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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, kurulduğu günden 
bugüne araştırma birimleri ve alt kuruluşlarıyla 
birlikte Türkiye’nin yüzleşmekte olduğu sorun-
ları tespit ederek çözüm önerileri getirmeye de-
vam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında bugüne 
kadar yayımlamış olduğu raporlar, politika not-
ları, görüş yazıları; gerçekleştirdiği seminerler, 
söyleşiler ve online panellerin kapsamını büyüt-
mek üzere yeni ve iddialı bir adım atıyor. Çalış-
malarının alanını ve hedef kitlesini büyütmek 
üzere atacağı bu iddialı adımda “Toplumsal Dü-
şünce ve Araştırma Merkezi” isimli yeni bir araş-
tırma merkezini bünyesine katıyor.

Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi (TO-
DAM), gerçekleştirilen araştırmalarla, Türkiye ve 
dünyadaki fikri birikim ve yönelimleri takip edi-
yor ve eleştirel bir gözle değerlendiriyor. Tüm 
dünya ile entelektüel etkileşim ve ilişkiyi kurma-
ya ve korumaya çabalıyor. Toplumsal değişim 
alanında araştırmalar yapıp veri setleri ve ana-
liz modelleri oluşturuyor. TODAM ayrıca önemli 
sosyal sorunları veriler ışığında ele alıyor ve bu 
sorunlara çözüm önerileri geliştiriyor. Diğer yan-
dan Kurumsal Yönetim Akademisi’nde başlatı-
lan sivil toplumun geliştirilmesi faaliyetleri TO-
DAM’da devam ettiriliyor. Nitelikli bir sivil toplum 
için düşünce ve modeller üretiliyor.

TODAM; bilhassa 2000 yılı sonrası Türkiye’de ve 
Müslüman toplumlarda hukuk, eğitim, ekonomi 
ve sosyal hizmet alanlarında yürütülen çalışma-
ların istatistiki verilerini; araştırmacıların istedi-
ği biçimde kıyaslayabileceği yahut farklı verile-
ri birleştirebileceği bir veri tabanında istifadeye 
sunuyor. Hedeflerini gerçekleştirmek üzere te-
min edeceği nicel verileri, oluşturduğu veri tabanı 
üzerinden araştırmacıların erişimine açarak yürü-
tülecek bağımsız akademik çalışmalara da alan ve 
imkân sunan bir merkez işlevi görüyor. Böylelikle 
uzun yıllardır duyulan bir toplumsal ihtiyaç daha 
yine İLKE Vakfı tarafından giderilmiş oluyor.
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“Türkiye’de Sivil 
Toplumun Gündemi” 
bülteni Türkiye 
sivil toplumundaki 
gelişmeleri takip etmek, 
değerlendirmek, sivil 
toplum bilincini arttırmak 
amacıyla aylık olarak 
hazırlanmaktadır.
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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altındaki kurumlarla birlikte iş ahlakı ve girişimcilik, aka-

demik çalışmalar, yaygın din eğitimi, eğitim ve toplum alanlarında faaliyet göstermek-

tedir. Bu konularda saha araştırması yapmakta ve strateji geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yürütmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’nin siyasi, toplumsal, eğitim ve ekonomik sorunları-

nın tespit edildiği ve çözüm önerileri ile birlikte yeni bir vizyon sunan “Geleceğin Türkiyesi”, 

“Alan İzleme Raporları” gibi somut çıktıları olan çalışmalar gerçekleştirmiştir. İLKE Vakfı çatısı 

altında; bu çabanın sınırlarını daha genişletmek ve Müslüman toplumlar özelinde de yeni 

stratejiler üretmek ve çözüm önerilerinde bulunmak adına Toplumsal Düşünce ve Araştırma 

Merkezi (TODAM) kurulmuştur.

TODAM, Türkiye’deki fikri birikim ve yönelimlerin takip edildiği, tüm dünya ile entelektüel 

etkileşim ve ilişki kuran, toplumsal değişim alanlarında çalışmalar yaparak veri setleri ve 

analiz modellerinin oluşturulduğu bir merkez olarak tasarlandı. TODAM, toplumsal değişimi 

takip ederken bu değişimin önemli alanlarından biri olan sivil toplumu da mercek altına alı-

yor. Kurumsal Yönetim Akademisi’nde başlatılan sivil toplumun geliştirilmesi faaliyeti TO-

DAM’da devam ediyor. 

Türkiye’de, özellikle İslami camiada, sivil toplum çalışmaları önemli bir kalemi oluşturmak-

tadır. Ancak bu sivil toplum kuruluşlarının (STK) birbirlerinden haberdar olabileceği alanların 

fazla olmaması dikkat çekmektedir. Bu bağlamda nitelikli bir sivil toplum için düşünce ve 

modeller üretme hedefimizin ilk ayağı olan Sivil Toplum Bülteni ile karşınızdayız. TODAM 

bünyesinde hazırlanan “Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi” bülteni ile birlikte Türkiye’de 

faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının nabzının tutulması amaçlanmaktadır. Türki-

ye’deki STK’ların hazırlamış olduğu rapor, bilgi notu, rehber, kitap gibi yarı akademik çalış-

maların yanı sıra yürütmüş oldukları çalıştay, sempozyum, eğitim atölyeleri gibi faaliyet-

lere toplu halde verilerek bütüncül bir bakış ortaya konulması planlanmaktadır. Bu şekilde 

sivil toplum kuruluşlarını birbirlerinden haberdar etme, görünürlüklerini artırma ve olası iş 

birliklerine temel oluşturmayı hedeflenmektedir.

