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KYA HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

TAKDİM 

Sivil toplum kuruluşları bir ülkede sosyal 
yaşamın gelişiminde önemli roller oynarlar. 
Bu önemli roller genel itibariyle devletin ve 
özel sektörün erişemediği alanlarda faaliyet 
göstererek toplumsal ihtiyaçların daha uy-
gun ve nitelikli şekilde giderilmesini sağla-
mak şeklindedir. 

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak, Türki-
ye’nin toplumsal ihtiyaçlarını gidermek ve 
sosyal problemlerini çözmeye yönelik çalış-
malar yapmayı kendimize şiar edindik. Bu 
kapsamda da uzun yıllardır sivil toplum ala-
nında gönüllü çalışmalar yapmakta ve sivil 
toplum kuruluşlarının kapasite gelişimi için 
eğitimler ve araştırmalar gerçekleştirmekte-
yiz. 2017 yılı başında sivil toplum alanındaki 
ihtiyaca binaen daha sistematik ve kurum-
sal destek verebilmek amacıyla Kurumsal 
Yönetim Akademisi’ni (KYA) kurduk.

Kurumsal Yönetim Akademisi kurulduğu 
günden bu yana, gönüllülük ruhunu kaybet-
meden sivil toplum kuruluşlarının kurumsal 
kapasite gelişimlerine destek verebilmek 
amacıyla eğitim programları düzenlemiş, 
çeşitli araştırmalar yapmış ve yayınlar orta-
ya koymuştur. Bu şekilde hem STK’ların ihti-
yaç duyduğu konularda eğitim desteği veril-
miş hem de sivil toplum literatürüne önemli 
katkılarda bulunulmuştur. 2021 yılı itibariyle 
ise KYA sivil toplum alanına verdiği katkıla-
rı Toplumsal Düşünce ve Araştırma Merkezi 
(TODAM) altında vermeye devam edecektir. 

Bu kapsamda eğitim, etkinlik ve çalıştayla-
rını sürdürecektir. 

2020 yılı KYA için önemli yayınların çıkarıl-
dığı bir dönem olmuştur. 2019 yılında araş-
tırmaların başladığı Genç Gönüllülerin Mo-
tivasyonu, STK’larda Devamlılığı Sağlayan 
Faktörler ve STK’larda Kurum Kültürü ve Üc-
retli Çalışanların İş Tatmini çalışmaları, 2020 
yılında yayınlaştırılarak ilgilileri ile payla-
şılmıştır. Kurumsal Gelişim Eğitim Progra-
mı’ndan (KGEP) hareketle oluşturduğumuz, 
STK’lar için bir kaynak niteliğinde olan Ku-
rumsal Yönetim El Kitabı yayınlanmış, sivil 
toplum uygulayıcıları tarafından güzel bir 
ilgiyle karşılanmıştır. Türkiye’de ve dünyada 
gönüllü ve profesyonel çalışma konusunda-
ki mevcut durumu veri temelli ortaya koyan 
Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü ve Pro-
fesyonel Çalışma kitabı ise önemli bir boş-
luğu doldurmuştur. 

2020 yılı içerisinde görevini devreden KYA 
Kurucu Başkanı Nihat Erdoğmuş’a verdiği 
destek ve katkılar için teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca çalışmalarımız sırasında her türlü 
katkıyı veren İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti ve 
İLKE Vakfı Yönetim Kuruluna müteşekkiriz.

Umuyoruz ki sivil toplum alanı için yaptığımız 
bu çalışmalar büyüyerek daha etkili, güçlü ve 
aktif bir sivil toplum için zemin oluşturur. 

Lütfi Sunar
İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı uzun yıllar-
dır sivil toplum alanında gönüllü çalış-
malar yapmakta ve STK’larda kapasite 
geliştirme çalışmalarına destek vermek-
tedir. Son yıllarda sivil alanda faaliyet 
gösteren kuruluşların karşı karşıya kal-
dığı soru ve sorunlar; bu kuruluşlar için 
strateji geliştirmeyi, organizasyonel ya-
pılanmayı, yönetim becerilerini ve insan 
istihdamını daha da önemli hâle getir-
miştir. Bu ihtiyaçtan hareketle İLKE Vakfı 
2017 yılı başında alana daha sistematik 
ve kurumsal destek vermek amacıyla 
Kurumsal Yönetim Akademisi’ni (KYA) 
kurmuştur.

