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Önsöz

Son yıllarda ülkemizde STK’ların sayısal olarak arttığı görülmektedir. Niceliksel büyüme ile birlikte STK’ların yapılanma ve yönetim tarzlarında, ücretli çalışanlar ve
gönüllülerin bu kuruluşlara çekilmesi ve elde tutulmasında, finansal kaynak bulma ve kaynakların verimli kullanılmasında iyileşme ihtiyacı dikkat çekmektedir.
STK’larda gittikçe artan kurumsallaşma ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ve talebi
olmakla birlikte bunların nasıl yapılacağına ilişkin bilgi ve beceri eksikliği yüzünden pek fazla ilerleme sağlanamamaktadır. STK’larda profesyonelleşme ve kurumsallaşma hem sivil toplum felsefesi hem de yapısal-işlevsel (teknik) düzeyde ele
alınması gereken çok boyutlu bir meseledir. Meselenin bir yönü, STK’ların gömülü
oldukları tarihî, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve hukuki çevre ve dinamiklerle
ilişkili iken bir yanı da örgütleme ve yönetim teknik ve uygulamalarıyla ilişkilidir.
Bu çalışmanın temelleri 2017 yılında İLKE Vakfı bünyesinde Kurumsal Yönetim
Akademisi’nin (KYA) kurulması ve o yıl yapılan “STK’larda Gönüllü ve Profesyonel İstihdamının Geliştirilmesi” toplantısına kadar gitmektedir. Başlangıçta kısa
bir rapor olarak düşünülen bu çalışma sivil toplum alanında hissedilen eksiklik
ve KYA Yürütme Kurulu’nun teşvikiyle kitap haline geldi. Çalışma sırasında konu
hakkında sınıflandırma sorunları ve veri toplama kısıtı ve zorluğu dolayısıyla kitap yazım süreci beklenenden uzun sürdü. Elinizdeki bu kitap sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve profesyonel çalışmanın dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut
durumunu veri temelli ortaya koymakta ve bu konuda yapısal ve yönetsel iyileşme önerileri sunmaktadır.
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Dünyada ve Türkiye’de sivil toplum kuruluşları alanında güvenilir ve güncel veriye
ulaşmak önemli bir sorundur. Bu sorun ve kısıtlar belli ölçüde bu çalışmaya da
yansımıştır. Bu yüzden konuya ilgi duyan kişi ve kurumların kitapta yer alan veri ve
sınıflandırma sorunları ile kitabın gelişimine yönelik görüş ve önerilerini almaktan
büyük mutluluk duyacağımı ifade etmek isterim.
Bu kitabın hazırlanması sürecinde çok sayıda kurum ve kişinin katkısı oldu. Bu çalışmalarda her zaman destek ve katkısını esirgemeyen İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti
ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu üyeleri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, M. Sıddık Acarlar ve Yılmaz Yaman yakın
ilgi, öneri ve teşvikleri ile kitabın gelişimine çok destek verdiler, kendilerine müteşekkirim. Doç. Dr. Lütfi Sunar süreçteki yakın ilgi ve desteği yanında metni okuyarak çalışmanın zenginleşmesine de katkı sağladı, teşekkür ediyorum. Her zaman
olduğu gibi H. Merve Bircan, Ömer Faruk Aydemir ve Züleyha Sayın çalışmanın
her aşamasında yer aldılar, katkı sundular. Hem çalışma ekibi hem de öğrencilerim olarak verdikleri destek için hassaten teşekkür ediyorum. Kitabın tasarımında Furkan Selçuk Ertargin ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son
teşekkürüm KYA faaliyetlerine katılan sivil toplum gönüllülerine. Soru, yorum ve
tecrübeleriyle bu kitabın şekillenmesi ve gelişmesine katkı verdiler.
Bu çalışmanın STK’larda gönüllü ve profesyonel çalışmanın gelişmesine fayda sağlayan bir eser olmasını diliyorum.
Nihat Erdoğmuş
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Son yıllarda sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar) sayısında önemli bir artış yaşanmaktadır. Buna karşılık kurumsal yapılanma, yönetim ve insan kaynaklarının niteliği bakımından aynı düzeyde gelişme sağlanamadığı dikkat çekmektedir. STK’ların yapılanma ve yönetim tarzlarında iyileşme ihtiyacı olduğu, ücretli çalışanlar
ve gönüllülerin bu kuruluşlara çekilmesi ve elde tutulmasında zorluklar yaşandığı
görülmektedir. STK’larda gittikçe artan kurumsallaşma ve nitelikli insan kaynağı
ihtiyacı ve talebi olmakla birlikte bunların nasıl yapılacağına ilişkin bilgi ve beceri
eksikliği dolayısıyla pek fazla ilerleme sağlanamamaktadır. Bu bağlamda sıkça dile
getirilen “STK’ların profesyonelleşmesi ve kurumsallaşması” ne kastedildiği tam
anlaşılamayan bir klişe olmanın ötesine geçememektedir. STK’lar gömülü oldukları tarihî, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve hukuki çevre ve dinamiklerin içinde
ortaya çıkan ve faaliyet sürdüren sosyal yapılardır. Bu bağlamda STK’larda profesyonelleşme ve kurumsallaşma hem sivil toplum felsefesi hem de yapısal-işlevsel
(teknik) düzeyde ele alınması gereken çok boyutlu bir meseledir.
Günümüzde sivil toplum kuruluşu olarak tanımladığımız kuruluşların benzerleri
tarih boyunca pek çok medeniyette görülmüştür. Bu kuruluşlar, içinde bulundukları iktisadi ve sosyal yapının dinamiklerinin etkisi altında faaliyet yürütmüş ve çeşitli sosyal işlevleri yerine getirmişlerdir. Günümüzde küresel düzeyde sivil toplum
kuruluşlarının yeniden yükselişe geçtiği ve önemli bir rol üstlenmeye başladığı
görülmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının yükselişini olumlu değerlendirenlerin
yanında sosyal devletin temel görevlerini terk etmesi olarak yorumlayan yaklaşımlar da dikkat çekmektedir.
Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan politik, iktisadi, sosyokültürel, hukuki,
çevresel ve teknolojik değişimler, tüm kurumları etkilediği gibi sivil toplum alanını
ve sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) da derinden etkilemektedir. Bu değişimlere
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bağlı olarak STK’ların faaliyet alanları değişmekte, çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Ülkemizde belli bir toplumsal veya sosyal ihtiyacı gidermek için kurulmuş
küçük ölçekli gönüllü kuruluşlar yanında günümüzde de varlılarını sürdüren ve
bazılarının temelleri Osmanlı dönemine kadar giden kâr amaçsız köklü kurumlar
da bulunmaktadır. Ülkemizin bu tarihî, sosyal ve kültürel derinliği olan STK kurma ve yönetme geçmişi önemli bir birikim ve zenginlik oluşturmaktadır. Bununla
birlikte STK’ların değişen koşullar ve faaliyet alanlarındaki büyümeye bağlı olarak
örgütlenme ve çalışma biçimlerini güncellemeleri ihtiyacı da dikkat çekmektedir.
STK’lar toplumsal hayatta var olan sorunlara çözüm bulmak, bu sorunlara sebep olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak ve toplumsal yaşamı geliştirmek gibi
amaçlar için çalışmaktadırlar. Yerel ve ulusal faaliyet yürüten STK’lar yanında küresel ölçekte faaliyet yürütenlerin sayısı da artmaktadır. Faaliyet alanları bakımından
da STK’lar; sanat ve kültür dernekleri, okul ve üniversiteler, araştırma kuruluşları,
hastaneler, sosyal hizmet organizasyonları, dinî cemaatler, inanç temelli hizmet
organizasyonları, insani yardım ve kurtarma organizasyonları, yardım kuruluşları,
savunu grupları, vakıflar ve hayır kurumları gibi çeşitlilik göstermektedir.
İçinde bulundukları toplumsal ve kültürel değerlerin ve koşulların etkisiyle STK’lar
farklı roller üstlenmektedir. Bugün sivil toplum kuruluşu olarak tanımladığımız
kuruluşlara benzer örgütlenmeler; loncalar, ahi teşkilatı ve vakıflar şeklinde tarih
boyunca hep var olmuştur. Osmanlı döneminde vakıflar bir hayır kurumu olarak
önemli bir role sahip olmuş, bugün devletin yaptığı pek çok görevi üstlenmişlerdir
(Çizakça, 2006, s. 31). Öztürk’ün (2005, s. 19) aktardığına göre Osmanlı ekonomisindeki vakıfların payının 17. yüzyılda %15,97, 18. yüzyılda %26,80 ve 19. yüzyılda
%15,77 olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda STK’lar, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde toplumsal hayat ile hep ilişkili olmuş ve çoğu toplumsal hizmet, gönüllü kuruluşlar tarafından yapılmıştır.
Ülkemizde STK’ların gelişme sürecinde olduğu görülmektedir. Son dönemlerde
STK’ların sayısal olarak artmasına ve etki alanlarını güçlendirmelerine rağmen birtakım sorunlarla da karşılaştıkları bilinmektedir. Genel olarak bakıldığında STK’ların; kurumsallaşmada istenen seviyeye ulaşamadığı, yönetim tarzlarında iyileşme
ihtiyacı olduğu, ücretli çalışan ve gönüllülerin bu kuruluşlara çekilmesi ve elde
tutulmasında zorluklar yaşandığı, finansal kaynaklara ulaşmada ve kaynakların
verimli kullanılmasında etkin olunamadığı sıkça dile getirilen sorunlar arasındadır. Bu sorun ve ihtiyaçlardan yola çıkarak STK’ların yaşadığı niceliksel büyümenin
nitelik artışına dönüşmesi ihtiyacı olduğu ifade edilebilir. İçduygu, Meydanoğlu ve
2
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Sert’e göre (2011, s. 90) STK’ların birçoğunda gittikçe artan kurumsallaşma ihtiyacı
ve talebi olmakla birlikte bu kurumsallaşmanın nasıl olacağına dair bilgi ve deneyim eksikliği yüzünden bu konuda ilerleme olmamaktadır.
Günümüzde STK’lar; stratejik tercihler, organizasyonel yapı, finansal kaynaklar ve
insan kaynağı bakımından değişime ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir süreçte STK’ların, toplumsal değişim ve dönüşümlerin önemli aktörleri olarak faaliyetlerine
devam edebilmeleri için öncelikle kendi organizasyon, yönetim anlayışı ve uygulamalarında gerekli değişimleri yapabilmeleri gerekmektedir. STK’lar son yıllarda
artan bir şekilde gönüllü ve profesyonel insan kaynağı istihdam etmektedir. Bu
süreçte STK’lar nitelikli insan kaynağını çekmek, motive etmek ve elde tutmak bakımından zorluklar yaşamaktadır. Bu sorunlar, insan istihdamını önemli bir konu
olarak STK’ların gündemine getirmiştir.

Kitabın Amacı Nedir?
STK’larda organizasyonel yapılanma ve yönetim son yıllarda önemi artan konuların başında gelmektedir. Gönüllü ve kâr amaçsız faaliyet gösteren bu kuruluşların
kurumsallaşması ve insan yönetimi uygulamaları yönündeki çabaların hız kazandığı da görülmektedir. Bu süreçte doğru yöntem, teknik ve uygulamaların kullanılması ve sürecin iyi yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu kuruluşlar,
özel sektör ve kamu kurumlarından belli noktalarda farklılaştıkları için yapılanma
ve yönetim tasarım ve uygulamalarında bu farkların dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda sadece özel sektör ve kamu sektörü değil farklı ülke ve kültürel
deneyimlerin de koşulları ve bağlamları gözden kaçırılmaması gereken temel bir
husustur. Burada bir başka hususun da altını çizmekte yarar var. Başka ülke ve sektör birikimi ve deneyimlerini yok saymak ya da bunlardan yararlanmamak da başka bir sorun olacaktır. STK’ların gayeleri, değerleri ve içinde doğup büyüdükleri
kültürü dikkate alarak başka birikim ve deneyimlerden yararlanma ve kendi tarzlarını oluşturma yönünde çaba göstermeleri bu yolda doğru bir adım olacaktır.
STK’larda insan yönetimi ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarının da bir önceki paragrafta vurgulandığı gibi belli hassasiyetleri gözeterek oluşturulması ve
yürütülmesi önem arz etmektedir. Sınırlı sayıda profesyonel istihdamının yapılabildiği STK’larda faaliyetler büyük çoğunlukla gönüllüler ile yürütülmektedir. Bu
yönüyle STK’larda insan kaynakları yönetiminin kendine mahsus bir içeriği olması
gerekir. Kâr amaçlı kuruluşlarda denenmiş ve başarıya ulaşmış insan kaynakları
3
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Kâr amaçlı kuruluşlarda
denenmiş ve başarıya ulaşmış
insan kaynakları uygulamalarını
STK’lara doğrudan aktarmak
yerine STK çalışmalarının doğası
ile gönüllü ve ücretli çalışmanın
birlikte olması gibi STK
çalışanlarının özellikleri dikkate
alınarak bu uygulamaların
yapılması oldukça önemlidir

uygulamalarını STK’lara doğrudan aktarmak yerine STK çalışmalarının doğası ile gönüllü ve ücretli
çalışmanın birlikte olması gibi STK çalışanlarının
özellikleri dikkate alınarak bu uygulamaların yapılması oldukça önemlidir (Arslan, 2020, s. 59).

Profesyonel ve gönüllü insan istihdamının gelişmesinde STK’ların yapması gerekenlerin yanında
her düzeyde eğitim kurumlarına da sorumluluk
düşmektedir. Bu kapsamda üniversiteler programlarında özel sektör ve kamu sektörü yanında
sivil toplum alanına yönelik de eğitim ve öğretim
alt yapıları oluşturabilir. Üniversitelerin; STK’larda
yönetim süreçleri, insan kaynakları yönetimi ve gönüllü yönetimi gibi konuları dâhil ederek programlarını oluşturmaları ve STK’lara da eleman yetiştirmeyi dikkate
almaları yararlı olacaktır (Özdaşlı ve Arslan, 2009, s. 163).
Türkiye’de sivil toplum kavramı hakkında kuramsal literatür belli bir düzeyde gelişmiş olmakla beraber ampirik olarak konuyu ele alan, geniş ölçekli veri ve bulgulara dayanan çalışmalar, nicelik ve nitelik bakımından son derece sınırlıdır. STK’larla
ilgili çalışmaların hayli spekülatif bir çerçevede kalması; kavramsal ve kuramsal
zeminin dayanaksız olması, alanla ilgili çalışmaların geçerliliğini ve güvenilirliğini sorgulamayı gerektirmektedir (Yeğen, Keyman, Çalışkan ve Tol, 2010, s. 79). Bu
bağlamda STK’ların tanımı ve sınıflandırılması, veri kaynaklarının sistematik oluşturulması, metodolojik veri toplama, sivil toplum alanını ve aktörlerini ampirik
olarak inceleme gibi bir dizi bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

STK’ların tanımı ve
sınıflandırılması, veri
kaynaklarının sistematik
oluşturulması, metodolojik veri
toplama, sivil toplum alanını
ve aktörlerini ampirik olarak
inceleme gibi bir dizi bilimsel
çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; STK’larda gönüllü ve profesyonel istihdamının dünyada ve Türkiye’de mevcut durumunu ortaya koymak ve geliştirilmesine
yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada öncelikle ilk bölümlerde bu alanda bilimsel çalışma
yapılmak istenildiğinde temel sorunların başında
gelen STK’ların tanımı, sınıflandırılması ve veri
toplama konuları ele alınmaktadır. Daha sonraki
bölümlerde dünyada ve Türkiye’de STK’ların genel ve istihdam bakımından görünümü verilerle ortaya konulmaktadır. İlerleyen bölümlerde
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STK’ların istihdamı geliştirmeleri için gerekli kurumsal altyapıları üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın son bölümlerinde, STK’larda profesyonel ve gönüllülerin yönetimi ve istihdamına yönelik sistem, model, yöntem ve uygulamalar verilmektedir.

Kitap Nasıl Bir Yaklaşımla Yazıldı?
STK’lar sosyal ve iktisadi yapının içinde gömülü oldukları için her toplumda farklı
tarihsel, siyasal, kültürel ve toplumsal köklere sahiptirler. Bu yüzden sivil toplum
ve sivil toplum kavramının tanımı, ülke ve toplumlara göre farklılık göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin tarihî ve kültürel özellikleri dolayısıyla sosyal yapısının dinamikleri ve işleyişi, Batı’da gelişen sivil toplum dinamiklerinden farklılık
göstermektedir. Sivil toplum tanımı ve anlayışında Avrupa ile Amerika arasında da
farklar vardır. Bu yüzden çalışma boyunca farklı ülke ve toplumlarda sivil toplum
alanını besleyen yapı ve dinamikler dikkate alınmaya, kavramların kullanımında
ve verilerin yorumunda mümkün olduğu kadar bu farklar göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır.
Sivil toplum kuruluşu kavramı ve tanımı üzerinde bir uzlaşma sağlanabilmiş görünmemektedir. STK’ların hukuki statüsü, faaliyet amacı, inanç ve değerleri, içinde
bulunulan coğrafya/bölge gibi faktörlerin etkisiyle bu kuruluşları tanımlarken farklı
kavram ve terimler kullanılmaktadır. Sivil toplum kuruluşu için tanımlayıcı ögelerin
başında hukuki statü gelmekte, STK kavramı legal düzeyde dernek, vakıf, sendika,
oda, meslek örgütü ve kooperatifleri kapsar biçimde kullanılmaktadır. STK kavramının daha geniş tanımlarında siyasi partiler ile üniversiteler gibi kurumların da
bu tanıma dâhil edildiği görülmektedir. Bu bağlamda Akşit, Tabakoğlu ve Serdar’ın
(2002, s. 318) vurguladığı gibi sivil toplum içerisindeki tüm örgütlü yapıları kabaca
STK kavramı içerisinde eritmek pratik kolaylık sağlamakla birlikte sivil toplumun iç sınırları konusunu göz ardı etmeyi de beraberinde getirmektedir. Çalışma boyunca farklı ülke ve
Çünkü Türkiye’de sivil toplum alanı; dernek, vakıf, toplumlarda sivil toplum alanını
sendika, meslek örgütü gibi ayrı kolektif aidiyeti besleyen yapı ve dinamikler
olan, organizasyonel ve legal bakımdan farklı tür- dikkate alınmaya, kavramların
leri içine alan bir kavramdır. Hukuki statü bakımın- kullanımında ve verilerin
dan vakıf ya da dernek olan ancak aynı hukuki sta- yorumunda mümkün olduğu
tüde hiç benzerlikleri olmayan kuruluşlar da bulu- kadar bu farklar göz önünde
nabilmektedir. Yine sendikalar, odalar, birlikler ve bulundurulmaya çalışılmıştır.
kooperatifler genel olarak STK sayılmakla birlikte
5
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STK’ların ortaya çıktığı ve faaliyet
gösterdiği tarihî, ekonomik ve
sosyokültürel farklar ile bunlara
bağlı gelişen tanımlama ve
kavramsallaştırmaların farkında
olarak alanın kendisi için sivil toplum;
bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar
için de sivil toplum kuruluşu (STK)
kavramları kullanılmıştır

gönüllülük, iktisadi fayda, devletten özerklik
gibi kriterler açısından değerlendirildiğinde
bunların bir bölümünün STK sayılıp sayılamayacakları tartışılmaktadır. Gönüllülük temeline oturmadıkları için sendika ve meslek
odalarını STK olarak tanımlamak tartışmalı
olmakla birlikte bu örgütlenme biçimleri,
demokratik kitle örgütleri olarak Türkiye’nin
toplumsal tarihinde sivil toplum oluşumuna
önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Bu kitapta, STK’ların ortaya çıktığı ve faaliyet
gösterdiği tarihî, ekonomik ve sosyokültürel farklar ile bunlara bağlı gelişen tanımlama ve kavramsallaştırmaların farkında olarak alanın kendisi için sivil toplum;
bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar için de sivil toplum kuruluşu (STK) kavramları kullanılmıştır. Bunun yanında sosyal ve iktisadi bakımdan gelişmiş ülkelerde
sivil alandaki kuruluşları tanımlarken sık kullanılan kâr amacı gütmeyen kuruluş
kavramı da zaman zaman kullanılmaktadır. Kâr amacı gütmeyen kuruluş vurgusunun önemli olduğu durumlarda özellikle bu kavramın kullanılmasına dikkat
edilmektedir.
Bu çalışma boyunca sivil alandaki çeşitli sosyal yapılar, STK kavramı ile tanımlanmaktadır. Genel olarak hukuki statüsü dernek veya vakıf olan STK’lar inceleme
konusu olup sendika, meslek örgütü, kooperatif ve oda gibi STK türleri, bu çalışmanın hedef kitlesi dışında tutulmaktadır. Bu kuruluşların hukuki statüleri ve
örgütlenme biçimlerinin getirdiği farklılık ve benzerlikleri dikkate almakla beraber çalışmanın odağı, gönüllülük temelinde çalışan STK’lar, daha spesifik olarak
ise dernekler ve vakıflardır.
STK’ların tanım güçlüğü yanında tanımla ilişkili bir diğer sorun, STK’lar hakkında
güvenilir ve sistematik veri toplama sorunudur. STK’ların sınıflandırılmasında en
çok çalışmanın olduğu ülkelerin başında gelen ABD’de STK’lar yaygın olarak kâr
amacı gütmeyen (non-profit) kuruluşlar olarak ifade edilmekte ve çok çeşitlilik
göstermektedir. ABD’deki sınıflandırmaların iktisadi faaliyetler dikkate alınarak
yapıldığı ve kâr amaçsız kuruluşların ülke ekonomisi içindeki payını ve vergi durumunu gösteren sınıflandırmalar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda farklı ülkelerdeki STK’ları tanımlarken ve sınıflandırırken bir yandan uluslararası standart6
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lar dikkate alınırken bir yandan da ülkelerin
ve faaliyet konularının gerektirdiği ayırt edici
özellikler dikkate alınmış ve ilgili yerlerde bu
hususlara dikkat çekilmiştir.

Farklı ülkelerdeki STK’ları
tanımlarken ve sınıflandırırken bir
yandan uluslararası standartlar
dikkate alınırken bir yandan da
ülkelerin ve faaliyet konularının
gerektirdiği ayırt edici özellikler
dikkate alınmış ve ilgili yerlerde bu
hususlara dikkat çekilmiştir.

STK’lar ve gönüllü çalışmalar hakkında sistematik ve güvenilir veri bulmak ve elde etmek,
dünyanın her yerinde büyük bir kısıt ve sorun
olarak devam etmektedir. Belli bir kural ve
çerçeveye göre veri toplanması zor olup farklı
tanım ve sınıflandırmalara göre farklı verilere
ulaşmak da mümkündür. Bu çalışmada ilgili bölümlerde paylaşılan araştırma projeleri ve bunların bulguları, sivil toplum alanına çok önemli katkılar sağlamakla
birlikte her proje farklı ve kısıtlı ülkeleri kapsadığı için kendi içinde eksiklikler barındırmaktadır. Bu projelerin her birisinin bir metodolojisi olmakla birlikte genel
olarak yerel ortaklara dayandıkları ve her projenin kendi spesifik normatif gündemi bulunduğu için her biri belli kısıtlar içermektedir. Bu sorun ve kısıtların farkında
olarak tanımlama, sınıflama, veri kaynağı, veri toplama metodolojisi ve verinin ait
olduğu yıl gibi bilgiler paylaşılmaya çalışılmaktadır. Böylece okuyucunun karşılaştırma yaparken dikkate alması gereken değişkenler ve kısıtlar ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda konunun önemine binaen kitabın ilk iki bölümü tanım, sınıflandırma ve bilgi toplama konusuna ve bu konudaki sorun ve kısıtlara ayrılmaktadır.

Kitabın Yapısı Nasıldır?
On bir bölümden oluşan kitapta birinci bölümde öncelikle sivil toplum ve STK’lar
tanımlanmakta, benzer kavram ve terimlerle ilişkisi ortaya konulmakta ve sivil
toplum kuruluşlarının özellikleri verilmektedir. Daha sonra STK’ların faaliyetlerini
etkileyen kültürel çerçeveler üzerinde durulmaktadır. Bölüm, STK alanında dünyada ve Türkiye’de eğitim ve araştırma yapan kuruluşlara yönelik bilgi paylaşımı ile
sona ermektedir.
Kitabın ikinci bölümünde öncelikle sivil toplum alanı ve STK’lar hakkında güvenilir
veri toplama güçlüğü üzerinde durulmaktadır. Sonrasında STK’ların sınıflandırılması, dünya ve Türkiye örnekleri bakımından ele alınmaktadır. Ardından STK’larla
ilgili uluslararası karşılaştırmalı projeler ve bu projelerde kullanılan yöntemler ta-
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nıtılmaktadır. Bölüm sonunda dünyadaki ve Türkiye’deki STK’lara yönelik veri kaynakları hakkında bilgiler paylaşılmaktadır.
Dünyada STK’ların genel görünümünün ele alındığı üçüncü bölüm, STK’lar hakkında genel istatistikler ve bazı ülkelere yönelik temel bilgiler ile başlamaktadır.
Bazı göstergeler bakımından STK’ların karşılaştırmalı görünümü ile devam eden
bölümde, STK’ların faaliyet alanlarına göre ülkelerdeki dağılımı verilmektedir.
Dördüncü bölümde, Türkiye’de STK’ların genel görünümüne yönelik veriler paylaşılmaktadır. STK’lara yönelik temel istatistiklerle başlayan bölümde daha sonra
dernek ve vakıf sayıları ile dernek ve vakıfların üye profili bilgisi paylaşılmaktadır.
Bölümün sonunda STK’ların gönüllü ve profesyonel istihdamını etkileyen sorunlar
değişik açılardan ele alınmaktadır.
Beşinci bölümde, dünyada STK’larda istihdamın genel görünümü üzerinde durulmaktadır. Bölümde farklı göstergelere göre STK’ların istihdamdaki yeri ve ağırlığı verilmektedir. Daha sonra ABD, Avrupa ve seçilmiş bazı ülkelerde kâr amacı
gütmeyen sektörde istihdam verisi karşılaştırmalı olarak paylaşılmaktadır. Bölüm
sonunda istihdamda gönüllülerin ağırlığı değişik göstergeler bakımından ortaya
konulmaktadır.
Türkiye’de STK’larda istihdamın ele alındığı altıncı bölümde, sayılarla STK’larda istihdamın görünümü ortaya konulmaktadır. STK’larda ücretli çalışanlar hakkında istatistikler ve mevcut araştırmalardan yola çıkarak değerlendirilmiştir. Bu bölüm, STK’larda insan kaynakları ve istihdam sorununun değerlendirilmesi ile sona ermektedir.
STK’larda kurumsal yönetimin altyapısı üzerinde durulan yedinci bölümde, kurumsal yönetimin temel bileşenlerine ilişkin bilgiler örneklerle verilmektedir. Bu kapsamda stratejik yönetim yaklaşımı, organizasyonel yapılanma, görev tanımları ve
iş gerekleri, iş akışları (süreçler), performans göstergeleri (kurumsal karne), toplantı
yönetimi sistemi ve raporlama sistemleri STK’lar bağlamında paylaşılmaktadır.
Sekizinci bölüm, STK’larda istihdamı doğrudan etkileyen insan kaynakları yönetimi altyapısı hakkındadır. Bu bölümde insan kaynakları yönetiminin amacı ve
temel işlevleri verilmektedir. Stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları
mimarisi ve insan kaynakları bilgi sistemi gibi insan kaynakları altyapısı unsurlarının ele alındığı bölüm, insan kaynakları sisteminin denetimi ile son bulmaktadır.
Sekizinci bölümün devamı niteliğindeki dokuzuncu bölümde, insan kaynakları yönetimi işlevleri detaylı olarak ele alınmaktadır. Seçme ve yerleştirme ile başlayan bö8
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lüm, eğitim ve geliştirme ile devam etmektedir. İlerleyen bölümde performans yönetimi, ücret yönetimi ve kariyer yönetimi gibi temel işlevlerin yer aldığı bu bölüm,
STK’larda insan kaynakları yönetimi süreçlerinin uygulanmasına odaklanmaktadır.
Onuncu bölümde, STK’larda profesyonel çalışanların yönetimi konusu üzerinde
durulmaktadır. Bölümde profesyonel çalışanların iş tatmini, kurumlardan beklentisi ve mesleki özellikleri öne çıkan konulardır. Bölümde profesyonel çalışmanın
STK’lara etkisi bağlamında tartışmalara da yer verilmiştir.
Son bölüm olan on birinci bölümde ise STK’larda gönüllülük ve gönüllü çalışma ele alınmaktadır. Gönüllülük, gönüllü çalışma sebepleri, gönüllü yönetimi,
gönüllü motivasyonu gibi konular çerçevesinde STK’larda gönüllü çalışma üzerinde durulmaktadır.
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Sivil Toplum Kavramı
Sivil toplum kavramının tanımı, farklı toplumların tarihsel gelişimi, sosyokültürel
yapısı ve iktisadi koşullarına göre farklılık göstermektedir. Sivil toplum kavramı,
kökeni Aristo’ya kadar giden Locke, Hobbes, Rousseau ve Hegel gibi filozoflar ve
Tocqueville gibi düşünürler tarafından devlet dışında kalan geniş alanı tanımlamak için kullanılmış bir kavramdır. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda kapitalizm
ve ulus devletin ortaya çıkmasıyla birlikte sivil toplum tartışmalarında sivil toplum-devlet ayrılığı daha belirgin hâle gelmiştir.
Sivil toplum kavramının geçmişi hakkında oluşmuş çok geniş bir literatür bulunmaktadır. Sunar’a göre (2018, s. 32) “civil” kavramı etrafında gelişen bu tartışmalar,
Avrupa’daki gelişmelerle yakından alakalıdır. Mülkiyet hakkı, ahlak, sosyal sözleşme ve ticari toplum teorileri kapsamında yeni sosyal ilişkilere bir zemin oluşturan
bu tartışmalar, Aydınlanma döneminde de devam etmiştir. Bu tartışmalarda eski
feodal toplumun yerine ticaretin ve sermayenin esas etken olduğu yeni bir siyasal
düzen oluşturma çabası dikkat çekmektedir. Bu çaba sadece Avrupa’nın iç siyasi
bağlamında ele alınırsa sivil toplum kavramından uygarlık kavramına geçiş anlaşılamaz. Bu sebeple konuyu, modern toplumun diğer dünya toplumları içerisinde
konumlandırılması bağlamında ele almak gerekir.
Sivil toplumdaki “sivil”in kökü, şehir hayatının beraberinde getirdiği hakları ve
yükümlülükleri ifade eder ve Batı Avrupa’nın toplumsal tarihinde çok önemli bir
sosyal tarih aşamasıdır (Mardin, 2015, s. 9). Sivil toplum, Grekoromen kent geleneğinin devamı olan ve Batı dünyasının tarihî gelişiminin ortaya çıkardığı toplumsal
bir biçimlenme olup tek bir iktidarın kontrolünde olmayan özerk alanların olduğu
bir kent tarihidir. Bu özerklik, sivil toplumla politik toplumun birer halka gibi iç içe
geçtiği ama kesişmeyen bölgelerin de olduğu özerk bir alana karşılık gelir (Belge,
2003, ss. 12-15). On ikinci yüzyıldan itibaren Batı Avrupa’da kentlerin doğuşu ve
bununla beraber burjuvazinin oluşması, sivil toplumun temellerini hazırlamıştır.
Şehir yaşamı, bireylere bazı yükümlülükler getirirken bazı haklar da vermiştir. On yedinci yüzyıla
gelindiğinde şehir yaşamının ortaya çıkardığı so- On ikinci yüzyıldan itibaren Batı
nuçların etkisiyle siyasal sistemlerdeki değişim- Avrupa’da kentlerin doğuşu ve
ler, kişi hak ve hürriyetlerindeki gelişmeler, sosyal bununla beraber burjuvazinin
tabakalaşma ve sınıf ayrımının ortaya çıkmasıyla oluşması, sivil toplumun
sivil toplum kavramının anlamında da değişimler temellerini hazırlamıştır.
yaşanmıştır (Arslanel, 2017, ss. 15-16).
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Türkiye’de sosyal bilimciler
arasında yaygın kabul gören,
özelde Osmanlı’da, devlet ile
toplumun birbirinden kopuk
olduğu fikri doğru değildir.
Osmanlı’da farklı bir düşünce ile
yoğrulmuş ve Batı’da olandan
farklı özgün bir devlet ve toplum
ilişkisi bulunmaktadır.

On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda başlayan
teorik tartışmalar, sivil toplum kavramının detaylı
bir biçimde içeriğini ve anlamını şekillendirmiştir. Hobbes’la formüle edilmeye çalışılan doğal
haklara yönelik tartışmalar, Batı Avrupa’da sivil
toplumun daha da güçlenmesine yol açmıştır.
Bu dönemde oluşmaya başlayan insan ve devlet
anlayışı, sivil toplum unsurlarının hukuki yükümlülüklerinin ve haklarının düzenlenmesine hizmet
etmiştir. Hegel’in sivil toplum tanımı bugünkü anlamda kullanılan sivil toplum kavramının esasını
oluşturmaktadır (Çaha, 1994, s. 81).

Sivil toplumun tarihsel gelişimi ele alındığı zaman Osmanlı’da Batı Avrupa’dan
farklı politik, sosyal ve ekonomik yapının olduğu görülmektedir. Geçmiş sosyal
yapımızın dinamikleri ve işleyişi, Batı’da gelişen sivil toplum dinamiklerinden
farklılık göstermektedir. Sunar (2018), Türkiye’de sosyal bilimciler arasında yaygın
kabul gören, özelde Osmanlı’da, devlet ile toplumun birbirinden kopuk olduğu
fikri doğru değildir. Osmanlı’da farklı bir düşünce ile yoğrulmuş ve Batı’da olandan
farklı özgün bir devlet ve toplum ilişkisi bulunmaktadır. Sunar’a göre Osmanlı siyasal modelinde, merkez ile çevreyi birbirine bağlayan ana mekanizma adalettir.
Osmanlı bunu iki bileşenle sağlamıştır. Birincisi, özerk sivil eğitim kurumları olan
medreseler eliyle toplumsal hareketliliği gerçekleştirme, ikincisi ise özerk sivil vakıf
müesseseleri ile yeniden dağıtımı gerçekleştirerek toplumsal sorunları giderme.
Osmanlı’nın son dönem modernleşme çabaları ile etkisini kaybeden bu iki hat,
1950’lerden sonra kısmi olarak sivil alanın genişlemesi ile yeniden aktive olmuştur. Toplumsal fayda üreten sivil kuruluşlar ile okul yaptırma, yurt işletme, burs
verme ve öğrencilere yardım etme gibi eğitim odaklı faaliyet yürüten kuruluşların
ana yönelimi bu faaliyetler yoluyla toplumsal hareketlilik kanallarının yeniden açılması ve devlet
Türk-İslam tarihinde çok önemli ile toplum arasındaki kopuşun giderilmesidir. Bu
bir toplumsal işlev görmesi anlamda sivil topluma Batı’da yüklenen devlet ile
yanında vakıfların kurulmasında toplum arasında tampon mekanizma olma işlevi,
güçlü bir dinî motivasyonun Osmanlı modelinde ve sonrasında farklı bir kuvarlığı öne çıkan bir husustur. rumsallık içinde gerçekleşmiştir.
Türk-İslam tarihinde çok önemli bir toplumsal iş14
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lev görmesi yanında vakıfların kurulmasında güçlü
bir dinî motivasyonun varlığı öne çıkan bir husustur. Geçmişte vakıfların yaptığı
Çizakça (2019, s. 74), İslami vakıfların esas olarak Pey- hizmetlerin çoğunun artık tek
gamberimiz Hazret-i Muhammed’in (s.a.v) amel defte- başına devletler tarafından
rinin ölümden sonra da açık kalması olarak bilinen sa- karşılanıyor olması, vakıflar
daka-i cariye hadisine dayandığı görüşünün ağır bastı- tarafından sağlanan çok
ğını ifade etmektedir. Bu hadise göre insan ölünce üç çeşitli hizmetleri anlamayı
şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye yani faydası zorlaştırmaktadır.
kesintisiz devam eden hayır, kendisinden faydalanılan
ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. İnsana ölümden sonra dahi sevap kazandırmaya devam eden bu üç şeyi bünyesinde birleştiren
en güçlü kurum, vakıftır.
Günümüz sivil toplum kuruluşlarının işlevlerini üstlenen vakıfların rolü, geçmişteki hayrat sistemi bütünlüğü içinde daha iyi anlaşılmaktadır. Kur’an’dan alınmış bir
kavram olan ve iyilikler anlamına gelen hayrat, insanların yararına olan her türlü
duygu, düşünce ve eylem demektir. Hayrat sistemi, binlerce vakfın ortaya çıkmasına vesile olarak ülkenin vatanlaşması, sosyal yapının şekillenmesi ve gelir dağılımının düzenlenmesi gibi çok önemli bir işlev görmüştür (Yediyıldız, 2006, ss. 8-9).
İslam dünyasında çok rağbet gören vakıf müessesesi, Osmanlı döneminde sağlanan muafiyetler, kolaylıklar ve teşvikler ile önemli bir gelişme göstermiştir (İpşirli,
2006, s. 70). Osmanlı’da vakıflar yanında loncalar, tarikatlar ve medreseler de kendi
dönemlerinde sivil toplum fonksiyonu üstlenen sosyal ve ekonomik kurumlardır
(Arslanel, 2017, s. 172).
Geçmişte vakıfların yaptığı hizmetlerin çoğunun artık tek başına devletler tarafından karşılanıyor olması, vakıflar tarafından sağlanan çok çeşitli hizmetleri anlamayı
zorlaştırmaktadır. Bu konuda dikkate alınması gereken birinci husus, Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik döneminde, vergi muafiyeti
ve devlet tarafından sağlanan doğrudan finansal desSivil toplum tanımında
tek şeklinde devlet ve vakıf iş birliği içindeydi. İkinci
Avrupa ile Amerika arasında
husus ise bu kadar çok çeşit sosyal hizmetin örgütlenfarklar vardır. Avrupalılar,
mesini, finanse edilmesini ve sürdürülmesini sağlama
kooperatifleri ve sosyal
-en azından kısmen- vakıfların ademimerkezî karar
girişimleri benimserken
verebilme yetisi sayesinde mümkün olabilmiştir (ÇiAmerikalılar, kârın
zakça, 2006, s. 31).
Sivil toplum tanımında Avrupa ile Amerika arasında
farklar vardır. Avrupalılar, kooperatifleri ve sosyal giri15
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20. yüzyılda sivil toplum; bireylerin
gönüllü kuruluşlar, toplumsal
hareketler, partiler ve sendikalar
yoluyla kendi aralarında, politik ve
iktisadi otoriteler ile ikna, müzakere
ve mücadele ettikleri süreç olarak
kabul görmektedir

şimleri benimserken Amerikalılar, kârın dağıtılmaması kriterini önemsemektedir. Avrupa
yaklaşımı, sübvanse edildiğinden kamu kurumu, dernek veya vakıfları dışarıda bırakmakta,
devlete bağımlı olmama kriterini sadece form
değil pratik olarak da dikkate almaktadır (Greffe, 2003, s. 191).

Akşit ve arkadaşları (2002, s. 310), Batı literatüründe STK’ların yalnızca devletten değil ekonomiden de bağımsız olma yönünün öne çıktığı buna karşılık Türkiye’de STK üye
ve yöneticilerinin genellikle devletin sahip olmadığı niteliklere işaret ederek STK
tanımlarında “gönüllülük” ve “bağımsızlık” vurgusunu daha fazla öne çıkardıklarını
dile getirmektedir. Araştırmacılar, devletten bağımsızlığa vurgu yapılırken iktisadi
alandan söz edilmemesini, Türkiye’ye özel koşullar içinde güçlü devlet geleneğine
yönelen rahatsızlığın bir sonucu olarak yorumlamaktadırlar.
Kaldor’a göre (2003, s. 585) 20. yüzyılda sivil toplum; bireylerin gönüllü kuruluşlar, toplumsal hareketler, partiler ve sendikalar yoluyla kendi aralarında, politik
ve iktisadi otoriteler ile ikna, müzakere ve mücadele ettikleri süreç olarak kabul
görmektedir.
Sivil toplumun yükselişini eleştiren görüşler de mevcuttur. Yıldız’a göre (2006, ss.
14-17) neoliberal iktisat anlayışının yükselmesinin serbest piyasa ekonomisinin
güçlenmesi, devletin küçültülmesi, sosyal güvenlik sisteminin daraltılması, esnek
istihdam ve çalışma koşullarının artırılması gibi politikaların yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bu anlayışın sonucunda sosyal devletin geleneksel sosyal işlevlerinin sivil topluma bırakılması düşüncesi gelişmeye başlamıştır. Bu kuruluşlardan
bir yandan sosyal devletin bazı işlevlerini üstlenmeleri bir yandan da liberal iktisat
programlarının olumsuz etkilerini azaltma beklentisi ortaya çıkmıştır. Erkilet ise
(2005) STK’ların verili ekonomik ve siyasal güç dağılımına itiraz etme, dünya sisteminin yarattığı adaletsizliklere direnme, grev ve örgütlü parti mücadelesi gibi
asıl işlevi yerine ilgi ve etkilerini daraltarak kapitalist dünya sisteminin işleyişini
rahatlatıcı bir role doğru gittikleri eleştirisini yapmaktadır.
Sivil toplum literatüründe sivil toplum kavramı ile ilişkili olarak devlet ve piyasadan bağımsız ve özerk olmak, çoğulculuğa duyulan saygı, hoşgörü, sivil değerler,
gönüllülük, gönüllü katılım, aracı kuruluşlar gibi kavramlar kullanılmaktadır (Akşit
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vd., 2002, s. 32). Günümüzde sivil toplum yerine kâr amacı gütmeyen sektör ya
da üçüncü sektör gibi kavramlar da kullanılmakla birlikte sivil toplum, en yaygın
kabul gören ve kullanılan kavram olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada da sivil
toplum kavramının kullanımı tercih edilmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşu Kavramı
Sivil toplum kuruluşu (STK) kavramı ve tanımı üzerinde hem akademik hem de
uygulama düzeyinde bir uzlaşma sağlanabilmiş değildir. STK’lar sosyal ve iktisadi yapının içinde gömülü oldukları için her toplumda farklı tarihsel ve toplumsal
köklere sahiptirler (Salamon ve Anheier, 1996, s. 11). STK’lar için Almanya’da verein, Fransa’da economie sociale, Japonya’da koeki hojin, İngiltere’de public charities, ABD’de non-profit organization, Orta Avrupa’da foundation, Latin Amerika ve
Afrika’da non-governmental organization terimleri kullanılmaktadır. Değişik ülke
ve dillerdeki kullanım farkları, ülkelerin tarihsel ve kültürel farklarına da işaret etmektedir (Salamon ve Anheier, 1996, s. 3). Bu bağlamda STK’ları tanımlarken Müslüman toplumlarda vakıf, Türkiye’de gönüllü teşekküller/kuruluşlar, demokratik kitle
örgütleri ve Avrupa’da üçüncü sektör gibi kavramların kullanıldığını ilave edebiliriz.
STK kavramı, farklı ülke ve bölgelerde farklı kavramlarla ifade edilmekte olup bu
ülke ve bölgelerde sadece bu kavramların kullanıldığı anlamına gelmemektedir.
STK’nın hukuki statüsü, faaliyet amacı, inanç ve değerleri ile içinde bulunulan coğrafya/bölge gibi faktörlerin etkisiyle bu kuruluşlar için aynı ülke içinde bile farklı
terimlerin kullanıldığı dikkat çekmektedir.
Günümüzde sivil toplum alanında faaliyet
gösteren kuruluşlar için kâr amacı gütmeyen (non-profit), yardımsever (charitable),
bağımsız (independent), gönüllü (voluntary), vergiden muaf (tax-exempt), hükûmet
dışı (non-governmental), vakıf (foundation),
dernek (association), sosyal ekonomi (economie sociale) gibi çok çeşitli terimler kullanılmaktadır. Bu terimlerin her biri sivil toplum alanındaki realitenin ve kuruluşların
bütünü yerine bir yönünü öne çıkarmaktadır (Salamon ve Anheier, 1992a, s. 128).
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STK kavramı ülkemizde sık kullanılmakla beraKâr amacı gütmeyen kuruluşları, ber gelişmiş ülkelerde çok fazla kullanılmamakkâr amacı güden kuruluşlardan tadır. Bu ülkelerde kavramın daha ziyade “sivil
ayıran en önemli farkların başında toplum” kısmı kullanılmakta, sivil toplum kuru“kâr dağıtmama” gelmektedir. luşu (STK) yerine yaygın olarak kâr amacı gütmeyen kuruluş (non-profit organization) terimi
tercih edilmektedir (Özdemir, Başel ve Şenocak,
2009, s. 156). Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil alanda kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren kuruluşları tanımlamaktadır. Bu kuruluşlar, faaliyetleri sırasında kâr
elde etseler bile bu kârı dağıtmadan yine faaliyetleri için harcarlar. Bu bağlamda
kâr amacı gütmeyen kuruluşları, kâr amacı güden kuruluşlardan ayıran en önemli
farkların başında “kâr dağıtmama” gelmektedir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların
temel amacı kâr yerine toplumsal bir ihtiyacı gidermek olduğu için faaliyet alanları bakımından da belli ölçüde kâr amaçlılardan ayrılırlar. Bazı faaliyet alanlarında
(sağlık, eğitim vb.) iki kuruluş türü de faaliyet göstermekle birlikte faaliyet alanını
tercih ve bu alanlarda bulunma amaçları farklıdır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların faaliyet alanı tercihlerinin amacı farklı olsa da örgütlenme ve işleyiş bakımından kâr amacı güden kuruluşlarla (özel şirketlere) benzerlikler göstermektedir.
Özellikle ABD’de kâr amacı gütmeyen kuruluşların konumu; faaliyet alanları, vergilendirme, örgütlenme biçimleri vb. bakımlardan dikkatli ele alınması gereken
bir nitelik göstermektedir.
Kâr amacı gütmeyen kuruluş (non-profit organization) terimi ve bu konudaki teoriler genel olarak ABD kaynaklıdır (DiMaggio ve Anheier, 1990, s. 144). Kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar, ABD’de Dâhili Gelir Kodu’nun (Internal Revenue Code-IRC)
501(c)(3) bölümünde gelir vergisinden muaf varlıklar (entities exempted from income taxation) olarak tanımlanmaktadır. Özel olan bu kuruluşlar, kâr amacı gütmeyen hastaneler, yükseköğretim kurumları, kreşler, huzurevleri, sosyal hizmet
ajansları, müzeler, orkestralar ve benzeri diğer
kültürel kurumlar, çevre örgütleri, savunu grupABD’de kâr amacı gütmeyen ları, klinikler ve diğer benzer kuruluşları kapsakuruluşların konumu; faaliyet maktadır (Salamon ve Newhouse, 2019, s. 1). Bu
alanları, vergilendirme, örgütlenme kuruluşlar, toplam gelirlerinin önemli bir kısmıbiçimleri vb. bakımlardan dikkatli nı doğrudan ya da dolaylı olarak genel halk veya
ele alınması gereken bir nitelik hükûmetten alırlar (Pynes, 2009, s. 11). Bu kâr
göstermektedir. amacı gütmeyen kuruluşların %35’i insani hiz-
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metler, %18’i eğitim, %13’ü sağlık, %12’si kamu ve toplumsal yarar ve %11’i kültür
ve sanat alanındadır (Pynes, 2009, s. 16).
STK’larla ilişkili kullanılan terimlerden birisi de hükûmet dışı organizasyon (non-govenmental organization-NGO) terimidir. Bu terim ilk defa 1945 yılında Birleşmiş
Milletler tarafından hükûmetlerin dışındaki uluslararası organizasyonları tanımlamak için kullanılmıştır. Zamanla terim yaygınlaşarak daha geniş bir anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bu terim; hükûmetler, hükûmet temsilcileri ve
hükûmet kurumları dışında kalan bireysel, yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal
aktörler ve kuruluşlar için kullanılmaktadır (Martens, 2002, s. 282). Bu terimin hem
bilimsel çalışmalarda hem de uygulamada da sivil toplum kuruluşu anlamına gelecek biçimde kullanıldığı görülmektedir.
Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin tanım farklarını doğuran faktörleri DiMaggio ve
Anheier (1990, ss. 144-146) altı başlıkta toplamaktadır. Bunlar:
Örgütsel ve sektörel farklılıklar,
Toplumların dinî, etnik ve ideolojik heterojenliği,
Ülkeler ve toplumlar arasındaki değer farklılıkları,
Tarihsel koşullar,
Kamu, özel ve sivil sektörler arası ilişkiler,
Politik gelenek ve kurumlardır.
Literatürde temelde dört tür STK tanımı yaygındır:
Hukuki, iktisadi, işlevsel ve yapısal-işlevsel. Hukuki
tanım, ülkeden ülkeye değişebilen ve her ülkenin
yasalarında STK’lara yönelik işlemler ve düzenlemeler için kullanılan tanımları içermektedir. İktisadi
tanım, STK’ların gelir kaynaklarına odaklanmaktadır. İşlevsel tanım, STK’ların işlevi ve amacı üzerinde durmaktadır. Yapısal-işlevsel tanım ise STK’ların
yapısı ve işleyişini öne çıkarmaktadır (Salamon ve
Anheier, 1997, ss. 29-34).
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının örgütsel yapılarını tanımlarken sivil toplum kuruluşu (STK), daha
sonra gönüllü kuruluş ve çok az üçüncü sektör ku19
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ruluşu terimleri kullanılmaktadır. Yine hükûmet
dışı (non-governmental) ve kâr amacı gütmeyen
(non-profit) organizasyon çok az kullanılan terimlerdir (Özer, Sokolowski, Haddock ve Salamon,
2016, s. 3). Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında sivil
toplum kuruluşu (STK) şeklinde hukuki bir tanım
bulunmamakla birlikte sivil toplum, kâr amacı
gütmeyen kuruluş ya da gönüllü kuruluş ifadeleri kullanıldığında ilk akla gelenler, dernekler ve vakıflar olmaktadır (İçduygu vd.,
2011, s. 61). Sivil toplum kuruluşu kavramı yasal düzeyde dernek, vakıf, sendika,
oda, meslek örgütü ve kooperatif gibi terimleri kapsamaktadır (Akbaş, 2014, s. 7).
STK kavramının daha geniş yorumlarında ise bu kuruluşlara ek olarak siyasi partileri ve üniversiteleri de STK olarak görme eğilimleri mevcuttur (YADA, 2015, s. 42).
Bu bağlamda sivil toplum kuruluşu (STK) için tanımlayıcı ögelerin başında hukuki
statü gelmektedir.

Sivil toplum içerisindeki tüm
örgütlü yapıları kabaca STK
kavramı içerisinde eritmek, pratik
kolaylık sağlamakla birlikte sivil
toplumun iç sınırları konusunda
duyarlı davranmak gerekmektedir.

Akşit ve diğerlerine göre (2002, s. 318) sivil toplum içerisindeki tüm örgütlü yapıları
kabaca STK kavramı içerisinde eritmek, pratik kolaylık sağlamakla birlikte sivil toplumun iç sınırları konusunda duyarlı davranmak gerekmektedir. Çünkü Türkiye’de
sivil toplum alanı, dernek, vakıf, üniversite, hastane, insani hizmet, sendika, meslek örgütü gibi ayrı kolektif aidiyeti olan, organizasyonel ve legal bakımdan farklı
türleri içinde barındırmaktadır. Hukuki statü bakımından vakıf ya da dernek olan
ancak aynı hukuki statüde hiç benzerlikleri olmayan kuruluşlar da bulunmaktadır.
Sendikalar, odalar, birlikler ve kooperatifler genel olarak STK sayılmakla birlikte gönüllülük, iktisadi fayda, devletten özerklik gibi kriterler açısından değerlendirildiğinde bunların bir bölümünün (özellikle iktisadi fayda eksenli faaliyet gösterenler)
STK sayılıp sayılamayacakları tartışılmaktadır. Gönüllülük temeline oturmadıkları
için sendika ve meslek odalarını STK olarak tanımlamak tartışmalı olmakla birlikte
bu örgütlenme biçimleri, demokratik kitle örgütleri olarak Türkiye’nin toplumsal
tarihinde sivil toplum oluşumuna önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Günümüzde artık sivil toplum kuruluşu (STK) kavramı, sivil alandaki çeşitli sosyal
yapıları kasteden bir biçimde yaygın olarak kullanılmaktadır (Sunar, 2018, s. 19).
Bu çalışmada, yukarıda dile getirilen tanımlama sorunlarının farkında olarak alanın kendisi için sivil toplum; bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar için de sivil toplum kuruluşu (STK) kavramları kullanılmaktadır. Bunun yanında sosyal ve iktisadi
bakımdan gelişmiş ülkelerde sivil alandaki kuruluşları tanımlarken sık kullanılan
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kâr amacı gütmeyen kuruluş kavramı da zaman zaman kullanılmaktadır. Kâr amacı gütmeyen kuruluş
vurgusunun önemli olduğu durumlarda özellikle
bu kavramın kullanılmasına dikkat edilmiştir.

Bu çalışmada, yukarıda
dile getirilen tanımlama
sorunlarının farkında olarak
alanın kendisi için sivil toplum;
bu alanda faaliyet gösteren
kuruluşlar için de sivil toplum
kuruluşu (STK) kavramları
kullanılmaktadır.

Genel olarak hukuki statüsü dernek veya vakıf olan
STK’lar inceleme konusu olup sendika, meslek örgütü, kooperatif ve oda gibi STK türleri, bu çalışmanın hedef kitlesi dışında tutulmaktadır. Bu kuruluşların hukuki statüleri ve örgütlenme biçimlerinin
getirdiği farklılık ve benzerlikleri dikkate almakla
beraber çalışmanın odağı, gönüllülük temelinde çalışan STK’lar, daha spesifik olarak ise dernekler ve vakıflardır.

STK’ların Özellikleri
STK’ların özellikleri konusunda çok sayıda çalışma olmakla birlikte bu bölümde üç
çalışmada belirtilen özellikler kullanılmaktadır. STK’ların özellikleri konusunda en
yaygın atıfta bulunulan Salamon ve Anheier’a göre (1992a, s. 135) STK’ların beş temel
özelliği bulunmaktadır. Yapısal-işlevsel tanımın şekillendirdiği bu özellikler şunlardır:
Organize: Belli düzeyde yazılı veya gelenek olarak organizasyon, kurumsal yapı ve
işleyişe sahip olmak,
Özel: Kurumsal olarak hükûmet dışı ve bağımsız olmak,
Kâr dağıtmayan: Faaliyetler sonucu kâr oluşsa bile kâr dağıtmayı yasaklamak ve
oluşan kârı, faaliyetleri için kullanmak,
Kendi kendini yöneten: Genel hukuk kuralları çerçevesinde kendi iç yönetim, işleyiş ve kontrol mekanizmaları oluşturmak,
Gönüllülük: Üyelik ve katılımın kişinin tercih ve rızasına bağlı olması.
Beş temel özellik bakımından STK’ların tümünün eşit düzeyde olması gerekmez ve
bazı boyutlarda farklılaşma söz konusu olabilir. Burada diğer iki önemli aktör olan
piyasa ve devletten bağımsızlığa özel önem verilmektedir.
Organizasyonel ve yasal olarak çok çeşitleri olan STK’ların bir başka çalışmada üç
ortak özelliği üzerinde durulmaktadır (Satellite Account on Non-Profit and Related
Institutions and Volunteer Work, 2018, s. 2):
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Hükûmet kontrolünde olmayıp özel kuruluşlardır,
Sosyal ve kamusal (public) hizmet amaçları vardır,
Yükümlülük/sorumluluk, zorlama olmadan ve insanların kendi iradeleri
ile olur.
Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) çalışmasında ise sivil toplum örgütlenmelerinin şu özelikleri vurgulanmaktadır (İçduygu vd., 2011, s. 51):
Bireylerin (yurttaşların) ortak çıkarlarını ortaya koymak, savunmak ve
geliştirmek için bir araya gelme,
Farklı aktör ve süreçlerin bulunduğu geniş bir toplumsal alan oluşturma,
Sivil alanla birlikte devlet, piyasa ve aile olmak üzere üç temel toplumsal alanın varlığı,
Diğer üç alan ile sivil toplum alanı arasındaki sınırlar belirginlikler
içerse de yer yer iç içe geçen ortak alanların bulunması,
Bu kapsamda sivil toplum alanının sivil olmayan unsurları da içine
alabilmesi,
Sivil toplum tanımının bakış açısına göre değişiklik gösteren birçok
boyutluluğu içermesi.
STK’lar sivil alanda toplumsal fayda üretmek için kâr amacı gütmeden, gönüllülük
temelinde ve zorlama olmadan insanların bir araya geldiği sosyal yapılardır.

STK’ların Ortaya Çıkışını Açıklayan Yaklaşımlar
Sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıkışında tarihî, politik, ekonomik, yasal, sosyal ve kültürel çok sayıda faktör ve bu faktörlerin kendi aralarındaki ilişkinin etkisinden bahsedebiliriz. STK’ların ortaya çıkışını
çok faktörlü ve derinlemesine açıklayan teorik
STK’lar sivil alanda toplumsal çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda
fayda üretmek için kâr amacı çok az sayıda teorik çalışma bulunmakta ve bu
gütmeden, gönüllülük temelinde çalışmalarda STK’ların ortaya çıkışı, kurumlarının
ve zorlama olmadan insanların başarısızlığı, sosyal refah devletinin mevcudiyeti,
bir araya geldiği sosyal yapılardır. örgütsel yaklaşımlar ve dinî motivasyon gibi yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmaktadır.
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Sivil Toplumun Sosyal Kökenleri
Salamon ve Anheier (1998), STK’ların ortaya çıkışını açıklayan teorileri; heterojenlik
teorisi, arz yanlı teori, güven teorileri, refah devleti teorisi, bağımsızlık teorisi ve sosyal köken teorisi olarak sıralamaktadır. Bu teorileri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
Heterojenlik teorisi (heterogeneity theory), STK’ların ortaya çıkışını
piyasa başarısızlığı/hükûmet başarısızlığı ile açıklamaktadır. Bu teori, STK’ların varlığını piyasa veya devlet tarafından tatminsiz bırakılan “kamu malları” taleplerinin varlığı ile ilişkilendirmektedir.
Arz yanlı teoriye (supply-side theory) göre kâr amacı gütmeyen kuruluşların ortaya çıkması için STK’ları oluşturma teşviki olan insanların yani “sosyal girişimcilerin” varlığı önemlidir.
Güven teorileri (trust theories), tüketicilerin satın aldıkları mal veya
hizmetlerin kalitesini yargılamak için ihtiyaç duydukları bilgilerden yoksun olduklarını ve “bilgi asimetrisi”nin söz konusu olduğunu vurgular. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların temelde kâr amacı
gütmemeleri, tüketicilere güven vermektedir.
Refah devleti teorisi (welfare state theory) sosyal refahın maksimizasyonu amacıyla devletin ekonomiye aktif ve kapsamlı müdahalelerde bulunmasını öngören bir anlayışa sahiptir.
Bağımsızlık teorisi (interdependence theory), STK’ların kamu mallarının sağlanmasında devlete alternatif olmadığını belirterek çatışmadan ziyade ortaklığa vurgu yapmaktadır.
Sosyal kökenler teorisinin (social origins theory) temel iddiası, kâr
amacı gütmeyen sektörün farklı toplumların sosyal, iktisadi ve politik dinamikler ile yakından ilişkili olduğu şeklindedir ve STK’ların
ortaya çıkmasında bu faktörlerin etkisi üzerinde durmaktadır.
Önceki teorilerin farklı değer ve duygular (sentiments) ile tercihler (preferences)
üzerinden STK’ların ortaya çıkışını sınırlı biçimde açıkladığını düşünen Salamon ve
Anheier, STK’ların sosyal ve ekonomik yapının içinde gömülü oldukları görüşünü
savunan sivil toplumun sosyal kökenleri teorisini geliştirdi. Moore’un (1966) diktatörlüğün ve demokrasinin sosyal kökenleri, Esping-Anderson’un (1990) refah devleti ve Seibel’in (1990) karşılaştırmalı hükûmet/STK ilişkileri gibi sosyal bilimlerde
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öne çıkan çalışmalardan ve analizlerden de yararlanarak geliştirilen bu teoriye
göre STK’ların ortaya çıkışı, farklı toplumların sosyal, iktisadi ve politik dinamikleri
ile yakından ilişkilidir. Salamon ve Anheier (1998), hükûmetlerin sosyal refah harcamalarının düzeyi ve kâr amacı gütmeyen sektörün ölçeği boyutlarını kullanarak
ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Macaristan ve Japonya’yı kapsayan araştırma sonucuna göre kâr amacı gütmeyen rejimleri dörde ayırmıştır: Liberal, sosyal demokrat, korporatist ve devletçi. Liberal modelde, refah harcamaları
düşük, sivil toplum alanı geniş olup ABD ve Birleşik Krallık bu gruptadır. Buna karşılık İsveç ve İtalya’nın yer aldığı sosyal demokrat modelde tam tersi refah harcamaları yüksek, sivil toplum alanı dardır. Almanya ve Fransa’nın içinde bulunduğu
korporatist modelde, yüksek refah harcamaları, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla
yapıldığı için her ikisi de yüksektir. Devletçi modelde ise sosyal refah harcamaları
ve sivil toplum alanının her ikisi de küçük ve Japonya bu gruba girmektedir. Her
modelde yer alan ülkelerin içinde bulundukları modeli farklı düzeylerde temsil ettiklerini vurgulamakta yarar vardır. Örneğin; İsveç, sosyal demokrat modeli daha
fazla yansıtırken İtalya daha düşük düzeyde bunu göstermektedir.
Salamon, Sokolowski ve Haddock (2017), sivil toplumun sosyal kökenleri teorisini
41 ülkeyi kapsayan bir çalışmada test etti. Bu çalışmada sivil sektörde çalışanların
toplam iş gücü içindeki yeri, sektördeki iş gücü içinde gönüllü oranı, sektördeki iş
gücünün hizmet üretimi (sağlık, eğitim, sosyal hizmet gibi temel faaliyetler) türü
faaliyetlerindeki oranı ve sektörün finansman kaynakları boyutları kullanıldı. Salamon, Sokolowski ve Haddock (2017) bu araştırmadan hareketle STK’ların ortaya
çıkışını beş örüntü ile açıklamaktadır: Geleneksel, liberal, refah devleti ortaklığı,
sosyal demokrat ve devletçi. Araştırmada yer alan 41 ülkeden 26 tanesi bu örüntülerden birisine tam olarak girerken geriye kalan 15 ülkeden 7 tanesi bu örüntülerin
sınırlarında kalmış, 8 tanesi ise grupların dışında kalmıştır. Salamon, Sokolowski ve
Haddock’a göre (2017) bu sonuçlar, sosyal kökenler teorisinin ampirik olarak da
güçlü bir destek bulduğunu göstermektedir.
STK’ların ortaya çıkışını açıklayan sosyal kökenler teorisinin ortaya koyduğu 5
örüntü burada kısaca özetlenmektedir. (Salamon, Sokolowski ve Haddock, 2017).
Örüntüleri açıklamadan bu sınıflamada bazı ülkelerin bir grubun tüm boyutlarını
az sayıda eksiği ile taşımadığı için grup içi yerine grubun sınırlarında çizgi dışı bir
konumda kaldığını vurgulamakta yarar var. Geleneksel örüntüde, sivil toplum iş
gücü oranının düşük olması, iş gücü içinde görece geniş gönüllü oranı bulunması,
sektördeki iş gücünün geniş ölçüde hizmet üretiminde çalışması ve finans kaynak24
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ları içinde hükûmetin payının düşük olması dikkat çekmektedir. Kenya, Pakistan,
Peru, Filipinler, Tanzanya ve Uganda’nın yer aldığı bu gruptaki ülkelerde geleneksel kurumlar, güç ve etkisini modern dönemde de korumaktadır. Bu grubun çoğu
özelliklerini taşıyan Hindistan biraz daha çizgi dışı bir konumdadır. Liberal örüntüde
Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Birleşik Krallık bulunmaktadır. Bu gruptaki ülkelerde sivil toplum alanı geniş olup finansman kaynakları özel kişi veya kuruluşlardan
gelmektedir. Bu grubun çoğu özelliklerini taşıyan İsveç biraz daha çizgi dışı bir konumda kalmıştır. Refah devleti ortaklığı örüntüsünde sivil toplum alanı geniş olup
hizmet faaliyetleri ağırlıklıdır. Hükûmet desteğinin yüksek olduğu bu gruba Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İrlanda ve İsrail girmektedir. Şili ve Kanada farklı boyutlarda bu grup içinde çizgi dışı konumları ile dikkat çekmektedir. Sosyal demokrat
örüntüde, sivil toplum faaliyetleri daha fazla dışavurumcu (expressive) türde olup
sivil toplum iş gücü içinde gönüllülerin payı yüksektir. Bu grupta Avusturya, Norveç ve İsveç bulunurken Finlandiya’nın konumu bu gruba göre çizgi dışıdır. Devletçi
örüntüde ise sivil toplumun tüm boyutları düşük düzeydedir. Brezilya, Kolombiya,
Meksika, Polonya, Rusya, Slovakya ve İspanya bu gruba girmektedir. Burada ise Romanya ve Kore çizgi dışı iki ülkedir. Salamon, Sokolowski ve Haddock (2017) bu
beş gruba girmeyen ülkelerden Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Japonya ve
Güney Afrika Cumhuriyeti’ni gecikmiş demokratikleşme (delayed democratization);
Danimarka, İtalya ve Arjantin’i ise melez (hibrid) başlıklarında ayrı tutmuşlardır.