Bültenin hazırlanış sürecinde pek çok STK ve faaliyetleri ayrı ayrı incelenmiştir. Türkiye’de-

ki STK’lar her ay pek çok organizasyon düzenlemektedirler. Bundan ötürü bültende hangi 

faaliyetlere yer verileceği konusunda bir metot oluşturuldu. Özellikle Covid-19 pandemisi 

sonrasında hayatımıza giren Zoom ve türevi programların sağladığı rahatlıkla birçok semi-

ner, konferans, konuşma kolay bir biçimde çevrimiçi gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Dola-

yısıyla bu organizasyonların hepsine bültenimizde yer vermek mümkün olmamıştır. Bunun 

yerine rapor, bilgi notu, çalıştay vs. gibi bilgi üretimi ve eğitime yönelik çalışmalara yer ve-

rilmiştir. Bültenimizde yer alan bu faaliyetler kronolojik olarak sıralanmıştır. 

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

nize sunuyoruz. Temennimiz yayımlamış olduğumuz Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi 

bülteninin yeni ve önemli kazanımlara yol açmasıdır. Gayret bizden, tevfîk Allah’tandır.

Lütfi Sunar

SUNUŞ
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TÜSEV Yeni Bilgi Notunu Yayımladı 

Türkiye Teknoloji Takımı Mart Ayı Atölye 
Programını Yayımladı 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı tarafından 
yayımlanan bilgi notunda “Kitle İmha 
Silahlarının Yayılmasının Finansmanının 
Önlenmesine İlişkin Kanun”un STK’ların 
işleyişi üzerindeki etkileri tartışılıyor.

6-14 yaş grubundaki çocuklar için 
düzenlenen “Bilim Üsküdar” atölye 
programı çevrimiçi gerçekleştiriliyor.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından “Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyelerinin Uy-

gulanması ve Türkiye’de Sivil Topluma Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı bilgi notu yayımlan-

dı. Avrupa Kâr Amacı Gütmeye Hukuk Merkezi (ECNL) desteğiyle hazırlanan bilgi notu, FATF 

tarafından önerilen ve sivil toplum faaliyetlerini etkileyen politikalar hakkındı bilgi vermek 

adına yayımlandı. Söz konusu raporda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının 

Önlenmesine Dair Kanun’un STK’ların işleyişine etkisi tartışılıyor. FATF bağlamında kanunun 

detayları gözler önüne seriliyor. Bilgi notunun sonunda ise sürecin nasıl yönetilmesi gerek-

tiğine ilişkin önerilerde bulunuluyor. Bu öneriler dünyadan iyi örneklerle de destekleniyor.

Matematik, Teknoloji, Doğa Bilimleri, Tasarım ve Astronomi, Havacılık&Uzay olmak üzere 5 

farklı dalda çocuklara eğitim vermeyi planlayan aylık atölye, “Bilim Türkiye” kapsamında 

düzenleniyor. Programda planlanan çeşitli atölyelerle çocukların bilime karşı farkındalıkla-

rının artması amaçlanıyor. 2018’den beri düzenledikleri TeknoFest’le de birlikte her yaştan 

insanın bilim, uzay, teknoloji ve havacılık sektörlerini ilgilerinin artmasını sağlayan Türkiye 

Teknoloji Takımı, eğitim programlarıyla da bu gayeyi sağlamlaştırıyor. 

Tarih: 1 Mart 2021 STK: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Türü: Bilgi Notu 

Tarih: 1 Mart 2021 STK: Türkiye Teknoloji Takımı      Türü: Eğitim Atölyesi 

https://www.sivilsayfalar.org/tag/mali-eylem-gorev-gucu-tavsiyelerinin-uygulanmasi-ve-turkiyede-sivil-topluma-etkilerinin-incelenmesi-bilgi-notu/ 
https://turkiyeteknolojitakimi.org/haber-MART-AYI-CEVRIM-ICI-ATOLYE-PROGRAMI-YAYINLANDI.html
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Ahbap ve AFAD Arasında İş Birliği Protokolü 
İmzalandı 

Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’da Başladı 

Ahbap ve AFAD arasında muhtemel 
afet anlarında sahada gerçekleştirilen 
işbirliğinin resmiyete dökülmesi amacıyla 
bir protokol imzalandı.

2010 yılından bu yana düzenlenen Dünya 
Kadınlar Festivali, bu sene İstanbul’da 
dijital olarak gerçekleşti.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Ahbap arasında afet anlarında işbirliğinin resmi-

yete dökülmesi amacıyla bir protokol imzalandı. 2 Mart tarihinde gerçekleşen imza törenin-

de AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen ve Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent bulundu. Kısa 

sürede Türkiye’nin her yanında dikkat çekici faaliyetlerde bulunan Ahbap kurumsallaşma 

adına da önemli bir örneklik olarak karşımıza çıkıyor.

Sabancı Vakfı ile British Council işbirliğinde organize edilen WOW – Dünya Kadınlar Festivali, 

İstanbul’da başladı. 5-6-7 Mart tarihlerinde dijital olarak gerçekleştirilen program ilk kez 

2010 yılında Birleşik Krallık’ta, kadın ve kız çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerini sağ-

lamak ve karşılaştıkları sorunlara kolektif çözüm amacıyla düzenlenmişti. “Şehirde Kadın Ol-

mak” temasına odaklanılan festivalde Türkiye’nin her yerinden kadınlar müzik, performans, 

video, tartışma ve münazara yoluyla hikayelerini paylaşma imkanı buldu. 

Tarih: 2 Mart 2021 STK: Ahbap-AFAD            Türü: İşbirliği Protokolü 

Tarih: 5-7 Mart 2021 STK: Sabancı Vakfı   Türü: Festival 

https://ahbap.org/haber/ahbap-ve-afad-arasinda-is-birligi-protokolu-imzalandi
https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/wow-istanbul
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Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) Seminerleri 2021 
Bahar Dönemi Başladı 

İHH İnsani Yardım Vakfı Müteşebbis Okulu’nu 
Başlatıyor 

KOCAV seminerleri pandemi nedeniyle 
çevrimiçi gerçekleşiyor. Seminer dizisi 6 
Mart tarihinde başladı.