Kurumsal Yönetim Akademisi, sivil top-
lum kuruluşlarında kurumsal kapasite 
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak-
tadır. KYA faaliyetlerini yürütürken; bu 
kuruluşların gönüllülük ruhunu ve mo-
tivasyonunu kaybetmeden, daha orga-
nize, verimli ve sürekli olmasına yönelik 
katkı sağlama amacındadır. Bu kapsam-
da eğitimler, çalıştaylar ve etkinlikler 
gerçekleştirmekte, akademik çalışmalar 
yapmaktadır. 

KYA kurulduğu günden bu yana Kurum-
sal Gelişim Eğitim Programı’nı (KGEP) 
senede iki defa gerçekleştirmektedir. 
Bunun yanında Kurumsal Gelişim Uygu-
lama Atölyeleri ile yeni kurulmuş STK’la-

ra temel konularda kurumsal destek ver-
mektedir. Senede bir defa düzenlenen 
STK’larda Kapasite Geliştirme Çalıştayı 
ile alanlarında uzman isimler bir araya 
getirilerek, STK’lar için önemli meseleler 
çalışılmaktadır. Etkinlikler kapsamındaki 
STK Konuşmaları, sivil toplum kuruluşla-
rının gündeminde olan meseleleri ala-
nın uygulayıcıları ile tartışmak amacıyla 
gerçekleştirilmektedir. Yapılan eğitim ve 
etkinliklerin yanında KYA araştırma ve 
yayınlar üreterek sivil toplum alanına 
destek vermektedir. 

KYA kapsamında başlatılan sivil toplu-
mun geliştirilme faaliyetleri 2021 yılı iti-
bariyle Toplumsal Düşünce ve Araştırma 
Merkezi (TODAM) içinde devam ettirile-
cektir. Nitelikli bir sivil toplum için dü-
şünce ve modeller üretecek, sivil toplum 
kuruluşlarının kapasite gelişimine des-
tek vermek için yapılan eğitim ve etkin-
likler sürdürülecektir.

TARİHÇE 
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Kurumsal Yönetim Akademisi’nin gayesi: sivil alandaki çalışmaların gönüllülük ruhu-
nu 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 kapasiteleri-
ni” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini” artırmaya 
yönelik çalışmalara odaklanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Akademisi gönüllü ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara 
yönelik çalışmalarını aşağıdaki temel alanlarda yapmaktadır.

KYA bu faaliyetleri yaparken dijital imkânları kullanarak; daha geniş kitlelere ulaşma, 
yeni neslin ve zamanımızın öğrenme alışkanlıklarına hitap etme amacını taşımaktadır.

GAYE  

STK’ların kurumsal kabiliyet ve kapasitelerinin gelişimine destek vermek 

STK’ların gündemi ve kamusal karar süreçlerini etkilemeye yönelik çalışmalar yapmak

Araştırma ve yayın faaliyetleri yapmak
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STK’ların kurumsal kapasitelerinin gelişimine katkı sağlamak.

STK’larda nitelikli ve gönüllü insan kaynağı yetiştirilmesine ve istihdamına katkı 
sağlamak.

STK’ların güncel ve geleceğe yönelik meselelerine yönelik farkındalık ve gündem oluşturmak.

İyi modellerin ve uygulamaların yaygınlaştırılmasına destek vermek.

STK’lara yönelik bilgi ve model üretmek ve bunları kamuoyu ile paylaşmak.

Kurumsal Yönetim Akademisi, kuruluş gayesinin gerçekleşmesi için orta vadeli odak-
lanma alanları belirlemekte ve bunlara göre çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlam-
da KYA aşağıdaki stratejik amaçları gerçekleştirmeye odaklanmaktadır:

STRATEJİK AMAÇLAR 
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Kurumsal Yönetim Akademisi; gönüllü ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara 
yönelik kurumsal gelişim desteği, STK gündemi ve karar süreçlerine yönelik çalışma-
lar, araştırma ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Bu bağlamda KYA, sivil toplum alanında şu temel faaliyetleri yürütmektedir: 

KURUMSAL YÖNETİM AKADEMİSİ NE YAPAR? 