Sivil Toplum Alanında Kültürel Çerçeveler
Casey (2016, s. 204), ülkelerin gelir düzeyi ve devlet ile sivil toplumun görece rolüne
göre kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için kültürel çerçeveleri oluşturmuştur. Kültürel çerçeveler oluşturulurken devlet ve sivil toplumun görece baskınlığının belirlenmesinde ülkelerin politik ve sosyal geçmişleri ile önceki nicel ve nitel araştırma
ve proje verileri kullanılmıştır. Gelir düzeyi ise ülkelerin kişi başına gayrisafi millî
hasılasına göre belirlenmiştir. Casey, kültürel çerçevelerin daha önceki refah rejimi
literatürü ve Johns Hopkins çalışmalarında ortaya çıkan kümeler üzerine temellendiğini ve bu çalışmada önceki kategorileri yeniden şekillendiren ve onları aşan
güncel politik ve sosyal dinamikleri dâhil ettiğini ifade etmektedir. Bu çerçevelerin
katı olmadığını ve keskin sınırlar içermediğini, sivil toplumun gelişimi ile bu kuruluşların devletle ve özel sektörle ilişkilerinin örüntülerini temsil ettiğini belirtmektedir. Bu kapsamda Casey’in oluşturduğu kültürel çerçeveler Şekil 1’de verilmiştir.
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SİVİL TOPLUM BASKIN
Somali

ABD

KIRILGAN

NEOLİBERAL

Haiti

Avustralya
Kanada
Bangladeş

DÜŞÜK
GELİR

Hindistan

KALKINMAKTA

GELİŞMEKTE

Sierra Leone

Güney Kore
Meksika

KORPORATİST
Almanya

YÜKSEK
GELİR

SOSYAL DEMOKRAT
Japonya

İsveç

Çin
Kuveyt

OTORİTER

DEVLET BASKIN
Şekil 1. Kâr Amacı Gütmeyen Sektörde Kültürel Çerçeveler (Casey, 2016, s. 205)

Casey’in kültürel çerçeveleri şu şekilde özetlenebilir (Casey, 2016, ss. 207- 215):
(Neo)Liberal: Liberal ülke kümesinde yer alan ülkelerde uzun bir bireysel özgürlük
geleneği bulunur ve hükûmetler daha az merkezî yapılanmıştır. Bu ülkelerde sivil
toplum alanı güçlü olup millî ekonomi içinde önemli bir ağırlığı bulunmaktadır.
Bu küme, İngilizce konuşulan sanayileşmiş ülkeler ile bağıntılı olup çoğulculuk,
hayırseverlik ve gönüllülüğü teşvik eden bir kültüre sahiptir.
Sosyal Demokrat: Bu kümede devlet, vergi ve kamu harcamaları yoluyla sosyal,
eğitim ve sağlık hizmetlerinin birincil sorumlusudur. Bu model, İskandinav ülkelerinde yaygınlık göstermektedir. Bu kümede kooperatifler ve ortaklıkların (mutuals) oluşturduğu sosyal ekonominin payı liberal modelden daha geniştir. Sendika
üyeliği ve kurumsal sosyal sorumluluğun yüksek olduğu bu ülkelerde, sağlık hizmetleri, kamu eğitimi, kadınların eşitliği, çalışma hayatına yönelik hükûmet politika ve programlarıyla düzenlenmektedir. Bu ülkelerde yoğun rekabet temelli pazar
ekonomisi yerine sosyal pazar ekonomisi yoluyla eşitsizlikler azaltılmaya ve refah
artırılmaya çalışılmaktadır.
Korporatist: Bu kümede, devletin temel aktör ve belirleyici olduğu, diğer aktörlerin rollerini tanımladığı bir toplumsal yapısı bulunan demokratik ülkeler yer alır.
Bu ülkelerde tarihsel olarak devletin sosyal hizmetlerin sunulması sorumluluğunu
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idari ve yasal olarak verdiği aracı büyük gruplar bulunur. Bu ülkelerde inanç temelli organizasyonlar ve sendikalar öne çıkar. Bu organizasyonlar, devletten ayrı
olsalar da uzun yıllardır devam eden yakın ilişki dolaysıyla sınırlar belirginliğini
kaybeder. Bu ülkelerde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sosyal pazar ekonomisi
ve refah devleti dinamikleri içinde gömülüdür. Hükûmetler, gelir toplama mekanizmalarını oluşturur ancak az sayıda anahtar kâr amacı gütmeyen kuruluş bu
hizmetleri yönetir ve sunar. Bu model, Almanya ve Belçika gibi Kıta Avrupası ülkelerinde yaygındır.
Gelişmekte Olan: Bu kümede yer alan ülkeler yakın zamanda demokrasiye geçme
deneyimi yaşamış ve istikrarlı bir ekonomi oluşturmaya çalışan gelişmekte olan
(emerging) ülkelerdir. Bu ülkeler tam istikrar kazanmamış ve demokratik kurumları
tam oturmamıştır. Bu kümede, dağılan Doğu Bloku ülkelerinin oluşturduğu Orta
ve Doğu Avrupa ile Avrasya ülkeleri, askerî diktatörlükten çıkmış Orta ve Güney
Amerika ülkeleri, Afrika ve Asya’daki otoriter rejimleri bırakan ülkeler yer alır. Bu
kümedeki ülkelerde demokrasinin ilerlemesinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
önemli bir rol oynar ve önemli hizmetler sunar.
Kalkınmakta Olan: Ekonomileri kalkınma aşamasında olan (developing) bu ülkelerde devlet, güvenilir kamu hizmeti sunma ve vatandaşlarını koruma hizmetlerini sağlayamaz. Elitlerin hegemonyasını tehdit eden bağımsız organizasyonlar
şiddetle bastırılır. Demokrasiyle yönetilen açık rejimin olduğu bir ülke olsa bile
iktisadi ve politik hayatta az sayıda elit baskındır. Bu ülkelerde yabancı kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar ve yerel STK’lara yabancı fon desteği baskındır. STK’larda çalışanlar, niteliği yüksek kişiler olup ücretlerini yabancı kaynaklar ödemekte ve bu
kişiler, emek piyasasına göre daha yüksek ücretler almaktadırlar. Bu yönüyle bu ülkelerde STK çalışanları, gelişmiş ülkelerden farklı olarak ayrıcalıklı bir konumdadır.
Otoriter: Bu ülkeler, otoriter ve tek parti yönetimlerinin bulunduğu ülkelerdir.
Baskın rejimle uyuşmayan sosyal ve politik organizasyonlara izin verilmez ya da
çok sınırlı katılım söz konusudur. Genel olarak ekonomik gelişmişliğin alt sıralarında bulunan bu ülke kümesinde az sayıda yüksek gelire sahip ülke de bulunur. Güç
kullanılarak bastırma sadece rakipler için olmayıp rejimin izin verdiği dar parametrelerin dışında çalışan insan hakları gözetleme, sosyal hizmet, toplumsal gelişim
ve eğitim organizasyonları için de söz konusudur. Kültürel çerçeveler bakımından
ülkeler farklılaştığı için ülkelerdeki baskın STK modelleri de farklılaşmaktadır.
Casey’in oluşturduğu kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sektöründe, kültürel çerçeveler çalışması, çok az çalışmanın bulunduğu bu alana katkı sağlaması bakımın27
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STK’ların ortaya çıkışına ilişkin
çalışmalarda, Türkiye’nin
konumu hakkında bilgi
bulunmamaktadır. Sivil toplumun
kökenleri ve kültürel çerçeveler
çalışmalarındaki örüntüler/gruplar
dikkate alındığında Türkiye’nin,
devlet baskın ve belli ölçüde
korporatist özellikler taşıyan
niteliğe sahip olduğu söylenebilir.

dan önemli olmakla birlikte gelişmesi gereken
yönleri de barındırmaktadır. Yazarın kendisinin
de belirttiği gibi kültürel çerçeveler çalışmasında, din, bölge ve ırka çok az referans verilmiştir.
Bu yönüyle çalışma, politik ve ekonomik yönü
öne çıkaran sosyal ve kültürel yönü çok az dâhil
eden bir çalışmadır.

Önder (2011, ss. 83-84), STK’ların köken ve kapasitelerini talep yönü, arz yönü, kurumsal meşruiyet ve ortaklık (partnership) yaklaşımları çerçevesinde 35 farklı ülkede test ettiği çalışmasında,
STK’ların ortaya çıkışını pazar ya da hükûmet
yetersizliği ile açıklayan talep yönlü yaklaşımın pek çok ülke için geçerli olmadığı
sonucuna ulaşmıştır. Kurumların yetersiz olduğu pek çok ülkede ya da gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde STK kapasitesinin yüksek olmadığı
görülmektedir. Önder’in (2011) bulgusuna göre bir ülkedeki başka kişilere güven
düzeyi ile STK kapasitesi arasında pozitif ve güçlü bir ilişki vardır. Yazar, dindarlığın
bir ülkedeki STK sayısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu vurgulamaktadır.
Dindarlık ile STK kapasitesi ilişkisinin; dinin, dindar girişimcileri harekete geçirmesi, dindarların geniş kitlelere kolay ulaşması, kâr maksimizasyonu yerine manevi
ihtiyaçları giderme amacı ve ödülü Allah’tan bekleyerek zaman ve enerjisini harcama motivasyonu ile açıklanabileceğini ifade etmektedir.
STK’ların ortaya çıkışına ilişkin çalışmalarda, Türkiye’nin konumu hakkında bilgi
bulunmamaktadır. Sivil toplumun kökenleri ve kültürel çerçeveler çalışmalarındaki örüntüler/gruplar dikkate alındığında Türkiye’nin, devlet baskın ve belli ölçüde
korporatist özellikler taşıyan niteliğe sahip olduğu söylenebilir.
STK’ların ortaya çıkışı gibi çok boyutlu bir konunun farklı kültürlerde çalışılması
kısıtlar doğurmaktadır. Bu yüzden bundan sonraki çalışmalarda çok disiplinli kuramsal çerçeveler, daha iyi ölçümler ve yöntemsel çeşitlilik gerekmektedir.

Dünyada STK’lara Yönelik Eğitim ve Araştırma Merkezleri
Son yıllarda STK’larla ilgili eğitim ve araştırma merkezlerinin sayısında artış görülmektedir. Aşağıda bu merkezlerden ABD ve dünya çapında seçilmiş bazı örnekler
yer almaktadır.
28
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Tablo 1. Dünyada Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin
Bazı Eğitim ve Araştırma Merkezleri
ABD
Case Western Reserve University, Mandel Center for Nonprofit Organizations
City University of New York, Center for the Study of Philanthropy
George Mason University, Department of Public and International Affairs
Georgetown University, Center for Voluntary Organizations and Service, Public Policy
Institute; Center for Democracy and the Third Sector
Harvard University, Hauser Center, John F. Kennedy School of Government
Indiana University Center on Philanthropy
Johns Hopkins University, Center for Civil Society Studies
UCLA, Center for Civil Society, School of Public Affairs
University of San Francisco-Institute for Nonprofit Organization Management
University of Southern California, Center for Philanthropy and Public Policy
University of Washington-Graduate School of Public Affairs
Diğer Ülkeler
Ben Gurion University, İsrail
El Colegio Mexiquense, Meksika
Humboldt University/Maecenata Institute, Almanya
London School of Economics
Queensland University of Technology, Brisbane, Avustralya
Sokendai-The Graduate University for Advanced Studies, Hayama, Japonya
State University of Rio De Janeiro, Brezilya
Tiburg University, Hollanda
University of Bologna, İtalya
University of Economics, Vienna, Avusturya
University of Fribourg, İsviçre
University of Hong Kong
University of Münster, Almanya
University of Natal, Güney Afrika
University of Osaka, Japonya
University of Paris, Sorbonne, Fransa
University of Technology, School of Management, Sydney, Avustralya
Yonsei University, Seoul, Kore
York University, Kanada
Kaynak: Anheier, 2013, s. 15.

STK alanına yönelik çalışmalar, 1970’li yılların başında ABD’de başlamıştır. Filer
(John H. Filer) Komisyonu raporu, hayırseverlik konusunda o zamana kadar hazırlanmış önemli ve detaylı bir rapor olup sonraki çalışmaları etkilemiştir. Filer Ko29

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü ve Profesyonel Çalışma

misyonu’nun verdiği burslar bu alana entelektüel ilgiyi de artırmıştır. Bu alanda
ABD’de hızla artan araştırma ve eğitim çalışmaları daha sonra Avrupa, Kanada,
Avustralya gibi değişik bölgelere yayılmıştır (Anheier, 2013, s. 16).
Sivil toplum alanında bilimsel bilgi üretimine yönelik çalışmalarda da artış görülmektedir. Bu kapsamda bu alanda yayınlanan akademik dergiler, Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Sivil Toplum Alanında Yayınlanan Akademik Dergiler
Voluntas
Nonprofit Voluntary Sector Quarterly
Nonprofit Management and Leadership
Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing
Journal of Civil Society
International Review on Public and Nonprofit Marketing
International Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing
Annals of Public and Cooperative Economics
Third Sector Review International Journal of Not-for-Profit Law
Nonprofit Policy Forum
International Society for Third-Sector Research

Türkiye’de STK’lara İlişkin Faaliyet Yürüten
Eğitim ve Araştırma Kuruluşları
Türkiye’de son yıllarda üniversitelerde sivil alan ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere uygulama ve araştırma merkezleri kurulmuştur. Bu
merkezlerden bazıları şunlardır:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STÇM),
Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi (STKAM),
İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi
(KUSİTHAM),
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF).
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Türkiye’de araştırma merkezlerinin kuruldukları ilk
yıllarda, kurucuların da etkisiyle daha aktif oldukları ancak zamanla çalışmalarının azalmaya başladığı
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda STK’lara yönelik
kurulmuş zaten az sayıda olan bu merkezlerin aynı
durumla karşı karşıya kalmadan varlıklarını ve gelişimlerini sürdürmeleri ve üniversitelerin bu merkezlere sahip çıkması önem arz etmektedir.

Üniversitelerde sivil toplum
alanına yönelik bir başka
gelişme, sivil toplum ve sivil
toplum kuruluşlarına yönelik
lisansüstü programların
başlamasıdır.

Üniversitelerde sivil toplum alanına yönelik bir başka gelişme, sivil toplum ve sivil
toplum kuruluşlarına yönelik lisansüstü programların başlamasıdır. Bu kapsamda
aşağıdaki lisansüstü programlarından bahsedilebilir:
İstanbul Üniversitesi Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk Yüksek Lisans Programı,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi
Yüksek Lisans Programı,
Marmara Üniversitesi Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları Yüksek Lisans Programı.
Bazı üniversitelerde son yıllarda sivil topluma yönelik ders, proje ve etkinliklerin
de arttığını ifade edebiliriz. Son olarak akademik çalışmalar kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde
başlatılan ancak artık devam etmeyen Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi’ni zikredebiliriz.

STK’lara İlişkin Faaliyetler Yürüten Diğer Kuruluşlar
Türkiye’de sivil topluma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik faaliyet gösteren
resmî kurumların dışında bazı kurum ve kuruluşlar da bulunmaktadır. Bu kuruluşların genellikle kamuoyunu etkilemeye yönelik faaliyetler yürüttükleri, eğitimler,
araştırma ve yayınlar ile bu alana katkı sağladıkları görülmektedir. Bu çerçevede sivil toplum alanına değişik açılardan katkı sağlamaya çalışan bu kuruluşlar ve kendi
açıklamalarıyla kuruluş ve faaliyette bulunma amaçları kısaca paylaşılmaktadır.
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Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA): İLKE Vakfı tarafından 2017 yılı başında alana daha sistematik ve kurumsal destek vermek amacıyla kurulmuştur. Kurumsal
Yönetim Akademisi’nin gayesi; sivil toplum alanındaki çalışmaların gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına
katkı sağlamaktır. Kurumsal Yönetim Akademisi bu gayenin gerçekleşmesi için sivil
toplum alanında kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren kuruluşların “kurumsal kapasitelerini” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini
artırmaya” yönelik çalışmalara odaklanmaktadır (www.kurumsalyonetim.org.tr).
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV): TÜSEV, 1993 yılında aralarında Türkiye’nin
önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından
üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Faaliyetleri, STK’lar için destekleyici yasal ve mali ortam, STK’lara kaynak aktarımı, kamu, özel sektör ve sivil toplum arası iş birliğinin teşvik edilmesi, STK’ların
uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması konularına odaklanmaktadır (https://www.tusev.org.tr/).
Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM): Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), 2004 yılında kurulmuş “Güçlü ve Demokratik Sivil Toplum” vizyonu ile
çalışmalarına devam eden bir sivil toplum örgütüdür. STGM özellikle hak temelli
çalışan yerel sivil örgütlere kapasite geliştirme çalışmalarında destek olmaktadır
(Dernekler, platformlar, ağlar ve girişimler “STÖ” olarak tanımlanmaktadır) (http://
www.stgm.org.tr/tr). Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM, hak temelli
STK’lara yönelik odaklandığı alanlarda yayınlar ve etkinlikler yapmaktadır.
Yaşama Dair Vakıf (YADA): YADA, “bilgi” ile “toplum” arasında köprü oluşturma
vizyonu ile 2004 yılında, bir grup sosyal bilimci, proje tasarım ve uygulama uzmanı
tarafından kurulmuştur. YADA bir sivil inisiyatif olarak çeşitli araştırma ve uygulama projeleri yürütmektedir. YADA, sivil toplum ve STK’lar üzerine araştırmalar
yaparak bilgi üretmeye odaklanmaktadır (http://www.yada.org.tr).
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV): Gönüllü teşekküller arasında birliktelik
sağlamak ve birlikte hareket etmek üzere gönüllü teşekkülleri temsil eden üyelerin
iştirakiyle bir şemsiye kuruluş olarak İstanbul’da kurulmuştur. TGTV, millî ve manevi
dinamiklerinin temsilini yapan, üyelerinin kurumsal donanımlarını destekleyen, İslam dünyasının sorunlarını, insani haklara ve adalete karşı yapılan haksızlıkları gündeme taşıyan faaliyetlere öncelik vermektedir (https://www.tgtv.org/).
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Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP): TGSP, amacını, STK’lar arasında ortak
çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek ve politikaları etkileyecek çalışmalar
yaparak gençlik STK’larının kapasitesini arttırmak olarak ifade etmektedir (http://
tgsp.org.tr/).
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD): Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
(ÖSGD), 2003 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Şirketlerin insan kaynağının yetkinlik ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüştürülmesi
amacıyla çalışmalar yapmaktadır. ÖSGD üyeleri, kendi gönüllülük çalışmalarının
yanı sıra gönüllülük ruhu ile yapılan iş birliklerine ortaklık etmektedir (http://
www.osgd.org/).
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Sivil toplum, ülkelerin tarihsel gelişimi, sosyokültürel yapısı ve iktisadi koşullarına göre farklılık göstermektedir.
Batı’da sivil toplum, Batı dünyasının tarihî gelişiminin ortaya çıkardığı
toplumsal bir biçimlenme olup tek bir iktidarın kontrolünde olmayan
özerk alanlara vurgu ile öne çıkmaktadır.
İslam dünyasında sivil toplumun gelişimi, Batı’da gelişen sivil toplum dinamiklerinden farklı olup vakıf sistemi önemli bir role sahiptir. Vakıfların
geçmişteki rolü, hayrat sistemi bütünlüğü içinde daha iyi anlaşılmaktadır.
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının örgütsel yapılarını tanımlarken sivil toplum kuruluşu (STK) daha sık kullanılmaktadır. Üçüncü sektör, kâr
amaçsız (non-profit) kuruluş ve hükûmet dışı (non-governmental) kuruluş
çok az kullanılan terimlerdir. STK denilince ilk akla, dernekler ve vakıflar
gelmektedir. STK kavramı legal düzeyde dernek, vakıf, sendika, oda, meslek örgütü ve kooperatif gibi kurumları kapsamaktadır.
Günümüzde global düzeyde liberal, sosyal demokrat, korporatist, devletçi gibi baskın sivil toplum örüntüleri ve kültürel çerçeveler bir ülkedeki
sivil toplum alanını, faaliyetlerin ağırlığını, gelir kaynaklarını ve STK’ların
rolünü anlamada oldukça önemlidir. Bu bağlamda güvenilir ve temsil
gücü yüksek sonuçlara ulaşacak kuramsal çalışmalara ve yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye’de son yıllarda üniversitelerde sivil alan ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere uygulama ve araştırma merkezleri
kurulmuş, lisansüstü programlar açılmıştır. Bunun yanında sivil topluma
ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik faaliyet gösteren resmî kurumların
dışında bazı kurum ve kuruluşlar da bulunmaktadır. Bu kuruluşların genellikle kamuoyunu etkilemeye yönelik faaliyetler yürüttükleri, eğitimler,
araştırma ve yayınlar ile bu alana katkı sağladıkları görülmektedir.
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STK’lar Hakkında Güvenilir Veriye Ulaşma Zorluğu
STK’lar ve gönüllü çalışmalar hakkında sistematik veri toplama konusuna ilgi artmakla birlikte hâlâ sınırlı veri toplanabilmektedir. STK’lar hakkında sistematik ve
güvenilir veriye ulaşmak ve elde etmek, dünyanın her yerinde büyük bir kısıt ve
sorundur (Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer
Work, 2018, s. 2). İstatistiki veri toplamada belli bir kural ve çerçeveye göre veri
toplamak gerektiği için uygun veri toplamak, temel güçlüklerden birisidir. Farklı
tanım ve sınıflandırmalara göre farklı verilere ulaşılmaktadır. Bu alanda çalışmaları
ile öne çıkan Salamon ve Anheier’e göre (1996, s. 4), Amerika Birleşik Devletleri dâhil dünyanın pek çok yerinde kâr amacı gütmeyen sektöre özgü sistematik ve güvenilir veri raporlamak önemli bir kısıt olarak dikkat çekmektedir. Son yıllarda sivil
toplum alanında çok önemli gelişmeler olmakla beraber bu gelişmelerin doğru
bir fotoğrafını çekecek veriye ulaşma zorluğu
hâlâ devam etmektedir (Salamon, Sokolowski, Haddock ve Tice, 2013, s. 1).
Kâr amacı gütmeyen kuruluşların ekonomiye
katkısı örneğinde olduğu gibi veri toplayan
kuruluşların sistematiklerindeki farklar dolayısıyla aynı konuda farklı istatistikler çıkabilmektedir. Şekil 2’de bu durum açıkça görülmektedir.
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Tayland
Yeni Zelanda
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Standart Ulusal Ölçüm (Standard National Accounts-SNA) - %
BM Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabı Ölçüm (UN NPI Handbook) - %
Şekil 2. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların (Gönüllüler Dâhil) Ülkelerin GSYH’sine Katkısını Gösteren
İki Ölçüm Sistemi Arasındaki Farklar (Salamon vd., 2013, s. 4)

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik veri ve istatistikler arasındaki farkların
görüldüğü Birleşmiş Milletler Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabı (UN NPI
Handbook) ve Standart Ulusal Ölçüm (Standard National Account-SNA) arasındaki
farkın iki temel sebebi bulunmaktadır. Birincisi, Standart Ulusal Ölçüm’de (SNA)
çoğu büyük kâr amacı gütmeyen kuruluşun, kâr amaçlı işletmeler veya kamu kuruluşları ile birlikte aynı grupta yer almasıdır. Bu kâr amacı gütmeyen kuruluşların
gelirleri büyük ölçüde aidat veya hükûmetten geldiği için kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasında görünmemiştir. İkinci sebep ise Standard Ulusal Ölçüm’de (SNA)
gönüllü çalışmanın da istatistiklere tam yansımamasıdır. Sadece “hane halkına
hizmet sunan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” (nonprofit institutions serving hou38
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seholds) resmî istatistiklerde yer almıştır. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Kâr Amacı
Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabı’nda yer alan istatistikler ile Standart Ulusal Ölçüm
istatistikleri farklılık göstermektedir. Bu farklar ülke ortalamalarında %1,7 ve %3,5
olarak iki katı, Kanada ve Belçika örneğinde ise neredeyse 5 katıdır (Salamon vd.,
2013, s. 4).
Birleşmiş Milletler Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabı yukarıda örnekleri
verilen dışarıda kalmış kâr amacı gütmeyen kuruluşların istatistiklere girmesini
sağlamıştır. Bu kitap aynı zamanda ülkelerin kâr amacı gütmeyen kuruluşlarının
resmini daha iyi çekebilme imkânı vermektedir.

STK’ların Sınıflandırılması
STK’ların tanım güçlüğü yanında tanımla ilişkili bir diğer sorun, sınıflandırma sorunudur. Bu sorun, STK’lar hakkında güvenilir ve sistematik veri toplama bakımından önemlidir. Konunun önemine karşın STK’ları nasıl sınıflandırmak gerektiği
konusunda bir uzlaşma olmadığı da görülmektedir. Vakil’e göre (1997, s. 2057)
STK’ları sınıflandırma konusunda üç yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
konunun zorluğu dolayısıyla sınıflandırmadan bütünüyle kaçınma, ikincisi çalışma amacına uygun sınıflandırma yaklaşımıdır. Vakil, üçüncü bir yaklaşım olarak
sınıflandırma meselesini bağımsız ele alacak kadar önemli görmek gerektiğinin
altını çizmektedir. Vakil, STK’ların örgütsel türleri yerine örgütsel öz niteliklerine
odaklanmanın daha iyi sınıflandırma imkânı vereceğini ileri sürmektedir.
STK’ları sınıflandırmaya yönelen çalışmalarda hukuki statü, lokasyon, üye sayıları
ve/veya iktisadi güç, sektör ve/veya çalışma alanına göre tasnifler en yaygın olanlarıdır. Bu yaygın tasniflerin STK’lar için ayırıcı olma özelliği tartışmalıdır (Yeğen vd.,
2010, s. 55). STK’lar, varoluş nedenini açıklama biçimi ve gayesini ortaya koymadaki referanslarını dikkate alarak fikrî yapısına ve sahip olduğu dünya görüşüne göre
de sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırma; Kemalist, sol-seküler, liberal, dayanışmacı,
milliyetçi, muhafazakâr ve İslami STK şeklinde olabilir (Sunar, 2018, s. 20).
STK’ların sınıflandırılmasına yönelik sosyolojik tartışmalar devam ederken bir yandan da sivil toplum alanındaki uygulama ve ihtiyaçlardan yola çıkarak yeni sınıflandırmalar ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde yapısal-işlevsel yönü öne çıkan bu
yaklaşımlar ele alınmaktadır.
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Dünyada STK’lara İlişkin Sınıflandırmalar
STK’ların sınıflandırılmasında en çok çalışmanın olduğu ülkelerin başında ABD
gelmektedir. STK’lar, ABD’de yaygın olarak kâr amacı gütmeyen (non-profit) kuruluşlar olarak ifade edilmekte ve çok çeşitlilik göstermektedir. ABD’deki sınıflandırmaların iktisadi faaliyetler dikkate alınarak yapıldığı ve kâr amaçsız kuruluşların
ülke ekonomisi içindeki payını ve vergi durumunu gösteren sınıflandırmalar olduğu görülmektedir.
McKeever, Dietz ve Fyffe (2016, ss. 2-3), kâr amacı gütmeyen faaliyetlerin sınıflandırılması türlerini aşağıdaki başlıklarda vermektedir. Birinci sınıflandırmada
otuzdan fazla kuruluş türü Dâhili Gelir Kodu (Internal Revenue Code) altında 501(c)
kodu ile sınıflandırılmaktadır (ss. 5-6). Bunlar gelir vergisinden muaf kuruluşlar
olup tamamı yardımseverlik kuruluşu değildir. Kâr amaçsız faaliyetleri sınıflandırmanın ikinci yolu, Kuzey Amerika Endüstri Sınıflandırma Sistemi’dir (North America Industry Classification System-NAICS). Bu sınıflandırma, kâr amacı güden kuruluşları resmî istatistikler içinde sınıflandırmaktadır. Bu sınıflamaya göre kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar, mal ve hizmet üreten kuruluşlara benzer kuruluşlar olarak
sınıflandırılmışlardır (s. 7). NAICS sınıflandırması, kâr amacı gütmeyen kuruluşların
ücret bilgileri için yeterli olmamaktadır. Ücret bilgilerini belirlemede ABD Ticaret
Bakanlığı iktisadi analiz birimi tarafından yapılan diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sınıflandırması daha kullanışlıdır.
ABD Ticaret Bakanlığı iktisadi analiz birimi tarafından yapılan sınıflandırmada, ekonominin büyüklüğünü ölçmek için Amerikan ekonomisi dört kategoriye ayrılmaktadır (s. 7): Hükûmet, iş dünyası, hane halkı ve hane halkına hizmet sunan kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar (non-profit institutions serving households-NPISH). Hane halkına hizmet
ABD’deki sınıflandırmaların iktisadi sunan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sınıflanfaaliyetler dikkate alınarak yapıldığı dırması, vergiden muaf kurumları (ticaret odası,
ve kâr amaçsız kuruluşların ülke üniversite yayınevi vb.) dışarıda bırakmaktadır.
ekonomisi içindeki payını ve vergi Buna karşılık hane halkına hizmet sunan kâr
durumunu gösteren sınıflandırmalar amacı gütmeyen kuruluşlar sınıflandırması, kâr
olduğu görülmektedir. amacı gütmeyen kuruluşlara aşağıdaki kuruluşları dâhil etmektedir (s. 7):
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Dinî ve refaha yönelik faaliyet yapanlar (sosyal hizmetler, fon veren
vakıflar, politik organizasyonlar, müzeler, kütüphaneler),
Tıbbi bakım,
Eğitim ve araştırma,
Rekreasyon (kültürel, sportif ve arkadaşlık organizasyonları),
Kişisel iş (sendika, hukuki yardım, profesyonel dernekler).
Salamon ve Anheier’e göre (1992b, ss. 273-278) 1990’lı yıllara geldiğimizde kâr
amacı gütmeyen kuruluşları, uluslararası düzeyde sınıflandıran üç kuşatıcı sistem
bulunmaktaydı. Birincisi, Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Standart Endüstriyel
Sınıflandırması (the U.N.’s International Standard Industrial Classification-ISIC); ikincisi, Avrupa Topluluğu’nun İktisadi Faaliyetlerin Genel Endüstriyel Sınıflandırması
(the European Communities’ General Industrial Classification of Economic Activities-NACE) ve üçüncüsü, ABD’de geliştirilen Ulusal Vergi Muafiyeti Olan Teşekküllerin Sınıflandırılması’dır (the National Taxonomy of Exempt Entities-NTEE).
ABD’deki Ulusal Vergi Muafiyeti Olan Teşekküllerin Sınıflandırılması (National
Taxonomy of Exempt Entities-NTEE) sık kullanılanlardan birisi olduğu için burada
vermek uygun olacaktır. Detaylı olan bu sınıflandırmada kuruluşlar amaçlarına
göre 10 genel alana ayrılmaktadır.
Tablo 3. ABD’deki Ulusal Vergi Muafiyeti Olan Kuruluşların Sınıflandırılması
Sanat, kültür ve insaniyetperverlik
Eğitim
Çevre ve hayvanlar
Sağlık
Sosyal hizmetler
Uluslararası
Kamusal, sosyal fayda
Dinî
Müşterek, üye faydası
Diğer
Kaynak: Jones, 2019.

1990’lı yılların başında kâr amacı gütmeyen kuruluşların sınıflandırılması konusunda oluşan birikiminden faydalanarak ve mevcut sınıflandırma sistemlerinin
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kısıtları ve karmaşıklığı sorunlarını aşmak
Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen için Salamon ve Anheier tarafından (1992b)
Kuruluşlar Sınıflandırması, yeni bir sınıflandırma sistemi önerilmiştir:
sivil toplumun geliştiği ve hatta Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
sektörleştiği Batı ülkelerindeki Sınıflandırması (International Clasification of
durumu resmetmek açısından elverişli Non-Profit Organizations-ICNPO). Bu sınıflanolan ancak sektörel ayrımlarla sınırlı dırmada iktisadi aktivite temel ayırıcı faktörbir araçtır. Sınıflandırmaların ülkelere lerin başında gelmektedir. Birimler sağladıkgöre modifikasyonu gerekmektedir. ları hizmet ve mallara göre (sağlık, eğitim,
çevre koruma vb.) farklılaşmaktadır. İktisadi
etkinlik temelli bu sistemde analiz birimi olarak girişimler (enterprises) yerine kuruluşlar (establishments) kullanılmıştır. Bunun
sebebi, girişimlerin birden çok kuruluşu bünyesinde barındırması ve her kuruluşun farklı iktisadi etkinlik yaptığı zaman temel faaliyeti belirleme sorunu doğmasıdır. Kuruluşların analiz birimi olarak alınması, birincil iktisadi etkinliğin belirlenmesini ve sınıflandırmayı kolaylaştırmaktadır.
Salamon ve Anheier tarafından yapılan sınıflandırmada kâr amacı gütmeyen kuruluşlar birincil faaliyetlerine göre 12 alt sektöre (faaliyet alanı; eğitim, sağlık vb.)
ayrılmaktadır.
Tablo 4. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Sınıflandırması
Kültür ve eğlence
Eğitim ve araştırma
Sağlık
Sosyal hizmetler
Çevre
Kalkınma ve barınma
Hukuk, savunuculuk ve politika
Hayırseverlik aracıları ve gönüllülük teşviki
Uluslararası
Din
İş ve meslek örgütleri, sendikalar
Diğerleri
Kaynak: Salamon ve Anheier, 1992b, s. 283.

Bu sınıflandırmalar, sistematik veri toplama yanında teori testi için de imkân sağlamıştır. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Sınıflandırması, sivil toplumun
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geliştiği ve hatta sektörleştiği Batı ülkelerindeki durumu resmetmek açısından elverişli olan ancak sektörel ayrımlarla sınırlı bir araçtır. Sınıflandırmaların ülkelere
göre modifikasyonu gerekmektedir.
CIVICUS’un yürüttüğü Sivil Toplum Endeksi Projesi’nde (STEP) sivil toplum kuruluşlarının (sivil toplum aktörleri) örgütlenme türleri Tablo 5’teki gibidir.
Tablo 5. Sivil Toplum Endeksi Projesi’ne (STEP) Göre STK’ları Sınıflandırma
İnanç temelli kuruluşlar
İşçi ve işveren sendikaları
Savunuculuk yapan STK’lar (örneğin; halk hareketi, sosyal adalet, barış, insan hakları, tüketici grupları)
Hizmet veren STK’lar (örneğin; okuryazarlık, sağlık, sosyal hizmetler ve toplumun gelişmesine destek veren STK’lar)
Eğitim, geliştirme, araştırma gibi alanlarda aktif olan STK’lar (örneğin; düşünce üretme merkezleri, araştırma merkezleri, kâr amacı gütmeyen okullar, kamu eğitimi veren kuruluşlar)
Kâr amacı gütmeyen medya
Kadın örgütleri
Öğrenci ve gençlik dernekleri/birlikleri
Sosyoiktisadi olarak toplum dışında kalan (dezavantajlı) grupların oluşturduğu dernekler/birlikler (örneğin; yoksullar, evsizler, toprağı olmayanlar, göçmenler, mülteciler)
Meslek ve iş örgütleri (örneğin; ticaret odası, meslek birlikleri)
Topluluk düzeyinde gruplar/birlikler (örneğin; başkasına muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan gruplar, ebeveyn birlikleri)
İktisadi çıkara dayalı STK’lar (örneğin; kooperatifler, kredi birlikleri, karşılıklı tasarruf
birlikleri)
Etnik/geleneksel/yerel birlikler/kuruluşlar
Çevre örgütleri
Kültür ve sanat örgütleri
Sosyal konular ve eğlence ile ilgilenen STK’lar ve spor kulüpleri
Hibe dağıtan vakıflar ve fon geliştirme organları
STK ağları/federasyonları/destek merkezleri
Toplumsal hareketler (örneğin; barış hareketi).
Kaynak: İçduygu vd., 2011, s. 65.

STK’ların sınıflandırılması, çalışmayı yapan kuruluşun amacına ve kullandığı yaklaşıma göre farklılaşmaktadır.
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Türkiye’de STK’ların Sınıflandırılması
Türkiye bağlamında STK çalışmalarında sınıflandırma yaygın olarak hukuki statüye göre oluşturulmuş olup dernekler için Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) ve vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) sınıflandırmaları
kullanılmaktadır.
Tablo 6. Derneklerin Sınıflandırılması (STİGM)
Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim Dernekleri
Çevre, Doğal Hayat, Hayvanları Koruma Dernekleri
Çocuk Dernekleri
Dış Türkler ile Dayanışma Dernekleri
Dinî Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler
Düşünce Temelli Dernekler
Eğitim Araştırma Dernekleri
Engelli Dernekleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler
Hak ve Savunuculuk Dernekleri
İmar, Şehircilik ve Kalkındırma Dernekleri
İnsani Yardım Dernekleri
Kamu Kurumları ve Personelini Destekleyen Dernekler
Kültür, Sanat ve Turizm Dernekleri
Mesleki ve Dayanışma Dernekleri
Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler
Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri
Spor ve Spor İle İlgili Dernekler
Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri
Uluslararası Teşekküller ve İş Birliği Dernekleri
Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler
Kaynak: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İstatistikleri, 2020.

Derneklerin 21 başlıkta sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu sınıflandırmada derneklerin faaliyet alanları kendilerinin beyanlarına göre belirlenmektedir.
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Tablo 7. Vakıfların Ana Faaliyet Alanlarına Göre Sınıflandırılması (VGM)
Bilim ve Teknoloji
Çevre
Eğitim
Hukuk, İnsan Hakları, Demokrasi
Kalkınma
Mesleki Eğitim
Personele Yardım
Sağlık
Sanat
Sosyal Hizmet
Sosyal Yardım
Sosyokültürel/Tarih
Spor
Tarım ve Hayvancılık
Diğer
Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Beyannamesindeki Sınıflandırma, 2020.

Vakıfların sınıflandırılmasında 15 alt sınıf görülmektedir. Vakıf beyannamesinde
vakıflar bu sınıflandırmaya göre uygun faaliyet alanını seçmektedir.
Bu çalışmada kullanılan Türkiye’de STK’ların uluslararası yerini gösteren bazı temel göstergeler Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen
Sektör Projesi Türkiye ayağı çalışmasından alınmıştır. Kısıtları bulunmakla beraber Türkiye’de STK’ların uluslararası karşılaştırmalar bakımından yerini gösteren
neredeyse tek çalışma diyebileceğimiz bu projedeki sınıflandırmayı burada paylaşmakta yarar görülmektedir. Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi
Türkiye ayağında aşağıdaki yasal ve organizasyonel yapıları dâhil eden sınıflandırma kullanılmıştır (Özer vd., 2016, ss. 4-5):
Dernekler,
Vakıflar,
Sendikalar,
İş Dünyası Kuruluşları,
Meslek Odaları ve Birlikleri,
Lobi Kuruluşları.
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Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi Türkiye ayağı projesi aşağıdaki
kuruluşlardan bazılarını da kapsamaktadır:
Vakıf/Özel Üniversiteler,
Yardım Kuruluşları,
Dinî Organizasyonlar,
Hemşehri Dernekleri,
Gençlik Kulüpleri.
Bu projeye STK’ların beş özelliğini karşılamadıkları için kamunun kontrol ettiği
eğitim, sağlık, sosyal yardım ve dinî kurumlar ile ticaret odaları ve Cumhuriyet öncesi kurulan vakıfların dâhil edilmediği ifade edilmektedir.
STK alanında dikkat çeken bir diğer sınıflandırma, Sivil Topoğrafya Sınıflandırması’dır Bu sınıflandırmadaki kategoriler ise Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Sivil Topoğrafya Sınıflandırması
Hayırsever
Hemşehri
Himayeci
Kulüp
Meslek/sektör eksenli
Öz örgüt
Pazar eksenli
Savunucu
Siyasi yönelimli
Sosyalizasyon
Uzman
Yan kuruluş
Yaptırma yaşatma güzelleştirme
Kaynak: Yeğen vd., 2010, s. 87.

STK’ları sınıflandırırken bir yandan uluslararası karşılaştırmalar için küresel standartlar geliştirme ihtiyacına cevap bulmak bir yandan da ülkelerin ve faaliyet
konularının gerektirdiği ayırt edici özellikleri dikkate almak gerekmektedir. Türkiye’de STK’lara ilişkin verilerin yetersizliği yanında mevcut veri setinin de uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar için uygun olmadığının altını çizmekte yarar var.
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STK’ları sınıflandırmaya yönelik
hem akademik düzeyde hem de
pratik düzeyde çalışmaların artması ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi öncelikli konuların başında
gelmektedir.

STK’ları sınıflandırırken bir yandan uluslararası
karşılaştırmalar için küresel standartlar geliştirme
ihtiyacına cevap bulmak bir yandan da ülkelerin
ve faaliyet konularının gerektirdiği ayırt edici
özellikleri dikkate almak gerekmektedir.

STK’lara Yönelik Veri Toplama ve Ölçümleme Metodolojileri
Sivil toplum alanı ve STK’lara yönelik güvenilir veri toplama bu alanda çalışacak
kişileri bekleyen önemli kısıtlardan birisidir. Bu zorluk ve kısıta rağmen kâr amacı
gütmeyen kuruluşlara yönelik uluslararası karşılaştırmalı önemli araştırma ve projeler yapılmıştır. Bu bölümde bu projeler ile projelerdeki ölçümleme metodolojileri hakkında bilgiler verilmektedir.
Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi
Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi’nde
(Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Projesi) ICNPO sınıflandırması kullanılmıştır. Bu çalışmada çok sayıda faktör arasından iki tanesi temel faktör kabul
edilmiştir. Bunlar: Çalışmaya katılan ülkelerdeki kâr amacı gütmeyen kuruluşların
büyüklüğü ve bunların destek kaynakları. Yine bu çalışmada, dört temel değişken
üzerinde durulmuştur: a) Operasyon giderleri, b) istihdam, c) gönüllüler ve d) gelirler (Salamon, Anheier, List, Toepler, Sokolowski vd., 1999, s. 469).
Sivil toplum alanının ülke karşılaştırmalı ortaya konulması konusunda Johns Hopkins Üniversitesi projesi önemli bir katkı sağlamıştır. Bu projede veri toplama sürecinde aşağıdaki beş temel kritere dikkat edilmiştir. Bunlar (Johns Hopkins Global
Civil Society Index, 2011);
Kavramsal açıklık: Sivil toplumun kritik boyutlarına odaklanmak,
Geçerlilik: Sivil toplum realitesine dokunan somut göstergeler kullanmak,
Nesnellik: Öznel algılar yerine nesnel ve ölçülebilir göstergelere dayanmak,
Kıyaslanabilirlik: Zaman içinde ülkeler arası geçerli kıyaslama yapabilecek temelin sağlanması,
Uygun ve kullanışlı (feasible) olmak: Kolay uygulanabilir, anlaşılır ve
kullanışlı olması.
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Salamon ve diğerleri (1999, s. 463), Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı Kâr
Amacı Gütmeyen Sektör Projesi sırasında, çözüm gerektiren 5 temel metodolojik
ve kavramsal meydan okuma ile karşılaştıklarını ifade etmektedir. Bunları şu şekilde sıralamışlardır:
Sivil alandaki bazı ana teorileri test etmek için anahtar boyutlarda
yeteri kadar farklılaşmış ülke kümeleri seçme,
Tüm ülkelerde aynı olguyu incelerken “kâr amacı gütmeyen” ve “gönüllü” organizasyon ile ne kastedildiğini tam ve somut olarak tanımlama,
Ortak özellikler doğuran değişik türdeki varlıkları farklılaştırabilecek
sınıflandırma şemaları geliştirme,
Veri toplamaya odaklanıldığında bu organizasyonların anlamlı fakat
uygun (feasible) yönlerini belirleme,
Belirlenen yönlerde maliyeti uygun biçimde güvenilir veri toplamak
için bir yol bulma.
Johns Hopkins Üniversitesi Projesi, veri toplama ve ölçümleme konusunda kendi
içinde önemli bir mesafe katetmesine rağmen projede daha fazla güvenilir ve kıyaslanabilir veri toplama ihtiyacı sürmüştür. Bu eksiklikleri gidermek için Salamon
ve arkadaşları, sivil toplum alanının ülke ekonomilerine katkısını ölçen uluslararası
standartlar oluşturmak ve bunu kurumsallaştırmak için Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi ve ülkelerin istatistik kurumları ile birlikte çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışma, iktisadi istatistiklerin toplanması ve raporlanmasını kapsayan Ulusal Ölçüm
Sistemlerinin Parçası Olarak Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Ölçümü (Nonprofit Satellite Accounts as part of the System of National Accounts) adıyla uluslararası
resmî bir sistem olarak oluşturulmuştur. Bu proje bu alanda en objektif çalışmalardan birisi olmakla birlikte sivil alanın sadece iktisadi ve yasal yönüne odaklandığı
için sosyal ve politik yönleri eksik bırakmıştır (Casey, 2016, ss. 193-196).
Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi’nin
2014 yılı itibarıyla kapsadığı 41 ülke şunlardır (Salamon, 2017, s. 4):
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Tablo 9 . Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı
Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi’nin Kapsadığı Ülkeler
Batı Avrupa Ülkeleri (15)
Almanya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
Norveç
Portekiz

Orta ve Doğu Avrupa (6)
Çek Cumhuriyeti
Macaristan
Polonya
Romanya
Rusya
Slovakya

Kuzey Amerika (3)
ABD
Kanada
Meksika

Güney Amerika (5)
Arjantin
Brezilya
Kolombiya
Peru
Şili

Afrika/Ortadoğu (5)
Güney Afrika
İsrail
Kenya
Tanzanya
Uganda

Asya (7)
Avustralya
Filipinler
Güney Kore
Hindistan
Japonya
Pakistan
Yeni Zelanda

Birleşmiş Milletler Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabı
Birleşmiş Milletler Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabı, Johns Hopkins Sivil
Toplum Çalışmaları Merkezi ile Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi iş birliği ve uluslararası istatistik uzmanları ekibi ile hazırlanmıştır. 2003 yılında basılan bu el kitabı,
standart bir kılavuz set yoluyla kâr amaçsız kuruluşlar hakkında daha güvenilir ve
kapsamlı veri toplama imkânı sağlamıştır. El kitabı, 2008 yılında ciddi bir revizyondan geçmiştir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların alt sektörlere ayrılması da bu
aşamada kritik bir öneme sahiptir (Salamon vd., 2013, s. 13). Bu çalışmanın son
versiyonu ise 2013 yılında Global Sivil Toplum ve Gönüllülüğün Durumu: BM Kâr
Amacı Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabının Uygulamasından En Son Bulgular (The
State of Global Civil Society and Volunteering: Latest Findings from the Implementati49
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on of the UN Nonprofit Handbook) adıyla yayınlanmıştır. Bu çalışmadaki metodoloji, sivil toplum alanında güvenilir veri toplamayı biraz daha kolaylaştırmıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü Gönüllü Çalışmanın Ölçümü El Kitabı
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda istihdamla ilgili de veri bulma güçlüğü uzun
süre devam etmiştir. Birleşmiş Milletler Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabı
ile gönüllü çalışmanın istatistiklere girmesinin önemi anlaşılmıştır. Bununla birlikte o yıllarda gerekli veriyi toplamada kullanılacak metodoloji üzerinde uluslararası
bir konsensüsün bulunmaması ve tanım eksikliği sorunu devam etmekteydi. Bunu
aşmak için Johns Hopkins Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabı’nı
tamamlayıcı bir çalışma olarak Uluslararası Çalışma Örgütü Gönüllü Çalışmanın
Ölçümü El Kitabı’nı (ILO Manual on the Measurement of Volunteer Work) geliştirdiler. 2011 yılında basılan el kitabı, istatistik otoritelerine gönüllü çalışmanın ölçümü
konusunda rehberlik etmektedir (Salamon vd., 2013, s. 14).

Üçüncü Sektör Etkisi Projesi
Üçüncü Sektör Etkisi (Third Sector Impact-TSI), Avrupa’da üçüncü sektörün kapsamını ve ölçeğini, mevcut ve potansiyel etkisini ve kıtanın refah seviyesini yükseltmeye katkısının önündeki engelleri anlamayı amaçlayan bir projedir. Projenin
odaklandığı alanlardan biri de ölçümlemedir. Yalnızca az sayıda Avrupa ülkesi,
üçüncü sektörün önemli bir bölümüne ilişkin düzenli olarak sistematik ampirik
veri üretmektedir. Konuya ilişkin veri yayımlayan ülkelerde ise farklı terminolojilerin kullanılması, ülkeler arasında karşılaştırma yapılmasını zorlaştırmaktadır (Third
Sector Impact, 2020).

Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP)
STK’lara yönelik çalışmalarda kullanılan bir başka metodoloji, CIVICUS’un geliştirdiği Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) metodolojisidir. Bu metodoloji, 2005’de
yürütülen STEP projesinin birinci aşamasının ardından bir kez daha revize edilerek
Heidelberg Üniversitesi Sosyal Yatırım Merkezi tarafından geliştirilmiş ve küresel
STEP uygulamasında ikinci aşamaya geçilmiştir. 2008 yılında uygulanmaya baş50
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layan ve 2011 yılına dek devam eden ikinci aşamaya 53 ülke katılmıştır (İçduygu
vd., 2011, s. 32). STEP, sivil toplumun beş temel boyutunu değerlendirmek için
tasarlanmıştır (İçduygu vd., 2011, s. 36). Bunlar:
Sivil topluma vatandaş katılımı,
Sivil toplumun organizasyon düzeyi,
Sivil toplumda benimsenen değerlerin uygulanışı,
Sivil toplum aktörlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin etki algısı,
Sivil toplumun varlığını ve işlevlerini sürdürdüğü ortamdır.
STEP metodolojisi, ülke düzeyinde sivil toplumun bir değerlendirmesini oluşturmak amacıyla bir dizi katılımcı araştırma metodu kullanmaktadır.

Dünyada STK’lara Yönelik Araştırma Projeleri
Sivil toplum; paylaşılmış ilgiler, amaçlar ve değerler etrafında oluşan kolektif eylem alanı olarak ifade edilebilir. Sosyolog Gabriel Almond ve Sidney Verba, sivil
topluma katılımı, ülkeler arası karşılaştırmalı inceleyen ilk araştırmacılar arasındadır. Bu araştırmacılar, çalışmalarında, bir ülkenin sivil ve politik kültürünün önemli
bir bileşeni olan ilgi gruplarına odaklandılar (Skokova, Pape ve Krasnopolskaya,
2018, s. 3). Daha sonra bu çalışmalar artarak ve gelişerek devam etmiştir.
Veri toplama kısıtı ve sorunlarına rağmen dünya çapında sivil toplum alanının durumunu göstermek bakımından beş araştırma projesi dikkat çekmektedir. Tablo
10’da araştırma projeleri ve dâhil edilen ülkeler görülmektedir.
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Tablo 10. Beş Önemli Araştırma Projesi ve Projelere Dâhil Edilen Ülkeler
Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı
Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi
(Johns Hopkins University Comparative
Nonprofit Sector Project)

(45 Ülke) Amerika Birleşik Devletleri,
Almanya, Arjantin, Avusturya, Avusturalya,
Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Fas, Filipinler, Finlandiya,
Fransa, Gana, Güney Afrika, Güney Kore,
Hollanda, Hindistan, İngiltere, İrlanda,
İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya,
Kanada, Kenya, Kolombiya, Lübnan,
Macaristan, Meksika, Mısır, Norveç,
Pakistan, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovakya, Şili, Tanzanya, Tayland, Uganda,
Yeni Zelanda

Ulusal Ölçüm Standartları (Johns Hopkins
Üniversitesi/BM/Ulusal İstatistik Ajansı
National Satellite Account (Johns Hopkins
University/UN/National Statistics Agency)

(16 Ülke) Amerika Birleşik Devletleri,
Avusturalya, Belçika, Brezilya, Çek
Cumhuriyeti, Filipinler, Fransa, İsrail,
Japonya, Kanada, Kırgızistan, Meksika,
Norveç, Portekiz, Tayland, Yeni Zelanda

CIVICUS Sivil Toplum Endeksi
(CIVICUS Civil Society Index)

(72 Ülke) Almanya, Arjantin, Arnavutluk,
Azerbaycan, Belarus, Bolivya, Bulgaristan,
Çek Cumhuriyeti, Çin, Ekvator, Endonezya,
Ermenistan, Estonya, Fas, Fiji, Filipinler,
Filistin, Galler, Gana, Gine, Guatemala,
Güney Afrika, Kosova, Kıbrıs, Gürcistan,
Jamaika, Güney Kore, Hırvatistan,
Honduras, Hollanda, Hindistan, Hong
Kong, İskoçya, İtalya, Japonya, Kanada,
Karadağ, Kazakistan, Kuzey İrlanda,
Lübnan, Liberya, Ruanda, Makedonya,
Meksika, Mısır, Moğolistan, Mozambik,
Nepal, Nikaragua, Nijerya, Pakistan,
Polonya, Romanya, Rusya, Senegal,
Sırbistan, Sierra Leone, Slovenya, Şili,
Tanzanya, Tayvan, Togo, Türkiye, Uganda,
Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Venezuela,
Vietnam, Yeni Zelanda, Yunanistan,
Zambiya
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Uluslararası Sivil Toplum Sürdürülebilirlik
Endeksi (International Development
CSO Sustainability Index-U.S. Agency for
International Development (USAID)

Merkez ve Doğu Avrupa ve Avrasya (29
Ülke) Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus,
Bulgaristan, Bosna, Çek Cumhuriyeti,
Ermenistan, Estonya, Kosova, Gürcistan,
Hırvatistan, Karadağ, Kırgızistan, Kazakistan,
Litvanya, Letonya, Macaristan, Makedonya,
Moldova, Polonya, Romanya, Rusya,
Özbekistan, Sırbistan, Slovenya, Slovakya,
Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna
Sahra Altı Afrika (25 Ülke): Angola,
Botsvana, Burundi, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Etiyopya, Gabon, Gambiya,
Gana, Gine, Kenya, Liberya, Malavi, Mali,
Mozambik, Nijerya, Ruanda, Senegal,
Sierra Leone, Güney Afrika, Güney Sudan,
Tanzanya, Uganda, Zambiya, Zimbabve

Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk
Merkezi (International Center for Not-forProfit Law, NGO Law Monitor)

(41 Ülke) Afganistan, Azerbaycan, Cezayir,
Bangladeş, Belarus, Kamboçya, Çin,
Kolombiya, Ekvator, Mısır, El Salvador,
Etiyopya, Honduras, Endonezya, Irak,
Ürdün, Kenya, Lübnan, Malezya, Meksika,
Fas, Nepal, Nikaragua, Nijerya, Pakistan,
Filistin, Panama, Peru, Rusya, Ruanda,
Suudi Arabistan, Polonya, Romanya, Rusya,
Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Güney
Afrika, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan,
Uganda, Özbekistan, Venezuela, Vietnam,
Yemen, Zimbabve.

Kaynak: Casey, 2016, ss. 193-194.

Yukarıda verilen araştırma projeleri, sivil toplum alanına çok önemli katkı sağlamakla birlikte her proje farklı ve kısıtlı ülkeleri kapsadığı için kendi içinde eksiklikler barındırmaktadır (Casey, 2016, s. 193). Tüm ülkeleri kapsayan kuşatıcı bir
kaynak eksikliği hâlâ devam etmektedir. Bu projelerin her birisinin bir metodolojisi olmakla birlikte genel olarak yerel ortaklara dayandıkları için kısıtları Araştırma projeleri, sivil toplum alanına çok
oluşmuştur (Casey, 2016, s. 200). Casey önemli katkı sağlamakla birlikte her proje
(2016, s. 201) ayrıca her projenin kendi farklı ve kısıtlı ülkeleri kapsadığı için kendi
spesifik normatif gündemi bulunduğu- içinde eksiklikler barındırmaktadır.
nu ifade etmektedir.
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Türkiye’de STK’lara İlişkin Veri Kaynakları
Türkiye’de STK’lar hakkında değişik araştırmalarda farklı sayılar ve değerler ifade
edilmektedir. Bu durum Türkiye’de sivil topluma dair genel bir veri ve bilgi eksikliğinin varlığını göstermektedir. Bu yüzden STK’lar ve gönüllü çalışmalar konusunda düzenli, sistematik ve güvenilir bilgi elde etme ihtiyacı oldukça önemli bir mesele olarak önümüzde durmaktadır.
2008 yılında yıllık beyannamelerin elektronik olarak toplanmaya başlanmasıyla
dernek ve vakıflara dair istatistiki veriler, ilgili kamu ve kuruluşlarında birikmeye başlamıştır. Bu verilere dernekler için daha kolay ulaşılabilirken vakıf ve diğer
STK’lar için daha zor ulaşılmaktadır (İçduygu vd., 2011, s. 41). STEP benzeri metodolojiler, küresel standartlar geliştirme amacı taşıdığı için STK’ları ve sivil toplum
alanını ölçümlemede zaman zaman fazla yüzeysel kaldığı, bu metodolojiler ile
Türkiye’deki STK’ların gerçekçi bir portresinin çizilemediği, sayısal verilerin proje
katılımcılarının görüşleriyle örtüşmediği ve bazı çelişkili durumlar ortaya çıktığı
yönünde eleştirilmiştir (İçduygu vd., 2011, s. 42).

Dernek ve Vakıflara İlişkin Veri Kaynakları
Türkiye’de STK’ların yasal işlemleri ve muhatapları konusunda farklı kamu kurum
ve kuruluşlarıyla ilişkili olduğu daha önce ifade edilmişti. Bu durum STK’lar hakkında veri kaynaklarının da farklı yerlerde toplanmasına neden olmaktadır.
Türkiye’de STK’lara ilişkin Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün topladığı
ve sayfasında paylaştığı veriler önemli bir kaynaktır. Derneklerin bağlı olduğu Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün (STİGM) görevleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır (https://www.siviltoplum.gov.tr/gorevlerimiz):
Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, iş
ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek,
Derneklerin izne tabi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile
ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek,
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Derneklerin yurt dışından sağlayacağı ayni ve nakdî yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek,
Derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek,
Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini
incelemek ve değerlendirmek,
Gerekli görülen hâllerde dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin
dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak,
Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri
yapmak.
STİGM’nin diğer görevlerinin yanında bir başka görevi de “Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine
göre kurulan birliklerin kuruluş, iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek” olarak belirtilmiştir. Bu çalışma kapsamında değerlendirildiğinde bu görevin kapsam ve içeriğinin daha da zenginleştirilmesi gereği dikkat
çekmektedir. Burada toplanan mevcut veriler önemli olmakla birlikte araştırmacıların ihtiyacını karşılamakta yeterli değildir. Özellikle STK’larda istihdam bakımından oldukça sınırlı veri bulunmaktadır.
Derneklere ait istatistikler, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü web sayfasında (https://www.siviltoplum.gov.tr) istatistikler bölümünde yayınlanmaktadır. Bu
sayfada derneklere ilişkin Tablo 11’de listesi verilen istatistiklere ulaşılabilmektedir.
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Tablo 11. Derneklere Ait İstatistikler
Derneklere Ait Gelir Toplamları
Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) Kullanıcı Sayısı
Derneklerin Bölgelere Göre Dağılımı
Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı
Dernek Sayıları
Dernek Üye Sayılarının Türkiye Nüfusuna Oranı
Derneklerin Yıllara Göre Üye Sayıları
Faal ve Fesih Dernek Sayıları
Genel Kuruluş Bilgileri
Hemşehri Derneklerinin Bölgelere Göre Dağılımı
İllere Göre Derneklerdeki Çalışan Sayıları
İllere Göre Dernek Üye Sayıları
İllere Göre Faal Dernek Sayıları
İllere ve Faaliyet Alanlarına Göre Dernekler
İllere Göre Kamu Yararına Çalışan Dernekler
İzne Tabi Kelime Kullanan Dernekler
İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlar
Kamu Yararına Çalışan Dernekler
Lokallerin Bölgelere Göre Dağılımı
Organlara Seçilen Üyelere Ait Yaş Bilgileri
Organlara Seçilen Üyelere Ait Cinsiyet
Yıllara Göre Faal Dernek Sayıları

Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (VGM) bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçildikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü,
vakıflara yönelik faaliyetleri yanında vakıflara ait veri ve istatistikleri de tutmaktadır. Bu veri ve istatistikler, Vakıflar Genel Müdürlüğü web sayfasında (https://
www.vgm.gov.tr/) vakıf işlemleri altında istatistikler bölümünde yayınlanmaktadır. Yukarıda dernekler için ifade edilen daha detaylı veri ihtiyacı vakıflar için de
geçerlidir.
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Tablo 12. Vakıflara Ait İstatistikler
Vakıfların Türlerine Göre Dağılımı
Yeni Vakıfların Yıl Bazında Dağılımı
Yeni Vakıfların Coğrafî Bölgelere Göre Dağılımı
Yeni Vakıfların Yıl Bazında İllere Göre Dağılımı
Yeni Vakıfların Yıl Bazında İlçelere Göre Dağılımı
Yıl İçinde Kurulan Yeni Vakıf Sayıları
Yıl İçinde Kurulan Yeni Vakıfların İl/İlçe Dağılımı
Yeni Vakıfların Hizmet Alanı
Yeni Vakıfların Hedef Kitlesine Göre Dağılımı
Kâr Amacı Olmayan Tesis/Müessese Sahibi Vakıflar
Sektörel Bazda Yıl İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler
Yıl İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerin, Gider Büyüklüğüne Göre Sektörel Bazda Sıralaması
Yeni Vakıflarla İlgili Seçilmiş Veriler
Kapanan Yeni Vakıfların Dağılımı
Yeni Vakıf Organları

Yeni vakıfların verileri yanında, mülhak ve esnaf vakıfları, cemaat vakıfları ve yabancı vakıfların şube ve temsilcilikleri için de seçilmiş veriler başlığı altında özet
bilgiler bulunmaktadır.
Geniş STK tanımı içinde yer alan sendikalar ve siyasi partiler için (https://www.siviltoplum.gov.tr), odalar için (http://www.tesk.org.tr) ve kooperatifler için (http://
koop.gtb.gov.tr) adreslerinde bazı temel verilere ulaşılabilmektedir.
Genel olarak STK’lar, özelde dernek ve vakıflara ait veriler, görece STK’ların sayısal görünümünü daha iyi verirken alt kategoriler ve niteliksel değerlendirmelerde
kullanılacak veri sağlamada hâlâ çok yetersizdir. Bu konuda ilgili kurumlar yanında
TÜİK ve üniversitelere de büyük görevler düşmektedir.
Türkiye’de STK’lar hakkındaki mevcut veri ve
istatistikler, bilimsel çalışmalar için yetersiz
olduğu gibi uygulama alanlarında da strateji
ve politika geliştirme amaçlı kullanım için de
yeterli değildir. Çarpıcı bir örnek olması bakımından STK istatistikleri içinde yer alan hiç
ücretli çalışanı olmayan ve sadece birkaç bin
liralık bütçesi olan bir STK ile binlerce çalışanı
ve milyarlık bütçesi olan STK’nın niceliksel ve
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niteliksel farkları bu veri ve istatistiklere yansımamaktadır. Bu yüzden STK’lar hakkında ölçek, faaliyet alanı, üyeliğin gönüllü olup olmaması, kurumsal kapasite, gelir ve giderler, varlıklar, profesyonel ve gönüllü istihdamı gibi konularda güvenilir
veri toplama, bu veriden yola çıkarak kullanım amacına göre farklı sınıflandırmalar
oluşturabilme temel bir ihtiyaç ve öncelik olarak devam etmektedir.
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Son yıllarda sivil toplum alanında çok önemli gelişmeler olmakla beraber
bu gelişmelerin doğru bir fotoğrafını çekecek güvenilir veriye ulaşma zorluğu hâlâ devam etmektedir.
Sivil toplum alanında yürütülen bazı uluslararası araştırma projeleri, alana çok önemli katkı sağlamakla birlikte her projenin farklı ve kısıtlı ülkeleri kapsaması, yerel ortaklara dayanması ve kendi spesifik normatif gündemine odaklanması gibi kendi içlerinde bazı kısıtlar bulunmaktadır. Tüm
ülkeleri kapsayan kuşatıcı metodolojilere ve kaynaklara duyulan ihtiyaç
devam etmektedir.
STK’ları sınıflandırırken bir yandan uluslararası karşılaştırmalar için küresel standartlar geliştirme ihtiyacına cevap bulmak bir yandan da ülkelerin ve faaliyet konularının gerektirdiği ayırt edici özellikleri dikkate almak
gerekmektedir.
Dünya’da bazı STK sınıflandırmaları;
Ulusal Vergi Muafiyeti Olan Teşekküllerin Sınıflandırılması
(National Taxonomy of Exempt Entities- NTEE),
Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Sınıflandırması (International Clasification of Non-Profit Organizations-ICNPO).
CIVICUS Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) sınıflandırmasıdır.
Türkiye’de STK’ların sınıflandırılmasında;
Dernekler için Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
(STİGM),
Vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) sınıflandırmaları kullanılmaktadır.
Türkiye’de genel olarak STK’lar, özelde dernek ve vakıflara ait veriler, görece sayısal görünümü daha iyi verirken alt kategoriler ve niteliksel değerlendirmelerde kullanılacak veriler hâlâ çok yetersizdir. Bu konuda ilgili
kurumlar yanında TÜİK ve üniversitelere de büyük görevler düşmektedir.
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Dünyada Sivil Toplum Kuruluşlarının
Genel Görünümü

STK’lar Hakkında Güvenilir Veriye Ulaşma Zorluğu
STK’ların Sınıflandırılması
Dünyada STK’lara İlişkin Sınıflandırmalar
Dünyada STK’ların Durumu
Önemli Göstergeler Bakımından STK’ların Karşılaştırmalı Görünümü
Politik ve Sosyokültürel Kökenlere Göre STK Örüntüleri (Modelleri)
STK’ların Faaliyet Alanlarına Göre Ülkelerin Dağılımı
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Dünyada STK’ların Durumu
Tanımlama, sınıflama ve veri toplama güçlüğü dolayısıyla hem dünyada hem de
ülkelerde STK’ların gerçek sayısını belirlemek güçtür. Bu bölümde genel kavram
olarak STK kullanılmakla birlikte yararlanılan ilgili veri ve istatistiğin alındığı kaynağın kullandığı STK tanımına da dikkat edilmiştir. Böylece sayı ve istatistiklerin
daha doğru anlaşılacağı düşünülmektedir. Bu farkları ve kısıtları dikkate aldığımızda STK verileri ve sayıları paylaşılırken, analiz edilirken ve yorumlanırken ihtiyatlı
davranmak gereğini vurgulamakta yarar var.

