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Takdim

Sivil toplum kuruluşları bir ülkede sosyal yaşamın gelişiminde önemli roller oynarlar. Sivil kuruluşlar toplumsal etkileşimi sağlayıp hareketlilik dinamiklerini artırarak
hayat niteliğinin artırılmasına çok önemli katkılar verirler. STK’lar devletin ve piyasanın işleyiş mantığı icabı boş bıraktığı alanları doldurarak toplumsal ihtiyaçların
daha uygun ve nitelikli bir şekilde giderilmesini sağlarlar.
Toplumsal tarihimizin önemli bir unsuru olan gönüllü kuruluşlar sosyal örgütlenme düzeyini geliştirmekte ve dayanışma sisteminin altyapısını temsil etmektedirler. Başkası için çalışmak sivil yapıların mantığını oluşturur. Özgecilik, bağlanma
ve adanma gönüllülüğün en temel unsurudur. Bu bağlamda gönüllü kuruluşların
yapıları ve yapılanmaları da bilinen biçimlerin ötesinde daha titiz ve incelikli olmalıdır. Başarı ile değerlerin, adanma ile sistematikliğin bir araya getirilmesi gibi zor
bir görev, bu yapıların oluşturulmasında dikkate alınmalıdır. Bu ikiliklerin sadece
bir tarafını dikkate alan yapılanmalar gönüllü kuruluşları zor bir açmaz ile karşı
karşıya getirir. Sivil yapılar eğer aşırı sistematik ve kurallı bir şekilde yapılanırsa bir
süre sonra kuru bürokratik yapılara benzeyebilir. Aynı şekilde eğer iyi bir şekilde
yapılandırılmazsa bu sefer de kuralsız, öngörülemez ve istikrarsız yapılara dönüşme riski bulunur. İşte bu anlamda STK’ların kurumsal yönetimi ciddi bir bilgi ve
beceri gerektirmektedir.
İLKE Vakfı bünyesinde kurduğumuz Kurumsal Yönetim Akademisi bir süredir, sivil yapıların özgün bir şekilde yapılandırılması ve yönetimi hususunda çalışmalar
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yapıyor. Bize özgü gönüllülük ve sorumluluk bilincini yapılandırılmış, sistematik
bir modele çevirme hususunda yapılan çalışmaların güzel neticeler verdiğini hep
birlikte görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elinizdeki kitapta KYA’da düzenlenen
verimli bir çalışmanın yeniden düzenlenmesi ile şekillendi. STK’ların kurumsal
gelişimi için bir rehber olarak tasarlanan bu kitabın yöneticiler için yol gösterici
olacağına inanıyoruz.
Kitap çok sayıda ismin nitelikli ve uzun soluklu katkısı ile şekillendi. Ancak hepsinin ötesinde kitapta KYA Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş Hocamızın uzun bir süredir oluşturduğu incelikli ve titiz birikimin yansımalarını göreceksiniz. Hocamıza
gönüllü kuruluşlara yaptığı rehberlik ve katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Aynı
zamanda İLKE AYP Bursiyeri Züleyha Sayın’ın editör olarak bu süreçte yürüttüğü
özverili çalışma için teşekkür ederiz. Ayrıca İLKE Araştırmacısı H. Merve Bircan ve
KYA Uzmanı Ömer Faruk Aydemir’in de katkıları olmaksızın çok katılımlı bu eserin ortaya çıkması imkansızdı. Kendilerine titiz ve verimli çalışmaları için teşekkür
ederiz. En büyük teşekkürü ise sınırlı olan kıymetli vakitlerini ayırarak bu eserin
meydana gelmesine destek ve katkı veren yazarlarımız hak ediyor.
Umarım bu uzun soluklu çaba ve çalışmalar daha etkili, nitelikli ve derinlikli bir
sosyal yapılanma için zemin oluşturur.
Lütfi Sunar
İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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Önsöz

Günümüzde STK’ların gönüllülük ruhunu kaybetmeden daha organize ve verimli
çalışmaları ve sürekliliği sağlamaya yönelik sistemleri kurmaları önemli ve öncelikli bir konu haline gelmiştir. Bunun gerçekleşmesi için, STK’ların stratejik yönetim
yaklaşımına sahip olması, uygun kurumsal yapı ve işleyişin oluşturulması, yönetim
ve denetim sistemleri kurulması, sürdürülebilir mali kaynakların bulunması, nitelikli profesyonel ve gönüllü istihdamı sağlanması ve uygun çalışma ortamlarının
oluşturulması gerekmektedir. Tüm bunlar STK’ların günümüz iyi yönetim uygulamalarını benimsemesi ve buna göre yönetim sistemleri oluşturmaları gereğine
işaret etmektedir. İyi yönetim ve yönetişim gibi konuyu tanımlamakta farklı kavramlar kullanılmakla beraber, bu çalışmada kuşatıcılığı ve konuyu daha anlaşılır
kılması bakımından kurumsal yönetim kavramı tercih edilmiştir.
STK’ların kurumsal yönetim kapsamında “kurumsal kapasiteleri” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini artırmaları” öncelikle ele
alınması gereken konuların başında gelmektedir. Sivil toplum alanında iyi yönetim uygulamalarının çok yetersiz olması yanında, bilgi birikiminin de yetersizliği
dikkat çekmektedir. Bu yüzden STK’larda iyi yönetim ve kapasite gelişimi konusu,
uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak yanında, bu alanda bilgi üretmeyi de gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, kapasite geliştirme kapsamında STK’ların hem
günümüz sistem ve araçlarını dikkate alarak birbiriyle uyumlu ve bütüncül sistemler kurmaları, hem de bu konuda bilgi üretmeleri önem arz etmektedir.
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STK’ların, yaş, faaliyet konusu ve ölçek gibi faktörlere göre farklı kurumsal yapı
ve işleyiş ile yönetsel tarzı oluşturmaları gerekmektedir. STK’lar bir yandan bu
sistemleri kurarken bir yandan da faaliyet gösterdikleri alandaki değişimleri de
dikkate almalarında yarar vardır. Bu bağlamda günümüzde gönüllü kuruluşların
“büyüme ve değişim sürecini yönetmek” gibi temel bir yönetim meselesini de
gündemlerine almaları gerekmektedir.
Bu kitap farklı ölçekte STK’lara hitap etmekle birlikte, öncelikle büyüme sürecindeki STK’lara odaklandığını ifade edebiliriz. Bu kapsamda içerik ve örnekler daha
fazla büyüyen STK’lara yöneliktir. Bunun dışında STK’ların faaliyet alanı gibi bir ayrıma yönelik farklılaşmaya gidilmemiştir.
Bu kitabın hazırlanması sürecinde çok sayıda kurum ve kişinin katkısı oldu. Öncelikle her zaman destek ve katkısını esirgemeyen İLKE Vakfı’na çok teşekkür ediyoruz. Kurumsal Yönetim Akademisi Yürütme Kurulu’na yakın ilgisi ve sahiplenmesi
için müteşekkiriz. İLKE Araştırmacısı H. Merve Bircan ve Kurumsal Yönetim Akademisi uzmanı Ömer Faruk Aydemir çalışmanın her aşamasında yanımızda oldular,
katkı verdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Kitabın tasarımında Furkan Selçuk
Ertargin ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Son teşekkürümüz eğitimler sırasındaki soru, yorum ve tecrübeleriyle bu kitabın şekillenmesi ve gelişmesine katkı veren KYA Kurumsal Gelişim Eğitim Programı katılımcılarına.
Bu çalışmanın STK’ların gönüllülüğü kaybetmeden kurumsallaşmasına vesile olmasını diliyoruz.
Nihat Erdoğmuş
Züleyha Sayın
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Kitabın Hikayesi

Elinizdeki bu eser, bir program ile bir kitabın birlikte büyümesi hikayesidir.
İLKE Vakfı uzun süredir sivil toplum kuruluşlarına (STK’lar) yönelik eğitimler yapmaktaydı. 2017 yılında İLKE bünyesinde STK’larda kapasite geliştirmeye odaklanan Kurumsal Yönetim Akademisi’nin (KYA) kurulmasıyla bu eğitimlerin içerik ve
biçimi yeniden yapılandırıldı. Yılda iki defa bahar ve güz dönemlerinde “STK’lar
için Kurumsal Gelişim Eğitim Programı” (KGEP) adıyla eğitimler yürütülmeye başlandı. Bu eğitim programı STK’larda yönetim görevi olan ve STK’larda yönetim
sistemleri ve yönetim becerileri konusunda kendisini geliştirmek isteyen kişilere
yönelik hazırlandı.
STK’larda yönetim görevi olan gönüllü ve profesyonellere yönelik olan bu programın amacını dört başlıkta sıralayabiliriz:
• 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 artırmak,
• STK yöneticilerini bir araya getirerek STK’larda uygulanan yönetim sistemleri ve
yaklaşımları üzerine düşünmek ve tecrübe aktarımı sağlamak.
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Programda STK’lara yönelik aşağıdaki dersler yer alıyor:
• Kurumsal Yönetim ve Organizasyon
• Gönüllü Yönetimi						
• Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme
• Proje Yazma ve Yönetme
• Dijital İmkanlar
• Medya İletişimi
• Denetim		
Yıllar içinde derslerin kendi içinde uyumu ve katılımcıların gerçek ihtiyaçlarını karşılama düzeyi artarak program sistematik ve bütüncül bir program haline geldi.
Program gelişirken bir yandan ders materyalleri de olgunlaştı ve gelişti.
Program bütüncül ve sistematik bir bakış kazandırmayı amaçladığı için katılımcıların 3 günlük programın tamamına katılımları kabul şartı olarak konuldu. Başlangıçta programın tümüne katılımın zor olacağı, programı uyan derslere katılma ya
da sadece ilgili derse katılma talepleri sıkça gelirken, zaman içinde hem gerekçesini
doğru açıklama hem de programın katkısı görüldükten sonra bu talepler ortadan
kalktı. Programa gösterilen ilginin artması hem başvurular arasından seçim yapma
hem de başlangıçta düşünülen sınıf büyüklüğünü biraz artırma sonucu doğurdu.
Baştan beri STK’ların yönetimi konusunda bir el kitabının eksikliği hep hissedilmekteydi. Bu ihtiyaç ve ders notlarının zaman içinde gelişmesi kitap yazma fikrini
tetikledi. KGEP sırasında ders sunum notları bir kitapçık haline getirilip katılımcılarla paylaşılıyordu. Bu notlar kitabın ilk nüvesi olarak kabul edilebilir. Bu notların
sadece programla sınırlı kalması yerine daha geniş bir kitlenin faydasına sunma
fikri ile birlikte kitaba dönüşmesi kararı verildi.
Bu kitap KGEP’teki dersler üzerine inşa edildi. Bununla birlikte programın süre kısıtı dolayısıyla yer verilemeyen ancak STK’lar için önemli konular da ilave edilerek
kitabın içeriği şekillendi.
Kitabın serüveni aynı zamanda Kurumsal Gelişim Eğitim Programı’nın (KGEP) da
serüveni. Birlikte ve ele ele büyüdüler. Bundan sonra da birlikte yola devam edeceklerini umuyoruz.
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Kurumsal Yönetim Akademisi
Hakkında

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 Yönetim Akademisi;
1. Kurumsal Gelişim Desteği
2. Dijital Danışmanlık Desteği
3. STK Gündemi ve Karar Süreçlerine Yönelik Faaliyetler
4. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri yürütmektedir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarının
Genel Özellikleri