Müslüman girişimcilere yönelik 
programda; faiz, girişimcilik, ticaret, iş 
ahlakı gibi kavramlar masaya yatırılıyor.

8 hafta sürecek olan KOCAV seminerleri, Cumartesi günü 10.00 – 12.45 aralığında gerçek-

leştirilmeye başlandı. Osmanlı Türkçesi eğitiminden, Bilim Felsefesine; İktisat biliminden, 

tarihe kadar geniş bir yelpazede verilecek olan seminerler Ömer Seyfettin sempozyumu ile 

son bulacak. İnsanoğlunun her şeyden önce bir kul olduğu gerçeğini göz önünde tutarak fa-

aliyetler yapan KOCAV, yıllardır sürdürdüğü bu seminerlerle araştırıcı ve sorgulayıcı bir kafa 

yapısına sahip münevver kimselerin yetiştirilmesini hedefliyor. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Müteşebbis Okulu” başlıklı eğitimini duyurdu. Eğitimde Müslüman 

bir girişimcinin iktisâdi ve finansal işlemler sırasında dikkat etmesi gereken şer’i noktalar 

incelenecek. Banka, kredi, faiz gibi finansal terimlerin hayatımızı fazlasıyla meşgul ettiği şu 

dönemde bir Müslüman kişinin Allah’a karşı sorumluluklarını unutmadan nasıl hareket ede-

bileceği hususu önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda İHH’nın düzenlediği bu 

faaliyet önem arz ediyor. Altı hafta süren olan eğitim programında 11 ders işlendi.

Tarih: 6 Mart 2021 STK: Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV)  Türü: Seminer 

Tarih: 6 Mart 2021 STK: İHH İnsani Yardım Vakfı   Türü: Eğitim Atölyesi  

http://kocav.org.tr/page/kocav-seminerleri-2021-bahar-donemi-basliyor
https://www.ihh.org.tr/
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7. Toplumsal Cinsiyet Adalet Kongresi 
Gerçekleştirildi 

TEMA Vakfı Eğitim Portalını Tanıttı 

Salgına dair anlatılardan söz edilen 
kongrede, salgın sürecinin toplumsal 
etkileri üzerine çeşitli fikirler beyan edildi.

TEMA Vakfı, tüm öğretmenlerin erişimine 
açık olan eğitim portalını tanıttı. 

KADEM tarafından organize edilen 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi gerçekleştirildi. 

“Pandemi Sürecinde Kadın” başlıklı tema etrafında gerçekleştirilen organizasyonda, 4 ayrı 

oturumda 33 tebliğ sunuldu. Organizasyonun salgınların tarihinden, toplum üzerindeki et-

kilerine kadar geniş bir gündemi vardı. Kongrede; salgınların, tarih yazımında erkeklerin le-

hine işleyen görünürlük dengelerinin görece hareketlilik kazandığı süreç olarak karşımıza 

çıktığı vurgulandı. Bununla birlikte diğer kültürlerde olduğu gibi Osmanlı tarih yazımında 

özellikle halk tabakasındaki kadınların ölüm kayıtları üzerinden trajik bir görünürlük kazan-

dığına dikkat çekildi. Bugün dahi Osmanlı kadını çalışırken en çok başvurulan kaynakların 

şer’iyye sicilleri olduğu düşünüldüğünde bu gerçek çok da şaşırtıcı gözükmemektedir. Sal-

gının günümüze olan etkilerinin de tartışıldığı kongrede kadınların hem uzaktan eğitime 

adapte olmaya çalışmaları hem de akademik işlerini sürdürmenin yanında ev işlerinin de 

eklenmesiyle birlikte ağır bir yükü omuzlamak durumunda kaldıkları vurgulandı.

Böylelikle, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ve Türkiye İş Bankası desteğiyle uygulamaya ko-

nulan Minik TEMA ve Yavru TEMA Doğa Eğitim Programları’nın materyallerine öğretmenler 

artık minik-yavrutema.org sitesini kullanarak ulaşabilecek. 1992’den bu yana ekolojik ya-

şamın korunması, her yaştan grubun bu hususta bilinçlenmesi adına faaliyetler gösteren 

TEMA’nın küçükler için organize ettiği bu eğitim programı; gelecek zihinler için önemli bir 

yatırım olarak karşımıza çıkıyor. 

Tarih: 7 Mart 2021 STK: KADEM Türü: Kongre 

Tarih: 10 Mart 2021 STK: TEMA Vakfı  Türü: Eğitim Atölyesi  

https://kadem.org.tr/7-toplumsal-cinsiyet-adaleti-kongresi-sonuc-bildirisi/
https://www.tema.org.tr/calismalarimiz/egitim/doga-egitim-programlari
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YADA, Diyalog Haritalama Araştırması’nın 
Neticelerini Paylaştı 

Beşibiryerde Eğitim Programı’nın Materyalleri 
Erişime Açıldı 

Yaşama Dair Vakıf (YADA), Diyalog 
Haritalama Araştırması’nın neticelerini 
paylaştı. Raporda STK’ların iç ve dış 
işleyişlerine dair tespitler yer alıyor. 

TAV, YADA ve İKV ortaklığında yürütülen 
“AB İzleme Projesi” kapsamında 
“Beşibiryerde Eğitim Programı”nın 
materyalleri erişime açıldı. 

YADA Vakfı tarafından yayımlanan “Diyalog Haritalama Araştırması” neticelerini paylaşmak 

üzere “Etki İçin Temalar Arası Diyalog: Etkin Bir Sivil Toplum Diyaloğunun Önündeki Engeller, 

Fırsatlar” başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Diyalo-

ğun Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan araştırmaya göre; STK men-

suplarının kendi aralarındaki ilişki tema içi ve tanışıklıkla sınırlı kalıyor. Raporda diyalog ve 

temas ortamı yaratmanın önemli olduğunu işaret ediliyor. Diyalog haritalama araştırma-

sıyla sivil toplum-kamu-özel sektörün arasında diyalogun haritasının çıkarılması, bu diya-

logdaki boşlukların göz önüne konulması ve STK’ların diyalog konusundaki mevcut potansi-

yellerinin belirlenmesi hedefleniyor.