ABD
Birleşik
Krallık
Avustralya
Almanya
Yeni Zelanda
Kanada
İsrail
Rusya
Meksika

2015 1.560.000 985.400.000.000 $

Tayland

2012

76.685

3.800.000.000 $

0,8

Türkiye**

2011

181.462

-

-

2016

166.854

2013
2017
2013
2007
2017
2008
2003

56.894 54.800.000.000 $
600.000
114.110
5.096.000.000 $
170.000 100.700.000.000 $
25.000 20.700.000.000 $
227.000
10.700 18.620.000.000 $

5,4

Yıllık Toplam Gider

Yıllık Toplam Gelir

9.200.000 10,6 2.540.000.000.000 $ 2.360.000.000.000 $

21.204.000.000* 0.85*
3,9
3,5
4,4
7,0
5,8
2,7

İstihdamdaki payı

Sektörde Ücretli
Çalışan Sayısı

Ekonomik katkının
GSYH içindeki payı

Sektörün Ekonomik
Katkısı

STK Sayısı

Ülke

Verinin Ait Olduğu Yıl

Tablo 13. Bazı Temel Göstergeler Bakımından Dünyada STK’ların Niceliksel Durumu

865.916

11

61.700.000.000 $

58.600.000.000 $

1.081.900 8,8
1.400.000 4,4
136.750 9,6
1,524,032 12,3
494.000 13,7
554.000 1,2
1.005.170 3,1

107.500.000.000 $
13.028.000.000 $
168.868.000.000 $
38.450.000.000 $
12.300.000.000 $
2.700.000.000 $

94.400.000.000 $
12.000.000.000 $
159.790.000.000 $
39.900.000.000 $
-

10.370.000.000 $

7.700.000.000 $

15.900.000.000 $

-

182.163
321.667

1,4

*Birleşik Krallığa ait ekonomik katkı ve bu katkının GSYH içindeki payı rakamları benzer ülkelerle kıyaslandığı zaman daha düşük
görünmektedir. Veriler Civil Society Almanac, 2019’dabn alınmıştır.
**Tablodaki Türkiye verisi Özer vd., 2016’dan alınmıştır.

Tablo 13’te sivil toplum kuruluşlarının genel görünümünü karşılaştırmalı görebilmek için ülkeler bir arada verilmiştir. Gelişmeye ve güncellemeye açık bu tabloyu değerlendirilirken ülkelerin STK tanımlama, sınıflama ve veri toplama yöntemlerinden kaynaklanan kısıtlar dikkate
alınmasında yarar var.. Tablo 13 şu kaynaklardan yararlanılarak oluşturulmuştur: McKeever, 2018 (ABD), UK Civil Society Almanac, 2019
(Birleşik Krallık), Australian Bureau of Statistics, 2014(Avustralya:), Yumurtacı, 2019 (Almanya), Statistics New Zealand, 2016 (Yeni Zelanda), Statistics Canada, 2009) (Kanada:), State of Israel, 2018 (İsrail:), Salamon vd., 2017 (Rusya ve Meksika), National Economic and Social
Development Board, 2012 (Tayland). Tabloda yer alan bazı ülkelere ait (Birleşik Krallık, İsrail ve Tayland) parasal değerler bu ülkelerin kendi
para birimleri yerine standart oluşturma ve karşılaştırabilmek amacıyla bunların 2020 Mart ayı dolar cinsinden karşılığı verilmiştir.
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Dünyada 10 milyondan fazla STK bulunduğu tahmin edilmektedir (NGO Facts,
2017). ABD’de 1 milyon 500 bin, Almanya’da 600 bin, Hindistan’da 3 milyon 300
bin, Birleşik Krallık’ta 160 binden fazla STK’nın varlığından bahsedilmekte bunun
yanında Güney Afrika’da 136.453 ve Meksika’da 10.700 kayıtlı STK bulunduğu bilgisi paylaşılmaktadır (NGO Facts, 2017).
2015 yılında ABD’de Dâhili Gelir Servisi’ne (Internal Revenue Service) kayıtlı kâr
amacı gütmeyen kuruluş sayısı 1.560.000’dir. Bu sayı; sağlık, eğitim, sanat, savunu kuruluşları yanında sendikalar ile iş ve profesyonel meslek örgütleri gibi geniş
bir aralıkta kâr amacı gütmeyen kuruluşu kapsamaktadır. Çok küçük ölçekli olup
kayıtlı olmadığı için bu sayıya dâhil olmayan kuruluşlar da dikkate alındığında sayının daha da yüksek olması söz konusudur. 2015 yılı rakamlarına göre kâr amacı gütmeyen sektörün ABD ekonomisine tahmini katkısı 985 milyar 400 milyon
dolar olup bu rakam GSYH’nin %5,4’üne karşılık gelmektedir. 2017 yılında kişisel
bağışlar ile iş dünyası ve diğer bağışların toplamı 410 milyar dolardır. 2017 yılında
ABD’de yetişkinlerin %25,1’i gönüllü faaliyetlere katılmış olup bu kişilerin tahmini
katkısı 8.8 milyar saattir (McKeever, 2018).
Birleşik Krallık’ta 2016 yılı rakamlarına göre yaklaşık %80’i İngiltere’de olmak üzere
kayıtlı 166.854 gönüllü kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların yıllık toplam geliri
50 milyar 600 milyon paund, giderleri 48 milyar paund, net varlıkları ise 131 milyar paunddur. Gelirlerin ağırlığı sırasıyla kamu ve hükûmet kaynaklarıdır (UK Civil
Society Almanac, 2019). Birleşik Krallık’ta STK’larla ilgili hem Birleşik Krallık Sivil
Toplum Almanağı (UK Civil Society Almanac) hem de Hayır Kurumları Komisyonu
(Charity Commision) veri toplamaktadır. İki kuruluşun odaklandığı konular ve hesaplama sistemindeki farklar dolayısıyla mali veriler, Hayır Kurumları Komisyonu
raporunda biraz daha yüksek görünmektedir. 2018 yılında bu sektörde çalışan sayısı 865.916 kişi olup bu kişilerin eğitim ve beceri seviyeleri yüksektir. İnsanların
beşte biri aylık gönüllü faaliyete katıldığını belirmektedir. Biçimsel gönüllülerin
daha yaşlı, iyi eğitimli ve daha yüksek sosyoiktisadi gruptan olduğu görülmektedir
(UK Civil Society Almanac, 2019).
Avustralya’da 2013 yılı rakamlarına göre 56.894 kayıtlı kâr amacı gütmeyen kuruluş
bulunmaktadır. Bu kuruluşların ekonomiye katkısı 54 milyar 800 milyon dolar olup
bu rakam brüt katma değerin %3,9’una karşılık gelmektedir. Kâr amacı gütmeyen
kuruluşların gelirleri 107 milyar 500 milyon dolar, varlıkları ise 176 milyar dolardır.
Bu kuruluşlarda 1.081.900 kişi çalışmaktadır (Australian Bureau of Statistics, 2014).
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Almanya’da 2017 yılı verilerine göre 600 binin üzerinde hukuki tüzel kişiliğe sahip
kayıtlı STK bulunmaktadır. 2005 yılında Almanya’da kâr amacı gütmeyen kuruluşların harcamaları 94 milyar 400 milyon dolar olup bu rakam GSYH’nin %3,9’una
karşılık gelmektedir. Yine Almanya’da bu kuruluşlarda 1 milyon 400 bin ücretli
çalışan bulunmaktadır. Almanya’da sosyal hizmetler, sağlık ve eğitim alanları kâr
amacı gütmeyen sektörde yaygın alt alanlardır. Bu sektörün gelirlerinin önemli bir
miktarı kamudan gelmektedir. Almanya’da toplam istihdamın yaklaşık 45 milyon
kişi olduğu düşünüldüğünde, sosyal yardım derneklerinde tam zamanlı olarak istihdam edilenlerin toplam istihdamın %1,79’unu, kısmi zamanlı istihdam edilenlerin ise toplam istihdamın %2.47’sini oluşturduğu görülmektedir. Almanya’da kâr
amacı gütmeyen kuruluşlara katılım cinsiyete ve yaşa göre değerlendirildiğinde,
erkeklerde katılım oranı (%40) kadınlardan (%32) daha yüksektir. Almanya’da kâr
amacı gütmeyen gönüllü faaliyetlere katılım, tüm yaş gruplarınca tercih edilen bir
durumdur. Bu kuruluşlarda 2 milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiği düşünüldüğünde, Almanya’daki toplam istihdamın yaklaşık olarak %4,4’lük kısmını kâr
amacı gütmeyen kuruluşların sağladığı görülmektedir (Yumurtacı, 2019).
2013 yılında Yeni Zelanda’da 114.110 kâr amacı gütmeyen kuruluş bulunmaktadır.
Bu sektör, GSYH’ye 5 milyar 96 milyon dolar katkı sağlamıştır. Gönüllü katkı da dahil
edilince kâr amacı gütmeyen sektör Yeni Zelanda’nın GSYH’nın %4,4’üne karşılık gelmektedir. Bu katkı sırasıyla sosyal hizmetler, kültür, rekreasyon, eğitim, araştırma ve
sağlık aktivitelerinden gelmektedir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların toplam gelirleri
13 milyar 28 milyon dolar, giderleri ise 12 milyar dolardır. Gönüllü kişi sayısı 1.229.054
olup bu sayı 78.552 tam zamanlı çalışan kişiye karşılık gelmektedir. Bu emeğin katkısı
157 milyon saat ve 3 milyar 46 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu kuruluşlarda ücretli çalışan sayısı ise 136.750 kişidir (Statistics New Zealand, 2016).
Kanada’da 2007 yılı verilerine göre kâr amacı gütmeyen sektör, 100 milyar 700 mil
yon dolar iktisadi katkı sağlamakta olup bu rakam ülkenin gayrisafi millî hasılasının
%7’sine karşılık gelmektedir (Statistics Canada, 2009). Kanada’da 2.073.032 tam
zamanlı çalışan dengi iş gücü bulunmaktadır. Ücretli çalışanların sayısı 1.524.032,
gönüllülerin sayısı ise 549.000 tam zamanlı çalışana denk bir sayıdır. Bu sayılar,
sektördeki iş gücünün iktisadi olarak aktif nüfusun %12’sine karşılık gelmektedir.
Bir diğer ifade ile gönüllü çalışmanın dâhil edilmesi ile gayrisafi millî hasılada bu
kuruluşların katkısı yaklaşık %8,5’lere ulaşmaktadır. Kâr amacı gütmeyen kuruluş
olarak hastane, üniversite ve kolejler, sektörün %50’sinden fazla paya sahiptir.
Hastane ve eğitim kurumları dışarıda bırakılırsa istihdam rakamları, gönüllüler
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hariç yaklaşık yarı yarıya azalmaktadır (Hall, Barr, Easwaramoorthy, Sokolowski ve
Salamon, 2005, s. 7).
2017 yılı rakamları ile İsrail’de GSYH’nin %5,8’i kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan
gelmektedir. Bu sektörün oluşturduğu katma değer 74 milyar yeni İsrail şekelidir
(1 yeni İsrail şekeli 1,79 Türk lirasına karşılık gelmektedir-23 Mart 2020). 2015 yılında kâr amacı gütmeyen kuruluşların toplam gelirleri 137 milyar 400 milyon, toplam giderleri ise 142 milyar 800 milyon yeni İsrail şekelidir. Giderler ağırlıklı olarak
eğitim ve araştırma (%55) harcamaları olup yardımseverlik ve gönüllülük oranları
alt sıralardadır (%12). 2017 yılında kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda ağırlıklı olarak eğitim ve araştırma alanında olmak üzere 494.000 iş bulunmaktadır. Bu rakam
İsrail ekonomisindeki toplam işlerin %13,7’sidir. 493.000 gönüllü ise ağırlıklı sosyal
hizmetlerde (%32,9) görev almaktadır (State of Israel, 2018).
Rusya’da 2008 yılı rakamlarına göre STK’larda ücretli çalışan sayısı 554 bin, gönüllü
çalışan sayısı ise yaklaşık 2 milyon kişidir. Ücretli çalışan sayısına 316 bin tam zamanlı çalışana denk gelen gönüllü çalışma ilave edildiği zaman Rusya’da STK’larda
toplam 870 bin ücretli çalışan sayısına ulaşılmaktadır. Bu sayının aktif çalışan nüfus
içindeki payının %1,2 olduğu görülmektedir. Rusya’da STK’ların gelirlerinin toplamı 12 milyar 300 milyon dolar olup bunun %15’i hükûmet, %33’ü hayırseverlik ve
%51’i ise üyelik aidatlarından gelmektedir (Mersianova, Kononykhina, Sokolowski
ve Salamon, 2017, s. 228).
2003 yılı rakamlarına göre Meksika’da STK’ların gelirlerinin toplamı 2 milyar 700
milyon dolar olup bunun %78’i sağlanan ürün ve hizmetlerden alınan ücretlerden,
%11’i hükûmet, %11’i hayırseverlik ve üyelik aidatlarından gelmektedir. Meksika
sivil toplum kuruluşları, devletçi karakter kümesinde, görece küçük, hükûmet desteğinin az olduğu ve orta düzeyde gönüllü katılımı gösteren bir niteliğe sahiptir
(Villalobos, Vázquez, Martínez, Sokolowski, Haddock ve Salamon, 2017, s. 247).
2012 yılında Tayland’da 76.685 kâr amacı gütmeyen kuruluş bulunmaktadır. Bu
kuruluşlarda 182.163 ücretli çalışan ve 803.621 gönüllü (rahipler dâhil) görev yapmaktadır. Bu kuruluşların ağırlıklı olarak %57,8’i dinî kuruluşlar, ikinci geniş grup
ise %31,5 ile sosyal refah hizmetleri sunan kuruluşlardır. Yine gönüllülerin önemli
bir bölümü %52,3 ile rahipler, %42,9’u sosyal refah hizmeti sunan kişilerden oluşmaktadır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların katkısı 122 milyar 579 milyon baht (1
Baht 0,20 Türk lirasıdır- 23 Mart 2020) olup bu rakam GSYH’nin %0,8’ini oluşturmaktadır. Bu kuruluşların gelirleri 334 milyar 561 milyon, giderleri ise 247 milyar
973 milyon bahttır (National Economic and Social Development Board, 2012).
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Bu bölümde yukarıdaki ülkelere göre ölçeği düşük olmakla birlikte Balkanlardaki
bazı ülkelerin verileri özetlenerek Tablo 14’de gösterilmiştir.

Verinin Yıl

STK Sayısı

STK Başına
Vatandaş Sayısı

Toplam Çalışan
Sayısı

Çalışanların
İstihdamdaki Payı

Gelirlerinin
GSYH’deki Payı

STK’nın
Ortalama Geliri
(Avro)

Gelirlerin
GSYH’deki Payı

Tablo 14. Balkan Ülkelerinde STK’larla İlgili Bazı İstatistikler

Sırbistan

2013

23.394

307

6.729

0,39

0,74

10.888

0,74

Bosna Hersek

2014

12.000

316

0

0,0

0,0

0

0,0

Kosova

2014

8.014

230

8.743

2,58

0,0

0

0,0

Makedonya

2014

4.156

498

1.897

0,38

0,96

19.614

0,96

Karadağ

2015

3.300

188

776

0,37

0,58

6.027

0,58

Arnavutluk

2014

2.427

1.154

7.505

0,72

0,25

10.454

0,25

Ülke

Kaynak: Balkan Civil Society Development Network’ten (2015) yararlanarak yazar tarafından hazırlanmıştır.

Yukarıdaki tablo incelendiği zaman Balkanlarda STK’ların sayı ve iktisadi ağırlık
bakımından düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bu rakamların bu çalışmada
verilen ülkelerin ortalamalarının hayli uzağında olduğu özellikle vurgulanmalıdır.
Ayrıca bazı ülkelere ait rakamların eksikliği de dikkat çekmektedir.

Önemli Göstergeler Bakımından STK’ların
Karşılaştırmalı Görünümü
Dünyada STK’ların sayısı, sektörler arasındaki yeri, istihdamdaki payı, gelirleri, harcamaları gibi göstergeler bakımından durumunu gösteren araştırma ve raporlar
bulunmaktadır. Bu bölümde bazı göstergeler bakımından STK’ların görünümü,
ülke karşılaştırmalı olarak verilmektedir.
STK’ların büyümesi genel olarak ülkelerin iktisadi büyümesinden daha yüksek
seyretmektedir. Bu durum Şekil 3’te görülmektedir.
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Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Büyümesi

ABD
Avustralya
Belçika
Çek Cumhuriyeti -4,6
4,4
Japonya
Kanada
Norveç
Tayland 0,05 0,08
8 Ülke Ortalaması

5,5

4,4

GSYH’nin Büyümesi

7,5

11,0

8,8

4,0

5,5
-0,03
6,4

5,6
8,7

5,8

7,8
5,3

Şekil 3. Yıl Bazında Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Büyümesi ile
GSYH’nin Büyümesinin Karşılaştırılması (Salamon vd., 2013, s. 11)

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların ekonomi içindeki ağırlığı sektörel olarak
son yıllarda artış göstermiştir. ABD örABD’de kâr amacı gütmeyen kuruluşlar oldukça
neğinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
geniş bir kategori olduğu için diğer ülkelere göre
sektörü, çalışan kişi sayısı bakımından
rakamlar daha yüksek çıkmaktadır. Bu rakamları
ABD sistemi içinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar üçüncü büyüklüğe ulaşmıştır (Şekil 4).
bağlamında ele almak uygun olacaktır.
Burada bir hususu tekrar vurgulamakta
yarar var. ABD’de kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar oldukça geniş bir kategori olduğu için diğer ülkelere göre rakamlar daha
yüksek çıkmaktadır. Bu rakamları ABD sistemi içinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bağlamında ele almak uygun olacaktır.
Perakende
Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
Kâr Amacı Gütmeyen Sektör
İmalat
İdari Hizmetler
Profesyonel Hizmetler
İnşaat
Toptan Ticaret
Finans ve Sigortacılık
Taşımaclık ve Depolama
Enformasyon
% 2,73
% 2,09
Gayrimenkul, Kiralama ve Leasing
Tarım, Orman, Balıkçılık ve Avlanma %1,26

%15,73
%13,28
%12,29
%12,29
% 8,86
% 8,57
% 6,68
% 5,86
% 5,78
% 4,75

Şekil 4. ABD’de 2016 Yılında Çalışan Kişi Sayısı Bakımından Sektörler ve
Kâr Amacı Gütmeyen Sektörün Yeri (Salamon ve Newhouse, 2019, s. 5)
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Türkiye’de 2011 yılı rakamlarına göre sivil toplum alanında çalışan işgücünün toplam sektör- Sivil toplum alanında çalışanlara
lerde çalışan işgücü içindeki ağırlığı gönüllüle- yönelik kayıt ve ölçme kısıtlarını
rin emeği de dahil edildiğinde %0,37 ile oldukça dikkate almakla beraber bu oranlar
düşük bir orana sahiptir. Sivil toplum alanında STK’larda görev yapan işgücünün
çalışan işgücünün ekonomik olarak aktif işgücü payının diğer sektörlerle ve
içindeki payı %1,2 iken gönüllüler de dahil edil- ülkelerle kıyaslandığında oldukça
diğinde bu oran %1,4’e çıkmaktadır (Özer, vd., gerilerde kaldığını göstermektedir.
2016, s.7-8). Sivil toplum alanında çalışanlara
yönelik kayıt ve ölçme kısıtlarını dikkate almakla beraber bu oranlar STK’larda görev yapan işgücünün payının diğer sektörlerle
ve ülkelerle kıyaslandığında oldukça gerilerde kaldığını göstermektedir.
STK’larda ücretli ve gönüllü çalışanların GSYH içindeki payı Şekil 5’te görüldüğü
gibi (veri bulunan 16 ülkede) ortalama %4,5 ağırlığındadır.
Kanada
İsrail
Mozambik
ABD
Belçika
Yeni Zelanda
Japonya
Avustralya
Fransa
Norveç
Brezilya
Kırgızistan
Meksika
Portekiz
Çek Cumhuriyeti
Tayland
16 Ülke Ortalaması

% 8,1
% 7,1
% 6,7
% 6,6
% 5,8
% 5,3
% 5,2
% 4,9
% 4,7
% 4,6
% 3,4
% 2,3
% 2,2
% 2,0
% 1,9
% 1,6
% 4,5

Şekil 5. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Ücretli ve Gönüllü Çalışanların
GSYH İçindeki Payı (Salamon vd., 2013, s. 3)

STK’lar sahip oldukları gelir kalemleri bakımından ülkelere göre farklılık göstermektedir. STK’ların gelir kalemleri genellikle hükûmet katkısı, hayırseverlerin yaptığı bağışlar ve aidat gelirleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çerçevede ülke bazlı STK’ların
gelir kaynakları Şekil 6’da verilmiştir.

69

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü ve Profesyonel Çalışma

Hükûmet

Hayırseverlik

Aidat

ABD
% 30
% 14,1
% 64,8
Almanya
Arjantin
% 17,2
% 18,6
Avusturalya
% 35,3 % 9,5
Avusturya
% 50,0
% 12,8
Belçika
% 68,8
Brezilya % 5,7 % 9,7
Çek Cumhuriyeti
% 64,7
% 18
Danimarka
% 40,1 % 7
Filipinler % 4,5
% 14,7
Finlandiya
% 36
% 7,1
Fransa
% 62,8 % 9,5
Güney Afrika
% 41,6
% 24,9
Güney Kore
% 35,5
Hindistan
% 36,1
% 12,9
Hollanda
% 62,6 % 5,1
İngiltere
% 45,2
% 11,3
% 10,3
İrlanda
% 74,5
İspanya
% 32,1
% 18,8
İsrail
% 63,6
% 18,0
İsveç
% 28,7 % 9,1
İsviçre
% 34,5 % 7,9
İtalya
% 36,1
Japonya
% 38,3
Kanada
% 48,5
% 12,8
Kenya % 4,8
% 14,8
Kolombiya
% 14,9
% 14,9
Macaristan
% 52,2
% 11,8
Meksika
% 11,0 % 10,6
Norveç
% 36,0 % 7,5
Pakistan % 5,9
% 44,2
Peru
% 18,1
% 12,2
Polonya
% 24,1
% 15,5
Portekiz
% 39,6 % 11,5
Romanya
% 45,1
% 26,5
Rusya
% 15,2
% 33,3
Slovakya
% 22,1
% 23,7
Şili
% 45,2
% 19,4
% 20,2
Tanzanya
% 26,9
Uganda % 7,1
% 38,2
Yeni Zelanda
% 24,6
% 20,0
% 14,4
Ülke Ortalaması
% 35,3
Şekil 6. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Ülke Bazlı Gelir Kaynaklarının Dağılımı
(Salamon, Sokolowski ve Haddock, 2017, ss. 276-279)
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% 55,9
% 31,8
% 64,2
% 56,9
% 37,2
% 27,9
% 84,5
% 17,3
% 53,0
% 80,9
% 56,8
% 27,7
% 33,5
% 62,5
% 51,0
% 32,4
% 43,5
% 15,2
% 49,0
% 18,4
% 62,3
% 57,5
% 60,7
% 60,8
% 38,7
% 80,4
% 70,2
% 36,0
% 78,5
% 56,5
% 49,8
% 69,8
% 60,4
% 48,9
% 28,4
% 51,5
% 54,2
% 35,4
% 52,9
% 54,7
% 55,4
% 50,3
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Yukarıdaki şekilde yer almamakla birlikte daha sonra yayınlanan Johns Hopkins
Üniversitesi Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi Türkiye ayağı raporunda 2011 yılı verisine göre Türkiye’de STK’ların gelirleri %7,7 hükûmet, %27,4
bağışlar ve %64,9 aidat ödemeleri şeklindedir (Özer vd., 2016, s. 12).
Ülkelerin iktisadi, sosyal ve ideolojik konumlarına göre gelir kalemleri farklılaşabilmektedir. Bu bağlamda Şekil 6’yı tamamlayıcı olması bakımından Şekil 7’de
ülkelerin gelir düzeyi ve hükûmetlerin sosyal harcamalarını gösteren veri paylaşılmaktadır.
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Gelir Düzeyi

ABD
Almanya
Arjantin
Avusturalya
Avusturya
Belçika
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Filipinler
Finlandiya
Fransa
Güney Afrika
Güney Kore
Hindistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Kenya
Kolombiya
Macaristan
Meksika
Norveç
Pakistan
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Slovakya
Şili
Tanzanya
Uganda
Yeni Zelanda
Ülke Ortalaması

Hükûmetin Yaptığı Sosyal Harcamaların GSYH’ye Oranı

Yüksek
% 14,1
Yüksek
% 29,6
Orta-Yüksek
% 12,4
Yüksek
% 17,1
Yüksek
% 26,0
Yüksek
% 27,2
Orta-Yüksek
% 14,0
Yüksek
% 26,0
Yüksek
% 27,9
Orta-Düşük % 1,7
Yüksek
% 32,1
Yüksek
% 28,3
Orta-Yüksek % 3,5
Yüksek
% 5,7
Düşük
% 2,6
Yüksek
% 19,7
Yüksek
% 22,8
Yüksek
% 19,4
Yüksek
% 21,5
Yüksek
% 22,9
Yüksek
Yüksek
% 7,7
Yüksek
% 23,7
Yüksek
% 17,7
Yüksek
% 17,8
Düşük
% 2,0
Orta-Düşük
% 10,0
Orta-Yüksek
% 22,7
Orta-Yüksek
% 6,8
Yüksek
% 25,2
Düşük
% 1,9
Orta-Düşük
% 8,8
Orta-Yüksek
% 25,9
Yüksek
% 21,1
Orta-Yüksek
% 12,4
Orta-Yüksek
% 12,5
Orta-Yüksek
% 19,9
Orta-Yüksek
% 14,0
Düşük
% 4,3
Düşük
% 4,3
Yüksek
% 18,9
% 16,84

% 36,4

Şekil 7. Ülkelerin Gelir Durumu ve Hükûmetin Yaptığı Sosyal Harcamaların GSYH’ye Oranı
(Salamon, Sokolowski ve Haddock, 2017, ss. 276-279)
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Şekil 7’de hükûmetlerin yaptığı sosyal harcamaların İskandinav ülkeleri ile Almanya ve Fransa
gibi sosyal demokrat ve korporatist STK anlayışının baskın olduğu ülkelerde daha yüksek olduğu
buna karşılık ABD, Avustralya ve Kanada gibi liberal STK anlayışının baskın olduğu ülkelerde ise bu
oranın daha düşük olduğu dikkat çekmektedir.

2000’li yıllardan bugüne Türkiye’de
kamunun sosyal harcamalarının
GSYH içindeki payının arttığı
görülmektedir. 2016 yılında
Türkiye’de sosyal harcamaların
GSYH’ye oranı %13,5’dir. Bu oran
Avrupa ortalamasının yaklaşık
yarısı düzeyindedir.

2000’li yıllardan bugüne Türkiye’de kamunun
sosyal harcamalarının GSYH içindeki payının arttığı görülmektedir. 2016 yılında Türkiye’de sosyal
harcamaların GSYH’ye oranı %13,5’dir. Bu oran Avrupa ortalamasının yaklaşık yarısı düzeyindedir (Yentürk, 2018, s. 46).
STK’ların harcama kalemleri ülkeden ülkeye ve STK’ların faaliyet alanına göre değişmektedir. Şekil 8’de iki ana harcama kaleminin dağılımı verilmiştir.
Ara Tüketim Harcaması
Avustralya
ABD
Meksika
Belçika
Kanada
Mozambik
Çek Cumhuriyeti
Tayland
Kırgızistan
Japonya
Portekiz
İsrail
Yeni Zelanda
Brezilya
14 Ülke Ortalaması

Çalışanların Ücret Ödemesi

% 29
% 29
% 38
% 40
% 41
% 44
% 45
% 47
% 48
% 48
% 51
% 53
% 54
% 39
% 45

% 71
% 71
% 62
% 59
% 58
% 56
% 54
% 51
% 51
% 49
% 46
% 47
% 41
% 60
% 54

Şekil 8. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Ana Harcama Kalemlerinin Dağılımı
(Salamon vd., 2013, s. 7)

STK’ların gider kalemleri arasında çalışanlara yapılan ücret ödemesi önemli bir yer
tutmaktadır. STK’larda faaliyetlerin insan ile yürütülmesi dolayısıyla toplam harcamalar içinde çalışanlara yapılan ücret ödemesi yüksek olmakla birlikte STK’ların
görev bazında çalışanlarına ödedikleri ücretlerin genel olarak daha düşük oldu73
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ğunun altı çizilmelidir. İlerleyen bölümlerde STK’larda görev bazlı ücret konusu
ayrıca ele alınacağı için burada detaylara girilmeyecektir.
ABD’de kâr amacı gütmeyen kuruluşların çalışanlara ödedikleri ücretlerin toplamı
diğer sektörlerle karşılaştırmalı olarak aşağıda Şekil 9’da görülmektedir.
Milyar Dolar
797.42

İmalat

783.30

Profesyonel Hizmetler

638.08

Kâr Amacı Gütmeyen Sektör

584.84

Finans ve Sigortacılık

431.70

Toptan Ticaret
İnşaat

391.72

İdari Hizmetler

335.21

Enformasyon

271.98

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri

266.03

Taşımacılık ve Depolama

239.85

Gayrimenkul, Kiralama ve Leasing
Tarım, Orman, Balıkçılık ve Avlanma

115.59
41.84

Şekil 9. ABD’de 2016 Yılında Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Tarafından Ödenen Ücretlerin
Diğer Sektörlere Göre Durumu (Salamon ve Newhouse, 2019, s. 7)

Bu bölüm bazı ülkelerde STK’ların bazı göstergeler açısından durumunu göstermek amacıyla oluşturulmuş özet tablo ile sona ermektedir.
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Tablo 15. Bazı Göstergeler Bakımından STK’ların Durumunun Ülkelere Göre Dağılımı

Ülkeler

Verinin
Ait
Olduğu
Yıl

Alt Sektörlerin Ağırlığı (%)
Temel
Sektörler
Sıralaması

Gelirleri (%)

Hizmet

Dışavurumcu
(Expressive)

Diğer

Hükûmet

Yardımlar

Aidat

İktisadi
Aktif Nüfus
İçindeki
Payı (%)

Avustralya

2007

- İmalat
- STK

57

25

18

34

10

57

8,8

Avusturya

2001

- İmalat
- İnşaat
- STK

49

50

1

50

13

37

7,8

Danimarka

2004

- İmalat
- STK

50

43

7

40

7

53

8,8

Hollanda

2002

- STK
- İmalat

64

30

6

63

5

32

15,9

Meksika

2008

- Tarım
- İnşaat
- İmalat
- Taşımacılık
- STK

59

35

6

11

11

78

3,1

İsviçre

2005

- İmalat
- STK

55

43

2

35

8

58

6,9

Portekiz

2006

- İmalat
- İnşaat
- STK

63

37

0

40

11

49

4,5

2008

- İmalat
- Taşımacılık
- Tarım
- İnşaat
- STK

34

57

9

15

33

51

1,2

Şili

2004

- İmalat
- Tarım
- İnşaat
- Taşımacılık
- STK

56

42

3

45

19

35

5,0

Yeni
Zelanda

2004

- İmalat
- STK

46

45

9

25

20

55

9,6

2011

-Hizmetler
-Tarım
-İmalat
-İnşaat
-…….
- STK

53

19

28

8

27

65

1,4

Rusya

Türkiye*

Kaynak: Salamon, Sokolowski ve Haddock’tan (2017) yararlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur.
*Türkiye verisi Özer vd., 2016’den yazar tarafından derlenmiştir.
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Yukarıdaki tablo incelendiği zaman STK’ların ülke ekonomisindeki ağırlığı, sektörün alt alanlarındaki dağılımı, gelir kalemleri ve iktisadi aktif nüfus içindeki pay
bakımından ülkeler arası farklar bulunmaktadır. Bu farklar ilerleyen bölümlerde
ülke kümeleri bahsinde ayrıca detaylı olarak ele alınmaktadır.

Politik ve Sosyokültürel Kökenlere Göre STK Örüntüleri (Modelleri)
Dünyada sivil toplum sektörünün ülkeler bazında durumunu anlamak için karşılaştırmalı araştırma projeleri ve kültürel çerçeveler önemli araçlardır. Birinci bölümde STK’ların ortaya çıkışını açıklayan yaklaşımların anlatıldığı kısımda, STK’ların sosyal kökenlerinden ve kültürel çerçevelerinden bahsedilmişti. Bu bölümde
bazı ülkelerdeki politik ve sosyokültürel kökenlere göre oluşmuş STK örüntüleri
aktarılmaktadır.
İsviçre’de sivil toplum sektörü, liberal sivil toplum modeline sahip ülkelerin özelliklerini taşımaktadır. Bu yönü İsviçre’yi refah iş birliği modeline sahip Kıta Avrupa
ülkeleri arasında istisna kılmaktadır. Bununla birlikte İsviçre, kültürel yakınlık ve
organize dinin oynadığı rol bakımından sivil toplumun gelişiminde Almanya ile
benzerlik gösterir (Helmig, Gmür, Bärlocher, Schnurbein, Degen, Nollert, Sokolowski ve Salamon, 2017, s. 137).
Yeni Zelanda’da sivil toplum sektörü, bu alanda çalışan sayısının fazlalığı ve sınırlı
hükûmet desteği bulunması yönleriyle liberal sivil toplumun pek çok özelliğine
sahiptir. Sivil sektörde çalışan sayısının fazlalığı, anlatım ve ifadeye dayalı aktivitelerin yüksekliği ile de sosyal demokrat desene yaklaşmaktadır (Sokolowski ve
Salamon, 2017, s. 149).
Avustralya sivil toplum sektörü, diğer İngilizce konuşulan ülkeler gibi liberal desene benzemektedir. Bu desende sivil toplum alanı büyük olup gönüllü katılımı
görece düşük ve hizmet faaliyetleri baskın bir niteliğe sahiptir. Yine Avustralya’da
hükûmet desteği az, bağış ve aidatlar yüksektir (Lyons, Sokolowski ve Salamon,
2017, s. 162).
Hollanda’da refah iş birliği modeli baskın bir sivil toplum sektörü bulunmaktadır.
Burada sivil topluma hükûmet desteği yüksek, aidat gelirleri görece daha düşük
ve bağışlar ise oldukça düşüktür. Hükûmet desteğinin yüksekliği dolayısıyla sivil
sektörde iş gücünün büyümesi, ekonominin büyümesinden daha yüksektir. Hollanda’da sivil sektörde hizmetlerin ağırlığı fazladır (Sokolowski, Salamon ve Haddock, 2017, s. 175).
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Şili, tanımlanan beş desenin hiç birisine tam uymamaktadır. Sivil toplum alanındaki iş gücünün sayısal yüksekliği, gönüllülerin ağırlığı, hizmet faaliyetlerinin baskınlığı ve gelirlerde hükûmetin payı, Şili’yi gelişmiş ülkelere yaklaştırmaktadır. Şili’de
sivil toplumun Latin Amerika ülkelerinden farklı geliştiği görülmektedir (Irarrazaval, Sokolowski ve Salamon, 2017, ss. 187-188).
Avusturya’da sivil toplum, sosyal demokrat bir niteliğe sahiptir. Sivil toplumda iş
gücünün fazlalığı, yüksek oranda katılım, ifade ve anlatıma dayalı (expressive) faaliyetlerin hizmetlerden yüksek olması, Avusturya’yı bu kategoriye ait kılmaktadır
(Neumayr, Schneider, Meyer, Pennerstorfer, Sokolowski ve Salamon, 2017, s. 203).
Danimarka’da sivil toplum alanı beş kategoriye tam uymamakta, sosyal demokrat
özellikler yanında refah iş birliği özellikleri de göstermektedir (Boje, Ibsen, Fridberg, Habermann, Sokolowski ve Salamon, 2017, s. 217).
Rusya’daki sivil toplum yapısı tipik devletçi bir yapıdır. Düşük iş gücü sayısı, düşük
katılım ve düşük hükûmet desteği bunu teyit etmektedir (Mersianova vd., 2017,
s. 229). Farklı STK’lar, farklı kurumsal ve yasal deneyimler yaşamaktadır. İnsan hakları ve çevre koruma konusundaki STK’lar üzerinde yasal baskı daha yüksek iken
sosyal sektörlerde faaliyet gösteren STK’lara hükûmet fonları ve sosyal yardım hizmetleri daha fazla sunulmaktadır (Skokova vd., 2018, s. 25).
Meksika sivil toplumu da dar sivil toplum alanı, düşük gönüllü sayısı ve düşük
hükûmet desteği ile devletçi bir nitelik gösterir (Villalobos vd., 2017, s. 243).
Portekiz sivil toplumu melez bir yapıda olup refah iş birliği ve devletçi bir desenin
özelliklerini birlikte taşır. Yine de hizmet faaliyetlerinin yüksekliği ve dikkate değer hükûmet katkısının varlığı dolayısıyla refah iş birliği özelliklerinin daha ağırlıklı
olduğu söylenebilir. Portekiz sivil toplumu, devletçi yapıdan daha fazla refah iş
birliği yapısına dönüşmektedir (Franco, Sokolowski ve Salamon, 2017, s. 256).
Türkiye’deki STK’ların politik ve sosyokültürel örüntü bakımından durumu maalesef uluslararası çalışmalarda yer almamakta ve kıyaslama imkânı bulunmamaktadır. Bu konuda kıyaslama bakımından en yakın çalışma olan Özer vd., (2016, s.14)
Türkiye’de sivil toplum örüntüsünün devletçi model örneği olduğunu belirtmektedir. Bunun sebebi olarak aktif nüfus içinde sivil alanda çalışanların oranı, sivil
toplum alanında çalışanlar içinde gönüllülerin oranı ve gelirlerde hükûmetin payının düşüklüğü gösterilmektedir. Mevcut verilerden yola çıkarak Türkiye’deki STK
örüntüsü yukarıda bahsedilen beş örüntüden hiç birisine tam uymamakla birlikte
devletçi karakterin daha baskın olduğunu söyleyebiliriz.
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STK’ların Faaliyet Alanlarına Göre Ülkelerin Dağılımı
STK’ların ağırlıklı faaliyetleri ve organizasyonları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu bölümde öncelikle ülkelere göre bu kuruluşların ana faaliyet alanları bakımından dağılımı, sonra da baskın faaliyet alanlarına göre ülke kümeleri
verilmektedir.
STK’ların faaliyetleri iki temel grupta toplanmaktadır. Birinci grup, hizmet alanı
(service) kategorisi başlığında eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve toplumu geliştirici temel hizmetler gibi alanları kapsar. İkinci grup ise dışavurumcu (expressive) faaliyetler kategorisinde kültür, sanat, politika, inanç, çıkar grupları gibi alanlar için
faaliyet gösteren organizasyonları içine alır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların ana
faaliyet alanlarına göre ülke bazlı dağılımı Şekil 10’da görülmektedir.
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Hizmet

Almanya
ABD
Arjantin
Avusturalya
Avusturya
Belçika
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Filipinler
Finlandiya
Fransa
Güney Afrika
Hindistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Kenya
Kolombiya
Güney Kore
Macaristan
Meksika
Norveç
Pakistan
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Slovakya
Şili
Tanzanya
Almanya
Yeni Zelanda
Ülke Ortalaması

Dışavurumcu (expressive)

Diğer

% 37,1 % 8,1
% 29,0
% 54,4
% 42,4
% 17,3
% 57,3
% 25,4
% 48,7
% 50,3
% 85,2
% 14,2
% 51,3
% 48,6
% 68,5
% 30,8
% 50,5
% 42,9 % 6,6
% 56,9
% 41,8
% 40,9
% 58,1
% 62,0
% 37,1
% 51,5
% 48,5
% 82,8
% 12,2 % 5
% 64,4
% 30,1 % 5,5
% 50,1
% 46,0
% 80,3
% 18,4
% 71,1
% 25,9
% 81,7
% 13,6
% 29,9
% 67,0
% 55,0
% 42,9
% 58,8
% 38,7
% 79,3
% 14,8 % 5,9
% 68,0
% 28,1
% 54,8
% 16,5 % 24,5
% 72,8
% 24,7
% 57,4
% 42,6
% 60,2
% 36,9
% 59,0
% 34,9 % 6,1
% 37,9
% 60,0
% 76,9
% 23,1
% 94,9
% 4,3
% 49,0
% 46,7
% 62,5
% 37,5
% 55,8
% 39,5
% 33,9
% 57,1 % 9,0
% 29,6
% 63,8 % 6,6
% 55,8
% 41,6
% 17,4
% 51,2
% 31,4
% 67,8
% 28,4
% 46,2
% 45,1 % 8,7
% 59,1
% 36,6 4,3
% 54,8

% 66,2

Şekil 10. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Ana Faaliyetlerinin Ülkelere Göre Dağılımı
(Salamon, Sokolowski ve Haddock, 2017, ss. 276-279)
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Türkiye’de STK’lar %53 hizmet
alanında, %19 dışavurumcu
alanlarda ve %19 diğer alanlarda
faaliyet göstermektedir

Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı Kâr
Amacı Gütmeyen Sektör Projesi Türkiye ayağı raporunda 2011 yılı verisine göre Türkiye’de
STK’lar %53 hizmet alanında, %19 dışavurumcu
alanlarda ve %19 diğer alanlarda faaliyet göstermektedir (Özer vd., 2016, s. 11).

STK’lar bölge ve ülke bazında hem sayısal hem de kompozisyon olarak farklılık göstermektedir. Sivil toplum alanında genellikle dört alt faaliyet alanı baskındır: a) Eğitim ve araştırma, b) sağlık, c) sosyal hizmetler ve d) kültür ve boş zaman etkinlikleri
(recreation). Sektördeki harcamaların neredeyse %80’i bu alt alanlarda yapılmaktadır. Sivil toplumda baskın alanlara göre ülkelerin dağılımı Tablo 16’da görülmektedir.
Tablo 16. Alt Sektörlerin Baskınlığı Bakımından Ülkelerin Dağılımı
Baskın sivil toplum alanı

Ülke

Eğitim

Arjantin
Belçika
Brezilya
İrlanda
İsrail
Meksika
Peru
İngiltere

Sağlık

Japonya
Hollanda
ABD

Sosyal hizmet

Avusturya
Fransa
Almanya
İspanya

Kültür ve boş zaman etkinlikleri

Çek Cumhuriyeti
Macaristan
Romanya
Slovakya

Dengeli

Avustralya
Kolombiya
Finlandiya

Kaynak: Salamon vd., 1999, s. 21.
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Alt sektörlerin baskınlığı bakımından ülkelerin dağılımı şu şekilde özetlenebilir
(Salamon ve Anheier, 1996, ss. 8-9):
Eğitim baskın: Japonya ve İngiltere. Bu iki ülkede ilk sırada yer alan eğitim alanı,
toplam giderlerin %40’ından fazlasına ulaşmaktadır. Japonya’da ikinci sırayı sağlık
alırken İngiltere’de ikinci sırayı kültür ve boş zaman etkinlikleri almaktadır.
Sağlık baskın: ABD ve Almanya. ABD’de sağlık %53, Almanya’da ise bu oran %35’tir.
ABD’de hastaneler arasında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar yoğundur.
Sosyal hizmet baskın: Fransa ve İtalya. Sosyal hizmetlerin Fransa’daki ağırlığı %30,
İtalya’da ise %25’ler civarındadır. Bu iki ülkede de eğitim ikinci sırada gelmektedir.
Daha sonra Fransa’da kültür ve boş zaman etkinlikleri, İtalya’da ise iş ve meslek
etkinlikleri öne çıkmaktadır.
Kültür ve boş zaman etkinlikleri baskın: İsveç ve Macaristan. Bu türün İsveç’teki ağırlığı %27, Macaristan’da ise %57 düzeyindedir.
Türkiye’de STK olarak önemli bir ağırlığa sahip dernekler ve vakıfların faaliyet alanlarındaki ağırlık sırası farklılık göstermektedir. Resmî kayıtlara göre dernekler ağırlıklı olarak mesleki dayanışma, spor, din hizmetleri, eğitim, kültür ve insani yardım
konularında faaliyet göstermektedir. Vakıfların faaliyet türü bakımından yoğunluk
sırası ise eğitim, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmet şeklindedir. Çalışan sayıları
açısından değerlendirdiğimizde sağlık, sosyal yardım ve eğitim alanları öne çıkmaktadır. Türkiye’de STK’ların baskın olduğu alanları sayısal veriler yerine alandaki
etki bakımından değerlendirmek daha uygun görünmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de yeterli veriye sahip olmamakla birlikte gözlem düzeyinde eğitim, insani
yardım, dinî hizmetler, sosyal hizmetler ve sağlık alanlarında faaliyetlerin baskın
olduğunu ifade edebiliriz.
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Dünyada 10 milyondan fazla STK bulunduğu tahmin edilmektedir.
ABD’de 1 milyon 500 bin, Almanya’da 600 bin, Hindistan’da 3 milyon 300
bin, Birleşik Krallık’ta 160 binden fazla STK’nın varlığından bahsedilmekte
bunun yanında Güney Afrika’da 136.453 ve Meksika’da 10 bin 700 kayıtlı
STK bulunduğu bilgisi paylaşılmaktadır.
STK’lar sayısal büyüklüğü yanında sektörler arasındaki yeri, istihdamdaki
payı, gelirleri, harcamaları gibi göstergeler bakımından da önemli bir
büyüklüğe ve etkinliğe ulaşmıştır. Ülkelerin iktisadi, sosyal ve ideolojik
konumlarına göre hükûmetlerin STK’lara desteği ile STK’ların gelir ve
harcama kalemlerinde farklılık görülmektedir.
Hükûmetlerin yaptığı sosyal harcamaların İskandinav ülkeleri ile Almanya
ve Fransa gibi sosyal demokrat ve korporatist STK anlayışının baskın
olduğu ülkelerde daha yüksek olduğu buna karşılık ABD, Avustralya ve
Kanada gibi liberal STK anlayışının baskın olduğu ülkelerde ise bu oranın
daha düşük olduğu dikkat çekmektedir.
STK’ların sayısal büyüklüğü, sektörler arasındaki yeri, istihdamdaki
payı, gelirleri, harcamaları gibi göstergelere göre toplanan uluslararası
karşılaştırmalı çalışmalarda Türkiye’deki STK’lara ilişkin veri yok denecek
kadar azdır. Az sayıdaki veri ve istatistiğin de ihtiyatlı yaklaşılması gereken
sayılar içerdiği ifade edilebilir. Bu yüzden STK’lar hakkındaki veri, sayı
ve istatistiklerin daha sistematik tutulmasına ve yöntem olarak daha
uluslararası karşılaştırmalara uygun ve güvenilir veri toplanmasına ihtiyaç
olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır.
Türkiye’deki STK’lara ilişkin sistematik ve güvenilir veri toplamaya yönelik
çalışmaların artması gereği açıktır. Bu çalışmaların bir yandan ulusal
düzeyde kullanıma uygun veri toplama sistematiği diğer yandan da
uluslararası karşılaştırmalı çalışmalarda da kullanılabilecek veri toplama
sistematiğini birlikte gözetmesi önemlidir.
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STK’lar Hakkında Güvenilir Veriye Ulaşma Zorluğu
STK’ların Sınıflandırılması
Dünyada STK’lara İlişkin Sınıflandırmalar
STK’lara Ait Temel İstatistikler
Dernek ve Vakıflara İlişkin İstatistikler
Dernek ve Vakıfların Üye Profili
STK’ların Genel Sorunları

Türkiye’de STK’ların Genel Görünümü

Türkiye’de STK’ların Genel Görünümü

STK’lara Ait Temel İstatistikler
Türkiye’de STK’lar ele alınırken ağırlıklı olarak
tanımlayıcı düzeyde STK sayı ve istatistikleri- Türkiye’de STK’lar faaliyet alanları
ne ulaşılabilmektedir. STK’ların nicel büyük- bakımından zengin bir çeşitlilik
lüğünü gösteren sayılar dışında veriye ulaş- göstermekle birlikte bazı alanlarda
ma kısıtı devam etmektedir. STK’lara yönelik daha aktif ve yoğun faaliyet
paylaşılan verilerin daha detaylı ve niteliği de sergilemektedirler.
yansıtan biçimde olması ihtiyacı dikkat çekmektedir. Bu bölümde ulaşılabilir kaynaklardan yola çıkarak Türkiye’de STK’ların genel görünümü verilmektedir.
Türkiye’de STK’lar faaliyet alanları bakımından zengin bir çeşitlilik göstermekle birlikte bazı alanlarda daha aktif ve yoğun faaliyet sergilemektedirler. STK’lar
değişik statülere sahip kuruluşlardan oluşmaktadır. Sivil toplum kuruluşu denildiğinde dernekler ve vakıfların yanı sıra sendikalar, odalar, birlikler ve kooperatifler ilk akla gelen kuruluşlardır. STK’ları kategorize etmede hukuki statü yaygın
olarak kullanılmaktadır. Statülerine göre STK’lar, Tablo 17’deki başlıklara göre
sınıflandırılmaktadır.
Tablo 17. Statülerine Göre Sivil Toplum Kuruluşu Sayıları
Statü

Sayı

Dernek*

118.940

Vakıf **

5.692

Sendika***

567

Oda****

3.004

Kooperatif*****

53.259

Toplam

181.462

Kaynak:
*https://www.siviltoplum.gov.tr/dernek-sayilari, Erişim Tarihi: 09.01.2020.
**https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_945_290519/02-vakiflarin-turlerine-g.pdf, Erişim Tarihi:
09.01.2020.
***https://www.siviltoplum.gov.tr/dernek-sayilari, Erişim Tarihi: 09.01.2020.
****http://www.tesk.org.tr/resimler/sicil/4.pdf., Erişim Tarihi: 09.01.2020.
*****http://koop.gtb.gov.tr/data/592ea2dd1a79f514ac499aae/TKR-2016-2017%200804-BASIM.pdf, Erişim Tarihi:
09.01.2020.
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Tablo 17’de verilen istatistiklerin erişim tarihi güncel olmakla birlikte oluşturulma tarihleri farklılık göstermektedir. Bu kapsamda istatistiklerin en güncel hâlleri
buraya alınmaya çalışılmış olup dernekler 09.01.2019, vakıflar 07.08.2019, sendikalar 09.01.2019, odalar 31.12.2019 ve kooperatifler 31.12.2016 tarihlerine ait
istatistikleri göstermektedir. Tabloya göre Türkiye’de değişik statülerde 180 binin
üzerinde STK bulunmakta ve bunların büyük bir kısmının derneklerden oluştuğu
dikkat çekmektedir. İkinci sırada kooperatifler gelmektedir. Vakıflar sayıca daha az
olmakla birlikte toplumsal işlevleri bakımından önemli bir kategoridirler. Sadece
dernek ve vakıfları ele aldığımızda toplam STK sayısı 124.632’dir.
Günümüzde çeşitliliği artan STK’lar, yasal işlemleri ve muhatapları konusunda
farklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilidirler. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilmesiyle birlikte vakıflar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar
Genel Müdürlüğü’ne, dernekler İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğü’ne, sendikalar ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na
bağlıdırlar. Kooperatif ve odalar birden çok bakanlık, meslek örgütü ve kurumla
ilişkili olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. STK’ların farklı kurum ve kuruluşlara
bağlı faaliyetlerini yürütmelerinin, iletişim ve koordinasyon sorunlarına sebep olduğu vurgulanmalıdır.
Bu çalışmanın odağı, gönüllülük temelli STK’lar olduğu için bundan sonraki bölümlerde Türkiye bağlamında STK denilince dernek ve vakıflar kastedilmektedir.
Hukuki yapı yerine STK’ların yönelim ve üye motivasyonuna göre oluşturulan Sivil
Topoğrafya Sınıflandırması’na (Yeğen vd., 2010, s. 91) göre bu kuruluşların kategorilere göre ağırlığı Şekil 11’de görülmektedir.
Sivil Topoğrafya Kategorileri

% 17,2

Hemşehri
Yaptırma, yaşatma, güzelleştirme
Sosyalizasyon
Siyasi yönelimli
Kulüp
Yan kuruluş
Pazar eksenli
Meslek/sektör eksenli
Hayırsever
Öz örgüt
Uzman
Himayeci
Savunucu

% 11,4
% 10,7
% 9,8
% 8,4
% 7,2
% 6,5
% 5,6
% 5,3
% 5,1
% 4,7
% 4,3
% 3,3

Şekil 11. Sivil Topoğrafya Sınıflandırmasına Göre STK’ların Dağılımı (YADA, 2015, s. 58)
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Sivil Topoğrafya Sınıflandırması’na göre Türkiye’de STK’lar (yazarlar, gönüllü kuruluş kavramını kullanmaktadır) yoğunluk sırasına göre hemşehri kuruluşları
(%17,2), yaptırma-yaşatma-güzelleştirme (YYG) kuruluşları (%11,4) ve sosyalizasyon kuruluşları (%10,7) olarak sıralanmaktadır. Bu tasnife göre STK’lar arasında savunucu kuruluşlar en düşük orana (%3,3) sahiptir. Sivil Topoğrafya Tasnifi’ne göre
STK’ların yasal statüleri de farklılıklar sergilemektedir. Sosyalizasyon, hemşehri,
pazar eksenli kuruluş ve kulüp türü kuruluşlar dernek statüsünde; hayırsever, yan
kuruluş, siyasi yönelimli kategorilerindeki kuruluşlar ise daha ziyade vakıf statüsündedir (Yeğen vd., 2010, s. 96).
Bu çalışmada, iki STK alt kategorisi olarak dernek ve vakıflara odaklanılmaktadır.
Bu yüzden bundan sonraki bölümde dernek ve vakıflara yönelik sayısal veriler ortaya konulmaktadır.

Dernek ve Vakıflara İlişkin İstatistikler

2017

2018

118.780

2016

114.084

2015

110.798

2014

108.164

2013

106.285

2012

102.621

2011

96.712

87.986

2010

91.874

84.982

09 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye’de 118.940 faal dernek bulunmaktadır. Yıllar
itibarıyla dernek sayılarının istikrarlı bir biçimde arttığı dikkat çekmektedir. Şekil
12’de yıllar itibarıyla dernek sayılarının artış seyri görülmektedir.

2019

Şekil 12. Yıllara Göre Türkiye’de Dernek Sayıları
(https://www.siviltoplum.gov.tr/yillara-gore-faal-dernek-sayilari, Erişim Tarihi: 09.01.2020)

Dernek sayıları yanında bu derneklerin faaliyet alanlarına göre dağılımı Şekil 13’te
verilmiştir.
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37.035

Mesleki ve Dayanışma Dernekleri

26.292

Spor ve Spor ile İlgili Dernekler
Dinî Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine
Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler

18.322

Eğitim Araştırma Dernekleri

6.151

Kültür, Sanat ve Turizm Dernekleri

5.918

İnsani Yardım Dernekleri

5.434

Toplumsal Değerleri Yaşatma
Dernekleri
Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren
Dernekler
Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim
Dernekleri
Çevre, Doğal Hayat, Hayvanları
Koruma Dernekleri
İmar, Şehircilik ve Kalkındırma
Dernekleri

2.632
2.612
2.562
2.448
1.666

Hak ve Savunuculuk Dernekleri

1.476

Engelli Dernekleri

1.394

Düşünce Temelli Dernekler

1.096

Kamu Kurumları ve Personelini
Destekleyen Dernekler
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanında
Faaliyet Gösteren Dernekler

1.053
745

Dış Türkler ile Dayanışma Dernekleri

659

Uluslararası Teşekküller ve İş birliği
Dernekleri

637

Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri

470

Yaşlı Ve Çocuklara Yönelik Dernekler

325

Çocuk Dernekleri 13

118.940

Toplam
Şekil 13. Türlerine Göre Dernek Sayıları Dağılımı

(https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklerin-faaliyet-alanlarina-gore-dagilimi, Erişim Tarihi: 09.01.2020)
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Şekil 13 incelendiği zaman dernek türü olarak sırasıyla Mesleki ve Dayanışma Dernekleri,
Spor ve Spor ile İlgili Dernekler, Dinî Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler ilk sıralarda gelmektedir. Çocuk
Dernekleri sayısının ise oldukça düşük olduğu
dikkat çekmektedir.

Mesleki ve Dayanışma Dernekleri,
Spor ve Spor ile İlgili Dernekler, Dinî
Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine
Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler
ilk sıralarda gelmektedir.

09.01.2020 tarihi itibarıyla (güncellenme tarihi 07.08.2019) Türkiye’de 5.709 vakıf
bulunmaktadır. Vakıf sayılarının yıllara göre dağılımı Tablo 18’de verilmiştir.

Tablo 18. Yıllara Göre Türkiye’de Vakıf Sayılarının Dağılımı
Yıllar (2010-2019)

2010

2011 2012 2013

2014

2015 2016

2017

2018 2019

Mülhak Vakıf Sayısı*

277

271

265

262

260

256

Cemaat Vakıfları Sayısı**

165

166

167

167

167

167

1

1

1

1

1

1

1

4.745

4.881

5.003

5.089

5.094

5.212

5.268

21

23

24

19

17

17

5.345

5.464

5.546

5.543

5.657

5.709

Esnaf Vakfı***
Yeni Vakıf Sayısı****

4.504

4.562

4.650

Yurt Dışında Kurulan
Vakıfların (Yabancı
Vakıflar) Türkiye’deki
Şube/Temsilcilik
Sayısı*****
Toplam

4.746

Kaynak: *https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_943_290519/mulhaksecilmis-konularla-.pdf, Erişim Tarihi: 09.01.2020.
**https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_942_290519/cemaat-secilmis-konularla.pdf,
Erişim
Tarihi:
09.01.2020.
***https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_945_290519/02-vakiflarin-turlerine-g.pdf,
Erişim
Tarihi:
09.01.2020.
****https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_945_290519/03-yeni-vakiflarin-yil-ba.pdf,
Erişim
Tarihi:
09.01.2020.
*****https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_944_290519/05-yabanci-vakiflarla-ilg.pdf,
Erişim Tarihi:
09.01.2020.
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Vakıfların faaliyetlerinin alt alanlara (sektörlere) göre dağılımı Şekil 14’te verilmiştir.
Sayı

Eğitim
Sağlık
Sosyal Yardım
Sosyal Hizmet
Sosyokültürel/Tarih
Mesleki Eğitim
Sanat
Bilim ve Teknoloji
Çevre
Kalkınma
Hukuk, İnsan Hakları, Demokrasi
Spor
Tarım ve Hayvancılık
Personele Yardım
Diğer

1.719
1.607
1.487
1.423
836
480
420
415
405
304
296
272
248
247
423

Şekil 14. Vakıfların Faaliyet Konularına (Sektörler) Göre Dağılımı*
(https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_945_290519/12-sektorel-bazda-yil-ici.pdf, Erişim Tarihi: 09.01.2020)

* Yeni vakıflar, vakıf senetlerinde belirtilen amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmektedir. Bir vakfın
birden çok faaliyet alanı olabilir. Tabloda yer alan vakıf sayıları bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Şekil 14’e göre vakıfların faaliyet türü bakımından yoğunluk sırası eğitim, sağlık,
sosyal yardım ve sosyal hizmet şeklindedir. Dernek ve vakıfların ait olduğu alt kategorilerin, bu kuruluşların beyannamelerinde belirttikleri beyanlarına göre oluşan kategoriler olduğunu vurgulamakta yarar var.
Dernek ve vakıfların faaliyetleri bakımından farklılıklar gösterdiği görülmektedir.
Yeğen ve arkadaşlarının çalışmasına göre (2010, s. 135) etkinlik kümeleri bakımından derneklerin sosyal etkinlikleri daha sık gerçekleştirdiği (%43,8), vakıflarda ise
yardım etkinliklerinin öne çıktığı (%41,5) söylenebilir. Vakıflar (%32,5) bilimsel etkinliklerde derneklerin (%20,8) önüne geçmektedir. İki kuruluş türünde kamuoyuna yönelik etkinlikler gerçekleştirme oranı ise
birbirine yakındır (derneklerde %30,6, vakıflarda
Vakıfların faaliyet türü bakımından %34,2). Spor etkinliklerinde dernekler %25 orayoğunluk sırası eğitim, sağlık, nına sahipken vakıflar bu alanda %12,1 ile daha
sosyal yardım ve sosyal hizmet geride kalmaktadır. Farkın önemli bir sebebinin
şeklindedir. spor kulüplerinin dernek statüsünde olması olduğu söylenebilir. Aynı çalışmada gönüllü kuru90
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luşların en sık yaptığı yardım türleri, ayni yardım (%33,1), kan bağışı organizasyonları (%15,3), öğrencilere burs vermek (%12,9) ve nakdî yardımlar (%11,9) olarak
sıralanmıştır (Yeğen vd., 2010, s. 157). Türkiye’de dernek ve vakıfların faaliyet alanlarına yönelik veri ve çalışmalar, bu STK’ların büyük çoğunluğunun sosyal dayanışma ve sosyal hizmet odaklı faaliyetler yaptığı, buna karşılık politikaları etkileme ve
savunuculuk türü faaliyetlerinin oldukça düşük düzeyde kaldığını göstermektedir.

