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Ücretsiz olarak dağıtılır.
Yılda bir defa yayınlanır. STA Faaliyet Raporu 2021, STA faaliyetlerini duyurmak amacıyla yayınlanır..
Bu rapor İLKE Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmıştır.

İLKE Vakfı, İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşanmasına vesile olmak amacıyla kurulmuştur. 1980’li yıllarda
başlayan yolculuğumuz çeşitli duraklardan sonra İLKE Vakfı’nın kuruluşuyla yeni bir veçheye büründü. Bugüne kadar
çok sayıda faydalı organizasyonun kuruluşuna destek verdik. Şimdi de çatımız altında yer alan kuruluşlar ve merkezler ile topluma katkı yapmak üzere faaliyetlerimizi derinleştirmek için çalışıyoruz.
İLKE olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve strateji üretmekte, karar alıcılara yol gösterecek
araştırmalar yapmakta ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı sağlamaktayız. Eğitim, iş ahlakı, sivil toplum, hukuk ve yönetim alanlarında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem kamuda hem de sivil alanda
katkılar sağladık.
Her biri alanlarında öncü ve önemli faaliyetler yapan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği
(YEKDER), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İLKE çatısı altında yer almaktadır. Ayrıca vakıf bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) ve Toplumsal Düşünce
ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Sivil Toplum Akademisi (STA) ile sivil toplum
alanının ihtiyaçlarına çözümler geliştirilmektedir. Tüm çalışmalarımızda toplumu tanıma ve anlamayı; sosyal ihtiyaçlardan haberdar olarak iş üretmeyi; çözüm odaklı faaliyetler yapmayı kendimize şiar edindik. Bu bağlamda sadece
belli bir topluluğun sorunlarıyla değil tüm insanlığın meseleleriyle ilgileniyoruz.
İlkeli duruşla yarınlara daha güçlü hazırlanmanın önemine inanıyoruz…

SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ (STA)

2017 yılından beri İLKE Vakfı’nda faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) alana
daha güçlü katkılar yapmak üzere 2021 yılında Sivil Toplum Akademisi (STA) olarak faaliyete
başlamıştır. STA, Türkiye’de sivil düşüncenin ve faaliyet alanının gelişmesi için modeller üretmekte ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitimler, etkinlikler ve buluşmalar düzenlemekte, çeşitli yayınlar çıkartmaktadır.

www.ilke.org.tr/sta

Takdim
Sivil toplum kuruluşları bir ülkede sosyal yaşamın
gelişiminde önemli roller oynarlar. Bu önemli roller
genel itibariyle devletin ve özel sektörün erişemediği
alanlarda faaliyet göstererek toplumsal ihtiyaçların
daha uygun ve nitelikli şekilde giderilmesini sağlamak şeklindedir.
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak, Türkiye’nin toplumsal ihtiyaçlarını gidermek ve sosyal problemlerini
çözmeye yönelik çalışmalar yapmayı kendimize şiar
edindik. Bu kapsamda da uzun yıllardır sivil toplum
alanında gönüllü çalışmalar yapmakta ve sivil toplum
kuruluşlarının kapasite gelişimi için eğitimler ve araştırmalar gerçekleştirmekteyiz. 2017 yılı başında sivil
toplum alanındaki ihtiyaca binaen daha sistematik ve
kurumsal destek verebilmek amacıyla Kurumsal Yönetim Akademisi’ni (KYA) kurduk.
Kurumsal Yönetim Akademisi kurulduğu günden bu
yana, gönüllülük ruhunu kaybetmeden sivil toplum
kuruluşlarının kurumsal kapasite gelişimlerine destek verebilmek amacıyla eğitim programları düzenlemiş, çeşitli araştırmalar yapmış ve yayınlar ortaya
koymuştur. Bu şekilde hem STK’ların ihtiyaç duyduğu
konularda eğitim desteği verilmiş hem de sivil toplum literatürüne önemli katkılarda bulunulmuştur.
2021 Aralık ayı itibariyle ise Kurumsal Yönetim Akademisi yeni dönemde yenilenerek alana daha güçlü
katkılar yapmak üzere Sivil Toplum Akademisi (STA)
ismi ile faaliyetlerini devam ettirmeye başlamıştır. Bu