1

öğrenme
çıktıları

STK'ları tanımlamak
STK’ların tarihsel gelişimini açıklamak
STK’ları değişik kriterlere göre sınıflayabilmek
STK’lara yönelik verilere ve veri kaynaklarına hâkim olmak
STK’ların genel sorunlarını açıklayabilmek
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Giriş
Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), devlet ve özel sektörün ulaşamadığı alanlarda
faaliyet göstermektedir. STK’lar sivil alanda olmaları dolayısıyla önemli bir toplumsal işleve ve toplumsal dinamikleri etkileme gücüne sahiptirler. STK’ların güç
ve etkilerinin daha da artması, sivil alanda kalarak ve kendi güçlerine dayanarak
varlıklarını sürdürmeleriyle yakından ilişkilidir.
STK’lar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiği için bu kuruluşları tanımlama ve
sınıflandırma sorunları devam etmektedir. Bu iki başlık özellikle veri toplama ve
bunu sürekli hâle getirme söz konusu olduğunda çok acil ve önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum özellikle karşılaştırmalı çalışmalar yapılmak
istenildiği zaman daha da önem kazanmaktadır.
STK’lar hakkında yapılan çalışmalarda aşırı genellemelerden kaçınılması ve belli
dayanak noktaları ve kısıtların temel alınması gerekmektedir. STK çalışmalarında ne tür tanımların tercih
STK yerine üçüncü
edildiği, hangi sınıflamanın kullanılacağı ve hangi tür
sektör kuruluşları, kâr
STK’ların hedef grup olduğu gibi sınırlamalara ve çeramaçsız kuruluşlar,
çevelere ihtiyaç bulunmaktadır. STK’lar hakkında tesgönüllü kuruluşlar
pit, bulgu ve öneriler sunulurken bu çerçeve ve sınırlagibi ifadeler
maların altı özellikle çizilmelidir.
kullanılmaktadır.
Bu bölümün amacı, genel hatlarıyla STK’ları tanımlamak
ve STK’lar hakkında giriş düzeyinde bütüncül bir bakış sunmaktır. Bölümde öncelikle STK kavramı tanımlanmakta ve tarihsel gelişimi kısaca ortaya konulmaktadır.
Daha sonra STK’ların sınıflandırılması ele alınmaktadır. Bölüm, STK’larla ilgili sayısal
verinin paylaşımı ile devam etmektedir. Bölüm sona ererken STK’ların genel sorunları üzerinde durulmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Kavramı
Sivil toplum kuruluşu (STK) kavramı henüz üzerinde uzlaşılmış bir tanıma sahip
değildir. STK yerine üçüncü sektör kuruluşları, kâr amaçsız kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar gibi ifadeler kullanılmaktadır. STK’nın hukuki statüsü, faaliyet amacı, inanç
ve değerleri, içinde bulunduğu bölge gibi faktörlere bağlı olarak farklı isimlendirmeler bulunmaktadır. Yaygın olarak sektörün kendisi sivil toplum, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar da sivil toplum kuruluşu (STK) olarak isimlendirilmektedir.
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STK’lar, spor ve eğlence kulüpleri, 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 (charity), savunu grupları,
vakıflar ve hayır kurumları (charitable trusts) gibi çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik
yanında kategoriler genişlemeye devam etmektedir.

Sivil toplum, kâr amacı
gütmeyen ya da gönüllü
kuruluş ifadeleri
kullanıldığında ise dernek ve
vakıfları akla getirmektedir

Çaha, Çaylak ve Tutar’a göre (2013) sivil toplum, devletin dışında kalan ve toplumsal gruplar tarafından doldurulan alanı ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında sivil toplum kuruluşu (STK) şeklinde hukuki
bir tanım bulunmamakla birlikte sivil toplum, kâr amacı gütmeyen ya da gönüllü
kuruluş ifadeleri kullanıldığında dernek ve vakıfları akla getirmektedir (İçduygu,
Meydanoğlu ve Sert, 2011, s. 61). Türkiye’de sivil toplum sektörü; dernek, vakıf,
üniversite, hastane, insani hizmet, sendika, meslek örgütü gibi ayrı kolektif aidiyeti olan, organizasyonel ve legal bakımdan farklı türleri içine alır. Bu kuruluşlar
yaygın olarak sivil toplum kuruluşu/örgütü (STK/STÖ) ve gönüllü kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü sektör kuruluşu, kâr amaçsız kuruluş, hükûmet dışı
kuruluş gibi ifadeler daha az kullanılmaktadır (Özer vd., 2016, s. 3). Bu kavramlar
yerine legal düzeyde dernek, vakıf, sendika, oda, meslek örgütü ve kooperatif gibi
kavramlar kullanılmaktadır (Akbaş, 2014, s. 7).
Sivil toplum kuruluşu denildiğinde akla gelen kuruluşlar arasında derneklerin ve
vakıfların yanı sıra sendikalar, odalar, birlikler ve kooperatifler olmaktadır. Bir başka deyişle sivil toplum kuruluşu (STK) için ilk tanımlayıcı öge, hukuki statü olmaktadır. STK kavramıyla birlikte akla gelen örneklerden sendikalar, odalar, birlikler
ve kooperatiflerin bir bölümü (özellikle iktisadi fayda eksenli faaliyet gösterenler),
gönüllülük, iktisadi fayda, devletten özerklik gibi kriterler açısından tartışmalı olmaları münasebeti ile kimi yorumlarda STK olarak değerlendirilmezler. STK kavramının daha geniş yorumlarında ise bu kuruluşlara ek olarak siyasi partileri ve
üniversiteleri de STK olarak görme eğilimleri mevcuttur (YADA, 2015, s. 42).
Öte yandan bu yorum farklılıklarının yanı sıra bu kuruluşlar, yasal işlemleri ve
muhatapları konusunda da farklı kamu kuruluşlarıyla ilişkilidirler. Bugün vakıflar,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne; dernekler, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne; sendikalar, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na; kooperatifler ve esnaf odaları, Esnaf, Sa4
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natkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne
bağlıdırlar. Meslek odaları ise kuruluş ve diğer
konularla alakalı olarak 5174 Nolu Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ve Borsalar Kanunu gereği
TOBB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
temas hâlindedirler.

Sivil toplum tanımında,
Avrupa ile Amerika arasında
fark vardır. Avrupalılar,
kooperatifleri ve sosyal
girişimleri benimserken
Amerikalılar, kârın
dağıtılmaması kriterini çok
önemser.

Bu kitapta, yukarıda dile getirilen tanımlama sorunlarının farkında olarak STK kavramı kullanılmaktadır. STK’ların hukuki statüleri ve örgütlenme biçimlerinin getirdiği farklılık ve benzerlikleri dikkate almakla beraber çalışmanın hedef kitlesi ağırlıklı olarak gönüllülük temelinde çalışan dernek ve vakıf
statüsündeki STK’lardır.

Sivil Toplum Kavramının Gelişimi
Sivil toplum kuruluşları mevcut sosyal ve ekonomik yapının içine gömülü kuruluşlardır. Bu kuruluşlar her toplumda derin tarihsel köklere sahiptirler (Anheier,
2006, s. 21). Bu yüzden sivil toplum tanımında, Avrupa ile Amerika arasında fark
vardır. Avrupalılar, kooperatifleri ve sosyal girişimleri benimserken Amerikalılar,
kârın dağıtılmaması kriterini çok önemser. Avrupa yaklaşımı sübvanse edildikleri
için kamu kurumu, dernek veya vakıfları dışarıda bırakır. Devlete bağımlı olmama
kriterini sadece form değil pratik olarak da dikkate alırlar (Greffe, 2003, s. 191). Batı
literatüründe STK’ların yalnızca devletten değil ekonomiden de bağımsız olma
yönü vurgulanırken Türkiye’de STK üye ve yöneticilerinin genellikle devletin sahip
olmadığı niteliklere işaret ederek STK’ları tanımladığı söylenebilir (Akşit, Tabakoğlu ve Serdar, 2003, s. 310).
Sivil toplumun tarihsel gelişimine bakıldığında bu gelişimde dört kaynağın öne
çıktığı görülmektedir. Din temelli hayırseverlik çalışmaları, burjuvazinin gelişimi,
toplumsal hareketler ve devlet destekli örgütlenmeler bu dört alanı tanımlamaktadır (Çiftçi, 2010, ss. 4-5).
Günümüzde sivil toplum ile ilgili unsurların yaşamın her alanında ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu bağlamda sivil toplum örgütleri, dört temel alanda değerlendirilebilir. Bunlar; ekonomik örgütler, siyasal örgütler, kültürel örgütler ve dinî örgütler olarak sıralanabilir (Çaha vd., 2013, s. 15).
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Yakın zamanda 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından sivil toplum fikri
entelektüel ve politik tartışmaların merkezinde bulunmuş ve 1990’lar boyunca da
öne çıkmaya devam etmiştir. Bu dönemde “güçlü sivil toplum” kavramı, demokrasinin temel taşlarından olan iyi yönetişim ve çoğulculuk kavramlarına ulaşmak için
önemli bir köşe taşı olmuştur (Edwards, 2011, s. 4).
Salamon ve Anheier’a göre (1992, s. 268) sivil toplum kuruluşlarının yapısal/
operasyonel beş temel özelliği bulunmaktadır. Beş temel özellik bakımından
STK’ların tümünde eşit düzeyde olması gerekmez ve bazı boyutlarda farklılaşma söz konusu olabilir. Diğer iki önemli aktörden -piyasa ve devlet- bağımsızlık
önemlidir. Bu özellikler aşağıdaki gibidir:
Tablo 1. Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri
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.

Salamon ve Anheier’a göre (1992), STK’nın organize olması bir dereceye kadar
kurumsallaşmış olmasını ifade eder. Burada önemli olan organizasyonun bazı
kurumsal gerekliklere sahip olmasıdır. Özel olması, devletten ayrı bir şekilde kurumsallaşmış olduğunu göstermektedir. Bu durum devletten yardım almayacakları veya devlet ile çalışamayacakları anlamına gelmez, buradaki temel gösterge,
kâr amacı gütmeyen kuruluşların temelde özel olmasıdır. Kâr dağıtmama özelliği,
kurumun sahiplerine veya yöneticilerine elde edilen kârı vermemek anlamına gelmektedir. Kendi kendini yönetme özelliği, kendi faaliyetlerini kontrol etmek için
gerekli yetkinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların kendi iç prosedürlerinin bulunması ve dış varlıklar tarafından kontrol edilmemeleri de bunun göstergesidir. Son özellik olan gönüllülük, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde veya işlerinin yönetiminde anlamlı bir
dereceye kadar gönüllü bulundurmalarını ifade eder.
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Sınıflandırılması
Sivil toplum kuruluşlarının tanım güçlüğü yanında
tanımla ilişkili bir diğer sorun, sınıflandırma sorunudur. Gönüllü kuruluşları nasıl sınıflandırmak gerektiği konusunda bir uzlaşma olmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte dünyada ve Türkiye’de öne çıkan
bazı sınıflandırmalardan bahsedilebilir. STK’ların sınıflandırılması, sistematik veri toplama yanında bilimsel çalışmalar için de önemli bir gereklilik olarak
dikkat çekmektedir.

STK’ların
sınıflandırılması,
sistematik veri toplama
yanında bilimsel
çalışmalar için de önemli
bir gereklilik olarak
dikkat çekmektedir.

Uluslararası düzeyde STK’ları sınıflandırmakta kullanılan bazı sistemler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırma (The U.N.’s International Standard Industrial Classification-ISIC);
ikincisi, Avrupa Topluluğu’nun Ekonomik Faaliyetlerin Genel Endüstriyel Sınıflaması (The European Communities’ General Industrial Classification of Economic
Activities-NACE); üçüncüsü, ABD’de Ulusal Vergi Muafiyeti Olan Teşekküllerin Sınıflandırılması (The National Taxonomy of Exempt Entities-NTEE). Bunlara ilave
olarak Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar Sınıflandırması’nda (International Clasification of Non-profit Organizations-ICNPO), kâr amaçsız kuruluşların
birincil faaliyetlerine göre 12 alt sektör (faaliyet alanı-eğitim, sağlık vb.) önerilmiştir. Aşağıda Tablo 2’de ICNPO ve NTEE’nin sınıflandırmaları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

7

Kurumsal Yönetim El Kitabı

Tablo 2. Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar Sınıflandırması (ICNPO ve NTEE)
Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar
Sınıflandırması (International Clasification
of Non-profit Organizations-ICNPO)*

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

ABD’deki Ulusal Vergi Muafiyeti
Olan Teşekküllerin Sınıflandırılması
(National Taxonomy of Exempt
Entities-NTEE)**

Sanat, kültür ve insanlık (humanity)
Eğitim
Çevre ve hayvanlar
Sağlık
Sosyal hizmetler
Uluslararası, dış işleri
Kamusal, sosyal fayda
Dinle ilgili
Müşterek, üye faydası
Bilinmeyen

* Kaynak: Anheier, 2006, s. 51.
** https://nccs.urban.org/project/national-taxonomy-exempt-entities-ntee-codes (Erişim Tarihi: 09.01.2020).