2014

2015

2016

2017

21.681.502.518,79

17.387.982.238,21

12.323.987.322,27

10.972.337.211,11

Gelir (TL)

9.630.579.249,75

STK’ların gelir sağlama konusunda kısıtları bulunmaktadır. Gelir kalemi bulma, çeşitlendirme ve süreklilik sağlama önemli bir mesele olarak STK yöneticilerini meşgul etmektedir. Veri toplamanın zor olduğu bu alanda, derneklerin resmî kayıtlarda yer alan gelirlerinin toplamları yıllar itibarıyla Şekil 15’te verilmiştir.

2018

Şekil 15. Türkiye’de Derneklerin Gelir Toplamı (TL)
(https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklere-ait-gelir-toplamlari, Erişim Tarihi: 09.01.2020)

Derneklerin gelirlerinin yıllar içinde arttığı, bu artışın 2017 yılından sonra biraz
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bir başka çalışmaya göre (Özer vd., 2016, s. 12) STK’ların toplam gelirleri 2011 yılı
itibarıyla 26 milyar 500 milyon Türk Lirasıdır. STK’ların gelir kaynakları dağılımı ise
şekildeki gibidir.
Üyelik (fee)

Hayırseverlik

% 64,9

% 27,4
Şekil 16. Türkiye’de STK’ların Gelir Kaynakları (Özer vd., 2016)
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Hükümet

% 7,7
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STK’ların ana finans kaynakları; yaklaşık %65 üye aidatları, %27 bireysel hayırseverlik yardımları ve %8 hükûmet yardımlarıdır. Bireysel hayırseverlik yardımları
dünya ortalamasının (%15) üzerinde hükûmet yardımları ise dünya ortalamasının
(%35) altındadır (Özer vd., 2016, s. 7).
Gençlik STK’larına ilişkin bir araştırmada ise bu kuruluşların temel gelir kaynaklarının üyelik aidatları (%39,86) ve bireysel bağışlar (%37,69) olduğu, diğer kaynaklardan sağlanan gelirlerin oranının ise çok düşük düzeylerde kaldığı görülmektedir.
Özellikle katılımcıların sadece %1,28’si uluslararası kamu dışı kuruluşlardan sağlanan proje gelirlerinden faydalandıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, STK’ların
gelir kaynaklarını çeşitlendirme konusunda performanslarının yetersiz olduğunu
ve finansal kırılganlıklarının da yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır (Önder, Akın
ve Ayhan, 2019, s. 56).
Gönüllü kuruluşların yasal statülerine göre gelir düzeyleri önemli farklılıklar göstermektedir. Vakıflar, derneklere nazaran oldukça yüksek bir yıllık gelir ortalamasına sahiptir. Bu sonuç, vakıfların derneklerden daha kurumsal ve daha fazla maddi
varlığa sahip kuruluşlar olduğunun bir başka işaretidir (Yeğen vd., 2010, s. 145).
Türkiye’de özellikle Avrupa Birliği fonlarının son on yıldaki yaygınlığına rağmen
gönüllü kuruluşlarda dış kaynakla bir proje gerçekleştirme oranı hâlâ oldukça düşüktür. Vakıflar arasında derneklere kıyasla yabancı kuruluşlarla ortak etkinlik yapma yüzdesi daha fazladır. Dış kaynakla bir proje yapma oranının düşüklüğünün
sebebi motivasyonel olmayıp daha fazla fon bulma ve proje oluşturma kapasitesi
ile ilgilidir (Yeğen vd., 2010, s. 158).

Dernek ve Vakıfların Üye Profili
09.01.2020 tarihi itibarıyla derneklere üye sayısı 7.372.441 kişidir. Türkiye’de derneklere üye sayıları dikkate alındığında yıllar içindeki değişimi Şekil 17’de verilmiştir.
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2016

2017

7.372.441

2015

7.271.761
2014

11.239.472

2013

11.161.723

2012

10.033.653

9.872.984

2011

10.194.893

9.669.115

2010

9.403.370

8.788.438
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2018

2019

Şekil 17. Derneklere Üye Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
(https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklerin-yillara-gore-uye-sayilari, Erişim Tarihi: 09.01.2020)

Şekil 17’deki derneklere üye sayılarının 2010-2017 yılları arasında küçük artışlarla
istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir. 2017 yılından itibaren derneklere üye sayısında önemli bir düşüş olduğu dikkat çekmektedir. Bunun sebebi, 15 Temmuz
hain darbe teşebbüsü sonrası kapatılan dernekler ve sonraki yıllarda dernek üyeliklerine daha mesafeli duruluyor olmasıdır.
Sivil Toplum Genel Müdürlüğü verilerine göre toplam nüfus dikkate alındığında
derneklere üye sayıları ve bunun cinsiyete göre dağılımı Tablo 19’da verilmiştir.
Tablo 19. Derneklere Üyeliğin Toplam Nüfusa ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Üye Sayısı

Yüzdesi (%)

Türkiye’nin toplam nüfusu

80.810.525

100

Dernek üyesi olmayanlar

73.535.270

91,00

Dernek üyesi olanlar

7.275.255

9,00

Kadın

1.332.961

1,65

Erkek

5.942.294

7,35

Kaynak: https://www.siviltoplum.gov.tr/dernek-uye-sayilarinin-turkiye-nufusuna-orani, Erişim Tarihi: 09.01.2020.

Toplam nüfusun %9’unun dernek üyesi olduğu ve bu oranın %1,65’inin kadınlardan, %7,35’inin erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Dernek üyeliği olanların
%82’sini erkekler, %18’ini ise kadınlar oluşturmaktadır.
93

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü ve Profesyonel Çalışma

Şekil 18’e göre dernek organlarına seçilen üyeler bakımından kadınlar ile erkekler
arasında kayda değer farklar bulunmaktadır.
Dernek organlarında ağırlıklı olarak erkeklerin görev aldığı (%81,15), kadın oranının düşük olduğu (%18,85) görülmektedir.

2.289.055

307.455
30-15

45+

45-30

6.145.319

7.974.154
ERKEK

KADIN

1.851.963 %18,85

%81,15

Derneklerin organlarına seçilen üyelerin yaş dağılımına bakıldığında (Şekil 19),
ağırlığın 45 yaş üstünde olduğunu görülmektedir.

Şekil 18. Organlara Seçilen Üyelerin Cinsiyete
Göre Dağılımı

Şekil 19 . Organlara Seçilen Üyelerin Yaşa
Göre Dağılımı

(https://www.dernekler.gov.tr/tr/anasayfalinkler/organuye-cinsiyet.aspx, Erişim tarihi: 09.01.2020)

(https://www.siviltoplum.gov.tr/organlara-secilenuyelere-ait-yas-bilgileri#, Erişim Tarihi: 21.02.2020)

Vakıfların üye sayıları incelendiğinde vakıf üyelerinin gerçek kişilerden oluştuğu ve
yeni vakıfların üye sayılarının oldukça yüksek olduğu Tablo 20’de görülmektedir.
Tablo 20. Vakıflara Üye Sayıları
Yıllar

2014

2015

2016

2017

2018

Cemaat
vakıflarına
üyelik*

Gerçek kişi 3.971

3.772

3.819

3.705

3.640

Tüzel kişi

40

40

42

42

Yeni vakıflarda
üyelik**

Gerçek kişi 1.165.166

1.064.795

1.091.481

1.146.370

1.219.614

Tüzel kişi

54.052

59.301

31.312

27.927

Toplam

41

24.668

1.189.895 1.118.918 1.150.841

1.177.739 1.247.598

Kaynak: * https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_942_290519/cemaat-secilmis-konularla.pdf, Erişim Tarihi: 09.01.2020.
** https://www.vgm.gov.tr/Documents/webicerik205.pdf, Erişim tarihi: 20.02.2018 (Bu verinin güncel hâline ulaşılamıyor. Bu yüzden 2018 yılında erişilen veri kullanılmıştır).

94

Türkiye’de STK’ların Genel Görünümü

Tablo 20 incelendiği zaman vakıf üyeliklerinde
gerçek kişilerin ağırlıklı olduğu, tüzel kişilerin sayıca daha az olduğu dikkat çekmektedir. 2018 yılı
verisine göre 1.247.598 vakıf üyesi bulunmaktadır.

Vakıf üyeliklerinde gerçek
kişilerin ağırlıklı olduğu, tüzel
kişilerin sayıca daha az olduğu
dikkat çekmektedir.

Türkiye’de vakıflara üyelik durumuna bakıldığında
nüfusun yalnızca 1,4’lük bir yüzdesinin herhangi
bir vakfa üye olduğu anlaşılmaktadır. Bunda vakıfların üye tabanlı kuruluşlar olmaması hatta çoğu vakfın kuruldukları dönemlerdeki mevzuat gereği kurucular
haricinde üye edinmelerine imkân bulunmamasının (artık vakıflara üye olunabiliyor) da etkisi vardır (YADA, 2015, s. 52). Özellikle az sayıda üyeye sahip profesyonel
vakıflar oldukça seçkinci bir yapıya sahiptirler. Vakıfların derneklerin sahip olduğu
türden bir üye ve demokratik katılım sistemine sahip olmaması da bu yapıyı beslemektedir (Akşit vd., 2002, s. 311).
Az sayıda aktif üyeden oluşan ve kitleselleşmeyi hedeflemeyen STK’ların yapısı ile
kitlesel STK’ların yapısı birbirinden farklıdır. Üye sayılarını ortalamalar üzerinden
karşılaştırmak yerine çeşitli kırılım noktalarına göre gruplayarak karşılaştırmak
daha elverişli sonuçlar verecektir. Örneğin; hukuki zorunluluğu karşılamak için
gerekli üye sayısı, organ üyeleri sayılarına göre değişmekle birlikte 20-25 civarındadır. Bu yüzden bu sayıyı kırılma noktası almak uygun olacaktır. Bazı kuruluşlar,
zorunlu üye sayısını sağladıktan sonra bunun çok az üzerine çıkarlar ve kitlesel
olmaktan geri dururlar. Kimi gruplar ise taban bağı ve temsile ve/veya gönüllü
sayısının fazla olmasına önem vermektedirler. Bu yüzden kuruma bağış yapmak
ya da destek olmak isteyen gönüllüler genellikle kuruluşlara üye yapılmaya çalışılmaktadır (YADA, 2015, s. 70).
Türkiye’de sivil toplum çalışmalarına katılımda çok az sayıda kişinin sık ve yoğun
bir katılım sergilediği görülmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de gönüllü çalışmalarına az sayıda ancak yoğun bir şekilde zaman ve emek veren kişilerden bahsedebiliriz. Sosyal nitelikteki bir STK dikkate alındığında gönüllülerinin yaklaşık %30’u
başka STK’da da gönüllüdür. STK’larda uzun süre
aynı STK’da faaliyet gösteren gönüllü sayısı azdır
Türkiye’de sivil toplum
(İçduygu vd., 2011, s. 77).
Türkiye’de STK katılımının oluşturduğu sosyal
sermayenin düşük olduğu bulunmuştur. Ancak
STK’lar içerisinde mevcut köprü kurucu sermaye95

çalışmalarına katılımda çok az
sayıda kişinin sık ve yoğun bir
katılım sergilediği görülmektedir.
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nin (kendinden farklı bireylerle bir araya gelme) zaman içerisinde arttığı görülmektedir. 2000’li yıllarda, Türkiye’de STK’ların faaliyetlerini sürdürdüğü kapsam daralmış olsa da mevcut STK’lar, bu yıllarda daha katılımcı bir demografik yapıya sahip
olmuşlar, 2000’li yılarda daha fazla kadın ve genç, STK’lara katılım göstermişler, STK
katılımcılarının ortalama eğitim seviyesi de yükselmiştir (Cenker-Özek, 2018, s. 72).
YADA’nın (2015, s. 72) araştırma sonuçlarına göre gönüllü kuruluş üyelerinin
ağırlıklı olarak %69,6’sı 31-50 yaş grubu, %16,5’i 50 yaş üstü, %13,8’i ise 30 yaş
ve altında yer almaktadır. Gönüllü kuruluşlarda yöneticilerin yaş profili, üyelerin
yaş profilinden “daha yaşlı” gözükmektedir. Gönüllü kuruluşların yasal statülerine
göre üyelerinin ağırlıklı yaş gruplarına bakıldığında 18-30 yaş grubunda derneklerin oranı %15,2, vakıfların oranı %4,3, 50 yaşın üzerinde üyelere sahip vakıfların
oranı %37,7, derneklerin oranı %13,8 olup 31-50 yaş gruplarında ise derneklerin
oranları dikkate değer biçimde vakıfların oranlarını geçmektedir. Bu durum vakıfların derneklere göre daha yaşlı üyelerden oluştukları ve vakıflara genç katılımının kanallarının derneklere nazaran çok daha zayıf olduğunu göstermektedir
(Yeğen vd., 2010, ss. 103-105).
Gönüllü kuruluşların %43’ünde üyeler ağırlıklı olarak üniversite mezunu,
%36,3’ünde lise mezunu, %20,7’sinde ise ilkokul ya da ortaokul mezunudur. Bu
verilere göre gönüllü kuruluşlara üye olanların, toplumun geneline göre daha
eğitimli kişiler olduğu söylenebilir (YADA, 2015, s. 75). Vakıflarda ağırlıklı olarak
üniversite mezunu oranı %69,8, derneklerde ise bu oran %39,7 olarak bulunmuştur. Bu veri, vakıfların derneklere göre daha eğitimli üyelere sahip olduğunu göstermektedir. Uzmanlık eksenli gönüllü kuruluşların %87,2’sinin ağırlıklı olarak üniversite mezunu üyelerden oluştuğu, siyasi yönelimli, meslek eksenli ve savunucu
kuruluşların da görece daha yüksek eğitimli üyelere sahip olduğu gözlemlenmektedir (Yeğen vd., 2010, s. 114). Türkiye’de STK’ların sahip olduğu sınıfsal yapıya bakıldığında, örgütlü toplulukların büyük ölçüde orta-üst ve eğitimli kesimleri içerdiği görülmektedir (Akşit vd., 2002, s. 311).
Gönüllü kuruluş yöneticileri genellikle kendi hesabına çalışan (%30) veya emekli
olmuş (%27,8) kişilerdir. Diğer yüksek kategoriler; kamu veya özel sektörde ücretli/
maaşlı çalışanlardan oluşmaktadır (kamuda %18,8, özel sektörde %16,2). Kamu yöneticilerinin genellikle kendi meslekleriyle alakalı STK’ların ya da bir hemşehri kuruluşunun kurucu üyesi oldukları görülmüştür. Ev kadınları, işsizler gibi çalışma kültürünün dışındaki kategorilerde olanların yöneticiler arasındaki oranı ise dikkat çekici
ölçüde düşüktür. Özellikle kendi hesabına çalışan ve emekli kategorilerinin öne
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çıkması genellikle sivil faaliyetlerin yükünü “çekenlerin” daha çok kendine zaman
ayırabilecek olan kişiler olduklarını düşündürmektedir (Yeğen vd., 2010, s. 190).
Üyelerin yöneticilere oranla üyesi oldukları STK’nın etkinliklerine daha az katıldığı,
işleyiş üzerine daha az bilgi sahibi oldukları ve karar alma süreçlerinde yönetim
kurullarının büyük bir ağırlığı olduğu görülmektedir. Bir taraftan mevcut hiyerarşik
yapılanmalar demokratik katılımın önünü kesebilmekte diğer taraftan üyelerin ilgisizliği mevcut yapının devamını sağlamaktadır. Bu bakımdan örgüt içi katılım ve
demokrasi konusu, Türkiye’deki STK’ların önde gelen sorunları arasında sıralanmalıdır (Akşit vd., 2002, s. 307). STK’lar daha çok benzer kaygıları ve ortak ilgileri olan
kişilerin bir araya geldiği görece homojen yapılara sahiptir. Özellikle ideolojik kimliği ön planda olan STK’ların daha içe dönük örgütler oldukları ve yer yer dışlayıcı
davrandıkları söylenebilir (Akşit vd., 2002, s. 307). STK’ların sosyal içermeye, farklı
kimlik ve kültürdeki gençleri bir araya getirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık vererek
sosyal olarak dışlanmış gençlerin örgütlenebilmeleri için olanak sağlamaları gerekmektedir (Yentürk, Kurtaran, Uran, Yurttagüler, Akyüz ve Nemutlu, 2006, s. 10).
Genç katılımı ile ilgili olarak ve STK’ların insan kaynakları sorunlarının uzun vadede
çözümü için öğrencilere bu konuda eğitim verilmesi, verilen eğitimlerin uygulama
ağırlıklı olması, sadece lisans düzeyiyle sınırlı kalmayıp ön lisans, orta ve hatta ilköğretime kadar yaygınlaştırılması önerilmektedir (Akatay, 2009, ss. 25-26). Olumlu bir
eğilim olarak bazı STK’ların faaliyetleri, gençleri algılayış tarzı, gençlerle nasıl iş birliği yaptıkları, eğitim ve sorunlarına eğilim yöntemleri ve en önemlisi şeffaf yönetişim
biçimleriyle iyi birer örnek olarak öne çıktıkları görülmektedir (Aksoy ve Şentürk,
2005 akt. İçduygu vd., 2011, s. 80). Araştırmalar, gençlerin kendi kuşaklarından insanların oluşturdukları örgütlenmelerde kendilerini daha rahat hissettiklerini, karar
mekanizmalarına daha doğrudan katılabildikleri için bu tür örgütlenmelere rağbet
ettiklerini göstermektedir. Bu sebeple gençlerin kendi aralarında yapacakları örgütlenmelerin teşvik edilmesi önerilmektedir (İçduygu vd., 2011, ss. 79-80).
Gönüllülük çalışmaları ve projeleri, farklı ölçeklerde, farklı alanlarda ve farklı yaş
gruplarında yürütülmektedir. Ancak gönüllülüğün geliştirilmesi, sivil toplum alanında önemli bir ihtiyaç olarak dikkat çekmektedir. Bu kapsamda yeni projelerin
hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle güçlü ve organize yapılar, sahada gönüllüleri hızlı hareket ettirebilme deneyimi ve kabiliyeti ile
önemli bir katkı sunmaktadır. Bunun bir örneği afet yönetimi alanında çalışmalar yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülmeye
başlanan AFAD Gönüllü Projesi’dir.
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AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dâhil edilmesi amacıyla;
görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir.
AFAD Gönüllüleri; afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma vb.) yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve
böylece toplum, afet ve acil durumlara daha dirençli hâle getirilecektir.
AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha
eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel
AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve
Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin
eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılması hedeflenmektedir.
Kaynak: https://www.afad.gov.tr/afad-gonulluluk-projesi

Bir başka örnek olarak da son yıllarda öne çıkan AHBAP verilebilir. Sanatçı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği, yaklaşık 3 yıldır Türkiye’nin 70
şehrindeki 30 bin gönüllüsüyle yardım faaliyeti yürütmektedir (26.09.2019, Anadolu Ajansı). AHBAP kendisini şu şekilde tanımlamaktadır (https://ahbap.org/
ahbap-nedir): “Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak
üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer
sistemleri ile çalışan, bir iş birliği hareketidir.”
STK’lar ağırlıklı olarak gönüllülerle faaliyetlerini yürütmektedir. STK’lar önemli bir
potansiyel olan genç gönüllüleri çekebilmek için gençlere yönelik faaliyetler yapma, onlarla ilişki ve iletişim kurma ve gönüllüleri yönetme biçimlerini geliştirme
gibi iyileştirmeleri yapabilirler.

STK’ların Genel Sorunları
STK’ların sorunlarına yönelik bir dizi çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda başlangıçta STK’ların genel sorunları dile getirilirken sonraki yıllarda daha spesifik ve
alan bazlı sorunlar üzerinde durulmaya ve yetersiz olsa da veri bazlı sorunlar tespit
edilip ortaya konulmaya başlanmıştır.
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STK’lara yönelik çalışmalarda farklı
sorunlara dikkat çekilse de çoğu çalış- STK’ların sorunlarını tespit etmeye yoğunlaşan
mada ortak başlıklar/konular öne çık- çalışmalarda maddi sorunlar ve altyapı
maktadır. STK’ların genel sorunlarını eksikliği daha fazla vurgulanmaktadır. Kadro,
katılımcılık, kurumsallık ve tanıtım gibi kurum
bu alandaki çalışmaları dikkate alarak
içi sorunlar görece daha az dile getirilmektedir.
aşağıdaki temel başlıklarda sıralamak
mümkündür (Arslan, 2001; STGM, 2012;
YADA, 2015; Güvendi, 2017; Deniz ve Güvendi, 2017; Önder, Akın ve Ayhan 2019):
Tablo 21. STK’ların Genel Sorunları
Sivil toplum kavramını tanımlama ve sınıflandırma sorunu,
Kısa dönemli hareket etme alışkanlığı,
Devletle ilişkiler ve özerk olamama,
İktisadi sorunlar,
Kurum içi ilişkiler, çalışan ve gönüllülerin katılım sorunu,
Üye ilişkileri, üye katılımı ve sürekliliği sağlayamama,
Toplum ve hedef gruplarla ilişkilerde yaşanan sorunlar,
Görünürlük ve bilinirlik eksikliği,
Medya ve halkla ilişkilerde yetersizlik,
Finansal kaynakların yetersizliği ve kaynak geliştirmede yetersizlik,
STK’ların kendi aralarında ilişkiler ve iş birliği eksikliği,
Proje bazlı çalışma eksikliği,
Mekânsal, fiziksel ve teknolojik altyapı yetersizliği,
Nitelikli insan istihdamı yetersizliği,
Uluslarasılaşmada yetersizlik,
STK’ların büyük şehirlerde yoğunlaşması.

STK’ların sorunlarını tespit etmeye yoğunlaşan çalışmalarda maddi sorunlar ve
altyapı eksikliği daha fazla vurgulanmaktadır. Kadro, katılımcılık, kurumsallık ve
tanıtım gibi kurum içi sorunlar görece daha az dile getirilmektedir. Yine bürokratik
ve yasal sorunlar ile devletle ilişkiler, düşük düzeyde dile getirilen sorunlar arasındadır (Yeğen vd., 2010, s. 168). Bir başka çalışmada yetersiz mali kaynaklar dolayısıyla STK’ların düşük kurumsallaşma düzeyinde
kaldığı tespit edilmiştir. Kurumsallaşmanın tek
Kurumsallaşmanın tek sebebinin
sebebinin mali kaynak yetersizliği olmadığı, so- mali kaynak yetersizliği olmadığı,
runlu yönetim yapılarının da bu sonucu doğur- sorunlu yönetim yapılarının da bu
duğu vurgulanmıştır (TÜSEV, 2011, s. 45). Tür- sonucu doğurduğu vurgulanmıştır
kiye’de gönüllü kuruluşların yaşadığı sorunlar,
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doğrudan gönüllü kuruluşların karşı karşıya kaldığı, bir kısmı gönüllü kuruluşların
yeniden yapılandırılması ve desteklenmesi ile çözülmesi mümkün bir kısmı ise ancak gönüllü kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası örgütlenmeler arasında karşılıklı
iletişim ve iş birliği ile çözülebilecek sorunlardır. Sorunların bir kısmı da sistemsel
olup devlet, siyaset ve toplumun sivil topluma bakışı gibi doğrudan sivil toplum
ve gönüllü kuruluşlardan kaynaklanmayan sorunlardır (Yeğen vd., 2010, s. 50).
Akşit ve arkadaşlarının (2002, s. 308) STK üye ve yöneticilerine yönelik tespitleri
önemlidir. Bu araştırmacılara göre STK üye ve yöneticilerinin çoğu Türkiye’de sivil
toplumun yeni yeni geliştiğini ancak güçlü olmadığına inanmakta, kendi STK’larının deneyimlerini referans noktası olarak almakta ve genele ilişkin buradan
yorum çıkarmaktadırlar. Aynı araştırmada STK çalışmaları sırasında daha çok sorunla karşılaşan kişilerin Türkiye’deki sivil topluma ilişkin daha karamsar bir tablo
çizdiği, bu türden problemler tecrübe etmeyenlerin ise daha olumlu olabildiği
tespiti aktarılmaktadır.
Ülkemizde STK’larla ilgili bilimsel yazın ve araştırmalar ağırlıklı olarak STK felsefesi,
STK ve demokrasi, STK ve katılım gibi konular etrafında yoğunlaşmaktadır. Çalışılması gereken bu konuların yanı sıra STK ve yönetim, STK ve verimlilik, STK ve
insan kaynakları ile STK ve istihdam gibi konulara da ağırlık verilmelidir (Özdaşlı
ve Arslan, 2009, s. 163). Ülkemizde özel sektör ve kamu kurumlarındaki mesleki
kurumsallaşma göz önüne alındığında ülkemizin üçüncü önemli sosyal sistemi
olan STK’ların da kurumsal kapasiteyi geliştirme konusunu daha yoğun ele alması gerekmektedir. STK’ların sivil toplumun birçok alanında gelişme göstermesine
karşın kurumsallaşma düzeyinde düşük kaldığı görülmektedir. Kurumsallaşma
düzeyinin gelişmesinin sadece maddi ve teknik kaynaklarla ilişkili olmadığı, öncelikle bir yönetim sorunu olduğu vurgulanmalıdır (TÜSEV, 2011, s. 45).

Ülkemizde STK’larla ilgili bilimsel yazın ve
araştırmalar ağırlıklı olarak STK felsefesi,
STK ve demokrasi, STK ve katılım gibi konular
etrafında yoğunlaşmaktadır. Çalışılması
gereken bu konuların yanı sıra STK ve
yönetim, STK ve verimlilik, STK ve insan
kaynakları ile STK ve istihdam gibi konulara
da ağırlık verilmelidir
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Sektörü Çalıştayları Raporu’nda (2017,
s. 3), STK’larda insan kaynaklarının yetersizliği, fiziksel mekânların yetersizliği ve akademik destek yetersizliklerine
değinilerek bu alanlarda hibe desteklerinin önemine vurgu yapılmıştır. Kurumsal kapasite gelişimi konusunda
verilecek destekler arasında gönüllüle-
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re ulaşma ve gönüllülüğün artırılmasına da değinilmiştir. Bu çalıştayda STK temsilcileri gönüllülerle ilgili şu önerilerde bulunmuşlardır (s. 4):
Gönüllülük ile ilgili yasal mevzuatın iyileştirilmesi,
Gönüllülük kültürünün geliştirilmesi,
Gönüllülük ile ilgili aktörler arasında etkin diyaloğun sağlanması,
Gönüllülük yönetimi gibi konularda proje yapılması.
Türkiye’de gönüllü kuruluşların kısa
vadeli yaşadıkları görülmektedir. Farklı Türkiye’de gönüllü kuruluşların kısa vadeli
koşullar çerçevesinde gelişen, büyü- yaşadıkları görülmektedir. Farklı koşullar
yen hatta yerel sınırlarının dışına çıkan çerçevesinde gelişen, büyüyen hatta yerel
ve uluslararası faaliyetlerde bulunan si- sınırlarının dışına çıkan ve uluslararası
vil toplum kuruluşları, etkin işleyen bir faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşları,
organizasyonel yapıya, finansal kay- etkin işleyen bir organizasyonel yapıya,
naklara ve önemli bir insan kaynağına finansal kaynaklara ve önemli bir insan
ihtiyaç duymaktadır. Diğer bir ifade kaynağına ihtiyaç duymaktadır.
ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden değişim
yönetimi ve kurumsallaşma, STK’ların
odaklanması gereken temel konuların başında gelmektedir (Erdoğmuş, 2018, s.
28). Bir STK’nın amacını gerçekleştirebilmesinde sahip olduğu insan kaynağı ile
finansal kaynağını etkin kullanabilmesi çok önemlidir (Chetkovich ve Frumkin,
2003, s. 564). Bu çalışmanın bundan sonraki bölümünde STK’larda profesyonel ve
gönüllü istihdamı ele alınmaktadır.
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Türkiye’de STK’lar faaliyet alanları bakımından zengin bir çeşitlilik göstermekle birlikte bazı alanlarda daha aktif ve yoğun faaliyetler sergilemektedirler. STK’lar değişik statülere sahip kuruluşlar olup sivil toplum kuruluşu
denildiğinde ilk olarak akla dernekler ve vakıfların yanı sıra sendikalar,
odalar, birlikler ve kooperatifler gelmektedir.
Türkiye’de değişik statülerde 180 binin üzerinde STK bulunmakta ve bunların büyük bir kısmının derneklerden oluştuğu dikkat çekmektedir. İkinci
sırada kooperatifler gelmektedir. Vakıflar sayıca daha az olmakla birlikte
toplumsal işlevleri bakımından önemli bir kategoridir. Sadece dernek ve
vakıfları ele aldığımızda toplam STK sayısı 124.632’dir.
Dernek türü olarak mesleki ve dayanışma, spor ve spor ile ilgili, dinî hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler ilk sıralarda gelmektedir. Çocuk dernekleri sayısının ise oldukça düşük olduğu
dikkat çekmektedir.
Vakıfların faaliyet türü bakımından yoğunluk sırası eğitim, sağlık, sosyal
yardım ve sosyal hizmet vakıfları şeklindedir.
STK’ların sivil toplumun birçok alanında gelişme göstermesine rağmen
kurumsallaşma düzeyinde düşük kaldığı görülmektedir. Kurumsallaşma
düzeyinin gelişmesinin sadece maddi ve teknik kaynaklarla ilişkili olmadığı, öncelikle bir yönetim sorunu olduğu vurgulanmalıdır.
STK’lar hakkındaki bilgi ve verilerin STK pratiğini yeteri kadar yansıtmadığı gözlemlenmekte diğer yandan farklı STK sınıflamaları farklı veri ve istatistiklere ulaştırabilmektedir. Bu yüzden STK’lar hakkındaki veri, sayı ve istatistiklerin daha sistematik tutulmasına ve yöntem olarak daha güvenilir
veri toplanmasına ihtiyaç olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır. Yine STK
alanında çok sayıda araştırma ve çalışma yapılarak daha güvenilir bilgi ve
veriye ulaşmak önemli bir ihtiyaçtır.
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Diğer Bazı Ülkelerde Kâr Amacı Gütmeyen Sektörde İstihdam
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Bu çalışmada, sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için sivil toplum Özellikle karşılaştırmalı istatistiklerde
kuruluşu (STK) kavramı kullanımının ter- ülkelerin kavram ve sınıflama farklılıkları
cih edildiği daha önce belirtilmişti. Daha dikkate alınarak çıkarım ve değerlendirme
önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi yapılması önem arz etmektedir.
literatürde kâr amacı gütmeyen kuruluş,
hükûmet dışı kuruluş, üçüncü sektör kuruluşu gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Bu bölümde özellikle karşılaştırmalı istatistiklerde ülkelerin kavram ve sınıflama farklılıkları dikkate alınarak çıkarım ve
değerlendirme yapılması önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle bu bölümde genel olarak STK kavramı kullanılmakla birlikte yararlanılan kaynaklardaki
kullanımı ve bütünlüğü bozmamak adına mümkün olduğu kadar ilgili kaynağın
kavramı kullanılmaya çalışılmıştır.

STK’ların İstihdamdaki Yeri ve Ağırlığı
STK’lar gönüllü ve ücretli çalışan sayıları bakımından ülkeler arasında farklılıklar
gösterseler de önemli bir ağırlığa sahip olmaya başlamışlardır. Bu bölümde öncelikle veri toplanabilen konularda gönüllü ve profesyonel istihdamına ilişkin bazı
temel göstergelere göre ülkelerin durumu verilmektedir.
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Tablo 22. Bazı Temel Göstergeler Bakımından
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Çalışan Sayıları
Gönüllü
Çalışmanın
Tam Zamanlı
Çalışan
Cinsinden
Sayısal
Karşılığı

Gönüllü
Sayısı

Ücretli
Çalışan
Sayısı

ABD

2013

62.600.000

9.200.000

5.200.000

14.400.000

10,6

Almanya

2004

25,484,000

558.039

1.860.000

2.418.900

6,8

Avustralya

2007

6.100.000

631.000

317.000

948.000

8,8

Avusturya

2001

550.000

86.000

222.000

308.000

7,8

Birleşik
Krallık

2018

20.100.000

865.916

1.622.962

2.536.000

8,5

Kanada

2004

13.300.000

1.524.032

549.000

2.073.000

12,0

Danimarka

2004

1.500.000

140.000

110.000

251.000

8,8

Hollanda

2002

5,300,000

Meksika

2008

İsviçre

2005

Portekiz

Ülkeler

Toplam
Çalışan
Sayısı

İktisadi
Aktif
Nüfus
İçindeki
Payı

Veri
Toplanan
Yıl

840.000

479.000

1.319.000

15,9

1.005.170

323.791

1.328.961

3,1

1.600.000

180.000

107.000

287.500

6,9

2006

1,100,000

184.660

67.000

252.000

4,5

Rusya

2008

2.000.000

554.000

316.000

870.000

1,2

Şili

2004

-

165.000

157.000

323.000

5,0

Yeni
Zelanda

2004

1.229.054

67.000

134.000

201.000

9,6

Türkiye*

2011

8.600.000

321.667

47,373

369,045

1,4

* Türkiye verisi oluşturulurken gönüllü sayıları verisi (8.600.000) STİGM ve VGM verilerinden oluşan dernek ve vakıf üyesi sayılarını göstermektedir. Bu veri dışında Türkiye verisi Özer vd., 2016, s.7’den alınmıştır.

Tablo 22’de sivil toplum kuruluşlarında istihdam sayılarının genel görünümünü karşılaştırmalı görebilmek için ülkeler bir arada verilmiştir. Gelişmeye ve güncellemeye açık bu tabloyu değerlendirilirken ülkelerin STK tanımlama, sınıflama ve veri toplama yöntemlerinden kaynaklanan
kısıtlar dikkate alınmasında yarar var. ABD verisi National Council of Nonprofit, 2017; Birleşik Krallık verisi UK Civil Society Almanac, 2019; Almanya verisi Salamon vd. 2004; Kanada verisi Statistics Canada, 2009 ve diğer ülkelerin verisi Salamon vd., 2017’den yararlanılarak oluşturulmuştur.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, ülke ekonomileri içinde önemli bir ağırlığa sahip
olmaya başlamıştır. Şekil 20’de kâr amacı gütmeyen kuruluşların GSYH’ye katkısı
ücretli çalışanlar, gönüllü çalışanlar ve bunların toplamı olarak görülmektedir.
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Ücretli Çalışanlar

Kanada
İsrail
Mozambik
ABD
Belçika
Yeni Zelanda
Japonya
Avusturalya
Fransa
Norveç
Brezilya
Kırgızistan
Meksika

Çek Cumhuriyeti
Portekiz
Tayland
Ülke Ortalaması

Gönüllüler

% 7,1
% 1,0
% 6,7
% 7,1
% 6,6 % 6,7
% 5,5 % 1,0 % 6,6
% 5,1 % 0,7 % 5,8
% 2,8
% 2,5 % 5,3
% 4,2
% 1,1 % 5,2
% 1,3 % 4,9
% 3,6
% 3,3
% 1,4 % 4,7
% 1,9
% 2,7 % 4,6
% 2,8 % 0,6 % 3,4
% 2,2 % 2,3
% 2,0 % 2,2
% 1,7 % 1,9
% 2,0 % 2,0
% 0,8 % 0,8 % 1,6
% 3,6 % 0,9 % 4,5

% 8,1

Şekil 20. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Ücretli ve Gönüllü Çalışanlar Bakımından GSYH’ye
Katkısı (Salamon, vd., 2013, s. 3)

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların GSYH’ye katkıları ülkeden ülkeye değişmektedir.
Ortalamanın 4,5 olduğu tabloda Kanada, İsrail, Mozambik ve ABD, oranın yüksek
olduğu ülkelerdir. Tayland, Portekiz ve Meksika ise bu oranın düşük olduğu ülkeler
olarak dikkat çekmektedir. Bu şekil, bazı ülkelerde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
sektörünün ekonomide kayda değer bir ağırlığa sahip olduğunu göstermektedir.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşların toplam iş gücü içindeki ağırlığı, uluslararası karşılaştırmalarda dikkate alınan bir göstergedir. Bu kuruluşlardaki iş gücünün toplam iş gücü içindeki payı Şekil 21’de görülmektedir.
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Ücretli Çalışanlar

İsrail
Avusturalya
Belçika
Yeni Zelanda
ABD
Japonya
Fransa
Norveç
Portekiz
Brezilya
Kırgızistan
Çek Cumhuriyeti
Tayland
Ülke Ortalaması

Gönüllüler

% 11,2
% 1,6 % 12,7
% 3,0 % 11,5
% 11,5 % 11,5
% 4,4
% 6,2 % 10,6
% 7,7
% 2,5 % 10,2
% 6,8
% 3,2 % 10
% 5,8
% 3,2 % 9,0
% 3,5
% 4,8 % 8,2
% 4,4 % 4,4
% 3,0
% 3,7
% 2,7 % 2,9
% 1,9
% 2,4
% 0,9 % 0,9
% 5,2
% 2,2 % 7,4
% 8,5

Şekil 21. Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Çalışanlarının (Gönüllü ve Ücretli) Toplam İş Gücündeki Payı
(Salamon vd., 2013, s. 2)

Ekonomistler bir ülkede toplam iş gücünün %5’ini geçen sektörleri ana sektör kabul etmektedir. 2016 yılında ABD’de kâr amacı gütmeyen sektörde 12 milyon 300
bin ücretli çalışan bulunmaktadır. Bu sayı, özel iş gücünün %10,2’sine karşılık gelmektedir. Bu sayılar, kâr amacı gütmeyen sektörün ABD’de iş gücü istihdamı bakımından üçüncü büyük sektör olduğunu göstermektedir (Salamon ve Newhouse,
2019, s. 3). Almanya, Fransa ve İngiltere’de hizmetler sektöründeki istihdamın yaklaşık %9-10’u kâr amacı gütmeyen kuruluşlardadır (Benz, 2005, s. 155).
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar alanında çalışan iş gücünün iktisadi olarak aktif
nüfus içindeki ağırlığı da kayda değer bir orana ulaşmıştır. Bu durum Tablo 23’te
görülmektedir.
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Tablo 23. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Alanındaki İş Gücünün
İktisadi Olarak Aktif Nüfus İçindeki Yeri
JHU/CNP
36 Ülke, 1995-2000
(Salamon vd., 2004)

JHU/CNP
42 Ülke (Türkiye Dâhil)
(akt. Özer vd., 2016)

Ücretli
Çalışanlar (%)

Gönüllüler
(%)

Toplam
(%)

Toplam (%)

Hollanda

9,21

5,07

14,40

15,9

Belçika

8,62

2,32

10,93

13,1

Kanada

-

-

-

12,3

İrlanda

8,28

2,15

10,42

10,9

ABD

6,28

3,49

9,80

9,2

İngiltere

4,84

3,63

8,54

11,0

İsrail

6,61

1,40

8,0

11,8

Fransa

3,70

3,75

7,55

9,0

Norveç

2,69

4,35

7,20

7,3

İsveç

1,74

5,11

7,10

9,6

Yeni Zelanda

-

-

-

9,6

Danimarka

-

-

-

8,8

Avusturalya

4,43

1,90

6,33

8,8

-

-

-

6,9

Almanya

3,54

2,33

5,89

6,8

Finlandiya

2,42

2,77

5,25

5,7

Arjantin

2,93

1,90

4,84

5,9

Avusturya

3,84

1,07

4,92

7,8

İspanya

2,82

1,48

4,31

4,3

Japonya

3,19

1,02

4,21

8,0

Şili

-

-

-

5,0

Portekiz

-

-

-

4,5

İtalya

2,26

1,49

3,76

4,3

Güney Afrika

1,84

1,59

3,45

3,4

Mısır

2,73

0,08

2,81

-

Peru

1,55

0,94

2,50

2,1

Ülke

İsviçre
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Güney Kore

1,88

0,55

2,43

4,2

Kolombiya

1,79

0,56

2,36

2,3

Uganda

0,92

1,33

2,27

2,4

Kenya

1,29

0,82

2,11

2,1

Tanzanya

0,52

1,54

2,08

1,9

Çek
Cumhuriyeti

1,32

0,72

2,04

1,7

Filipinler

0,68

1,18

1,88

1,9

Brezilya

1,43

0,19

1,62

3,3

Fas

0,72

0,79

1,52

-

Hindistan

0,60

0,76

1,36

1,5

-

-

-

1,4

0,94

0,21

1,15

2,0

-

-

-

1,2

Pakistan

0,59

0,40

0,99

1,0

Slovakya

0,57

0,24

0,82

1,0

Polonya

0,64

0,17

0,80

0,9

Romanya

0,35

0,44

0,79

0,7

Meksika

0,26

0,13

0,40

3,1

Gelişmekte
olan ülkeler

1,18

0,73

1,91

Gelişmiş
ülkeler

4,65

2,71

7,41

Ülke
ortalaması

2,72

1,61

4,36

Türkiye
Macaristan
Rusya

5,6

Not: Dinî İbadet Kuruluşları dâhil değildir.
Kaynak: Salamon vd., 2004, s. 296; Özer vd., 2016, s. 8.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi,
1991 yılında 13 ülke ile başladı ve çalışma bugün 40’tan fazla ülkeyi kapsamaktadır.
Yukarıdaki tabloda kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda istihdam edilen iş gücünün
aktif istihdam içindeki oranı iki dönem (36 ülke ve 42 ülke çalışması) olarak verilmektedir. Tablo, toplam oranlar bakımından incelendiğinde, kâr amacı gütmeyen
sektör iş gücünün toplam istihdamdaki payının zaman içinde bir miktar arttığını
göstermektedir. Ülke ortalaması bakımında artış ise yaklaşık %20’lerin üzerindedir.
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Tablo 24’te görüleceği üzere kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki iş gücü, alt alanlar bakımından ülkelere göre dağılımda farklılık göstermektedir.

Eğitim

Sağlık

Sosyal hizmetler

Çevre

Kalkınma

Savunuculuk

Vakıflar

Uluslararası

Profesyonel

Başka yerde sınıflandırılmamış

Almanya

19.7

7.6

21.8

27.2

2.8

4.4

3.3

1.0

1.6

4.2

6.4

2.418.900

ABD

9.0

18.5

34.2

22.1

1.0

4.0

4.9

1.0

0.3

3.9

1.1

13.549.100

Arjantin

13.8

31.5

9.8

13.5

1.6

15.7

1.8

0.1

0.8

8.2

3.2

659.400

Avusturalya

22.7

17.9

14.9

23.6

1.4

10.4

2.9

0.2

0.4

3.3

2.4

579.700

Belçika

11.1

30.5

23.9

22.9

0.5

8.3

0.5

0.3

0.4

1.5

0.0

456.900

Brezilya

15.1

35.1

17.5

19.2

0.2

3.0

0.7

0.0

0.4

8.6

0.3

1.173.800

Çek Cumhuriyeti

35.8

10.6

11.9

13.1

6.1

6.7

3.5

2.2

1.4

8.6

0.0

115.100

Kolombiya

7.5

20.2

15.3

18.7

0.8

18.5

1.6

1.5

0.1

14.9

0.9

377.600

Filipinler

5.6

30.5

2.0

6.2

2.1

21.3

1.7

1.0

0.4

29.3

0.0

517.600

Finlandiya

32.6

12.4

13.1

15.5

0.7

1.6

16.8

0.2

0.4

6.2

0.4

137.600

Fransa

30.0

14.6

9.2

27.4

5.0

4.7

1.9

0.6

2.4

4.3

0.0

1.981.500

Güney Afrika

17.6

5.5

10.0

25.6

5.9

17.9

15.9

0.4

0.0

1.1

0.0

562.400

Güney Kore

4.9

40.5

25.8

15.5

0.0

0.0

9.9

0.0

0.0

3.4

0.0

535.400

Hindistan

12.2

39.3

12.0

31.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

6.035.000

Hollanda

17.2

23.1

29.5

20.3

2.0

1.7

2.9

0.2

1.2

1.8

0.0

1.051.800

İngiltere

27.5

25.4

8.0

16.0

2.4

12.5

1.8

1.3

2.4

1.5

1.2

2.536.000

Ülke

Toplam Çalışan Sayısı

Kültür

Tablo 24. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlardaki İş Gücünün Alt Alanlar Bakımından
Oransal Dağılımı ve Toplam Çalışan Sayısı (36 Ülke, 1995-2000)

Avusturya

Fas
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İrlanda

10.5

43.0

23.3

13.0

0.9

5.7

0.5

0.7

0.4

1.7

0.3

150.300

İspanya

15.2

20.6

10.5

30.8

3.0

9.2

5.9

0.1

2.6

1.8

0.2

728.800

İsrail

8.6

41.4

27.2

16.0

0.6

0.8

2.0

1.6

0.1

1.6

0.0

176.700

İsveç

45.5

6.8

0.9

10.5

2.1

4.4

10.2

0.2

2.3

15.4

1.7

342.900

İtalya

23.9

14.8

18.0

26.1

1.2

3.6

3.0

0.8

0.6

6.7

1.2

950.100

Japonya

5.5

18.5

37.3

17.3

0.7

1.9

0.5

1.1

1.6

5.0

10.7

2.835.200

Kenya

4.7

10.8

10.1

18.6

4.0

20.2

5.3

0.3

0.0

1.5

24.5

287.300

Macaristan

36.8

8.9

4.7

15.1

2.2

11.3

2.3

3.7

1.0

14.0

0.0

54.800

Meksika

6.4

30.7

8.4

16.3

1.8

1.2

0.8

0.8

0.0

33.6

0.0

141.000

Norveç

41.2

11.2

6.0

14.0

0.6

4.3

6.3

0.2

2.9

13.1

0.3

163.000

Pakistan

5.2

56.6

10.4

8.0

0.3

7.8

10.0

0.0

0.0

1.7

0.0

442.700

Peru

2.5

45.2

2.6

38.3

0.4

8.8

0.5

0.9

0.0

0.9

0.0

210.000

Polonya

32.7

22.2

6.7

19.5

1.7

1.0

1.0

0.4

1.0

10.8

3.0

154.600

Romanya

28.6

15.1

8.5

32.2

2.2

2.4

3.8

1.0

4.0

2.4

0.0

83.900

Slovakya

37.0

20.4

1.9

10.1

9.0

1.1

3.8

5.6

0.9

9.1

1.1

23.000

Tanzanya

10.3

11.7

10.5

16.4

10.6

12.8

7.1

7.8

3.9

3.2

5.8

330.900

Uganda

22.7

12.8

6.7

28.8

1.0

20.2

0.5

1.0

0.2

3.3

2.6

228.600

Gelişmekte
olan ülkeler

16.6

24.9

9.7

19.3

2.8

9.4

3.9

1.5

0.8

8.6

2.6

12.720.200

Gelişmiş
ülkeler

21.4

20.4

18.5

20.2

1.7

5.2

4.2

0.6

1.3

4.8

1.7

28.242.700

36 ülke

18.8

22.9

13.7

19.7

2.3

7.5

4.0

1.1

1.0

6.9

2.2

40.962.800

Mısır

Kaynak: Salamon vd., 2004, s. 298.

Türkiye’de sivil toplum faaliyetlerinin alt alanlar bakımında dağılımı yukarıdaki
tablo ile birebir karşılaştırma imkânı vermese de şu şekildedir: Sosyal hizmetler
%26, kültür ve boş zaman aktiviteleri %19, sağlık %17, eğitim ve araştırma %10 ve
diğer %28 (Özer vd., 2016, s. 10).
Kâr amacı gütmeyen kuruluşların ana harcama kalemleri içinde çalışanlara yönelik harcamalar önemli bir yer tutmaktadır. Şekil 22’de ana harcama kategorilerine
göre dağılım görülmektedir.
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% 71
% 71

Amerika
Avusturalya

% 59

Belçika
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
İsrail
Japonya
Kanada
Kırgızistan
Meksika
Mozambik
Portekiz
Tayland
Yeni Zelanda
Ülke Ortalaması

% 39
% 54
% 47
% 49
% 58
% 51
% 62
% 56
% 46
% 51
% 41
% 54

Şekil 22. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Ana Harcama Kalemleri içinde Çalışan
Harcamalarının Payı (Salamon vd., 2013, s. 7).

Şekil 22 incelendiğinde kâr amaçsız kuruluşların harcamalarının yarıdan fazlası
(%54) çalışan giderleridir. Bu oranlar, ABD ve Avustralya’da %70’lerin üzerindedir.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşların kâr amaçlı kuruluşlara göre daha düşük ücret
verdiği kanaati yaygındır ancak bu konudaki bazı veriler bu kanaati desteklememektedir. Hatta kâr amacı gütmeyen kuruluşların yoğunlaştığı üç sektörde (sağlık,
eğitim, sosyal hizmetler) ortalama ücretlerin daha yüksek olduğu görülmektedir
(Salamon ve Newhouse, 2019, s. 10). İlerleyen sayfalarda Şekil 23’te verilen ABD
örneğinde bu durum açıkça görülmektedir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların kâr
amaçlılardan daha yüksek ücret ödemelerinin arkasında yatan sebebin vergiden
muaf olmaları şeklinde ifade edilmektedir (DiMaggio ve Anheier, 1990, s. 148).
Burada ifade edilen bulgunun nitelikli çalışan profili gerektiren alanlarda faaliyet gösteren kâr amacı
Kâr amaçsız kuruluşların
gütmeyen kuruluşlar için geçerli olduğunu ifade
harcamalarının yarıdan fazlası
etmek daha doğru görünmektedir. Bu bulgunun
(%54) çalışan giderleridir.
tüm STK’lar için genellenemeyeceği ve genel olarak
STK’larda ücretlerin daha düşük olduğunu vurgulamakta da yarar var.
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ABD’de Kâr Amacı Gütmeyen Sektörde İstihdam
Burada kâr amacı gütmeyen sektörün daha geniş olduğu ABD ile ilgili birkaç bulgu paylaşılmaktadır. Öncelikle Şekil 23’te bu sektörde istihdamın alt faaliyet alanlarına göre dağılımı verilmektedir.
Hastaneler
Eğitim
Sosyal Destek (asistance)
Ayakta Sağlık Hizmeti
Huzurevleri
Dernekler (Associations)
Diğer Hizmetler
Sanat ve Rekreasyon
Profesyonel Hizmetler
Diğer Alanlar
Toplam

% 34
% 16
% 12
% 11
% 10
%7
%4
%3
%2
%2
% 100

Şekil 23. ABD’de 2016 Yılında Kâr Amacı Gütmeyen Sektörde İstihdamın Alt Alanlara Göre Dağılımı
(Salamon ve Newhouse, 2019, s. 8)

ABD’de kâr amacı gütmeyen sektörde istihdamın ağırlıklı olduğu alanlar sırasıyla
sağlık, eğitim ve sosyal destek alanlarıdır.
Kâr amacı gütmeyen sektörün alt alanlarının özel kesim istihdamı içindeki payı ise
Şekil 24’te görülmektedir.
Tüm Eğitim*
Yükseköğretim Eğitimi
İlk ve Ortaöğretim
Tüm Sağlık*
Hastaneler
Huzurevleri
Ayakta Sağlık Hizmeti
Sosyal Destek (Assistance)
Sanat ve Rekreasyon

% 71,4
% 92,1
% 84,8
% 43,6
% 84
% 35,7
% 19,1
% 42,3
% 15,5

Şekil 24. ABD’de 2016 Yılında Özel İstihdamda Kâr Amacı Gütmeyen Sektörün Payı
(Salamon ve Newhouse, 2019, s. 9)
*Hükûmetin yürüttüğü kuruluşlardaki istihdam dâhil edilmemiştir.
**Kamu hastaneleri dâhil edildiğinde kâr amacı gütmeyen kuruluşların hastanelerdeki payı %66’ya ulaşmaktadır.
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Eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen kuruluşların özel
kesim istihdamı içindeki paylarının oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir.
ABD’de 2013 yılında kâr amacı gütmeyen sektörde 14 milyon 400 bin çalışan (toplam iş gücünün %10,6’sı) bulunmaktadır. Bu sektörde ödenen 634 milyar dolar, ülkedeki ödenen tüm ücretlerin %8,9’una karşılık gelmektedir (National Council of
Nonprofit, 2017). Faaliyet alanı ve organizasyondaki seviyesi ayrımına bakılmadan
STK çalışanına 2013 yılında yıllık ortalama 43.178 dolar ödenmiştir. Bu tutar, ödemenin en düşük olduğu alanlarda 21.000 dolara düşerken ödemenin en yüksek
olduğu alanlarda 97.000 dolara ulaşmaktadır. STK’larda ücretsiz gönüllü çalışanların zaman olarak katkısı ücrete çevrilirse bu katkı 167 milyar 200 milyon dolara
karşılık gelmektedir (McKeever ve Gaddy, 2016).
Kâr amaçsız faaliyetlerin büyük çoğunluğu (%81) sağlık hizmetleri, eğitim ve
sosyal hizmetler alanındadır. Bu alt sektörler kendi aralarında sağlık hizmetleri
(%55), eğitim (%14) ve sosyal hizmetler (%12) olarak dağılmaktadır (Salamon ve
Newhouse, 2019, s. 8).
Alt alanlar bakımından kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile kâr amaçlı kuruluşların
ödedikleri ücretler karşılaştırmalı olarak Şekil 25’te verilmiştir.
Kâr Amacı Gütmeyen

Tüm Eğitim*
Yükseköğretim Eğitimi
İlk ve Ortaöğretim
Hastaneler
Huzurevleri
Ayakta Sağlık Hizmeti
Sosyal Destek (Assistance)
Sanat ve Rekreasyon

Kâr Amacı Güden

1.029

708
1.224

780
1.196
961
1.364

598
552
561

961
728
1.051
1.101

735
735

Şekil 25. ABD’de 2016 Yılında Bazı Seçilmiş Alanlarda Kâr Amacı Gütmeyen ve Kâr Amacı Güden
Kuruluşların Dolar Olarak Haftalık Ortalama Ücretleri (Salamon ve Newhouse, 2019, s. 10)

Şekil 25’e göre sanat ve rekreasyon alanı dışında tüm alanlarda kâr amacı gütmeyen kuruluşların ortalama ücretleri daha yüksektir.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sektörü, iktisadi daralma dönemlerinde kâr amacı
güdenlerden daha fazla oranda büyüdüğü bulgusu Şekil 26’da görülmektedir.
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16,7
8,5

8,5

9,1
4,6

Kâr Amacı Gütmeyen
Kâr Amacı Güden

-4,1
2007-2012

2007-2016 Arası Toplam

2012-2016

Şekil 26. ABD’de 2016 Yılında Kar Amacı Gütmeyen ve Kâr Amacı Güden Kuruluşlarda İstihdamdaki
Büyüme (Salamon ve Newhouse, 2019, s. 11)

Avrupa’da Kâr Amacı Gütmeyen Sektörde İstihdam
Avrupa’da STK alanı için literatürde üçüncü sektör kavramı daha yaygın kullanılmaktadır. Avrupa’da üçüncü sektörde istihdam ve sektörün yapısı Tablo 25’te verilmiştir.
Tablo 25. Avrupa’da Üçüncü Sektörde İstihdam ve Sektörün Yapısı
Üçüncü Sektörde İstihdam
Ülkeler

Almanya

Üçüncü Sektörün Yapısı

Toplam Sivil
Tam Zaman Karşılığı (Full-Time
İstihdamın
Equivalent) Kişi Sayısı
Yüzdesi

Kooperatifler
(Cooperatives)

Dernekler
(Associations)

Ortaklıklar
(Mutuals)

1.860.861

12,56

24

68

8

Avusturya

233.662

6,91

24

75

3

Belçika

206.127

5,85

17

77

6

Danimarka

289.482

12,56

26

74

0

Finlandiya

138.580

6,92

55

45

0

1.214.827

5,93

24

69

7

Hollanda

769.000

14,69

14

86

0

İngiltere

1.622.962

7,32

7

90

3

İrlanda

151.682

12,57

21

78

1

İspanya

878.408

7,45

46

53

1

İsveç

180.793

5,15

50

46

4

İtalya

1.146.968

5,88

42

58

0

Fransa

Lüksemburg
Portekiz
Yunanistan

6.740

4,16

29

70

*13

110.684

2,51

44

55

1

68.170

1,81

17

81

2

Kaynak: Greffe, 2003, s. 192.
*Lüksemburg toplamı 100’ü geçmektedir. Orijinal kaynakta 13 olarak geçtiği için 13 olarak bırakılmıştır.

Greffe’nin CRIEC’in 1999 verisinden derlediği bu tabloda, Avrupa’da üçüncü sektördeki istihdam durumu görülmektedir. Avrupada üçüncü sektörde 8.879.546 tam
116

Dünyada STK’larda İstihdamın Görünümü

zaman eşiti (FTE) iş bulunmaktadır. AB ülkelerinde
üçüncü sektörde istihdamın toplama oranı %6,6 düze- AB ülkelerinde üçüncü
yindedir. Üçüncü sektörü oluşturan bileşenler, değişik sektörde istihdamın toplama
yaklaşımlar tarafından farklı tanımlandığı için üçüncü oranı %6,6 düzeyindedir.
sektörün yapısı ülkeler bazında ayrıca verilmiştir. Bu
dağılıma göre üçüncü sistemin yapısı bakımından
AB ülkeleri ortalamaları; kooperatifler %25, dernekler %71 ve ortaklıklar (mutuals)
%4’tür. Bu dağılımda üçüncü sektörde derneklerin ağırlığı dikkat çekmektedir.
Kuzey Avrupa
Güney Avrupa
İskandinavya
Merkez ve Doğu Avrupa
29 AB Ülkesi Ortalaması

% 13,8
% 13,2
% 14,9
% 9,4
% 12,9

Şekil 27. 2014 Yılı Avrupa’da Bölgelere Göre Toplam İstihdamda Üçüncü Sektörde İstihdam Oranları
(Salamon ve Sokolowski, 2016, s. 15)

Şekil 27’ye göre İskandinavya ülkelerinde üçüncü sektörde istihdam oranı diğer bölgelere göre biraz daha yüksek, Merkez ve Doğu Avrupa’da ise daha düşük görünmektedir.
Şekil 28’e göre Avrupa ülkelerinde üçüncü sektör iş gücü sayısı bakımından ön
sıralardadır.
Tam Zamanlı İş Gücü (Milyon)

32.0
30.7
28.3

İmalat (manufacturing)
Ticaret
Üçüncü sektör (Kâr amacı gütmeyen sektör)
İnşaat
Taşımacılık
Beslenme ve Barınma
İletişim ve Haberleşme
Finans ve Sigorta
Emlak

14.4
13.1
12.5
6.6
6.1
2.5

Şekil 28. 2014 Yılı 29 AB Ülkesinde Üçüncü Sektör İş Gücünün Ana Sektörler İçindeki Yeri
(Salamon ve Sokolowski, 2016, s. 8)

Şekil 28, üçüncü sektör iş gücünün imalat ve ticaretten sonra sektörler arasında
üçüncü sırada yer aldığını göstermektedir.
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Diğer Bazı Ülkelerde Kâr Amacı Gütmeyen Sektörde İstihdam
2008 yılı rakamlarına göre Rusya’da STK’larda ücretli çalışan sayısı 554.000, gönüllü çalışan sayısı ise yaklaşık 2 milyondur. Ücretli çalışan sayısına 316 bin tam zamanlı çalışana denk gelen gönüllü çalışma ilave edildiği zaman Rusya’da STK’larda
toplam 870 bin ücretli çalışan sayısına ulaşılmaktadır. Bu sayının aktif çalışan nüfus
içindeki payının %1,2 olduğu görülmektedir. Rusya STK’larında gönüllü ve ücretli
çalışan sayıları diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman düşük kalmaktadır (Mersianova
vd., 2017, s. 224). Rusya’da ücretli ve gönüllü çalışanların %34’ü hizmetler, %57’si
kültür-sanat, spor, savunuculuk vb. faaliyetler, %9’u da diğer alanlarda faaliyet
gösteren STK’larda görev almaktadır. Rusya’daki STK çalışanlarının %57’sinin kültür-sanat, spor, savunuculuk vb. faaliyetler yürüten STK’larda görev alması, devletçi STK geleneği için yüksek bir oran olarak dikkat çekmektedir. Hizmet sunan
STK’larda çalışan oranlarının daha düşük olması ise devletin bu alanlarda hizmet
sunuyor olmasındandır (Mersianova vd., 2017, s. 226).
2008 rakamlarına göre Meksika’da STK’larda tam zamanlı çalışmaya denk (FTE)
1.005.170 ücretli çalışan ve 323.791 gönüllü çalışan bulunmaktadır. Dinî ve politik
organizasyonlarda çalışanlar bu rakama dâhil değildir. Bu organizasyonlarda çalışanlar da dâhil edildiğinde gönüllü sayısının 484 bine, STK’larda toplam çalışan
sayısının ise 1 milyon 500 bine ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu 1 milyon 500 binlik
sayı, iktisadi olarak aktif nüfus içinde %3,1’lik bir orana karşılık gelmektedir (Villalobos vd., 2017, s. 238). Meksika’da sağlıklı veriye ulaşamama kısıtı dikkate alınmakla birlikte STK’ların sayısal büyüklüklerinin karşılaştırmalı çalışmalara bakınca
düşük kaldığı görülmektedir. Meksika’da ücretli ve gönüllü çalışanların %59’u hizmetler, %35’i kültür-sanat, spor, savunuculuk vb. faaliyetler, %6’sı da diğer alanlarda faaliyet gösteren STK’larda görev almaktadır. Bu oranlar, karşılaştırma yapılan
ülke dağılımlarına yakındır (Villalobos vd., 2017, s. 241).
Güney Kore’de kâr amacı gütmeyen sektörün büyümesi, bu alanda istihdam fırsatlarını da artırmıştır. 1990’ların sonundaki finansal krizde istihdamda azalma
görülmesine rağmen kâr amacı gütmeyen kuruluşlar önemli bir istihdam kaynağı
olmuştur. Güney Kore’de 2003 yılında kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda istihdam
edilen kişi sayısı yaklaşık 585 bindir. Bu sayı, tarım çıkarıldığında hizmetler sektörü
içinde %9,5 ve toplam istihdamda %2,9’luk bir orana karşılık gelmektedir (Kang,
Huh, Cho ve Auh, 2015, s. 2).
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Kâr amacı gütmeyen sektörde çalışan sayısı ve nüfusa oranı önemli rakamlara
ulaşmış görünmektedir. Bu tür tabloları incelerken ve kıyaslama yaparken ülkeler
ve bölgeler arası sınıflandırma farkları ve veri güvenliği kısıtlarını akılda tutmak
önem arz etmektedir.