kapsamda STA, geliştirdiği proje ve araştırmalar ile
STK’ların kapasite, üretim ve iletişim kabiliyetlerine
yönelik odak çalışmalar yapmaktadır.
2021 yılı sivil toplum alanına sunduğumuz katkılar açısından dinamik bir dönem olmuştur. Pandemi sürecinin etkilerinin devam ettiği süreçte Kurumsal Gelişim
Eğitim Programı(KGEP), Kapasite Geliştirme Eğitimleri, STK Konuşmaları ve proje sunumlarına hibrit ve yüz
yüze olarak devam ettik. 2021’de gerçekleştirmeye
çalıştığımız projelerle de gerek sivil toplum alanına
gerekse Türkiye’nin gönüllü birikimine ciddi katkılar
sunmaya başladık.
Sivil Toplum Akademisi, eğitim, proje ve etkinliklerle; sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişim süreçlerini geliştirme ve perspektif kazandırmayı, sivil
diplomasi, katılım, diyalog ve işbirlikleri oluşturmayı;
araştırma ve raporlama çalışmalarıyla; sivil toplumun
çalışma sahasında yer alan konularda akademik bilgi
üretme, araştırma ve raporlama yapmayı; Yayınlar yoluyla da sivil toplum alanındaki birikimin görünür hale
getirilmesini hedeflemektedir.
Umuyoruz ki sivil toplum alanı için yaptığımız bu çalışmalar büyüyerek daha etkili, güçlü ve aktif bir sivil
toplum için zemin oluşturur.
Lütfi Sunar
İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Sivil Toplum Akademisi’nin Tarihçesi
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı uzun yıllardır sivil toplum
alanında gönüllü çalışmalar yapmakta ve STK’larda
kapasite geliştirme çalışmalarına destek vermektedir.
Son yıllarda sivil alanda faaliyet gösteren kuruluşların
karşı karşıya kaldığı soru ve sorunlar; bu kuruluşlar
için strateji geliştirmeyi, organizasyonel yapılanmayı, yönetim becerilerini ve insan istihdamını daha da
önemli hâle getirmiştir. Bu ihtiyaçtan hareketle İLKE
Vakfı 2017 yılı başında alana daha sistematik ve kurumsal destek vermek amacıyla Kurumsal Yönetim
Akademisi’ni (KYA) kurmuştur.
Kurumsal Yönetim Akademisi, sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla eğitimler, çalıştaylar ve etkinlikler gerçekleştirmiş, akademik çalışmalar yapmıştır.
İLKE Vakfı, sivil toplum alanındaki çalışmaların kapsamını genişletmek ve alana daha güçlü katkılar yapmak üzere yeni dönemde çalışmalarını Sivil Toplum
Akademisi (STA) ismi ile yürütecektir. Sivil Toplum
Akademisi (STA); sivil toplumun konuları, sorunları ve
ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi
tüm paydaşlarına sunmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma sahası, eğitim, araştırma ve raporlama olmakla
birlikte STA, sivil toplumun dikkat noktalarına yönelik

çalışmalarını hem ulusal hem de uluslararası sahada
sürdürme hedefindedir. STA, geliştirdiği projeler ve
araştırmalar ile STK’ların kapasite, üretim ve iletişim
kabiliyetlerine yönelik odak çalışmalar yapmaktadır.
Sivil Toplum Akademisi, gönüllü ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik üç temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir:
•

Sivil toplum fikrinin ve alanının oluşturulmasına
yönelik araştırma ve yayın çalışmaları