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dijital Danışmanlık 

İyi Gönüllü Uygulamaların Teşviki

Eğitim ve Geliştirme Programları

Alan Raporları

Çalıştaylar

Araştırmalar

Konuşmalar

Yayınlar 
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2020’de KYA

Kurumsal Gelişim Uygulamaları 7 
STK’ların Organizasyonel Yapılanması 

Covid-19’un STK’ların Bugünü 
ve Yarınına Etkisi - 2 

Covid-19’un STK’ların Bugünü 
ve Yarınına Etkisi - 1 

STK Konuşmaları 13  
STK’larda Odaklanma ve Uzmanlaşma 

STK’lar İçin Kişisel Verileri Koruma Kanunu

İHH’nın Moro & Filipinler Barış Sürecindeki Rolü 

Kurumsal Yönetim Akademisi’nde 
Görev Değişimi 

22 Şubat

3 Haziran 

7 Mart 

10 Mayıs 

Kurumsal Gelişim Eğitim 
Programı Güz Dönemi 

STK Konuşmaları 14  
STK’larda Kullanılabilecek Araçlar 

2 Temmuz 

19-21 Kasım 

11 Aralık 28 Mayıs 

22 Haziran 



EĞİTİMLER VE  
ETKİNLİKLER
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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP); Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafın-
dan düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemli derecede ihtiyaç duyduğu 
konuların yedi farklı ders olarak işlendiği, toplamda üç gün süren ve katılımcıların eği-
tim sonunda sertifika aldığı bir programdır. KGEP ile STK’ların kurumsal kapasitelerinin 
artması, STK’larda yönetici olarak çalışanların yönetim bilgi ve becerilerinin gelişmesi-
ne katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kurumsallaşma adımları atan ve/veya kurumsallaşmayı hedefleyen STK’lara yönelik 
programda; teorik bilgi paylaşımının yanında proje ve haber bülteni yazma gibi pratik 
çalışmalar yapılmakta ve dersler mümkün olduğunca katılımcı bir şekilde işlenmektedir.

Programın genel amaçları şöyledir:

KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI 
(KGEP)

 

• STK’ların kurum olarak temel işlevleri hakkında bilimsel ve sistematik bilgi aktarmak

• STK’ların yönetim sistemleri hakkında bilgi paylaşmak

• STK’larda yönetim görevi olan çalışanların yönetim bilgi ve becerilerini arttırmak 

• STK yöneticilerinin bir araya gelmesine aracı olarak, STK’larda uygulanan yönetim 
sistemleri ve yaklaşımları üzerine düşünmek ve tecrübe aktarımını sağlamak
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Kurumsallaşma adımları atan ve/veya 
kurumsallaşmayı hedefleyen STK’lara 
yönelik programda teorik bilgi paylaşı-
mının yanında proje yazma, haber bül-
teni yazma gibi pratik çalışmalar yapıl-
makta ve dersler mümkün olduğunca 
katılımcı bir şekilde işlenmektedir.

Kurumsal Yönetim ve Organizasyon
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş

Medya İletişimi
Hamit Kardaş

Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme
Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

STK’larda Denetleme
M. Sıddık Acarlar

Proje Yazma ve Yönetme
Muhammed Halid Durmuş

Gönüllü Yönetimi
Doç. Dr. M. Lütfi Arslan 

Dijital İmkânlar
Nihat Kılıç

Programımıza katkı veren hocalarımız ve dersleri:
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Kurumsal Gelişim Eğitim Programı Bahar Dönemi salgın nedeniyle gerçekleştirilemez-
ken; Güz Dönemi 19-20-21 Kasım tarihlerinde, hibrit bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 
Program içeriğinde bulunan derslerin videoları öncesinde katılımcılarla takip soruları 
ile birlikte paylaşılmıştır. 19-21 Kasım tarihleri arasında ise çevrimiçi olarak derslerin 
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 

Çevrimiçi olarak yapılan programda açılış konuşmasını İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Lütfi Sunar’ın gerçekleştirdiği programda, 3 gün boyunca dersleri düzenli takip 
eden katılımcılara sertifikaları ve KYA yayınları gönderilmiştir. 

KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI (KGEP) GÜZ
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FAALİYET ALANI

DERNEK
KOOPERATİF

VAKIF

ÖĞRENCİ 
KULÜBÜ

SOSYAL 
GİRİŞİM

1131

68

7

9

Başvuru Farklı STK Katılımcı 

Dini hizmet

Araştırma

Yurtçuluk ve eğitim 

Kültür, sanat ve turizm

İnsani yardım

Sağlık

Hak savunuculuğu

Düşünce temelli

Çocuk

Doğa 

Spor

Birden fazla

STK  
Türlerine Göre  

Başvurular 

Başvuru
198
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KURUMSAL GELİŞİM UYGULAMA ATÖLYELERİ

Kurumsal Gelişim Uygulamaları; Kurumsal Gelişim Eğitim Programı’nın (KGEP) tamam-
layıcısı niteliğinde, pratik ve uygulama yönü ağırlıklı bir programdır. KGEP’teki bütün-
cül kurgunun aksine atölyelerdeki dersler tekil, konu bazlı ve daha pratik formatta 
kurgulanmıştır. 2019 yılından itibaren uygulamaya başlanan Kurumsal Gelişim Uygu-
lamaları ile yeni kurulmuş ya da kurumsallaşma sürecinde olan STK’ların yönetim ve 
idare işlev ve süreçlerine yönelik ihtiyaçları ele alınarak kurgulanmıştır. 
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KURUMSAL GELİŞİM UYGULAMALARI 7  
STK’LARIN ORGANİZASYONEL YAPILANMASI

Kurumsal Gelişim Uygulamaları 7, “STK’ların Organizasyonel Yapılanması” başlığında 
22 Şubat tarihinde Nihat Erdoğmuş tarafından gerçekleştirilmiştir. Etkinlik kapsamın-
da kurumların yapıları ve organizasyon şemaları üzerine konuşulmuş, kurumsallaşma 
sürecinde olan sivil toplum kuruluşlarına çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

• Kurumlarımızdaki kurumsal ve yönetsel ortam yeteneklerin performansa dönüşe-
bildiği bir yer mi? Yeteneğin performansa, kabiliyetlerin de işe dönüştürülebilecek 
yönetsel, örgütsel ve kültürel ortamın oluşturulmalıdır. 

• İnsanların en çok tatmin oldukları duygunun yeni bir şeyler kurgulamak ve yeni 
şeyler başarmak olduğunu bilerek hareket etmeliyiz.

• Yönetim birimleri için doğru işlerin yapılması önemliyken alt birimler için ise işlerin 
doğru yapılması daha önemlidir. 

• Herkesin yalın bir şekilde hazırlanmış bir görev tanımı olmalıdır. Görev tanımının 
kalabalık olması olumludan daha çok olumsuz etki bırakmaktadır. Ek olarak depart-
manlar arası sınırlar da net olarak çizilmelidir. 

Etkinlikte paylaşılan bazı öneriler şu şekildedir:
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STK KONUŞMALARI 

STK Konuşmaları; sivil toplum kuruluşlarının gündeminde bulunan önemli ve önce-
likli meselelerinin katılımcı bir şekilde müzakere edildiği, bu alandaki gelişmenin ve 
başarılı uygulamaların STK temsilcileri arasında bilinirliğinin artırılmasının hedeflen-
diği etkinlik serisidir.

Tartışma ve karşılıklı paylaşım için bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenen STK 
Konuşmaları, pandemiden ötürü biri çevrimiçi olmak üzere 2020 yılı içerisinde iki defa 
gerçekleştirilmiştir.

