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Sivil Toplum Akademisi’nin (STA) sivil toplum 

araştırmaları çerçevesinde yayımladığı “Türki-

ye’de Sivil Toplumun Gündemi” bülteni, Türki-

ye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 

yayınlarının ve organizasyonlarının incelendiği, 

özetlendiği bir bülten olarak yayımlanmaktadır. 

Aylık olarak çıkartılan bülten, Türkiye’deki sivil 

toplum bilincini ve STK’lar arasındaki işbirliğini 

arttırmayı hedeflemektedir.

Aralık bülteni hazırlanırken Türkiye’deki birçok 

STK’nın faaliyetleri incelendi. Bültende, faaliyet-

lere kuruluş, eğitim, etkinlik ve rapor başlıkları al-

tında kronolojik olarak yer verildi. Bültenin online 

versiyonunda, haber başlıklarına haberin kayna-

ğına götüren linkler yerleştirildi.

Toplamda 19 faaliyetin yer aldığı bu sayıda ayın 

faaliyeti olarak İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma 

Cemiyeti’nin organizasyonuyla gerçekleşen İlim 

Yayma Ödülleri’ne yer verildi. Ayın kurumu ise 

insan hakları mücadelesinde 30 yıldır çalışmala-

rına devam eden MAZLUMDER oldu. Ayın röportajı 

olarak da Aralık ayının önemli faaliyetlerinden 

biri olan ve 7 yıl sonra gerçekleştirilen 20. Millî 

Eğitim Şûrasına yer verildi. “STK’ların Millî Eğitim 

Şûrası’na Katkısı” üzerine ÖZKUR-BİR Yönetim 

Kurulu Başkanı Hami Koç’un görüşleri alındı.
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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.



İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altındaki kurumlarla birlikte iş ahlakı ve girişim-

cilik, akademik çalışmalar, yaygın din eğitimi, eğitim ve toplum alanlarında faaliyet 

göstermektedir. İLKE Vakfı kuruluşları ve araştırma merkezleri bünyesinde yaptığı 

çalışmaları sivil toplum alanına da taşıyarak 2017 yılından bu yana Kariyer Yöne-

timi Akademisi altında onlarca eğitim gerçekleştirmiş ve binlerce STK temsilcisine 

ulaşmıştır.

Aralık 2021 tarihi itibariyle İLKE Vakfı, sivil toplum alanındaki mevcut birikimini, Sivil 

Toplum Akademisi ile sürdürmeye başlamıştır. STA, sivil toplumun konuları, sorun-

ları ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşlarına sun-

mak amacıyla kurulmuştur. STA, geliştirdiği projeler ve araştırmalar ile STK’ların ka-

pasite, üretim ve iletişim kabiliyetlerine yönelik odak çalışmalar yapmaktadır. STA, 

İLKE Vakfı’nın gönüllü, sivil ve katılımcı bir toplum idealini taşımakta ve nitelikli bir 

sivil toplum için düşünce ve modeller üretmektedir.  

Türkiye’nin Sivil Toplum Gündemi çalışması, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının 

nabzını tutmakta, Türkiye’deki STK’ların hazırlamış olduğu rapor, bilgi notu, rehber, 

kitap gibi yarı akademik çalışmaların yanı sıra yürütmüş oldukları çalıştay, sempoz-

yum, eğitim atölyeleri gibi faaliyetlere bütüncül bir bakış ortaya konulması plan-

lanmaktadır. Bu şekilde sivil toplum kuruluşlarını birbirlerinden haberdar etme, gö-

rünürlüklerini artırma ve olası iş birliklerine temel oluşturmayı hedeflenmektedir. 

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

tifadenize sunuyoruz. Temennimiz yayımlamış olduğumuz Türkiye’de Sivil Toplu-

mun Gündemi bülteninin yeni ve önemli kazanımlara yol açmasıdır. Gayret bizden, 

tevfîk Allah’tandır.

Lütfi SUNAR

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ
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Sivil Toplum Akademisi (STA)  Faaliyete Başladı

Türkiye Gönüllülük Ödülleri Programı 
Düzenlendi

Sivil Toplum Akademisi, sivil toplumun 
konuları, sorunları ve ihtiyaçlarına 
yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi 
tüm paydaşlarına sunmak amacıyla 
kurulmuştur.

2021 yılını “Gönüllülük Yılı” ilan eden Kızılay, 
ilk kez Türkiye Gönüllülük Ödülleri Programı 
düzenledi.

İLKE Vakfı Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) yeni dönemde yenilenerek alana daha güçlü 

katkılar yapmak üzere Sivil Toplum Akademisi (STA) ismi ile faaliyetlerini devam ettiriyor.