•

STK’ların geliştirilmesine yönelik eğitim ve
etkinlikler

•

Gönüllülüğün ve gönüllülerin desteklenmesine
yönelik çalışmalar

Bu amaçlar dâhilinde STA eğitim, proje ve etkinliklerle; sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişim süreçlerini geliştirme ve perspektif kazandırmayı, sivil
diplomasi, katılım, diyalog ve işbirlikleri oluşturmayı;
araştırma ve raporlama çalışmalarıyla; sivil toplumun
çalışma sahasında yer alan konularda akademik bilgi
üretme, araştırma ve raporlama yapmayı; Yayınlar yoluyla da sivil toplum alanındaki birikimin görünür hale
getirilmesini hedeflemektedir.

Gaye
Sivil Toplum Akademisi (STA); sivil toplumun konuları, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek
ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşlarına sunmak amacıyla kurulmuştur. Sivil Toplum Akademisi bu gayenin
gerçekleşmesi için eğitim, araştırma ve raporlama
çalışmaları yapmakla birlikte, sivil toplumun dikkat
noktalarına yönelik çalışmalarını hem ulusal hem
de uluslararası sahada sürdürme hedefindedir. STA,
geliştirdiği projeler ve araştırmalar ile STK’ların kapasite, üretim ve iletişim kabiliyetlerine yönelik odak
çalışmalar yapmaktadır.

Sivil Toplum Akademisi, gönüllü ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik üç temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir:
•

Sivil toplum fikrinin ve alanının oluşturulmasına
yönelik araştırma ve yayın çalışmaları

•

STK’ların geliştirilmesine yönelik eğitim ve
etkinlikler

•

Gönüllülüğün ve gönüllülerin desteklenmesine
yönelik çalışmalar

Stratejik Amaçlar
Sivil Toplum Akademisi, kuruluş gayesinin gerçekleşmesi için orta vadeli odaklanma alanları belirlemekte
ve bunlara göre çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda STA aşağıdaki stratejik amaçları gerçekleştirmeye odaklanmaktadır:

•

Sivil Toplum alanındaki gelişmeleri takip ederek
STK’lara bu konularda bilgilendirme ve danışmanlık yapmak,

•

Kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğini
arttırmak,

•

Sivil toplum alanına ve fikrine özgün, kendi perspektifimizden beslenen bir sivil bakış oluşturmak,

•

Sivil toplumun dinamik yapılarını araştırma ve yayınlarla beslemek,

•

Sivil toplum vizyonunu geliştirici bir söylem ve
çerçeve oluşturmak,

•

Sivil Toplum alanında danışmanlık hizmeti veren
bir kurum olmak,

•

Sivil toplumu destekleyici ve geliştirici eğitim,
proje ve etkinlikler düzenlemek,

•

İLKE’nin uluslararası STK işbirliklerini geliştirmek.

STA Ne Yapar?
Sivil Toplum Akademisi eğitim, proje ve etkinliklerle;
sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişim süreçlerini geliştirme ve perspektif kazandırmayı, sivil diplomasi, katılım, diyalog ve işbirlikleri oluşturmayı;
araştırma ve raporlama çalışmalarıyla; sivil toplumun

çalışma sahasında yer alan konularda akademik bilgi
üretme, araştırma ve raporlama yapmayı; yayınlar yoluyla da sivil toplum alanındaki birikimin görünür hale
getirilmesini hedeflemektedir.

STA’nın başlıca faaliyetleri şunlardır:
STK’larda Öz Değerlendirme Modeli

Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi Bülteni

Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi

Sivil Toplum Zirvesi

İslami STK’ların Değişimi Araştırması

STK Konuşmaları

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP)

Türkiye’nin Gönüllü Gücü Sözlü Tarih Projesi

Kapasite Geliştirme Eğitimleri

• STK’larda Kurumsal Öz
Değerlendirme Raporu yayımlandı.
• Kurumsal Gelişim Eğitim Programı
Bahar Dönemi tamamlandı.