Karşılaştırmalı Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar Projesi sınıflandırması, sivil toplumun geliştiği ve hatta sektörleştiği Batı ülkelerindeki durumu resmetmek açısından elverişli olan ancak sektörel ayrımlarla sınırlı bir araçtır. Sınıflandırmaların
ülkelere göre modifikasyonu gerekmektedir. Örneğin; Karşılaştırmalı Kâr Amacı
Gütmeyen Kurumlar Projesi Türkiye ayağında, aşağıdaki legal ve organizasyonel
yapılar çalışmaya dâhil edilmiştir (Özer vd., 2016):
Dernekler (Associations)
Vakıflar (Foundations)
Sendikalar (Labor and Trade Unions)
İş Dünyası Kuruluşları (Business and Employer Associations)
Meslek Odaları ve Birlikleri (Professional Associations)
Lobi Kuruluşları (Political and Lobbying Organizations)

JHU/CNP (Johns Hopkins Üniversitesi Kâr Amaçsız Kuruluşlar Merkezi) şunları da
kapsar:
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Vakıf/Özel Üniversiteler (Private Universities)
Yardım Kuruluşları (Disaster Preparedness and Relief Organizations)
Dinî Organizasyonlar (Religious Organizations)
Hemşehri Dernekleri (Communitiy Development Organizations)
Gençlik Kulüpleri (Youth Associations)

Türkiye bağlamında STK çalışmalarında yaygın olarak hukuki statüye göre oluşturulmuş Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
(VGM) sınıflamaları kullanılmaktadır.
Tablo 3. STK Sınıflandırması
Derneklerin Sınıflandırılması
(DERBİS, 2019):

Vakıfların Sınıflandırılması
(Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2019):

Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim
Dernekleri
Çevre, Doğal Hayat, Hayvanları Koruma
Dernekleri
Çocuk Dernekleri
Dış Türkler ile Dayanışma Dernekleri
Dini 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 İşbirliği Dernekleri
Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler

Bilim ve Teknoloji
Çevre
Eğitim
Hukuk, İnsan Hakları, Demokrasi
Kalkınma
Mesleki Eğitim
Personele Yardım
Sağlık
Sanat
Sosyal Hizmet
Sosyal Yardım
Sosyo-Kültürel/Tarih
Spor
Tarım ve Hayvancılık
Diğer
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STK alanında dikkat çeken bir diğer sınıflandırma, Sivil Topografya Sınıflandırması’dır (YADA, 2015). Bu sınıflandırmada kategoriler şu şekildedir:
Hayırsever
Hemşehri
Himayeci
Kulüp
Meslek/Sektör Eksenli
Özörgüt
Pazar Eksenli
Savunucu
Siyasi Yönelimli
Sosyalizasyon
Uzman
Yan Kuruluş
Yaptırma, Yaşatma, Güzelleştirme

STK’ların sınıflandırılması konusunda tam bir uzlaşı olmamakla beraber bazı sınıflandırma türleri öne çıkmaktadır. Yapılan çalışmanın amacına göre farklı sınıflandırmalar tercih edilmektedir. Sınıflandırmada ülke ve bölgelerin kültürel yapıları
ve ihtiyaçları da etkili olmaktadır. Türkiye’de veri temelli çalışma yapılması gerektiğinde dernek ve vakıf sınıflandırması kısıtlarına rağmen en yaygın kullanılan sınıflamadır. STK’ların mevcut sınıflandırmalarının yetersiz kaldığı ve bu alanın geliştirilmesi gereğinin altı çizilmelidir.

Sayılarla Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye’de sivil toplum kuruluşları faaliyet alanları bakımından zengin bir çeşitlilik
göstermekle birlikte bazı alanlarda daha aktif ve yoğun faaliyet sergilemektedirler.
Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) değişik statülere sahip kuruluşlardan oluşmaktadır. STK’ları kategorize etmekte hukuki statü yaygın olarak kullanılmaktadır. Sivil
toplum kuruluşu denildiğinde dernekler ve vakıfların yanı sıra sendikalar, odalar,
birlikler ve kooperatifler ilk akla gelen kuruluşlardır. Bununla birlikte sendikalar,
odalar, birlikler ve kooperatifler gibi bazı kategoriler; gönüllülük, iktisadi fayda ve
devletten özerklik gibi kriterler açısından tartışmalı
olmaları dolayısıyla bazı yorumlarda STK olarak deSTK’ları kategorize etmekte
ğerlendirilmezler (YADA, 2015, s. 42). Her ne kadar
hukuki statü yaygın olarak
tartışmalar olsa da statülerine göre STK’lar, Tablo
kullanılmaktadır.
4’teki başlıklara göre sınıflandırılmaktadır.
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Tablo 4. Statülerine Göre Sivil Toplum Kuruluşları
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).

Tablo 4’e 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 beraber toplumsal işlevleri bakımından önemli bir kategoridir. Gönüllülük temelli STK’lar olarak
dernek ve vakıfları ele aldığımızda toplam STK sayısı 123.104’tür.
22 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Türkiye’de 117.523 dernek bulunmaktadır. Yıllar
itibarıyla dernek sayılarının istikrarlı bir biçimde arttığı dikkat çekmektedir. Tablo
5’te yıllar itibarıyla dernek sayılarının artış seyri görülmektedir.
Tablo 5. Yıllara Göre Türkiye’de Dernek Sayıları
Yıllar
(2009-2019)
Faal
Dernek
Sayıları

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

81.899 84.985 87.992 91.875 96.712 102.620 106.391 108.197 110.858 114.193 117.523

Kaynak: https://www.siviltoplum.gov.tr/yillara-gore-faal-dernek-sayilari (Erişim Tarihi: 22.07.2019).

11

Kurumsal Yönetim El Kitabı

Türlerine göre dernek sayılarının dağılımı ise Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Türlerine Göre Dernek Sayıları Dağılımı
Dernek Türü

Sayı

Mesleki ve Dayanışma Dernekleri

36.559

Spor ve Spor ile İlgili Dernekler

25.612

Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler

18.280

Eğitim Araştırma Dernekleri

6.144

Kültür, Sanat ve Turizm Dernekleri

5.876

İnsani Yardım Dernekleri

5.474

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler

2.599

Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri

2.559

Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim Dernekleri

2.545

Çevre, Doğal Hayat, Hayvanları Koruma Dernekleri

2.404

İmar, Şehircilik ve Kalkındırma Dernekleri

1.654

Hak ve Savunuculuk Dernekleri

1.468

Engelli Dernekleri

1.385

Düşünce Temelli Dernekler

1.078

Kamu Kurumları ve Personelini Destekleyen Dernekler

1.072

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler

745

Dış Türkler ile Dayanışma Dernekleri

646

Uluslararası Teşekküller ve İşbirliği Dernekleri

629

Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri

458

Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler

325

Çocuk Dernekleri

11

Toplam

117.523

Kaynak: https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklerin-faaliyet-alanlarina-gore-dagilimi (Erişim Tarihi: 22.07.2019).

Tablo incelendiği zaman dernek türü olarak Mesleki ve Dayanışma Dernekleri,
Spor ve Spor ile İlgili Dernekler, Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler ilk sıralarda gelmektedir. Çocuk Dernekleri sayısının ise
oldukça düşük olduğu dikkat çekmektedir.
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17.07.2018 tarihi itibarıyla Türkiye’de 5.586 vakıf bulunmaktadır. Vakıf sayılarının
yıllara göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Yıllara Göre Türkiye’de Vakıf Sayılarının Dağılımı
Yıllar
(2008-2018)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mülhak
vakıf sayısı*

280

278

271

265

262

260

Cemaat
vakıfları
sayısı**

162

165

166

167

167

167

1

1

1

1

1

1

4.746

4.482

5.006

5.094

5.099

5.158

5.189

4.926

5.444

5.527

5.529

5.586

Esnaf vakfı
Yeni vakıf
sayısı***
Toplam

4.456

4.504

4.562

4.651

Kaynak:
*https://www.vgm.gov.tr/Documents/M%C3%9CLHAKVAKIFLAR2018/M%C3%9CLHAK%20VAKIFLARLA%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20SE%C3%87%C4%B0LM%C4%B0%C5%9E%20VER%C4%B0LER%20(2013-2017).pdf (Erişim Tarihi: 22.07.2019).
** https://www.vgm.gov.tr/Documents/CEMAATVAKIFLAR2018/CEMAAT%20VAKIFLARLA%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20SE%C3%87%C4%B0LM%C4%B0%C5%9E%20VER%C4%B0LER%20(2013-2017).
pdf (Erişim Tarihi: 22.07.2019).
*** https://www.vgm.gov.tr/Documents/YEN%C4%B0%20VAKIFLAR2018/YEN%C4%B0%20VAKIFLARIN%20YIL%20BAZINDA%20DA%C4%9EILIMI%20(1980-17.07.2018).pdf (Erişim Tarihi: 22.07.2019).
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Türlerine göre vakıf sayılarının dağılımı Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Türlerine Göre Vakıf Sayıları
Vakıf Türü

Sayı

Bilim ve Teknoloji

27

Çevre

56

Eğitim

1.957

Hukuk, İnsan Hakları, Demokrasi

27

Kalkınma

23

Mesleki Eğitim

46

Personele Yardım

38

Sağlık

173

Sanat

59

Sosyal Hizmet

219

Sosyal Yardım

1.268

Sosyo-Kültürel/Tarih

138

Spor

42

Tarım ve Hayvancılık

18

Diğer

326

Kaynak: YADA, 2015, s. 54.

Tablo 8’e göre, vakıfların türü bakımından ilk sırayı eğitim, ikinci sırayı da sosyal yardım vakıfları almaktadır. Türkiye’de dernek ve vakıfların faaliyet alanlarına
yönelik veri ve çalışmalar, bu STK’ların büyük çoğunluğunun sosyal dayanışma
ve sosyal hizmet odaklı faaliyetler yaptığını buna karşılık politikaları etkileme ve
savunuculuk türü faaliyetlerin oldukça
STK’ların büyük çoğunluğunun sosyal
düşük düzeyde kaldığını göstermektedayanışma ve sosyal hizmet odaklı
dir.
faaliyetler yaptığını buna karşılık
politikaları etkileme ve savunuculuk
türü faaliyetlerin oldukça düşük
düzeyde kaldığını göstermektedir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Sorunları
STK’ların genel sorunları çok sayıda çalışmada ele alınmıştır. Bu çalışmalar farklı
sorunlara dikkat çekse de çoğu çalışmada ortak başlıklar/konular öne çıkmaktadır. STK’ların genel sorunlarını aşağıdaki temel başlıklarda sıralamak mümkündür
(Arslan, 2001, s. 204; Yeğen vd., 2010; STGM, 2012, ss. 4-6):
Sivil toplum kavramını tanımlama ve sınıflandırma sorunu,
Kısa dönemli hareket etme alışkanlığı,
Devletle ilişkiler ve özerk olamama,
Kurum içi ilişkiler, çalışan ve gönüllülerin katılım sorunu,
Üye ilişkileri ve üye katılımı ve sürekliliği sağlayamama,
Toplum ve hedef gruplarla ilişkilerde yaşanan sorunlar,
Görünürlük ve bilinirlilik 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,
Uluslararasılaşmada yetersizlik,
STK’ların büyük şehirlerde yoğunlaşması.
STK’ların sorunlarını tespit etmeye yönelik 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. Türkiye’de
STK’ların yaşadığı sorunlar doğrudan STK’ların karşı karşıya kaldığı, bir kısmı
STK’ların yeniden yapılandırılması ve desteklenmesi ile çözülmesi mümkün bir kısmı ise ancak
STK’ların sorunlarını tespit
STK’lar ile ulusal ve uluslararası örgütlenmeler
etmeye yönelik çalışmalarda,
arasında karşılıklı iletişim ve iş birliği ile çözümaddi sorunlar ve altyapı
lebilecek sorunlardır. Sorunların bir kısmı da
eksikliği daha fazla
sistemsel olup devlet, siyaset ve toplumun sivil
vurgulanmaktadır.
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Ülkemizde STK’larla ilgili bilimsel
yazın ve araştırmalar ağırlıklı olarak
STK felsefesi, STK ve demokrasi, STK
ve katılım gibi konular etrafında
yoğunlaşmaktadır.

topluma bakışı gibi doğrudan sivil toplum
ve STK’lardan kaynaklanmayan sorunlardır
(Yeğen vd., 2010, s. 50).

