
Gönüllülük

Kurumsallık

Verimlilik

Süreklilik

STK’LAR İÇİN





Başkandan
İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) uzun yıllardır sivil 
toplum alanında gönüllü çalışmalar yapmakta ve bu 
tür faaliyetlere destek vermektedir. Bugün karşı karşıya 
kaldığımız sorunlar ve meydan okumalar bu alanda 
faaliyet gösteren kuruluşlar için strateji geliştirme, 
organizasyonel yapılanma, yönetim becerileri ve insan 
istihdamını daha da önemli hale getirmiştir. Bu ihtiyaçtan 
hareketle İLKE Derneği 2017 yılı başında alana daha 
sistematik ve kurumsal destek vermek amacıyla Kurumsal 
Yönetim Akademisini (KYA) kurdu.
 
KYA, toplumsal gelişime katkı sağlamaya yönelik faaliyet 
gösteren gönüllü ve kar amacı gütmeyen kuruluşları 
hedeflemektedir. KYA gönüllü kuruluşlarda; kurumsal 
kapasite geliştirme, gönüllü ve profesyonel çalışanların 
yetkinliklerini artırma,  iyi uygulamaların teşviki ve 
yaygınlaştırılması gibi yönetsel konulara odaklanmaktadır. 
KYA bünyesinde, yönetim düşüncesi birikimini anlamaya 
ve bugüne taşımaya yönelik çalışmalar ile gönüllü 
kuruluşların günümüz ve geleceğine yönelik akademik 
çalışmalar yapılması hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim Akademisinin gayesi; sivil alandaki 
çalışmaların gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu 
kaybetmeden daha organize, verimli ve sürekli olmasına 
katkı sağlamaktır.  
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• Gönüllü kuruluşların gayesinin tüm çalışanlar  
 tarafından benimsenmesine,

• Veriye ve sağlam bilgiye dayalı bir biçimde   
 çalışmaya,

• Sahip olunan kaynak, kabiliyet ve kapasiteyi   
 doğru analiz etmeye ve buna göre geleceğe   
 hazırlanmaya,

• Faaliyet alanına ve ölçeğe uygun etkin işleyen bir  
 organizasyon yapısına, yönetici kompozisyonu ve  
 liderlik yetkinliklerine,

• Büyüme ve değişim sürecinin yönetilmesine,

• Kurumsal ve yönetsel sürekliliği sağlamak   
 için yönetilebilir ve yönetimi devredilebilir   
 kurumlara,

NEDEN
KURUMSAL
YÖNETIM?



• Nitelikli insan kaynağını çekmeye ve elde tutmaya, 

• Gönüllü bulma ve etkin gönüllü yönetimine, 

• Gönüllü çalışma ile profesyonelliği dengeleyebilmeye,

• Mali kaynak bulma, geliştirme ve etkin yönetimine, 

• İş ve işlemlerde şeffaflığın artması ve hesap verebilir   
 sistemlerin oluşturulmasına,

• Teknolojik gelişmelere yönelik hazırlık yapılmasına,

• Faaliyetleri hedef kitleye doğru iletmeye 

“STK’ların ihtiyacı
olduğunu düşünüyoruz”



...için “kurumsal yönetim” 

VerimlilikGönüllülük
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GAYEMIZ
NEDIR?

Kurumsal Yönetim Akademisi temel 
olarak, sivil toplum alanında kar 
amacı gütmeden faaliyet gösteren 
kuruluşların “kurumsal kapasitelerini” 
ve  bu kuruluşlarda “gönüllü ve 
profesyonel çalışanların yetkinliklerini 
artırmayı” hedeflemektedir.
 
Kurumsal Yönetim Akademisinin 
gayesi; sivil alandaki çalışmaların 
gönüllülük ruhunu ve motivasyonunu 
kaybetmeden daha organize, verimli 
ve sürekli olmasına katkı sağlamaktır.



• Kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları

• Nitelikli ve gönüllü insan kaynağı yetiştirme ve istihdamına yönelik çalışmalar

• İyi model ve uygulamaların belirlenmesi ve yaygınlaştırılmasına destek vermeye  
 yönelik çalışmalar