ŞUBAT

MART

• Sivil Toplumun On Yılı (2010-2020)
Alan İzleme Raporu Tanıtımı

NİSAN
• Türkiye’nin Sivil Toplum Gündemi
Bülteni yayımlandı.
• Proje Sunumu: “Sosyal Ağların
Sürdürülebilirliğinin Geliştirilmesi”
yapıldı.
• “STK Konuşmaları–15, Türkiye’de Sivil
Toplum Geleneği” yapıldı.

• STK’lar için Uluslararası Rapor Yazma
Eğitimi gerçekleştirildi.

EKİM
• “Halit Bekiroğlu ile Sivil Toplum”
Youtube programı başladı.
• Kurumsal Gelişim Eğitim Programı
Güz Dönemi tamamlandı.

KASIM

ARALIK
• Sivil Toplum Akademisi kuruldu.
• Stratejik Planlama Eğitimi yapıldı.

tgg.ilke.org.tr

• Proje Sunumu: “Sivil Toplumun
Güçlenmesi” yapıldı.

• Türkiye’nin Gönüllü Gücü Projesi
başladı.

• “STK Konuşmaları–16” yapıldı.

MAYIS

AĞUSTOS

EYLÜL

• STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme
Raporu Tanıtımı yapıldı.

Tarafından yürütülmektedir.

Tarafından desteklenmektedir.



Rakamlarla 2021
KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI
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3
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Katılımcı

STK KONUŞMALARI

3

Kurum

PROJE SUNUMLARI
STK Konuşması

2

Proje

Türkiye’de Sivil Toplumun Birikimi
Kayda Geçirildi
Sivil Toplum Bibliyografyası sivil toplum alanında son
40 yılda Türkçe üretimiş olan 3694 makale, 3173 tez,
1314 kitap ve daha bir çok eseri bir araya getiriyor. Türkiye’de ki en geniş sivil toplum kaynakçası olma özelliği taşıyan Sivil Toplum Bibliyografyası, 9000’e yakın
eserin künye bilgisini arama ve filtreleme kolaylığı sunan bir web sitesi aracılığıyla kullanıcıların istifadesine
sunuyor. Bibliyografyada hukuktan sağlığa, eğitimden
sosyolojiye 25 farklı alanda arama yapılabiliyor. Ayrıca
her bir eser için oluşturulmuş en az 2 anahtar kelime
ile ilgili literatürdeki çalışmalara erişilebiliyor.

Sivil Toplum Bibliyografyası içerisinde:
Eserler yayın adı, yayın yılı, yazar adı, baskı kaydı,
yayın yeri, yayınevi, sayfa sayısı, cilt ve baskı kaydı gibi
künye bilgileri yer alıyor.
Her bir eser için o eseri tanımlayan anahtar kelimeler
bulunuyor.
Erişim ve kullanım kolaylığı sağlayan ara yüz yer alıyor.
Anahtar kelime, başlık, alan, konu ve tarihe göre arama yapma ve farklı filtrelerle aramaları özelleştirebilme
imkânı bulunuyor.

8920

Girdi

3694

Makale

3173

Tez

1314

Kitap

322

Bildiri

196

Kitap Bölümü

193

Rapor

7381

Yazar

1180

Dergi

780

Yayınevi
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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP)
Hız Kesmeden Devam Ediyor
Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla, Sivil Toplum Akademisi tarafından 2017 yılından
itibaren gerçekleştiriliyor. Senede 2 defa Türkiye içerisinde, 1 defa da uluslararası yapılacak şekilde planlanan Kurumsal Gelişim Eğitim Programı kapsamında
bugüne kadar 10 eğitim programı tamamlandı.
Kurumsal Gelişim Eğitim Programı içerisinde 3 gün
boyunca 7 farklı derste eğitimler veriliyor. Bu eğitimler
hem STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri
açısından hem de kurumların ilişki geliştirmesi açısından önemli görülüyor.