STK’larda Gönüllü Çalışmanın Ağırlığı ve Yeri
STK alanında gönüllü çalışan sayıları önemli rakamlara ulaşmıştır. STK’lar sundukları hizmetlerin önemli bir kısmını gönüllüler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Çok
çeşitli faktörler, insanları STK’larda gönüllü çalışmaya sevk etmektedir. 29 Avrupa
ülkesinde 2014 yılı verisine göre üçüncü sektör iş gücünün %45’i ücretli, %55’i gönüllü çalışanlardan oluşmaktadır (Salamon ve Sokolowski, 2016, s. 9).
Kâr amacı gütmeyen sektörde gönüllü çalışmanın belli bir iktisadi değere karşılık geldiği görülmektedir. Çalışmanın yapıldığı yıl rakamları ile 36 ülkenin gönüllü
katkısı 316 milyar doların üzerindedir. Bu büyüklük, bir ülke olarak kabul edilirse
çalışmanın yapıldığı yıllarda iktisadi olarak ilk on ekonomi içinde yer alacak bir
büyüklüğe karşılık gelmektedir.
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Tablo 26. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Gönüllü Çalışma (36 Ülke, 1995-2000)
Gönüllü Çalışmanın
Değeri (milyon dolar)
Ülke
Almanya

Gönüllü Çalışanlar
Sayı (bin)

Yetişkin nüfusa oranı (%)

48.433,0

7.071

10

109.012,6

44.564

22

Arjantin

2.693,2

1.913

8

Avusturalya

4.484,8

1.832

13

Avusturya

1.380,4

550

8

Belçika

4.197,7

809

10

Brezilya

754,1

6.483

6

Çek Cumhuriyeti

196,4

381

5

98,4

699

4

775,9

2.833

6

2.657,5

326

8

41.929,6

6.536

14

960,5

2.659

9

Güney Kore

2.433,2

1.204

3

Hindistan

1.355,9

16.490

2

Hollanda

16.991,6

1.962

16

İngiltere

21.976,2

14.357

30

İrlanda

715,6

293

11

İspanya

7.055,1

1.681

5

İsrail

894,7

235

6

İsveç

10.206,1

2.009

28

İtalya

8.290,7

2.048

4

23.354,8

485

0,5

52,0

955

6

229,1

1.149

5

ABD

Fas
Filipinler
Finlandiya
Fransa
Güney Afrika

Japonya
Kenya
Kolombiya
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Macaristan

49,7

277

3

219,6

30

0,1

22,1

233

1

4.255,8

1.847

52

Pakistan

68,1

133

0,2

Peru

38,2

729

5

Polonya

150,8

3.614

12

Romanya

155,0

325

2

Slovakya

7,3

149

4

Tanzanya

289,5

2.092

11

Uganda

30,5

2.606

23

Toplam

316.415,6

131.557

-

Meksika
Mısır
Norveç

Gelişmekte olan ülkeler

6

Gelişmiş ülkeler -

15

36 ülke ortalaması -

10

Kaynak: Salamon vd., 2004, s. 297.

STK’larda toplam çalışanlar arasında gönüllük oranı, uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan bir göstergedir. Şekil 29’da kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda toplam
çalışanlar içinde gönüllülük oranları verilmiştir.
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Almanya
Amerika
Arjantin
Avusturalya
Avusturya
Belçika
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Filipinler
Finlandiya
Fransa
Güney Afrika
Hindistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Kenya
Kolombiya
Kore
Macaristan
Meksika
Norveç
Pakistan
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Slovakya
Şili
Tanzanya
Türkiye
Uganda
Yeni Zelanda
Ülke Ortalaması

% 45
% 32
% 46
33
% 72
% 26
% 19
% 16
% 44
% 62
% 54
% 34
% 49
% 56
% 36
% 53
% 21
% 35
% 12
% 74
% 37
% 43
% 19
% 26
% 39
% 24
% 40
% 19
% 33
% 62
% 45
% 38
% 21
% 27
% 57
% 36
% 28
% 49
% 75
% 13
% 59
% 67
% 40

Şekil 29. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Toplam Çalışanlar İçinde Gönüllülük Oranı
(Özer vd., 2016, s. 9)
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Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda gönüllü çalışanların toplam çalışanlara oranı,
42 ülke ortalamasında %40’tır. Bununla birlikte ülkeler bazında ciddi farklar görülmektedir.
Gönüllü çalışmanın global dağılımı gelir düzeyine göre Tablo 27’de, coğrafi dağılıma göre ise Tablo 28’de verilmiştir.
Tablo 27. Global Gönüllü İş Gücünün Gelir Düzeyine Göre Dağılımı
Gelir Düzeyi

Gönüllüler

Nüfusun Yüzdesi

Sayı (milyon)

Yüzde

Düşük

297.1

30,6

32,1

Orta-Alt

304.2

31,1

37,3

Orta-Üst

114.5

11,8

12,9

Yüksek (OECD dışı)

13.2

1,4

1,0

Yüksek (OECD)

242.1

24,9

16,7

Toplam

971.0

100

100

Kaynak: Salamon, Sokolowski ve Haddock, 2011, s. 238.

Yetişkin nüfusta gönüllü oranları yüksek gelire sahip ülkelerde daha yüksektir.
Tablo 28. Global Gönüllü İş Gücünün Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı
Gönüllüler
Sayı (milyon)

Yüzde

Nüfusun
Yüzdesi

Kuzey Amerika

107.0

11,0

7,3

Güney Amerika

55.9

5,8

6,7

Batı Avrupa

98.8

10,2

7,2

Doğu Avrupa ve Rusya

71.8

7,4

7,1

Orta Doğu

63.7

6,6

6,1

Afrika

75.5

7,8

9,2

Yakın Doğu

204.2

21,0

26,0

Güney Asya ve Endonezya

285.4

29,4

30,0

Avustralya ve Yeni Zelanda

8.7

0,9

0,4

971.0

100

100

Coğrafi Bölge

Toplam
Kaynak: Salamon vd., 2011, s. 238.
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Coğrafi bölgeler bakımından gönüllülerin yarısından biraz fazlası (%51), dünya nüfusunun %56’sının yaşadığı Asya bölgesindedir. Bu bölgeyi sırasıyla Kuzey
Amerika (%11) ve Batı Avrupa (%10,2) takip etmektedir. Daha sonra Afrika (%7,8),
Doğu Avrupa (%7,4), Orta Doğu (%6,6) ve Güney Amerika (%5,8) gelmektedir.
ABD’de yaklaşık 83 milyon 900 bin yetişkin gönüllü olduğu, bunun toplam yetişkin nüfusun %44’üne karşılık geldiği, bunların %67’sinin ise kâr amacı gütmeyen
kuruluşlarda çalıştığı aktarılmaktadır. Avrupa’da ise yetişkin gönüllülerin oranı ortalama %23’ler düzeyindedir (Pennerstorfer ve Trukeschitz, 2012, s. 183).
Kuşaklar bakımından ABD’de gönüllülüğün durumu Tablo 29’da verilmiştir.
Tablo 29. ABD’de Sayılarla Gönüllülük (2015)
Geleneksel kuşak
11 milyon gönüllü
Sunulan hizmetin karşılığı 1 milyar 900 milyon saat
Sunulan hizmetin katkısı 45 milyar 400 milyon dolar
Ortalama yıllık 39 saat katkı
Bebek patlaması kuşağı
19 milyon 200 bin gönüllü
Sunulan hizmetin karşılığı 2 milyar 700 milyon saat
Sunulan hizmetin katkısı 63 milyar 700 milyon dolar
Ortalama yıllık 60 saat katkı
X kuşağı
19 milyon 900 bin gönüllü
Sunulan hizmetin karşılığı 2 milyar 300 milyon saat
Sunulan hizmetin katkısı 53 milyar 700 milyon dolar
Ortalama yıllık 48 saat katkı
Milenyum kuşağı
16 milyon 900 bin gönüllü
Sunulan hizmetin karşılığı 1 milyar 600 milyon saat
Sunulan hizmetin katkısı 38 milyar 500 milyon dolar
Ortalama yıllık 35 saat katkı
Kaynak: Nonprofit Business Advisor, February, 2017.

2015 yılında 16 yaş ve üzeri 62 milyon 600 bin (%24,9) ABD’li son bir yıl içinde en
az bir kere gönüllü faaliyete katıldığını belirtmiştir. Gönüllü faaliyete 7 milyar 900
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milyon saat ayrılmış olup yıllık ortalama kişi başına
52 saatlik bir katılım söz konusudur. Gönüllü katkısının 184 milyar dolar değerinde ekonomiye katkı
sağladığı bunun bir saatlik değerinin 24,14 dolar
olduğu tahmin edilmektedir (National Council of
Nonprofit, 2017).

Ülkelerin sosyal ve iktisadi
koşullarına bağlı olarak
STK’larda istihdam oranları ve
koşulları da farklılaşmaktadır.

ABD’de gönüllülük oranı 35-44 yaş aralığında %28,9; 45-54 yaş aralığında %28;
16-19 yaş aralığında %26,4; 20-24 yaş aralığında ise %18,4 olarak en düşük seviyededir. Evliler %29,9 ile hiç evlenmemişlere göre (%19,9), eğitimliler daha düşük
eğitimlilere göre daha yüksek gönüllülük katkısı vermektedir. Gönüllüler %33,1
ile dinî kuruluşlara, %25,2 ile eğitim ve gençlik hizmetleri kuruluşlarına gönüllü
desteği vermektedirler (Bureau of Labor Statistics, 2016).
STK’ların istihdamdaki payının önemli bir düzeye ulaştığı görülmektedir. STK’lar
gönüllü çalışma yanında profesyonel çalışma için de önemli bir alan olarak dikkat
çekmektedirler. Ülkelerin sosyal ve iktisadi koşullarına bağlı olarak STK’larda istihdam oranları ve koşulları da farklılaşmaktadır. Sosyal ve iktisadi yönden gelişmiş
ülkelerde STK’larda istihdamın artması yanında bu alana yönelik veri toplamanın
da görece daha kolay olması, alandaki mevcut durumu doğru yansıtma bakımından da avantaj sağİstihdam konusunda da
lamaktadır. Buna karşılık bazı ülke ve bölgelerde
STK’ların veri toplama
istihdam düzeyleri düşük olmakla birlikte kayıtlara
kısıtlarının azaltılması daha
doğru yansımayan gönüllü ve profesyonel çalışmagerçekçi rakamlara ulaşmayı
nın varlığı da bir kısıt olarak dikkate alınmalıdır. Bu
ve buna bağlı olarak daha
yüzden istihdam konusunda da STK’ların veri topladoğru strateji ve politikalar
ma kısıtlarının azaltılması daha gerçekçi rakamlara
geliştirmeyi getirecektir.
ulaşmayı ve buna bağlı olarak daha doğru strateji
ve politikalar geliştirmeyi getirecektir.
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Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, istihdam bakımından ülke ekonomileri
içinde önemli bir ağırlığa sahip olmaya başlamış, kâr amacı gütmeyen
kuruluşlarda ücretli ve gönüllü çalışanların oluşturduğu değerin GSYH’ye
katkısı da artış göstermiştir.
ABD’de kâr amaçsız sektörde istihdamın büyük çoğunluğu (%81) sağlık
hizmetleri, eğitim ve sosyal hizmetler alanındadır. Bu oran alt sektörlerin
kendi aralarında ise sağlık hizmetleri (%55), eğitim (%14) ve sosyal hizmetler (%12) olarak dağılmaktadır.
Avrupa’da üçüncü sektörde 8.879.546 tam zaman eşiti (FTE) iş bulunmaktadır. AB ülkelerinde üçüncü sektörde istihdamın toplama oranı %6,6
düzeyindedir. İskandinavya ülkelerinde üçüncü sektörde istihdam oranı
diğer bölgelere göre biraz daha yüksek, Merkez ve Doğu Avrupa’da ise
daha düşüktür.
Kâr amacı gütmeyen sektörde gönüllü çalışmanın da belli bir iktisadi değere karşılık geldiği görülmektedir. Çalışmanın yapıldığı yıl rakamları ile
36 ülkenin gönüllü katkısı 316 milyar doların üzerindedir. Bu büyüklük,
bir ülke olarak kabul edilirse çalışmanın yapıldığı yıllarda iktisadi olarak
ilk on ekonomi içinde yer alacak bir büyüklüktedir.

126

6

Türkiye’de STK’larda
İstihdamın Görünümü

STK’lar Hakkında Güvenilir Veriye Ulaşma Zorluğu
STK’ların Sınıflandırılması

STK’larda Sayılarla İstihdam
STK’larda Ücretli Çalışanların Profili
STK’larda İnsan Kaynağı ve İstihdam Sorunları

Türkiye’de STK’larda İstihdamın Görünümü

Türkiye’de STK’larda İstihdamın Görünümü

STK’larda Sayılarla İstihdam
Türkiye’de dernek ve vakıf sayıları hakkında son yıllarda daha güvenilir veri elde
edilmeye başlanmıştır. Resmî kayıtlara başvurulduğu zaman kuruluş sayılarına ve
üye sayılarına ulaşılabilmektedir. Ancak dernek ve vakıflarda çalışanların sayılarını
belirlemek oldukça zordur.
Türkiye’de sivil toplum alanının büyüklüğü, Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Projesi gibi çalışmalar dikkate alındığı zaman
uluslararası kıyaslama yapılan ülkelere göre küçük görünmektedir. Türkiye’de gözlemlerimizle uyuşmayan bu çalışmalardaki sivil toplum alanına ilişkin veri ve bulgular hakkında daha gerçekçi bilgi elde edebilmek için veri toplama sistematikleri,
STK’ların kayıtlı çalışmaları ve bu kayıtların raporlara yansıması gibi gelişmesi gerek alanlar bulunmaktadır.
Uluslararası karşılaştırmalarda ekonomi içinde sektörlerin ağırlığına göre sivil toplum sektörünün durumu öne çıkan göstergelerden biridir. Türkiye’de sektörler
bakımından sivil alanın oranı oldukça düşüktür. Aşağıdaki Şekil 30’da bu durum
görülmektedir.
Çalışan Sayısı

Hizmetler
Tarım
İmalat
İnşaat
Kâr amacı gütmeyen

5.820.000
4.370.000

11.900.000

1.680.000
370.000

Şekil 30. Türkiye’de Seçilmiş Sektörlerde 2011 Yılı Çalışan Sayısı Dağılımı (Özer vd., 2016, s. 7)

Bir başka uluslararası kıyaslama göstergesi, sivil alanda çalışanların toplam çalışanlar içindeki payıdır. Bu bakımından uluslararası ortalama %5,6 iken Türkiye’de
bu oran %1,4 olarak görülmektedir. 2011 yılı verilerine göre Türkiye’de STK’larda
istihdam edilen kişi sayısı toplam 369.045 kişi (FTE-full time equvilant) olup iktisadi
olarak aktif nüfusun %1,4’üdür. Bu kişilerin 321.667’si (%87) ücretli, 47.378’i (%13)
gönüllü (full time equvilant) çalışandır. STK çalışanlarının iktisadi aktif nüfus içindeki payı, 42 ülkeyi kapsayan Johns Hopkins Üniversitesi Karşılaştırmalı Kâr Amaçsız
Kuruluşlar projesi ortalamasının %5,2 olduğu düşünülürse düşük bir düzeydedir.
STK’larda çalışanların %53’ü sağlık, sosyal yardım ve eğitim gibi insani hizmetlerin
sunumunda görev almaktadır (Özer vd., 2016, s. 7).
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STK’larda çalışan kişilerin sayı ve oranı sadece uluslararası karşılaştırmalara göre
değil aynı zamanda vakıf geleneğimize ve geçmişimize göre de dikkat çekici
düzeyde düşük kalmaktadır. Osmanlı’nın son dönemlerinde vakıflarda istihdam
edilen personel, toplam istihdamın içinde %8,23 iken Cumhuriyet’in ilk yıllarında
bu rakam %12,68’lere çıkmaktadır. Daha sonraki dönemlerde vakıflarda istihdam
edilen kişi sayıları oldukça azalmış ve 2000’li yıllarda %1’lerin altına düşmüştür.
Vakıflar hakkında ülkemizde uygulanan tasfiyeler sebebiyle dünyadaki gelişmelerin tersine vakıfların hem ekonomideki hem de istihdamdaki payının giderek
azaldığı görülmektedir (Öztürk, 2005, s. 20). 18. yüzyılda vakıflardan maaş alanların sayısı 86.915 olarak tahmin edilmektedir (Yediyıldız, 1984, s. 2). Günümüzde
vakıflarda ortalama 20.000 civarı (2016 yılı 18.971) ücretli çalışan olduğu kabul
edilirse vakıflarda ücretli çalışan sayısının Osmanlı dönemine göre oldukça düşük
olduğu görülmektedir. Osmanlı’da vakıfların yaptığı bazı işleri günümüzde kamu
kurumlarının yaptığını da dikkate almamız gerekmektedir. Burada dönemleri kıyaslarken daha güvenilir ve benzer tanım ve sistematiklere göre toplanmış veri
üzerinden bu karşılaştırmaların yapılmasının daha sağlıklı olacağını bir kere daha
vurgulamamız gerekir.
STK’larda çalışanların ana faaliyet alanlarına göre dağılımı Şekil 31’de verilmiştir.

Çalışan Oranı (%)

Hizmet Alanı
Sosyal hizmetler
Sağlık
Eğitim ve araştırma
Diğer Alanlar
Kültür ve boş zaman etkinliği
Diğer etkinlikler

26
17
10
19
28

Şekil 31. Türkiye’de 2011 Yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda (Gönüllüler Dâhil)
Alt Alanlara Göre İş Gücü Dağılımı (Özer vd., 2016, s. 10)

Sivil alanda gönüllü ve ücretli çalışanların %26’sı sosyal hizmetler, %17’si sağlık
hizmetleri ve %10’u eğitim alanında çalışmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları, ücretli çalışanlar ve gönüllülerden
oluşmaktadır. Genellikle yöneticilerin çabaları ve fedakârlıkları ile işlerini yürüten
STK’larda istihdam oranları oldukça düşüktür.
Resmî kayıtlara göre derneklerde gönüllü ve ücretli çalışan sayıları Şekil 32’de verilmiştir.
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24.061
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Derneklerde Ücretli Çalışan Sayısı

Şekil 32. Derneklerde Gönüllü ve Ücretli Çalışan Sayıları
(https://www.siviltoplum.gov.tr/illere-gore-derneklerdeki-calisan-sayilari, Erişim Tarihi: 17.02.2020)

Son on yıllık seyir izlendiğinde derneklerde çalışan sayısı gönüllüler bakımından
değişkenlik gösterirken ücretli çalışan sayılarında 2018 yılı hariç istikrarlı bir artış görülmektedir. Bununla birlikte en güncel verinin olduğu 2018 yılında dernek
sayısının 114.080 olduğu, derneklerde ücretli çalışan sayısının ise 36.451 olması
dikkate alındığında derneklerde ücretli çalışan sayısının oldukça düşük olduğu
açıktır. Neredeyse üç derneğe bir ücretli çalışan düşmektedir. STK’larda çalışan sayısı kayıtları ve verileri yeteri kadar sistematik ve güvenilir olmadığı için bu sayıyı
ihtiyatla karşılamakta yarar var.
Derneklerin faaliyet alanına göre maaşlı çalışan sayılarının dağılımı Şekil 33’te görülmektedir.
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Maaşlı Çalışan Sayısı

11,125

İnsani Yardım Dernekleri
7.011

Eğitim Araştırma Dernekleri
5.864

Spor ve Spor İle İlgili Dernekler
4.510

Mesleki ve Dayanışma Dernekleri
Dinî Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine
Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler

1.123

Kültür, Sanat ve Turizm Dernekleri

651

Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim
Dernekleri

601

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren
Dernekler

579

Toplumsal Değerleri Yaşatma
Dernekleri

481

Engelli Dernekleri

400

Hak ve Savunuculuk Dernekleri

338

Uluslararası Teşekküller ve İşbirliği
Dernekleri

331

Düşünce Temelli Dernekler

171

Çevre, Doğal Hayat, Hayvanları
Koruma Dernekleri

140

Kamu Kurumları ve Personelini
Destekleyen Dernekler

129

Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler

108

İmar, Şehircilik ve Kalkındırma
Dernekleri

105

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanında
Faaliyet Gösteren Dernekler

64

Dış Türkler İle Dayanışma Dernekleri

48

Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri

14

Şekil 33. Derneklerde Maaşlı Çalışan Sayısı
(Ekmekçi, Uzer, İnce, Varon, Yılmaz, Karaman, Dereci, Ersen ve Balcıoğlu, 2015 s. 87)
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Derneklerde ücretli çalışanların sayısı bakımından insani yardım dernekleri ilk sıradadır. İnsani yardım derneklerini sırasıyla eğitim ve araştırma dernekleri, spor ve
sporla ilgili dernekler ve mesleki ve dayanışma dernekleri takip etmektedir.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2009 11.962
2010
3.838
2011
7.743
2012
2.772
2013
3.025
2014
3.722
2015
3.522
4.118
2016
2017
5.241
2018
4.591

2009
7.025
2010
20.677
2011
17.041
2012
18.052
2013
2014 9.400
2015 8.634
2016 12.988
2017 11.027
2018
18.679

30.441
27.555
29.364
23.479
35.221
31.947
35.446
37.608
43.887
41.283

58.013

Derneklerde çalışma türüne göre çalışan sayısı ise Şekil 34’te sunulmuştur.

Derneklerde Tam Zamanlı
Çalışan Sayısı

Derneklerde Yarı Zamanlı
Çalışan Sayısı

Derneklerde Proje Zamanlı
Çalışan Sayısı

Şekil 34. Derneklerde Çalışma Türüne Göre Çalışan Sayısı
(https://www.siviltoplum.gov.tr/illere-gore-derneklerdeki-calisan-sayilari, Erişim Tarihi: 17.02.2020)

Derneklerde çalışma türüne göre çalışan sayılarına
bakınca ilk sırada tam zamanlı ücretli çalışanlar daha
sonra proje bazlı çalışanlar ve üçüncü sırada yarı zamanlı çalışanlar gelmektedir. Tam zamanlı ücretli
çalışan sayıları istikrarlı bir artış gösterirken yarı zamanlı ve proje bazlı çalışan sayılarında değişkenlik
dikkat çekmektedir.
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Vakıflarda ücretli çalışan sayıları Tablo 30’da görülmektedir.
Tablo 30. Vakıflarda Ücretli Çalışan Sayısı
Yıllar

2012

2013

2014

2015

2016

Mülhak vakıflarında ücretli
çalışan sayısı*

59

59

76

71

73

Cemaat vakıflarında ücretli
çalışan sayısı**

1.560

1.587

1.559

1.670

1.795

Yeni kurulan vakıflarda ücretli
çalışan sayısı***

16.039

17.214

16.845

17.107

17.093

Toplam

17.658

18.860

18.480

18.848

18.961

Kaynak: *https://www.vgm.gov.tr/Documents/webicerik260.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2018.
**https://www.vgm.gov.tr/Documents/webicerik264.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2018.
***https://www.vgm.gov.tr/Documents/webicerik205.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2018.

Vakıflarda ücretli çalışanların ağırlıklı olarak yeni kurulan vakıflarda çalıştığı ve yıllar içinde çalışan sayısının çok az değişiklik gösterdiği dikkat çekmektedir.
Vakıflarda gönüllü çalışan sayıları ise Tablo 31’de verilmiştir.
Tablo 31. Vakıflarda Gönüllü Çalışan Sayısı
Yıllar

2012

2013

2014

2015

2016

Mülhak vakıflarında
gönüllü çalışan sayısı*

24

24

4

4

3

Cemaat vakıflarında
gönüllü çalışan sayısı*

399

420

402

317

302

1.007.156

1.107.849

1.021.858

1.021.710

1.025.538

1.007.579

1.108.293

1.022.264

1.022.031

1.025.843

Yeni kurulan vakıflarda
gönüllü çalışan sayısı***
Toplam

Kaynak: *https://www.vgm.gov.tr/Documents/webicerik260.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2018.
**https://www.vgm.gov.tr/Documents/webicerik264.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2018.
***https://www.vgm.gov.tr/Documents/webicerik205.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2018.

Ücretli çalışanlarda olduğu gibi gönüllülerde de ağırlıklı olarak yeni kurulan vakıflarda
çalışma yaygındır. Yıllar içinde gönüllü çalışan sayısının çok az değiştiği görülmektedir.
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Tablo 30 ve Tablo 31, vakıflarda ücretli ve gönüllü çalışan sayılarını göstermektedir. Vakıflarda ücretli çalışan sayısı 2016 yılında 18.961 kişidir. Vakıf sayısının 5.529
(2016 yılı) olduğu dikkate alınırsa vakıf başına ücretli çalışan sayısının ortalama 4
kişi olduğu ifade edilebilir. Vakıflarda gönüllü sayısı ise 1.025.843, vakıfların üye
sayıları ise 1.247.598 kişidir. Burada vakıflara üye sayısının nasıl tanımlandığı ve
vakıf üyeliği ile vakıf gönüllülüğünün aynı şey olup olmadığı ayrıca ele alınmalıdır.

STK’larda Ücretli Çalışanların Profili
Tayşir ve Pazarcık’ın (2011, s. 66) Türkiye’nin önde gelen 102 STK’sı ile yaptığı çalışmaya göre STK’larda üye sayıları bakımından sağlık ve çevre; gönüllü sayıları bakımından ise sırasıyla hak temelli, sağlık, çevre yardımlaşma ve dayanışma STK’ları
öne çıkmaktadır. Sağlık, çevre ve hak temelli STK’lar en yaygın üçlüdür. Bu araştırmaya göre STK başına ortalama tam zamanlı çalışan sayısı genel olarak 20 kişi
olup alanlar bakımından eğitim alanında 39, sağlık alanında 37, çevre alanında
16, yardımlaşma ve dayanışma alanında 17, düşünce üretimi alanında 8 ve hak
temelli faaliyet alanında 10 kişidir. Tam zamanlı çalışanlar yanında bu STK’larda
proje bazlı çalışanlar ve yarı zamanlı çalışanlar da bulunmaktadır. Tam zamanlı çalışma eğitim ve sağlık alanında, proje bazlı çalışma ise yardımlaşma ve dayanışma
ile hak temelli faaliyet alanlarında daha yüksektir (Tayşir ve Pazarcık, 2011, s. 67).
Bu sayılar, Türkiye’de belli bir büyüklüğe ve gelişmişliğe ulaşmış STK’ların istihdama katkısını göstermektedir. Bu yüzden bu verinin Türkiye’de STK’ların genelini
yansıtmaktan uzak olduğu açıktır. Ancak bu verinin işaret ettiği bir konuya dikkat
çekmekte yarar var. Sivil toplum kuruluşlarının büyümesi ve gelişmesiyle beraber
gönüllülerin yanında tam zamanlı, proje bazlı ve yarı zamanlı görev alacak profesyonel insan kaynağının da artacağını ifade edebiliriz.
İstihdamın yüksek olduğu STK’lar, finansal geliri de yüksek olanlardır (Tayşir ve
Pazarcık, 2011, s. 68). Bütçe büyüklüğü ile çalışan sayısı arasında korelasyon bulunmaktadır.
Korelasyon testi sonuçlarının bütçe büyüklü- Sivil toplum kuruluşlarının büyümesi
ğü ile çalışan sayısı değişkenlerinin hangisi- ve gelişmesiyle beraber gönüllülerin
nin hangisini etkilediğine yönelik bir sonuç yanında tam zamanlı, proje bazlı
vermediğini paylaşan araştırmacılar, bütçenin ve yarı zamanlı görev alacak
istihdamı etkilediği görüşüne sahiptirler (Tay- profesyonel insan kaynağının da
artacağını ifade edebiliriz.
şir ve Pazarcık, 2011, s. 69).
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2016 yılı İzleme Matriksi Araştırması’na (Monitoring Matrix Survey) göre katılımcı STK’ların %61’i tam zamanlı çalışanları olmadığını belirtmiştir. YADA’nın aktif
STK’lar ile gerçekleştirdiği araştırma kapsamındaki STK’lar arasında ücretli çalışan
oranı oldukça düşük çıkmıştır. STK’ların yalnızca %30,9’u en az bir ücretli çalışana
sahip olup yaklaşık her 3 kuruluştan ikisinin ücretli çalışanı yoktur. Ücretli çalışana
sahip olduğunu belirtenlerin de yarısına yakını (%47,8) 1 veya 2 ücretli çalışana
sahiptir (YADA, 2015, s. 85). İllere göre ücretli çalışanlar incelendiğinde Ankara ve
İstanbul’daki gönüllü kuruluşların %40’a yakınında ücretli çalışan bulunurken diğer illerdeki kuruluşların dörtte biri bu özelliğe sahiptir (Yeğen, 2010, s. 135).
Sivil topoğrafya kategorileri bakımından incelendiğinde her iki uzman kuruluştan biri ücretli çalışana sahiptir. Uzman kuruluşların daha kurumsallaşmış bir yapıya sahip oldukları ve buna istinaden daha çok iktisadi faaliyette bulundukları
da çıkarsanabilir. Uzman kuruluşları himayeci kuruluşlar takip etmekte (%45,2)
daha sonra öz örgüt, siyasi yönelimli ve savunucu kuruluşlar, ücretli çalışan oranları bakımından benzer düzeyler (%30 civarı) ile çok kötü olmayan bir ortalamaya
sahiptirler. Kulüp ve sosyalizasyon kategorilerindeki gönüllü kuruluşlar ise ücretli
çalışana sahip kuruluşların en az olduğu kategoriler olup bu kuruluşların ancak
beşte birinde ücretli çalışan bulunmaktadır (YADA, 2015, s. 86).
Derneklerin sadece %27,2’sinde ücretli çalışan istihdam ediliyorken vakıfların
%71,2’si ücretli çalışan istihdam etmektedir. Bu radikal farklılık, bir kez daha vakıfların derneklere göre daha kurumsal bir yapı gösterdiklerinin altını çizmektedir
(Yeğen, 2010). Toplam vakıf sayısı ile kıyaslandığında ücretli çalışan sayısı sınırlı
olmasına rağmen vakıfların profesyonel çalışan oranının derneklere göre oldukça
yüksek olması, vakıfların daha sürdürülebilir kaynaklara sahip olmalarından ve insan kaynakları için ayırdıkları bütçenin derneklere kıyasla daha fazla olmasından
kaynaklanmaktadır (TÜSEV, 2011, s. 46).
2013 ve 2014 yıllarında Serhat Kalkınma Ajansı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
tarafından faaliyet gösterdikleri bölgelerde sivil toplumun durumunu analiz eden
raporlar yayınlanmıştır. Bu raporların STK’ların insan kaynaklarına erişimi konusunda ortaya koyduğu veriler, STK’ların ücretli çalışan sayısının azlığına ve bu alandaki
ihtiyaçlarına dikkat çekmektedir. Kalkınma ajanslarının yürüttüğü proje raporlarında da STK’larda çalışan sayılarının yetersiz olduğu tespiti bulunmaktadır. Orta
Karadeniz Bölgesi’ndeki STK’ların %30’nun tam zamanlı ve %10’nun yarı zamanlı
çalışanları vardır. Bölgede STK faaliyetleri için çalışanların çoğunluğunu gönüllüler oluşturmaktadır. STK’larda ücretli çalışanların istihdam edilebilmesi için gelir
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kaynaklarının artırılması, çeşitlendirilmesi ve
süreklileştirilmesi gerekmektedir (Şavlı, 2014).

Ücretli çalışan istihdam edip
etmemek, gönüllü kuruluşların
kurumsallaşma düzeyine dair
göstergelerden biridir. Kuruluşların
kurumsallaşma düzeyleri bakımından
ücretli çalışana sahip olmaları kadar
çalıştırdıkları bu ücretlilerin çalışma
pozisyonları da önemlidir.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki STK’larda maaş
karşılığı eleman çalıştırma potansiyeli oldukça düşüktür. 527 kişilik üye potansiyelinin
olduğu STK’larda, toplamda 37 kadın ve 76
erkeğin maaş karşılığı bir STK’da çalıştığı görülmektedir. Bölgedeki STK’lar yeterli gelir seviyesine sahip olmadıklarından faaliyetlerini
daha çok gönüllü üyeler ile yürütmektedirler.
STK’larda maaş karşılığı çalışanların sayısına iller bazında bakıldığında, maaş karşılığı çalışanların sayısal oranının Ardahan ve Iğdır’a oranla Ağrı ve Kars’ta daha fazla
olduğu görülmekle birlikte bu oran her dört ilde de çok sınırlı kalmaktadır (Çaha,
Çaylak ve Tutar, 2013).
Ücretli çalışan istihdam edip etmemek, gönüllü kuruluşların kurumsallaşma düzeyine dair göstergelerden biridir. Kuruluşların kurumsallaşma düzeyleri bakımından ücretli çalışana sahip olmaları kadar çalıştırdıkları bu ücretlilerin çalışma
pozisyonları da önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, kuruluşlarda en fazla istihdam
edilen sekreter pozisyonunun dahi toplam kuruluşların ancak %17,2’sinde bulunması ve bir uzman pozisyonu olan kuruluşların sadece %8 oranında kalması, sivil
toplum ekonomisine ilişkin önemli işaretlerdendir (YADA, 2015, s. 86). STK’larda
çalışan yüzdeleri kadar istihdamın niteliği de tartışmalıdır. Çalışanların %14,4’ü
yönetici, %6,9’u muhasebeci, %14,2’si çeşitli uzmanlardan oluşmaktadır. Sekreterlik, hizmetli, aşçı, şoför, temizlik gibi gündelik hizmet işlerinde görevli çalışanların
oranı ise %61,7 gibi yüksek bir orandır.
STK’larda ücretli çalışanların meslekler bakımından dağılımını gösteren bir çalışmanın bulguları Tablo 32’de verilmiştir.
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Tablo 32. STK’larda Ücretli Çalışanların Mesleklere Göre Dağılımı
Sayı (Frekans)

Çalışanı Olan
Kuruluşlarda (%)

Tüm Kuruluşlarda (%)

Sekreter

369

45,7

15,0

Hizmetli

226

28,0

9,2

Yönetici

210

26,0

8,5

Muhasebe

100

12,4

4,1

Personel

90

11,2

3,7

Koordinatör

74

9,2

3,0

Uzman

74

9,2

3,0

Aşçı

66

8,2

2,7

Şoför

37

4,6

1,5

Garson

36

4,5

1,5

Temizlik

34

4,2

1,4

Güvenlik

26

3,2

1,1

Antrenör

25

3,1

1,0

Eğitmen

24

3,0

1,0

Memur

22

2,7

0,9

İşçi

18

2,2

0,7

Teknisyen

13

1,6

0,5

Doktor

10

1,2

0,4

807

100.0

32,8

Meslekler

Toplam Çalışan
Kaynak: Yeğen vd., 2010, s. 134.

Profesyonel çalışanı bulunan STK’larda ücretli çalışanların %60’ının idari ve mali
işlerde, %15’inin uzmanlık pozisyonlarında ve sadece %8,5’inin profesyonel yönetici konumundadır. Profesyoneller; saha çalışmaları, proje yürütücülüğü ya da
yöneticilik pozisyonlarında daha az yer almaktadır. Bazı STK’lar ise sadece AB projeleri gibi mali destek aldıkları projelerde kısa süreli olarak profesyonellerle çalışmak durumunda kaldıklarından yakınmaktadır (TÜSEV, 2011, ss. 45-46).
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Günümüzde gönüllü veya profesyonel insan
kaynağının yetersizliği, Türkiye’de sivil toplum Günümüzde gönüllü veya
kuruluşları için çok yönlü sonuçlar doğuran profesyonel insan kaynağının
önemli bir sorundur. STK’ların %57’sinde ücretli yetersizliği, Türkiye’de sivil toplum
çalışan bulunmamakta, yaklaşık %41’inin insan kuruluşları için çok yönlü sonuçlar
kaynakları 6 ila 20 gönüllü çalışandan oluşmak- doğuran önemli bir sorundur.
tadır. Maaşlı çalışanı bulunan STK’ların %85’i
maaşlı çalışan kapasitesini, gönüllü çalışanı
bulunan STK’ların ise %71’i bu alandaki kapasitesini yetersiz bulmaktadır (STKA,
2009 akt. İçduygu vd., 2011, s. 92). Bu kuruluşlar önemli bir sorun olarak kalifiye
insanlara ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedirler. STK’ların işlerini yürütmek için
bu kuruluşlara bazı yetenekli insanları çekmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Kalifiye
insanların sivil kuruluşa katılmaları, bir ülkedeki sivil toplum algılaması, yasal hükümler ve düzenlemeler, demokrasi kültürü, sivil perspektif ve devlet-toplum ilişkileri gibi pek çok faktörle ilgilidir. Bu nedenle sivil kuruluşların fiziksel koşullardan
çok daha fazla şeye ihtiyaç duydukları söylenmelidir (YADA, 2015, s. 22). Burada
geniş toplum kesimlerinin STK’lara ilgisini gösteren bir bulguyu paylaşmakta yarar var. Bir araştırmada, STK katılımı olmayan geniş toplum kesiminin STK’lara üyelik konusunda çok istekli görünmediği, araştırmaya katılanların %85’inin herhangi
bir STK’ya üye olmayı düşünmediğini belirtmektedir (YADA, 2015, s. 60).

STK’larda İnsan Kaynağı ve İstihdam Sorunları
Genel olarak derneklerde gönüllü sayılarının düşük olduğu buna karşılık vakıflarda
gönüllü sayısının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Buna karşılık üye sayıları
bakımından derneklerin oldukça yüksek sayılara ulaştığı, vakıfların görece daha az üyeye sahip Genel olarak derneklerde gönüllü
oldukları görülmektedir. Dernekler için gönüllü sayılarının düşük olduğu buna
ve üye sayıları birlikte değerlendirildiğinde der- karşılık vakıflarda gönüllü
neklerde üye sayıları, vakıflarda ise gönüllü sayı- sayısının oldukça yüksek olduğu
ları daha yüksektir. Türkiye’deki vakıf ve dernek görülmektedir. Buna karşılık üye
sayıları dikkate alındığında vakıfların dernekle- sayıları bakımından derneklerin
re göre oransal olarak daha yüksek çalışan sayı- oldukça yüksek sayılara ulaştığı,
larına sahip olduğunu ifade edebiliriz. Yine aynı vakıfların görece daha az üyeye
tablodan hareketle derneklerde ücretli çalışan sahip oldukları görülmektedir.
sayısının vakıfların yaklaşık iki katı olduğu gö139
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Türkiye’de insan kaynaklarının
yetersizliğinin sivil toplum
kuruluşlarının en büyük
kurumsal sorunlarından birisi
olduğu konusunda yaygın bir
mutabakat bulunmaktadır.

rülmektedir. Ancak dernek ve vakıf sayıları dikkate
alınarak oranlama yapıldığında vakıf başına ücretli
çalışan sayısı daha yüksektir.

Türkiye’de insan kaynaklarının yetersizliğinin sivil
toplum kuruluşlarının en büyük kurumsal sorunlarından birisi olduğu konusunda yaygın bir mutabakat bulunmaktadır. STK’larda profesyonel çalışmaların henüz tam anlamıyla yerleşmemesi ve
STK’larda insan kaynakları ve profesyonel çalışma sorunları varken bir yandan da
bazı STK temsilcilerinin profesyonel çalışmaya yönelik endişeleri de bulunmaktadır. STK’larla yapılan çalışmalarda bazı STK temsilcilerine göre profesyonel çalıştırmanın artması, sivil toplumda arzu edilmeyen ve gönüllülük ruhunu tehlikeye
sokan bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Maaşlı çalışan sayısı ne kadar
artarsa insan kaynaklarının sürdürülebilirliğinin de o derece artacağı sonucunu
çıkarmanın doğru olmayacağı dile getirilmektedir (İçduygu vd., 2011, ss. 92-93).
Ülkemizde gönüllü kuruluşların organizasyon, yönetim ve insan kaynakları alanında birçok sorunları vardır. Gönüllü kuruluşların sorunların çözümünde etkin
olabilmesi önemli ölçüde mevcut insan kaynağının niteliği ve niceliği ile yakından
ilgilidir (Akatay, 2008, s.120).
Gönüllülerin STK ile buluşmalarında uyum sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bunların nedenleri şunlardır (Akatay ve Yelkikalan, 2007, s. 74):
Kişisel farklılıklar,
Sosyal çevre ve kültürel farklıklar,
Gönüllünün kuruluşun amaç ve işleyişini algılayamaması,
Gönüllünün organizasyonel şemayı ve işleyişi tam olarak kavrayamaması.
Sivil toplum kuruluşlarının ücret ve fırsat eşitliği ya da sendikalaşma gibi kurumsallaşma yolundaki diğer eksikliklerinin ise yapılarından kaynaklandığını söylemek mümkündür. STK’ların genellikle savunuculuğunu yaptığı bu konuları, kendi
içlerinde uygulamamaları dikkat çekicidir (TÜSEV, 2011).
STK’larda profesyonel ve gönüllü istihdamı konusunda yasal düzenlemelerin yapılması ihtiyacı bir süredir sahada çalışanlar tarafından dile getirilmektedir. Bu kapsamda dikkat çeken hususlar şunlardır (TÜSEV, 2013a, s. 75; TÜSEV, 2017, ss. 42-44):
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Türkiye’de STK’lar için özel bir istihdam politikası bulunmamaktadır.
STK’lar ticari şirketler gibi İş Kanunu’na tabidir ve kanunda STK çalışanları için özel düzenlemeler yer almamaktadır.
Türkiye’de gönüllülük tanımını içeren, gönüllülerin hakları ve çalışma koşullarını belirleyen bir mevzuat ya da politika belgesi mevcut değildir.
Gönüllüler için özel bir politika ya da teşvik de bulunmamaktadır.
Bakanlıklar altında farklı girişimler olmasına rağmen Türkiye’de gönüllülük konusundan sorumlu bir kamu kurumu mevcut değildir.
STK’ların insan kaynakları ile ilgili Sivil Toplum Genel Müdürlüğü ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından tutulan istatistikler bulunmakla birlikte bunların ulusal istatistik sistemine girilip girilmediği bilinmemekte ve paylaşılan verilerin güvenilirliğinden emin olunamamaktadır.
TÜSEV’in bir atölye çalışması sonucu hazırlanan bilgi notunda, gönüllülük üzerine
yapılan yasal çalışmaların çerçevesine ve uluslararası kuruluşlar tarafından gönüllülükle ilgili yasa yapma süreçlerinde dikkate alınması önerilen temel prensiplere
yer verilmiş, Türkiye ve Batı Balkanlar’daki mevcut yasal durum ve gelişmeler de ele
alınmıştır (TÜSEV, 2015). Yine TÜSEV’in bir vaka çalışmasında gönüllü yönetimine
dair yasal çerçeve ve politikalara dünyadan örnekler verilmektedir (TÜSEV, 2013b).
STK’ların yaşamlarını sürdürebilmesi ve misyonları doğrultusunda projelerini hayata geçirebilmeleri, gönüllüler ve ücretli çalışanlar aracılığıyla insan kaynaklarına
erişimiyle mümkün olabilmektedir. Son yıllarda STK’lara yapılan iş başvurularının
sayısında ve bu alana yönelik eğitim programlarına talepte artış görülmektedir. Bu
durum özellikle gençlerin sivil toplum alanına ilgisinin arttığını ve STK’ları bir kariyer alanı olarak değerlendirmeye başladıklarını düşündürmektedir. Artan ilgiye
bağlı olarak STK’ların bir kısmı, insan kaynakları konusuna ve bu alandaki stratejilere daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Bu konuda yeterli olmasa da yapılan
çalışmalar son yıllarda artış göstermektedir.
18 Nisan 2018 tarihinde Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından organize edilen
STK’larda Profesyonel ve Gönüllü İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı’nda, STK’larda istihdam konusunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur (KYA, 2017). Çalıştaya STK deneyimi olan akademisyenler ve belli bir büyüklüğe ulaşmış STK yöneticileri, özellikle insan kaynakları yönetiminden sorumlu
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yöneticiler katılmıştır. Çalıştayda profesyonel ve gönüllü istihdamında öne çıkan
sorunlar aşağıdaki başlıklar altında sıralanmıştır:
STK’larda nitelikli çalışan temini zorluğu ve insan yetiştirme ihtiyacı,
STK’larda çalışanların özlük haklarının düzenlenmesi,
STK’larda çalışanlar için istihdam ve kariyer sistemi oluşturma,
STK’larda gönüllü istihdamına yönelik ayrı bir yaklaşım geliştirme ihtiyacı,
STK’larda çalışanların istihdamıyla ilgili yapısal/yönetsel konular.
Çalıştayda ortaya çıkan tespitler ve öneriler bundan sonraki bölümlerde ilgili yerlerde verilmiştir.
PART IVIn
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Uluslararası karşılaştırmalarda ekonomi içinde sektörlerin ağırlığına göre
sivil toplum sektörünün durumu öne çıkan göstergelerden birisidir. Türkiye’de sektörler bakımından sivil alanın oranı oldukça düşüktür.
Derneklerde ücretli çalışanların sayısı bakımından insani yardım dernekleri en çok çalışan sayısı ile ilk sıradadır. İnsani yardım derneklerini sırasıyla eğitim ve araştırma dernekleri, spor ve sporla ilgili dernekler ve mesleki
ve dayanışma dernekleri takip etmektedir.
Ücretli çalışanlarda olduğu gibi gönüllülerde de ağırlıklı olarak yeni kurulan vakıflarda çalışma yaygındır.
Sivil toplum kuruluşlarının büyümesi ve gelişmesiyle beraber gönüllülerin yanında tam zamanlı, proje bazlı ve yarı zamanlı görev alacak profesyonel insan kaynağının da artacağını ifade edebiliriz.
Genel olarak derneklerde gönüllü sayılarının düşük olduğu buna karşılık
vakıflarda gönüllü sayısının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Buna
karşılık üye sayıları bakımından derneklerin oldukça yüksek sayılara ulaştığı, vakıfların görece daha az üyeye sahip olduğu görülmektedir.
Ülkemizde gönüllü kuruluşların organizasyon, yönetim ve insan kaynakları alanında birçok sorunları vardır. Gönüllü kuruluşların sorun çözme
kapasitesi önemli ölçüde mevcut insan kaynağının niteliği ve niceliğine
bağlıdır.
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Kurumsal Yapılar Olarak STK’lar
STK’larda Stratejik Yönetim
STK’larda Organizasyonel Yapılanma
STK’larda Görev Tanımları
STK’larda Süreç Yönetimi
STK’larda Kurumsal Performans Yönetimi
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STK’larda Raporlama Sistemi
STK’larda Kurum Kültürü

STK’larda Kurumsal Yönetim Altyapısı

STK’larda Kurumsal Yönetim Altyapısı

Profesyonel ve gönüllü çalışanlar söz konusu olduğunda STK’ların bazı kurumsal
yönetim ve insan kaynakları yönetimi sistemleri (alt yapıları) oluşturmaları ve iyi
yönetim uygulamalarıyla çalışma ortamını ve ilişkilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın temel konusu olan STK’larda gönüllü ve profesyonel çalışma,
sosyal ve teknik (sosyoteknik) olmak üzere iki yönlü ve birlikte ele alınması gereken bir konudur. STK’larda profesyonel ve gönüllü çalışmanın teknik yönü, kurumsal yönetim altyapısına yönelik çalışmalar gerektirirken sosyal yönü, insan ve insan
davranışına yönelik çalışmalar gerektirmektedir.
STK’larda kurumsal yönetim ve insan kaynakları yönetimi kâr amacı güden kuruluşlarla benzerlik taşımakla beraber STK’lar çalışma ortamı, amaçları ve gönüllülük temelli çalışmaları dolayısıyla kâr amacı güden kuruluşlardan farklılaşır. Bu
yüzden STK’larda kurumsal yönetim ve insan kaynakları yönetimini bu kuruluşlara özgü bir biçimde ele almak gerekir. STK’larda kurulacak sistemlerin bu kuruluşlardaki çalışma ortamını, sosyal ilişkileri, kültür ve değerleri dikkate alması önem
arz etmektedir.

Kurumsal Yapılar Olarak STK’lar
STK’ların yönetimi ve kurumsal kapasitelerinin gelişimi hakkında literatürde yayın sayısının arttığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kamu sektörü için
yaygın olarak kullanılan kapasite geliştirme kavramı (Polidano ve Hulme, 1999),
STK’lar için de kullanılmaya başlanmış ve 1990’lı yıllardan itibaren STK’larda kapasite geliştirme konusunda yayınlarda artış olmuştur. Bu yayınlarda daha fazla
STK’ların örgütsel yönü üzerinde durulmuş, çalışanların katılımı ve güçlendirilmesi
daha az ele alınmıştır (Lewis, 2006, s. 180).
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STK’larda görev tanımlarında sıkıntı var, çok değişkenlik ve farklılık içeriyor,
beklentiler de net değil. Örneğin; aynı personelden bir bakanlık için dosya
hazırlaması da misafire kapı açması da bekleniyor.
STK’larda görev tanımlarının STK gerçeğine göre (çalışan sayısı, büyüklük
vb.) daha tanımlı hâle getirilmesi gerekiyor.
“Dernek kaportasıyla vakıfçılık yapılıyor.” Yapılan işler ve yönetim anlayışı bakımından netleşmeye, bir anlayış ve duruş geliştirmeye ihtiyaç var.
STK’lar sermaye şirketi gibi yönetilebilir. Dünyada en başarılı şirketler, sermaye
şirketleridir; sebebi ise hissedarlara bölünmüş profesyonel bir yönetim vardır.
STK’lara kaynak sağlayanların profesyonel yönetime ve işlere fazla karışması, yönetimi güçleştirmektedir. STK’lara destek olmak ile yönetime müdahil
olmanın kültür ve ahlakı oluşturulmalıdır.
STK yöneticilerinin çalışanlardan beklentisi gerçekçi olmayıp çalışanların da
kendileri gibi gönüllü performansı göstermesi bekleniyor.
STK’lar yöneticiler için zamanla hizmet yeri olmaktan güç devşirme yeri olmaya doğru evrilebilmektedir. STK yönetimlerinin sıçrama tahtası olmaması
gerekmektedir. Bu tür davranışlar, huzur, güven ve iş tatmini düşürmekte;
çalışanda yönetim kurulu değişince gider miyim endişesi oluşturmaktadır.
Çalışanların eğitimi yanında yönetim kurullarına (YK) da yöneticilik eğitimi
verilmelidir.
STK personelini motivasyon amaçlı desteklemek gerekmektedir.
STK’ları varoluşsal bir konuya dönüştürmemek lazım, hizmet etmenin bir
aracı olarak görmek gerekir.
STK’larda referans sistemi ayrıştırıcı değil birleştirici olmalı; referans olunan
kişinin niteliği ve işe uygunluğu konusunda hassasiyet gösterilmelidir.
STK’larda kurumsal hafıza oluşturulmalı ve ücretli ya da gönüllü çalışanların
değişmesi ya da ayrılması boşluk oluşturmamalı, hafıza devredilebilir olmalıdır.
STK’larda Profesyonel ve Gönüllü İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı Raporu’ndan alınmıştır (KYA, 2017)

STK’lar belli bir çevrede faaliyet gösterir ve belli bileşenleri kullanarak hizmet üretmeye ve sonuç almaya çalışır. STK’ları bir organizasyon (yapı) olarak ele alırken sistem bütünlüğü içinde ele almak ve yapısal düzeyde analiz etmek gerekmektedir.
Yapısal analizde çevre, organizasyon (kurum) ve sonuçlar alt bileşenleri ile birlikte
ve birbiri ile ilişkili olarak ele alınmalıdır. Bu yaklaşım, bir başka ifade ile yapısal
analiz, organizasyonlar üzerinde etkili olan faktörleri bütüncül kavramamızı ve
analiz etmemizi sağlamaktadır. Aşağıdaki Şekil 35 bir organizasyonun sistem bütünlüğü içinde nasıl ele alınabileceğini göstermektedir.
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Şekil 35. Organizasyon Düzeyinde Analiz Modeli
(Cummings ve Worley, 2014, s. 93)

STK’ları bir sistem olarak kavradıktan sonra bu sistemin bileşenleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve süreklilik sağlaması için bu sistemin yapılandırılması ve
kurumsal hâle getirilmesi gerekmektedir.
STK’larda yönetim ve yapılanma konusunu öne çıkaran pek çok gelişmeden bahsedebiliriz. STK’ların büyümesi, organize ve verimli çalışma isteği, gönüllü ve profesyonel çalıştırma zorluğu yaşanması gibi gelişmeler bu konuya ilgiyi artırmıştır.
Son yıllarda STK’ların kurumsallaşması sıkça dile getirilmekte hatta kurumsallaşmaya pek çok sorunun çözümü olarak bir anlam yüklenmektedir. Bu bağlamda
kurumsallaşma konusunun doğru anlaşılması ve STK’lar için gerçekçi bir kurumsallaşma tanımı ve tasarımı büyük önem arz etmektedir.
STK’larda kurumsallaşmayı bir süreç olarak ele almak ve bunu şu şekilde kısaca
özetlemek mümkündür. Kurumsallaşma sürecinde öncelikle gaye ve değerler
belirlenir. Ardından faaliyet gösterilen politik, iktisadi, yasal, sosyal ve teknolojik
çevre analiz edilir. Bu analiz sonrası STK’nın gayesinin gerçekleşmesi için odaklanılacak stratejik alanlar ve faaliyet konuları ortaya konulur. Daha sonra faaliyetlerin
gerçekleşmesi için uygun bir organizasyon yapısı ve işleyişi oluşturulur. Organizasyonun gerektirdiği ihtiyaçlara göre yöneticiler ve diğer kadrolar istihdam edilir.
Son olarak faaliyetlerin devamı için gerekli finansal kaynakların temini ve devamlılığı sağlanır. Kurumsallaşma süreci yukarıda aşamalı verilse de bazı adımların eş
zamanlı yürütülmesi gerekmektedir. Burada sıralanan unsurlar, kurum olmanın
teknik yönlerini göstermektedir. Bununla birlikte STK’lar, gönüllülük esası, gayesi
ve değerlerini yansıtan bir kurum kültürü oluşturmalıdır. Kısaca STK’larda kurum149
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sallaşma, teknik/yapısal ve sosyal yönün birlikte ve uyumlu işlediği canlı bir organizma olarak ele alınmalıdır.
Herhangi bir örgütü, sistem bütünlüğü içinde ele aldıktan sonra ikinci önemli husus, örgütün kurumsal yönetim sistemidir. İyi yönetim, yönetişim, kurumsallaşma,
kurumsal yönetim gibi kavramlarla tanımlanan bu sistem genel olarak aşağıdaki
temel bileşenlerden oluşur:
Stratejik yönetim yaklaşımı,
Organizasyonel yapı,
Görev tanımları ve iş gerekleri,
İş akışları (süreçler),
Performans göstergeleri (kurumsal karne),
Toplantı yönetimi sistemi,
Raporlama sistemleri.

Bu bileşenlerin STK’nın
faaliyet alanı ve büyüklüğü
gibi faktörlere göre
tasarlanarak uygulamayı
şekillendiren referans
metinler olarak hazırlanması
ve kurum kültürü hâline
gelmesi oldukça önemlidir.

Bu bileşenlerin STK’nın faaliyet alanı ve büyüklüğü
gibi faktörlere göre tasarlanarak uygulamayı şekillendiren referans metinler olarak hazırlanması ve
kurum kültürü hâline gelmesi oldukça önemlidir.
Gerçek anlamda kurumsallaşmanın tasarlanan metinler değil uygulamada sergilenen tutarlı ve süreklilik gösteren bireysel ve kurumsal davranışlar olduğunun altını çizmekte yarar var.

Bundan sonraki bölümde kurumsallaşmanın bu temel bileşenlerinin daha iyi anlaşılması için her biriyle ilgili örnekler üzerinden açıklamalar yapılmaktadır.

STK’larda Stratejik Yönetim
Stratejik yönetim, stratejik düşünme ile başlar. Stratejik düşünceden söz edebilmek
için mevcut durum, arzulanan durum ve mevcuttan arzulanan duruma geçebilmek için yöntem bilgilerinin veya düşüncelerinin bir araya gelmesini kapsayan üç
unsurun bulunması gerekir. Stratejik düşünebilmek için gerekli bu üç temel unsurdan birincisi, mevcut durumun analiz edilmesi ve ana dinamiklerinin ortaya konulması, başarıyı destekleyici ve engelleyici faktörlerin tespit edilmesidir. İkincisi, ideal
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gelecek anlayışımız veya gelecek tasavvurumuzun belirlenmesi, mevcut durumdan farklı
arzuladığımız geleceğin ortaya konulmasıdır.
Üçüncüsü, mevcut durumdan arzuladığımız
duruma geçebilmek için nasıl bir yöntem izlememiz gerektiği, hangi araçlara başvurmamız
gerektiğinin belirlenmesidir (Barca, 2019, s. 9).

Bu süreçte, faaliyet ve projeler
yoluyla hedeflere, stratejik tercihler
ve hedefler yoluyla STK’nın gayesine
ulaşmaya çalışılır.

STK’ların uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla eldeki kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, stratejik yönetim anlayışını beraberinde gerektirmektedir. STK’larda stratejik yönetim
yaklaşımı bir plan dâhilinde hayata geçirilir ve şu şekilde ele alınabilir. STK’lar
öncelikle faaliyetlerini etkileyen çevre faktörleri ile kendi imkân ve kabiliyetlerini
analiz ederler. Bu analizden sonra stratejik planın diğer aşamalarına geçilir. STK’lar
için stratejik planlama şu temel soru ile başlar: STK niçin var? Bu soru, bizi sivil
toplum kuruluşlarının varoluş amacını gösteren gayesine, başka bir ifade ile “misyon”una götürür. Peşinden STK’nın gayesine ulaşmak için yaptığı stratejik tercihler
yani “stratejik amaçlar” belirlenir. STK’nın büyüklüğüne göre stratejik amaçlardan
sonra “stratejik hedefler” belirlenerek amaçlar biraz daha somut hâle getirilir. Stratejik amaçlara ulaşabilmek ve hedeflerin gerçekleşmesi ise “faaliyetler ve projeler”
ortaya konulur. Bu süreçte, faaliyet ve projeler yoluyla hedeflere, stratejik tercihler
ve hedefler yoluyla STK’nın gayesine ulaşmaya çalışılır. Yapılan tüm bu faaliyetler
sonucunda STK başarısını ölçmek için kurumsal performans sistemi oluşturulur.
Kurumsal performans, bir tür kurumsal karne olup STK’nın dönem içinde yaptığı
faaliyetlerin etkililiğini ve verimliliğini ölçmeye yarar. STK’larda stratejik plan için
aşağıdaki çerçeve kullanılabilir (Erdoğmuş, 2020, s. 46).
Tablo 33. STK’lar için Stratejik Plan Çerçevesi
STK niçin var?
Gaye
STK gayesine ulaşmak için hangi yolları kullanacak?
Stratejik Tercihler ve Hedefler
STK hedeflerine nasıl ulaşacak?
Faaliyet ve Projeler
STK Başarısını Nasıl Ölçecek?
Kurumsal Performans (Karne)
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Yukarıda verilen stratejik plan çerçevesinin mekanik bir süreç olarak ele alınmaması gerekir. Stratejik düşünme ile sürecin başlaması, bu sürecin stratejik yönetim
bütünlüğü içinde ele alınması ve tüm bu çabaların referans bir metne dönüştürülmesi önemlidir.

STK’larda Organizasyonel Yapılanma
STK’lar gaye ve amaçlarına ulaşmak için planlaBir STK kurulurken sadece temel dıkları faaliyet alanlarına yönelik hizmet üretmek
faaliyet alanına odaklanmak üzere kurulurlar ve faaliyetlerinin merkezinde
yerine bir organizasyonda olması hizmet üretme yer alır. STK’lar hizmet üretimi
gereken diğer işlevleri de dikkate yanında bu hizmetlerin duyurulması ve tanıtımı,
almalı ve bu işlevler STK’nın insan yönetimi ve mali kaynakların yönetimi gibi
özelliklerine ve durumuna göre işlevleri de yerine getirirler. Sivil toplum alanınyapılandırılmalıdır. da faaliyet gösteren kuruluşların ilk yıllarda ana
hizmet ve faaliyetlere daha fazla odaklandığı,
diğer işlevleri biraz ihmal ettiği sıkça görülen bir
durumdur. Büyüme süreci ile birlikte STK’lar bu işlevlerin gerekliliğini geç de olsa
fark etmeye başlamaktadırlar. Bu yüzden bir STK kurulurken sadece temel faaliyet
alanına odaklanmak yerine bir organizasyonda olması gereken diğer işlevleri de
dikkate almalı ve bu işlevler STK’nın özelliklerine ve durumuna göre yapılandırılmalıdır. STK temel işlevlerinden bir kısmını ihmal ederek yola çıkarsa bu eksiklik,
temel faaliyetlerin de istenilen düzeyde ortaya çıkmasını engellemektedir. Sorun
çıktıkça ve sorunlar ağırlaştıkça bu sorunlara çözüm olarak bir işlev oluşturmak
yerine gerekli işlevleri başta oluşturmak daha sağlıklı bir yoldur. STK’ların yapılandırılması süreci aşağıdaki adımlardan oluşur (Koçel, 2019’dan uyarlanmıştır):
Yapılacak işlerin belirlenip farklılaştırılması,
Organizasyonda olması gereken kademelerin belirlenmesi,
Bölüm, birim ve komisyonların belirlenmesi,
Karar verme otoritesinin dağılımının belirlenmesi,
Bilgi akış sistemin oluşturulması,
Fiziki birimlerin dağılımının belirlenmesi,
Gerekli personelin niteliklerinin belirlenmesi.
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STK’ların yapılandırılmasında öncelikle yukarıda sıralanan örgütleme ilkeleri dikkate alınır. Sonra da STK’nın faaliyet türü, ölçeği gibi faktörlere bağlı olarak organizasyonel yapılanma gerçekleştirilir. Organizasyon yapıları temel işleri baz alarak
fonksiyon temelli, bölge temelli ve hizmet alanları temelli gibi belli kriterlere göre
oluşturulur. Organizasyon yapıları daha da ileri aşamalarda matriks organizasyon
ve şebeke (network) organizasyon yapısı gibi türlerde de yapılandırılabilir. Organizasyon yapıları, organizasyon şeması olarak gösterilir. Aşağıda fonksiyon temelli
(temel işlere göre) yapılanmış bir STK’nın organizasyon şeması verilmiştir.
Yönetim
Kurulu
Yönetici
Asistanı
Genel
Sekreter

İdari ve Mali
İşler Yöneticisi

Kurumsal
İletişim Yöneticisi

Uluslararası
İlişkiler Birimi

İdari İşler
Uzmanı

Kurumsal
İletişim Uzmanı

Sekreter

Prodüksiyon
Görevlisi

Araştırma Yayın
Birimi

Sosyal İşler
Birimi

Araştırmacı

Öğrenci Destek
Birimi
Sosyal İşler
Görevlisi

Öğrenci Destek
İşleri Görevlisi

Servis Görevlisi

Şekil 36. Bir STK için Organizasyon Şeması Örneği

STK’larda temel ve destekleyici işlevler; STK’ların özellikleri, ölçeği, kadrosu vb.
faktörler dikkate alınarak birim ya da komisyon gibi farklı biçimlerde yapılandırılabilir. Birim olarak yapılandırıldığı zaman birim ismi yerine birimin yöneticisinin
unvanını yansıtan bir isimlendirme gerekir. Örneğin; İdari ve Mali İşler Şefi ya da
iş yükü daha fazlaysa İdari ve Mali İşler Müdürü gibi. Organizasyonel yapılanmada
kullanılacak unvanlar konusu özel önem verilmesi gereken bir başlıktır. Gereğinden fazla ve işin gerektirdiği düzeyin üzerinde unvan vermek ne kadar yanlışsa
unvanları yok saymak ya da önemsiz görmek de başka bir yanlıştır. Unvan, çalışanların örgütteki yeri, yetkisi, özlük hakları gibi bir dizi konuyu gösterir.
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STK’larda insan yönetimi altyapısı için
organizasyonel yapılanma kritik öneme
sahip bir konudur. Doğru yapılanmış bir
organizasyonel yapı bir STK’da iş, işlem ve
ilişki tekrarlarını azaltacaktır. Yine doğru
bir organizasyonel yapı, profesyonel
ve gönüllülerin organizasyondaki yeri,
kendilerinden ne beklendiği, hakları ve
yükümlülükleri gibi konuların sistematik
olarak düzenlenmesini sağlayan önemli
bir altyapı işlevi görmektedir.

Diğer unvanlar da önemli olmakla beraber STK’larda kuruluşun büyüklüğüne
göre Genel Müdür, Genel Koordinatör,
Genel Sekreter, Müdür gibi unvanlara sahip, tüm profesyonel kadronun etkin yönetimini üstlenen ve bu konuda STK’nın
yönetim kuruluna karşı sorumlu olan bir
üst düzey yönetici istihdamı kurumsallaşma için önemlidir.

STK’larda insan yönetimi altyapısı için
organizasyonel yapılanma kritik öneme
sahip bir konudur. Doğru yapılanmış bir
organizasyonel yapı bir STK’da iş, işlem ve
ilişki tekrarlarını azaltacaktır. Yine doğru bir organizasyonel yapı, profesyonel ve
gönüllülerin organizasyondaki yeri, kendilerinden ne beklendiği, hakları ve yükümlülükleri gibi konuların sistematik olarak düzenlenmesini sağlayan önemli bir
altyapı işlevi görmektedir.