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 yö-

nelik çalışmalarını hem ulusal hem de uluslararası sahada sürdürme hedefindedir. STA, ge-

liştirdiği proje ve araştırmalar ile STK’ların kapasite, üretim ve iletişim kabiliyetlerine yönelik 

odak çalışmalar yapmaktadır. 

2021 yılını “Gönüllülük Yılı” ilan eden Kızılay, gönüllü ağını ve hizmetlerini yaygınlaştırmak, 

iyilik hareketinin neferlerini daha da arttırmak amacıyla ilk kez Türkiye Gönüllülük Ödülleri 

programını düzenledi. Kızılay, iyilik hikâyeleriyle toplumda fark yaratarak gönüllülük hare-

ketine katkı sağlayan 20 iyilikseveri de Türkiye Gönüllülük Ödülleri kapsamında ödüllendir-

di.

Tarih: 01 Aralık 2021         STK: İLKE Vakfı                Türü: Kuruluş

Tarih: 05 Aralık 2021         STK: Türk Kızılay                     Türü: Etkinlik
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2018 Yılı Mali Destek Programları Başarılı 
Projeler Kitapçığı Yayımlandı

Yurttaşlara Uygulanan Susturma, Baskılama 
ve Suçlulaştırma Pratikleri Raporu 
Yayımlandı

İSTKA, 2018 yılında tamamlanan 81 proje 
için almanak çalışması yayımladı.

‘Kuşatma Altındaki Yurttaşlık Alanı - 
Susturma, Baskılama ve Suçlulaştırma 
Pratikleri’ Raporu yayımlandı.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteklediği projelerle kurumların kurumsal süreçlerine ivme ka-

zandırmaya devam ederken tamamlanmış projelere dair yaptığı paylaşımlarla da kurumla-

rın çalışmalarına ışık tutuyor. İSTKA, 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında destek-

lediği projelere ilişkin Almanak çalışması hazırladı. Almanakta, İstanbul Bölgesindeki yerel 

paydaşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, bölgedeki ekonomik ve sosyal gelişme-

nin hızlandırılması ve kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve ortaklıkların geliştirilmesi 

amacıyla 3 temada ve 3 farklı programda tasarlanan, başvurular neticesinde başarılı bulu-

nan 81 projeye yer verildi. İstanbul Kalkınma Ajansı, almanak çalışmasıyla söz konusu pro-

jelerin İstanbul ve ülkemiz için örnek teşkil etmesini amaçlıyor.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından yayınlanan ‘Kuşatma Altındaki Yurttaşlık Ala-

nı - Susturma, Baskılama ve Suçlulaştırma Pratikleri’ başlıklı rapor; Türkiye’de ifade, medya, 

toplantı/gösteri ve örgütlenme özgürlüklerinin sistematik bir saldırı altında olduğunu ifade 

ediyor. Raporda, demokratik yurttaşlık alanının siyasi iktidar tarafından nasıl ve hangi me-

kanizmalarla kuşatılıp daraltıldığı da verilerden yola çıkılarak analiz ediliyor.

Tarih: 07 Aralık 2021         STK: İstanbul Kalkınma Ajansı                Türü: Proje

Tarih: 08 Aralık 2021         STK: Türkiye İnsan Hakları Vakfı                      Türü: Rapor
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Stratejik Planlama Eğitimi Düzenlendi

Bir On Yılın Kaybolmasını Engellemek: COVİD-19’un Çocuklar ve 
Gençler Üzerindeki Yıkıcı Etkisini Tersine Çevirmek için Acil Eylem 
Raporu Yayımlandı

STK’lar için Stratejik Planlama Eğitimi 
Gerçekleştirildi.

UNİCEF Covid-19’un çocuklar ve gençler 
üzerindeki etkisi üzerine Acil Eylem Raporu 
Yayımladı.

İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş, 30 farkı kurum temsilcisine stratejik 

planlama eğitimi verdi. Sivil Toplum Akademisi’nin Kurumsal Gelişim Uygulamaları üst baş-

lığıyla gerçekleştirdiği eğitimde, STK temsilcileriyle kurum ve kuruluşların başarı anahtarla-

rından biri olan stratejik planlamanın detayları paylaşıldı. Nihat Erdoğmuş verdiği eğitim-

de, sivil toplum kuruluşlarının kararlılığını ve hedeflerini koruyarak varlığını sürdürmek için 

yapması gereken yönetim biçimlerini anlattı. Eğitimde ayrıca, stratejik yönetim sürecinin 

gerekliliği, adımları, nasıl yürütüleceği, planlama ve hayata geçirme safhalarında dikkat 

edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNİCEF) yayınladığı Bir On Yılın Kaybolması-

nı Engellemek: COVİD-19’un Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Yıkıcı Etkisini Tersine Çevirmek 