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’lar, sivil toplumun birçok alanında gelişme göstermesine rağmen kurumsallaşma düzeyinde düşük kalmıştır. Kurumsallaşma düzeyinin gelişmesinin sadece maddi ve teknik kaynaklarla ilişkili olmadığı
öncelikle bir yönetim sorunu olduğu vurgulanmalıdır (İçduygu vd., 2011, s. 102).
Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Sektörü Çalıştayları Raporu’na (2017, s. 3)
göre de 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 gönüllülere ulaşma ve gönüllülüğün artırılmasına da değinilmiştir.
Yukarıda sıralanan sorunların yanında günümüzde STK’lar ciddi meydan okumalarla karşı karşıyadır. Uluslararası gelişmeler, sosyal, ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmeler, STK’ların “geleceğe hazırlanma”, “strateji geliştirme”, “kurumsal
yapılanma”, “yönetim becerileri” ve “insan istihdamı” gibi yönetsel konuları daha
fazla gündemlerine almalarını önemli ve acil hâle getirmektedir (Erdoğmuş,
2018, s. 28).

STK’ların “geleceğe hazırlanma”,
“strateji geliştirme”, “kurumsal
yapılanma”, “yönetim becerileri”
ve “insan istihdamı” gibi yönetsel
konuları daha fazla gündemlerine
almalarını önemli ve acil hâle
getirmektedir

Sonuç
Sivil toplum kuruluşlarını tanımlama ve sınıflandırma, bu alandaki temel sorunların başında gelmektedir. STK’ları nasıl sınıflandırmak gerektiği konusunda bir uzlaşma olmadığı görülmektedir. STK’lar, spor ve eğlence
kulüpleri, sanat ve kültür dernekleri, okul
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ve üniversiteler, araştırma kuruluşları, hastaneler, sosyal hizmet organizasyonları,
dinî cemaatler, inanç temelli hizmet organizasyonları, insani yardım ve kurtarma
organizasyonları, yardım kuruluşları (charity), savunu grupları, vakıflar ve hayır kurumları (charitable trusts) gibi çeşitlilik gösterir. Bu çeşitliliğin yanında kategorilerin genişlemesi devam etmektedir. Bu kapsamda tanımlama ve sınıflama sorunu
önemini korumaya devam etmektedir.
Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları zengin bir çeşitlilik göstermekle
birlikte bazı alanlarda daha yoğun ve aktif faaliyet gösterdikleri dikkat çekmektedir.
Değişik statülere sahip STK’ları kategorize etmekte hukuki statü yaygın olarak kullanılmaktadır. STK denildiğinde derneklerin ve vakıfların yanı sıra sendikalar, odalar, birlikler ve kooperatifler ilk akla gelen kuruluşlar olmaktadır. Bununla birlikte sendikalar,
odalar, birlikler ve kooperatifler gibi bazı kategorilerin STK sayılamayacağı tartışmaları da bulunmaktadır. Çünkü bu kuruluşların gönüllülük, iktisadi fayda ve devletten
özerklik gibi kriterler açısından tartışmalı oldukları yorumları bulunmaktadır.
Türkiye’de STK’lara yönelik çalışmalar ve veri yetersizdir. Bu eksiklikler, STK’lar hakkında sistematik çalışma yapmayı güçleştirmektedir. Uygulamada araştırmacılar,
çalışma amaçlarına göre tanım ve sınıflandırma tercihinde bulunarak sorunu aşmaya çalışmaktadır. STK’lar konusunda sistematik ve kıyaslanabilir veri toplanması ve yıllar itibarıyla izlenmesi, akademik çalışma yapanların, STK’ların kendilerinin
ve politika yapıcıların en temel ihtiyaçları arasındadır.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Yönetim ve Organizasyon

Giriş
Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), devlet ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok
alanda faaliyet göstererek önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Toplumsal değişimin önemli aktörleri olan bu kuruluşlar; sayı, faaliyet alanı, ölçek ve uluslararası iş
yapma kapasitesi bakımından çeşitlenerek büyümeye devam etmektedir. Çeşitlenme ve büyüme ile birlikte bu kuruluşlar için yönetim, önemi her gün artan bir
konu hâline gelmiştir. Hatta günümüzde STK’ların bir yönetim darboğazı yaşadığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.
STK’ların sayısal olarak büyümeleri ve etki alanlarının genişlemesine rağmen kurumsallaşma ve yönetim bakımından aynı büyümeden bahsetmek zor görünmektedir. Niceliksel büyüme ve genişlemenin niteliksel büyüme ve genişlemeye
doğru dönüştürülmesi önemli bir ihtiyaç olarak dikkat çekmektedir. Büyüme ve
genişleme süreci, STK’ların yapılanma ve yönetim süreçlerini yeniden ele almalarını gerektirmektedir. Bu kuruluşlar için genelgeçer ve tek tip çözümlerin olmadığı,
faaliyet alanı, ölçek ve uluslararası iş yapma durumuna göre yönetsel çözümler
bulunması gereği dikkat çekmektedir.
Sivil toplum alanında yaşanan gelişmeler, STK’ların yeni yönetsel ve organizasyonel yaklaşımlar geliştirmelerini ve uygulamalarını gerekli kılmaktadır. Yeni örgütsel yapılar, yeni yönetim tarzları, yeni iş yapma usul ve tekniklerine ihtiyaç
duyulmaktadır. STK’ların, gönüllü kuruluşlar olarak bir gaye için yola çıktıklarını
düşünürsek bu kuruluşların gayelerine ulaşmasında alana özgü güncel kurumsal
yapıları ve yönetim yaklaşımlarını benimsemeleri önem arz etmektedir.
Bu bölümde, STK’larda yönetim ve organizasyon konusuna giriş yapılarak yönetimde sistem yaklaşımı, organizasyonların yapısal yönü ve kurumsallaşma konularında temel bilgiler verilecektir. Daha sonra yönetim fonksiyonları ve yönetim
becerileri, kurumsal yapı ve işleyiş ile stratejik yönetim konuları genel hatlarıyla
ele alınacaktır. Konuların işlenişinde STK’ların yönetici ve çalışanları hedef kitle
olarak kabul edilerek konular uygulama odaklı ele alınmakta, örnek uygulama ve
belgelerle konular zenginleştirilmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetime Sistematik Yaklaşım
Yönetim; “önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere başkalarının ortaklaşa çabalarıyla ulaşma sanatı” olarak tanımlanmaktadır. Yönetimin daha pratik tanımı ise
“başkaları aracılığıyla iş görmektir” (Koçel, 2010, s. 59). Yönetim bir süreç olup
bir kuruluşun amaçlarına etkin ve verimli bir biçimde ulaşması için sahip olduğu
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Yönetim bir süreç olup bir
kuruluşun amaçlarına etkin ve
verimli bir biçimde ulaşması
için sahip olduğu beşerî,
mali ve fiziki kaynakların
planlanması, örgütlenmesi,
yöneltilmesi, koordinasyonu
ve denetlenmesini kapsar.

beşerî, mali ve fiziki kaynakların planlanması,
örgütlenmesi, yöneltilmesi, koordinasyonu ve
denetlenmesini kapsar. Yönetim için yapılan bu
tanımların STK’larda yönetim için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

STK’lar gaye, amaç ve hedeflerine ulaşmak için
bir araya gelen insanlardan ve faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli yapı ve süreçlerden oluşur.
Bu bakımdan STK’lar, sosyoteknik sistemlerdir. Sosyoteknik sistemler, bir yandan
faaliyetlerinin gerektirdiği yapı ve süreçleri (teknik sistem) oluştururken aynı zamanda insanlar arası ilişkiler, insanları motive edici bir ortam oluşturma, ekip çalışmasına yönelik motivasyon sağlama gibi sosyal sistemi oluşturma ve geliştirmeye odaklanır. Böylece hem çalışanların gereksinimleri karşılanır hem de örgütsel
amaçlara etkili bir biçimde ulaşmaya çalışılır.
STK’lar insan odaklı ve gönüllü çalışmanın yaygın olduğu kuruluşlar olarak sosyal
yönün teknik yönden daha fazla öne çıktığı yapılardır. STK’ların yönetim ve yöneticilik bakımından kamu ve özel sektör kuruluşlarından farklı yönleri olmakla beraber
diğer kuruluş türleri ile de pek çok benzer yönü bulunmaktadır. Bu yüzden STK’larda yönetim konusunu, STK’ların kendine özgü yönlerini göz ardı etmeden ama
aynı zamanda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ortak yönlerini de dikkate alarak konuşmak gerekir. STK’ların kâr amacı gütmeyen ve gönüllü kuruluşlar
olması, bu kuruluşların etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesi ihtiyacını azaltmaz.
STK’ları bir organizasyon (kurum) olarak kabul ettiğimiz zaman kâr amacı güden
veya gütmeyen her organizasyon gibi yönetim ve organizasyon ilkelerine göre yönetilmesi gerekmektedir. Burada kritik husus, yönetim ve organizasyon ilkelerinin
uygulanmasında STK’ların özelliklerini dikkate almak, bu tür organizasyonlara uygun bir organizasyon yapısı oluşturmak ve yönetim anlayışı geliştirmektir.
STK’ların temel özelliği, kâr amaçsız ve gönüllü kuruluşlar olmakla birlikte faaliyetleri sonucunda belli bir performans ortaya koymaSTK’larda yönetim konusunu,
ları gerekir. Bu performans, özel sektör kuruluşu
STK’ların kendine özgü
gibi kâr elde etmek odaklı olmayacaktır. STK’nın
yönlerini göz ardı etmeden ama
performansı daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak,
aynı zamanda kamu ve özel
sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak şeklinde
sektör kurum ve kuruluşlarıyla
olabilir. STK’ların bir kurum olarak performanslaortak yönlerini de dikkate
rının artmasında organizasyonel yapılanmaları
alarak konuşmak gerekir.
ve yönetsel performansları son derece kritiktir.
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STK’ları süreç yaklaşımı ile ele aldığımızda bu kuruluşlar sahip oldukları kaynakları
(girdileri), yapılanma ve yönetim biçimleri yoluyla performansa (çıktı ve sonuç) dönüştürmektedir. Bu yaklaşım, bir STK’nın başarısında girdilere değer katarak etkili
çıktılar ve sonuçlar elde etmesinin önemini göstermektedir. Organizasyonların süreç yaklaşımı ile ele alındığı model aşağıda görülmektedir. Bu modelin STK’lar için
de geçerli olduğunu ifade edebiliriz.
Girdi
Kaynaklar
• İnsan
• Sermaye
• Teknoloji
• Hammadde
• Bilgi

Organizasyon (Kurum)
Yönetim
Fonksiyonları
• Planlama
• Organizasyon
• Yöneltme/Yürütme
=
• Denetleme/Kontrol

Performans
Çıktılar / Sonuçlar
• Amaçlara Ulaşma
• Başarı
• Etkinlik
• Verimlilik

Şekil 1. Süreç Yaklaşımı İle Organizasyonları Ele Almak

STK’lar yapılanma ve yönetim biçimleri ile sahip oldukları kaynakları kullanarak
belli bir sonuç/performans düzeyine ulaşmaktadır. STK’ların ulaştığı sonuçları ve
performansı değerlendirirken en öncelikli kriter, ulaşılan sonuçların STK’nın gayesi
ve amacına uygunluğu olmalıdır. Daha sonra kaynakları etkin ve verimli kullanma
düzeyine bakılmalıdır. Önem ve öncelik sırasını kaybetmeden faaliyet sonuçlarının
amaca uygunluğu ve kaynakların verimli kullanımı bütünlüklü biçimde ele alınmalıdır. STK’ları değerlendirirken faaliyet sonuçlarının amaca uygunluğuna öncelik verilmezse bu kuruluşların varoluş gayeleri ve diğer kuruluşlardan farkı ortadan kalkmaktadır. STK’ların faaliyetlerinin değerlendirilmesinde verimlilik dikkate alınmadığı zaman kaynakların verimsiz kullanımı söz konusu olmakta, ihtiyaç sahiplerine
daha az yardım ve hizmet olarak yansımaktadır. Bu bakımdan STK’lar hem planladıkları amaçlarına ne kadar ulaştıklarına (etkinlik) hem de faaliyetlerin yürütülmesinde kaynakları ne kadar iyi kullandıklarına (verimlilik) bakmak zorundadırlar.1
Verimlilik = Çıktı/Girdi
Etkinlik = Gerçekleşen amaçlar/Planlanan amaçlar

1

Etkinlik kavramı yerine etkililik ve etkenlik kavramları da kullanılmaktadır. Bu çalışmada etkinlik
kavramı kullanımı tercih edilmiştir. Bu kavramların kullanımı için bkz. Arslan, 2002.
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Kâr amaçlı kuruluşlar için olduğu gibi STK’lar için de
verimlilik ve etkinlik önemlidir. STK’ların gaye, değer
ve gönüllülük temelli kuruluşlar olduğunu göz ardı etmeden verimlilik ve etkinlik konusu ele alınmalı ve bu
konuda hassas davranılmalıdır. Verimlilik ve etkinliği
göz ardı etmek, STK’lar için nasıl sorunsa verimlilik ve
etkinliği kâr amaçlı kuruluşlar gibi kabul etmek de başka bir sorundur. Bu yüzden
STK’larda verimlilik ve etkinlik, gönüllülük ilkesiyle uyumlu ele alınmalıdır.

