. Zaman içinde 

dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk vatandaşları, toplumsal ilişkileriy-

le, siyasal katılımlarıyla, ticari potansiyeliyle farklı ve kalıcı alanlar yarata-

rak bir diaspora toplumu oluşturmuştur. Bununla birlikte Vakıf, anavatanı 

ile bağlarını sürdüren bu toplumun Türkiye’de kamu hizmetlerinden sosyal 

ve kültürel konulara kadar karşılaştığı sorunları yakından takip etmektedir. 

Bu sorunları ortadan kaldıracak çözümler üretmeyi, yurtdışındaki toplumu-

muzun tecrübelerinden hareketle Türkiye’de iltica ve göç konularına iliş-

kin çalışmalar yapmayı ve toplumsal katılım politikalarına destek vermeyi 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda 2010 yılında kurulan Göç Araştırmaları Vakfı 

(GAV)’nın çalışma alanı, öncelikli olarak yurtdışında yaşayan Türk toplumu-

dur. Bu topluluğun – dil ve kültür birikimi, – sosyal, kültürel ve siyasi me-

seleleri, – yaşadıkları ülkelerin katılım, uyum ve asimilasyon politikaları ele 

alınan konulardır.

Vakıf, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun dil ve kültür birikimi, sosyal, 

kültürel ve siyasi meseleleri ve yaşadıkları ülkelerin katılım/uyum/asimilas-

yon politikalarına ilişkin araştırmalar yapmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi, 

bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmayı ve karar alıcıları bilgilen-

dirmeyi hedeflemektedir.

gocvakfi.org

AYlN KURUMU

https://kurumsalyonetim.org/bahar-donemi-kurumsal-gelisim-egitim-programi-basliyor/2432
https://gocvakfi.org/


BÜLTENDE YER ALAN  
KURUMLAR

https://kurumsalyonetim.org/bahar-donemi-kurumsal-gelisim-egitim-programi-basliyor/2432
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Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ)

Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin okullardan cezaevlerine, 

özel sektör kurumlarından sivil toplum örgütlerine toplumun her kesimi tarafından 

erişilebilir olması hayali ve umuduyla 2013 yılında kuruldu.

İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER)

İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde kurulmuş bir araştırma merkezidir. Merkezde vakfın 

öncelikli ilgi alanlarını oluşturan insani yardım, insani diplomasi ve insan hakları konuları 

başta olmak üzere sosyal bilimlerin farklı dallarında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar 

yapılmaktadır.

Sosyal Fabrika

2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Sosyal Fabrika; Sosyal Kalkınma üzerine 

uzmanlaşarak proje geliştirme,  proje ve etkinlik yönetimleri konularında birçok çalışmaya 

imza atmıştır.

Sivil Sayfalar

2015 yılı ocak ayında yayın hayatına başlayan Sivil Sayfalar, sivil toplum haberciliği yaparak 

sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer 

STK’lara görünür kılmayı amaçlıyor.

Geleceği Konuşalım

2019 yılında yayın hayatına başlayan “Geleceği Konuşalım” podcast kanalında, farklı sektör 

ve alanlarda dünyadaki son gelişmelerin, yeni teknolojilerin, inovasyon hamlelerinin nabzı 

tutuluyor.

Yeşilay

1920 yılında kurulan Yeşilay; sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile 

mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için 

yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bir kuruluştur.

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP)

Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için; rehberlik, 

koordinasyon, iletişim, istişare ve işbirliği amacıyla oluşturdukları çatı kuruluştur.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)

1992 yılında başlayan Bosna Savaşı’na kayıtsız kalamayan gönüllülerin başlatmış olduğu 

insani yardım çalışmaları neticesinde 1995 kurumsallaşmış ve vakıf olarak yapılandırılmıştır. 

Merkezi İstanbul olan İHH, bugün dünyanın pek çok bölgesinde faaliyet göstermektedir.
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Aydın Genç İşadamları Derneği (AYGİAD)

9 Haziran 1993 yılında 17 genç işadamı tarafından kurularak üye sayısını 50’ye ulaştırmıştır. 

1994 yılında Türkiye Genç İşadamları Vakfı’na üye olmuştur.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)

Doğal yaşamın yok olmaması adına çaba sergileyen HAYTAP, ekolojik bütünlük açısından 

kritik öneme sahip olan canlıların yanı sıra tüm türlerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde 

devam ettirebilmeleri için gerektiğinde her türlü hukuki sürecin içerisinde yer almaktadır.

Göç Araştırmaları Vakfı (GAV)

2010 yılında kurulan Göç Araştırmaları Vakfı (GAV)’nın çalışma alanı, öncelikli olarak 

yurtdışında yaşayan Türk toplumudur. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk vatandaşları, 

toplumsal ilişkileriyle, siyasal katılımlarıyla, ticari potansiyeliyle farklı ve kalıcı alanlar 

yaratarak bir diaspora toplumu oluşturmuştur. GAV da bu toplumun Türkiye’de kamu 

hizmetlerinden sosyal ve kültürel konulara kadar karşılaştığı sorunları yakından takip 

etmektedir.
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Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Türbe Kapısı Sk. No: 13 Üsküdar/ İstanbul    

Telefon: +90 216 532 63 70   E-posta: todam@ilke.org.tr    Web: ilke.org.tr/todam

ADİL, HAKKANİYETLİ VE MÜREFFEH BİR TOPLUM 