İçin Acil Eylem raporu, COVİD-19  pandemisinin çocukları daha önce benzeri görülmemiş 

bir ölçekte etkilediğini ve bunun UNİCEF’in 75 yıllık tarihinde çocukları etkileyen en büyük 

kriz olma niteliğini taşıdığını ortaya koydu. Rapora göre, COVİD-19 yoksulluk, sağlık, eğiti-

me erişim, beslenme, çocuk koruma ve ruh sağlığı gibi konulardaki temel zorlukları ortadan 

kaldırmaya yönelik, uzun yıllar içerisinde kaydedilen ilerlemelere ket vurdu. Ayrıca pande-

minin neredeyse ikinci yılı tamamlanmışken, COVİD-19’un etkisi yoksulluğu artırdı; eşitsiz-

likleri derinleştirdi ve çocuk haklarını daha önce benzeri görülmemiş düzeylerde tehdit etti. 

Raporda ifade edilene göre, COVİD öncesi çocuk yoksulluğu düzeylerine geri dönülmesi 7-8 

yıl sürecek.

Tarih: 09 Aralık 2021        STK: İLKE Vakfı               Türü: Eğitim

Tarih: 10 Aralık 2021         STK: UNİCEF                      Türü: Rapor
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Eğitim Reformu Girişimi, Öğrenciler ve 
Eğitime Erişim Verilerini Paylaştı

6. Uluslararası Öğrenci Bilimleri Kongresi 
Düzenlendi

Eğitim İzleme Raporu 2021’in üçüncüsü olan 
‘Öğrenciler ve Eğitime Erişim’ verileri açıklandı.

Uluslararası Öğrenci Bilimleri Kongresi 
altıncı kez gerçekleştirildi.

Eğitim Reformu Girişimi, Eğitim İzleme Bültenlerinin yeni sayısında, Eğitim İzleme Raporu 

2021’in üçüncüsü olan ‘Öğrenciler ve Eğitime Erişim’ verilerini açıklandı. Veriler, pandeminin 

eğitim alanında ve özellikle öğrencilerin eğitime devam etme durumlarındaki olumsuz et-

kilerini ortaya koyuyor. Rapora göre, ilk ve orta öğretimde okullulaşma seviyelerinde düşüş 

meydana geldi.

İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin aka-

demik donanımlarını arttırmak ve entelektüel birikimlerine katkı sağlamak amacıyla 6. Kez 

Uluslararası Öğrenci Bilimleri Kongresi düzenledi. 3 gün boyunca devam eden kongrede 36 

farklı ülkeden gelen ve 49 üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler, 107 akademik 

bildiri sundu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle gerçekleşen kong-

re, Türkiye’nin uluslararası öğrencilere sunduğu akademik avantajlardan biri olarak görülü-

yor. 

Tarih: 10 Aralık 2021         STK:  Eğitim Reformu Girişimi (ERG)                      Türü: Rapor

Tarih: 11-13 Aralık 2021         STK: İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı             Türü: Etkinlik
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Erasmus+ Avrupa Ölçeğinde Yeni Proje Çağrısına 
Çıktı

Erasmus+, işbirliği ve kapasite geliştirme 
süreçlerini kapsayacak bir proje çağrısı  
yayınladı.

Avrupa Birliği, iş ortaklıklarının geliştirilmesi ve kurumların kapasite geliştirme süreçlerine 

katkı vermek amacıyla yeni bir çağrıya çıktı. Türkiye’de Ulusal Ajans’ın koordinatörlüğünde 

olan proje çağrısının ana hedefi olan iş birliği ortaklıklarının birincil amacı, kurumların faa-

liyet kalitesini ve uygunlularını arttırarak ortak ağların gelişmesine ve güçlenmesine, yeni 

uygulama ve yöntemlerin karşılıklı paylaşımına olanak sağlamaktır. Eğitim, öğretim, genç-

lik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu-özel kuruluşlar ve gençlik gruplarının 

başvuruda bulunacağı çağrının öncelikli konuları; kapsayıcılık ve çeşitlilik, dijital dönüşüm, 

çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele, ortak değerler, sivil katılım ve ortaklıklardır.

Tarih: 13 Aralık 2021         STK: Ulusal Ajans                       Türü: Proje

Değerler Konulu Animasyon Senaryo/Kısa 
Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul Tasarım Merkezi, “Değerler” konulu 
kısa filmleri ve animasyon senaryolarını 
ödüllendirdi.