Yapısal analizde çevre,
organizasyon ve
sonuçları, alt bileşenleri
ile birlikte ve birbiri ile
ilişkili olarak ele alınır.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapısal Analizi
STK’ları bir organizasyon (yapı) olarak ele alırken sistem bütünlüğü içinde ele almak ve yapısal düzeyde analiz etmek önemlidir. Yapısal analizde çevre, organizasyon ve sonuçları, alt bileşenleri ile birlikte ve birbiri ile ilişkili olarak ele alınır. Yapısal analiz, organizasyonlar üzerinde etkili olan faktörleri bütüncül kavramamızı ve
analiz etmemizi sağlar. Bu bileşenlerin organizasyonel yapılanma yoluyla çevreye
uyumu sağlanırken aynı zamanda bileşenlerin kendi aralarında uyumu da sağlanarak aynı kaynaklardan daha yüksek performans elde edilmeye çalışılmaktadır.
STK’lar için organizasyon düzeyinde analiz bileşenlerini ele alırken alt bileşenlerin
niteliği ve önemi, STK’larda diğer organizasyon türlerine göre farklılık gösterebilir.
Organizasyon düzeyinde analiz ve bileşenleri aşağıda verilmiştir.
Girdiler

Tasarım Bileşenleri

Çıktılar

Teknoloji

Endüstri
Yapısı

Örgütsel
Yapı

Strateji

İnsan
Kaynakları
Sistemi

Kültür

Genel
Çerçeve

Örgütsel
Etkinlik

Ölçme
Sistemleri

Şekil 2. Organizasyon Düzeyinde Analiz Modeli (Cummings ve Worley, 2014, s. 93).

Organizasyonel ve yönetsel ortam, diğer kuruluş türlerinde olduğu gibi STK’lar için
de önemlidir. Organizasyonlarda yeteneğin performansa dönüşmesinde örgütsel
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yapı ve ortamın payı göz ardı edilemez. Organizasyonların
Organizasyonlarda
yüksek performansa ulaşması için sadece yetenekli çalışanyeteneğin
lar yeterli olmamaktadır. Bu çalışanların kişisel özellikleri
performansa
yanında örgütsel ve yönetsel ortam da çok belirleyicidir.
dönüşmesinde
Bu yüzden organizasyonlar, yeteneği, yüksek performansa
örgütsel yapı ve
çevirmek için örgütsel ve yönetsel ortamı buna göre hazırortamın payı göz
lamalıdır. Kâr amaçlı kuruluşlar için geçerli olan bu tespit,
ardı edilemez.
STK’lar için daha da önemlidir. STK’ların kâr amaçlı kuruluşlara göre yapı ve yönetim bakımından daha zayıf olduğu düşünülürse yeteneğin
değerlendirilmesinde STK’ların daha yetersiz kaldığı vurgulanmalıdır. Yeteneğin
performansa dönüşme sürecini etkileyen faktörler aşağıda görülmektedir.

Kişisel Özellikler

Kişinin Sahip
Olduğu Yetenek

Yüksek Performans

Yönetsel ve
Örgütsel Ortam
Şekil 3. Yeteneğin Performansa Dönüşmesi

STK’ların gaye ve amaçlarına ulaşmalarında organize ve verimli çalışmaları günümüzde daha da önem kazanmaktadır. STK’ları sistem yaklaşımıyla ve yapısal olarak
ele almak gerekmektedir. Bu çerçevede STK’ların yönetim
başarısı için iyi bir organizasyonel alt yapıya, nitelikli yöSTK’larda yönetim
neticilere ve yönetim yaklaşımına ihtiyaç bulunmaktadır.
söz konusu
Bu yüzden STK’larda yönetim söz konusu olduğunda hem
olduğunda hem
yönetsel hem de organizasyonel (yapısal) unsurları birlikte
yönetsel hem de
ele almak gerekmektedir.
organizasyonel
(yapısal) unsurları
birlikte ele almak
gerekmektedir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsallaşma
STK’larda kurumsallaşmayı bir süreç olarak ele almak ve bunu şu şekilde kısaca
özetlemek mümkündür.2 Kurumsallaşma sürecinde STK’lar öncelikle gaye ve değerlerini belirlerler. Ardından faaliyet gösterilecek politik, ekonomik, yasal, sosyal
ve teknolojik çevre analiz edilir. Bu analiz sonrası gayenin gerçekleşmesi için odaklanılacak stratejik alanlar
STK’larda
ve faaliyet konuları ortaya konur. Daha sonra faaliyetkurumsallaşma, teknik/
lerin gerçekleşmesi için uygun bir organizasyon yapıyapısal ve sosyal
sı ve işleyişi oluşturulur. Organizasyonun gerektirdiği
yönün birlikte ve
ihtiyaçlara göre yöneticiler ve diğer kadrolar istihdam
uyumlu işlediği canlı
edilir. Son olarak faaliyetlerin devamı için gerekli finanbir organizma olarak
sal kaynakların temini ve devamlılığı sağlanır. Yukarıgörülmelidir.
da sıralanan unsurlar, kurum olmanın teknik yönlerini
göstermektedir. Bununla birlikte STK’lar, genel gönüllülük esası, gayesi ve değerlerini yansıtan bir kurum kültürü oluşturur. STK’larda kurumsallaşma, teknik/yapısal
ve sosyal yönün birlikte ve uyumlu işlediği canlı bir organizma olarak görülmelidir.
Kurumsallaşma süreci; STK’nın faaliyet alanı, ölçeği, yaşı gibi faktörlere göre farklılık gösterecektir. Kurumsallaşma süreci yeni kurulmuş STK’lar ile bir süredir faaliyet gösterenlerde aynı şekilde işlemeyecektir. Mevcut STK’larda kurumsallaşma
süreci aynı zamanda değişim yönetimi ve kurum kültürünün dönüştürülmesini
gerektirecektir. Bu yüzden belli bir olgunluk düzeyine ulaşmış STK’ların kurumsallaşması, kuruluş yıllarından farklı bilgi, deneyim ve beceri gerektirmekte ve daha
zor olmaktadır.
Kurumsallaşma sürecinin tamamlayıcı bir unsuru da
STK’ların yönetici kompozisyonu ve yönetim anlayışıKurumsallaşma
dır. Kurumsal yapıların değer üretebilmesi için yönetici
sürecinin tamamlayıcı
kompozisyonu ve liderlik konusu önem arz etmektedir.
bir unsuru da STK’ların
Yönetim ve liderlik bazen kurumların önünü açmakyönetici kompozisyonu
ve yönetim anlayışıdır.
ta bazen de darboğaz oluşturmaktadır. Bu bağlamda
STK’larda, yönetim kurulları, komisyonlar ve yönetim
kadrolarının yapısı ve niteliği dikkate alınması gereken hususlar arasındadır. Bu
kurullarda uyum ve farklılığın nasıl dengeleneceği, yönetim süreçlerinde baskın

2

Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Erdoğmuş, 2018.
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liderlik ve kolektif akıldan hangisinin tercih edileceği kritik
önemdedir. Günümüzde tek tip ve en iyi liderlik yaklaşımı yerine zamanın ve koşulların gerektirdiği farklı liderlik
tarzlarını oluşturabilmek gerekmektedir. STK’larda ortak
aklı harekete geçiren ve katılımcılığı sağlayan tarzların
hem istişare hem de gönüllük bakımından daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Kurumsallaşma
sürecinde
STK’larda insan
kaynağı istihdamı
bir diğer önemli
konudur.

Kurumsallaşma sürecinde STK’larda insan kaynağı istihdamı bir diğer önemli konudur. Bu kurumlarda nitelikli ve gönüllü insan kaynağının temini, elde tutulması ve
geleceğe hazırlanması, STK’ların karşı karşıya kaldığı temel yönetim meselelerinin
başında gelmektedir. Bu kapsamda gönüllü bulmak ve onları etkin yönetmek, gönüllü çalışma ile profesyonelliği dengeleyebilmek, çalışma ortamı ve özlük hakları,
insan kaynakları ile ilgili öne çıkan uygulamalardır. Gençlerin katılımı söz konusu olduğunda bu konuların yanında
STK’lar gönüllü
gençleri anlamak ve gönüllü kuruluşlara katılımını artırakuruluşlar olduğu
cak istek ve motivasyonu sağlamak yönünde çalışmalar
için mali kaynaklar
gerekmektedir.
bakımından

zorlanmaktadırlar.
STK’lar gönüllü kuruluşlar olduğu için mali kaynaklar bakımından zorlanmaktadır. Faaliyetlerin gerçekleştirmesi
ve sürekliliğini sağlamak için mali kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde
STK’ların mali kaynak yönetimi söz konusu olduğunda bu durum sadece kaynak
bulmak ve geliştirmek ile sınırlı değildir. Artık mali kaynakların yönetiminde iyileşme, iş ve işlemlerde şeffaflığın sağlanması, hesap verebilir sistemler oluşturmak ve
süreklilik gibi konular önem kazanmaktadır.
Bu bölümü sona erdirirken STK’ların kurumsallaşmasına yönelik bir çerçeve aşağıdaki gibi verilebilir. Kurumsallaşmanın temel bileşenleri:
Stratejik yönetim,
Organizasyon şeması,
Görev tanımları,
Süreçler (bölüm içi ve bölümler arası iş akışları),
Performans göstergeleri (kurumsal karne),
Üretim ve hizmet kalite standartları,
Toplantılar,
Raporlama.
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Bu çerçevenin aşağıdaki kurumsal yönetim ilkeleri ile bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bu ilkeler şunlardır:
Adillik ilkesi,
Şeffaflık ilkesi,
Hesap verebilirlik ilkesi,
Sorumluluk ilkesi.
Kurumsallaşmanın yapısal ve yönetsel yönü bulunmaktadır. Aynı zamanda kurumsallaşma, kurum kültürüne bağlıdır. Bu yüzden kurumsallaşmanın referans
belgelerinin hazırlanması yanında yönetim anlayışı ve kurum kültürü ile birlikte
ele alınması ve pekiştirilmesi gerekmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim Fonksiyonları
Yönetim bir dizi faaliyetten oluşmaktadır. Yönetimin temelini oluşturan bu faaliyetler, yönetim işlevleri olarak isimlendirilmektedir. Yönetim işlevleri yoluyla girdiler sonuçlara dönüştürülmektedir. Bu süreç aşağıda verilmiştir.