• Yönetim düşüncesi ve kültürü üzerine akademik çalışmalar

STRATEJIK ODAKLANMA 
ALANLARIMIZ



TEMEL
FAALIYET
ALANLARI

• Kurumsal Gelişim Desteği

• Eğitim ve Geliştirme Programları

• Bilimsel Etkinlikler

• Araştırma ve Yayın Faaliyetleri

• Sektör Raporları

• İyi Gönüllü Uygulamaların Teşviki

• Akademik Çalışmalara Destek Faaliyetleri



GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIN
GELECEĞE HAZIRLANMASINA
YÖNELIK ÇALIŞMALAR

• Arama Konferansları

• Sektör Analizi Çalışmaları

• Stratejik Plan Oluşturma Çalışmaları



KURUMSAL KAPASITENIN 
GELIŞTIRILMESINE YÖNELIK 
ÇALIŞMALAR

• Kurumsal Kaynak, Kabiliyet ve Kapasite Analizi

• Organizasyonel Yapılanma

• Yıllık Plan ve Faaliyet Raporu Hazırlama

• Kurumsal Performansın İzlenmesi

• Denetleme Çalışmaları

• Kurum Kültürü Oluşturma



KURUMSAL GELIŞIM 
EĞITIM PROGRAMI

Programın amacı:

• STK’larda yönetici olarak çalışanların yönetim bilgi ve becerilerini artırmak

• Yönetim sistemleri hakkında güncel bilgi paylaşmak

• STK yöneticilerini bir araya getirerek STK’larda uygulanan yönetim sistemleri ve  
 yaklaşımları üzerine düşünme imkanı sağlamak

• Kurumsal Yönetim ve Organizasyon 

• STK’lar İçin Gönüllü Yönetimi                

• Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme              

• STK’lar İçin Medya İletişimi

• Proje Yazma ve Yönetme Eğitimi

• Vaka İncelemesi

DERSLER



• Kurumsal Yönetim ve Organizasyon 

• STK’lar İçin Gönüllü Yönetimi                

• Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme              

• STK’lar İçin Medya İletişimi

• Proje Yazma ve Yönetme Eğitimi

• Vaka İncelemesi

PROFESYONEL GELIŞIM
EĞITIMLERI

Programın amacı:

STK’larda profesyonel ve gönüllü insan 
kaynağının gelişimine destek vermek 
amacıyla gerçekleştirilmektedir.

• Meslek ve Çalışma Ahlakı

• Karar Verme Becerisi

• Zaman Yönetimi

• İletişim ve İkna

• İçsel Motivasyon

• Takımdaşlık 

• ...

• ...



STK KONUŞMALARI

STK konuşmalarının amacı, sivil toplum kuruluşlarının 
gündemini etkileyen konuları katılımcı bir biçimde 
paylaşmak ve müzakere etmektir. Bu çerçevede; 

• Sivil toplum alanındaki yeni gelişmeleri paylaşmak

• Gönüllülük alanındaki iyi uygulamaları paylaşmak

• Sivil toplum alanındaki güncel araştırma ve yayınları  
 sunmak 

• Sivil toplum ve gönüllülüğü ilgilendiren konularda   
 istişarelerde bulunmak



STK’larda yaşanan sorunlar, iyileşme alanları ya da geleceğe 
hazırlık kapsamında konular alanda deneyimli ve/veya uzman 
kişilerin katılımı ile ele alınmaktadır. Çalıştaylarda derinlemesine 
müzakere edilen konular, çalıştay sonunda raporlanarak ilgililere 
ulaştırılmaktadır

ÇALIŞTAY



ARAŞTIRMA VE YAYIN

Gönüllü kuruluşlar alanında var olan sorunlar, 
yeni gelişmeler ve geleceğe hazırlık kapsamında 
araştırmalar yapmak  ve yayınlar üretmek



YILLIK SEKTÖREL 
DEĞERLENDIRME RAPORU

Her yıl sivil toplum ve gönüllü kuruluşlar 
alanındaki mevcut durum ve geleceğe 
yönelik eğilimler bir rapor olarak 
hazırlanmaktadır. Bu rapor ile mevcut 
yılın değerlendirilmesi ve gönüllü 
kuruluşların gelecek yıllara yönelik 
planları için veri ve bilgi sağlamak 
amaçlanmaktadır. 



AKADEMIK ÇALIŞMALAR

Gönüllü kuruluşların yönetimi 
hakkında akademik çalışmalar 
yapmak ve yönetim düşüncesi 
üzerine akademik çalışmalar 
yapan kişileri ve çalışma 
gruplarını desteklemek 
amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede:

• Yönetim Düşüncesi Araştırmaları: 
Yönetim düşüncesi birikimini 
anlamaya yönelik okumalar, 
inceleme ve araştırmalar

• Mesleki Gelişim Çalışmaları: 
Yönetim alanında çalışan 
akademisyenler ve akademisyen 
adaylarına mesleki çalışmaları ve 
gelişmeleri için destek vermek
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