Ensar Vakfı’nın kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi, düzenlediği “Değerler” konulu Kısa 

Film ve Animasyon Senaryo Yarışmasıyla hem toplumda değerler konusunda farkındalık 

oluşturdu hem de animasyon sektörünün kültür aktarımındaki rolünün önemini vurguladı. 

Tarih: 16 Aralık 2021         STK: İstanbul Tasarım Merkezi                        Türü: Etkinlik
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Hukuk İzleme Raporu Yayımlandı 

İLKE Vakfı, Hukuk İzleme Raporunu kamuoyuna 
duyurdu.

İLKE Vakfı, Alan İzleme Raporları Projesi ile hukuk, iktisat, eğitim ve sivil toplum alanlarını se-

nelik olarak izleyerek veri temelli analizler yapıyor. Bu şekilde odak alanları yıllık gelişmeler, 

panoramik bölümler ve kritik konular ekseninde ele alınıyor. 2020 yılına ait son izleme raporu 

olan Hukuk İzleme Raporu 2020 ise 18 Aralık 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı. Hukuk 

İzleme Raporu 2020 hukuk alanında yapılmış olan çalışmaların bütüncül olarak ele alındığı, 

aynı zamanda dönemin projeksiyonunun görülmesi açısından öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye’de 

hukuk sisteminde yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirmesi açısından da önemlidir.

Tarih: 19 Aralık 2021         STK: İLKE Vakfı               Türü: Rapor

MÜSİAD Vizyoner  2021 Zirvesi Gerçekleşti

MÜSİAD, Vizyoner 2021 Zirvesi, “Fark Et” 
mottosuyla dijital, dönüşüm, girişim, iklim 
ve değerleri gündeme aldı.

MÜSİAD, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek 

adına 2015 yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştirdiği MÜSİAD Vizyoner programlarıyla, iş 

insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve hayata katkı sağlamayı hedefliyor. MÜSİAD 

Vizyoner, bu yıl “Fark Et” mottosuyla gerçekleştirdiği zirvede dijitali, dönüşümü, girişimi, iklimi 

ve değerleri uzman isimlerle gündeme getirdi.

Tarih: 22 Aralık 2021         STK: MÜSİAD                        Türü: Etkinlik
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İLKE Vakfı Polita Notu 35’i Yayımladı

İLKE Vakfı “Türkiye’de Göçmenlerin 
Entegrasyonu: Mevcut Durum ve Öneriler” 
politika notunu yayımladı.

İLKE Vakfı, politika notları ile Türkiye’nin yüzleşmekte olduğu toplumsal sorunları tespit ede-

rek veriye dayalı ve somut çözüm önerileri ortaya konuyor. Bu kapsamda Dr. Betül Ok Şe-

hitoğlu, tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Göçmenlerin Entegrasyonu: Mevcut Durum ve 

Öneriler” başlıklı politika notunda; göçmenlerin barınma, sağlık, eğitim ve vatandaşlığa erişim 

alanlarındaki sorunlar tespit edildi ve uyum süreçlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve gün-

cellenmesi için politika önerileri ortaya konuldu. Politika notunda, entegrasyonun çok boyutlu 

olduğunun ve göçün değişen ve dönüşen dinamik yapısı içerisinde sürekli güncellenmesi ge-

rektiğinin altı çizildi. Göçmenlere yönelik barınma imkânlarının iyileştirilmesi, güvenliklerinin 

sağlanması, çocukların eğitime katılımı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve istihdam politi-

kası geliştirilmesi gibi alanlarda politika önerilerine yer verildi.

Tarih: 23 Aralık 2021         STK: İLKE Vakfı                               Türü: Rapor

Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler 
Kongresi Düzenlendi

Uluslararası Türk Dünyası Genç 
Akademisyenler Kongresi’ne 15 farklı 
ülkeden  80 akademisyen katıldı.

Genç Akademisyenler Birliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı(TİKA), Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından Türk devletlerindeki 

yükseköğretim hayatının mevcut durumunun ve geleceğinin ele alındığı “Uluslararası Türk 

Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi” düzenlendi. 15 farklı ülkeden 80 akademisyenin ka-

tıldığı kongre ile Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nin bilimsel kalkınması adına önemli adımlar 

atılmış oldu.

Tarih: 23-24 Aralık 2021         STK: Genç Akademisyenler Birliği                        Türü: Etkinlik
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STK’lar için Kampanya Hazırlama Eğitimi 
Düzenlendi

Sivil Toplum Akademisi, STK’lar için 
kampanya hazırlama eğitimi düzenledi.