• STK Konuşmaları 13 - STK’larda Odaklanma ve Uzmanlaşma
Konuşmacı: Kurtuluş Öztürk
7 Mart 2020, İLKE Vakfı

• STK Konuşmaları 14 - STK’larda Kullanılabilecek Dijital Araçlar
Konuşmacı: Ümit Güneş
11 Aralık 2020, YouTube

Programlar
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STK KONUŞMALARI 13   
STK’LARDA ODAKLANMA VE UZMANLAŞMA  

STK KONUŞMALARI 14   
STK’LARDA KULLANILABİLECEK DİJİTAL ARAÇLAR 

STK Konuşmaları’nın on üçüncüsü hem özel 
sektörün hem sivil toplum kuruluşlarının 
gündeminde olan odaklanma ve uzmanlaş-
ma olarak belirlenmiştir. 7 Mart tarihinde 
Kurtuluş Öztürk moderatörlüğünde gerçek-
leşen STK Konuşmaları 13’e alanında uz-
man sivil toplum çalışanları ve gönüllüleri 
katılmıştır. Etkinlik kapsamında bir alanda 
uzmanlaşan STK’ların farklı farklı alanlar-
da da var olma çabasının olası neticeleri 
tartışılmıştır.

STK Konuşmaları’nın on dördüncüsü, STK’la-
rın verimi yükseltmek, daha nitelikli içerik 
üretmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla 
teknoloji kullanımının öneminden hareket-
le “STK’larda Kullanılabilecek Dijital Araç-
lar” başlığında gerçekleştirilmiştir. H. Merve 
Bircan Altınsoy’un moderatörlüğünde Ümit 
Güneş ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 
etkinliğe, çok sayıda ilgili katılmıştır. 
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RÖPORTAJ SERİSİ

Covid-19’un STK’ların Bugünü ve Yarınına Etkisi – 1
Ömer Faruk Terzi (Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı)

Covid-19’un STK’ların Bugünü ve Yarınına Etkisi – 2
M. Sıddık Acarlar (İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Müdürü)

Covid-19’un STK’ların Bugünü ve Yarınına Etkisi – 3
Prof. Dr. Ömer Torlak (İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı) 

İHH’nın Moro & Filipinler Barış Sürecindeki Rolü
Hüseyin Oruç (İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi)

STK’lar İçin Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Av. Emrah Sığın

Kurumsal Yönetim Akademisi pandemi döneminde STK’larla alakalı birçok meseleyi 
uzmanlarıyla birlikte tartışarak bir röportaj serisi oluşturmuştur. Programlar ve katı-
lımcıları şu şekildedir:



19KYA Faaliyet Raporu 2020

KYA HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

YAYINLAR



20 KYA Faaliyet Raporu 2020

YAYINLAR

Kurumsal Yönetim Akademisi sivil toplum kuruluşlarına destek vermek ve alana katkı 
sağlamak amacıyla 2020 yılında da çeşitli yayınlar çıkarmaya devam etmiştir. Bu ya-
yınların yanında çalışmalarına 2019 yılında başlanan araştırmaların raporları da sene 
içerisinde paylaşılmıştır. 

STK’larda İş Birliği Kültürünün Geliştirilmesi çalış-
ması 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen STK 
Konuşmaları 8’in Halit Bekiroğlu ve Züleyha Sayın 
tarafından yayına hazırlanması ile oluşturulmuştur. 
Yayın kapsamında STK’larda İş Birliği anlayışına yö-
nelik tespitler paylaşılmıştır. 

Bu tespitler şunlardır:

• STK’ların genellikle zor zamanlarda iş birliği 
yapması, 

• STK’ların birbirini rakibi gibi görmesi, 

• STK’ların kendi kurumlarını merkezde konum-
landırma isteği, 

• STK’ların kurum ve kimliklerini koruma kaygısı,

• STK’ların varoluş amaçları ile araçlarının yer değiştirmesi,

• Kamu ile girilen yakın ilişkilerin getirdiği imkanlar,

• STK’ların belli bir kesime hitap etme sorunu,

• STK’ların bir alana odaklanmak yerine çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermesi 

Bu çalışmada tespitlerle birlikte tespitlere yönelik çözüm önerileri paylaşılmıştır. 