Y
Ö
N
E
T
İ
M

Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Koordinasyon
Kontrol

S
O
N
U
Ç
L
A
R

Şekil 4. Yönetim Fonksiyonları

Planlama, yönetim sürecinin ilk adımı olup örgütlerin amaçlarına ulaşmak için aldığı kararlardan oluşmaktadır. Neyin, nerede, ne zaman, nasıl ve kim tarafından
yapılacağını gösterir. Yönetim sürecinin ilk adımı olduğu için diğer işlevleri de etkilemesi bakımından önemlidir.
Örgütleme, örgütlerin amaçlarına ulaşabilmek için örgütsel faaliyetler ile beşerî,
fiziksel ve mali kaynakların düzenlenmesidir.
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Yönetim fonksiyonlarının üçüncüsü, yöneltmedir. Bu fonksiyon, çalışanların motivasyonu, çalışanlarla iletişim, liderlik, yönlendirme ve çatışma yönetimi gibi yönetim süreçlerinde gerekli beşerî becerileri kapsar. Bu fonksiyon ile örgütsel amaçlara ulaşmak için çalışanların harekete geçirilmesi sağlanmaya çalışılır.
Dördüncü yönetim işlevi, koordinasyondur. Koordinasyon, yönetim sürecinde faaliyetler, birimler ve düzeyler arasında eş güdümün sağlanmasıdır. Koordinasyon,
örgütlerin iç bölümlerinde olduğu gibi örgütlerin temasta olduğu dış örgütlerle
ve kurumlarla da yapılır.
Kontrol, yönetim sürecinin son aşamasıdır. Planlama aşamasında alınan kararlara ve
belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenir. Kontrol aşaması sonrası, planlama
aşaması tekrar başlayacağı için bu aşamadaki tespitler ve düzenlemeler önemlidir.
İlerleyen bölümlerde bu fonksiyonların her biri ayrıca ele alınacağı için bu bölümde detaya girilmemiştir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetici Rol, Beceri ve Yetkinlikleri
STK’larda yönetimi ele alırken yönetici rollerini, becerilerini ve yetkinliklerini de ele
almak gerekir. Diğer bir ifade ile yönetim ve yöneticilik birlikte ve uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede bu kısımda, yönetici rolleri ve becerileri üzerinde durulmaktadır.
Yönetim tarif edilirken üç yönünden bahsedilir: Bilim, sanat ve meslek. Bu üçlü aynı
anda bulunduğu zaman etkili yönetimden bahsedebiliriz. Bu yüzden yöneticilerin
yönetim için gerekli bilgi (bilim), beceri (sanat) ve profesyonel yöneticilik (meslek)
niteliklerine sahip olması ve bunları yönetim süreçlerine yansıtması gerekmektedir.
Yöneticiler görevlerini yerine getirirken bazı rolleri üstlenirler. Mintzberg’e (1973) göre
yöneticiler üç ana grupta toplanan 10 rolü gerçekleştirir. Bunlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Yönetici Rolleri
Bireyler Arası Roller

Bilgi Sağlayıcı Roller

Karar Verici Roller

Temsilci (Figurehead)

Bilgi toplayan (Monitor)

Girişimci (Entrepreneur)

Önder (Leader)

Bilgi yayan (Disseminator)

Sorun çözücü (Disturbance handler)

İrtibat sağlayan (Liaison)

Sözcü (Spokesperson)

Kaynak dağıtıcı (Resource allocator)
Arabulucu (Negotiator)
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Yönetim becerileri yaygın olarak üç düzeyde ele alınmaktadır (Katz, 2009): Teknik,
beşerî ve kavramsal beceriler.

Kavramsal
Beceriler
Beşerî
Beceriler
Teknik
Beceriler
Şekil 5. Yönetim Becerileri

Teknik beceri, faaliyet alanının ve bu alandaki araçlar, işler ve işleyişin bilinmesini
kapsar. Bu beceri daha fazla alt kademedeki yöneticiler için gereklidir. Üst kademeye doğru çıktıkça bu beceriye duyulan ihtiyaç azalır.
Beşerî beceri, insanlarla çalışabilmeyi ifade eder. Bu beceri, yöneticinin yönettiği
ve çevresindeki insanlarla ilişki ve iletişim kurması, moral ve motivasyon artışı sağlaması, liderlik etmesi gibi konuları kapsar. Beşerî beceriler, yöneticilerin gündelik
hayatlarında kullandıkları insana yönelik becerilerdir.
Kavramsal beceri, örgütü bir bütün olarak görmek ve bunu planlama ve karar verme süreçlerine yansıtmaktır. Kavramsal beceri, örgütün iç ve dış birim ve işlevlerinin birbirine ne şekilde bağlı olduklarını anlamayı sağlar. Bunun yanında örgütün
içinde bulunduğu sektörün koşulları ve çevre koşullarının örgütü nasıl etkileyeceğini anlama ve tahmin etme konusunda becerili kılar.

• Teknik beceriler; alt kademe yönetim-kısa vadeli
• Beşerî beceriler; orta kademe yönetim-orta vadeli
• Kavramsal beceriler; üst kademe yönetim-uzun vadeli
İlk kademe yöneticiler için teknik beceri en fazla ağırlığa sahipken orta kademeye
gelindikçe ağırlık beşerî beceriye doğru kaymaktadır. Üst kademede ise kavramsal beceri daha ağırlıklı bulunur. Bu kapsamda yönetim kurulu üyeleri, genel mü32
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dürler ve departman yöneticilerinin en fazla ihtiyaç duydukları beceri, kavramsal
beceri olmaktadır.
Yönetim işlerinin icrasında farklı kademelerin sorumluluğu bulunmaktadır. Yöneticilerin bulunduğu seviyenin gerektirdiği yönetim becerilerine sahip olması gerekir. Yöneticilerin bu becerileri kademe kademe kazanması ve bulunduğu
seviyenin gerektirdiği, deneyim, bakış açısı ve icra becerilerini kazanmış olması
kritiktir. Bu süreçlerdeki eksiklikler, yönetim performansını etkilemekte bu etki ise
her zaman kısa sürede ortaya çıkmamaktadır.

Yönetici Yetkinlikleri
Günümüzde yönetim becerileri kavramı yerine yönetim yetkinlikleri kavramının
daha sık kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Yetkinlik kavramı herhangi bir konuda sahip olunan bilgi, beceri ve tutumu kapsamaktadır. Bu yönüyle beceriden
daha geniş bir anlama sahiptir. Aşağıdaki tabloda bazı örnek yönetici yetkinlikleri
verilmiştir.
Tablo 2. STK’larda Yönetici Yetkinlikleri
Liderlik

Strese dayanıklılık

Etkili iletişim

Sözünü dinletme ve ikna etme

Takım yönetimi

Kendine güven ve kararlılık

Gönüllü yönetimi

Bütünsel bakış

Problem çözme ve çare buluculuk

Planlama ve karar verme

Astlarını motive etme

İşini takip ve kontrol

Öğrenmeye açıklık

Zaman yönetimi

Çevresi ile uyum ve iş birliği

Toplantı yönetimi vb.

Tabloda örnek olarak sıralanan bu yetkinlikler, STK’nın ölçeği, faaliyet alanı, yönetim görevi, üstlenilen kademe ve birim gibi faktörlere göre değişiklik gösterir ya da
beceri düzeyi farklılaşabilir. Yetkinlik çalışmalarında, yetkinliklerin tanımlanması ve
düzeylerinin belirlenmesi konusunda pratik çalışmalar artmıştır. Bu yüzden bir yetkinliğin sadece varlığı değil aynı zamanda hangi düzeyde gerekli olduğu da önem
arz etmektedir. Bu hususun özellikle STK’larda gönüllü ve profesyonel istihdamında
dikkate alınması gerekmektedir.
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STK’larda yönetim
süreçlerinde; liderlik,
motivasyon, iletişim
ve takım yönetimi gibi
yetkinlikler daha fazla
öne çıkmaktadır.

STK’larda yönetim süreçlerinde; liderlik, motivasyon,
iletişim ve takım yönetimi gibi yetkinlikler daha fazla
öne çıkmaktadır. Bunun yanında toplantı ve zaman
yönetimi gibi yetkinlikler bunlara ilave edilmelidir. Bu
yetkinliklerin her birisi ayrı bir kitabın konusu olduğu
için burada detaylara girilmeyecek sadece kısaca bahsetmekle yetinilecektir.3

Liderlik, belirli şartlar altında belirli kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştirmek
üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi süreci
olarak tarif edilmektedir. Bu tanımdan hareketle STK yöneticileri için liderliğin çok
temel, kuşatıcı ve önemli bir beceri olduğunu ifade edebiliriz. Başarılı bir liderlik
için liderin özellikleri, yönettiği kişilerle ilişkileri ve onlara yönelik davranışları ile
içinde bulunduğu koşullara uygun liderlik yaklaşımı sergilemesi gerekmektedir.
Bu durum aşağıdaki şekilde formüle edilebilir (Koçel, 2010, s. 574):
Liderlik= f (Lider, İzleyiciler, Koşullar)
Yöneticiler, yönetim süreçlerinde bazı güç kaynaklarını kullanırlar. Yöneticinin güç
kaynakları; ödüllendirme gücü, cezalandırma gücü, mevki (pozisyon) gücü, karizmatik güç ve uzmanlık gücü olarak sıralanmaktadır. Yönetici, astlarını ve koşulları
dikkate alarak ve kaynakları etkin bir biçimde kullanarak yönetsel performansını artırmaya çalışır. STK’lar söz konusu olduğunda cezalandırma ve mevki gücü
yerine diğer güç kaynaklarının daha fazla kullanılması önem arz etmektedir. Bu
husus, STK’larda yönetim süreçlerinde ceza veya yaptırım olmayacağı yani mevki
gücünün önemli olmadığı anlamına gelmez. Burada vurgulanması gereken husus, hangi durumda nelerin daha fazla öne çıkarılması gerektiğidir.
STK’larda yönetim süreçlerinde bir diğer önemli konu, motivasyondur. Motivasyonun sağlanmasında, kişileri motive eden manevi faktörler yanında insanların

3

Bu konuda ilgilileri için iki kitap önerilebilir. Birincisi, Mustafa Özel’in (2018) kaleme aldığı
Yöneticilik Dersleri (İstanbul: Küre Yayınları). İkincisi ise tarihte yönetim alanındaki eserlerden
derlenen Ömer Dinçer’in (2017) kaleme aldığı Bilgi ve Hikmet Sahiplerinden Yönetim Dersleri
(İstanbul: Alfa Yayınları). Bu iki çalışma doğrudan STK’lara yönelik olmasa da STK yöneticileri
için uygun kaynaklar arasındadır. Bu konularda bu iki yazarın diğer yönetim kitapları da ilgilisi için önerilmektedir.
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temel ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi, beklentilerinin karşılanması, adil uygulamalar ve katılım
gibi uygulamalar önemlidir. Ayrıca insanların karar verme, keşif yapabilme ve bir şeyler tasarlayabilme ortamlarına sahip olması heyecan ve motivasyonu artırmaktadır.

Yöneticiler için önemli bir
diğer husus ise kendini
yönetmektir. Kendini
yönetebilen kişiler diğer
insanları daha iyi yönetir.