STK’larda Görev Tanımları
STK’larda organizasyonel yapılanmadan sonra her bir görev için görev tanımları/iş tanımları oluşturulur. Görev tanımında, görevin temel görev ve sorumlulukları ile görevin gerektirdiği nitelikler yer alır. Bir görev tanımında aşağıdaki temel bilgiler bulunur:
İşin unvanı,
Bağlı olduğu üst birim,
Bağlı birimler,
Temel görev ve sorumluluklar,
Öğrenim durumu,
Tecrübe,
Mesleki bilgi ve beceri,
Çalışma koşulları.
Görev tanımları; işe alım, oryantasyon, eğitim, performans yönetimi, kariyer yönetimi, ücret yönetimi gibi tüm insan yönetimi ve insan kaynakları yönetimi sistemi
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için gerekli temel belgeler arasındadır. Burada görev tanımlarının oluşturulma sürecine girilmeyecektir. Bu konuda insan kaynakları yönetimi kitaplarının iş analizi
bölümlerinde detaylı bilgiler bulunabilir. Görev tanımlarının kapsamının daha iyi
anlaşılması için burada örnek bir görev tanımı verilmektedir.
Tablo 34. Bir Görev Tanımı Örneği
GENEL SEKRETER
1. GÖREV UNVANI : Genel Sekreter
2. ORGANİZASYONDAKİ YERİ
2.1. Bağlı Olduğu Üst Birim : Yönetim Kurulu
2.2. Bağlı Birimler : İdari ve Mali İşler
Kurumsal İletişim
Sosyal İşler Birimi
…………
…………
3. GÖREVİN KISA ÖZETİ:
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde derneğin faaliyetlerinin etkin
bir biçimde planlanması, organizasyonu, yürütülmesi, koordinasyonu ve kontrolünü sağlar.
4. TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Dernek faaliyetlerine ilişkin strateji, hedef, politika, program, faaliyet planı ve bütçe ile
ilgili öneriler geliştirir, yönetim kuruluna sunar.
Yıllık faaliyet planında yer alan işleri takip eder, periyodik olarak gidişatı yönetim kuruluna raporlar.
Hazırlanmış olan yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde dernek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
Derneğin kurumsal belgelerinin hazırlanması, güncellenmesi ve kullanılmasını sağlar,
görev alanına ilişkin mevzuat değişikliklerini takip eder, zamanında personele duyurur,
uygulamaya yönelik takibini yapar.
Resmî ve özel kuruluşlara karşı derneği en iyi şekilde temsil eder.
Yönetim kurulu ve birimler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
Yönetim kurulu toplantılarını organize eder, alınan kararları takip eder, toplantı raporlarını hazırlar ve uygun bir biçimde saklar.
Derneğin üretmiş olduğu bilgileri/verileri muhafaza eder ve edilebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yapar, sistemin ayakta kalmasını sağlar.
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Görevi ile ilgili belgelerin arşivlenmesini ve kanuni zorunlu süre boyunca uygun şartlarda gerekli iç ve dış denetime hazır olacak şekilde saklanmasını sağlar.
Derneğin kaynaklarını yıllık plana göre kullanır ve kullanılmasını kontrol eder.
İş süreçlerini iyileştirmek için çalışmalarda bulunur.
Çalışma alanı ile ilgili gerekli rapor, sunum vb. dokümantasyonun hazırlanmasını sağlar.
Derneğin görevlerini gereği gibi yerine getirebilmesi için gerekli mal ve hizmet teminini sağlar.
Derneğe ait kırtasiye, büro malzemeleri ile her çeşit araç ve gereç kullanımında azami
özeni gösterir, demirbaş eşyanın, evrak, dosya ve benzeri belgelerin iyi bir şekilde muhafaza ve bakımı için gerekli önlemleri alır.
Satın alma, maaş ödemeleri ve diğer harcamalara ait ödemelerin yapılmasını sağlar.
Derneğin faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansını izler ve yönetim kuruluna raporlar.
Dernek gelirlerinin toplanmasını koordine eder, mevzuat, bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaların ve raporlamaların yapılmasını sağlar.
Derneğin insan kaynakları ihtiyacını belirler, bu ihtiyacın giderilmesi için öneriler hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
Yönetim kurulu kararı sonrası insan kaynağı araştırma ve temin çalışmalarını yürütür ve
insan kaynağı istihdamını sağlar.
Kendisine bağlı personelin işe devam, izin, mesai vb. durumlarını düzenler ve takip eder.
Personelin moral ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapar.
Kendisine bağlı personelin performanslarını takip eder, performanslarının artmasına
yönelik olarak gerekli mesleki ve teknik eğitim programları, kurs ve seminerler düzenlenmesini sağlar.
Dernek içinde iletişimi güçlü kılmak ve artırmak amacıyla kurum içi iletişim araçlarının
geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlar.
Güncel çalışmalarla ilgili gerekli ziyaretleri gerçekleştirir, çalışmaları organize eder ve
bilgilendirme raporları hazırlar.
Derneği temsilen ulusal ve uluslararası toplantılara katılır ve temaslarda bulunur.
Derneğin iletişimde olduğu paydaşlarla, kamu ve STK yöneticileri ile iletişimi yürütür.
Yasal mevzuat, yönetmelikler ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde kendisine verilecek diğer görevleri yerine getirir.
5. TOPLANTI, RAPORLAR VE KULLANACAĞI DOKÜMANLAR
5.1. Katılacağı Toplantılar
Yönetim kurulu toplantısı (raportör olarak)
Haftalık koordinasyon toplantısı
Birim etkinlik toplantıları
5.2. Hazırlayacağı Raporlar
Yıllık faaliyet planı
Yıllık faaliyet raporu
Aylık iş planı
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6. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER
6.1. Eğitim:
Üniversite mezunu olmak
6.2. Tecrübe:
En az 5 yıllık STK tecrübesine sahip olmak ve son 3 yılını yönetici olarak geçirmek.
6.3. Temel Yetkinlikler
Dürüstlük, iş ahlakı ve güvenilirlik
Çevresi ile uyum ve iş birliği
Kurumsal fayda odaklılık
Kurallara ve düzenlemelere uyum
Planlı çalışma
Etkili iletişim
Öğrenmeye açıklık
Strese dayanıklılık
Problem çözme ve çare buluculuk
Kalite odaklılık
İş takip ve sonuçlandırma
6. 4. Yönetsel Yetkinlikler
Bütünsel bakış
Planlama
Karar verme
Organize etme
Koordinasyon
İş takibi ve kontrol
Zaman yönetimi
Toplantı yönetimi
Temsil
Çatışma yönetimi
Etkileme ve ikna
Çalışanları motive etme
Müzakere
Takım çalışması yönetimi
Etkin çalışma ortamı oluşturma
Verimlilik ve maliyet duyarlılığı
6.5. Yabancı Dil Bilgisi
Yazlı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisi
6.6. Bilişim Araçları
İyi düzeyde Word, Exel ve PPT kullanımı
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Yukarıda örnek olarak verilen görev tanımının kapsamı ve alt başlıkları STK’nın büyüklüğü, yaşı, faaliyet alanı, ilgili unvan sahibine verilecek yetki, kurumun işleyişi
vb. faktörlere göre farklılaşabilir.

STK’larda Süreç Yönetimi
STK’lar stratejik tercihlerini yaptıktan ve organizasyonel yapılanmalarını sağladıktan sonra faaliyetlerin yürütülmesini şekillendiren iş akış süreçlerini oluştururlar.
STK’larda süreç yönetimi; iş akışı, prosedür, yönetmelik ve yönerge gibi bir dizi
kavram ile tanımlanabilir. Süreç yönetimi, iş yapış usullerini gösteren referans belgeler olacağı için alanda kabul görmüş terminolojiyi kullanmak ve kurumsal belgelerin tamamında aynı yaklaşıma sadık kalmak önemlidir.
Süreç; insan, araç, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işleyerek ve değer
katarak kuruluş içi ve kuruluş dışı hizmet alanların istek ve beklentilerini karşılayacak çıktıları üretmeye yönelik işlemler ve faaliyetler dizisi olarak tanımlanır. Süreçlerin tekrarlanabilir ve ölçülebilir olması ve bir sorumlusunun bulunması gerekir.
Süreç yönetimi ya da yönetmelik gibi belge örneklerine kolay ulaşılabileceği için
burada detaya girilmemektedir. Aşağıda çerçeve olarak örnek olması bakımından
iletişim yönetmeliği kapsamı örnek olarak verilmiştir.
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Tablo 35. Bir Yönetmelik Örneği
İLETİŞİM YÖNETMELİĞİ
1. AMAÇ
2. KAPSAM
3. TANIMLAR
4. İLETİŞİM ARAÇ VE YÖNTEMLERİ
4.1. İç İletişim
4.1.1. Yönetmelikler
4.1.2. Yönergeler
4.1.3. Duyurular
4.1.4. Bildiriler
4.1.5. Yazışmalar/Elektronik Postalar
4.1.6. Raporlar
4.2. Dış İletişim
4.2.1. Giden Yazılar
4.2.2. Gelen Yazılar
5. İLETİŞİM PRENSİP ve UYGULAMALARI
5.1. Temel Prensipler
5.2. Dokümanların Hazırlanması ve Kayıt İşlemleri
5.3. Kontrol ve İmzalama
5.4. Dosya Planı ve Dosyalama Esasları
6. YETKİ ve SORUMLULUKLAR
7. YÜRÜRLÜK
EKLİ DÖKÜMANLAR

STK’larda süreçlerin performans göstergeleri ve iş yapma standartları ile birlikte
ele alınması gerekir. Yani süreçler oluşturulurken hem yapılış biçimi hem de yapılış
standardı (süre, adet, yüzde vb.) dikkate alınmalıdır.

STK’larda Kurumsal Performans Yönetimi
STK’lar belli faaliyet başlıklarına göre faaliyetlerini planlar, izler ve dönem sonunda da performansını değerlendirir. Dönem başında kurum düzeyinde belirlenen
faaliyetlerin birimlere dağılımı yapılır ve birimler bu faaliyetleri kurumun çizdiği
çerçevede yürütür ve dönem sonu ulaşılan durumu üst yönetime sunar. Kurum
üst yönetimi, birimlerden gelen bu sonuçları bütünleştirerek kurumun toplam
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performansını ortaya koyar. Dönem sonu ortaya çıkan performans sonuçları hem
geçmiş dönemin durumunu belirlemeye hem de sonraki dönem planlarını yapmaya yarar. Performans yönetimi bir sistem olarak ele alınır ve faaliyetin adı, hedefi, ölçme yöntemi, başarı kriterleri, yer ve zaman bilgisi ve bütçe gibi başlıkları
kapsar. Dönem sonunda hedefler ile gerçekleşmeler karşılaştırılarak performans
ortaya konulur.
Kâr amaçlı örgütlerde ve bazı kamu kurumlarında performansın izlenmesinde Balanced Scorecard (kurumsal karne) yaklaşımı yaygın kabul görmüş ve bir süredir
kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım temelde dört boyuttan (perspektiften) oluşur ve her boyutun alt kriterleri bulunmaktadır. Bu boyutlar şunlardır:
Finansal boyut,
Müşteri boyutu,
İç verimlilik boyutu,
Öğrenme ve gelişme boyutu.
Bu boyutlar kâr amaçlı örgütler için geliştirilmiş olup STK’lar için uyarlanabilir.
Bunun bir örneği için Tiyek’in (2013) çalışmasına bakılabilir. STK’lar bu boyutları
dikkate alarak kendilerine uygun boyutları ve alt kriterleri geliştirebilir. Bu konuda
aşağıdaki kriterler örnek verilebilir.
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Tablo 36. Kurumsal Performans Kriterleri Örneği
Performans Kriterleri
Finansal kriterler
Gelirler
Giderler
Varlıklar
Sunulan hizmetlere yönelik kriterler
Hizmet alanların memnuniyeti
STK’nın itibarı
STK’nın ilişkileri
İç paydaşlara yönelik kriterler
Ücreti çalışanlar
Gönüllüler
Üyeler
İş süreçlerinin etkinliği ve verimliliğine yönelik kriterler
İş yapma hızı
İş yapma kalitesi
Kurumsal öğrenme ve gelişme yönelik kriterler
Kurumsal gelişim
Ücretli ve çalışanların gelişimi
Yenilikçilik

STK’ların kurumsal performansını değerlendirmek üzere belirlenmiş boyutların
hangisinin daha önemli olduğu kurum yöneticileri tarafından değerlendirilerek
bir ağırlıklandırma yapılabilir. STK’lar için boyutların her biri önemlidir ancak faaliyet gösterdikleri ve hedef olarak belirledikleri alanlara yoğunlaşmaları daha faydalı sonuçlar almalarını sağlayacaktır.
STK’lar için performans sistemi oluştururken oldukça dikkatli davranmak ve kâr
amaçlı kuruluşlardan farkını dikkate almak gerekir. Bu bağlamda sayısal hedefler
konulmakla birlikte faaliyetlerin kalite ve nitelik boyutu daha fazla öne çıkarılmalıdır. Kurumsal performans sisteminin katılımcılara yönelik kriterler, mali konulara
yönelik kriterler, faaliyet alanına yönelik kriterler gibi bütüncül olması önemlidir.
Aşağıda eğitim alanına odaklanmış bir STK için (İLEM-İlmi Etüdler Derneği) faaliyet konusuna yönelik bazı kriterleri kapsayan örnek bir tablo verilmektedir.
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Tablo 37. Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Bir STK’nın
Bazı Kurumsal Performans Kriterlerini ve Sistematiğini Gösteren Bir Örnek
Faaliyetin ismi

Hedef

Başarı Kriteri

Zaman

Yer

Bütçe

……….

……….

……….

……….

…….

……. TL

120 öğrenci

Katılımcıların
insan, toplum ve
dünyayı tanıyıp
çözümleyebilmelerini
sağlayacak ilmî ve fikrî
donanımı ve bakış
açısını kazandırmak.

……….

…….

……. TL

12 grup
çalışması

Katılımcıların
danışmanlar
gözetiminde seçilmiş 6
kitabı okumaları
ve bir dönem sonu
değerlendirme yazısı
yazmalarını sağlamak.

……….

…….

……. TL

Açılış Konferansı

Özgün
akademik bir
sunum

Akademide tartışma
açacak bir konuyu
gündeme getirmek ve
derneğin akademik
saygınlık kazanmasını
sağlamak.

……….

…….

……. TL

…………………

……….

……….

……….

…….

……. TL

……………….

……….

……….

……….

…….

……. TL

Programı
tamamlayan
tüm
öğrencilerin
katılımını
sağlamak

Eğitim dönemini
derneğin tüm
mensuplarının katıldığı
ilmî bir etkinlikle
sona erdirmek ve
öğrencilerin ailelerinin
de katılacağı
bu programda
mezuniyetlerini
kutlamak.

……….

…….

……. TL

Eğitim Programı
Bahar Dönemi

Bahar Dönemi
Grup Çalışmaları

Mezuniyet
Programı
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STK’larda kurumsal performansın planlanması, uygulanması ve izlenmesinde
daha fazla faaliyetlere odaklanıldığı,
mali işler, insan kaynakları ve hizmet
alanlar boyutlarının yeteri kadar dikkate
alınmadığı görülmektedir. Yine bu süreçte performans kriterlerinin belirlenmesi, hedefler, izleme ve değerlendirme
aşamalarında veri temelli çalışmanın yeterli olmadığı dikkat çekmektedir.

STK’larda kurumsal performansın planlanması,
uygulanması ve izlenmesinde daha fazla
faaliyetlere odaklanıldığı, mali işler, insan
kaynakları ve hizmet alanlar boyutlarının yeteri
kadar dikkate alınmadığı görülmektedir. Yine bu
süreçte performans kriterlerinin belirlenmesi,
hedefler, izleme ve değerlendirme aşamalarında
veri temelli çalışmanın yeterli olmadığı dikkat
çekmektedir.

STK’larda Toplantı Sistemi ve Yönetimi
Toplantılar tüm örgütlerde olduğu gibi STK’lar için de bilgi akışı ve iletişimi sağlamaya yardımcı olur. Toplantılar, planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon
ve kontrolden oluşan yönetim işlevlerinin yerine getirilmesine katkı sağlar. Toplantılar, bilgi toplama, bilgi verme ve karar alma işlemlerinin sistematik yapılması
yönünde önemli bir işlev görür.
Toplantılar farklı düzeylerde kurul ve birimlerin belli bir periyotta görev alanına
giren konularda ilgililerin katılımı ile yapılır. STK’lar aşağıda yer alan örnekteki gibi
kurum bütününde bir sistematik hazırlayarak toplantıların düzenli ve sistemli yapılmasını sağlayabilirler.
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Tablo 38. Bir STK için Toplantı Sistematiği Örneği
Toplantı
Katılımcıları

Toplantı
Amacı

Toplantı
Periyodu

Genel
Sekreter

Yönetim
Kurulu
Üyeleri

Yönetim
Kurulu
faaliyetlerini
gözden
geçirmek,
gelecek
faaliyetleri
planlamak ve
icradan gelen
talepleri karara
bağlamak

Her ay ayın …
Haftası...
Günü ……
Saat …..

…...
…… Komisyonu
Komisyonu
Toplantısı
Başkanı

Genel
Sekreter

…….
Komisyonu
Üyeleri

………………

……………

…………

……….

………

……………..

…………..

Toplantının Adı

Yönetim Kurulu
Toplantısı

Toplantı
Başkanı

Yönetim
Kurulu
Başkanı

………

Raportör
Üye

Toplantı öncesi gündem oluşturulması, katılımcılara bunun vaktinde duyurulması, toplantı öncesi gerekli bilgilerin paylaşılması, toplantıya hazırlık bakımından
önemlidir.
Toplantılarda toplantı öncesi, toplantı sırasında ve toplantı sonrasında yapılması
gereken bazı işlemler, toplantıların verimini artırmaktadır. Bu bağlamda toplantılarda uyulması gereken bazı temel kurallar şu şekilde sıralanabilir:
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1. Toplantıdan önce yapılması gerekenler:
Toplantı tarihinin önceden belirlenmesi
Toplantı gündeminin belirlenmesi ve katılımcılara gönderilmesi
Görsel ve sözlü içeriğin dikkatlice hazırlanması
Toplantı ortamının ve araçlarının kontrol edilmesi
Toplantı başlangıç ve bitiş zamanının katılımcılara bildirilmesi
2. Toplantıya başlarken yapılması gerekenler:
Toplantı başlamadan toplantının amacı ve toplantı gündeminin tekrar edilmesi
Katılımcılar ve katılım nedenleri hakkında bilgi verilmesi
3. Toplantı sırasında yapılması gerekenler:
Toplantıda gündem maddelerinin konuşulması ve gündem maddelerinin dışına
çıkılmamaya özen gösterilmesi
Toplantı sırasında kimsenin birbirinin sözünü kesmemesi, herkesin diğer kişilere
verilen konuşma süresinin sonuna kadar dinlemesi
Toplantı sırasında dışarı çıkılmaması
İstisnalar dışında telefon konuşması yapılmaması
Konuların herkes tarafından rahat anlaşılmasının sağlanması
4. Toplantıda denetimi sağlamak için yapılması gerekenler:
Olumsuz bir durum ortaya çıkarsa soğukkanlı olunması
Bir daha olumsuz durumların tekrarlanmamasının sağlanması
Toplantı amacından uzak olan tartışmalar başladığı zaman toplantının gündemindeki maddelerin yeniden hatırlatılması
Katılım gereken durumlarda daha çok kişinin katılımının sağlanması
5. Toplantıyı bitirirken yapılması gerekenler:
Toplantının kısaca özetlenmesi
Yapılan toplantıdan çıkan sonuçların açıklanması
Yapılan toplantının esas amacının tekrar belirtilmesi
Kim, nerede, ne zaman, ne yapacak gibi toplantı sonrasında yapılacak hareket planının belirlenmesi
Toplantıda alınan kararların belli bir formatta hazırlanarak toplantıya katılanlara gönderilmesi.
İKY Danışmanlık (2007). Toplantılarda uyulması gereken kurallar isimli bilgi notundan şirketin izni ile alınmıştır.

Toplantılarda alınan kararlar aşağıdaki örnekteki gibi bir toplantı tutanağı hâline getirilerek kurumda muhafazası için saklanır ve aynı zamanda katılımcılara gönderilir.
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Tablo 39 . Toplantı Tutanağı Örneği
			
Tarih …………………….
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi:
Toplantı Yeri:
Katılımcılar:
Sıra
No

Karar

Sorumlu(lar)

Tarih

1
2
3
4
5
...
Toplantı Başkanı
Adı Soyadı – İmzası

STK’larda Raporlama Sistemi
Toplantı yönetimi ve raporlama birbiriyle yakından ilişkili iki sistemdir. Toplantılar gibi raporlama da örgütlerde bilgi akışını ve iletişimi sağlamaya yardımcı olur.
Planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontrolden oluşan yönetim
işlevlerinin yerine getirilmesinde, bilgi toplama ve karar alma işlemlerinin sistematik yapılmasına katkı sağlar. Örgütlerde dönem içi birimlerin üst birimlere sunduğu raporlar ve yıl sonu faaliyet raporu öne çıkan rapor türleridir. STK’larda da
belli periyotlarda raporlar hazırlanmakta ve ilgili birimlere sunulmaktadır.
STK’larda hazırlanan iyi bir raporun aşağıdaki başlıkları içermesi gerekir. Bu başlıklar şunlardır:
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Konu ve amaç: Rapor konusunun ne olduğu ve hangi amaçla hazırlandığı belirtilir.
Kapsam: Raporun içeriğini gösterir.
Yöntem: Rapor hazırlanırken bilgilerin hangi kaynaklardan nasıl toplanıldığı belirtilir.
Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar yorumsuz verilir.
Yorum: En sonda kişisel görüşler belirtilebilir.
STK’lar, faaliyet bilgileri ve mali durumunu göstermek amacıyla yıl sonu faaliyet
raporu hazırlar. Bu rapor, bir STK’nın bir hesap dönemindeki mali ve diğer faaliyetlerini kapsar. Faaliyet raporlarında temel olarak şu başlıklar bulunur:
STK hakkında bilgiler,
Faaliyet bilgileri,
Mali bilgiler.
Günümüzde faaliyet raporlarında doğru mali ve mali olmayan bilgilerin yanında
yönetim organlarının tecrübesi, kompozisyonu ve yetkinliği, kurum kültürü, sürdürülebilir büyüme, sosyal sorumluluk gibi finansal olmayan bilgiler de bulunmaktadır. Faaliyet raporlarının şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine
göre hazırlanması gerekmektedir.

STK’larda Kurum Kültürü
Kurum kültürü; bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır. Bir kurumdaki insanların çevresel koşullara uyumu ve
içsel bütünleşmeyi sağlamak üzere oluşturdukları, geliştirdikleri ve geçerli olduğu anlaşıldığında da yeni üyelere aktardıkları değer ve davranış biçimleridir. Çok
yalın bir ifade ile kurum kültürü “Burada işler böyle yürür” denilen uygulama ve
alışkanlıklardır.
STK’ların gayesi değer üretimi olup bu husus insan kaynağına ilişkin bütün süreçlerde belirleyici bir rol oynar. Bu gaye, profesyonel ya da gönüllü elemanların
temininden kurumda tutulmasına, iş tatminlerinden eğitimlerine, ücretlerinden
performans değerlendirmesine kadar bütün insan kaynağı işlevlerini şekillendirir.
STK’nın insan kaynağını yönetmek, içinden çıktığı ve etkileşim hâlinde olduğu beşerî ve sosyal sermayeyi dikkate almayı gerektirir (Arslan, 2020, s. 60).
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Kurum kültürü, kurumun ideolojisi, sembolleri ve temel yeteneklerinin kompozisyonundan oluşur (Ireland ve Hitt, 1999, s. 71). Kurum kültürünün bileşenleri şu
şekilde sıralanabilir:
Değerler, inançlar, tutumlar,
Lider ve kahramanlar,
Yönetim tarzı,
Davranış kuralları ve normlar,
Kurum kimliği unsurları,
Semboller,
Hikâyeler,
Törenler,
Kullanılan dil,
Âdetler (ritüeller),
Fiziki çevre.
Cameron ve Quinn (2011) kurum kültürünü örgütsel başarıya etkilerini bakımından ele alarak 4 kültür tipi tanımlanmıştır: Klan (aile tipi), adhokrasi (girişimci),
hiyerarşi (kuralcı) ve piyasa (rekabetçi). Klan kültür tipindeki kurumlar, geniş bir
aileye benzerler. Bu tür kurumlarda çalışma tarzı, ortak değerlerin paylaşılması,
birleştiricilik, katılımcılık, takım çalışması, sadakat, kişiler arası bağlılık, geleneklere
sahip çıkma ve geliştirme yaygındır. Liderler, birer yol gösterici olup akıl hocası
ve hatta ebeveyn gibi düşünülür. Adhokrasi kültür türünde kurumsal yapılaşma
ve rehberlik düşük düzeyde olup bireysel yaratıcılık ve yenilik teşvik edilir. Dinamik, yaratıcı bir iş ortamının söz konusu olduğu bu kültürde insanların deneyim,
yenilik ve risk ile bütünleşmesi beklenir. Pazar kültürü klan kültürünün tamamen
tersi özelliklere sahiptir. Bu örgütler; daha çok sonuç merkezli çalışma yaşamını
öngörür. Pazar kültüründe, kurumun temel yönelimi rekabet ve amaca ulaşmadır. Lider üreticidir ve sert rekabeti sever. Örgütü bir arada tutan bağlılık kazanma
üzerine odaklıdır. Hiyerarşi kültür tipinde düzen, kurallar ve düzenlemeler öne çıkar. Kurumlarda açık bir otorite sınırı, standart kurallar, prosedürler, ileri düzeyde
biçimsellik ve yapılaşma söz konusudur. STK’lar dikkate alındığında aile tipi kurum
kültürünün STK’larda daha yaygın olduğu ve çalışanların tatminini daha fazla artırdığı görülmektedir.
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Az mı gittik, uz mu gittik?

STK’larda kurumsal yönetime yönelik bir dizi alt yapı unsuru bulunmakta olup
bunlar yukarıdaki bölümde verilmeye çalışılmıştır. STK’larda yönetim ve işleyişte
kurumsal belge ve düzenlemeler yanında asıl belirleyici unsur, mevcut kurum kültürüdür. Kurum kültürü, kurucuların yaklaşımı ile ilk yıllarda oluşmuş, tüm kurumsal ve bireysel davranışı etkileyen ve şekillendiren bir niteliğe sahiptir. Bu yüzden
STK’larda kurucu liderler ve mevcut liderlerin temel görevlerinden birisi sürdürülebilir ve etkin bir kurum kültürü oluşturmaktır.

Türkiye’de vakıfların gelişimiyle ilgili önemli güncel çalışmalardan birisi Yıldırım (2017) tarafından yapılmıştır. Erdal Yıldırım bu çalışmada uzun yıllardır sivil
toplum alanında bulunan üst düzey bir profesyonel yönetici gözüyle ve içeriden
bir bakışla yeni vakıfların gelişimi ve vakıflarda yönetişim konusunu ele almıştır.
Bu çalışmanın dördüncü bölümü Emanete hıyanet başlığı altında vakıflarda
yönetişim ve kritik yönetim organları ve işleyişine ayrılmıştır. Bu bağlamda
Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Profesyonel Tepe Yönetici rolleri üzerinde
durulmaktadır. Kitap ve özelde dördüncü bölümü STK’larda kurumsal yönetim
bağlamında önemli bilgiler ve deneyimler sunmaktadır.
Kaynak: Yıldırım, E. (2017). Az mı gittik, uz mu gittik: Yeni vakıfların 50 yıllık hikâyesi. Yapı Kredi yayınları.
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Profesyonel ve gönüllü çalışanlar söz konusu olduğunda STK’ların bazı
kurumsal yönetim ve insan kaynakları yönetimi sistemleri (alt yapıları)
oluşturmaları ve iyi yönetim uygulamalarıyla çalışma ortamını ve ilişkilerini geliştirmeleri gerekmektedir.
STK’ları bir organizasyon (yapı) olarak ele alırken sistem bütünlüğü içinde
ele almak ve yapısal düzeyde analiz etmek gerekmektedir. Yapısal analizde çevre, organizasyon (kurum) ve sonuçlar alt bileşenleri ile birlikte ve
birbiri ile ilişkili olarak ele alınmalıdır.
İyi yönetim, yönetişim, kurumsallaşma, kurumsal yönetim gibi kavramlarla tanımlanan bu sistem genel olarak aşağıdaki temel bileşenlerden
oluşur:
Stratejik yönetim yaklaşımı,
Organizasyonel yapı,
Görev tanımları ve iş gerekleri,
İş akışları (süreçler),
Performans göstergeleri (kurumsal karne),
Toplantı yönetimi sistemi,
Raporlama sistemleri.
Bu bileşenlerin STK’nın faaliyet alanı ve büyüklüğü gibi faktörlere göre
tasarlanarak uygulamayı şekillendiren referans metinler olarak hazırlanması ve kurum kültürü hâline gelmesi oldukça önemlidir.
STK’larda yönetim ve işleyişte kurumsal belge ve düzenlemeler yanında
asıl belirleyici unsur, mevcut kurum kültürüdür. Kurum kültürü, kurucuların yaklaşımı ile ilk yıllarda oluşmuş, tüm kurumsal ve bireysel davranışı
etkileyen ve şekillendiren bir niteliğe sahiptir.
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Kurumsal Yapılar Olarak STK’lar
STK’larda Stratejik Yönetim
STK’larda Organizasyonel Yapılanma
İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı
STK’larda Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Mimarisi
Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi
STK’larda İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
STK’larda İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri
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İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı
Bir STK için insan kaynakları yönetimi, profesyonel ve gönüllü çalışanların kendilerine, görev yaptıkları kuruluşa ve çevrelerine yararlı olacak biçimde etkin ve
verimli çalışmasını sağlayan işlev ve çalışmaların tümüdür. Bu bağlamda STK’larda
insan kaynakları yönetiminin temel amaçları şu şekilde sıralanabilir:
Profesyonel ve gönüllülerin birlikte çalışabilecekleri cazip bir çalışma
ortamı oluşturmak,
STK’nın ihtiyacı olan niteliklerde profesyonel ve gönüllü insan kaynağını kuruluşa çekmek,
STK’nın ihtiyacı olan nitelikli profesyonel ve gönüllü insan kaynağını
elde tutmak,
STK’da çalışma ortamının ve çalışma hayatının kalitesini/niteliğini
yükseltmek için çalışmalar yapmak,
STK’da insan kaynaklarının üretken ve verimli çalışmasını sağlamak,
İnsan kaynakları istihdamında ilgili mevzuata uygun davranmak.
STK’ların insan kaynakları yönetimini sistematik uygulamak için öncelikle şu sorular üzerine düşünmeleri gerekmektedir (Sowa ve Word, 2017, ss. 4-5):
Bu STK’da insan yönetimi yaklaşımımız nedir? Profesyonel çalışanlara
yönelik gayemiz ve değerlerimizle uyumlu bir insan kaynakları yönetimi felsefemiz var mı?
En uygun ve nitelikli çalışanları STK’ya çekmek ve elde tutmak için
ne yapıyoruz? Çalışanların STK’da kalarak yüksek değer üretmesi için
onları nasıl seçiyor ve gelişimlerine nasıl katkı sağlıyoruz?
STK’lar finansal kaynakların az olduğu ve kaynak toplamanın zor olduğu yerlerdir. Finansal sürekliliği sağlayarak çalışanlara yönelik nasıl
bir ücret ve ödüllendirme sistemi tasarlamamız gerekir?
STK’lar gönüllü ve ücretli çalışanları birlikte barındırmaktadır. Bu iki
grubu STK’nın gayesine ulaşması için birlikte ve etkin biçimde nasıl
yöneteceğiz?
İş geçmişi, yaş, nesil farklılıkları gibi çeşitliliğe sahip personeli uyumlu bir şekilde nasıl çalıştıracağız?
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STK’larda insan kaynakları yönetimi kâr amacı
güden kuruluşlarla benzerlikler taşımakla birlikte bazı yönleriyle onlardan ayrılırlar. STK’lar
çalışma ortamı, amaçları ve gönüllülük temelli
çalışmaları dolayısıyla kâr amacı güden kuruluşlardan farklılaşır. Bu yüzden STK’larda insan
kaynağı işlevini özgün bir içerikte ele almak
gerekir. STK’ların çalışma ortamını, sosyal ilişkiler, kültür ve değerler belirlediğinden bir STK için sosyal değer ve içinde bulunduğu
sosyal ve kültürel çevre önemlidir. STK’ların bu çevre ile etkileşimi, bağımlı olduğu
kaynak ve kabiliyetlerini de belirler (Arslan, 2020, ss. 60-61). STK’larda insan kaynaklarını ağırlıklı olarak gönüllüler oluşturduğu için insan kaynakları uygulamalarında
buna dikkat edilmesi önemlidir (Akatay ve Yelkikalan, 2006, s. 86). Kâr amacı gütmeyen kuruluşların insan kaynakları pratiklerini hükûmetlerin politika değişiklikleri ve
emek arzındaki değişim etkiler (Walk, Schinnenburg ve Handy, 2014, s. 1015).

STK’lar çalışma ortamı, amaçları
ve gönüllülük temelli çalışmaları
dolayısıyla kâr amacı güden
kuruluşlardan farklılaşır. Bu yüzden
STK’larda insan kaynağı işlevini
özgün bir içerikte ele almak gerekir.

STK’larda Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
STK’lar gönüllü kuruluşlar olarak faaliyetlerini insan kaynakları ile yürütür. STK’ların sadece bugün gerekli insan kaynağı ihtiyacı ve niteliği yerine gelecek yıllarda
gerekli insan kaynağını da dikkate almaları gerekir. Bu bağlamda STK’larda stratejik insan kaynakları yönetimi önem kazanır. Stratejik insan kaynakları yönetimi
modeli Şekil 37’de verilmiştir.

Sistem
Düzeyi
Özellikler

Fon
Sağlayıcılar
ve Hükümet

STK’nın
Özellikleri

Amaçlar

Sosyal
Misyon

STK
Stratejisi

Stratejik
STK İKY

Kaynak/
Kabiliyet
Türleri

STK İKY
Politika ve
Pratikleri

Çalışan
Beceri ve
Tutumları

STK
Performansı

Yöneticilerin
Davranış ve
Yetkinlikleri

Şekil 37. Stratejik STK İnsan Kaynakları Yönetimi Modeli (Akingbola, 2013a, s. 224)
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STK’ların yaşına ve gelişmişlik düzeyine göre insan kaynakları yönetimi yaklaşımı
ve pratikleri de değişmektedir. Tablo 40’ta STK’ların yaşam döngüsüne göre bu
durumun nasıl değiştiği görülmektedir.

Tablo 40. Yaşam Döngüsü Perspektifinden İK Pratikleri ve
Felsefesinin Durumunu Anlamak
Anahtar
boyutlar

Başlangış
aşaması

Büyüme
aşamsı

Konsolidasyon
aşaması

Sona erme
aşaması

Örgütsel yapı

İnformel

Proje temelli

Bölümlere
ayrılmış

Ağ tipi

Faaliyetlerin
çeşitliliği

Tek coğrafi
bölge ve tek
faaliyet

Çoklu
faaliyetler ve
çoklu bölgeler

Az sayıda
temel faaliyete
odaklanma

Temel
faaliyetleri başka
organizasyonlara
bırakarak diğer
organişzasyonların
kapasitesini
geliştirme

Kurucunun
rolü

Mimar

Yönetici

Dış bağlantı
sağlayıcı

Danışman/mentor

Koordinasyon
ve kontrolün
temeli

Kendi ve
çalışma
arkadaşları

Bütçe ve
raporlama

Gözden geçirme
ve amaç
belirleme

Danışman

Seçim

Bağlılık ve
önceki ilişkiler

Profesyonel
beceriler ve
referanslar

Profesyonel
beceriler,
bağımsız
çalışma ve pazar

Profesyonel
beceriler, bağımsız
çalışma ve pazar

Anahtar
ik meydan
okuması

Yetenekleri
çekmek

Profesyonelleri
almak, ücret
yönetimi

Performans
yönetimi ve
çalışanlara
değer verme

Yeniden
düzenlemleri
yönetmek ve
kabiliyet oluşturma

Kaynak: Srinivasan, 2007, s. 195.

STK’ların büyümesi sürecinde örgüt yapıları, faaliyetlerin çeşitliliği, kurucunun
rolü, koordinasyon ve kontrol, personel seçimi ve karşı karşıya kaldığı meydan
okumalar değişmektedir. Büyüme ile birlikte yalın ve basit yapı ve faaliyetlerden
daha karmaşık ve organize yapılara doğru bir dönüşüm olmaktadır.
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İnsan Kaynakları Yönetimi Mimarisi
STK’larda insan kaynakları yönetiminin etkin ve başarılı olması için doğru ve uygun bir insan kaynakları (İK) mimarisinin oluşturulması önemlidir. İK mimarisini
kurumun insan kaynakları yaklaşımı ve stratejik bakış açısı şekillendirmektedir.
STK’larda insan kaynakları yönelimi ve stratejik yönelim arasında kurulan dengeye
göre STK’larda dört farklı insan kaynakları yönetimi türü ortaya çıkmaktadır.
Yüksek
Motivasyonel
İKY

Değer Temelli
İKY

İdari
İKY

Stratejik
İKY

Düşük

Yüksek

İKY
Yönelimi

Düşük

Stratejik Yönelim
Şekil 38: Kâr amaçsız kuruluşlarda İK mimarisi (Ridder ve McCandless, 2010, s. 134)

Ridder ve McCandless’in (2010, ss. 132-136) kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için
ortaya koyduğu insan kaynakları mimarisi türleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:
Motivasyonel insan kaynakları yönetimi: İnsan kaynakları yöneliminin yüksek ve
stratejik yönelimin düşük olduğu bu yaklaşım, çalışanların motivasyonu ve elde
tutulmalarına odaklanır.
İdari insan kaynakları yönetimi: İnsan kaynakları yönelimi ve stratejik yönelimin ikisinin de düşük olduğu yaklaşımdır. Bu tür STK’larda insan kaynaklarına yatırım düşük
olup İK faaliyetleri ve süreçlerinin asgari düzeyde yürütülmesi üzerinde durulur.
Değer odaklı insan kaynakları yönetimi: İnsan kaynakları yönelimi ve stratejik yönelimin ikisinin de yüksek olduğu bu yaklaşımda çalışanların gelişimine ve değer
üretimine odaklanılır.
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Stratejik insan kaynakları yönetimi: İnsan kaynakları yönelimi düşük ve stratejik
yönelimin yüksek olduğu bu yaklaşımda STK’nın stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesi önem arz eder.
STK’lar faaliyet gösterdikleri sosyal çevre ile ilişkilerinde kendi iç ve dış çevresiyle
özgün karakterde ilişkilere sahip yapılardır. STK’lar, paydaşları, iç ve dış çevreleri
ile kendilerine özgü bir iklim ve kültür oluştururlar. Bu iklim ve kültür, STK’nın insan kaynağına yaklaşımını doğrudan etkilemektedir. Örgüt kültürünün etkisiyle
oluşan İK politikaları, istihdam biçimi, gönüllüye yaklaşım gibi faktörler, kuruluşun İK mimarisini şekillendirir ve bu mimari, insan kaynakları işlevlerinin ortak
bir amaç doğrultusunda bütünleştirilmesini ve uyumlaştırılmasını sağlar (Arslan,
2020, s. 73).

Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları yönetiminde yetkinlik bazlı yaklaşım son yıllarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Yetkinlik, personelin performansını ve işini yapabilme derecesini
gösteren bir çerçeve olarak düşünülebilir. Yetkinlik, “ehliyet” ve “işin hakkını verme
gücü” olarak değerlendirilebilir.
Akademik ve pratik çalışmalarda yetkinliğin üç boyutundan bahsedilmektedir:
Bilgi, beceri ve istek. Yetkinliğin üç boyutu Şekil 39’da görülmektedir.

Bilgi

Yetkinlik

Beceri

Tutum
Şekil 39. Yetkinliğin Üç Boyutu
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Yetkinliğin bir başka gösterimi de aşağıdaki şekilde olduğu gibidir.

Ne Kazandırılacak?

Bilgi
Ne Yapılacak

Beceri
Nasıl Yapılacak

İstek
Yapma İsteği

Alışkanlık

Şekil 40. Alışkanlığın Üç Bileşeni (Covey, 2010)

Yetkinlik çalışmalarında işler için gerekli yetkinlikler ve bu yetkinliklerin derecelendirmesi uygulaması kullanılmaktadır. Yetkinlik örneği olarak şunlar verilebilir:
Kişisel bütünlük,
Analitik düşünme,
Başarma isteği,
Karşısındakini anlama,
Ekip çalışması ve iş birliği.
Yetkinliğin bir STK’da insan kaynakları yönetimi uygulamalarında etkin olarak
kullanılabilmesi için yetkinliğin kendisinin ve düzey tanımlarının da yapılması gerekmektedir. Bu bölümde problem çözme yetkinliği üzerinden yetkinlik tanımı ve
düzey tanımı verilmektedir.

178

STK’larda İnsan Kaynakları Yönetimi Altyapısı

Tablo 41. Problem Çözme Yetkinliği ve Düzey Tanımı Örneği
Problem Çözme:
Bir problemi sistematik ele almak, temel sebebe inebilmek, sebep-sonuç ilişkisi
kurabilmek, problem çözümünde, mantığı ve muhakeme gücünü kullanabilmek.
Birinci Düzey

Problemleri belirleme, analiz ve çözüm konusunda yetersiz olmak

İkinci Düzey

Problemleri ve sebeplerini analiz etmeden sonuca gitme eğiliminde
olmak, beklentileri karşılayamamak

Üçüncü Düzey

Rutin ve daha önce karşılaşılmış problemleri analiz etme ve çözüm
bulmada beklentileri karşılamak

Dördüncü
Düzey

Problemin sebeplerini araştırmak, uygun yöntem ve araçları seçmek,
problemlere farklı çözüm önerileri bulmak, hızlı ve etkin çözüm
üretmek

Beşinci Düzey

Sonuçları önceden görerek problemin oluşmasını önlemek, kalıcı ve
uzun vadeli çözümler geliştirmek ve uygulamak

Yetkinliklerin işler/unvanlar için belirlenmesi, tanımlanması ve düzey tanımlarının
yapılması, insan kaynakları yönetimi uygulamaları için doğru beklentilerin oluşması, objektif davranma ve doğru karar vermeyi kolaylaştırmaktadır. Yetkinliklerin tanımlanması, bir STK’nın tamamında sistematik bir çerçeve sunması, değerlendirme kolaylığı sağlaması bakımından önemli bir işleve sahiptir. Yetkinliklerin
oluşturulması yanında bu yetkinlikleri, çalışanları değerlendirmek için doğru olarak kullanılması da büyük önem arz etmektedir.

STK’larda İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
STK’larda insan kaynakları yönetimi işlevinin amaca uygun ve etkin yürütülebilmesi için bazı veri ve bilgilere ihtiyaç vardır. Bu anlamda STK’da insan kaynakları
bilgi sistemi oluşturmak, insan yönetimi için önemli bir altyapıdır. Aşağıda kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemi örneği verilmektedir. Bu örnekteki bilgiler,
STK’nın yaşı, büyüklüğü, kültürü ve faaliyet konusu gibi faktörlere göre kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebilir. İnsan kaynakları bilgi sistemi, insan
kaynakları bilgisinin doğru kayıt edilmesi, saklanması ve raporlanmasına yardımcı
olmaktadır. Yine bu bilgiler ve bunların analizinin sonuçları, etkin insan kaynakları
yönetimi için önemli bilgi kaynaklarıdır.
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İnsan Kaynakları Planlaması ve Analiz

Ücret ve Yan Haklar

Organizasyon şemaları

Ücret yapıları

Kadrolama projeksiyonları

Ücret ve maaş maliyetleri

Beceri envanterleri

Esnek yan haklar yönetimi

İşten ayrılma analizleri

Tatil kullanımı

Devamsızlık analizleri

Yan hakların kullanımı analizi

Maliyetleri yeniden yapılandırma

Ücretlerden yapılan kesintiler

Organizasyon içi kişi-iş eşleştirmesi

İşten ayrıldıktan sonra devam edecek
sağlık sigortası içindeki yan
hakların ihbarnamesi

Eşit İstihdam
Dezavantajlı grupların
analizi
Başvuruların izlenmesi

Uzlaştırma anlaşması

İnsan Kaynakları
Bilgi Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş gücü kullanımı

İş güvenliği eğitimleri

Bulunabilirlik analizi

İş kazası raporları
İş sağlığı ve güvenliği
raporları

İnsan Kaynaklarının Gelişimi

Materyal veri kayıtları

Çalışanların eğitim profilleri
Eğitim ihtiyacı analizi
Yedekleme planları
Kariyer ilgileri ve deneyim

Çalışanlar ve Çalışma İlişkileri
Sendika pazarlık maliyeti

Kadrolama

Denetim kayıtları

Çalışan temin kaynakları

Çıkış mülakatları analizi

Başvuruların izlenmesi

Çalışan çalışma tarihi (hizmet çizelgesi)

İş teklifi geri çevirme analizi
Şekil 41. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Kullanımı (Pynes, 2009, s. 384)

STK’larda İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri
STK’larda insan kaynakları yönetimi sistemi birtakım işlevden oluşur. STK’nın büyüklüğüne ve faaliyet alanına göre bazı farklılıklar olmakla birlikte temel insan
kaynakları işlevleri şu başlıklarda sıralanabilir:
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İş analizi,
İnsan kaynakları planlaması,
İnsan kaynağı temini,
İnsan kaynakları seçimi,
Eğitim ve geliştirme,
Performans yönetimi,
Kariyer yönetimi,
Ücret yönetimi,
İş sağlığı ve güvenliği.
İnsan kaynakları yönetimi işlevlerini bir süreç yaklaşımı olarak ele aldığımızda şekildeki gibi bir akış verilebilir. Bu akış aynı zamanda insan kaynakları sisteminin
temel alt sistemlerini de göstermektedir.

İş Analizi

İK Planlaması

İş tanımı
İş gerekleri

Sayı
Nitelik

Kişi-iş uyumu

Eğitim ve Geliştirme

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşe alıştırma
Performansı artırma
Geleceğe hazırlama

İş kazası
Meslek hastalıkları

Ücret Yönetimi

Kariyer Yönetimi

İş değerleme
Ücret araştırması

Personel Temin ve
Seçimi

Eğitim
Performans

Performans Yönetimi
İş başarısı
Potansiyel

Şekil 42. İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi ve Temel İşlevler

İnsan kaynakları yönetimi işlevlerini biraz daha detaylı göstermek gerekirse alt işlevleriyle beraber aşağıdaki tabloda bulunabilir.
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Tablo 42. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri ve Kapsamı
İş tanımı ve iş gerekleri
Görev ve sorumlulukların tanımı
İşi yapacak kişinin sahip olması gereken özellikler
İnsan kaynakları planlaması
İş yükünün hesaplanması
Personel hareketlerinin öngörülmesi
Personel ihtiyacının nitelik ve nicelik olarak belirlenmesi
Aday araştırması
Nitelikli başvurular için cazip ve itibarlı bir kurum olmak
İhtiyaç duyulan adaylara ulaşmak ve başvurmasını sağlamak
Adayları iç kaynaklardan aramak
Adayları dış kaynaklardan aramak
Aday havuzu oluşturmak
Seçim
Ön eleme
Sınav/test uygulaması
Mülakat
Referans kontrolü
Sağlık kontrolü
İşe ve örgüte uygunluk kararının verilmesi
Oryantasyon
İş
İş arkadaşları
Kurum
Kurumsal kültürün aktarılması (sosyalizasyon)
Eğitim ve geliştirme
Eğitim ihtiyacı analizi
Eğitim programı geliştirme ve uygulama
Eğitimin değerlendirilmesi
Eğitimin iş ortamına transferi
Performans yönetimi
Performans kriterlerinin belirlenmesi
Performans hedeflerinin belirlenmesi
Performans ölçme yöntemleri
Performans geri bildirimi
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Kariyer yönetimi
Kurum içi kariyer patikalarının oluşturulması
Kurum içi yetiştirme
Kariyer danışmanlığı
Ücret Yönetimi
İşin kıymetini belirleme/iş değerleme
Piyasa ücret araştırması
Örgütün ücret yapısı
Yan haklar
İş sağlığı ve güvenliği
İş kazaları
Meslek hastalıkları
İş hukukuna uygun çalışma sistemi

İnsan kaynakları denetimi, bir STK’da insan kaynakları yönetiminin etkinliğini
görme ve mevcut durumunu değerlendirmeye yarar. İK denetimi ile kuruluşun
güçlü, zayıf ve gelişime açık yönleri belirlenir. İK denetimi sırasında mevcut pratikler, politikalar ve prosedürler değerlendirilir. Çoğu denetim benzer kuruluşlarla
kıyaslamaları da kapsamaktadır. İnsan kaynakları denetiminde ele alınacak alanlar
şunlardır (Pynes, 2009 s. 46):
Yasalara uyum,
Mevcut iş tanımları ve iş gerekleri,
Geçerli personel temin ve seçim prosedürleri,
Ücret ve yan haklar ödeme prosedürleri,
Devamsızlık ve işten ayrılma kontrol ölçümleri,
Eğitim ve geliştirme faaliyetleri,
Performans yönetim sistemi,
Politika, prosedür ve personel el kitabı,
İş sonlandırma,
İş sağlığı ve güvenliği.
STK’ların kâr amaçlı kuruluşlara göre sahiplik yapısı daha farklı olduğu için çalışanlar ve gönüllüler bir paydaş olarak daha fazla öne çıkmaktadır. Buna bağlı olarak STK’ların temsil, görünürlük ve takdiminde diğer paydaşlara göre bu kişilerin
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İnsan kaynakları yönetimi
sistemlerinin eksikliğinin ya da
sistematik yürütülmemesinin
de benzer şekilde STK
yöneticilerinin iş yükünü
artıracağını ve zorlaştıracağını
vurgulamak yerinde olacaktır.

görece önemi daha fazla artmaktadır. Bu yüzden
doğru zamanda doğru insan kaynağının temini,
eğitimi, istihdamı, geliştirilmesi ve elde tutulması,
STK’lar için oldukça önemlidir (Arslan, 2020, s 57).

STEP metodolojisinde STK’ların insan kaynaklarının gelişmişliği ve sürdürülebilirliği, gönüllü çalışanların profesyonel çalışanlara oranı ile ölçümlenmekte, gönüllülerinin oranı toplam iş gücünün
%25’ini aşmayan kuruluşlar, insan kaynakları açısından sürdürülebilir kabul edilmektedir (İçduygu vd., 2011, s. 92). Bu oranın genel
bir oran olduğu bazı koşullara göre değişebileceğini söyleyebiliriz.
STK’larda insan kaynakları bölümünün olmaması, bu kuruluşlardaki yöneticilerin
iş yüklerini artırmakta ve yöneticiliği daha da zorlaştırmaktadır (Akatay ve Yelkikalan, 2007, s. 51). Burada insan kaynakları yönetimi sistemlerinin eksikliğinin ya
da sistematik yürütülmemesinin de benzer şekilde STK yöneticilerinin iş yükünü
artıracağını ve zorlaştıracağını vurgulamak yerinde olacaktır.
Bölümü bitirirken büyüme ve kurumsallaşma sürecinde çalışanların sürekliliğinin
önem kazandığını, hizmet kalitesi ve faaliyetlerin sürekliliği bakımından STK’ların
çalışanları daha uzun süre elde tutacak sistem ve uygulamalara yöneldiğini vurgulamakta yarar var.
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Bir STK için insan kaynakları yönetimi, profesyonel ve gönüllü çalışanların
kendilerine, görev yaptıkları kuruluşlara ve çevrelerine yararlı olacak biçimde etkin ve verimli çalışmasını sağlayan işlev ve çalışmaların tümüdür.
STK’larda insan kaynakları yönetimi, kâr amacı güden kuruluşlarla benzerlikler taşımakla birlikte bazı yönleriyle onlardan ayrılmaktadırlar. STK’lar,
çalışma ortamı, amaçları ve gönüllülük temelli çalışmaları dolayısıyla kâr
amacı güden kuruluşlardan farklılaşırlar. Bu yüzden STK’larda insan kaynağı işlevini özgün bir içerikte ele almak gerekir.
STK’lar gönüllü kuruluşlar olarak faaliyetlerini insan kaynakları ile yürütür.
STK’ların sadece bugün gerekli insan kaynağı ihtiyacı ve niteliği yerine
gelecek yıllarda gerekli insan kaynağını da dikkate almaları gerekir.
STK’larda insan kaynakları yönetiminin etkin ve başarılı olması için doğru
ve uygun bir insan kaynakları (İK) mimarisinin oluşturulması önemlidir.
İK mimarisini kurumun insan kaynakları yaklaşımı ve stratejik bakış açısı
şekillendirmektedir. STK’larda insan kaynakları yönelimi ve stratejik yönelim arasında kurulan dengeye göre STK’larda dört farklı insan kaynakları
yönetimi türü ortaya çıkmaktadır: İdari, motivasyonel, değer temelli ve
stratejik.
İnsan kaynakları yönetiminde yetkinlik bazlı yaklaşım son yıllarda yaygın
olarak kullanılmaktadır. Yetkinlik, personelin performansını ve işini yapabilme derecesini gösteren bir çerçeve olarak düşünülebilir. Yetkinlik, “ehliyet” ve “işin hakkını verme gücü” olarak değerlendirilebilir.
İnsan kaynakları bilgi sistemi, insan kaynakları bilgisinin doğru kayıt edilmesine, saklanmasına ve raporlanmasına yardımcı olmaktadır. Yine bu
bilgiler ve bunların analizinin sonuçları, etkin insan kaynakları yönetimi
için önemli bilgi kaynaklarıdır.
İnsan kaynaklarının doğru biçimde planlanması, temini, sosyalizasyonu,
eğitimi, performansının yönetilmesi, kariyeri, ücretlemesi ile sağlık ve güvenliğinin bir bütünlük içinde sağlanması, diğer kuruluşlarda olduğu gibi
STK’lar için de oldukça önemlidir.
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STK’larda insan kaynakları yönetimi işlevleri, kâr amacı güden kuruluşlarla benzerlikler göstermekle birlikte insan kaynakları işlevlerinin uygulanmasında STK’lara özgü
nitelikleri dikkate almak önem arz etmektedir. STK’ların faaliyet amaçları, kurumsal
kapasiteleri, çalışan niteliği ve sayıları gibi faktörler, bu kuruluşlarda insan kaynakları işlevlerinin yürütülüş tarzını ve işlevlerin kapsamını etkilemektedir. Bu bölümde
STK’larda öne çıkan insan kaynakları işlevleri ve uygulamaları ele alınmaktadır. İnsan
kaynakları yönetimi için altyapı sayılan görev tanımları gibi bazı ögeler daha önce
incelendiği için burada tekrar değinilmemiştir.

Seçme ve Yerleştirme
Bir STK için seçme ve yerleştirme işlevi, insan kaynakları planlaması ile başlar. İhtiyaca bağlı olarak boş bir görev/pozisyon olduğu zaman STK içi ve STK dışı personel arayışına gidilir ve görevin gerektirdiği niteliklere uygun adayların başvuruları
toplanır. STK’ların ölçeği küçükken daha fazla referans aracılığıyla insan kaynağı
temini söz konusu iken büyüdükçe profesyonel insan kaynağı temini kuruluşlarından destek almak dâhil temin kanalları çeşitlenmektedir. Daha sonra toplanan
başvurular arasından en uygun aday ya da adaylar seçilir. Seçme yerleştirmenin
temel amacı; en uygun aday ya da adayların doğru zamanda, doğru yöntemlerle
ve en az maliyetle bulunup istihdam edilmesidir.
İnsan kaynakları ihtiyacı oluştuğunda işe yönelik yetkinliklerin yanında uygulamada çok yaygın olmamakla birlikte beklenti düzeyinde adaylarda bazı genel
yetkinliklerin arandığı görülmektedir: Bunlar; öğrenmeye açıklık, esneklik, iletişim, sorun çözme, kendi kendini motive edebilme ve takım çalışmasına uyumluluk becerileri olarak sıralanabilir.
STK’ların insan kaynakları temin sürecinde dikkate alması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Adayların bir STK’ya iş başvurusu yaparken şu temel faktörleri dikkate alacaklarını ifade edebiliriz:
STK’nın büyüklüğü ve kamuoyundaki imajı,
Başvurulan işin cazibesi,
STK’nın insan kaynakları politikaları (içeriden terfi, ücret politikası vb.),
STK’nın işe profesyonel ve gönüllü alma uygulama ve alışkanlıkları,
Genel iktisadi, sosyal ve siyasi şartlar.
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Bu bağlamda göreve uygun ve nitelikli adayların başvurabilmesi için STK’ların bu konuyu önemsemesi gerekmektedir. İnsan kaynağı seçimi, başvuran adaylar
arasından yapılacağı için seçim öncesi iyi başvuruların
alınmış olması önemlidir. İnsan kaynakları temini süreci profesyonel ve gönüllü çalışanlar için benzerlikler göstermekle birlikte profesyonel kadrolar ile uzun
süreli çalışma ve nitelik gerektiren gönüllü işlerde de bu sürecin daha kapsamlı
yapılması önemlidir.

İnsan kaynağı seçimi,
başvuran adaylar arasından
yapılacağı için seçim öncesi
iyi başvuruların alınmış
olması önemlidir.