Sivil Toplum Akademisi, Kurumsal Gelişim Uygulamaları kapsamında sivil toplum kuruluşları 

temsilcilerine ve ilgililerine kurumsal kapasiteyi geliştirmek adına farklı başlıklarda eğitimler 

düzenliyor. STA’nın aralık ayı içerisinde son eğitimi kampanya hazırlama eğitimi oldu. GNG 

Başkanı Fikri Cumhur’un verdiği eğitimde kampanya hazırlama süreçleri, kampanyalarda dik-

kat edilmesi gereken noktalar ve örnek kampanya çalışmaları çerçevesinde paylaşımlar ya-

pıldı. Eğitime, 20 farklı STK temsilcisi ve gönüllüler katılım sağladı.

Tarih: 25 Aralık 2021         STK: İLKE Vakfı                               Türü: Eğitim
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Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütlerinde 
Çalışan Haklarının Mevcut Durumu Araştırması 
Yayımlandı

Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi, 
Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum 
Örgütlerinde Çalışan Haklarının Mevcut 
Durumu Araştırmasını yayımladı.

Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin hazırladığı Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Ör-

gütlerinde Çalışan Haklarının Mevcut Durumu Araştırması; Türkiye’de dernek ve vakıflarda 

çalışan sayıları ve dağılımı, sivil toplum çalışanlarının anayasal hakları, neoliberal politikalar 

bağlamında sivil toplumun dönüşümü, sivil toplumda çalışma ilişkileri ve emek sömürüsü, 

hak ihlalleri kapsamında ayrımcılık ve mobbing, karar alma süreçleri ve katılımcı mekaniz-

malara ilişkin öneriler, hak ihlallerine karşı mücadele pratikleri ve çalışma ilişkilerine yönelik 

iyileşme önerileri başlıkları altında hak temelli dernek ve vakıf statüsündeki STÖ çalışanlarının 

mevcut durumunu değerlendiriyor. Dernek ve vakıf statüsünde hak temelli STK’lerde çalışan 

haklarının Türkiye’de mevcut durumu araştırması güncel verileri ortaya koyarak; sivil toplum 

kuruluşları, donör kurumlar, sendikalar, karar alıcılar gibi konunun tüm paydaşlarına sivil top-

lum emekçilerinin çalışma ilişkileri ve emek süreçlerine yönelik farkındalığın güçlenmesi ve 

görünür olması açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Tarih: 27 Aralık 2021         STK: Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi                        Türü: Rapor
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Mirasımız Derneği Kudüs Raporu 2021’i 
Yayımladı

Mirasımız Derneği, Kudüs Raporu 2021 ile 
işgal devletinin Kudüs’teki saldırganlığı ve 
yıkımını gözler önüne seriyor.

Kudüs, Mescid-i Aksa ve Osmanlı mirası özelinde çalışmalarını sürdüren Mirasımız Derneği, 

2021 Kudüs Raporu ile işgal devletinin Kudüs’teki saldırganlığı ve yıkımını gözler önüne se-

riyor. Raporda işgal rejimi tarafından Kudüs’te uygulanan hak ihlalleri, baskı, yıkım ve tutuk-

lamalara dair veriler yer alıyor. Rapor, Kudüs’te Müslümanlara karşı işgalciler tarafından uy-

gulanan zulmü, 2021 özelinde masaya yatırıyor.  Rapor aynı zamanda yapılan zulümlerin bir 

neticesi olarak Kudüslü Müslümanların yaşadığı işsizlik ve yoksullukla mücadeleye de dikkat 

çekiyor. 

Tarih: 29 Aralık 2021         STK: Mirasımız Derneği                             Türü: Rapor



Aralık ayının önemli faaliyetlerinden biri de yedi 
yıl aradan sonra düzenlenen Milli Eğitim Şurası idi. 
Aylık olarak gerçekleştirdiğimiz röportajlar serisine 
uzun yıllardır özel sektörde hem eğitimci hem de 
bir STK temsilcisi olan Sosyolog Hami Koç ile devam 
ediyoruz. Bu sayıda Hami Koç ile STK’ların Milli 
Eğitim Şurası’na katkısı üzerine konuştuk.

Uzun yıllardır eğitim sektöründesiniz. Aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun yöneti-
cisi olma gibi sorumluluklarınız var. Her iki yönden de baktığınızda 20. Millî Eğitim Şûrasını 
nasıl değerlendirirsiniz?

Eğitim ve öğretim bir toplumun, bir milletin, bir devletin can damarı ve en önemli alanıdır. 