STK yöneticilerinin sahip olması gereken bir başka önemli beceri, iletişim becerisidir. İletişim becerisi, yazılı ve sözlü iletişim, beden dili, kişiler arası iletişim gibi
çeşitli ve çok boyutlu bir nitelik arz etmektedir. Bu yüzden iletişim becerisini alt
boyutlarıyla birlikte ele almak gerekmekte, yönetim görevine göre bazı boyutlarını daha fazla öne çıkarmak gerekmektedir.
STK yöneticileri için takım oluşumu ve takım dinamikleri gibi boyutları kapsayan
takım üyesi olma ve takım çalışması yönetebilme becerisi, bir diğer kritik beceridir. Takım üyelerinin uyumu, katılımı, takım içi iletişim, farklılıkların yönetimi, karar
süreçleri gibi takım içi dinamiklerin yönetimi, sistematik olarak kazanılması gereken ve kazanılması zaman alan bir beceridir.
STK’larda yöneticilerin en çok zamanını alan etkinliklerin başında toplantılar gelmektedir. Toplantıların gündemli ve verimli olması önemlidir. Toplantıların gündemli olması, zaman ve süresinin belirli olması, toplantıya hazırlıklı gelinmesi, toplantıda söz alma usulleri gibi faktörlere uyulması, toplantıların amacına ulaşmasını
sağlamakta ve toplantıların verimini artırmaktadır. Bu yüzden toplantı yönetimi,
yöneticiler için önemli bir yetkinliktir.
Yöneticiler için önemli bir diğer husus ise kendini yönetmektir. Kendini yönetebilen kişiler diğer insanları daha iyi yönetir. Kendini yönetme aşağıdaki başlıklarda
farkındalık içermekte ve bunların yönetilmesini gerektirmektedir (Drucker, 2008):
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Tablo 3. Kendini Yönetmek
Güçlü yönlerim neler?
• Güçlü olunan alanları belirlemek ve onları geliştirmeye odaklanmak
Nasıl çalışırım?
• Okuyarak/dinleyerek
• Başkalarıyla/yalnız
• Karar verme/akıl verme (danışman)
• Stres altında çalışma/durgun zamanlarda çalışma
Değerlerim neler?
• Kişisel ve sosyal olarak duruşum ne? Değerler hiyerarşim nasıl?
Neresi bana uygun?
• Ne tür ortamlar benim için uygun?
Nasıl katkı sağlayabilirim?
• Ne yapılacağının söylenmesini beklemek yerine nasıl katkı sağlayabilirim konusuna
odaklanmak

Yöneticilerin, birden çok alan ve durumda çalışma, stresli durumları yönetme,
problem çözme odaklı olma ve iyi insan ilişkilerine sahip olma özellikleri bakımından diğer çalışanlara göre daha başarılı oldukları görülmektedir. Bazı kişilerin bu özelliklere daha yatkın olduğu dikkat çekmektedir. Sistematik eğitim ve
deneyim kazandırma yoluyla bu yetkinliklerin yöneticiliğe yatkınlığı olan kişilere
kazandırılması gerekmektedir. Artık bir işte ya da bir uzmanlık alanında iyi olmak
ile yöneticiliğin farklı şeyler olduğu tartışmadan uzak bir gerçektir. Bundan sonra
yapılması gereken, yöneticiliğe yatkınlığı olan kişilerin belirlenmesi ve bu yetkinliklerin deneme-yanılma yoluyla değil sistematik olarak kazandırılmasına yönelik
uygulama ve geliştirecek ortamların oluşturulması konusunda hassas ve ısrarcı
davranılmasıdır. Yönetici yetkinlikleri, yönetici adaylarının belirlenmesi ve yetiştirilmesi konusunda çok önemli bir bilgi birikimi mevcuttur. Bu birikimin STK’lara
uyarlanması için ayrıca çalışmaların yapılması gereği dikkat çekmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Organizasyonel Yapı ve İşleyiş
Organizasyon, kavram olarak düzenleme, düzene koyma gibi anlamlara gelen ve
önceden planlanan iş ilişkilerinden oluşan bir yapıdır. Yapı olarak organizasyon;
“bir amaç doğrultusunda kurulan, kendine has kaynakları ve özellikleri olan, toplumu oluşturan kurumlar içerisinde yer alan bir kuruluşu, bir sosyal canlıyı ifade
eder” (Koçel, 2010, s. 71).
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Organizasyonel Yapılanma
Organizasyonlar, belli işlevleri yerine getirmek için kurulurlar. Kâr amaçlı organizasyonlarda, üretim ve pazarlama temel işlevler olup diğer işlevler bunların etkin
yürütülmesi için destek oluşturur. Organizasyonlar için bazı işlevler daha önemli
diğeri daha az önemli düşüncesi yanlış olup tüm işlevlerin birbirine bağlı olduğu
ve birbirini tamamladığı gözden kaçırılmamalıdır. STK’lar gaye ve amaçlarına ulaşmak için planladıkları faaliyet alanlarına yönelik hizmet üretmek üzere kurulurlar.
Bu bakımdan STK’ların hizmet üretimine odaklandıkları ifade edilebilir. STK’lar hizmet üretimi yanında bu hizmetlerin duyurulması ve tanıtımı, insan yönetimi ve
mali kaynakların yönetimi gibi işlevleri de yerine getirirler. STK’ların başlangıçta
hizmet ve faaliyetlere daha fazla odaklandığı, diğer işlevleri ihmal ettiği genel bir
eğilimdir. Fakat büyüme süreci ile birlikte STK’lar bu işlevlerin gerekliliğini geç de
olsa fark etmeye başlamaktadır. Bir STK kurulurken temel işlevleri dikkate alarak
kurulması, bu işlevlerin STK’nın özelliklerine ve durumuna göre yapılandırılması
gerekmektedir. STK temel işlevlerinden bir kısmını ihmal ederek yola çıkarsa bu
eksiklik, faaliyetlerin 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’larda işlevler,
STK’nın özellikleri, ölçeği, kadrosu vb. faktörler dikkate alınarak birim ya da komisyon gibi farklı biçimlerde yapılandırılabilir.
STK’lar için işlevleri ve içinde bulundukları koşullar dikkate alınarak bir organizasyonel yapı tasarlanabilir. Organizasyonel yapının tasarımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınır (McCaskey, 1978 akt. Koçel, 2010, s. 179):
Yapılacak işlerin belirlenip farklılaştırılması,
Organizasyon kademelerinin belirlenmesi,
Bölümler ve birimler,
Karar verme otoritesinin dağılımı,
Bilgi akış sistemi,
Fizik birimlerin dağılımı,
Gerekli personelin nitelikleri.
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STK’ların organizasyon tasarımları, organizasyon şeması olarak somutlaştırılır. Organizasyon şeması, organizasyonlarda hiyerarşiyi ve hangi pozisyonun hangi pozisyona bağlı olduğunu gösteren şematik bir gösterimdir. Örnek bir şema aşağıda görülmektedir.
Mütevelli
Heyeti
Denetim
Kurulu
Yönetim
Kurulu
Yönetici
Asistanı
Vakıf
Müdürü

İdari ve Mali İşler
Yöneticisi

Kurumsal
İletişim Yöneticisi

Araştırma-Yayın
Koordinatörü

Öğrenci Destek
Koordinatörü

Sekreter

Medya İletişim
Uzmanı

Araştırmacı

İdari İşler
Görevlisi

Web ve Sosyal
Medya Uzmanı

Asistan

Servis Görevlisi

Etkinlik
Görevlisi

Uluslararası İlişkiler
Koordinatörü

Şekil 6. Organizasyon Şeması (Bir Vakıf Örneği)

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapılanmasında Kritik Pozisyonlar
STK’ların büyüklüğüne ve hukuki statüsüne göre değişik pozisyonlar bulunur. Derneklerde Genel Kurul ve vakıflarda Mütevelli Heyeti,
STK’ların en üst karar organlarıdır. Bu organlar, seçecekleri temsilciler yoluyla ilgili STK’nın yönetimini
Derneklerde genel kurul ve
sağlarlar. Bu iki kurulun ortak noktaları kadar mevvakıflarda mütevelli heyeti,
STK’ların en üst karar
zuat ve uygulamada farklılaştıkları yerler de bulunorganlarıdır. Bu organlar,
maktadır. Bu çalışmada bu iki kurulun işleyişinin deseçecekleri temsilciler
taylarına girilmeyecektir. Bu bölümde daha çok icra
yoluyla ilgili STK’nın
görevi olan pozisyonlar üzerinde durulacaktır.
yönetimini sağlarlar.
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STK’ların yapılanmasında yönetim kurulu, genel sekSTK’larda yönetim kurulları,
reter/müdür, komisyonlar ve birimlerin konumlarına
en üst karar organı olarak
uygun yapılandırılması ve bu konumlara uygun nitegörev yapmaktadır. Yönetim
liğe sahip kişilerin görevlendirilmesi/istihdamı gerekkurullarının icra yerine
mektedir. STK’ların bu niteliği, yapılanma ve yönetim
karar ve denetim organı
süreçlerinde en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken
olarak konumlandırılması
konuların başındadır. Çünkü STK’larda gönüllü ve
gerekmektedir.
profesyonel çalışanların birden çok görev üstlenmesi ve birden çok farklı seviyede görev alması, sağladığı bazı avantajların yanında çok
temel yönetim sorunlarının da sebebidir. STK’ların kuruluş yılları ve ölçeği küçük iken
birden çok görev üstlenmek hem zorunluluk olmakta hem de daha fazla fayda sağlamaktadır. Ancak STK’nın büyümesi sürecinde birden çok görev zaman içinde sorun
oluşturmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için STK’ların zaman zaman yeniden yapılanma yoluyla bu sorunları yapısal olarak ele almaları ve düzenlemeleri gerekmektedir. Kişiler yerine yapıya öncelik vermek, görevleri doğru tanımlayıp beklentileri açık
hâle getirmek ve göreve uygun kişileri görevlendirmek yolu tercih edilmelidir.
STK’larda yönetim kurullarının icra yerine karar organı olarak konumlandırılması gerekmektedir. STK’ların ilk kuruluş yıllarında yönetim kurulu üyelerinin biraz icranın
içinde olması gerekebilmektedir. Ancak zaman içinde yönetim kurulunun ve üyelerinin asıl konumuna çekilmesi sağlanamazsa kurum içinde faydadan çok zarar
doğurmaya başlamaktadır. Bazı yönetim kurulu üyeleri için işlerin içinde bulunmak
çok kıymetli göründüğü için bu durum sorun olarak algılanmamaktadır. Bu durumda maliyeti daha yüksek iki temel sorun ortaya çıkmaktadır. Yönetim kurulu üyesi/
üyeleri faaliyetlerin içinde olursa bu kişiler, faaliyetlerin hesabını vermeye yanaşmamakta ya da bu kişilere hesap sorma kolay olmamaktadır. Yani karar vericinin kendine hesap sorması pratikte pek mümkün olmamaktadır. Bu durum hem performansı
düşürmekte hem de ilişki ve iletişim çatışmaları doğurmaktadır. Buna ilave olarak
yürütme görevi olan profesyoneller, işlerine karışıldığı düşüncesiyle sorumluluk almaktan kaçmaya başlamakta, moral ve motivasyon düşüklüğü ortaya çıkmaktadır.
Daha da önemlisi, icraya fazlaca giren yönetim kurulu, STK’nın öncelikleri, geleceği,
yeni gelişmeler, denetim gibi kritik ve stratejik konuları ihmal etmekte, kurumu içe
kapamaktadır. Tüm bunların sonucu olarak STK’nın yararına olmayan bir “denge” durumu oluşmaktadır. STK’larda performans düşüklüğü, kâr amaçlı kuruluşlar gibi hemen sonuçlara yansımadığı için ya da o gözle bakılmadığı için STK var olmaya devam
etmekte ancak verimsizlik, motivasyon düşüklüğü gibi sorunlar derinleşmektedir.
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Gönüllülük temelli
bu kuruluşlarda da
doğru bir biçimde
performansın irdelenmesi
pek çok konunun yerli
yerine oturması ve
değerlendirilmesini
sağlayacaktır.

Gönüllülük temelli bu kuruluşlarda da doğru bir
biçimde performansın irdelenmesi pek çok konunun yerli yerine oturması ve değerlendirilmesini
sağlayacaktır. Bu çerçevede değerlendirildiği zaman yönetim kurulları ne tür nitelikler ve ne tür
bir kompozisyon gerektirmektedir sorusu önem
kazanmaktadır. Bu husus, STK’lar için öncelikle ele
alınması ve iyileştirilmesi gereken alanların başında hatta en başında gelmektedir.