“AB İzleme Ağı” projesi kapsamında oluşturulan ve STK’ları güçlendirmeyi hedefleyen “Beşibir-

yerde Eğitim Programı” tüm materyalleri ile birlikte çevrimiçi olarak herkesin erişimine açıldı. 

Dijital Araçlar, Stratejik Planlama, Savunuculuk, Ortaklık Kurma ve Proje Döngüsü Yönetimi ko-

nularında eğitimlerin bulunduğu proje Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Yaşama Dair Vakıf (YADA) 

ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığında yürütülüyor. Oluşturulan e-platformda STK’lar ile 

paydaşlarının birbirleri ile tanışma ve iletişim kurma imkanı sağlanıyor. Proje kapsamında ha-

zırlanan Sosyal Etki Analizi’nin proje sona erdikten sonra savunuculuk odaklı proje ve politika 

yapılmasına olanak verilecek bilgilerin toplanması ise hedeflenen diğer bir unsur.

Tarih: 11 Mart 2021 STK: Yaşama Dair Vakıf (YADA)           Türü: Rapor 

Tarih: 12 Mart 2021 STK: TAV, YADA, İKV            Türü: Eğitim Atölyesi  

https://yada.org.tr/yayinlar/diyalog-haritalama-arastirmasi/
https://platform.izlem.org.tr/
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Çocuklar İçin Psikososyal Destek Uygulama 
Rehberi Yayımlandı 

İHH Dalgıçlık Kulübü Daha Temiz Bir Çevre İçin Daldı 

Hayata Destek Derneği tarafından 
çalışmak zorunda bırakılan çocuklar 
için hazırlanan rehber çevrimiçi olarak 
yayımlandı. Rehber üç farklı yaş grubuna 
hitap ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma 
Dalgıçlık Kulübü, daha temiz bir çevre için 
İstanbul Boğazı’na dalış yaptı.

Hayata Destek Derneği tarafından çalışmak zorunda bırakılan çocuklar için psikososyal ak-

tivite rehberi çevrimiçi yayımlandı. Eser, çalışmak zorunda bırakılan çocukların gelişimlerini 

desteklemek temelli bir rehber görevi ifa ediyor. Dört farklı yaş grubuna yönelik, dört farklı 

kitapçıktan oluşan rehbere Hayata Destek Derneği web sitesinden çevrimiçi ulaşılabiliyor. 

Çalışmada yer alan etkinler 2018 Ekim-2019 Nisan tarihleri arasında Hayata Destek Derneği 

tarafından beş farklı pilot bölgede uygulanmasıyla meydana geldi. Adana, Hatay, Şanlıurfa 

Merkez, Viranşehir ve Diyarbakır’da çocuklarla psikososyal destek etkinlikler düzenlendi.

Denize atılan çöplere dikkat çekmek, ekolojik yaşamın yüz yüze olduğu tehdide vurguda bulun-

mak üzere İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Dalgıçlık Kulübü, daha temiz bir çevre için 

İstanbul Boğazı’na dalış yaptı. Boğazdan çıkarılan çöpler dalgıçlar tarafından kıyıda sergilen-

di. Halihazırda İstanbul Boğazı’ndaki katı atıkları temizlemek için gönüllü profesyonel dalgıçlar 

mevcut. Bu ekiplerden birisi de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın su altı arama kurtarma ekipleri. İHH, 

birçok doğal afette sahada olduğu gibi ekolojik sorunlarla mücadelede de varlığını gösteriyor.

Tarih: 12 Mart 2021 STK: Hayata Destek Derneği Türü: Uygulama Rehberi

Tarih: 13 Mart 2021 STK: İHH İnsani Yardım Vakfı   Türü: Çevre  

https://www.hayatadestek.org/yayinlarimiz/
https://www.ihh.org.tr/haber/daha-temiz-bir-cevre-icin-daldilar
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Genç Derneği, Akaid Okulu’yla Yeni Bir Eğitim 
Programına Başladı 

Haklar ve Araştırmalar Derneği Hukuki 
Dönüşüm Raporunu Yayımladı 

İmani ve itikadi meselelerin ele alındığı 
Akaid Okulu bir ay boyunca sürdü.

“Ekolojik, Ekonomik ve Siyasal Krizler Eşliğinde 
2020’de Yaşanan Hukuki Dönüşüm” başlığıyla 
yayımlanan raporda kamu hukuku alanındaki 
değişim ve dönüşümler veri alınarak hak ve 
özgürlüklerin görünümünün ortaya konulması 
amaçlanıyor.

Çevrimiçi gerçekleşen eğitim programı Uluslararası Genç Derneği ve Hayrat Vakfı ortaklığın-

da düzenlendi. Gençlerin imani ve itikadi temel meselelerde bilgilendirilmesinin amaçlan-

dığı program 18 Nisan tarihine kadar Pazar günleri gerçekleşti. Pandemi nedeniyle eğitim 

halkalarının fiziken gerçekleşmesinin zor olduğu bu dönemlerde yapmış olduğu çevrimiçi 

eğitim programlarıyla mühim bir misyon yürütüyor. 

Bilhassa uzman araştırmacılar, hukuk yapıcılar ve uygulayıcılar için çalışılan raporda salgın, 

gıda ve kuraklık krizi, ekonomik açmazlar gibi toplumu derinden etkileyen olgular ana temayı 

oluşturuyor. Devlet ve yurttaş ilişkileri bağlamında hak ve özgürlüklerin görünümünü ortaya 

koymayı amaçlayan raporda, Türkiye’de bilhassa son dönemde yaşanan hukuki gelişmelerin 

bir panoraması sunuluyor. Dernek, üç aylık periyotlarla farklı temalarda yıl boyu raporlandırma 

yapmayı hedefliyor. 