Eğer güneşin altında aydınlık geleceği arzu eden bir toplum veya bir ülke varsa, ki her toplu-

mun idealidir bu, eğitim ve öğretimin bütün sektörlerin en önüne yerleştirilmesi ve o şekilde 

kıymet verilmesi lazım. Milli Eğitim Şûraları bu bakımdan önem arz eder ve 20.si yapıldı. Tabi 

pandemi süreciyle iki senelik bir gecikme oldu, umumiyetle beş yılda bir yapılıyordu. Millî 

Eğitim Şûralarında tavsiye kararları alınır ve hükümetler şartlara göre bunların bir kısmını 

veya tamamını hayata geçirirler. Son Millî Eğitim Şûrasında görüşülen ve çoğu oy birliği ile 

karar alınan 128 madde açıklandı. Bununla beraber bu son şuranın üç temel başlığı vardı. 

Bunlardan biri öğretmenlerin hizmet içi eğitimi, ikincisi eğitimde fırsat eşitliği, üçüncüsü de 

mesleki teknik liseler. Bu konular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı ve görüşle-

rimiz istenmişti.

Şûra’da STK’ların konumunu nasıl buldunuz?

STK’ların sunulan üç konu üstünde yoğunlaştığını gördük. Bununla beraber eğitim-öğretim 

sistemimizin zaruri çözülmesi gereken konuları da gündeme getirildi. STK temsilcileri olarak 

her dönemde ihtiyaçları gözlemler ve çözüm odaklı tavsiyeler sunmaya çaba gösteririz. Bu 

misyonla çalışmalarımızı ve tekliflerimizi Millî Eğitim Şûrasında paylaştık. Sayın bakanımız, 

ilk olarak öğretmen eğitimine çok önem verdiğini, reform yapma söylemlerini kullanmak 

istemediğini ve iyileştirme peşinde olduğunu dile getirdi. Bu konuda uzman görüşleri de 

alındı. Eğitimde fırsat eşitliği üzerine ise mesafe almamız gereken çok şey olduğunu dü-

şünüyorum. Eylül ayından beri sayın bakanın yüz yüze eğitim konusunda çok önemli olan 

kararlılığı ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması hususunda ciddi adım atıldığını söyleye-

biliriz. Son olarak da mesleki teknik liseleri üzerinde duruldu ciddi adımlar atıldı. Meslek li-

“Eğitim ve öğretim, bir toplumun, bir devletin en 
önemli sektörüdür.”
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seleri konusu önemliydi. Çünkü Türkiye’de bundan 20 küsür yıl önce çok büyük bir hata ya-

pıldı ve meslek liselerine çok büyük bir darbe vuruldu. Benim öğrenciliğimde meslek liseleri 

çok itibarlıydı, şu anki fen liselerinin ağırlığında liselerdi. Sayın bakanın, bakan yardımcılığı 

döneminde bu alanda çalışmalar yaptığına şahit olduk. Benim yazılarımda ve konuşmala-

rımda da bunu görebilirsiniz. Pandemi sürecinde meslek liselerimiz Bakanlığın da desteği ile 

dünyaya parmak ısırtacak kadar başarılı oldular. Sizin de bildiğiniz gibi mesleki teknik lise-

lerimiz sağlık ürünleri üretti ve dünyanın birçok ülkesine bu ürünler gönderildi. Dünyadaki 

pek çok ülkede maske bulunamazken biz 150’ye yakın ülkeye sağlık malzemesi gönderdik. 

Dolayısıyla son haftalarda hükümet tarafından da mesleki teknik liselere yönelik çok önemli 

kararlar alındı. Bunlar en kısa zamanda hayata geçecektir. Önümüzdeki yıllarda bu alanda 

çok iyi yerlere geleceğimizi umuyorum. 

Millî Eğitim Bakanı Millî Eğitim Şûra kararlarının takipçisi olacağını ve üç ayda bir raporlarla 
bunun paylaşılacağını dile getirdi. Sizce hem kararların uygulanması hem de takipçisi olma 
konusunda STK’lar nasıl bir rol üstlenebilir?

Biz zaten periyodik olarak sayın bakanımızla ve bakan yardımcılarımızla görüşüp fikir alış-

verişi yapıyoruz. Şu an bakanımızın çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Mesleki teknik liseler 

hakkında çok iyi çıkış yapıldığını düşünüyorum, takdir ediyorum. Ama eğitim felsefesinde 

milli ve yerli olma konusunda tarih, edebiyat ve dil konusunda çok daha mesafe almalıyız. 

