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İLKE İlim Kültür Eğitim 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), Türki-
ye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İLKE çatısı altında 
yer almaktadır. Ayrıca vakıf bünyesindeki İslam İktisadı Araştır-
ma Merkezi (İKAM), Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM),  
Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) ve Sivil Top-
lum Akademisi(STA) ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sür-
dürmekteyiz.

Tüm çalışmalarımızda toplumu tanıma ve anlamayı; sosyal ihtiyaç-
lardan haberdar olarak iş üretmeyi; çözüm odaklı faaliyetler yap-
mayı kendimize şiar edindik. Bu bağlamda sadece belli bir toplulu-
ğun sorunlarıyla değil tüm insanlığın meseleleriyle ilgileniyoruz.

İlkeli duruşla yarınlara daha güçlü hazırlanmanın önemine inanı-
yoruz.
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Sivil Toplum Akademisi

Sivil Toplum Akademisi (STA); sivil toplumun konuları, sorunları ve 
ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşla-
rına sunmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma sahası, eğitim, araştır-
ma ve raporlama olmakla birlikte STA, sivil toplumun dikkat nokta-
larına 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. 

STA’nın başlıca faaliyetleri şunlardır: 

Sivil Toplum Zirvesi 

STK’larda Öz Değerlendirme Modeli

Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi

İslami STK’ların Değişimi Araştırması

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP)

Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Türkiye’nin Gönüllü Gücü Sözlü Tarih Projesi

Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi
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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı(KGEP), Sivil Toplum Akademi-
si’nin sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına 
katkı sağlamak için bahar ve güz döneminde olmak üzere sene-
de iki defa organize ettiği eğitim programıdır. Eğitim programıyla, 
STK’larda farklı kademelerde çalışan gönüllü ve profesyonellerin 
yönetim, bilgi ve becerilerini arttırmak, sivil toplum alanına dair 
farkındalık oluşturmak ve tecrübe aktarımı sağlamak hedefleniyor.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı’nın 2018 yılından bu yana kesintisiz 
olarak düzenlediği Kurumsal Gelişim Eğitim Programı(KGEP) 9. Dö-
nemi başlıyor.

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı’nda, önceki program içeriklerin-
den farklı olarak bu yıl “STK’yı fark et” temasıyla bir eğitim progra-
mı planlandı. Buradaki amaç, kurumların kapasitelerini geliştirme-
nin yanında mevcut faydayı ve etkiyi arttırmak. İster gönüllü ister 
profesyonel olsun STK’larda çalışmak isteyen bireylerin STK’ların 
yapı ve faaliyetlerine dair farkındalık kazanmalarını amaçlayan Ku-
rumsal Gelişim Eğitim Programı, sivil toplum kültürünün yaygın-
laştırılması adına da önemli bir misyonu temsil ediyor.

Katılımcılar bu yıl; yönetim ve organizasyon, gönüllü yönetimi, ile-
tişim ve halkla ilişkiler, dijital imkânlar, savunuculuk ve politika 
belirleme üzerine altı farklı başlıkta eğitime katılacak.

24-25 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Kurum-
sal Gelişim Eğitim Programı 2022 Bahar dönemi eğitimlerimiz yüz 
yüze olacak, kayıtlar da ilke.org.tr/sta adresi üzerinden alınacaktır.

STK’lar adına faydalı ve verimli bir eğitim dönemi dileriz.
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Kazanımlar
 
Kurumsal Gelişim Eğitim Programı’na katılan sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri;

Sivil toplum alanının ana gündemlerine dair farkındalık kazanır,

Sivil toplumun yapı ve faaliyet alanlarına yönelik bilgi edinir,

STK’lar arası işbirliğini ve iletişimi geliştirir,

Sivil toplum alanındaki temel becerileri ve bilgileri geliştirecek im-
kânı bulur,

STK’ların karar alma ve politika geliştirme süreçlerine katılımını 
önemser,

STK çalışmalarına gönüllü katılımı önemser ve teşvik eder,

STK çalışmaları için dijital imkânları kullanır.



KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİM POROGRAMI KGEP ‘22

6

Eğitimler

Kurumsal Yönetim ve Organizasyon

Gönüllü Yönetimi

İletişim ve Halkla İlişkiler

Dijital İmkânlar

Savunuculuk

Politika Belirleme
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KURUMSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Gönüllü kuruluşlar olarak bir amaç doğrultusunda kurulan STK’la-
rın kuruluş gayelerine ulaşmada alan özgü güncel kurumsal yapıla-
rı ve yönetim yaklaşımlarını benimsemeleri önemlidir. Bu eğitimde, 
STK’larda yönetim ve organizasyon konusunda giriş yapılarak yö-
netimde sistem yaklaşımı, organizasyonların yapısal yönü ve ku-
rumsallaşma konularında temel bilgiler verilecektir.

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim üyesi ola-
rak görev yapmaktadır. Çalışmalarında kurumsal kapasitenin ya-
pısal ve yönetsel bakımdan geliştirilmesi, değişim yönetimi, yöne-
tim psikolojisi, kariyer kimliğinin oluşumu ve değişimi konularına 
odaklanmaktadır. Son yıllarda STK’ların yönetimi ve yükseköğreti-
min yönetimi ilgilendiği alanlar arasındadır.
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STK’LAR için DİJİTAL İMKÂNLAR

Dijitaldeki gelişmelerle artık markalaşma ve kurumsal büyüme 
dijital alanlardaki imkânların doğru yönetilmesiyle mümkün hale 
geldi. STK’ların da çalışmalarını tanıtmak, kampanyalarını doğru 
hedef kitleye ulaştırmak ve bağış stratejilerini kurmak için dijital 
imkânları kullanması önemli. Bu eğitimde, sosyal medya istatistik-
lerinin STK yönetiminde nasıl kullanılacağı, Google’ın etkin kulla-
nımı, reklam stratejileri ve dijital pazarlamanın temel unsurları yer 
alacak.

Nihat Kılıç

2004 yılında Vizyon Medya Dijital ajansını kurarak dijital sektöre 
adım atan Kılıç Vizyon Medya ajans başkanı olarak görevine devam 
etmenin yanı sıra “dijital pazarlama ve dijital iş geliştirme” başlığın-
da danışmanlık yapmakta, seminer ve eğitimler vermektedir.
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İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

Algı ve imajın birçok düşünce ve davranışı şekillendirdiği çağımız-
da, STK’ların da hedef kitlesinin gözünde amaçladığı algıya sahip 
olması için planlı iletişim faaliyetleri yürüten örgütler gibi sürekli 
ve düzenli olarak stratejik iletişim süreçlerini yürütmesi önemlidir. 
Bu eğitimde; Kamusal duyarlılık oluşturma, medya ile ilişkiler, he-
def kitleye ulaşma ve gönüllü kazanımı noktasında doğru yöntem-
ler, bilinirlik ve güven duygusunun iletişim stratejisi ile sağlanabil-
mesi konuları yer alacaktır.

Mustafa Özbek

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın Ekonomi-
si ve İşletmeciliği alanında yüksek lisansını tamamlayan Özbek, 
2006-2010 yılları arasında İngiltere’de bulundu. Kanal 7 Medya 
Grubu’ndaki çalışmaları ardından 2013 yılı Aralık ayında İHH İn-
sani Yardım Vakfı Medya Birimi’nde çalışmaya başladı. Son 5 yıldır 
İHH’da Medya ve Sosyal Medya Birim Koordinatörü olarak görev 
yapmaktadır.
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SAVUNUCULUK

Değişimin anahtarı olarak görülen “savunuculuk” eylemi, toplumun 
nabzını tutan STK’ların savunuculuk süreçlerine hâkim olması, doğ-
ru yöntem ve araçları kullanabilmeleri ile mümkündür. Bu eğitim-
de; STK’ların karar alma süreçlerine etkili katılımı ve savunuculuk 
süreçlerine hâkim olmaları için; savunuculuk kavramı başta olmak 
üzere savunuculuk kampanyası ve süreçleri, mevcut durum analizi, 
çözüm geliştirme ve iyi örnekler gibi başlıklara yer verilecektir

Emine Uçak Erdoğan

Gazetecilik ve televizyonculuğun yanında uzun süre İhlas Haber 
Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi çeşitli kurumlarda 
çalıştı. Sivil toplum alanında gönüllü ve profesyonel olarak birçok 
kuruluş ve platformda yer alan Emine Uçak, yüksek lisans eğitimi-
ni Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel İnce-
lemeler bölümünde, “İstanbul’daki Suriyeliler: Gündelik Hayat ve 
Mekân” isimli teziyle tamamladı.
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GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ

Gönüllülük, sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsur-
larındandır. Gönüllülerle çalışmak, kurumun paydaş ağının ve faali-
yet alanının genişlemesi, yeni bağlantıların kurulması gibi faydalar 
sağlamaktadır. Bu eğitimde; STK’ların gönüllü yönetimindeki doğ-
ru stratejilerinin kuruma sağladığı kazanımlar ve gönüllü yönetimi 
konularına yer verilecektir.