Tarih: 14 Mart 2021 STK: Genç Derneği            Türü: Eğitim Atölyesi

Tarih: 15 Mart 2021 STK: Haklar ve Araştırmalar Derneği  Türü: Rapor  

https://gencdernegi.org/faaliyetler/akaid-okulu-basliyor/
https://haklarvearastirmalar.org/wp-content/uploads/2021/03/rapor-1.pdf
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Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 25. Yılını Kutluyor 

ERG, “Eğitimin Çıktıları” Başlıklı Raporu 
Kamuoyuyla Paylaştı

25. yılını kutlayan AKUT, kutlamalara 
Büyük Marmara Depremi’ni ve küresel 
ısınma sonucu oluşan yeni afetleri konu 
alan basın toplantısıyla başladı.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme 
Raporları’nın altıncı ve son dosyasını YouTube 
üzerinden canlı yayınla kamuoyuna sundu. 

AB Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut’un onur konuğu olduğu toplantıda beklenen İs-

tanbul Depremi ana gündemi oluşturdu. Meyer-Landrut konuşmasında AKUT’un ve Türkiye’nin 

Türkiye’nin, AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Mekanizması için değerli bir ortak olduğunu vur-

guladı. AKUT Başkanı Recep Şalcı ise, toplantıda; arama-kurtarma faaliyetleri açısından Türki-

ye’nin ön sıralarda olduğunu ancak depreme dayanıklı bir ülke olmakla anılmayı yeğlediğini 

söyledi. Programda Türkiye’nin deprem karnesine ilişkin bulgular paylaşıldı ve olası bir dep-

remde AKUT’un ne derece hazırlıklı olduğuna yönelik veriler kamuoyuna sunuldu. Türkiye’nin 

bir deprem ülkesi olması hasebiyle AKUT gibi sivil girişimler çok önemli bir kalemi temsil ediyor.

ERG Araştırmacısı Umay Aktaş Salman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, 4. sınıf-

tan 12. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği tüm ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin sonuçla-

rı paylaşılırken, Covid-19’un eğitim üzerindeki etkileri tartışıldı. Dosyada akademik başarıların 

yanında çocuğun iyi olma haline ilişkin göstergeler ve veriler de yer alıyor. Örneğin öğrencilerin 

beslenme hakkının en tabii hak olduğu ve 4. sınıf öğrencilerinin %40’ının okula aç gittiği hususu 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Salgının eğitim üzerindeki etkileri de raporda kendine 

yer buluyor. Özellikle salgının yol açtığı öğrenme kaybı olgusuna dikkat çekiliyor. 

Tarih: 17 Mart 2021 STK: AKUT Türü: Eğitim Atölyesi

Tarih: 17 Mart 2021        STK: Eğitim Reformu Girişimi (ERG)       Türü: Rapor  

https://www.youtube.com/watch?v=-SbWoGDcMkE 
https://www.youtube.com/watch?v=-SbWoGDcMkE 
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YADA Vakfı, Sivil Diyaloğun Güçlenmesi 
Adına Rehber Yayımladı

Yaşama Dair Vakıf (YADA), 18 Mart 
tarihinde bir rehber yayımladı. Rehber, 
Avrupa Birliği tarafından da desteklenen 
“Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” kapsamında 
hazırlandı.

YADA Vakfı tarafından pandemi koşullarının sivil toplumda meydana getirdiği değişimleri, 

sivil toplum mensuplarının kendi aralarında ve diğer paydaşlarla kurduğu diyalogda neden 

olduğu imkân ve sıkıntıları anlamak adına “Çevrim İçi Diyalog & Müzakere Rehberi: Bariyer-

ler, İmkanlar, Araçlar, Yöntemler” ismini taşıyan bir rehber hazırlandı. Rehbere konu sürecin 

nasıl işlediğine dair tespitlerin bulunduğu raporda çeşitli öneriler de yer alıyor. Raporda ay-

rıca pandeminin eşitsizlikleri ve mağduriyetleri arttırmasının yanı sıra mevcut olan eşitsiz-

likleri ve mağduriyetleri daha görünür kıldığı gibi ilgi çekici tespitler de mevcut. Rapor, son 

günlerde yoğun olarak tartışılan “yeni normal” olgusuna da ayrı bir paragraf açıyor.

Tarih: 18 Mart 2021 STK: Yaşama Dair Vakıf (YADA)     Türü: Rapor

ORSAM, “10. Yılında Suriye Devrimi” Başlıklı 
Sempozyum Düzenledi 

10. yılına giren Suriye Devrimi nedeniyle 
düzenlenen sempozyumda; Suriye meselesi 
geniş bir perspektifle tartışıldı.

Mart ayında 10. yılına giren Suriye Devrimi dolayısıyla ORSAM, “10. Yılında Suriye Devrimi” baş-

lıklı bir sempozyum düzenledi. Suriye halkının barışçıl reform taleplerini Esed hükümetinin güç 

kullanarak bastırma yoluna gitmesi iç savaşa neden oldu. 10 yıldan bu yana binlerce insan ha-

yatını kaybetti, milyonlarca insan ise yurtlarından göç etmek zorunda kaldı. Türkiye’nin de bu 

10 yıllık süreçte aktif aktörlerden birisi olması konuyu önemli kılan faktörlerden birisi. Sempoz-

yumda; Suriye krizinin tanımlanması meselesi ile ekonomik, sosyal ve siyasal neticeleri tartışıldı. 

Bununla birlikte çeşitli çözüm önerilerinin sunulduğu program 7 ayrı oturumda gerçekleştirildi.

Tarih: 17-18 Mart 2021        STK: Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)       Türü: Sempozyum  

https://yada.org.tr/yayinlar/cevrim-ici-diyalog-ve-muzakere-rehberi/
https://orsam.org.tr/tr/10-yilinda-suriye-devrimi/
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“Türkiye’de Engelli Mahpus Olmak” Kitabı CİSST 
Tarafından Yayımlandı

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 
(CİSST), “Türkiye’de Engelli Mahpus Olmak” 
başlıklı çalışmayı yayımladı.