Bu konuda çalışmalar var. Bizim eğitim politikalarında, müfredatta dış kaynaklı insanların 

düşüncelerini bırakıp, kendi kültür tarihimizdeki dinamiklik ve gerçeklikten hareket etme-

miz lazım. Dolayısıyla milli ve yerli olma konusunda çok daha hassas olmamız lazım. Diğer 

kültür ve yapıları eleştirmek için değil, bize öncelikle bizim müktesabatımız lazım. Eğitim 

hususunda dışardan birileri gelip bizi ayağa kaldırmaz. 

20. Millî Eğitim Şûrası’ndan önce 2023 yılına dair hedefleri kapsayan 2023 Vizyon Belge-
si bulunuyordu. Sizce Şûra, 2023 Vizyon Belgesi’nin konumunda bir değişikliğe sebep oldu 
mu? 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan hedefleri Şûra kararları ile nasıl ilişkilendiriyorsunuz? 

Ben örtüştüğünü düşünüyorum, netice itibariyle vizyon belgesindeki prensipler devam edi-

yor. Şûra kararları biraz daha daraltılmış kararlardır ve vizyon belgesinin kararlarıdır, dola-

yısıyla bir sapma yok. Sadece şûrada daha daraltılmış, spesifik olarak tercih ve tespit edilen 

konular öne çıkarılmıştır. Diğer konularda da teklifler olduğunu biliyoruz. Neticede 128 tane 

madde var ama bu biraz önce de söylediğim gibi toplumun idealist aydınları olarak hep be-

raber çalışarak şekillendireceğimiz hususlardır.



İlim Yayma Ödülleri

İlim Yayma Ödülleri’nde, ikinci 
kez ilmi çalışma ve araştırmalar 
ödüllendirildi.

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının ve toplumsal refahının sağlanmasında yerli ve milli im-

kânların yaygınlaştırılmasını, evrensel nitelikte bilginin üretilmesini, kıymetlendirilmesini ve 

topluma kazandırılmasını teşvik etmek amacıyla bilimsel çalışmaları öne çıkarmak ve kişileri 

taltif etme amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti, ikinci kez Türkiye’deki ilmi ça-

lışmaları ve araştırmaları ödüllendirdi.

 İlim Yayma Ödülleri, ülkemizin bilim alanında öncü olması için kadim medeniyet birikimin-

den ilham alarak nitelikli bilimsel çalışmaların ve bilimsel insanların çoğalmasını sağlama he-

defiyle 19 Aralık 2021 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirildi. İlim Yayma Ödülleri 

Sosyal Bilimler alanında Doç. Dr. Hümeyra Özturan’a, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ala-

nında ise Prof. Dr. Mustafa Soylak’a verildi. İlim Yayma Ödülleri’nde özel ödülün sahibi ise Prof. 

Dr. Zekai Şen oldu.

Türkiye’nin en büyük akademik ödülleri olarak nitelendirilen ve İlim Yayma Cemiyeti ile İlim 

Yayma Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri, millilik bilinci, toplumda yay-

gın etki oluşturma ve ülkemiz ve insanlık hayrına katkı sağlayan çalışmalara yer vermesiyle 

ayın faaliyeti olarak seçilmiştir.

AYlN FAALİYETİ



İnsan Hakları ve 
Mazlumlar İçin Dayanışma 
Derneği (MAZLUMDER)

“Kim olursa olsun, zalime karşı mazlumdan yana” şiarıyla 28 Ocak 1991 tari-

hinde 54 kişi tarafından kurulan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma 

Derneği (MAZLUMDER), Türkiye tarihinin kurulan ikinci insan hakları derneği 

olarak gerek Türkiye’de gerekse de yurtdışında yaşanan hak ihlallerine karşı 

mücadele ediyor.

Bugüne kadar adalet, hukuk ve insan hakları ihlallerine dair Türkçe, İngilizce 

ve Arapça raporlar yayınlayan, açıklamalar yapan MAZLUMDER aynı zaman-

da Kasım 1996 tarihinde yayın hayatına başlayan ve akabinde derneğin ge-

nel bülteni haline gelen MAZLUMDER Bülteni’ni çıkartıyor. 

MAZLUMDER, Türkiye içinde ve dışında insan hak ve özgürlüklerinin korun-

ması ve geliştirilmesi ile her türlü insan hakları ihlallerinin son bulması için 

çalışmaya devam ediyor. İnsan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve ko-

runması için her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yayın faaliyetlerinde bulu-

nan MAZLUMDER, seminer, konferans, açık oturum, okul, yarışma, sergi, film, 

tiyatro ve benzeri etkinliklerle insan hakları alanında mücadelesine devam 

ediyor.