Süleyman Ragıp Yazıcılar

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduk-
tan sonra Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi dalında yüksek li-
sansını tamamladı. Şu an Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’n-
de “Kişilerarası İletişim” bölümünde doktora yapan Yazıcılar, aynı 
zamanda Genç Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğünü ve Uluslararası 
GENÇ Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir.
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POLİTİKA BELİRLEME

Kamu politikalarının belirlenmesinde süreci besleyen birçok aktör 
vardır. Sivil toplum kuruluşları güçlü, etkin ve çözüm odaklı politi-
kalar üretilmesinde aktif rol oynamaktadır. Bu eğitimde; STK’ların 
politika geliştirme süreçlerine etkisi ele alınacak, bununla birlikte 
politika belirlerken izlenecek yol ve yöntemlere yer verilecektir.

Prof. Dr. Lütfi Sunar

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yılında 
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Karl Marx ve Max We-
ber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle doktorasını 
tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında 
çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üni-
versitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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Program 

I. GÜN
24 Mart 2022, Perşembe

09.30 – 10.00
Açılış

10.00 – 12.30
Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş

12.30 – 13.30
Öğle Arası ve Yemek

13.30 – 15.00
Gönüllülük Yönetimi, Süleyman Ragıp Yazıcılar

15.15 – 17.00
STK’lar için Dijital İmkânlar, Nihat Kılıç
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Program 

II. GÜN
25 Mart 2022, Cuma

10.00 – 12.00 
İletişim ve Halkla İlişkiler, Mustafa Özbek

12.00 – 14.00
Öğle Arası ve Yemek 
 
14.00 – 16.00
Savunuculuk, Emine Uçak Erdoğan

16.00 – 17.30
Politika Geliştirme, Prof. Dr. Lütfi Sunar

17.30 – 18.30
Kapanış
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KGEP için Ne Dediler? 

Yahya Tanrıkulu
Yeryüzü Doktorları Derneği

“İLKE Vakfı’nın düzenlediği üç günlük eğitim programını çok fayda-
lı buldum. Hem stratejik planlamaya yönelik hem kurumsal iletişim 
hem de STK’ların denetlenmesi konularında genel ve kapsamlı bil-
giler edindik. Özellikle STK’lara yönelik olan bu eğitimlerin devam 
etmesini diliyoruz. STK çalışanlarına çok büyük fayda sağlayacağı 
kanısındayım.”

Hülya Çokşen
Sıfır Ayrımcılık Derneği

“STK’lar hakkında bilgi eksikliklerimi tamamlamak amacıyla İLKE Vak-
fı’nın vermiş olduğu eğitime katılmak istedim. Çok başarılı bir eğitim oldu, 
çok memnun kaldı, donanımlı bir şekilde mezun oldum.”

@kabekar
“İLKE Vakfı’nın düzenlediği STK’lar için Kurumsal Gelişim Programına ka-
tılarak üç gün boyunca güzel bilgiler edindik. Şayet STK işleri ile ilgileni-
yorsanız yılda iki kez düzenlenen bu değerli eğitim programına katılma-
nızı tavsiye ederim.”

@birsosyolog_
“İLKE Vakfı’nın düzenlediği Kurumsal Gelişim Eğitim Programı’nın ikinci 
gününü tamamladık. Müthiş deneyimli insanlarla tanıştıran bir program. 
Bu eğitim vesilesiyle çok farklı STK’lardan çok farklı zihinlerin dünyasına 
yeni bir pecere açtığınız için teşekkürler.”

@akadderresmi
“İLKE Vakfı tarafından gerçekleştirilen ‘Kurumsal Gelişim Eğitim Progra-
mı’ cumartesi günü son buldu. Proje yönetimi, insan kaynakları, medya 
gibi alanlarda verilen eğitim çok değerliydi. Teşekkür ederiz.”



sta@ilke.org.tr
0216 532 63 70
www.ilke.org.tr/sta