100’e yakın

Katılımcı

50

Farklı STK

35

Saat ders

Covid-19 salgını ile birlikte eğitimde yeni bir model
denenerek, 2020 ve 2021 yılları içerisinde Kurumsal
Gelişim Eğitim Programı hibrit modelde gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2021 bahar dönemi eğitimi de hibrit olarak yapıldı. Hibrit eğitim modeli içerisinde hem
eğitim videoları hem de zoom uygulama dersleri yer
aldı. Bu modelde ilk olarak bütün derslerin İLKE içerisinde eğitmenlerle ders videoları çekilerek Youtube
sayfamıza konuldu. Programa kabul edilen katılımcılardan öncelikle bu ders videolarını izlemeleri, video
açıklamalarında yer alan takip soruları ile videoları takip etmeleri istendi. Sonrasında 3 gün boyunca zoom
üzerinden dersler müzakere edildi.

2021 yılı içerisinde bir hibrit, bir de yüz yüze
program yapıldı
KGEP 2021 Bahar (hibrit)
KGEP 2021 Güz (yüzyüze)

66 katılımcı
21 katılımcı

STA FAALİYET RAPORU 2021

Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, Nihat Erdoğmuş

Proje Yazma ve Yönetme, Muhammed Halid Durmuş

Gönüllü Yönetimi, M. Lütfi Arslan

Medya İletişimi, Hamit Kardaş

Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme, Davut Pehlivanlı

Dijital İmkanlar, Nihat Kılıç

Denetim, M. Sıddık Acarlar

13
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Gönüllülüğün Nabzı Burada Atıyor:
Türkiye’nin Gönüllü Gücü Projesi Başladı

TGG projesi toplum içinde inisiyatif almış kişi ve kurumların hikayeleri, hedefleri,
çalışma biçimleri ve yarattıkları dönüşümleri dinleme imkanı sağlıyor.

Sivil toplum çalışmaları Türkiye’de ve küresel ölçekte
öne çıkan konulardan biridir. Sivil toplumda gönüllülük üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, ekseriyetinin kurumsallaşan yapılar içerisindeki gönüllü
gücünün varlığına odaklandığı görülüyor. Ancak sivil
alanın hızla dönüşümü klasik anlamdaki gönüllü gücüne yeni tanımlar ve yeni hareket biçimleri katıyor. Bu
yeni hareket biçimleri renkli, yaygın faaliyet alanları
kurmakla beraber kişi katılımında da belirleyici oluyor.

Türkiye’nin Gönüllü Gücü (TGG) projesi ile sivil toplum
geleneğine yaslanan ve bugünün dinamikleriyle hareket alanını belirleyen kişi ve kurumların öyküleri dinleniyor. Belli bir faaliyet alanına dönük çalışmalar yapan,
etki alanı oluşturmuş ve gönüllü gücünü öne çıkarmış
yapılar ve bireysel çabalar projenin öncelikli odağıdır.
Türkiye’nin sivil toplum ve gönüllü gücündeki kendi özgü gerçekliği dinamik bir yapı oluşturuyor. TGG
projesi ile toplum içinde inisiyatif almış bu kişi ve

tgg.ilke.org.tr
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kurumların bizzat kendilerinden hikayeleri, hedefleri,
çalışma biçimleri ve yarattıkları dönüşümleri dinleme
imkanı yakalanıyor. İLKE, sivil toplum alanında yaptığı
birçok projeye bir yenisini daha ekleyerek gönüllülüğün farklı tonlarını ortaya çıkarıyor. Bu proje ile sivil
toplum gönüllüleri için Türkiye’de gönüllülüğe dair
önemli bir bilgi kaynağı oluşturulmuş olacak. Sivil topluma ilgi duyan araştırmacılar, sivil toplum gönüllüleri
ve uygulayıcıları projenin öncelikli hedef kitlesidir.
Projenin hedefleri şunlardır:
•

•

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının yapısı, örgütlenmesi, çalışma alanları hakkında yapılmış
incelemelere katkı sunmak.