STK’larda İş Birliği Kültürünün Geliştirilmesi 
STK’larda Güncel Konular 5
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Kurumsal Yönetim El Kitabı, STK’la-
rın kurumsallaşmasına katkı sağ-
lamak amacıyla hazırlanmıştır. 12 
farklı bölümün yer aldığı el kitabın-
da; teorik bilginin yanında pratik ça-
lışmalara, örnek uygulamalara, ileri 
okuma tavsiyelerine yer verilmiştir. 

Bu kitap, STK’larda yönetim işlevle-
ri ve süreçlerini ele alan ve ağırlıklı 
olarak uygulamacıları hedefleyen 
bir çalışmadır. Kitap bütünleşik bir 
kurgunun ürünüdür. Kurumsal Ge-
lişim Eğitim Programı ders notları 
ve programın sunumları bu kitabın 
altyapısını oluşturmuş, kitabın edi-
törlüğü Nihat Erdoğmuş ve Züleyha 
Sayın tarafından yapılmıştır. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Özellikleri
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Merve Bircan

Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal 
Yönetim ve Organizasyon
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş 

Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Kaynakları 
Yönetim
Doç. Dr. M. Lütfi Arslan

Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkinlik Yönetimi
Ömer Faruk Aydemir

Sivil Toplum Kuruluşlarında Mali Yönetim
Doç. Dr. Davut Pehlivanlı

Sivil Toplum Kuruluşlarında Kaynak 
Geliştirme
Dr. İbrahim Taşdemir

Sivil Toplum Kuruluşlarında Proje Yönetimi 
Ali Ramazan Tak

Sivil Toplum Kuruluşlarında Medya İlişkileri 
Yönetimi 
Esra Saltık Yaman

Sivil Toplum Kuruluşlarında Denetim
M. Sıddık Acarlar

Sivil Toplum Kuruluşlarında Değişim 
Yönetimi
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Züleyha Sayın

Sivil Toplum Kuruluşlarının  
Uluslararası Faaliyetleri
Mücahit Soykan

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük 
Psikolojisi Ve Gönüllülük Yönetimi
Yılmaz Yaman

Kurumsal Yönetim El Kitabı 

Kitabın bölümleri ve bölüm yazarları
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Bu kitap, STK’larda gönüllü ve pro-
fesyonel istihdamının dünyada ve 
Türkiye’de mevcut durumunu ortaya 
koymak ve geliştirilmesine yönelik 
çözüm önerileri sunmak amacıyla 
hazırlanmıştır. 11 bölümden oluşan 
kitapta STK’ların tanımı, sınıflandı-
rılması ve veri toplama, dünyada ve 
Türkiye’de STK’ların genel ve istih-
dam bakımından görünümü, STK’la-
rın istihdamı geliştirmeleri için ge-
reken kurumsal altyapılar, STK’larda 
profesyonellerin ve gönüllülerin 
yönetimine ve istihdamına yönelik; 
sistem, model, yöntem ve uygula-
malar ele alınmıştır.  

1. Sivil Toplum Kuruluşlarının Tanımı ve 
Özellikleri 

2. Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Sınıflandırılması ve Veri Kaynakları 