Çalışmada; engelliliğin ve bundan mustarip kişilerin ceza infaz esnasında muhatap oldukları sü-

reçlerde nelerle karşılaştıklarına dikkat çekiliyor. Engelli mahpusların ihtiyaçlarına, yaşadıkları 

hak ihlallerine değinilen çalışmada, mahpusların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik öneriler de 

bulunuyor. İsveç Büyükelçiliği’nin desteğiyle, Dadlez Sabak tarafından hazırlanan kitapta engelli 

mahpusların durumuna ilişkin sayısal veriler paylaşılıyor. 12 milyon engellinin yaşadığı Türki-

ye’de, hapishane özelinde verilere erişimin zor olmasının yanında birçok veriye ulaşımın müm-

kün olmadığı da not olarak düşülmüş. Sayısal verilerle birlikte Türkiye’deki hapishanelerin fiziki 

yeterlilikleri, engelli mahkumların görünürlüğü meseleleri de ayrıca başlıklar olarak karşımıza 

çıkıyor. Nüfusun % 15’inin çeşitli sakatlıklarla yaşamak zorunda kaldığı Türkiye’de CİSST tarafın-

dan yapılan bu çalışma farkındalığın oluşması adına önem arz ediyor.

Tarih: 19 Mart 2021 STK: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Türü: Kitap

MAD, “Yaşlılar İçin Mekânda Adalet” Politika 
Metnini Yayımladı 

Mekânda Adalet Derneği (MAD), 18-25 Mart 
tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası 
sebebiyle “Yaşlılar İçin Mekânda Adalet” 
başlıklı bir politika metni hazırladı.

MAD tarafından yürütülen çalışma “Kentsel Politikalar Programı” kapsamında hazırlandı. Ceren 

Yartan ve Sena Nur Gölcük tarafından hazırlanan çalışmada yaşlı bireylerin kent yaşamına tam 

katılımlarını sağlayabilecek somut adımlar ve politika önerileri sunmak amaçlanıyor. Bahsi ge-

çen program mekânsal adalet meselesini gündemine alarak, daha adil mekânların oluşturul-

ması adına oluşturuldu. Bu raporlar ile amaçlanan ise politika yapıcı ve sivil toplumla ilişki kur-

mayı hedefleyen yazılı politika dokümanları meydana getirmek. 

Tarih: 18 Mart 2021 STK: Mekânda Adalet Derneği (MAD)        Türü: Rapor  

http://cisst.org.tr/tcps-yayinlari/
https://mekandaadalet.org/kentsel-politikalar/
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İLEM, Memlük Entelektüel Tarihi Çalıştayı’nı 
Gerçekleştirdi 

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Memlükler 
dönemiyle alakalı çalıştay programını 
kamuoyuyla paylaştı. Program beş 
oturumdan oluşuyor.

İLEM, Memlükler dönemi üzerine yapılacak tarih çalışmalarına bir zemin oluşturmak amacıyla 

bir çalıştay planladı. Bu çalıştayda Memlükler dönemindeki entelektüel tarih çalışmaları fıkıh, 

hadis, ulemâ ve sosyal pratik alanları olmak üzere dört temel bahis üzerinden ele alındı. Osmanlı 

merkezli bir tarih yazıcılığı anlayışına sahip olduğumuz düşünüldüğünde Memlükler gibi önem 

arz eden bir birikimle alakalı yapılmış olan bu çalıştay takip edilmeye değer bir programdı.

Tarih: 20 Mart 2021 STK: İlmi Etüdler Derneği (İLEM)            Türü: Çalıştay

Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) 2021 Seminerleri Başladı 

BİSAV geleneksel hale gelen akademik 
seminerlerini duyurdu. 63. kez gerçekleşecek 
olan seminerler 19 Mart 2021 yılında başlıyor.

Uzun yıllar boyunca alternatif bir akademi rolü üstlenen BİSAV seminerleri bu dönem 63. kez 

düzenleniyor. Yıllardır Vefa’da gerçekleştirilen seminerler pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçek-

leştiriyor. Seminer dizisinde alanında uzman akademisyenler eğitmen olarak yer alıyor. Semi-

nerlerin bir kısmı BİSAV’ın YouTube kanalından yayınlanıyorken bir kısmı da Zoom programı 

üzerinden gerçekleşiyor. BİSAV seminerleri sosyal bilimler alanında okuyan yahut sosyal bilim-

lere ilgi duyan öğrenciler için verimli bir eğitim imkanı sunmaya devam ediyor.

Tarih: 19 Mart 2021        STK: Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)       Türü: Seminer  

https://www.ilem.org.tr/memluk-entelektuel-tarihi-calistayi
https://bisav.org.tr/Haberler/1411/2021_bahar_seminerleri_basliyor


Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Gerçekleştirdi

Sivil toplum kuruluşlarının 
kurumsallaşması gayesiyle senede iki 
defa organize edilen KGEP Bahar dönemi 
gerçekleştirildi.

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından düzenlenen Bahar Dönemi Kurumsal Gelişim 

Eğitim Programı (KGEP) sona erdi. KYA’nın sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasite-

lerinin artışına katkı sağlamak için bahar ve güz döneminde olmak üzere senede iki defa 

organize ettiği KGEP bu dönem de Covid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirildi. Üç 

gün süre program 25-26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirdi. Bu süre zarfında katılımcılar 

Youtube üzerinden paylaşılan yedi adet ders videosunu izlediler. Etkinlik süresince de bu 

konularda uygulamalı eğitim aldılar.  

Programın başında KYA Koordinatörü H. Merve Bircan Altınsoy genel olarak KYA faaliyetle-

rinden ve KGEP’in işleyişinden söz etti. Devamında İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. 