2021 içinde görüşme yapılan isimler:
Tülay Gökçimen, Human Movie Team
Nazan Yalçınkaya, Assalam Derneği & Kafe
Murat Yılmaz, Yetim Vakfı

Türkiye’de sivil toplum geleneğinin önemli dinamiklerinden biri olan gönüllülüğü aktörlerinden
dinleyerek bu anlatıyı ilgililerine ulaştırmak.

Mehmet Ali Çalışkan, YADA Vakfı & Team

•

Sivil toplum alanındaki gönüllülüğe dair bilgi kaynağı oluşturmak.

İbrahim Ceylan, BİSEG Derneği

•

Sivil toplum alanında geliştirdiği vizyon, yaptığı işler ile isminden söz ettirmiş kişi ve kurumların hikayelerini aktarılabilir bir deneyim olarak sunmak.

Itır Erhart, adimadim.org & acikacik.org

Havva Sula, Sağlıkta Hamilik Çalışması (SAHA)
Tarafından desteklenmektedir.
Gülden Sönmez, Hukuk Mücadelecisi

Tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında 30 kişiyle görüşülmesi hedeflenmektedir.
Projeden ayrıca 10 mini belgesel çıkarılacaktır.
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STK’ların Kendisini Değerlendirmesi İçin Bir Fırsat:

Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli

STK’ların kapasitelerini değerlendirebilecekleri bir platform inşa ettik.

İLKE Vakfı’nın bugüne kadar elde ettiği birikimle sivil
toplum kuruluşlarının kendilerini değerlendirerek gelişimlerine katkı sağlayacak bir modelin eksikliği tespit
edildi. Bu bağlamda STA, sivil toplum kuruluşlarının
kapasite gelişim çalışmalarına bir yenisini ekleyerek
STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli projesini
oluşturdu ve proje kapsamında bir web sitesi hazırladı.
Bu içeriklere site üzerinden üye olunarak erişiliyor.
Üye olan katılımcılara site içerisinde tasarlanmış olan
“bölüm planım” sekmesinden, hangi bölümlerde kendilerini değerlendirdiklerini görme imkanı sunuluyor.
STK’lar öz değerlendirmelerini on bölümden her biri
için ayrı ayrı gerçekleştirebilirken aynı zamanda tüm
başlıklar kapsamında bütüncül bir değerlendirme de
yapabiliyorlar. Bu değerlendirmeler neticesinde kurumların inceledikleri bölümlere ait uygulama, okuma
ve izleme önerileri sunuluyor.

STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli 4
sac ayağı üzerine inşa edildi:
Kurumsal öz değerlendirme bölümlerine ait konu
anlatımları
Bölüm tanıtım videoları ve bölüm PDF’leri
Bölüm göstergeleri
Öz değerlendirme önerileri
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1

analiz raporu

10

farklı alan

10

kitap bölümü

10

bölüm tanıtım videosu

165
4
40

değerlendirme sorusu
seviyede kapsayıcı ölçüm
farklı seviye önerisi
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Proje Sunumları

Sivil Toplum Akademisi, sivil toplum alanında yapılan önemli projeleri alanın ilgilileri ile müzakere ediyor.
Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 2 proje sunumu gerçekleştirildi. Sunumlara akademisyenler, sivil toplum
profesyonelleri ve ilgileri katıldı.

Sosyal Ağların Sürdürülebilirliğinin
Geliştirilmesi Proje Rapor Sunumu

Sivil Diyaloğun Güçlendirilmesi
Proje Sunumu

Afet ve acil durumlara müdahalede sivil toplum kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve AFAD ve belediye
odaklı ve çözüm ortaklığını esas alan iki model geliştiren proje sunumu Metin Toprak tarafından yapıldı.