Diğer kuruluşlarda olduğu gibi STK’lar için de insan kaynakları temininde iç kaynaklardan yararlanmanın bazı avantajlar ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar
şu şekilde sıralanabilir (DeCenzo, Robbins ve Verhults, 2016, s. 132):
İçeriden tedariğin avantajları:
Nitelikli ve istekli elemanları cesaretlendirir,
Moral ve motivasyonu artırır,
Daha az maliyetlidir,
Daha isabetli karar verme imkânı verir,
Uyum problemi olmaz ya da çok az olur,
Çalışanların kendilerini geliştirmesini teşvik eder,
STK’nın itibar ve imajına olumlu katkıda bulunur,
Orta ve üst düzey yöneticiler için iyi bir eğitim yoludur.
Bu avantajları yanında içeriden insan kaynağı temininin bazı kısıtları ise şunlardır:
Yeterince uygun olmayan kişilerin seçimi söz konusu olabilir,
Taze kan gelmez ve STK içinde kurum körlüğü artabilir,
Kuruluş içinde beklentisi olan kişiler arasında çatışmalara sebep olabilir.
Bir STK, başvuruları topladıktan sonra seçim aşamasına geçer. İş başvuruları arasından doğru zamanda, doğru kişiyi, doğru yere seçebilmek kritik işlevdir. Seçim sürecinin doğru sonuçlandırılması ve uygun kişinin seçilmesi, STK’da yürütülen eğitim,
performans, kariyer ve ücret gibi diğer insan kaynakları işlevlerini de etkilemektedir. Bu kapsamda insan kaynakları seçim sürecinde aşağıdaki adımlar izlenir. Bir
STK büyüklüğüne, faaliyet alanına, adayın ücretli ya da gönüllü olmasına ve insan
kaynakları uygulamalarına göre bu aşamaları kendine uyarlayarak kullanabilir.
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Başvuruların kabulü ve ilk (ön) inceleme

Mesleki bilginin ölçülmesi (sınav ve test uygulaması)

İş görüşmesi (mülakat)

Referans kontrolü

Sağlık muayenesi

Başvurunun reddi/adayın elenmesi

Başvuru formu doldurtma

Seçim kararı

İşe yerleştirme

Şekil 43. İnsan kaynakları seçim süreci ve aşamaları (Acar, 2010, s. 131)

İnsan kaynakları seçim sürecinde STK’nın büyüklüğü, eleman ihtiyacının aciliyeti,
başvuran aday sayısı gibi faktörlere bağlı olarak bu aşamalar teker teker uygulanabileceği gibi bazı aşamalar birleştirilebilir. Yine her aşamada adayların değerlendirilip uygun olmayan adayların elenmesi yaklaşımı tercih edilebileceği gibi bütüncül değerlendirme yapıp adayları tüm aşamaların
sonunda değerlendirerek elemek ve uygun adayı
Seçim mülakatında
belirlemek yolları seçilebilir.
Seçim mülakatında profesyonel ya da gönüllünün
birlikte çalışacağı yönetici ile birlikte insan kaynakları yönetimi konusunda uzman/deneyimli bir kişi
daha bulunmalıdır. Bu mülakatlara katılacak kişilerin
mülakat süreci ve yapılış biçimi konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.
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profesyonel ya da gönüllünün
birlikte çalışacağı yönetici
ile birlikte insan kaynakları
yönetimi konusunda uzman/
deneyimli bir kişi daha
bulunmalıdır.
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STK’larda Nitelikli Çalışan Temini Zorluğu ve İnsan Yetiştirme İhtiyacı

Gönüllülerin seçiminde yukarıda sıralanan aşamalar daha kısa tutulabilir. Gönüllülerin seçiminde özellikle ilk başvuruları toplayıp ön elemeyi iyi yapmak ve bu
aşamayı geçen adaylarla kapsamlı bir mülakat yapmak, doğru seçim için oldukça
önemli ve gereklidir.
STK’larda istihdam, tüm STK’ların sorunu. Bu yüzden sorunla yüzleşme ve
buna göre çözüm aramak gerekiyor.
STK’lar işe alımda sınırlı bir istihdam havuzundan yararlanmak durumunda
kalıyor ve fazla tercih yapılamıyor.
STK’lar için nitelikli insan kaynağı havuzu, dünyanın her yerinde sınırlı bir havuz.
Bu yüzden personel ihtiyacı oluştuğunda STK’lar birbirinin personeline yöneliyor.
Kurumlar kendi insan kaynağını yetiştirmeye önem vermeli ve buna yönelmeli.
Çalışanlarda nitelik sorunu bulunmaktadır. Mevcut personelin yetkinliklerinin
geliştirilmesi ve günün şartlarına uygun hâle getirilmesi gerekiyor.
STK’larda istihdamı zorlayan konuların başında siyasetin STK’lardan insan
devşirmesi sorunu gelmektedir. STK’ların siyasete/kamuya elemanlarını
kaptırması ve insan tutma ve devşirme konusunda iyi performans
sergileyememesinin sebepleri irdelenmelidir.
Nitelikli çalışan ile referansla işe alınan çalışanı beraber çalıştırma zorluğu var.
Çalışanları işe alırken dışarıda daha önce yaptığı işe göre almakla beraber yeni
kurumda yeni işler verilmesi ya da iş yükü artışı dolayısıyla kişiler uzun süre
çalıştırılamıyor.
STK’lar olarak hayat boyu iş garantisi verilemeyeceği kabul edilmeli.
Yöneticilerde 5 yıl, çalışanlarda 2-3 yıldan sonra değişiklik ihtiyacı
oluşmaktadır. Bu sürelerden sonra motivasyon ve performans sorunları
artmakta, değişiklik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu sürelerden sonra kurum içi
veya kurum dışı hareketliliğe hazırlık yapmak ve süreci yönetmek gerekiyor.
Çalışanların kurumlardan ayrılmasını çok kötü bir şey olarak görmemek gerekir.
“Yetiştirdik, çalıştı şimdi de başka bir yerde hizmet veriyor” denilmelidir.
Kişi kuruma, kurum da kişiye katkı sağlamalı.
Çalışanlara kendini geliştirme imkânı verilmelidir.
STK’larda Profesyonel ve Gönüllü İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı Raporu’ndan alınmıştır (KYA, 2017)
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Eğitim ve Geliştirme
STK’larda eğitim ve geliştirme, insan kaynakları yöÖzellikle sık ve fazla sayıda
netimi bakımından önem arz eden bir işlevdir. Eğitim
personel alımı yapan
ve geliştirme, işe alıştırma (oryantasyon) ile başlar. İşe
STK’ların biçimsel bir işe
alıştırma programları, işe yeni başlayan kişilere yönealıştırma
programına sahip
lik bir eğitim çalışmasıdır. İşe alıştırmanın amacı; yeni
olmaları gerekir.
alınan personeli kısa bir sürede STK ile bütünleştirmektir. Özellikle sık ve fazla sayıda personel alımı yapan STK’ların biçimsel bir işe alıştırma programına sahip olmaları gerekir. STK’nın
büyüklüğüne göre bu işi, görevli bir uzman ve/veya yeni personelin ilk yöneticisi
birlikte yürütürler. İşe alıştırma eğitiminde yeni gelen personel;
İş,
İş arkadaşları ve
STK’ya alıştırılır.
Başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular dört ana başlık altında sıralanabilir:
STK’nın tanıtımı,
Personele haklarının açıklanması,
Tanıştırma,
İşle ilgili bilgilerin açıklanması.
STK’larda eğitim ve geliştirmenin sistemli ve planlı yürütülmesi, eğitimin faydasını
artırmaktadır. Bu kapsamda eğitim ve geliştirme programlarının Şekil 44’teki temel aşamalar dikkate alınarak yürütülmesi, eğitimin STK’ya katkısının daha fazla
olmasını sağlayacaktır.
Eğitim İhtiyacı Analizi
Organizasyon (STK)
İş
Kişi

Eğitim Planı Oluşturma
Amaç
Öğrenme kazanımları
Kapsam
Yöntem
Süre
Tarih
Yer
Eğitimci
Bütçe

Eğitim Programının
Değerlendirilmesi

Şekil 44. Eğitim Sürecinde Temel Aşamalar
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Değerlendirme
Kriterleri
Değerlendirme
Yöntemleri
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Eğitim ve geliştirme sürecinin ilk aşaması,
Eğitim ihtiyacı analizi aşamasında, kişilerin eğitim ihtiyacı analizi olup doğru kişiler
eğitim ihtiyaçları belirlenirken bir yandan ve doğru eğitim ihtiyaçları belirlenmeye
da kişilerin performansını kısıtlayan STK’nın çalışılır. Bu aşamada kişilerin eksiklikleri
yapısı ve işleyişine ait faktörlerin ve şartların ve gelişmesi gereken yönleri kadar ilgili
belirlenmesi ve buna yönelik iyileştirme STK’da çalışanların performansını kısıtönerilerinin hazırlanıp yönetime sunulması layan faktörlerin belirlenmesi de önemuygun olmaktadır.
lidir. Bu bağlamda eğitim ihtiyacı analizi
aşamasında, kişilerin eğitim ihtiyaçları
belirlenirken bir yandan da kişilerin performansını kısıtlayan STK’nın yapısı ve işleyişine ait faktörlerin ve şartların belirlenmesi ve buna yönelik iyileştirme önerilerinin hazırlanıp yönetime sunulması uygun olmaktadır. Çalışanların performansını
düşüren kişisel sebepler ile STK’dan kaynaklanan sebeplerin ayrıştırılması, kişilerin
ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi yanında iş ortamının eğitime uygun hâle getirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Çalışandan Beklenen Performans Düzeyi

Çalışanın gerçekleşen performans düzeyi

Eğitimle
kazanılacak
bilgi ve beceri

Eğitimle
kazanılmayacak
bilgi ve beceri

Şekil 45. Eğitim İhtiyacı Analizi ve Performansı Kısıtlayan Faktörlerle İlişkisi

Eğitim ihtiyacı analizi sonucunda performans yetersizliğinin STK’dan, işten ve kişiden kaynaklanan sebepleri belirlenir ayrıca eksikliğin bilgi, beceri ve istek bakımından türü de ortaya konur. Daha sonra buna göre eğitim planı hazırlanır.
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Örnek Eğitim Konuları

Zaman yönetimi

Planlama becerisi

Sırasıyla ihtiyacın belirlenmesi düzeyleri

Kişiler arası
iletişim becerisi

İhtiyacın türü

STK
Bilgi

İş

Beceri

Kişi
İstek

Şekil 46. Eğitim İhtiyacı Analizi Düzeyleri ve Türleri

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra eğitim planı oluşturulur, plan uygulanır ve sonunda eğitimin faydası ölçülür. Eğitim planının oluşturulması ve
eğitim programlarının etkinliğinin ölçülmesinde eğitimde temel aşamaların verildiği yukarıda Şekil 44’te verilen kapsam kullanılır. STK’lar eğitim faaliyetlerini
kurum içi yürütmenin yanında ücretli ve gönüllü çalışanlarını kurum dışı eğitim
faaliyetlerine de göndermektedir. Özellikle belli konuya özgü eğitimler ya da ilgili
eğitim konusunda kurum içi katılımcı az ise kurum dışı eğitimlere yönelme söz
konusudur.
Eğitim faaliyeti tamamlandıktan sonra eğitim programının etkinliği ve başarısı ölçülür. Eğitim programlarının ölçülmesinde eğitimci ve eğitim organizasyonu (tepki değerlemesi), eğitimde öğrenilen bilgi (öğrenme), eğitimde kazanılanların iş
davranışına dönüşmesi (davranış) ve eğitimin kuruma katkısı (sonuçlar) ele alınır.
Eğitimin ölçümü (değerlendirilmesi) yoluyla hem eğitimin kişi ve kuruma yararı
belirlenir hem de sonraki eğitim programlarının organizasyonu ve yürütülmesiyle
ilgi geribildirim alınır.
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STK’larda eğitim ve geliştirme programları, yetişkin eğitiminde öğrenme ilkeleri
dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu ilkeler şunlardır (Bingöl, 2016, ss. 303-305):
Eğitime katılacakların öğrenmeye motive edilmesi ve etkin katılımının sağlanması,
Katılımcılar arasındaki bireysel farklılıkların dikkate alınması,
Öğrenme materyalinin düzenlenmesi,
Eğitim sırasında uygulama ve tekrarların yapılması,
Kişilere geri bildirim verilmesi,
Öğrenilenlerin çalışma ortamına transfer edilmesi.
Eğitim ve geliştirme çalışmalarının yararlı olması için aşağıda verilen formüle dikkat edilmelidir.
Eğitim sonuçları

= Öğrenme X İş ortamı

Eğitim ve geliştirme programlarının performans yönetimi ve kariyer yönetimi ile
ilişkili ve bütüncül ele alınması, STK’ya yönelik katkıyı daha fazla artıracaktır.
Eğitim
İhtiyaç
Plan
Değerlendirme
Performans

Kariyer

Mevcut perf.
Potansiyel

Aşamalar
Patika
Roller

Şekil 47. Eğitim, Performans ve Kariyer İlişkisi
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Proje,
Kapasite geliştirme,
Gönüllü,
Yöneticilik ve idarecilik,
Performans,
Liderlik,
Sivil toplum,
Örgütlenme,
Mali yönetim,
Bağış toplama.
Kaynak: Önder, Akın ve Ayhan, 2019, s. 62.

Performans Yönetimi
Performans yönetimi; çalışanların performansını
planlama, değerlendirme ve geliştirmeyi amaçlayan örgütsel bir sistemdir. Performans yönetiminin önemli bir bileşeni olan performans değerlendirme ise çalışanların tanımlanmış görevlerini belirli bir zaman diliminde gerçekleştirme
düzeyinin belirlenmesidir.

Performans yönetiminin önemli
bir bileşeni olan performans
değerlendirme ise çalışanların
tanımlanmış görevlerini belirli bir
zaman diliminde gerçekleştirme
düzeyinin belirlenmesidir.

STK’larda performans yönetiminin öne çıkan amaçları şu şekilde sıralanabilir:
Kuruluşun stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamak,
Çalışanlardan beklentileri açık ve somut olarak ortaya koymak,
Çalışanların performans düzeyini sistematik ve objektif olarak belirlemek,
İnsan kaynakları uygulamalarında kullanmak,
Bireysel ve kurumsal performansta artış sağlamak,
Çalışanların iş memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak.
Performans yönetim sisteminin yerleşmesi biraz zaman aldığı için ilk kuruluş yıllarında elde edilecek sonuçların başlangıçta gelişim amaçlı kullanılması daha uygundur. Sistem etkin işlemeye başladıkça da idari uygulamalara daha fazla yansıtılması tercih edilmelidir.
197

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü ve Profesyonel Çalışma

Performans yönetimi sisteminde, performans değerlendirme yöntemleri ve performans değerleme kriterleri iki temel bileşendir. Bu bağlamda öne çıkan performans değerlendirme yöntemleri şunlardır:
Tablo 43. Performans Değerlendirme Kriterleri
Kişiler arası karşılaştırmalara dayalı yaklaşım
Sıralama yöntemi
Zorunlu dağılım yöntemi
Ortak performans kriter ve standartlarına dayalı yaklaşım
Geleneksel değerlendirme skalaları
Davranışsal değerlendirme skalaları yöntemi
Kritik olay yöntemi
İşaretleme listesi yöntemi
Bireysel performans standartlarına dayalı yaklaşım
Amaçlara göre yönetim yöntemi
Direkt indeks yöntemi
Standartlar yöntemi
Kaynak: Uyargil, 2010, ss. 232-248.

Literatürde ve uygulamada çok sayıda performans değerlendirme yöntemi bulunmakla birlikte işlerin ve örgütlerin niteliğine göre niceliğin öne çıktığı “hedef
bazlı” ve niteliğin öne çıktığı “yetkinlik” bazlı iki ana yöntem uygulamada yaygın
olarak kullanılmaktadır. Diğer yöntemlerin daha çok tamamlayıcı veya bilgi sağlayıcı bir biçimde kullanıldığı söylenebilir.
Son yıllarda performans değerlendirme yöntemleri kapsamında 360 derece geri
besleme uygulamalarının başladığı görülmektedir. 360 derece geri besleme, çalışanın performansı hakkında yöneticisi, kendisi, iş arkadaşları (eşitleri), astları
ve hizmet alanlardan bilgi edinme sürecidir. 360 derece geri beslemeyi bir performans değerlendirme yöntemi olarak kabul edenler olduğu gibi performans
hakkında bilgi toplama kaynağı olarak görenler de bulunmaktadır. Bilgi toplama
süreci iyi yönetilebilirse 360 derece yaklaşımı, performans değerleme konusunda
önemli bir avantaj sunmakta, çalışanlar hakkında farklı açılardan bilgi toplamaya
imkân vermektedir. Bu çerçevede 360 derece geri beslemede çok sayıda kaynaktan toplanan verilerin doğru değerlendirilmesi ve kişilere bunun geri bildiriminin
doğru yapılması önemlidir.
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Bu süreci uygulamak isteyen örgütlerin öncelikle etkin bir değerlendirme aracı
belirlemesi/geliştirmesi, süreci iyi anlaması, bu doğrultuda belli politikalar uygulaması ve etkin bir örgütsel iletişim stratejisi uygulaması gerekmektedir.
Performans yönetimi sisteminin başarısında önemli bir diğer bileşen, performans
değerlendirme kriterleridir. Bazı kriterler sonuçlara yönelik niceliksel bazı kriterler
de işin yapılış biçimine ve kalitesine yönelik nitelikseldir. Kriterlerin doğru belirlenmesi, tanımlanması, ağırlıklandırılması ve ölçülmesi/değerlendirilmesi önem arz
etmektedir. Performans değerlendirme kriterlerinin objektif değerlendirilebilir ve
işlerin yapılışında gerekli olması önemlidir. Kriterlerin belirlenmesi yanında çalışanların bu kriterleri işleriyle ilgili görmesi ve önemsemesi de sağlanmalıdır.
Kâr amacı gütmeyen kuruluş yöneticilerini değerlendirmekte kullanılan bazı yetkinlikler aşağıda verilmiştir:
Yönetim hedeflerinin tamamlanması,
Program yönetimi,
Mali yönetim,
Kaynak geliştirmede etkinlik,
Yönetim kurulu ile ilişkiler,
Kamuoyu imajı ve dış ilişkiler,
…………………
Çalışanlar için bazı performans kriterleri ise şunlardır;
İş kalitesi,
İş bilgisi
Planlı çalışma,
İletişim,
Takım çalışması,
Problem çözme,
İşini takip ve sonuçlandırma,
Öğrenmeye açıklık,
…………..
Performans yönetimi sürecinin sonunda çalışanlara performansları hakkında geri
bildirim verilmesi gerekir. Açık ve samimi bir biçimde yapılması gereken geri bildi
rim verme sürecinde görüşülen kişiye değer verilmesi, fikirlerinin önemsenmesi
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ve katkıları için teşekkür edilmesi önemlidir. Görüşme sırasında olumlu taraflarından söz edilmesi ve geliştirmesi gereken yönlerinin birlikte vurgulanması gerekir.
Görüşmede suçlayıcı olmadan düşük performansın etkilerinden bahsedilmesi, çalışanın kişiliği yerine iş ile ilgili düşünce ve davranışlarına odaklanılması önem arz
etmektedir. Görüşme sonunda çalışana sonraki dönemde ne yapması gerektiğiyle
ilgili yapıcı öneriler yapılması uygun olacaktır. Performans görüşmesi sonrasında
görüşmeye katılan kişi performans düzeyi, güçlü ve zayıf yönleri, kendisinden ne
beklendiği ve kariyerini geliştirme konularında geribildirim almış ve motivasyonu
artmış olarak ayrılmalıdır.
Performans değerleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra eğitim, kariyer, ücret yönetimi ve işten çıkarma gibi idari uygulamalarda kullanılır. Performans değerleme
sonuçları, bir tür insan kaynakları seçim sürecinin etkinliğini gösteren bir kontrol
aracı gibi de işlev görür. Bu durum aşağıda verilmiştir.
Eğitim ve geliştirme
Kariyer yönetimi
İnsan kaynakları seçimi

Performans yönetimi

Ücret yönetimi
Terfi
İşten çıkarma

Şekil 48. Performans Yönetiminin Diğer İK İşlevleriyle İlişkisi

Performans yönetimi sürecinde sistemin oluşturulması önemli olmakla birlikte bu
sistemin işleyişi hakkında kuruluşta performans yönetimi eğitimleri yapılmalıdır.
Bu eğitimlerde sistem hakkında bilgi vermenin yanında performans değerlendirme sırasında yapılabilecek hatalar üzerinde özellikle durulmalı, bu hataların olmaması için neler yapılması gerektiği somut olarak ortaya konulmalıdır.

Kariyer Yönetimi
STK’lar genellikle hizmet ve gönüllülük esasıyla örgütlendikleri ve çalışma alanları
da belirli alanlarla sınırlı oldukları için vizyon sahibi, kariyer hedefleri olan sektörel
tecrübe ve birikime sahip kişiler, STK’larda uzun süre çalışmak istememektedirler.
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STK’ların kariyer planlaması noktasında çalışanlarına çok fazla bir gelecek vadedememesi ve bu anlamda motive edememesi nedeniyle genellikle çalışanlar uzun
vadeli kariyer hedefli çalışmalar yerine bir süreliğine ve manevi tatmin amaçlı çalışmayı hedeflemektedirler (Kurt ve Taş, 2015, ss. 212-213).

STK’larda Kariyer Yönetimine İlişkin Neler Yapılabilir?

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından organize edilen STK’larda Profesyonel ve
Gönüllü İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı’nda, STK’larda kariyer yönetimi konusu; iş gereklerine sahip olma, deneyim ve beceri kazanma, kendini geliştirme, işinde
yüksek bir performans gösterme, belli bir performans ve katkı sonrası daha üst görevlere yükselme gibi insan istihdamı ve insan yetiştirme bağlamında ele alınmıştır.
Bu kapsamda çalıştayda kariyer yönetimine ilişkin şu konular dile getirilmiştir.

STK’lar üçüncü bir sektör (kamu, özel sektör, STK) olarak tanımlanmaktadır
ancak STK’lar düzenli çalışma alanı ve profesyonel kariyer mecrası olarak
görülmüyor.
STK’lar devlet kurumlarında çalışmayı hedefleyenler için kariyer öncesi
istihdam alanı olarak görülüyor, personelin çoğu KPSS/ALES çalışıyor.
STK’lar 3 tip insan profilinin mekânı olarak karşımıza çıkmaktadır:
i. Asıl kariyerine başlamayanların yeri,
ii. Asıl kariyerine ara vermek isteyenlerin geldiği bir yer,
iii. Asıl kariyerini bitirmiş kişilerin emeklilik mekânı
STK’larda kariyer imkânları ve üst makamlarda zaman içinde oluşan statüko
dolayısıyla hareketlilik/değişiklik sınırlı olduğu için aşağıda çalışanlara yer
açılmamaktadır.
STK’larda yedekleme sorunu bulunmaktadır.
Bazı STK pozisyonlarının (Yurt yöneticisi, koordinatör vb. ) dışarıda bir karşılığı
bulunmuyor. Bu da nitelikli insanların STK’da çalışmasının cazibesini azaltıyor.
STK’larda uzman yardımcısı, uzman gibi pozisyonlar oluşturulmalı ve
uzmanlığa önem verilmeli.
STK’lara uzman alırken sadece uzmanlık özelliklerine bakılmıyor aynı
zamanda yönetim becerileri de bekleniyor. Bu durum hem çalışandan
beklentiyi yükseltmekte hem de daha sonra anlaşmazlıklara sebep
olmaktadır.
STK personelinin kariyer hedefi olması önemlidir.
Ortak özgeçmiş havuzu oluşturulmalı, var olanlar geliştirilmelidir.
İstihdam ve kariyer sistemi için STK’larda insan kaynakları yönetimi
anlayışının gelişmesi, insanı bir kıymet ve değer olarak görmek gerekiyor.
STK’larda Profesyonel ve Gönüllü İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı Raporu’ndan alınmıştır (KYA, 2017).
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STK’ların büyümesi ve profesyonel çalışmanın artması ile birlikte bu kuruluşlarda kariyer yönetimi de gündeme gelmeye başlamıştır. Kariyer, çalışma hayatında bulunulan
pozisyonlar (görevler) ve bu pozisyonlarla
ilgili tutum ve davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer yaygın bir tanım ise çalışma
hayatı boyunca herhangi bir iş alanında
ilerlemek, deneyim ve beceri kazanmaktır.
Bu çerçevede STK’ların çalışanlara yönelik bu alana özgü kariyer sistemi oluşturması hem çalışanların beklentisini karşılamak hem de ihtiyaç duydukları görevlere
içeriden çalışan hazırlamak imkânı verecektir. Kariyer yönetim sistemi, çalışanların
çalışma hayatına yönelik beklentileri ile STK’nın insan ihtiyacının buluşturulması
ve aynı hedefe yönelmesini sağlamanın önemli bir aracıdır.

Kariyer, çalışma hayatında bulunulan
pozisyonlar (görevler) ve bu
pozisyonlarla ilgili tutum ve davranışlar
olarak tanımlanmaktadır. Diğer yaygın
bir tanım ise çalışma hayatı boyunca
herhangi bir iş alanında ilerlemek,
deneyim ve beceri kazanmaktır.

Kariyer yönetiminin hem bireysel hem de kurumsal olmak üzere iki yönü bulunmaktadır.
Kariyer yönetiminin bireysel yönü genel hatlarıyla:
Kendini analiz (self analiz),
Çevreyi (çalışma dünyasını) analiz,
Bu iki analiz sonucunda oluşan açığın (gap) belirlenmesi,
Gelişim faaliyetlerinin planlanması sürecinden oluşur.
Kariyer yönetiminin bireysel yönünde kişi, bir kariyer patikası çizmek ister. Birey
açısından kariyer patikası (career path), kişinin gelecekteki çalışma sorumluluklarını
ve atamalarını karşılamak için kişisel eğitim ve gelişim deneyimleri tasarlama sürecidir. Diğer bir ifade ile bireyin kişisel amaçlarına ulaşmak için geçtiği yollardır. Bu
yollar, bir meslekte ilerleme veya bir örgütte ilerlenen merdivenler veya rotalardır.
Bireysel kariyer yönetimi sürecinin başarı göstergeleri şu şekilde sıralanabilir:
Kişinin kendisi ve iş çevresi hakkında bilgi derinliği,
Gerçekçi kavramsal ve operasyonel hedefler belirleme,
Uygun kariyer stratejileri geliştirme ve uygulama,
Sürekli geri bildirim alma.
Bireysel kariyer yönetimi süreci aşağıdaki modelde görülmektedir.
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İş Çevresi Analizi
Kendini Analiz

İş/Meslek
İş Ünvanı
İşin Doğası
İş Çevresi
İş Gerekleri
Sektör ve Kuruluşlar

Değerler
İlgiler
Kişilik
Beceri

Amaç belirleme ve strateji geliştirme

Kraiyer Geliştirme Planı
Şekil 49. Bireysel Kariyer Yönetimi Modeli (Erdoğmuş, 2019, s. 99)

Kariyer yönetiminin örgütsel (kurumsal) yönü; işe yerleştirme, eğitim ve geliştirme, potansiyel değerleme, danışmanlık gibi insan kaynakları faaliyetlerini kapsar.
Kariyer yönetimi bu faaliyetler aracılığıyla bireyin ilgi ve kabiliyetlerinin örgütsel
fırsatlar ile eşleştirilmesi ve istenilen diğer örgütsel sonuçların başarılması için tasarlanan faaliyetler bütünüdür. Kariyer yönetiminin amacı; bireylerin örgüt içinde
ilgi, değer ve becerilerine uygun alanlarda istihdamının sağlanmasıdır.
Bireysel düzeyde olduğu gibi kurumsal düzeyde de kurum içi kariyer patikası
oluşturulmaya çalışılır. Kurum açısından kariyer patikası, bir kişinin bir örgütte bir
pozisyondan diğerlerine gidebileceği iş atamaları dizisinin belirlenmesi sürecidir.
Bir örgütte neden kariyer sistemi kurulur?
Kişi açısından
Bu örgütte nerelere kadar ve nasıl ilerlerim?
Örgüt/kurum açısından
Boşalan bir görevi nereden doldurabilirim?

Genel olarak tüm örgütlerde olduğu gibi STK’larda da kariyer sisteminin etkin ve
verimli işlemesi için bir altyapıya ihtiyaç vardır. Kariyer sistemi için altyapı aşağıdaki temel unsurları gerektirir:
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Tablo 44. Örgütsel Kariyer Sistemi Altyapısı
Organizasyon şeması
Pozisyon profili
Görev tanımı
İş gerekleri ve yetkinlikler
	İnsan kaynakları yönetim sistemi
Kariyer patikası
Kariyer araç ve teknikleri
Kişi/çalışan bilgileri
Demografik bilgiler
Performans bilgileri
Potansiyel bilgileri

STK’larda kişilerin kariyer yapma nedenleri bir çalışmada şu şekilde sıralanmıştır
(Özdaşlı ve Arslan, 2009, s. 160):
İş yaşamındaki monotonluğu azaltma,
Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık,
Farklı tecrübeler elde etme ve öğrenme,
Çevre edinme ve nüfuz alanını genişletme,
Toplumsal saygınlık ve statü kazanma,
Sahip olunan siyasal ideolojiye hizmet etme,
İktidara karşı politik baskı,
Dinî ve millî eğilimleri tatmin etme ve
Aile bütçesine katkı sunma.
Tayşir ve Pazarcık’ın (2011, s. 70) çalışmasına göre STK’larda işe alım kararını genel
olarak yönetim kurulu ya da mütevelli vermektedir. İşe alımda referans, gazete ilanı
ile duyuru ve tanıdıklar tercih edilmekte ayrıca son yıllarda internet de kullanılmaya başlanmıştır. Kişileri gönüllü olmaya sevk eden şeyler arasında kişisel duyarlılık,
kişisel huzur, itibar sağlama ve boş zaman geçirme dikkat çekmektedir. Yöneticilere
göre STK’ların kariyer imkânı sunması konusunda kafalar karışık görünmektedir.
Diğer kuruluşlarda olduğu gibi STK’larda da yalın ve bu kuruluşların özelliklerine
uygun kariyer sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kariyer kavramının “kariyerizm”
anlamında gündelik hayatta popüler kullanılması dolayısıyla kariyer denildiği za204
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man bazen olumsuz bir çağrışım yapması ve bu tür sistemlerin STK’lar için uygun
olmayacağı düşüncesi oluşabilmektedir. Bilimsel anlamda kariyer, çalışma hayatı boyunca kişinin sahip olduğu özellikleri dikkate alarak uygun bir meslek/alan
seçmesi, bu alanda deneyim ve beceri kazanması yoluyla gelişmesi/ilerlemesidir.
Kurumlarda kariyer yönetimi ise bunu sağlayan bir sistematiktir. Kariyer yönetim
sistemi iyi uygulandığı zaman aslında bir “ehliyet ve liyakat” sistemidir.

STK’larda Çalışanların Gelişmesi ve Önünü Görmesi
İçin Yalın Bir Kariyer Patikası Oluşturmak

Yönetim konusunda başarılı kurumların bu sistemin gerekliliğini konuşmayı çoktan bıraktı ve gelecek yıllarda iyice belirginleşecek dijital dünyada bunun nasıl
olacağı ve yeni nesle yönelik nasıl bir sistem kurulması gerektiği ile meşguller. Pek
çok kurum gibi STK’lar da kariyer yönetimi konusunda sistem kurmanın gerekli
olduğu ama yeterli olmayacağının farkına vararak konuyu ele alması ve bu yönde
çabaları başlatmaları gerekmektedir.
STK’larda kariyer yönetimi bağlamında yapılabilecek en önemli çalışmalardan
birisi belli unvanlar oluşturarak yapılan işleri basamaklandırmak ve basamaklar
arası geçişi belli kriterlere göre düzenlemek olabilir. Bu basmaklar uzman yardımcılığı, uzman ve kıdemli uzman şeklinde olabileceği gibi uzmanlıktan sonra
yöneticilik alanında müdür, direktör gibi basamaklar şeklinde de devam edebilir.
STK’ların ölçeğinin küçük olması buna engel değildir. STK’larda çok spesifik
uzmanlıklar yerine iş ve sorumlulukları birleştirerek daha genel uzmanlıklar
verilebilir. Yani STK’nın büyüklüğüne göre uzmanlıklar genel ya da daha spesifik olabilir. Burada kritik husus yapılan iş veya işlerle ilgili bir unvanın verilmesi, bu unvanın hak, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır. Böylece
çalışanların sahip olduğu hak ve yetkiler ile yükümlülükler daha objektif ve
kurumsal bir yapı içinde tanımlanmış olmaktadır.
Bu yolla aynı zamanda çalışanlar bu unvan ile yaptıkları işin başka sektörler ve kurumlar dikkate alındığında neye karşılık geldiği sorusuna da cevap
bulmaktadır. Kişiler mevcut görevlerinde kendilerinden ne beklendiği, sonraki
görevler için nelere sahip olunması gerektiği ve yükselmek için gerekli kriterleri görmüş olurlar.
STK’larda kariyer yönetimi ile tanımsızlığı ve belirsizliği azaltıp STK’nın ölçeğine göre basmaklar oluşturup mevcut ve sonraki basmaklar konusunda çalışanın önünü görmesi sağlanabilir. Burada oluşturulacak basamaklar gereksiz ve
fazla hiyerarşi oluşturmadan daha yalın tutulmalıdır. Bu süreçte dikey ve yatay
geçişleri içeren yalın bir kariyer patikası çizmek ve çalışanın gelişimine katkı
sağlamak önemlidir.
Bu süreçte yöneticilerin yaklaşımı ve vereceği destek ve rehberlik kritik bir
öneme sahiptir.
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Ücret Yönetimi
STK’larda ücret yönetimi hâlâ doğru anlaşılamamış konuların başında gelmektedir.
STK’ların yeteri kadar finansal kaynağı bulunmadığı için nitelikli çalışanları çekemediği ya da elde tutamadığı düşüncesi yaygındır. STK’ların nitelikli çalışanları bu
kuruluşlara çekmek ve elde tutmak için finansal kaynağa ihtiyacı olduğu doğrudur
ancak bu gerek şart olup yeterli değildir. Ücret yönetimi sadece finansal kaynak eksikliği ya da bulunması sorununun ötesinde ele alınmayı gerektiren önemde bir konudur. Örneğin; gerekli finansal kaynak bulunsa bile bunun işlerin niteliğine göre
çalışanlar arasında dağıtımının nasıl yapılacağı, nasıl bir ücret sistemi olacağı konusu, çözüm bulunması gereken ücretle ilgili bir konudur. Yine aynı işi yapan kişiler
arasında performans ve verimlilik farkı olduğu zaman bu farkların ücret ve diğer
ödemeler bakımından nasıl yansıtılacağı konusu karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden
STK’larda ücret yönetimi sadece ücretlerin artırılması sonucu daha fazla nitelikli insanın bu kuruluşlara geleceği ve çalışmayı tercih edeceği anlamına gelmemektedir.
STK’larda ücret yönetimi, profesyonel çalışmanın gelişimi için iyi düzenlenmesi gereken alanlardan birisidir. Bu konuda STK’ların yapması gereken sistematik
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ücret yönetimi, diğer kurumsal ve insan kaynakları sistemi içinde ve onlarla birlikte düzenlenmesi gereken temel bir insan
kaynakları işlevidir.
STK’lar ve diğer sektörlerin ücret ödeme yaklaşımlarını karşılaştırınca STK’ların bazı
özellikleriyle farklılık gösterdiği dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi, STK’lar
kâr dağıtmama prensibi ile çalıştıkları için bu yaklaşım ücretleme politikalarına
yansımaktadır. İkincisi, STK’lar kâr yerine sosyal amaçları hedeflediği için ücret ya
da performans ödemesinin sosyal amaçları tehdit etmemesine özen göstermeye
çalışmaktadırlar. Üçüncü olarak STK’larda gönüllü ve ücretli çalışma olduğu için
bu iki gurubun öncelik ve hassasiyetleri ücret yapısını etkiler. Dördüncü olarak
maddi ödüller yanında maddi olmayan ödüller, STK’larda daha fazla kullanıldığı
için bu da ücretler bileşenlerini ve düzeyini etkilemektedir. STK’lar ücret yönetimi kararlarında daha
STK’larda ücret yönetimi
fazla dış paydaşların beklentilerini dikkate almaya
sadece ücretlerin artırılması
çalışmaktadır (von Eckardstein ve Brandl, 2004, ss.
sonucu daha fazla nitelikli
307-308; Mesch ve Rooney, 2008, ss. 438-439).

insanın bu kuruluşlara geleceği
ve çalışmayı tercih edeceği
anlamına gelmemektedir.

Son dönemlerde STK’lar projeler yoluyla kendilerine yeni bir fon kaynağı sağlamaya başlamışlardır.
Bu finansal destekle maaşlı personel çalıştırma im206
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kânına kavuşan STK’lar için sorun, fonların sürekli olmaması sebebiyle çalışanların
uzun süreli istihdam edilememeleridir. Yine de sektör geliştikçe sektörün daha
fazla profesyoneli çektiği söylenebilir (İçduygu vd., 2011, s. 93).

Ücret Yapısının Oluşturulması
Örgütlerde ücret yapısının oluşturulmasında, yapılan işin kıymeti belirleyicidir.
İşlerin kıymeti, iş değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenir. Bu yöntemlerden
birisi olan puan yöntemiyle iş değerlendirme yapıldığı zaman bir işin kıymetini
belirleyen faktörler ve alt faktörler şu şekilde seçilebilir.
Tablo 45. Puan Yöntemine Göre İş Değerleme Faktörleri
Bilgi ve beceri
Öğrenim düzeyi
İş bilgisi
Tecrübe
İşin niteliği
Çaba
Bedensel çaba
Zihinsel çaba
Sorumluluk
Yönetim sorumluluğu
Mali sorumluluk
Araç-gereç sorumluluğu
Temsil ve ilişki sorumluluğu
Çalışma Koşulları
Çalışma ortamı
İş kazası ve meslek hastalığı riski
Kaynak: Acar’dan (2007, s. 125) yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

İş değerleme ve benzeri yöntemler kullanılarak ve belli faktörleri dikkate alarak
oluşturulan örgüt içi ücret yapısı, kurum içi adaleti sağlamaya yönelik bir çabadır. Kurum dışıyla yani sektör ve benzer diğer kurumlarla adaleti sağlamak içinse
piyasa ücret araştırması yapılır. Böylece hem iç yapıda denge sağlanmış hem de
sektörle uyum yakalanmış olur. Bu iki yapıyı (iç ve dış) ve kurumun diğer politikalarını dikkate alarak yönetimler bir ücret sistemi oluştururlar. Çalışanlara sağlanan
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yan hakların da ücret yönetimi sisteminin parçası olarak ele alınması gerekir. Kuruluşlar temel ücret dışında maddi ve maddi olmayan teşvik unsurları da kullanarak
çalışma ortamını cazip ve motive edici hâle getirmeye çalışırlar.

Ücretlerin Performansla İlişkilendirilmesi
STK’larda performansa dayalı ödeme, tartışmalı bir konudur. Bu konuda performansa dayalı ücreti tamamen reddeden yaklaşımlar yanında bunların STK’lara
uyarlanması gereğini ileri süren yaklaşımlar da bulunmaktadır (Theuvsen, 2004).
Literatürde STK yönetici ve paydaşlarının STK’larda ödemelerin performansla ilişkilendirilmesi konusunda şu sebepler dolayısıyla isteksiz oldukları dile getirilmektedir
(Mesch ve Rooney, 2008, s. 458):
STK’larda sonuçları ölçmenin zor olması,
Yöneticiler, STK’da çalışmayı kendileri seçtikleri için ücretler konusunda daha fazla riskten kaçınıyor olmaları,
Ücretlerin çok yüksek olduğu algısının bağışçıların güvenini tehlikeye atması.
STK’larda yönetici ödemelerinin performanstan daha fazla kuruluşun büyüklüğü
ile ilişkili olduğu görülmektedir.
Dışsal Ödüllerin Anlamlılığı
Bilişsel Sürecin Sonucu
Olarak Motivasyon

Yüksek Koşullu Ödülleri
Arzulama Derecesi

Dışlama Etkisinin Varlığı

Performansa Dayalı Ödemenin Etkinliği

Uygun Amaçların Bilgisi

Amaçların Uyumluluğu
ve Kontrol Edilebilirliliği

Amaçların Ölçülebilirliliği

Çıktı Kontrolünün Uygulanabilirliliği
Şekil 50. STK’larda Performansa Dayalı Ödemenin Etkinliği (Theuvsen, 2004, s. 126)
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STK’larda performansa dayalı ödüllendirme hem bu tür kuruluşların amacına uygunluk hem de uygulamada sistemli yürütme bakımından üzerinde hassasiyetle
durulması gereken bir konudur. Bu bağlamda STK’larda performansa dayalı ödüllendirmeyi, dışsal ödüllerin anlamlılığı ve çıktıların ölçülebilirliği etkilemektedir.
Bir STK’da performans yönetim sistemi kurulması düşünüldüğü zaman bu iki faktörün etkisinin dikkate alınması önem arz etmektedir.
Perry, Mesch ve Paarlberg (2006) yaptıkları kapsamlı literatür incelemesi sonucunda performansı artırmaya yönelik teşviklere ilişkin 13 önerme geliştirmişlerdir.
Tablo 46. Performansı Artırmaya Yönelik Teşvik Önerileri
Finansal teşvikler:
1. Finansal teşvikler, görev performansını orta düzeyde artırmaktadır fakat bunların
etkisi örgütsel koşullara bağlıdır.
2. Bireysel finansal teşvikler, geleneksel kamu sektörü ortamlarında etkili olmamaktadır.
3. Grup teşvik sistemleri tutarlı bir şekilde etkindir fakat örgütsel performans
ölçümünün belirsiz olduğu kamu sektörü ortamlarında tam test edilmiş değildir.
İş tasarımı:
4. İş tasarımı, performansı artıran etkin bir stratejidir.
5. İş tasarımı müdahaleleri, duygusal sonuçları davranışsal sonuçlardan daha fazla
etkilemektedir.
6. Kolaylaştırıcılar ve uygulamalar, iş tasarımının etkisini önemli ölçüde etkilemektedir.
Katılım:
7. Katılım, örgüte yönelik duygusal tepkilerde güçlü bir olumlu etkiye sahiptir.
8. Katılımın performansa olumlu fakat sınırlı etkisi vardır.
9. Katılım, karar vermeyi iyileştirir.
Amaç belirleme:
10. Meydan okuyucu ve spesifik amaçlar performansı artırır.
11. Karmaşık görevlerde sadece ulaşılması zor amaçlar değil öğrenme amaçları koymak
da oldukça etkilidir.
12. Çalışanların amaçlarına bağlı olduğu, amaçların başarılmasıyla ilgili teşvik, girdi ve
geri bildirim aldığı zaman amaç-performans ilişkisi oldukça güçlüdür.
13. Amaç belirlemede kamu sektöründe kendine özgü meydan okumalarla
karşılaşılabilir.
Kaynak: Perry, Mesch ve Paarlberg, 2006.
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STK’larda insan kaynakları uygulamalarının gelişmesi ve deneyim paylaşımı amacıyla geçmişte bazı girişimler başlatılmış olmakla beraber bu çabaların yeteri kadar
etkili olamadığı görülmektedir. Bunlardan birisi de STK İnsan Kaynakları Çalışma
Grubu’dur. STK insan kaynakları çalışma grubu, Ekim 2011’de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öncülüğünde, yirmi beşten fazla çalışanı olan on vakfın katılımıyla bir araya gelmiştir. Çalışma grubunu; TEGV, TEMA, İKSV, Darüşşafaka, YADA,
TOG, ÖRAV, TEV, TESEV, AÇEV gibi STK’lar oluşturmaktadır. Grubun amacı; STK’ların
insan kaynakları alanındaki deneyimlerini ve iyi uygulamalarını paylaşmak, alana yönelik ihtiyaçları belirlemek ve ortak çözüm önerileri geliştirmek olarak ifade
edilmektedir. STK’ların insan kaynakları konusundaki hukuki süreçlerini de takip
eden çalışma grubunun hemen hemen hepsi çalışanlarının teknik ve kişisel gelişimleri ile kurumsal öncelikler konularındaki kapasite gelişimi için çeşitli eğitimler
ve/veya sosyal etkinlikler düzenlemektedir Grubun düzenli olarak bir araya gelerek teşkilatlanma, yönetmelikler, bordro ve insan kaynakları sistemleri, performans değerlendirme sistemi, yan haklar, SGK kayıtlarının yerele taşınması ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi konularda deneyim paylaşımında bulunmaya ve iyi örneklerden yararlanmaya devam ettikleri belirtilmektedir. İnsan
kaynakları çalışma grubu tarafından ücret araştırması yapıldığı aktarılmaktadır.
Çalışmanın danışmanlık desteğiyle ve gizlilik prensibi çerçevesinde hazırlandığı,
maaş ve gelir bilgilerinin çeşitli kırılımlarda analiz edildiğinden bahsedilmektedir.
Bu çalışmanın, çalışma grubu üyeleri arasında kullanıldığı ve yaygınlaşmadığı anlaşılmaktadır. Haziran 2014’te Hay Group’un katkılarıyla Sivil Toplum Kuruluşları
Ücret Araştırması’nın ikincisi için çalışmalar başlatıldığı bilgisi verilmektedir (Ekmekçi vd., 2015, s.88-89). Bu grubun çalışmalarının sonradan nasıl devam ettiği ve
sonuçları hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.
Sonuç olarak STK’larda insan kaynakları yönetimi, kâr amaçlı kuruluşlardan bazı
yönleriyle farklılaşan bir niteliğe sahiptir. Diğer sektörlerin birikimini göz ardı etmeden bu alana özgü insan kaynakları yönetimi stratejileri geliştirmek, mimari
tasarımlamak ve işlevleri uygulamak gerekmektedir.
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Bir STK için seçme ve yerleştirme işlevi, insan kaynakları planlaması ile
başlar. İhtiyaca bağlı olarak boş bir görev/pozisyon olduğu zaman STK
içi ve STK dışı personel arayışına gidilir ve görevin gerektirdiği niteliklere
uygun adayların başvuruları toplanır.
İnsan kaynakları seçim sürecinde STK’nın büyüklüğü, eleman ihtiyacının
aciliyeti, başvuran aday sayısı gibi faktörlere bağlı olarak bu aşamalar teker teker uygulanabileceği gibi bazı aşamalar birleştirilebilir.
Eğitim ve geliştirme üç aşamalı olup sürecin ilk aşaması, eğitim ihtiyacı
analizi aşamasında doğru kişiler ve doğru eğitim ihtiyaçları belirlenmeye
çalışılır. Bu aşamada kişilerin eksiklikleri ve gelişmesi gereken yönleri kadar ilgili STK’da çalışanların performansını kısıtlayan faktörlerin belirlenmesi de önemlidir.
Performans yönetim sisteminin yerleşmesi biraz zaman aldığı için ilk kuruluş yıllarında elde edilecek sonuçların başlangıçta gelişim amaçlı kullanılması daha uygun olacaktır. Sistem etkin işlemeye başladıkça da idari
uygulamalara daha fazla yansıtılması tercih edilmelidir.
Kariyer yönetim sistemi, çalışanların çalışma hayatına yönelik beklentileri
ile STK’nın insan ihtiyacının buluşturulması ve aynı hedefe yönelmesini
sağlamanın önemli bir aracıdır. Bireysel düzeyde olduğu gibi kurumsal
düzeyde de kurum içi kariyer patikası oluşturulmaya çalışılır. Kurum açısından kariyer patikası, bir kişinin bir örgütte bir pozisyondan diğerlerine
gidebileceği iş atamaları dizisinin belirlenmesi sürecidir.
Örgütlerde ücret yapısının oluşturulmasında yapılan işin kıymeti belirleyicidir. İşlerin kıymeti, iş değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenir.
Bunun yanında piyasa ücret araştırması yapılarak kuruluşun ücretlerinin
ilgili sektörlerdeki durumu ortaya konulur. Kuruluşun yöneticileri bu bilgileri kullanarak ücret düzenlemeleri yaparlar.
Kuruluşlar, temel ücret dışında maddi ve maddi olmayan teşvik unsurları
da kullanarak çalışma ortamını cazip ve motive edici hâle getirmeye çalışırlar.
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STK’larda Profesyonel Yönetici ve Çalışan Özellikleri Hakkında Çalışmalar
STK’larda profesyonel çalışma denilince tanımlı görevleri kapsamında ve iş sözleşmesi ile ücretli çalışanlar kastedilmektedir. Profesyonel çalışma, yöneticilik, uzmanlık ve diğer unvanlar şeklinde olabileceği gibi tam zamanlı ve yarı zamanlı gibi
istihdam türleri de olabilir.
STK’larda profesyonel çalışmanın artmasıyla birlikte bu kuruluşlarda çalışanların
ve yöneticilerin bilgi, beceri, tutum ve istekleri gibi özellikleri de ön plana çıkmaya
başlamıştır. Bu bölümde öncelikle STK’larda yönetici ve diğer çalışanların özellikleri hakkında yapılan çalışmaları gösteren Akingbola’nın çalışmasında (2013b, s. 8)
yer alan bir tablo verilmektedir.
Tablo 45. STK’larda Yönetici ve Çalışan Özellikleri Hakkında Seçilmiş Çalışmalar
Çalışanların/Yöneticilerin
Özellikleri

Çalışma

İK pratikleri

Çalışanlar kuruma niçin
çekilir?

Brown ve Yoshioka (2003)
McMullen ve Schellenberg
(2003a)

Temin
Bağlılık

STK’larda çalışanları ne
motive eder?

Leete (2000)
Preston (1989)
Parry, Kelliher, Mills ve Tyson
(2005)
Roomkin ve Weisbrod (1999)

Elde tutma
İş tatmini
Bağlılık
Elde tutma

Parasal ücretler ve
ödüllere yönelik tutum

Barbeito ve Bowman (1998)
F. Handy ve Katz (1998)
Preston (1989)
Ruhm ve Borkoski (2003)

İş tatmini
Bağlılık
Elde turma

Gönüllülerle ortaklık

Hartenian (2007)
Liao-Trth (2001)

Takım yönelimi
Rol çatışması
Güçlendirilmiş insan
sermayesi

Yöneticilerin beceri
karışımı

Herman (2004)
O’Neill (1998)
Tschirhart (1998)

Karar verme

Kalleberg, Marden, Reynolds
ve Knoke (2006)
Quarter, Sousa, Richmond ve
Carmichael (2001)

Kaynak: Akingbola, 2013b, s. 8.
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Çalışan ilişkileri
Endüstri ilişkileri
Liderlik
Bağlılık
Çalışan ilişkileri
Endüstri ilişkileri
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Tablodaki çalışma konuları incelendiği zaman öne çıkan bazı konular ve bunlara yönelik insan kaynakları uygulamaları görülmektedir. Çalışmalar, STK’lara çalışanların
çekilmesi, bunların motivasyonu, ücret ve
ödüller, gönüllülerle birlikte çalışma, yönetim becerileri ve karar verme başlıklarında
toplanmıştır. İnsan kaynakları uygulamaları
bakımından insan kaynağı temini, elde tutulması, iş tatmini, bağlılık, çalışanlar arası ilişki,
takım çalışması, rol çatışması, liderlik ve endüstri ilişkileri konuları yer almaktadır.
Bu konuların genel olarak insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konu
başlıkları olduğu görülmektedir.

Kâr amacı güden kuruluşların
profesyonel yönetim uygulamalarının
STK’lara taşınması ve uyarlanması
konusunda bir tartışma yaşanmaktadır.
STK’ların profesyonelleşmesi
tartışmaları genellikle STK’ların kâr
amacı güden kuruluşlardan farkları
bağlamında ele alınmaktadır.

STK’larda Profesyonel Çalışmaya Geçiş Tartışmaları
STK’ların profesyonelleşmesi son yıllarda gündeme gelen bir konudur. Kâr amacı
güden kuruluşlar, STK’lardan farklı olarak faaliyetlerini pazar temelli ilkelere göre
yürütür ve paydaşlarına sunacağı değeri en üst düzeye çıkarmaya çalışır. Buna
karşılık kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, başarılarını öncelikle misyon ve sosyal
amaçlara ulaşma derecesi ile değerlendirir (Walk vd., 2014, s. 999). Bu bağlamda kâr amacı güden kuruluşların profesyonel yönetim uygulamalarının STK’lara
taşınması ve uyarlanması konusunda bir tartışma yaşanmaktadır. STK’ların profesyonelleşmesi tartışmaları genellikle STK’ların kâr amacı güden kuruluşlardan
farkları bağlamında ele alınmaktadır. Bunun en önemli sebebi, profesyonelleşmenin özel sektör kurumlarından STK’lara taşınıyor olması ve bu transferin STK’larda
oluşturacağı etkidir. Tartışmanın bir ucunda özel sektör uygulamalarının STK’lara
transferini sorun görmeyen bir yaklaşım diğer bir ucunda bunun STK’lar için uygun olmadığını ileri süren başka bir yaklaşım bulunmaktadır.
STK’ların profesyonelleşmesi, kullanılan kavramlar, amaçlar ve söyleme yansımaktadır (Maier, Meyer ve Steinbereithner, 2016). STK’larda yönetimcilik kendisini etkinlik ve verimlilik, paydaş ihtiyaçları ve yenilikçilik şeklinde meşrulaştırmaktadır
(Meyer, Buber ve Aghamanoukjan, 2012).
STK’larda profesyonelliğin artması ücretli ve tam zamanlı çalışanlar ile uzmanların
sayılarında artış getirmenin yanında profesyonel ideallerin bu kuruluşların gün216
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delik uygulamalarına taşınması ile sonuçlanmaktadır (Hwang ve Powell, 2009). Sanzo-Pé- Profesyonelleşme, şeffaflaşmayı teşvik
rez, Rey-Garcia ve Álvarez-González’e göre etmektedir. Bu yolla ücretli çalışanlar
(2017, s. 1601) kurumsal teori perspektifin- şeffaflık konusunda başarılı örgütleri
den bakıldığında özellikle normatif izomor- taklit etmeye yönelmektedirler.
fizm dikkate alındığında, STK’larda profesyonellerin artması, bu kişilerin kendi değer
ve standartlarını getirecek olmaları dolayısıyla STK’ların önceliklerinde ve standartlarında değişim yaşanmakta ve yönetimci kimliğin güçlendiği görülmektedir.
Yönetimci kimlik, daha fazla biçimselleşme, uzmanlaşma ve verimlilik üzerinde
durmaktadır. Buna karşılık gönüllü kimliği, yönetsel kimlikten farklı olarak daha
fazla katılım ve eylem serbestisini önemsemektedir. Taklit edici izomorfizm yaklaşımına göre profesyonelleşme, şeffaflaşmayı teşvik etmektedir. Bu yolla ücretli
çalışanlar şeffaflık konusunda başarılı örgütleri taklit etmeye yönelmektedirler. Bu
bağlamda STK’lar büyüdükçe bu kuruluşlarda itibar yönetimi ve güveni artırmak
için finansal raporlama, sürdürülebilirlik raporları ve sosyal sorumluluk projeleri
gibi araçların kullanımı yaygınlaşmaktadır.
STK’larda profesyonel çalışmanın artması ile birlikte hesap verebilirlik de artmaktadır. Ampirik araştırmalarda, profesyonel geçmişi olan yönetim kurulu üyeleri ile
hesap verilebilirlik düzeyi arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu üyeler
farklı paydaş beklentilerine daha duyarlı, stratejik plan ve kurum itibarını artırıcı
çalışmalar gibi uygulamalara daha yatkındırlar (Sanzo-Pérez vd., 2017, s. 1601).
Arshad, Abu Bakar, Yusoff ve Omar (2013), yönetim kurullarının profesyonelleşmesinin hesap vermeye yönelik hedeflere ulaşmak için önemli bir kaynak işlevi
gördüğünü bulmuştur. STK’lar profesyonelleştikçe yönetim kurullarını, yönetim
ekibini, yıllık raporları ve iyi yönetişim kodlarını paylaşma eğilimi artmaktadır.
STK’larda “yönetimci” ve “gönüllü” ya da “ücretli çalışanlar” ve “gönüllüler” gibi birbirine zıt kimlikler birlikte bulunmakta ve çalışmaktadır. Yönetsel yaklaşım (managerialism) genellikle strateji, etkinlik, verimlilik ve ilerleme gibi değerlerin şekillendirdiği yönetim fikir ve pratiklerinin baskınlığı olarak anlaşılmaktadır (Kreutzer
ve Jäger, 2011). Bu bağlamda profesyonel ve gönüllülerin ideolojileri, kuruluşun
kaynaklarının tahsisi konusunda farklılaşmaktadır. Bu iki grup arasında otorite,
beklenti ve motivasyon üç çatışma alanı olarak dikkat çekmektedir (Kreutzer ve
Jäger, 2011, s. 22). Profesyonelleşmenin artmasıyla birlikte bürokratik prosedürler, yönetim araçlarının kullanılmaya başlanması, ücretli profesyonellerin daha
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Toplam iş gücü içinde
gönüllülerin ağırlıklı, ücretlilerin
azınlıkta olması, STK’ları kâr
amaçlı kuruluşlardan ayırır

fazlalaşması, gönüllü motivasyonunda düşüşe
sebep olabilmektedir (Hwang ve Powell, 2009).
Bu yüzden STK’lar, profesyonel çalışma ve yönetim tekniklerini kullanırken bu organizasyonların
değerlerine ve kültürlerine en uygun tarzı seçme
konusunda dikkatli davranmalıdırlar.

Türkiye’de STK’larda Profesyonel Yönetim Konusunda Çalışmalar
STK’lar, kâr amacı gütmeyen organizasyonlar olmaları sebebiyle ticari işletmelerle kıyaslandığında personel planlamasını uzmanlıktan çok gönüllülük ve aidiyete dayalı yapmaktadır. Bu kuruluşlarda insan kaynakları istihdamında bu tür
kriterler daha fazla tercih edilmektedir. Bu durum ilk bakışta iyi gibi görünse de
bir başka açıdan kısıt oluşturmaktadır. Bu yaklaşım bazen uzmanlık, sektörel ve
mesleki birikimi daha az ve zayıf kişilerin istihdamına sebep olmaktadır (Kurt ve
Taş, 2015, s. 213).
Toplam iş gücü içinde gönüllülerin ağırlıklı, ücretlilerin azınlıkta olması, STK’ları
kâr amaçlı kuruluşlardan ayırır (Tayşir ve Pazarcık, 2011, s. 59). STK’larda istihdam
konusu tartışmalı bir konu olup bu konuda iki yaklaşım öne çıkmaktadır. Birinci
yaklaşım, sivil toplum alanını istihdam yaratan bir alan olarak değerlendirmek yerine gönüllülük üzerine yükselen bir alan olarak savunmaktadır. Diğer yaklaşım ise
sadece gönüllülük temelli yaklaşmanın bu alanda faaliyetlerin devamını sağlama
konusunda zorlanma ve etkinliğin azalması sonucunu doğurabileceğini iddia etmektedir (Tayşir ve Pazarcık, 2011, s. 63).
Akşit ve arkadaşlarının (2002, s. 311) paylaşımına göre STK’ların bir çalışma konusunda uzmanlaşması gerektiği düşüncesi ağırlık kazanmakla birlikte bu konuda
STK’lar arası yaklaşım farklılığı söz konusudur. Son dönemde kurulan “apolitik-profesyonel” STK’lar konu odaklı çalışma fikrini daha çok desteklerken ideolojik veya
geleneksel STK’lar bütün toplumsal sorunlara ilişkin çalışma ve bütünü gözetme
düşüncesine daha yakın durmaktadırlar.
STK’larda profesyonel çalışmaların henüz tam anlamıyla yerleşmemiş olması
önemli bir sorun olarak dile getirilmektedir. STEP araştırmasının bölgesel danışma toplantılarında katılımcılar, AB projeleriyle gelen yeni fon kaynakları sayesinde kalifiye maaşlı eleman çalıştırabilen STK’ların sayısının arttığını ancak STK’ların
profesyonel çalışanlardan sadece proje bazlı ve kısa süreli olarak istifade edebil218
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diklerini belirtmektedir. Katılımcılardan bazı STK
temsilcileri, profesyonelleşmenin sivil toplumda
gönüllülük ruhunu tehlikeye sokan bir uygulama
olduğu görüşündedir (İçduygu vd., 2011, s. 92).

Bazı kişilerde profesyonelleşme
kavramından rahatsız olma söz
konusu iken özel sektörde görev
yapanlar bu kavrama daha aşina
ve olumlu yaklaşmaktadır .

Tayşir ve Pazarcık’ın yaptığı araştırma (2011),
STK’larda profesyonelleşme konusunda bazı
önemli bulgular sunmaktadır. Bu araştırmaya
göre bazı kişilerde profesyonelleşme kavramından rahatsız olma söz konusu iken
özel sektörde görev yapanlar bu kavrama daha aşina ve olumlu yaklaşmaktadır (s.
35). Profesyonellik düzeyi bakımından çevre ve sağlık profesyonel; eğitim, yardımlaşma ve dayanışma profesyonelleşme eğiliminde; kültür ve sanat, düşünce üretimi ile hak temelli STK’lar ise amatör olarak bulunmuştur (ss. 38-39). Kurucuların
yönetimde olması, yönetim yapısı bakımından profesyonelliği artırmaktadır. Kurucuların yönetimde olduğu STK’larda kurucuların yönetimde olmadığı STK’lara göre
profesyonelleşme daha yüksektir (s. 42). Bütçe büyüklüğü ile profesyonelleşme
arasında ilişki bulunurken STK’nın yaşı ile profesyonelleşme arasında ilişkisi bulunamamıştır. Bütçe bakımından en geniş kaynakların eğitim STK’larında olduğu, dayanışma ve yardımlaşma STK’larının daha fazla uluslararasılaştığı ve ihtiyaç duyulan kaynak sıralamasının insan kaynakları ve finans şeklinde olduğu bulunmuştur.
Sunar ise (2018, ss. 14-17) İslami STK’ların kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimini incelediği çalışmasında, değişim alanlarından birinin de profesyonelleşmeye
geçiş olduğunu belirtir. Sunar’a göre Türkiye’de 1980’lerden sonra yaşanan liberalleşme sonucu yaşanan sosyoiktisadi değişimler, doksanlarda biraz duraklasa
da 2000’lerde bir taraftan IMF denetiminde uygulanan ekonomi politikaları diğer
taraftan da Avrupa Birliği adaylık süreci ile şekillenen siyasi ve hukuki değişimlerle liberalleşme ve küresel entegrasyon yeniden hızlanmıştır. Bu değişimler, İslami
STK’ların yeniden kamusallaşmasına zemin hazırlayan önemli etkenler arasındadır. 28 Şubat sürecinin baskıcı ve antidemokratik
uygulamaları sonucu içine kapanan İslami STK’lar
için 2000’ler sonrası kurumsallaşma yönünde ör- İslami STK’larda “cemaat temelli
gütsel değişim gerçekleşmiştir. Bu dönemde di- gönüllü ilişkilerden profesyonel
ğer değişimlerin yanında İslami STK’larda “cema- örgütsel yapılara doğru bir
at temelli gönüllü ilişkilerden profesyonel örgüt- evrilme” ve “adanmış insan
sel yapılara doğru bir evrilme” ve “adanmış insan tipinden eğitimli insan tipine
tipinden eğitimli insan tipine doğru bir kayma” doğru bir kayma” söz konusudur.
söz konusudur.
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Sunar’a göre (2018, s. 16) İslami STK’ların yaşadığı değişim sonucunda bu kuruluşlarda
profesyonel insan kaynağı daha fazla öne çıkarak profesyonellerin hem sayıları hem de
kurumsal yapı içindeki rolleri ve konumları
artmış, faaliyetlerin hitap ettiği gruplar ile
iletişim ve ilişki kuruş biçimi değişmiş, proje eksenli çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Kurumsal yapı, örgütlenme biçimi, ilişkilerdeki dönüşüm ve profesyonelleşme, bu
kuruluşlarda yer alan insan tipolojilerinin de değişimine neden olmuştur. Eskinin
adanmış müntesibinin yerine zamanla bu yeni yapıda yer alacak ve yeni tür faaliyetleri gerçekleştirmeye aday eğitimli birey geçmiştir. Yaşanan kurumsal değişim
kendi alanında yetişmiş donanımlı ve eğitimli bireylere kurum içinde daha fazla
ihtiyaç duyulmasına ve dolayısıyla onların zamanla daha fazla belirleyici olmalarına yol açmıştır. Bu durum eskinin adanmışlarının pasifleşmesine hatta zamanla kurumdan ayrılmalarına neden olmakta ve kurumun kendisini toplumsal yapı
içinde var eden ilişkilerden kopmasına yol açmaktadır. Bu süreci sistematik bir biçimde değişimin farkında olarak yürüten kurumlar daha itidalli yaşarken diğerlerinin daha sert kırılmalara maruz kaldıkları görülmüştür.

Yaşanan kurumsal değişim kendi
alanında yetişmiş donanımlı ve eğitimli
bireylere kurum içinde daha fazla
ihtiyaç duyulmasına ve dolayısıyla
onların zamanla daha fazla belirleyici
olmalarına yol açmıştır.

Profesyonel Çalışanlar Ne İster?
STK’larda insan yönetimi son yıllarda önemi daha fazla artan bir konu olarak dikkat çekmektedir. STK’lar, yönetici, profesyonel ve gönüllü çalışanlar düzeyinde bu
sorunun çözümüne yönelik bir arayış içindedir. Aslında insan yönetimi konusundaki güçlükleri sadece STK’larla sınırlamak da doğru olmayacaktır. Kamu ve özel
sektörün de bu konuda ciddi zorluklarla karşılaştığı, nitelikli ve yetenekli çalışanları elde tutmakta zorlandıkları görülmektedir.
Gündelik konuşmalarda STK’lar dâhil neredeyse tüm örgütlerde çalışanların sahip
olması beklenen özellikler genellikle işe uygun, nitelikli, verimli, yüksek performansı olan, örgüte bağlılığı yüksek, görevini zamanında yapan ve motivasyonu
yüksek çalışan şeklinde sıralanmaktadır. Bu özelliklerin çalışanlarda bulunma düzeyi konusunda örgütlerin yeteri kadar tatmin olmadığı sıkça gözlemlenmektedir.
Çalışanların bu özelliklere yeteri kadar sahip olmaması bir yönüyle çalışanlardan
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kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu özelliklerin bir çalışanda olması gereken düzeyde
doğru ve anlaşılır biçimde tanımlanmadığı zaman bu husus önemli bir sorundur.
Bu yüzden çalışanlardan beklentinin doğru tanımlanması, bu özelliklere sahip çalışanların bulunması, istihdamı, elde tutulması, yüksek motivasyonla çalıştırılması
bir dizi sistemli çalışmayı beraberinde gerektirmektedir.
STK’ların ya da yöneticilerin çalışanlardan beklentisi yanında çalışanların da
STK’lardan ve yöneticilerden beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentilerin bazılarını örgütlerde insanların çalışma ortamına yönelik sıkça sorduğu 5 soruda görebiliriz. Bu sorular şunlardır (Vriesendorp, De la Peza, Perry, Seltzer, O’Neil, Reimann
ve Buxbaum, 2010):
Bana adil davranılıyor mu?
Benden ne bekleniyor?
Benden beklenenleri ne kadar yapabiliyorum?
Yaptığım işin kurum için önemi var mı?
Bu kurumda kendimi nasıl geliştirebilirim?
Çalışma ortamlarında insanları neler tatmin eder diye bakıldığında öne çıkan konular şunlar olmaktadır:
Kişisel özellikler,
Üstleriyle/yöneticileriyle ilişkiler,
Kurum içi gelişim imkânları,
Çalışma koşulları,
İşin özellikleri,
Çalışma ortamı ve atmosferi (güven, ahlaki davranış vb.).
Örgütlerde uzmanlık bilgisini kullanan profesyonel çalışanları motive eden faktörler arasında teknik yetkinlik, uzmanlık, bağımsızlık, ilişki (affiliation), güvenlik
ve diğer insanlara hizmet gibi faktörler sıralanabilir. Bu bağlamda önemsenme, iş
güvencesi, yan haklar, sürekli eğitim ve mesleki kuruluşlarla ilişki kurmak, profesyonellerin önemsediği ödüller arasındadır.
Yukarıda dile getirilen sorular ve örgütlerde çalışanları tatmin eden hususlar,
STK’lar için de geçerlidir. Hem STK’ların ve yöneticilerin çalışanlardan beklentisi
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hem de çalışanların STK’lardan ve yöneticilerden beklentisi birlikte ve sistematik ele alınması
gereken bir meseledir. Bu konuda oluşturulacak
sistemlerin bir yönü, STK’lara yönelik bazı altyapıların oluşturulmasını gerektirirken bir başka yönü de insan davranışları bakımından bazı
iyileştirmeleri gerektirmektedir. Diğer bir ifade
ile yukarıda dile getirilen arayış ve beklentilerin
karşılanması, kurumsal altyapı ve davranışsal boyutları birlikte içeren bir yönetim
anlayışı anlamına gelmektedir.

Hem STK’ların ve yöneticilerin
çalışanlardan beklentisi hem
de çalışanların STK’lardan ve
yöneticilerden beklentisi birlikte
ve sistematik ele alınması
gereken bir meseledir.

Profesyoneller İçin Yönetim ve Çalışma Ortamının Hazırlanması
Nitelikli insan kaynağı bulmak kadar çalışma ortamının nitelikli insanların yeteneklerini ve becerilerini uygulayabilecekleri biçimde düzenlenmek de gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde yeteneğin performansa dönüşmesini etkileyen temel faktörler görülmektedir.
Kişisel Özellikler

Kişinin Sahip
Olduğu Yetenek

Yüksek Performans

Yönetsel ve
Örgütsel Ortam
Şekil 51. Yeteneğin Performansa Dönüşmesini Etkileyen Faktörler (Erdoğmuş, 2020, s. 27)

İnsan kaynaklarının nitelik ve yeteneklerinin performansa yansımasında kişisel
yetenekler kadar yönetsel ve kurumsal ortam da oldukça belirleyicidir. Bazı durumlarda çalışanlar nitelikli olsalar bile yönetsel ve örgütsel ortam bu niteliklerin
işe yansıtılmasını kısıtlayabilmektedir. Bu bağlamda genel olarak profesyonel yönetim, özel olarak ise insan kaynakları yönetimi bir sistem olarak uygulanırsa çalışanların niteliklerini işe yansıtmalarını kolaylaşacak bir alt yapı ortaya çıkacaktır.
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STK’larda profesyonel çalışmayı kolaylaştıracak
hususların başında yönetim işlevlerinin yürütülme biçimi gelmektedir. Tüm örgütlerde olduğu
gibi STK’larda da aşağıdaki yönetim işlevlerinin
sistematik olarak yürütülmesi önem arz etmektedir. Yönetim işlevleri, STK’da işlerin sistematik ve
organize yürütülmesini sağlamanın yanında profesyonel çalışanların kendilerinden ne beklendiğini bilmeleri ve önlerini görmeleri bakımından
da belirsizliği azaltır.