Dr. Lütfi Sunar açılış konuşmasını yaptı. Lütfi Sunar konuşmasında eğitimin önemini vur-

guladı. Kurumsal Gelişim Eğitim Programı’nın sivil toplum kuruluşlarının gönüllü faaliyet ve 

icra kapasitelerini arttırmaya yönelik bir eğitim olarak KYA tarafından tasarlandığını belirtti. 

Devamında ise açılış dersi Prof. Dr. Davut Pehlivanlı tarafından “Mali Kaynak Geliştirme ve 

Yönetme” başlığıyla işlendi.  STK’lardaki mali yönetimin ne şekilde yürütüleceğine ilişkin 

tavsiyelerde bulunan Davut Pehlivanlı; iç kontrol sistemi, muhasebe sistemi, raporlama sis-

temleri gibi önemli başlıkları aktardı.

İkinci günün ilk dersinde Nihat Kılıç “Dijital İmkanlar” konusunu ele aldı. Uygulamalı geçen 

derste Nihat Kılıç, STK’ların kendilerini nasıl görünür kılabileceğine ilişkin tavsiyeler verdi. 

İkinci derste ise Prof. Dr. Lütfi Arslan “Gönüllü Yönetimi” konusunu işledi. Gönüllülüğün en 

temel motivasyonunun insanın kendini gerçekleştirmesi olduğunu söyleyen Arslan, gönül-

lü faaliyetlerinin sürekliliğinin de gönüllülerin azim ve heyecanlarını sürdürmesiyle doğru-

dan bağlantılı olduğundan söz etti.

Son günün ilk dersi M. Sıddık Acarlar tarafından “Denetleme” başlığı altında işlendi. Acarlar, 

denetimin her aşamada gerekli olduğunu, özellikle de bir sistem inşasında gerekliği oldu-

ğunu vurguladı. Günün ve programın son dersi ise “Medya İletişimi” başlığı altında Hamit 

Kardaş tarafından verildi. Hamit Kardaş derste STK’ların medyayı nasıl daha stratejik kulla-

nabilecekleri ve hangi kanalların STK’lar açısından verimli olabileceği hususlarına değindi. 

Pek çok STK’dan katılımın olduğu 2021 yılı Bahar dönemi Kurumsal Gelişim Eğitim Programı, 

karşılıklı diyaloğun yoğun biçimde gerçekleştiği bir takvimden sonra sona erdi.

Tarih: 25-26-27 Mart 2021 STK: Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA)            Türü: Eğitim Atölyesi

https://kurumsalyonetim.org/bahar-donemi-kurumsal-gelisim-egitim-programi-basliyor/2432


İnsan Hak ve 
Hürriyetleri İnsani 
Yardım Vakfı (İHH)

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), gönüllü faaliyetlerle baş-

layan ve 1995 yılında kurumsallaşan bir yardım vakfıdır. Yaklaşık 123 ülkede 

faaliyet gösteren İHH; dünyadaki savaş ve savaşın etkisinin halen sürdüğü 

bölgelerde, afet bölgelerinde ve yoksullukla mücadele eden ülke ve bölge-

lerde faaliyetler yürütmektedir. Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olma-

sı için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum 

tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir ya-

şam sunmak misyonuyla hareket eden İHH, danışmanlık statüsünde Birleş-

miş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) üyeliğinin yanında; İslam 

Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), İnsani Forum (THF), Uluslara-

rası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi (İCVA) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı 

(TGTV) gibi kurumlara üyedir. 

İHH, salt bir yardım vakfı olmaktan ziyade insani diplomasi faaliyetleri de 

yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Filipinler ile Moro arasındaki barış sü-

recine katkısı, Orta Afrika Cumhuriyeti örneğinde sergilediği diplomatik ça-

lışmalar bu noktada örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan İsrail’İn Gazze 

üzerindeki ambargosunu ve ablukasını kırmaya yönelik kamuoyunda far-

kındalık yaratmaya çalışması, uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla yardım 

konvoyları organize etmesi de İHH’nın misyonu açısından önemli örnekler 

arasında zikredilebilir. 

İHH bünyesinde ayrıca bir düşünce kuruluşu olan İHH İnsani ve Sosyal Araş-

tırmalar Merkezi (İNSAMER) de faaliyet göstermektedir. Dr. Ahmet Emin Dağ 

başkanlığındaki İNSAMER, sosyal bilimler alanında araştırmalar ve çalışma-

lar yürütmekte olup; bölgesel ve küresel alandaki çalışmaları yakından takip 

etmektedir. Araştırmalar neticesindeki değerlendirme, veri ve öngörülerini 

rapor, makale ve kitap gibi araçlar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmaktadır.

ihh.org.tr

https://kurumsalyonetim.org/bahar-donemi-kurumsal-gelisim-egitim-programi-basliyor/2432


BÜLTENDE YER ALAN  
KURUMLAR

https://kurumsalyonetim.org/bahar-donemi-kurumsal-gelisim-egitim-programi-basliyor/2432
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Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV): 1993 yılında, Türkiye’deki çeşitli vakıf ve derneklerin 

bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından; üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel 

altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Vakfın, bugün yüzün üzerinde mütevellisi 

mevcuttur. 

Türkiye Teknoloji Takımı: Türkiye’nin teknolojik açıdan kendine yeterliliğini sağlayacak 

insan kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapan Türkiye Teknoloji Takımı, 2017 

yılında kurulmuştur.

Ahbap Platformu: 2017 yılında kurulan platform, Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet 

göstermektedir. Bilhassa sosyal medyayı aktif kullanarak hızlıca organize olabilmektedirler. 

Başkanlığını Haluk Levent yürütmektedir.