Yaşama Dair Vakıf’ın (YADA Vakfı), Avrupa Birliği desteğiyle 2018-2021 yılları arasında yürüttüğü “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi, YADA Vakfı’ndan Ceylan
Özünel ile birlikte müzakere edildi.
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İslami STK’lar Araştırması Yenilendi

Araştırma ile İslami STK’ların geçirdiği yapısal ve fikri değişim inceleniyor.

Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi araştırması, Türkiye’de faaliyet
gösteren İslami sivil toplum kuruluşlarının işleyişlerini,
kurumsal yapıları ile faaliyetlerinin işlerliğini, değişimini, dönüşümünü ve etkileşimlerini ortaya çıkarmayı
hedefliyor.
İlki 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen İslami STK’ların Kurumsal Yapılarının ve Faaliyetlerinin Değişimi
araştırması aradan geçen zamandaki etkenleri de
dikkate alarak yenileniyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşlarından farklı kademelerinde yer alan kişilerle yüz yüze yarı yapılandırılmış
mülakatlara dayanarak yürütülen araştırma ile elde
edilen veriler, İslami STK’ların çalışmalarındaki gayesi,
değişim ve sürekliliklerini tanımlamada kullanılacak.
Araştırmada İslami STK’ların geçirdiği yapısal ve fikri
değişim inceleniyor. Bu kapsamda bugüne kadar 76
kişi ve kurum ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler neticesinde kimlik & aidiyet, kurumsallaşma,
ilişki & iletişim, örgütlenme modelleri, kaynaklar gibi
başlıklar ele alınıyor. 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılması planlanan araştırmanın yazım süreci sürüyor.
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Türkiye’de Sivil Toplumun Nabzını
Tutuyoruz

Bülten Türkiye’deki sivil toplum faaliyetlerini bütüncül bir perspektifle sunuyor

STA’nın sivil toplum araştırmaları çerçevesinde çıkartmaya başladığı “Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi”
bülteni Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yayınlarının ve organizasyonlarının incelendiği ve özetlendiği bir bülten olarak yayımlanmaya devam ediyor. Aylık olarak çıkartılan ve Türkiye’deki sivil
toplum faaliyetlerini bütüncül bir perspektifle gözler
önüne koymayı amaçlayan bültenin, ayrıca STK’ların
görünürlüğünü, Türkiye’deki sivil toplum bilincini ve
STK’lar arasındaki iş birliğini arttırmak da hedefler
arasında yer alıyor.
Bugüne kadar 7 bülten yayımlandı. Bu bültenlerde 98
faaliyete, 60 farklı kuruma yer verilmiştir. Bültende yer
alan ayın kurumu ile o ay içerisinde etkinliğiyle dikkat
çeken bir kurum inceleniyor. Ayın faaliyeti ile o ay içerisinde önemli görülen, sivil topluma katkı sağlamış bir
çalışma ele alınıyor. Ayrıca her ay gündemde olan bir
meselenin ele alındığı röportajlar gerçekleştiriliyor. Bu
şekilde sivil toplumun sadece etkinlikleri, eğitimleri ve
yayınları incelenmekle kalmayıp aynı zamanda İLKE
perspektifinden çalışmalar da öne çıkarılmış oluyor.
Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi Bülteni’nin sivil
toplum kuruluşları arasında bir ağ kurması ve genişlemesi hedefi ile çalışmaları sürdürüyor.

7

Bülten

127
Faaliyet

106
Kurum
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STK Konuşmaları

STK konuşmaları sivil toplum kuruluşlarının önemli ve öncelikli meselelerinin bir moderatör ve uzman ile
katılımcı bir şekilde müzakere edildiği etkinlik serisidir. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 3 STK konuşması
yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle bu etkinlikler online olarak gerçekleştirildi. Etkinliklere yirmi farklı kurumdan elli katılımcı katıldı.

STK Konuşmaları 15- Türkiye’de Sivil Toplumun
Geleneği
Lütfi Sunar moderatörlüğünde Ömer Çaha ile gerçekleştirilen
STK Konuşmaları 15’de sivil toplum kavramının kökeni, sivil
toplum otorite ilişkisi, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde
sivil toplum kavramı ele alındı.