3. Dünyada Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Genel Görünümü 

4. Türkiye’de STK’ların Genel Görünümü 

5. Dünyada STK’larda İstihdamın 
Görünümü 

6. Türkiye’de STK’larda İstihdamın 
Görünümü 

7. STK’larda Kurumsal Yönetim Altyapısı 

8. STK’larda İnsan Kaynakları Yönetimi 
Altyapısı 

9. STK’larda İnsan Kaynakları İşlevlerinin 
Yürütülmesi 

10. STK’larda Profesyonel Çalışanların 
Yönetimi 

11. Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü 
Çalışma 

Sonuç ve Öneriler 

Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü  
ve Profesyonel Çalışma

Kitap Bölümleri
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Genç Gönüllülerin Motivasyonu: STK’larda Devamlılı-
ğı Sağlayan Faktörler araştırmasının amacı sivil top-
lum kuruluşlarında görev alan gençlerin, STK’larda 
gönüllü olarak çalışmasında devamlılığı (sürekliliği) 
sağlayan motivasyon faktörlerinin ortaya konulma-
sıdır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştır-
mada, kariyerlerinin başlangıç evresinde bulunan 25 
genç gönüllü ile mülakatlar yapılmıştır. Araştırma so-
nucunda katılımcıların çalıştıkları STK’da devamlılık-
larını sağlayan motivasyon faktörleri; STK’nın samimi 
ve aile benzeri ortamı, grup aidiyeti sağlaması (ekibin 
parçası hissetme), mesleki ve kariyer gelişimine katkı 
sağlaması, rol model etkisi, çalışma esnekliği, kurum 
ile gönüllü çalışma ilişkisi ve mesleki özellikler ile gö-
nüllü yapılan işin uyumlu olması olarak bulunmuştur.

STK’larda Kurum Kültürü ve Ücretli Çalışanların İş Tat-
mini araştırmasının amacı sivil toplum kuruluşlarında 
var olan kurum kültürü ve buralarda ücretli çalışan-
ların iş tatmin durumlarını incelemektir. Araştırmada 
nicel araştırma yöntemi tercih edilmiş ve araştırmanın 
örneklemini 216 sivil toplum kuruluşu çalışanı oluş-
turmaktadır. Araştırmada katılımcılara dair demogra-
fik bilgiler, katılımcı sivil toplum kuruluşlarında var 
olan kurum kültür türlerinin yoğunlukları, kurum kül-
türünün çalışanların iş tatmini ile ilişkisi ve çalışan-
ların işlerine yönelik tatmin durumları detaylı olarak 
ortaya konmaktadır.

Genç Gönüllülerin Motivasyonu:  
Stk’larda Devamlılığı Sağlayan Faktörler

Stk’larda Kurum Kültürü ve Ücretli  
Çalışanların İş Tatmini
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Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu 
(2010-2020) 9 Şubat 2021 tarihinde kamuo-
yu ile paylaşılmıştır. Raporda sivil toplum 
alanında son on yılda meydana gelmiş de-
ğişimler ve veriler ele alınmıştır. Dört ana 
bölüm ve bu bölümleri destekleyen alt 
bölümlerden oluşan Sivil Toplumun On Yılı 
Alan İzleme Raporu kapsamında öncelikle 
on yıl boyunca yaşanan olaylar kronolojik 
olarak sıralanmıştır. Raporun birinci bölü-
münde, Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri 
ve sivil toplumun değişen konumu ele alın-
mıştır. Son on yılda sivil toplumu etkileyen 
olaylar çerçevesinde sivil toplum ve devlet 
ilişkisi irdelenmiştir. İkinci bölümde, sivil 
toplum kuruluşları sayısal göstergelerle in-
celenmiştir. Dernek ve vakıfların verileri ele 
alınmış, sivil toplum alanındaki araştırma 
merkezleri ve kapasite gelişimine destek 
olan STK’ların araştırma ve yayınları payla-
şılmıştır. Üçüncü bölümde ise sivil toplum 

kuruluşlarının temel meseleleri olarak be-
lirlenen; tanım ve sınıflandırma, yönetim 
ve organizasyon, gönüllü ve profesyonel 
çalışma, mali sistemler ve STK hukuku 
alanları incelenmiş ve bu meselelere dair 
çözüm önerileri sunulmuştur. Dördüncü 
bölümde farklı alanlarda sivil toplumun 
son on yılı ele alınmıştır. İnsani yardım, 
eğitim, çocuk, gençlik, çevre gibi farklı STK 
türlerinin son on yıldaki değişimi de rapor 
kapsamında incelenmiştir. Bu STK’ların 
sayısal değişimi, alandaki genel eğilimler, 
tartışılan gündemler, yeni faaliyet örnekle-
ri gibi farklı başlıklar altında bu STK türleri 
ele alınmıştır. Ana bölümlerin yanında, si-
vil toplumu derinden etkileyen 15 Temmuz 
darbe girişimi, salgın ve sivil toplum özgür-
lüğü konuları analiz edilmiştir. Sivil toplum 
alanında farklı alanlarda faaliyet gösteren 
uzmanlardan da görüşler alınarak rapor 
zenginleştirilmiştir.

Sivil Toplumun On Yılı (2010-2020)  
Alan İzleme Raporu 