Sabancı Vakfı: Hacı Ömer Sabancı Vakfı; Sabancı ailesi tarafından hayır işlerini bir düzene 

koymak amacıyla 1974 yılında kurulmuştur. Vakıf; eğitim, kültür-sanat, sosyal değişim 

alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV): 1988 yılında Kültür Ocağı Derneği olarak kurulan KOCAV, 1996 

yılında vakıf hüviyeti kazanmıştır.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH): 1992 yılında başlayan Bosna Savaşı’na 

kayıtsız kalamayan gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmaları neticesinde 

1995 kurumsallaşmış ve vakıf olarak yapılandırılmıştır. Merkezi İstanbul olan İHH, bugün 

dünyanın pek çok bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM): 8 Mart 2013 tarihinde kurulan KADEM; kadın 

meselelerine toplumsal meseleler açısından yaklaşmakta olup, bu yönde faaliyetler 

göstermektedir.

TEMA: Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit’in kişisel girişimleri neticesinde; Türkiye 

Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) erozyon ve 

çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bununla mücadeleyi bir devlet politikası haline 

getirebilmek adına kuruldu.

Yaşama Dair Vakıf (YADA): 2004 yılında bir grup sosyal bilimci, proje tasarım ve uygulama 

uzmanı tarafından başlangıçta “YADA Proje Grubu” ismiyle sivil bir inisiyatif olarak kuruldu. 

Devamında vakıf olarak kurumsallaşan YADA; sivil toplum ve STK’lar üzerine araştırmalar 

yapmakta ve bilgi üretmektedir.

Türkiye Avrupa Vakfı (TAV):  Türkiye Avrupa Vakfı; demokrasi, özgürlükler ve insan hakları 

ortak paydasında Türkiye-AB ilişkilerini ilerletmeye çalışan bir vakıftır. Bu kapsamda sivil 

toplumun AB’ye katılımı için projeler üretmektedir.
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İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV): İktisadi Kalkınma Vakfı 1965 yılında iş çevrelerince kurulan 

bir sivil toplum örgütüdür. Vakıf Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır.  

Hayata Destek Derneği: İnsani yardım alanında faaliyet gösteren dernek 2005 yılından 

itibaren faaliyet göstermeye başlamış dernek statüsünü ise 2009 yılında almıştır. Daha 

çok doğal afetler ve insani krizler üzerine çalışan dernek son dönemlerde mültecilerle 

ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bunun haricinde derneğin mevsimlik çocuk işçiler üzerine de 

çalışmaları görülür.

Uluslararası Genç Derneği: Dernek 2009 yılında gençliğe yönelik çalışmalar amacıyla 

kurulmuştur. Bu kapsamda okuma grupları, seminer dizileri ve sosyal sorumluluk projeleri 

düzenlemiştir. Bunun haricinde dergi ve yayıncılık alanında dernek son derece etkindir. 

Genç Dergisi, Okur Dergisi ve Aşina Yayınları dernek bünyesinde yayıncılık faaliyetleri 

göstermektedir.

Haklar ve Araştırmalar Derneği: Dernek yakın zamanda çevre konularına duyarlı bir grup 

hukukçu tarafından kurulmuştur. İnsani hakların yanında ekolojik haklar için de çalışmakta 

olan dernek bunu insan haklarının bir parçası olarak görmektedir. 

Arama Kurtarma Derneği (AKUT): Dernek 1995’te bir grup dağcı tarafından arama kurtarma 

alanında ülkedeki ilk dernek olarak kurulmuştur. Afet alanlarında kamu kurumlarıyla birlikte 

çalışmalar yapan AKUT Marmara Depremi sonrası kurtarma çalışmalarında aktif rol almıştır. 

AKUT yurtiçi ve yurtdışı arama kurtarma çalışmalarında faaliyet göstermiş bir dernek olarak 

Uluslararası bir statü elde etmiştir.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG): Eğitimde Reform Girişimi 2003 yılında kurulmuştur. ERG 

eğitimde yapısal dönüşüm yolunda nitelikli veri ve yapıcı diyalogla bir ortak akıl yaratma 

gayesinde olmuştur. Bu kapsamda Eğitim Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarıyla faaliyet 

göstermektedir.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM): Merkez 2009 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika 

hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamuoyuna yanıt verebilmek amacıyla kurulmuştur. 

Ayrıca karar alıcılara bölge hakkında analizler sunmakta ve siyaset yapımına katkıda 

bulunmaktadır. 

Mekânda Adalet Derneği (MAD):  Dernek 2016 yılında kentsel ve kırsal mekanlarda 

tasarruf sahibi olan politik ekonomiye karşı toplumsal grupların mekanlar üzerindeki adalet 

taleplerininin ortaklaşmasıyla kurulmuştur. Dernek kentsel politikalar ve çevre politikaları 

üzerine araştırma yapmakta ve bu kapsamda bir akademi oluşturmaktadır.
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Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST): Dernek mahpusların haklarının 

korunması, cezaevlerinin insanî standarlarda olması ve dezavantajlı grupların durumlarının 

iyileştirilmesi amacıyla kurulmuştur. CİSST yaptığı araştırmaların yanında sahada aktif 

olarak yer alan ve mahpuslara ve mahpus yakınlarına hizmet sağlayan bir dernek olmuştur.

Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV): 1986’da İstanbul’da kurulan BİSAV; seminer, araştırma, 

sempozyum, panel ve yayınlarıyla bilgi üretimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir 

kuruluştur. Bünyesindeki dört araştırma merkeziyle ve düzenlediği atölyelerle BİSAV bir sivil 

akademi hedefinde olmuştur.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM): 2002 yılında kurulan dernek modern bilgi paradigmasına 

karşı özgün ilmi yaklaşımların ve pratiklerin oluşmasına çabalamaktadır. Bu kapsamda 

İLEM çeşitli ihtisas seminerleri düzenlemekte, eğitimler vermekte ve yayın faaliyetlerinde 

bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA): Kurumsal Yönetim Akademisi sivil toplum 

çalışmalarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmaktadır. KYA bu doğrultuda alan 

izleme raporları, atölyeler, çalıştaylar ve yayınlar yapmaktadır.
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