MAZLUMDER, hiçbir karşılık beklemeden ve herhangi bir fon kabul etmeden, 

yalnızca bağışçılarının bağışları ile insan hakları konusunda mağdur olmuş 

kişilere ve ailelerine her türlü maddi, manevi ve hukuki yardımlarda bulu-

nuyor ve bu amaçla, yasal çerçevede yardım kampanyaları açıyor, toplanan 

yardımı mağdurlara ulaştırıyor.

mazlumder.org

AYlN KURUMU



BÜLTENDE YER ALAN  
KURUMLAR
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Eğitim Reformu Girişimi (ERG):  Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal 

dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı 

yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. 

Genç Akademisyenler Birliği: Üniversitelerle, ilgili kurum ve kuruluşlarla, aynı ilke ve 

idealleri paylaşan akademisyenlerle çalışmanın yanı sıra, ülkemizin ve milletimizin yanında 

duran, akademinin/akademisyenlerin sorunlarına çözüm önerileri geliştiren ve bunları 

ilgililerle paylaşan güçlü bir sivil toplum kuruluşudur.

İlim Yayma Cemiyeti: Kurulduğu 11 Ekim 1951 tarihinden itibaren milli ve manevi değerler 

ışığında hizmetleirni sürdüren bir hayır kurumudur.

İlim Yayma Vakfı: Ülkemizin, insanlığın hayrına çalışacak çok yönlü ilim, fikir, sanat ve 

siyaset adamları yetiştirmek için kurulduğu günden bugüne verdiği burslarıyla, inşa ettiği 

yurtlarıyla, kurslarıyla ve üniversitesiyle bu uğurda hizmet sunmaya devam eden bir sivil 

toplum kuruluşudur. 

İLKE Vakfı: İLKE Vakfı, İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşanmasına vesile olmak 

amacıyla kurulmuştur. 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 faaliyetlerini sürdürmektedir

İstanbul Kalkınma Ajansı: “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 

işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 

potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen 

ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini 

sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı 

Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile 

kurulmuştur.

İstanbul Tasarım Merkezi: Ensar Vakfı’nın bir kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi, 2008 

yılında kurulmuş bir tasarım eğitim kurumudur. İstanbul’da tasarım konusunda farklı eğitim 

anlayışı ile yeni tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı:  Akademi camiasına, ihtiyaç duyulan nitelikli ve birikimli 

genç akademisyenlerin kazandırılmasına, bilimsel düzeyde; insanlığın tarihi ve düşünsel 

birikiminin harmanlanarak bugüne taşınmasına – yeniden üretilmesine odaklanan İstanbul 

Bilimler Akademisi (İBA), sosyal bilimler merkezli çalışmalarla bölgemizin ve dünyanın 

akademik, bilimsel ve kültürel birikimine katkı sağlamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.
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Mirasımız Derneği: Kudüs,Mescid-i Aksâ ve Osmanlı Devleti’nin bölgeye vakfettiği tarihi ve 

kültürel mirası korumak ve bu mirasın önemi konusunda halkımızı bilinçlendirmek amacıyla 

2008 yılında kurulmuştur.

MÜSİAD: Hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun 

sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi 

içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye 

hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da 

kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.

Sivil Toplum Akademisi: Sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine katkı sunarak etkili ve 

sürdürülebilir kurumsallaşma süreçleri için çalışmalarını eğitim, araştırma ve raporlama 

ve yayın alanlarında sürdürmekte, sivil toplum düşüncesini geliştirmek ve bir sivil toplum 

kültürünün oluşması için çalışmalarını devam etmektedir.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV): Uzun yıllardır işkence izlerinin belgelenmesi ve işkence 

görenlerin tedavisi konusunda biriktirdiği bilgi ve deneyim sonucu alanda adeta bir okul 

haline gelen TİHV uluslararası tanınırlığı olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Türk Kızılay: Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal 

refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve 

sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay, kan, afet, uluslararası 

yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve 

mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet sunar.

UNİCEF: Erken çocukluktan ergenliğe kadar çocukların hayatlarını kurtarmak, haklarını 

savunmak ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için 190’dan fazla ülke 

ve bölgede çalışmaktadır.

Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi:  2017 yılında kurulmuş, sosyal bilimler ile toplumsal 

gerçeklik arasındaki sınırları kaldırmayı ve teori-pratik birlikteliğini amaç edinmiş bir sivil 

toplum kuruluşudur.

Ulusal Ajans: Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, 

eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan 

programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesini koordine eder.
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Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Türbe Kapısı Sk. No: 13 Üsküdar/ İstanbul    

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

Gönüllü, Sivil ve Katılımcı Bir Toplum