STK Konuşmaları 16-Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon
Merve Bircan Altınsoy moderatörlüğünde Muradiye Ateş ile
gerçekleştirilen STK Konuşmaları 16’da sosyal girişimcilik ve
inovsyon kavramları, inovasyon örnekleri, sosyal girişimciliğin klasik/iktisadi girişimcilikten farklı yönleri ele alındı.

STK Konuşmaları 17-Sivil Toplumun Geleceği
Halit Bekiroğlu moderatörlüğünde Ömer Torlak ile gerçekleştirilen STK Konuşmaları 17’de sivil toplumun gelecekteki rolü, sivil toplum özel sektör ilişkisi, gelecekte sivil toplumun gündemi
gibi önemli başlıklar değerlendirildi.
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STK’ların Kapasitesini Geliştiriyoruz

Eğitimlere 15 farklı STK’dan 30’ar kişi katılmıştır.

STK’larda Kapasite Geliştirme Eğitimleri, sivil toplum
kuruluşların ihtiyaç duydukları pek çok farklı alana
destek vermek için kurgulandı. Bu kapsamda henüz
kurulmuş veya kurumsallaşma sürecinde olan küçük
ve orta ölçekli sivil toplum kuruluşlarının işlerini daha
etkin, verimli ve sistematik hale gelmesi ve süreklilik
kazanmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor. Bu eğitimlerde hem teorik hem

pratik bilgilerin olmasına önem veriliyor. Eğitimlerde verimliliğini artırmak amacıyla her derse katılım
sınırlandırılıyor.
Ayrıca kurumlardan gelen talepler doğrultusunda
farklı eğitim kurguları da hayata geçirilebiliyor.
Eğitimlerde verimliliğini artırmak amacıyla her derse
katılım sınırlandırılıyor.

2021 yılı içerisinde 3 eğitim gerçekleştirildi: :
Uluslararası Rapor Yazma Eğitimi, Mehmet Fatih Serenli
Stratejik Planlama Eğitimi, Nihat Erdoğmuş
Kampanya Hazırlama Eğitimi, Fikri Cumhur

3

Eğitim

75
Katılımcı

65
Kurum
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Uluslararası Rapor Yazma Eğitimi

Stratejik Planlama Eğitimi

Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmaları hazırladıkları raporlarla yurt dışındaki kurumlara iletebilmesi önem taşıyor. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarının kendilerini geliştirebilmeleri için Uluslararası
Rapor Yazma Eğitimi Mehmet Fatih Serenli tarafından
verildi. Eğitimde rapor yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalar, raporun bölümleri ve her bölümde ele
alınacak noktalar paylaşıldı. Eğitime farklı STK’larda
20 kişi katıldı. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak kurgulanan eğitimin ikinci aşaması ocak
ayında yapılacak.

Nihat Erdoğmuş tarafından yapılan Stratejik Planlama
Eğitimi’nde sivil toplum kuruluşlarının gelecek planlamaları için temel oluşturan stratejik planlamanın önemi, stratejik planlama aşamaları ve stratejik planlama
yapılırken düşülebişecek hatalar ele alındı. Eğitime
farklı STK’lardan 30 kişi katıldı.

Kampanya Hazırlama Eğitimi
Fikri Cumhur tarafından verilen Kampanya Hazırlama
Eğitimi’nde sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmaların doğru hedef kitlesine dikkat çekici bir biçimde iletilebilmesi kritik noktalar paylaşıldı.
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YAYINLAR
Kitaplar

Raporlar

Bülten

ilke.org.tr/sta/yayinlar

Gönüllü, Sivil ve Katılımcı Bir Toplum

Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Türbe Kapısı Sk. No:13 Üsküdar / İst.
ilke.org.tr/sta

+90 216 532 63 70

sta@ilke.org.tr

ilkevakfi