Y
Ö
N
E
T
İ
M

Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Koordinasyon
Kontrol

Yönetim işlevleri, STK’da
işlerin sistematik ve organize
yürütülmesini sağlamanın
yanında profesyonel çalışanların
kendilerinden ne beklendiğini
bilmeleri ve önlerini görmeleri
bakımından da belirsizliği azaltır.

S
O
N
U
Ç
L
A
R

Şekil 52. Yönetim İşlevleri

STK’larda çalışma ortamının niteliğinin artmasında yöneticilerin yöneticilik yetkinliklerine sahip olması kritik önemdedir. Çalışanların iş tatmini, motivasyonu ve
kurumda kalıp kalmamasında yöneticilerin yönetim tarzı ve yöneticilik yetkinlikleri oldukça belirleyici bir etkiye sahiptir. Yöneticilerinin aşağıda sıralanan yönetici yetkinliklerine sahip olması, STK’larda profesyonel çalışmayı olumlu etkileyen,
motivasyon ve verimliliği artıran bir unsurdur.
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Tablo 46. STK’larda Yönetici Yetkinlikleri
Liderlik
Etkili iletişim
Takım yönetimi
Gönüllü yönetimi
Problem çözme ve çare buluculuk
Astlarını motive etme
Öğrenmeye açıklık
Çevresi ile uyum ve iş birliği

Strese dayanıklılık
Sözünü dinletme ve ikna etme
Kendine güven ve kararlılık
Bütünsel bakış
Planlama ve karar verme
İşini takip ve kontrol
Zaman yönetimi
Toplantı yönetimi vb.

Bu çerçevede yönetim işlevlerinin sistematik yürütülmesi ve yöneticilerin bulunduğu düzeyin gerektirdiği yöneticilik yetkinliklerine sahip olması, STK’larda profesyonel çalışmanın niteliğini artıran önemli bir gerekliliktir. Hatta yönetim tarzı ve
yönetim becerileri, diğer tüm unsurları da etkileyen temel bir konudur.
STK’larda yöneticilerin temel olarak dört alanı yönetmesi beklenir. Bunlar;
Kendini yönetme (temel),
Ekibini yönetme (yönetsel),
İşi yönetme (işlevsel),
Bilgiyi yönetme.
Uygulamada bazı yöneticilerin işe daha fazla odaklanıp (işe odaklı yönetici) diğerlerini ihmal ettiği bazı yöneticilerin ise kişilere daha fazla yönelip (kişiye odaklı yönetici) işi ihmal ettiği durumlar karşımıza çıkmaktadır. Zaman zaman ihtiyaca göre
bazı alanlara biraz daha fazla odaklanmak gerekse de bütüncül bakışı kaybetmemek ve ilgilenilmesi gereken bu alanları bütüncül ele alıp yönetmek önemlidir.
STK’larda değişik liderlik türleri karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki şekil, liderin yönelimlerine göre ortaya çıkabilecek liderlik tarzlarını göstermektedir.
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Dış Yönelim

Politikacı ve Kaynak Sağlayıcı

Vizyoner ve Stratejist Tarz

Şimdi

Gelecek

Koçluk Tarzı

Değişime Odaklı Tarz

İç Yönelim
Şekil 53. STK’larda Liderlik tarzları (Anheier, 2006, s. 164)

STK’larda liderlerin yönelimine göre baskın liderlik tarzları ortaya çıkmaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi dışa ve geleceğe yönelik liderlik, vizyoner ve stratejist bir
tarz doğurmaktadır. STK içine ve geleceğe yönelik liderlik, değişim odaklı bir liderlik ortaya çıkarmaktadır. Bugüne ve dışa dönük liderlik, politik süreçler ve kaynak
sağlamaya odaklı bir tarz, bugün ve STK içine yönelik liderlik ise koçluk tarzı olarak
uygulamaya yansımaktadır. Burada bir tarzın doğruluğundan bahsetmek yerine
STK’nın içinde bulunduğu koşullara uygun liderlik tarzını sergileme, kuruluşta
baskın olmasını sağlamanın doğru olacağını vurgulamakta yarar var.

Profesyonellerin STK’lara Çekilmesi ve Elde Tutulması
Son yıllarda bazı profesyonellerin gönüllülük odaklı kariyer tercihi yaparak STK’larda çalışmayı tercih ettiği görülmektedir (Tekgöz ve Gülen, 2016, s. 315). Profesyonel hayattan STK’lara yönelen bu kişiler daha az ücret alacaklarını bilerek bu
tercihte bulunmakta ve bu sayede gönüllü çalışma isteklerini de bir ölçüde gerçekleştirebilmektedirler. Sayıları şu an bilinmemekle beraber STK’lara kendi istekleriyle yönelen kişiler yanında STK’ların da profesyonelleri bu kuruluşlara çekme
yönünde çaba göstermeleri önem arz etmektedir.
Profesyonellerin STK’lara çekilmesi ve elde tutulması belli zorluklar içermektedir.
Kâr amaçlı kuruluşlarla kıyaslandığında ücret ve benzeri koşullar bakımından aynı
imkânlar sunulamamaktadır. Bu zorlukların yanında STK’larda çalışmayı önemli
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ve anlamlı kılan bazı faktörlerden de bahsedebiliriz. Bu bağlamda Arslan’ın (2020,
s. 62) STK çalışanlarının bu kuruluşlarda çalışma sebeplerine yönelik literatürden
özetlediği bilgiler önemlidir. Bu çalışmalarda STK çalışanlarının, belli bir gaye için
çalışan, kariyer yerine sosyal değer üretme önceliğine sahip, ücret ya da maddi
diğer araçlar yerine içsel motivasyon araçları ile daha fazla motive olan ve fedakârlık ve diğerkâmlık hisleri ile hareket eden kişiler olduğunu vurgulamaktadır. Bu
kişilerde içsel motivasyonu sağlayan faktörler ise mesleki etkinlik arayışı, özerklik,
insanlarla birlikte çalışma tercihleri, diğerkâmlık, kişisel gelişim, sosyal ilişkiler, beceri çeşitliliği ve gelişme fırsatları olarak sıralanmaktadır.
STK’larda örgütsel değerlerin yönetim uygulamaları üzerinde etkisi vardır. STK’lar
değer temelli ve sosyal bir amacı gerçekleştirmek için çalışan kuruluşlar oldukları
için buralarda görev almak, çalışanlar için anlamlı bir uğraştır (Macy, 2006). STK’lar
bu kuruluşlarda çalışanların önem verdiği uygulamaları yaparak profesyonel istihdamını daha iyi yönetebilir. Maddi ödüller benzeri uygulamalar bakımından dezavantajlı olsalar da maddi olmayan ödülller bakımından özel sektör kuruluşlarına
göre STK’lar daha avantajlı durumdadır. Bu yüzden çalışanlara insani ve parasal
olmayan ödüller sunabilmeleri, STK’lara istihdam bakımından belli ölçüde bazı
fırsatlar sunmaktadır.
Örgütlerde çalışanlara sunulabilecek finansal ve finansal olmayan ödüller bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu ödüllerin geniş bir listesi verilmektedir. Bu liste
incelendiği zaman finansal olmayan ödüllerin oldukça çeşitli olduğu görülmektedir. Çalışma hayatında işin karşılığı ücret ve diğer finansal ödemelerin belirleyici
olduğu açıktır. Bunun farkında olarak ve STK’larda çalışmayı anlamlı kılan diğer
ödülleri iyi seçerek ve kullanarak STK’lar finansal ödüller konusundaki dezavantajlı
konumlarını telafi edebilirler.
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Tablo 47. Örgütlerde Finansal ve Finansal Olmayan Teşvikler
Finansal teşvikler

Finansal olmayan teşvikler

İstihdam koşulları
Ücret/maaş
Emeklilik
Sigorta
Ödenekler (kıyafet, ulaşım, çocuk vb.)
İzinler

Pozitif çalışma ortamı
İşte özerklik, çalışma rol ve
sorumluluklarının açık olması
Çalışma ve başarının takdir edilmesi
Yönetim desteği ve arkadaşlık ortamı
Yönetilebilir iş yükü ve iş yükünün doğru
dağıtılması
İş sağlığı ve güvenliğinin etkin yönetimi
Etkin çalışan temsili ve iletişimi
Güçlendirilmiş eşit fırsat politikası
Annelik/babalık izni
Esnek çalışma saatleri
Planlı araştırma veya seyahat izinleri
(sabbaticals)

Performans ödemesi
Performans hedeflerinin başarılması
Kıdem
Bölge veya çalışma biçimi
Diğer finansal destekler
Üyelik
Borç verme

Gelişim desteği
Etkin gözetim
Koçluk ve mentorlük
Eğitim desteği
Hizmetlere ulaşım
Sağlık
Çocuk bakımı ve okul
Boş zaman faaliyetleri
Konut
Ulaşım
Diğer hizmetler
İçsel ödüller
İş tatmini
Kişisel başarı
Paylaşılmış değerlere bağlılık
Meslektaşlar ve toplumun saygısı
Takım üyeliği veya aidiyet hissi
Kaynak: Global health work alliance/WHO, 2008, s. 12.

227

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü ve Profesyonel Çalışma

STK’ların hizmet sunumunda en önemli avantajı, içsel faktörlerle daha fazla motive olan çalışanlara sahip olmasıdır. Bu alanda çalışanlar sadece parasal ödüllerle
değil aynı zamanda ve daha fazla işin sağladığı yarar ve değerler gibi içsel faktörlerle motive olmaktadır. Önceki çalışmalarda STK çalışanlarının diğer sektör çalışanlarına göre daha yüksek iş tatminine sahip olduğu görülmektedir. STK’larda
çalışanlar, ücretleri düşük olsa bile genel olarak özel sektörlerde çalışanlara nazaran daha yüksek iş tatmini ve iyi olma hâline sahiptirler.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşların çalışanları arasında milenyum kuşağı ya da Z
kuşağı olarak adlandırılan yeni bir kuşak öne çıkmaktadır. Geçmiş kuşaklarda ücret
beklentisi düşük olmasına rağmen bu kuşak için dışsal ödüller önemli olup ücret
düşüklüğü işten ayrılmada önemli bir faktördür. STK’larda gönüllü ve profesyonel
çalışma konusu ele alınırken yeni neslin değişen beklenti ve yaklaşımları da önem
kazanmaktadır (Johnson, Piatak ve Ng, 2017, ss. 305-306).
Belli bir kurumsallaşma düzeyine ulaşmış STK’larda insan kaynakları oldukça
önemli hâle gelmektedir. Kâr amaçlı kuruluşlardan farklı olarak bu kişiler, STK’nın
gayesine ve amaçlarına inanan ve sadece çalışan olmayıp kendisinden beklenen
zamandan daha fazlasını sunmaya çalışan kişilerdir. STK çalışanı bazı durumlarda
üye olup karar verme süreçlerine dâhil olabilmektedir. STK çalışanları ile kâr amacı
güden profesyonel işletmelerde çalışanlar arasındaki temel fark, sivil toplum örgütlerinde çalışanların mesai dışında da yine kurum için gönüllü ve ek ücret talep
etmeksizin çalışabiliyor olmalarıdır (Kurt ve Taş, 2015, s. 210).
STK’lar çalışanlarını elde tutmaya yönelik bazı uygulamalar yapsalar da çalışanların ayrılması önlenememektedir. STK’larda iş gören devir oranının yüksek olduğuna yönelik bulgular vardır. Örneğin; Güney Kore’de STK’larda iş gören devir oranının diğer sektörlerin 4 ila 7 kat arası fazla olduğu bulunmuştur (Kang vd., 2015, s.
2). İş görenin ayrılması sonucu diğer çalışanların iş yükü de artmaktadır. İş gören
devrini etkileyen üç faktör şunlardır:
Demografik özellikler,
İşle ilgili özellikler,
Birey ile örgütün kesiştiği alanda iş algısına (iş tatmini vb.) yönelik
özellikler.
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STK’lardan başka sektörlere geçmede ücret düzeyi önemli bir etkiye sahiptir.
Kang ve diğerlerine göre (2015, ss. 15-19) ücretin yanında STK’larda çalışanların
bu kuruluşlardan ayrılıp özel sektör şirketleri, kamu kurumları ve eğitim/araştırma
kurumlarına geçmelerini etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Bunlardan
birisi, ayrılan kişilerin ileri düzey uzmanlık ve beceriye sahip oldukları için diğer
sektörlere geçmek istemeleridir. Diğer bir faktör de bu kişiler, daha fazla para ile
motive olmaktadır. Bu kişilerde sosyal misyon ilgisi düşükse para ya da iş güvencesi gibi sebeplerle diğer sektörlere daha kolay geçebilmektedirler. İş tatmini de
STK’dan ayrılıp kâr amacı güden kuruluşa geçme sebepleri arasındadır.
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STK’ların profesyonelleşmesi konusunda iki yaklaşımın var olduğu görülmektedir. Bir yaklaşım, STK’ların profesyonelleşmesini olumlu bulurken
diğer bir yaklaşım, profesyonelleşmenin bu kuruluşlardaki gönüllü çalışma ve sosyal amaçları tehdit ettiğini ileri sürmektedir. Tartışma genellikle
STK’ların kâr amacı güden kuruluşlardan farkları bağlamında yürümektedir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar öncelikle misyon ve sosyal amaçlara
ulaşma gayesiyle çalıştıkları için özel kâr amaçlı kuruluşlardan farkları vurgulanmaktadır. Bu bağlamda kâr amacı güden kuruluşların profesyonel
yönetim uygulamalarının STK’lara taşınması ve uyarlanması konusunda
hassas davranmalarının altı çizilmektedir.
Profesyonellerin sayısının artması, bu kişilerin kendi değer ve standartlarını bu kuruluşlara getirmesi, STK’ların önceliklerinde ve standartlarında
değişime sebep olmakta ve yönetimci kimliğin güçlendiği görülmektedir. Yönetimci kimlik, daha fazla biçimselleşme, uzmanlaşma ve verimlilik
üzerinde durmaktadır. Buna karşılık gönüllü kimliği, yönetsel kimlikten
farklı olarak daha fazla katılım ve eylem serbestisini önemsemektedir.
STK’larda profesyonel yönetim anlayışı, çalışma ortamı ve yönetim tarzının geliştirilmesi üzerinde durmaktadır. Bu yaklaşıma göre çalışanların iş
tatmini, motivasyonu ve kurumda kalıp kalmamasında yöneticilerin yönetim tarzı ve yöneticilik yetkinlikleri oldukça belirleyici bir etkiye sahiptir.
STK çalışanları, belli bir gaye için çalışan, kariyer yerine sosyal değer üretme önceliğine sahip, ücret ya da maddi diğer araçlar yerine içsel motivasyon araçları ile daha fazla motive olan, fedakârlık ve diğerkâmlık hisleri ile
hareket eden kişilerdir. Bu kişilerde içsel motivasyonu sağlayan faktörler
ise mesleki etkinlik arayışı, özerklik, insanlarla birlikte çalışma tercihleri,
diğerkâmlık, kişisel gelişim, sosyal ilişkiler, beceri çeşitliliği ve gelişme fırsatları olarak sıralanabilir.
STK’larda profesyonel çalışma hem yapısal hem de insan davranışlarını
dikkate alan bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu yaklaşım, bu kuruluşların
özelliklerini dikkate alarak STK’ların sosyal ve toplumsal fayda üretme gayesi ve gönüllülük ruhuna zarar vermeden hayata geçirilmelidir.
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Gönüllülük kavramı farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan kuşatıcı olduğu
düşünülen bir tanım verilerek bölüme başlanmaktadır. Gönüllülük; bir kişinin bir çıkar
ve maddi karşılık beklentisi içinde olmadan
kendi isteği ve doğru olduğunu düşünerek,
ailesi ya da yakın çevresi dışındaki kişilerin
yaşam kalitesini artırmak ve genel olarak
toplumun yararına olan bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla bir toplumsal girişime ya da
bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki
etkinliklere destek olmaktır (ILO, 2011, s. 13;
Güder ve ÖSG Derneği, 2006, s. 4).

Gönüllülük; bir kişinin bir çıkar ve
maddi karşılık beklentisi içinde
olmadan kendi isteği ve doğru
olduğunu düşünerek, ailesi ya da
yakın çevresi dışındaki kişilerin
yaşam kalitesini artırmak ve genel
olarak toplumun yararına olan bir
hedefi gerçekleştirmek amacıyla
bir toplumsal girişime ya da bir sivil
toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki
etkinliklere destek olmaktır.

Dünyada gönüllü çalışma önemli bir ağırlığa sahip olmaya başlamıştır. STK’lara ilişkin uluslararası karşılaştırmalı çalışmalarda, gönüllü çalışma değişik boyutlarıyla
ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda gönüllü çalışmanın katkısını görmek için
aşağıdakilere benzer değişken ve kriterler kullanılmaktadır.
Tablo 48. Gönüllü Çalışmanın Ölçümünde Kullanılan Değişken ve Kriterler
Uluslararası karşılaştırmalı çalışmalarda gönüllü çalışmanın ölçülmesinde beş temel
değişken hakkında veri toplanmaktadır. Bu değişkenler şunlardır (ILO, 2011, s. 25):
Gönüllülerin sayısı,
Gönüllü çalışılan saatlerin sayısı,
Yapılan işin türü,
Yapılan işin kurumsal ortamı,
Gönüllü çalışmanın yapıldığı sektör/alan.
Gönüllü çalışmanın ölçümünde önerilen beş kriter ise şunlardır (ILO, 2011, s. 8):
Kıyaslanabilirlik,
Fizible olma,
Maliyet uygunluğu,
Verimlilik,
Güvenilirlik.

Gönüllülük konusunda yapılan çalışmalarda insanların niçin ve nasıl gönüllü oldukları yanında baskın varsayımları sorgulayan ve yeni açılımlar arayan teoriler de
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bulunmaktadır (Hustinx, Cnaan ve Handy, 2010, s. 412). Gönüllüler farklı sebeplerle STK’lara katkı sağlamaya çalışmakla birlikte gönüllülüğü ve gönüllü motivasyonunu anlamaya yönelik çalışmalar, özgecilik (alturism) teorilerine dayanmaktadır. Bu teorilerin ortak vurgusu, gönüllülerin ana motivasyonlarının başkalarına
yardım etme isteğidir (Phillips, 1982; Rehberg, 2005; Bang ve Ross, 2009). Yeni
çalışmalarda özgeciliğe ilave olarak sosyal temas, kişisel ilgi alanları ve duygusal
güdüler gibi farklı faktörler de bulunmuştur (Yeung, 2004). Boş zaman aktivitesi
perspektifinden yapılan çalışmalarda ise ortak üretim motivasyonu öne çıkmaktadır. Burada amaç, diğer kişilere yardımcı olmaktan ziyade boş zamanını değerlendirmektir (Parker, 1997). Bu çerçevede gönüllülük, başkalarına yardımcı olma
düşüncesi üzerine kurulu olmakla birlikte zaman zaman kişisel ihtiyaçlar ya da
beklentiler için de tercih edilmektedir.
Türkiye’de gönüllülük hakkında çalışmalar, başlangıçta gönüllülük kavramının tanımı, özellikleri ve kişileri gönüllülüğe sevk eden faktörleri ele alan derleme türü
çalışmalar olarak başlamış sonrasında insan kaynakları yönetimi bağlamında gönüllülük ele alınmıştır. İlk çalışmalar gönüllülük psikolojisi (Yaman, 2003), gönüllülük ve gönüllü yönetimi (Güder ve ÖSGD, 2006), gönüllü kuruluşların yönetimi
(Argüden ve Ilgaz, 2006) gibi genel olarak gönüllülük hakkındadır. Daha sonraki
çalışmalarda gönüllü yönetimi bağlamında insan kaynaklarının rolü (Özmutaf,
2007), STK’larda gönüllülük ve insan kaynaklarının yönetimi (Akatay ve Yelkikalan, 2007), yerel hizmetlere gönüllü katılım (Palabıyık, 2011), kamu yönetiminde
gönüllü yönetimi (Kaya ve Şahin, 2013), gönüllü yönetimi ve motivasyonun performansa etkisi (Güngör ve Çölgeçen, 2013), STK’larda insan kaynakları yönetimi
(Kurt, 2015), STK’larda profesyonel ve gönüllü çalışma ilişkileri (Kurt ve Taş, 2015),
gönüllü yönetiminde performans değerlendirme (Güngör, 2016), genç gönüllülerin STK’larda devamlılığını sağlayan faktörler (Erdoğmuş, Bircan, Sayın ve Aydemir, 2018) gibi insan kaynakları yönetimi bağlamında ve daha spesifik çalışmalar
görülmektedir. Bunlara ilave olarak gönüllülük çalışmalarının yoğunlaştığı bir alan
olarak gençlerin gönüllülük algısı ve beklentilerini öğrenmeye yönelik çalışmalardan da bahsedilmektedir.
Türkiye’deki STK’ların kendi içlerinde yürüttükleri gönüllü politikaları incelendiğinde bu konuyu ele alışta genel bir eğilim ve yöntem bulunmadığı, STK’ların
amaç, ilke ve öncelikleri doğrultusunda kendilerine özgü politikalar belirledikleri
görülmektedir (TÜSEV, 2013b, s. 77).
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Gönüllülük konusunda yapılan çalışmalar açısından önemli bir diğer gelişme,
Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin (UGK) kurulmasıdır. Birleşmiş Milletler Gönüllüler
Programı çabaları ile STK’lar ve kamu kurumlarının katılımı ile Ulusal Gönüllüler
Komitesi (UGK) oluşturuldu. Gönüllülüğün tanınmasını, güçlendirilmesini ve
yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organı olarak yola çıkan
UGK, 24 Nisan 2013’te resmî olarak çalışmalarına başlamıştır. Komite, resmî
bir temsiliyetten ziyade Türkiye’de gönüllülük alanıyla ilgili çalışan kurum ve
kişileri, gönüllülük kültürünün gelişmesi için bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Komite, stratejik danışma kurulu olarak gönüllülüğün fark edilmesi ve
güçlendirilmesi için bir dizi toplantı yaptı. Bu toplantılardan birinde AFAD’ın
gönüllülükle ilgili bir rehber hazırladığı dile getirilmiştir (TÜSEV, 2017, ss. 44-45).
UGK’nin komite üyeleri tarafından belirlenen öncelikli hedefleri şunlardır (https://
www.ulusalgonullulukkomitesi.info/hedeflerimiz/):
a) Toplumun her kesiminde gönüllü katılımının artırılmasına ve gönüllülüğün
yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak,
b) Gönüllülüğü destekleyecek politikaların oluşturulmasına ve yasal çerçevenin
iyileştirilmesine katkı sağlamak,
c) Gönüllülüğün görünürlüğünü artırmak,
d) Gönüllülerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak,
e) Gönüllülük alanında faaliyet gösteren aktörlerin gönüllülerle çalışma
kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamak,
f) Gönüllülük alanında sektörler arası iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak,
g) Gönüllülük alanında veri toplanmasını ve araştırma yapılmasını teşvik
etmektir.

İnsanlar Niçin Gönüllü Olur?
Gönüllü çalışmanın özünde, diğer insanlara ve topluma fayda sağlama ve bu yolla manevi ve kişisel tatmin bulunmaktadır. STK’larda gönüllü çalışma kişilerde,
manevi tatmin, yardımseverlik, hayat tatmini, yeni ilgiler geliştirme, yeni çevre ve
arkadaşlıklar edinme gibi katkılar sağlar. Bunların yanında gönüllü çalışma, kişilerde ekip çalışması, insan ilişkileri, sorumluluk sahibi olma gibi çalışma hayatında
gerekli becerileri geliştirir. Gönüllülük, başka insanlara yardım, diğerkâmlık duyguları ve sosyal sorunlara çözüm bulma gibi sebepler yanında kişisel gelişim açısından çok yönlü imkân sunan bir eğitim ve sosyalleşme aracıdır. Gönüllülüğün
kişiye yönelik katkılarını vurgularken gönüllülüğe yönelimi bir maddi kaygı ya da
çıkar ile özdeşleştirmemeye dikkat etmek gerekir (Arslan, 2018, s. 9). Bu çerçevede
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Gönüllü çalışmanın kurumsal
ortamda gönüllülük ruhunu
kaybetmeden yürütülmesi ve
gönüllülerin beklentilerinin
karşılanması, STK’larda önemi
her gün artan konuların başında
gelmektedir.

gönüllü çalışmanın kurumsal ortamda gönüllülük
ruhunu kaybetmeden yürütülmesi ve gönüllülerin beklentilerinin karşılanması, STK’larda önemi
her gün artan konuların başında gelmektedir.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan
üniversitede gönüllü olmak araştırmasında, gönüllülüğü sürdürmede %41,1 insanlığa faydalı olma,
%29,3 huzur/mutluluk hissi, %12,4 dinî inançlar,
%6,9 kendini geliştirme öne çıkan unsurlar olmuştur
(Bektaş, Dizbay ve Tutal, 2016, s. 84). Aynı araştırmada, gönüllülüğün üniversite öğrencilerine tecrübe kattığı, sosyalleşme/çevre edinme imkânı sağladığı, kişisel gelişimine
katkı sağladığı öncelikli kazanımlar olarak sıralanmıştır (Çakmak, 2016, s. 232).
Gönüllülüğün kişiye katkılarının yanında faaliyet gösterdiği STK’ya da önemli
katkıları bulunmaktadır. STK’nın gönüllülerden destek alması, kurumun başarı
göstergelerinden biridir. Gönüllülerle çalışma, STK’ların tanınırlığı ve çevre ile iletişimini artırmaktadır. Kısıtlı bütçelerle yürütülen projeler, gönüllülerin desteğiyle
daha yapılabilir hâle gelmektedir. Son olarak da gönüllülerin verdiği destek, profesyonel çalışanlar için de motivasyon kaynağıdır (Güder ve ÖSG Derneği, 2006,
s. 6). STK çalışanları, gönüllülüğü, kişisel ve örgütsel kimliğin bir parçası olarak algılarlar. Gönüllülük sadece boş zamanların nasıl geçirileceğine yönelik bir seçim
olmanın daha ötesinde anlamlar içermektedir.
Arslan’a göre (2018, s. 6) sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerle ilgili yaşadığı temel sorunlar; yeterli gönüllü bulamama, gönüllülerden verim alamama ve gönüllülerle kalıcı ilişkiler kuramama olarak sıralanabilir. Bu sorunlarla ilişkili diğer alt sorunlar; toplumda gönüllüye ilişkin yanlış algı, göGönüllülerle çalışma, STK’ların nüllü çalışmaların yeterince teşvik edilmemesi ve
tanınırlığı ve çevre ile iletişimini sivil toplum kuruluşlarının yapı ve işleyişi ile ilgili
artırmaktadır. Kısıtlı bütçelerle sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Gönüllülere
yürütülen projeler, gönüllülerin ilişkin henüz yasal bir mevzuat olmaması da sivil
desteğiyle daha yapılabilir toplum kuruluşlarının gönüllü yönetimini profesyonel bir tarzda ele almasını engellemektedir.

hâle gelmektedir. Son olarak
da gönüllülerin verdiği destek,
profesyonel çalışanlar için de
motivasyon kaynağıdır

Bir çalıştayda gönüllülerle ilgili yaşanan sorunlar;
gönüllülerin kurumların hassasiyetlerine sahip
çıkmamaları, kurumlara proje sunarken yeteri kadar kurumların prensiplerini anlama çabası içinde
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olunmaması, kurumlardan olumsuz cevap alındığında akran dayanışması ile sosyal
medyada kuruma cephe alınması, gönüllülükte devamlılığın sağlanamaması, işin
ciddiye alınmaması, gönüllülük dışında başka amaçlar için faaliyetlere katılma ve
kaliteli gönüllü bulma zorlukları şeklinde sıralanmıştır. Aynı çalıştayda, STK’ların
eksik kaldığı ve geliştirmesi gereken konuların sıralaması ise gönüllülerin aidiyet
kurmalarını sağlayamama, gençler ile üst yaş grupları arasında uyum sorununun
bulunması, STK’ların devlet dairesi gibi hiyerarşik yapılanması, bu STK’ların ideolojik
yapılar gibi örgütlenmeleri, kendi içinde demokratik yapılarının olmaması, şeffaflığın olmaması, gençlerin işin içine dâhil edilmemesi ve işin mutfağına alınmaması,
akademik çalışmalara zaman ayırmamaları ve gönüllüleri etkin yönetemedikleri
şeklindedir (Tekgöz ve Gülen, 2016, ss. 318-319).
Ülkemizde henüz gönüllülüğü düzenleyen bir yasa bulunmamaktadır. 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre gönüllünün zorunlu
olarak sigortalı sayılması gerekmektedir. Zorunlu sigorta durumunda, gönüllünün Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi ve primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Kanunun istisna olarak belirttiği bazı işlerde bildirim ve prim zorunluluğu
bulunmamakta ancak gönüllülük bu işlerden sayılmamaktadır. Dolayısıyla gönüllü çalışma, kanun çerçevesinde bir istisna olarak nitelendirilmediğinden sivil toplum kuruluşları ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedirler (Arslan,
2018, s. 8).

Gönüllü Yönetimi
Gönüllüler, STK’ların toplumsal taleplerinin sözcüsü olarak öne çıkmakta, insan
kaynaklarının önemli bir çoğunluğunu oluşturmakta ve kuruluşun gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Gönüllü demek, başka bir yönüyle de maddi olanakları
sarf etmeden insan kaynağı gücüne sahip olmak demektir. Ancak gönüllü gücünü
kullanabilmek ve katılımı sağlamak, gönüllü kuruluşu gerçek anlamda sivil ve toplumsal kılan önemli bir yetenek ve beceridir (Güder ve ÖSG Derneği, 2006, s. 6).
STK’ların gönüllülere yönelik sorumlulukları yanında gönüllülerin de STK’lara
verdikleri sözü tutmaları önemlidir. Örneğin; bir gönüllü, STK’ya belli bir süreliğine katkı sağlama sözü verip buna uymaması, STK’lar için sorun oluşturmaktadır.
Gönüllü taahhütlerinin yerine gelmemesi, STK’nın da taahhütlerini yerine getirememesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden STK’ların gönüllü yönetimi konusuna
önem vermeleri gerekmektedir. Gönüllülerden güvenilir ve sürekli performans
alma, STK’ların en çok zorlandıkları konuların başında gelmektedir.
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Gönüllülerle profesyonellerin birlikte çalıştığı ortamda iki taraf birbirini etkilemektedir. Örneğin; ücret belirleme sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak gönüllülerin etkisi görülmektedir. Çünkü bazen gönüllüler, ücretli çalışanların ikamesi gibi
görülebilmekte ve ücretli çalışanların pazarlık gücü azaltabilmektedir (Pennerstorfer ve Trukeschitz, 2012, s. 184). Bunun yanında gönüllü ve ücretli çalışanların
birlikte çalışması, bağlılık, işle ilgili stres ve genel iş tatmini bakımından birbirini
etkilemektedir. Bu konular, STK’larda gönüllü yönetimini bilinçli ve sistematik yürütmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
STK’larda gönüllü yönetimi, genel insan kaynakları yönetimi sürecine benzemekle
birlikte özünde bazı farklılıklar barındırmaktadır. Gönüllü yönetimi süreci (Yaman,
2003; Akatay ve Yelkikalan, 2007; Arslan, 2018) gibi bazı çalışmalarda ele alınmıştır.
Daha detaylı biçimde STK’larda gönüllü yönetim süreci şekilde görülmektedir.

İhtiyaçları Belirleme v e Program Oluşturma

İşleri/Görevleri Tanımlama

Profesyonellerin
(Ücretlilerin)
Katılımı

Gönüllü Temini

Mülakat ve Eşleştirme

İşe Alıştırma ve Eğitim
Yönetim Desteği
Yönetim ve Motivasyon

Gönüllülerin Önemsenmesi ve Takdir Edilmesi

Gönüllüleri Değerlendirme

Toplumsal Katılım

Şekil 54. Gönüllü Yönetim süreci (McCurley, 2005, s. 588)
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Gönüllü yönetiminde gevşek ve sıkı olmak üzere iki modelden bahsedebiliriz.
Gevşek model katılımı öne çıkarırken sıkı model istihdama odaklanır.
Tablo 49. Gönüllü Programı Yönetiminde Derece Derece Artan Mandal
(Ratchet) Modeli
Gönüllü Yönetimi Bileşeni

Gevşek

Sıkı

Katılım Modeli

İstihdam Modeli

Gönüllü temini ve halkla ilişkiler

Genel gönüllülere
yönelik

STK’nın ihtiyacı olan görevler
için gönüllü temini

Gönüllü arayışı ve seçimi

Çok az

STK’nın ihtiyacı olan görevler
için gönüllü arayışı ve seçimi

Gönüllülerin işe alıştırılması

Çok az bilgilendirme

Daha uzun ve detaylı işe
alıştırma

Gönüllülerin eğitimi

Çok az

Göreve yönelik eğitimler

Gönüllü programının yapısı

Yalın ve çok az hiyerarşik

Detaylı ve daha hiyerarşik

Gönüllülerin görev tanımı

Genel

Daha spesifik ve detaylı görev
tanımı

Kayıt tutma ve raporlama

Çok az

Detaylı

Gönüllülerin değerlendirilmesi

İnformel

Formel

Gönüllülerin fark edilmesi,
takdir edilmesi (recognition)

Çok az, “teşekkür etme”
düzeyinde

Göreve veya STK’daki kalış
süresine göre

Kaynak: Brudney ve Sink, 2017, s. 215.

Gönüllülerin STK’da çalışmaya başlamadan önce bu pozisyonlara yönelik şu sorular dikkate alınabilir (Fisher ve Cole, 1993, ss. 30-31):
Hedef kitlenin karakteristik özellikleri, güçlü yönleri ve ihtiyaçları nelerdir?
Program yoluyla bu kitleye etkin hizmet için gönüllülerin ne tür niteliklere ihtiyacı vardır?
Hedef kitlenin ücretli ya da gönüllülerin servis sunumunda tercihleri
nelerdir?
Gönüllü pozisyonunun STK’nın genel misyonu ile ilişkisi nasıldır?
STK’lar gönüllü bulma konusunda kişisel network ve sosyal ağları daha sık kullanmaktadır. Sonuç olarak geleneksel gönüllü bulma yöntemi olan kişisel network
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hâlâ en çok kullanılan yöntem olsa da sosyal ağlar, web sitesi, yazılı ve görsel basın gibi yöntemlerin de sık bir şekilde kullanılmaya başlandığı söylenebilir (Önder,
Akın ve Ayhan, 2019, s. 69).

Gönüllülerin Koordinasyonu
STK’larda gönüllü yönetiminin bir program çerçevesinde yürütülmesi önem arz
etmektedir. Gönüllü yönetimi programı, STK’ların amacına ulaşması için profesyonel çalışanlar ile gönüllü çalışanlar arasında koordinasyonu sağlama ve birlikte
çalışmayı kolaylaştırmanın araçlarından biridir. Gönüllü programının bir liderinin
olması, gönüllüler için görev tanımlarının oluşturulması ve bu programın organizasyonel yapı içinde konumlandırılması önemlidir. Bu program, gönüllülerin STK
profesyonelleri ve STK ile bütünleşmesine, gönüllülerin etkin yönetilmesine ve
kalıcılığına katkı sağlar.
Gönüllülerin doğru yönetilmesi, başarı için ön koşullardan biridir. Bir anlamda gönüllü yönetiminin başarılı olması, etkin bir koordinasyona bağlıdır. STK’larda gönüllülerle ilgilenecek insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler/pazarlama, iletişim,
kaynak geliştirme, toplumu geliştirme, eğitim ve kalkınma, yönetsel beceri gibi
konularda bilgi ve deneyime sahip profesyonel ya da gönüllü bir “gönüllü koordinatörü/yöneticisi”nin bulunması sağlıklı ve verimli bir gönüllü yönetiminin en
önemli unsurudur (Güder ve ÖSG Derneği, 2006, s. 7).
Hiçbir karşılık beklemeden hizmet eden gönüllüleri yöneten gönüllü koordinatörünün/yöneticisinin olmasının olumlu ve olumsuz yönleri de mevcuttur. Hâlihazırda istekli ve hevesli olan gönüllünün kendisiyle ilgilenen, varlığından haberdar,
onu doğru şekilde yönlendireceğine inandığı bir yönetici, gönüllünün motivasyonunu ve hizmet kalitesini arttıracaktır. Olumsuz tarafı ise formel yapıların aksine
maddi beklentileri olmayan gönüllüler olumsuz bir durum ile karşılaştığında ya
da farklı bir sebeple hiçbir gerekçe göstermeksizin gönüllülüğü bırakabilir. Böyle
bireylerin yönetilmesi daha zordur (Güngör ve Çölgeçen, 2013, ss. 173-174).
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Başarılı gönüllü yönetiminin önemli koşullarından biri, profesyonel ekip ile gönüllü iş gücü arasında denge kurulabilmesidir. Profesyonel ekibin gönüllüye yaklaşımı, gönüllünün devamlılığı açısından önemlidir. Personel, gönüllülerin verdiği
hizmetin “gönüllü” olduğunu unutmamalıdır. Kurum içinde gönüllülerle ilişkiler
hiyerarşiden uzak ve empatiye dayalı olmalıdır. STK içindeki her bölüme yönelik
gönüllü işi olabileceğinden, gönüllülerin sağlayacağı faydayı tüm ekibin kavraması, gönüllülerle çalışma konusunda bilinçlenmesi, iş birliğinin verimini artıracaktır. Gönüllü koordinatörü, bu uyum için gönüllüye ihtiyaç duyan ekibin, gönüllüler
için iş tanımlarını yapmalarını, yönlendirme ve eğitimlere katılmalarını, gönüllü
yönetimine destek vermelerini sağlamalıdır. Koordinatör, gönüllülerle etkin çalışan personeli ödüllendirmek gibi yöntemler izleyebilir. Diğer yandan gönüllüler
de STK ekibinin profesyonel çalışanlar olduğunu unutmamalıdır. Gönüllü ve ekip
iletişimi konusunda gönüllüden geri bildirim almak da faydalı olacaktır.
Kaynak: Güder ve ÖSG Derneği, 2006, s. 11.

STK’lar mevcut gönüllülerini en çok eğitim/sohbet/seminer, kurumsal tanıtım ve
etkinlik planlama alanlarında görevlendirmektedirler. Bu STK’ların proje hazırlama, muhasebe ve bilgi teknolojisi/web tasarım/veri tabanı gibi uzmanlık gerektiren alanlarda görevlendirebilecekleri gönüllü sayıları azdır (Önder, Akın ve Ayhan,
2019, s. 70).
Gönüllülerle çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar ve gönüllüleri daha etkin yönetmek için bazı çalışmalar gerekmektedir. Arslan (2018, ss. 9-13) gönüllülük sorunlarının çözümüne yönelik şu somut önerileri sunmaktadır:
Gönüllülüğün yeniden tanımlanması,
Gönüllülere yatırım yapılması,
Gönüllülerin görünürlüğünün artırılması,
İlgili paydaşların uyarılması,
Gönüllü vizyon ve stratejisi oluşturulması,
Gönüllü dostu bir ortam oluşturulması,
Yönetim pratiklerinin iyileştirilmesi,
Doğru zamanda ve doğru yerde istihdam yapılması,
Gönüllü çalışmanın yasalaşması.
Dünyada ve Türkiye’de gönüllülük uygulamalarında da değişimler yaşanmakta ve
yeni trendler oluşmaya başlamıştır. Çevrim içi (online) gönüllülük, şirketlerde üc241
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retli çalışanların mesai saatleri içinde yürüttükleri kurumsal gönüllülük, dünyayı
daha yaşanabilir kılmak için gerçekleştirilen sosyal inovasyonlarda yer alma, uluslararası gönüllülük faaliyetlerinde görev alma gibi yeni trendler görülmektedir
(Tekgöz ve Gülen, 2016, ss. 310-316). Boşluk yıl olarak tanımlanan profesyonel kariyere ara verip bir süre gönüllü çalışma uygulamasına da rastlanmaktadır. Profesyoneller bu ara sonunda tekrar profesyonel kariyerlerine aynı alanda ya da başka
bir alanda döndükleri gibi STK’larda kalmayı da düşünebilmektedirler (Erdoğmuş
ve Mirzanlı, 2016).

Gönüllülerin Motivasyonu
Gönüllü motivasyonu hakkında bilgi vermeden önce gönüllülerin beklentileri ve
gönüllülerin gönüllülüğü bırakma sebeplerine kısaca değinmekte yarar var. Kişilerin gönüllülüğü bırakma sebepleri bir çalışmada şu şekilde sıralanmıştır.
Tablo 50. Gönüllülüğü Bırakma Sebepleri
Bırakma sebebi

Yüzde (%)

Gönüllü yönetiminin zayıflığı

65

Çok fazla baskı oluşturan taleplerin getirdiği çatışma

65

Hayırseverliğin iyi yönetilememesi

26

Gönüllülerin zamanının iyi kullanılamaması

23

Gönüllülerin yeteneklerinin iyi kullanılamaması

18

Gönüllülerin görevlerinin açıkça tanımlanmaması

16

Gönüllülere teşekkür edilmemesi

9

Kaynak: United Parcel Service Foundation’dan (1998, s. 14) aktaran McCurley, 2005, s. 609.

Gönüllülerin beklentisi ise bir çalışmada şu şekilde sıralanmıştır.
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Tablo 51. Gönüllülerin Olası Beklentileri
Düzenli bir ortam içinde çalışmak,
Kendilerine verilen sorumluluk ve belirlenen görev tanımları kapsamında çalışmak,
Verdikleri destek karşılığında zamanında ve samimiyetle teşekkür edilmek,
STK içinde yakınlık ve saygı görmek,
Çalışmaları süresince gerektiğinde STK çalışanlarından destek almak,
En iyi hizmetin verilmesi anlayışına dayalı standartlarla çalışmak,
Kuruma karşı aidiyet hissetmek,
Performansının değerlendirilmesini ve gönüllü koordinatöründen geri bildiri almak.
Kaynak: Güder ve ÖSG Derneği, 2006, s. 17.

Katılımcıların çalıştıkları STK’da devamlarını sağlayan motivasyon unsurları;
STK’nın samimi ve aile benzeri ortamı, bir ekibin parçası olmak (bir gruba aidiyet), çalışma esnekliği, mesleki özellikler ile gönüllü yapılan işin uyumu, kurum
ile gönüllü çalışma ilişkisi, kariyer gelişimine katkı sağlama olarak bulunmuştur
(Erdoğmuş vd., 2018).
Bir çalışmada, STK yöneticileriyle yapılan odak gruplardan elde edilen bulgular
sonucunda gönüllü hizmet sağlamaya yönelik on üç farklı motivasyona ulaşılmıştır. Bu motivasyonlar, bireyin içsel motivasyonları olarak literatürde değerlendirilmektedir (Büyük, İşlek, Çakmak ve Tiltay, 2016, ss. 312-313):
Amaçlı özgecilik,
Bireysel tatmin,
Dinî değerler,
Etkili iletişim,
Geri ödeme,
Gösteriş,
Kariyer sağlama,
Karşılık bekleme,
Kişisel gelişim,
Sosyalleşme,
Toplumsal fayda,
Özgecilik,
Sosyal statü.
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4242 Sayılı Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi

Gönüllü motivasyonu bakımından liderlik tarzı, özellikle transformasyonel ve destekleyici davranışlar ve örgüt çalışanlarının motivasyonu ile güçlü biçimde ilişkilidir. İnanç temelli kuruluşun hedeflerine ulaşması, kuruluşun misyon, vizyon, programlarının ve faaliyetlerinin etkisi ile doğrudan ilişkilidir (Bassous, 2015, s. 377). STK
faaliyetlerinin en başından itibaren gönüllülerin motivasyonunu sağlanması çok
önemlidir. Özel sektörlerde çalışan bireylerin motivasyonunu sağlamak daha fazla
maddi kaynaklarla olmaktadır. Buna karşılık gönüllülerin motivasyonunda manevi duygular önemlidir. Gönüllülerin bireysel motivasyonunu etkileyen özelliklerin
en başında; davranışlar, inançlar, değerler, ihtiyaçlar ve amaçlar gelmektedir (Özmutaf, 2007, s. 186). Yönetici ve gönüllüler için kurum felsefesinin önemsenmesi,
gönüllü takım çalışmalarında takım üyeleri arasında pozitif etkileşim, bütünleşme,
gelişme ile saygı ve iş birliğini olumlu etkilemektedir (Özmutaf, 2012, s. 162).

STK’larda görülen sorunların bir kısmına çözüm bulabilmek için yasal düzenlemeler
olmasa da bazı girişimler yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2012 yılında
hazırladığı 4242 sayılı Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi (The National Youth
and Sports Policy Document) şu amaçları gerçekleştirme üzerinde durmaktadır:
a) Gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımını artırmak ve bunun önündeki engelleri
kaldırmak,
b) Dezavantajlı gruplar için gönüllü faaliyette bulunmak için gençlerde farkındalık
artışı sağlamak,
c) Gençlerin gönüllü faaliyetlerini ve gönüllü kuruluşları desteklemek, gençleri
gönüllü kuruluşlar ve gönüllülük hakkında bilgilendirmek.
Bu faaliyetlerin paydaşı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve STK’lar olarak belirlenmiştir (s. 8).
Gönüllüler ile ilgili proje, girişim ve kurumları eşleştirmek için Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın desteklediği bir web portalı bulunmaktadır.

Eski tarz gönüllülük, dinî veya politik topluluklarla sıkı ilişkili, uzun dönemli ve üyelik temelli olup diğerkâmlık motivasyonu ile çalışan bir role sahipti. Yeni gönüllülük
daha fazla proje odaklı olup gönüllüler biçim, zaman ve içerik olarak daha spesifik
beklenti içindedirler (Hustinx, 2001). Yeni gönüllülerin motivasyonel ihtiyaçlarını
belirlemek ve gönüllülerin devamlılığını sağlamak için gönüllü motivasyonunun
ölçümüne yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, uluslararası yazında geliştirilmiş envanterlerin uyarlanması ve/veya uyarlanarak kullanılması şeklindedir.
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Bu kapsamda Sertbaş (2006), Strigas ve Jackson (2001) tarafından geliştirilen ve
gönüllü katılımını ölçen Motivational Scale for Sport Volunteers (MSSV); Akman
(2008), gönüllü olma nedenleri ve sürdürülebilir gönüllülük çalışmasını Clary ve
arkadaşları (1998) tarafından geliştirilen İşlevsel Gönüllü Envanterini (Volunteer
Functional Inventory-VFI); Çevik ve Gürsel (2012) ise Esmond ve Dunlop (2004) tarafından geliştirilen Gönüllü Motivasyonu Envanterini Türkçeye uyarlamıştır.
Gönüllü Motivasyonu Envanteri’nin Türkçeye uyarlanmış hâlinin boyutları Tablo
52’de görülmektedir.
Tablo 52. Gönüllü Motivasyon Envanteri’nin Boyutları
Değerler: Gönüllüler, diğer insanlara yardım etmenin önemli olduğu inancını taşır veya
önemli bir rol olduğuna inanırlar.
Karşılıklılık: Gönüllülerin inanışına göre “ne ekersen onu biçersin” diğerlerine yardım
sürecinde ve onların gönüllü çalışmalarında “iyi şeyler yapmanın” kendilerine ne gibi iyi
şeyler kazandırdığını ölçer.
Takdir etme/Tanıma: Gönüllünün yeteneklerinin ve katkılarının bilinmesi onu motive
eder.
Anlama: Gönüllü, yaşantısında sık kullanılmayan beceri ve deneyimleri daha fazla
öğrenir.
Benlik Saygısı: Gönüllülük, benlik saygısı ve kendine değer verme ile ilgili hisleri arttırır.
Tepkisellik: Gönüllülerin, kendilerinin geçmiş ya da şimdiki durumlarını ortaya koyma
ve ‘iyileştirme’ ihtiyacından dolayı ortaya çıkışıdır.
Sosyal Gönüllüler: Diğerleri tarafından önemli olan norm değerlerinden etkilenirler
(Örneğin, arkadaş veya aile).
Koruyucu: Gönüllülerin kendileri hakkındaki olumsuz düşünce ve duygularının
(suçluluk ve problemleri) azaltılmasıdır.
Sosyal Etkileşim: Gönüllünün sosyal ağlar kurması ve başkaları ile etkileşiminde sosyal
yönlerini içermesidir.
Kariyer Geliştirme: Uzman kişiler ile bağlantı kurma, deneyim, beceri ve istihdam kazanabilmesidir.
Kaynak: Çevik ve Gürsel, 2012.

Gönüllülük; hayatı anlamlı kılan, kişinin bir amaç uğrunda çaba harcadığı, kendini
bir topluluğun parçası hissettiği, diğer kişilerden saygı gördüğü ve bunların sonucu insanların kendini iyi ve değerli hissettiği bir olgudur. Bu psikolojik hâl, gönüllü
motivasyonunun temelidir.
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STK’larda gönüllü istihdamı ayrı bir çalıştayın konusu olmalıdır. Profesyonel
çalışanlar ile gönüllülerin özellik ve şartları farklılık göstermektedir.
Gönüllülüğün tanımında, istihdamında ve gönüllüden beklentide netleşme ihtiyacı vardır. Gönüllülük ruhunu kaybetmeden profesyonel gibi çalışma beklentisi
vardır. Bunun operasyonel/gündelik hayattaki karşılığı netleştirilememektedir.
Tanımı yapılamayan soyut bir beklenti olarak dikkat çekmektedir.
Gönüllü çalışanlar çok iyi tanınmıyor ve takibi yapılmıyor. Bu nedenle istihdam
gerektiğinde, doğru biçimde istifade edilemiyor.
Gönüllülük ile profesyonelliği çift kanat olarak görüp birlikte götürmek gerekiyor.
Gönüllülük para ile satın alınamaz, gönüllere hitap etme ile ya da büyük bir
vizyon ile satın alınabilir.
Zekât ve yardımlarla faaliyetlerini sürdüren STK’larda gönüllülerin menfaat/
sonuç beklemeden çalışmasını beklememeliyiz. Gönüllülüğün karşılığı Rabbimizden beklenmeli.
Gönüllülük ile beraber planlı çalışma ve performans da olmalıdır. Gönüllülük,
istenildiği zaman yapılan bir katkı olarak görülmemelidir.
Bir STK’da ücretli çalışan birisi başka bir STK’da gönüllü çalışabilmelidir.
STK’larda öğrencilerden yeteri kadar yararlanılamıyor. Kendi eğitim alanıyla
ilgili sorumluluk verilebilir ve daha sonra bu öğrenciler, profesyonel olarak istihdam edilebilir.
STK’larda gönüllü ve profesyonel çalışan istihdamında üniversitelerin kariyer
merkezleri ve öğrenci kulüpleri ile iletişime geçilebilir ve iş birliği yapılabilir.
Üniversitelerde STK’larda gönüllü çalışmayı teşvik eden dersler ve projeler
yaygınlaştırılmalıdır. Örneğin; bazı üniversitelerde “Topluma Hizmet” dersi bu�lunmaktadır. Bu tür derslerde kullanmak üzere STK’lara insan yetiştirmek için
müfredat oluşturulması desteklenmelidir.
STK’larda Profesyonel ve Gönüllü İstihdamının Geliştirilmesi Çalıştayı Raporu’ndan alınmıştır (KYA, 2017).
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Gönüllülük; bir kişinin çıkar ve maddi karşılık beklentisi içinde olmadan,
kendi isteği ve doğru olduğunu düşünerek ailesi ya da yakın çevresi dışındaki kişilerin yaşam kalitesini artırmak ve genel olarak toplumun yararına
bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla toplumsal girişime ya da sivil toplum
kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olmaktır.
STK’larda gönüllü çalışma kişilerde; manevi tatmin, yardımseverlik, hayat tatmini, yeni ilgiler geliştirme, yeni çevre ve arkadaşlıklar edinme gibi
katkılar sağlar. Bunların yanında gönüllü çalışma, kişilerde ekip çalışması,
insan ilişkileri, sorumluluk sahibi olma gibi çalışma hayatında gerekli becerileri de geliştirir.
STK’ların gönüllülerle ilgili yaşadığı temel sorunlar; yeterli gönüllü bulamama, gönüllülerden verim alamama ve gönüllülerle kalıcı ilişkiler kuramama olarak sıralanabilir. Bu sorunlarla ilişkili diğer alt sorunlar; toplumda gönüllüye ilişkin yanlış algı, gönüllü çalışmaların yeterince teşvik
edilmemesi ve sivil toplum kuruluşlarının yapı ve işleyişi ile ilgili sorunlar
olarak dikkat çekmektedir. Gönüllülere ilişkin henüz yasal bir mevzuat olmaması da sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yönetimini profesyonel bir
tarzda ele alınmasını engellemektedir.
STK’larda gönüllü yönetiminin bir program çerçevesinde yürütülmesi
önem arz etmektedir. Gönüllü yönetimi programı, STK’ların amacına ulaşması için profesyonel çalışanlar ile gönüllü çalışanlar arasında koordinasyonu sağlama ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmanın araçlarından biridir.
Gönüllü programının bir liderinin olması, gönüllüler için görev tanımlarının oluşturulması ve bu programın organizasyonel yapı içinde konumlandırılması önemlidir. Bu program, gönüllülerin STK profesyonelleri ve
STK ile bütünleşmesine, gönüllülerin etkin yönetilmesine ve kalıcılığına
katkı sağlar.
Yeni gönüllülerin motivasyonel ihtiyaçlarını belirlemek ve gönüllülerin devamlılığını sağlamak için gönüllü motivasyonunun ölçümüne yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan birisi de Gönüllü Motivasyonu Envanteri’dir.
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Son yıllarda ülkemizde STK’ların sayısal olarak arttığını belirtebiliriz. Büyüme ile
birlikte STK’ların yapılanma ve yönetim tarzlarında iyileşme ihtiyacı olduğu, ücretli
çalışanlar ve gönüllülerin bu kuruluşlara çekilmesi ve elde tutulmasında zorluklar yaşandığı, finansal kaynak bulma ve kaynakların verimli kullanılmasında etkin
olunamadığı, dikkat çeken iyileşme alanlarıdır. STK’larda gittikçe artan kurumsallaşma ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ve talebi olmakla birlikte bunların nasıl
yapılacağına ilişkin bilgi ve beceri eksikliği yüzünden pek fazla ilerleme sağlanamamaktadır. STK’larda profesyonelleşme ve kurumsallaşma hem sivil toplum felsefesi hem de yapısal-işlevsel (teknik) düzeyde ele alınması gereken çok boyutlu
bir meseledir. Meselenin bir yönü, STK’ların gömülü oldukları tarihî, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve hukuki çevre ve dinamiklerle ilişkili iken bir yanı da örgütleme ve yönetim teknik ve uygulamalarıyla ilişkilidir.
STK’ların toplumsal değişim ve dönüşümlerin önemli aktörleri olarak faaliyetlerine devam edebilmeleri için öncelikle kendi organizasyon, yönetim anlayışları ve
uygulamalarında gerekli değişimleri yapabilmeleri gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada STK’lar; gayelerine odaklanma, stratejik tercihler, organizasyonel
yapı, finansal kaynaklar ve insan kaynağı bakımından değişime ve yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. STK’lar son yıllarda artan bir şekilde gönüllü ve
profesyonel insan kaynağı istihdamı arayışı içerisindedir. Bu süreçte STK’lar, nitelikli insan kaynağını çekmek, motive etmek ve elde tutmak bakımından zorluklar yaşamaktadır. Bu sorunlar, insan istihdamını önemli bir konu olarak STK’ların
gündemine getirmiştir. Profesyonel ve gönüllü çalışanlar söz konusu olduğunda
STK’ların bazı kurumsal yönetim ve insan kaynakları yönetimi sistemleri (alt yapıları) oluşturmaları ve iyi yönetim uygulamalarıyla çalışma ortamını ve ilişkileri
geliştirmeleri gerekmektedir.
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Bu çerçevede STK’larda gönüllü ve profesyonel çalışmanın geliştirilmesi
için aşağıdaki konularda adım atılması gerekmektedir:
STK’ların amacı, toplumsal fayda üretmektir. Bu amacın gerçekleşmesi
için STK’ların gönüllülük temelinde organize, verimli ve sürekliliği sağlamaya yönelik bir felsefeden hareketle çalışma sistemleri ve yöntemleri
oluşturmaları hem gereklilik hem de sorumluluktur. Bu yönde gayretlerin artırılması gerekmektedir.
Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan politik, iktisadi, sosyokültürel,
hukuki, çevresel ve teknolojik değişimler, sivil toplum alanını ve STK’ları
da derinden etkilemektedir. STK’lar kuruluş gaye ve amaçlarından ayrılmadan bilinç, özgüven ve bilgi ile bu değişimlere cevap üretmelidir.
Sivil toplum alanı ve STK’lar hakkında veri temelli, politik, tarihî, sosyal
ve kültürel dinamiklere nüfuz eden özgün bilgi üretiminin artırılması
öncelikli meselelerin başında gelmektedir.
Sivil toplumun doğasına uygun bir konumlandırma ile sivil toplum ve
STK’ların geleceğine yönelik stratejiler ve politikalar oluşturulmalıdır.
Sivil toplum alanı ve STK’lar hakkında tanımlama, sınırlarını belirleme
ve sınıflandırma sorunları devam etmektedir. STK’ları tanımlama ve sınıflandırma çalışmalarında bir yandan uluslararası karşılaştırmalar için
küresel standartlar geliştirme ihtiyacına cevap bulmak bir yandan da ülkelerin ve faaliyet konularının gerektirdiği ayırt edici özellikleri dikkate
almak gerekmektedir.
Türkiye’deki STK’lara ilişkin sistematik ve güvenilir veri toplamaya yönelik çalışmaların artması gerekmektedir. Bu çalışmaların bir yandan ulusal düzeyde kullanıma uygun veri toplama sistematiği diğer yandan da
uluslararası karşılaştırmalı çalışmalarda da kullanılabilecek veri toplama
sistematiğini birlikte gözetmesi önem arz etmektedir.
Türkiye’de STK’lar hakkındaki mevcut veri ve istatistikler, bilimsel çalışmalar yanında yönetim, insan kaynakları, mali işler gibi uygulama alanlarında da strateji ve politika geliştirme amaçlı kullanım için hem uygun
değil, hem de yeterli değildir. Hiç ücretli çalışanı olmayan ve sadece
birkaç bin liralık bütçesi olan bir STK ile binlerce çalışanı ve milyarlık
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bütçesi olan STK’nın niceliksel ve niteliksel farklarının dikkate alınması
gerekmektedir. Bu yüzden STK’lar hakkında ölçek, faaliyet alanı, üyeliğin
gönüllü olup olmaması, kurumsal kapasite, gelir ve giderler, varlıklar,
profesyonel ve gönüllü istihdamı gibi konularda güvenilir veri toplama,
kullanım amacına göre farklı sınıflandırmalar oluşturabilme temel bir ihtiyaç ve önceliktir.
Sivil toplum kuruluşlarının büyümesi ve gelişmesiyle beraber gönüllülerin yanında tam zamanlı, proje bazlı ve yarı zamanlı görev alan profesyonel insan kaynağı ihtiyacı artmaktadır. STK’ların buna yapısal ve
yönetsel olarak hazırlık yapması öncelikli konular arasındadır.
STK’ların kurumsal yönetim altyapısı oluşturarak yönetim süreç ve işlevlerini daha etkin gerçekleştirmesi ve kurumsal kapasitelerini artırmaları,
profesyonel ve gönüllü istihdamını kolaylaştıracaktır.
STK’lar insan kaynakları yönetimi altyapısı oluşturarak istekli, nitelikli ve
kalıcı çalışacak insan kaynağını bu kuruluşlara çekmeyi, yüksek motivasyonla çalıştırmayı ve elde tutmayı sağlamalıdır.
STK’larda insan kaynakları yönetiminin etkin ve başarılı olması için
STK’ların değer temelli ve gelecek odaklı bir insan kaynakları (İK) mimarisi oluşturmaları ve insan kaynakları uygulamalarını buna göre şekillendirilmeleri gerekmektedir.
STK’lar gönüllü kuruluşlar olarak faaliyetlerini insan ile yürüttükleri için bu
kuruluşlarda insan kaynakları sistemi, işlevleri ve süreçlerini oluştururken
ve uygularken konuyu özgün bir içerikte ele almak gerekmektedir.
STK’larda insan kaynakları yönetimi işlevlerinin tasarımı ve uygulanmasında bu kuruluşların gönüllü çalışması, ölçeği ve faaliyet alanı gibi yönleri dikkate alınarak hareket edilmesi, iş ve işlemlerin sistemli ama yalın
ve sade yürütülmesi oldukça önemlidir.
STK’lar öncelikle misyon ve sosyal amaçlara ulaşma gayesiyle çalıştıkları
için bu kuruluşlardaki profesyonel çalışma ve kurumsallaşma çalışmalarında bu yöne özellikle dikkat edilmelidir. Günümüzde profesyonelleşme ve kurumsallaşma konusundaki bilgi birikimi daha çok kâr amaçlı
kuruluşlara yöneliktir. Doğal olarak STK’lara yönelik çalışmalarda belli
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ölçüde bu bilgi ve birikimden yararlanılmak durumunda kalınmaktadır.
Bu bağlamda kâr amacı güden kuruluşlar için oluşmuş profesyonel yönetim uygulamalarının STK’lara taşınması ve uyarlanması konusunda
hassas davranılmalıdır. STK’ların özelliklerini dikkate almadan yapılacak
profesyonelleşme ve kurumsallaşma çalışmaları nasıl sağlıklı olmayacaksa, profesyonelleşme ve kurumsallaşma çabalarına önyargılı ve tepkisel davranmak da STK’ların sistemsiz ve niteliği düşük çalışma yapan
kurumlar olarak kalmasına sebep olabilir.
STK’larda profesyonel ve gönüllü kimliklerinin birlikte ve uyum içinde
yönetilmesi önemlidir. Profesyonel kimlik, daha fazla biçimselleşme,
uzmanlaşma ve verimlilik üzerinde durmaktadır. Buna karşılık gönüllü
kimliği, yönetsel kimlikten farklı olarak daha fazla katılım ve eylem serbestisini önemsemektedir.
STK’ların sadece bugün gerekli insan kaynağı ihtiyacı ve niteliği yerine
gelecek yıllarda gerekli insan kaynağı ihtiyaç ve niteliğini de dikkate almaları gerekmektedir.
STK’larda çalışanların iş tatmini, motivasyonu ve kurumda kalıp kalmamasında yöneticilerin yönetim tarzı ve yöneticilik yetkinlikleri oldukça
belirleyici bir etkiye sahiptir. STK’larda gönüllü ve profesyonel çalışmanın gelişmesi için profesyonel yönetim anlayışı, çalışma ortamı, yönetim
becerileri ve yönetim tarzının geliştirilmesi gerekir.
STK’larda gönüllü ve profesyonel çalışanlar için içsel motivasyon önemlidir.
İçsel motivasyonu sağlayan faktörler ise mesleki etkinlik arayışı, insiyatif kullanabilme, iyi insan ilişkileri, diğerkâmlık, kişisel gelişim, sosyal ilişkiler, beceri çeşitliliği ve gelişme fırsatları olarak sıralanabilir. STK’ların bu faktörleri
sağlayan bir çalışma ortamı oluşturmaları önem arz etmektedir.
Gönüllülere ilişkin henüz yasal bir mevzuat olmaması da sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yönetimini profesyonel bir tarzda ele almasını engellemektedir. Bu konuda yasal düzenlemelerin hızlanması gerekmektedir.
STK’larda gönüllü yönetiminin bir program çerçevesinde yürütülmesi
önem arz etmektedir. Gönüllü yönetimi programı, STK’ların amacına
ulaşması için profesyonel çalışanlar ile gönüllü çalışanlar arasında koordinasyonu sağlamalı ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmalıdır.
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