STK’larda yönetim kurulunun doğru konumlandırılması ve karar verme ile yürütme (icra) işlevlerinin yerli yerine konulması, genel sekreterlik/müdürlük konumunun yapılandırılması ile yakından ilişkilidir. Yürütme konumu doğru yapılandırılmış
genel sekreterlik/müdürlük pozisyonunun oluşturulması, STK’ların büyümesi ve
gelişmesi için kritik bir aşamaya karşılık gelir. Genel sekreterlik ya da müdürlük pozisyonunun yürütmede etkin ve doğru konumlandırılması, yönetim kurulunun ve
diğer birimlerin doğru konumlandırılmasını kolaylaştırmaktadır. Genel sekreterlik
veya müdürlük gibi (pozisyonun ismi ayrıca tartışılabilir) yürütmenin başı olacak
bir pozisyonu oluşturmak ve bunu sürdürmek oldukça zorlanılan bir konudur. Burada tartışılması gereken konu öncelikle kişi değil pozisyonun doğru konumlandırılması sonra da o konuma uygun kişilerin görevlendirilmesidir. Pozisyon doğru
konumlandırılmadığı zaman gelen kişiler nitelikli
olsa bile kalıcı olamamaktadır. Bu yüzden STK’larSTK’larda yönetim
da doğru konumlandırılması gereken bir diğer
kurulunun doğru
pozisyon, yürütmenin başına karşılık gelen genel
konumlandırılması ve
sekreterlik ya da müdürlük pozisyonudur. STK’nın
karar verme ile yürütme
ölçeği ve faaliyet alanına göre unvanlar yeniden
(icra) işlevlerinin yerli
tanımlanabilir. Burada kritik husus, karar veren ve
yerine konulması,
denetleyen ile uygulayıcının rollerini doğru tanımgenel sekreterlik/
lamak, konumlandırmak ve buna uygun niteliklere
müdürlük konumunun
yapılandırılması ile
sahip kişileri göreve getirmektir. Çok küçük ve kısa
yakından ilişkilidir.
ömürlü düşünülen STK’larda bunları aynı kişiler
yapabilir. Ancak büyümek ve sürekliliği sağlayarak
kurumsallaşmak isteyen STK’lar için yapısal ve yönetsel düzenlemeleri vaktinde
yapmak önem arz etmektedir.
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STK’ların yapılanmasında işlevlerin birim ya da koSTK’ların yapılanmasında
misyon olarak yapılandırılması ve kullanılacak unişlevlerin birim ya
vanların seçimi bir başka önemli husustur. STK’ların
da komisyon olarak
kuruluş yıllarında işlevleri komisyonlar olarak yapıyapılandırılması ve
landırdığı, zaman içinde bu işlevlerin bir kısmının ise
kullanılacak unvanların
birim olarak yapılandırıldığı görülmektedir. STK’larseçimi bir başka önemli
da bir işlev, uzmanlık gerektiriyor ve belli bir iş yükü
husustur.
ve yakın takip gerektiriyorsa birim olarak yapılandırılması daha doğrudur. STK’larda bir işlevin birim olarak yapılandırılması ve buna
göre kadro oluşturulması, vaktinde karar verilmesi ve uygulamaya geçilmesi gereken bir konudur. Bir işlevin birim olarak yapılandırılması durumunda bu birime
destek verecek komisyon da oluşturulabilir. Komisyonlar, STK’larda hem üye ve
gönüllülerin katılımını sağlama hem de katkı sağlama yollarının başında gelmektedir. Komisyonların doğru konumlandırılması ve çalıştırılması yoluyla bu katkının
artırılması önemlidir. İyi çalış(a)mayan komisyonlar katkıdan çok katılımı ve motivasyonu düşüren bir hâl almaktadır. Ayrıca komisyon üyelerinin birimlerde çalışan
profesyonellerle ilişkileri de kritik önemdedir. Gönüllülük temelli bu kuruluşlarda
deneyim ve kişilik olarak profesyonellere örneklik yapmak gerekmektedir.
STK belli bir ölçeğe ulaştığı zaman doğal olarak komisyonlar birime doğru evrilmektedir. Bu sürecin kendiliğinden ve zamana bırakılarak yapılması yerine ölçek,
faaliyet alanı, zamanlama gibi faktörler dikkate alınarak önden gidilmesi ve bilinçli
bir tercihin sonucu olarak yapılması daha doğrudur.
Organizasyonel yapılanmada tek bir türden bahsedemeyiz. İçinde bulunulan koşullara göre örgütlerin kurumsallaşma düzeyleri farklılık gösterir. Bazılarında standartlar daha belirgin iken bazıları daha esnek bir yapı ve işleyişe sahiptir. Ancak
günümüzde temel bir yaklaşım olarak organizasyonların daha çevik olması öne
çıkmaktadır.

Görev Tanımları ve Görev Gerekleri
STK’larda organizasyonel yapı oluşturulduktan sonra
organizasyonel yapıdaki görevlerin tanımlanması ve bu
görevleri yapacak kişilerin niteliklerinin belirlenmesine
geçilir. Her görev için aşağıda başlıkları verilen bilgiler
oluşturulur. Bu bilgiler, görev ve görevi yapacak kişinin
41

STK belli bir ölçeğe
ulaştığı zaman
doğal olarak
komisyonlar birime
doğru evrilmektedir.

Kurumsal Yönetim El Kitabı

Görev tanımları
oluşturulurken kişiler
değil tanımlanmış işi
yapacak kişilerin sahip
olması gereken nitelikler
üzerinde durulur.

niteliklerini tanımlamaktadır. Görev tanımları oluşturulurken kişiler değil tanımlanmış işi yapacak kişilerin
sahip olması gereken nitelikler üzerinde durulur.

STK’lar kâr amaçsız kuruluşlar oldukları için hem gönüllü hem de profesyonel istihdam etmektedir. Bu
çerçevede STK’lar, görev tanımları hazırlarken bu istihdam türünü de dikkate almalıdır. Profesyoneller
gibi gönüllüler için de görev tanımları ve görev gereklerinin belirlenmesi önem arz
etmektedir. Çünkü gönüllüler için bu tanımlar oluşturulmazsa gönüllülerin ne yapacakları belirsiz olmakta, özelliklerine uygun olmayan görevler verilebilmektedir.
Bu durum gönüllülerden doğru yararlanılamaması yanında gönüllülerin motivasyonunu da düşürmektedir.

Tablo 4. Görev Tanımı
İŞ UNVANI

: ............................................................................................................................................................................

Bağlı Bulunduğu Üst Birim

: ............................................................................................................................................................................

Bağlı Olan Birimler/Astlar

: ............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Temel Görev ve Sorumluluklar

: ............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Öğrenim Durumu

: ............................................................................................................................................................................

Tecrübe

: ............................................................................................................................................................................

Mesleki Bilgi ve Beceri

: ............................................................................................................................................................................

İş Koşulları

: ............................................................................................................................................................................

…….
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Örgütlerde yönetim düzeyleri arttıkça bu organlarda görev yapan kişilerin nitelikleri ve kompozisyonları önemli hâle gelmektedir. Özellikle
yönetim kurulu seviyesinde gerekli niteliklerin
başında deneyim ve karar verme becerisi gelmektedir. Bu bakımdan yönetim kurulu kompozisyonu oluştururken örgütün işlerine farklı açılardan katkı sağlayabilecek bakış açılarının dâhil
edilmesi önem arz etmektedir.

Örgütlerde yönetim düzeyleri
arttıkça bu organlarda görev
yapan kişilerin nitelikleri
ve kompozisyonları önemli
hâle gelmektedir. Özellikle
yönetim kurulu seviyesinde
gerekli niteliklerin başında
deneyim ve karar verme
becerisi gelmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Süreç Yönetimi
STK’larda organizasyonel yapı ve görev tanımları oluşturulduktan sonra işlerin nasıl yapılacağına geçilir. Bu işlem özünde benzer olmakla birlikte iş akışı, iş süreçleri,
yönetmelik ve prosedürler gibi kavramlarla ifade edilmekte ve uygulanmasında
belli farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmada tüm bu kavramlar yerine süreç yönetimi kavramı kullanılmaktadır.
Süreç; insan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işleyip değer
katarak kuruluş içi ve kuruluş dışı hizmet alanların istek ve beklentilerini karşılayacak çıktıları üretmeye yönelik işlemler ve faaliyetler dizisi olarak tanımlanabilir. Bu
kapsamda süreçler şu özelliklere sahiptir:
Tekrarlanabilme,
Ölçülebilme,
Bir sahibi ve sorumlusunun olması,
Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeme.
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Teklif Alma

İç Talep
Kurum
Müdürü

Hayır

Satınalma

Depoda
Var mı?

Hayır

Evet

Depodan
Ürün
Teslimi
Bölümler

Malzeme
Talebi

Sipariş

Giriş Kontrol

Hayır

Onay?

Teklif Talebi

Evet

Onay?

İade
Evet

Teklif
Karşılaştırma

Hayır

Depolama

Sipariş

Evet

Bölüm
Onayı?

Depo Giriş

Hayır

Bölüm
Onayı?

Evet

Şekil 7. Bir Süreç Örneği

STK’larda kurumsal işleyişte yapılanma ve süreç yönetimi, etkinlik ve verimliliği artıran iki kritik düzenlemeSTK’larda süreç
iyileştirmenin değişen
dir. Bunların kâğıt üzerinde yapılması yerine fiilî duihtiyaçlar, iş ve işlemler
rumu yansıtması önemlidir. Kurumun büyümesine ve
ve yeni planlar dikkate
gelişmesine paralel bir biçimde de güncellenmesi gealınarak sistematik
rekir. STK’larda süreç iyileştirmenin değişen ihtiyaçlar,
yapılması önemlidir.
iş ve işlemler ve yeni planlar dikkate alınarak sistematik yapılması önemlidir. Özellikle faaliyet dönemleri
sonunda, faaliyetleri değerlendirirken süreçlerin de incelenmesi ve gerekiyorsa
iyileştirmelerin yapılması, STK’ların verimli ve etkin çalışması için oldukça kritiktir.
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.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim
Stratejik yönetim, STK’lar için kuruluşun uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla eldeki kaynakların etkili ve verimli
bir şekilde kullanılmasıyla var olan yönetimi ifade etmektedir.4

4

Bu konuda detaylı bilgi ve tartışmalar için bkz. Erdoğmuş, 2019.
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STK’lar stratejik yönetim sürecinde şu temel soruları sormalıdır:
Gayemize uygun yolda mıyız?
Gönüllülük ruhu devam ediyor mu?
Öngörülerimiz doğru çıkıyor mu?
Odaklandığımız alanlar doğru mu?
Hedefler tutturuluyor mu?
Performansımız nasıl?
Faaliyet ve projelerde değişiklik gerekli mi?
Sivil toplum kuruluşları için stratejik yönetim denildiğinde temel soru şudur: STK
niçin var? Bu soru bizi sivil toplum kuruluşlarının gayesine, varoluş amacına yani
“misyon”una götürür. STK’nın gayesine ulaşmak için kullanacağı yollar “stratejik
tercihler ve hedefler”dir. Hedefler, amaçlara ulaşma konusunda birer basamak işlevi görmektedir. Hedeflere ulaşabilmek için ise “faaliyet ve projeler” gerçekleştirilir. Yani faaliyet ve projeler, hedeflere ulaşmayı, stratejik tercihler ve hedefler ise
STK’nın gayesine ulaşmayı sağlamaktadır. Yapılan tüm bu faaliyetler sonucunda
STK başarısını ölçmek için ise “kurumsal performans” kullanılır. Kurumsal performans bir karne hükmündedir ve STK’nın dönem içinde yaptığı faaliyetlerin etkililiğini ve verimliliğini ölçmede kullanılabilir.
Kurumların performansının izlenmesinde Balanced Scorecard önemli araçlardan
birisidir. Boyutları şunlardır:
Finansal boyut,
Müşteri boyutu,
İç verimlilik boyutu,
Öğrenme ve gelişme boyutu.
Bu boyutlar STK’lara uyarlanabilir, STK’lar bu boyutları dikkate alarak kendilerine
uygun boyutları geliştirebilir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Planlama
STK’lar stratejik yönetim süreçlerinde bir araç olarak stratejik planları kullanırlar.
Stratejik planlama hakkında daha detaylı ve kapsamlı bilgi ve uygulamalar için
şu adres kullanılabilir: http://www.sp.gov.tr/tr/html/18/Kilavuz+ve+Rehberler/.
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Bu adresteki bilgiler, kamu kurum ve kuruluşları için hazırlanmakla birlikte STK’lar
için uyarlanarak kullanılabilir.
Bu bölümde stratejik planlama kuruluş ve büyüme aşamasında olan STK’lar için
temel alınmıştır. Bundan sonraki bölümde bu çerçevede stratejik planlama sürecinin adımları, kavramları ve STK örnekleri verilmektedir.
Bir STK için stratejik planın çerçevesi aşağıdaki gibi olabilir.
Tablo 5. STK’lar İçin 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)

Stratejik planlama; STK’nın devamlılığını sağlamak için geleceğin ne olacağını tahmin etmek ve STK’nın gidişatını planlamak için önemlidir. Ana amaçlar ve bunlara
ulaşma yolları ile ilgili uzun vadeli planları içermektedir.
Stratejik plan hiyerarşik bir sıra göstermekte olup aşağıdaki aşamalardan oluşur.
		
Gaye

Varoluş Sebebi
Stratejik
Amaç

3-5 Yıllık Odaklanılan Alanlar
Performans
Programı

Yıllık Planlar
Denetleme

Şekil 8. Stratejik Plan Hiyerarşisi
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Gaye
Bir STK’nın varoluş amacını ortaya koyar, diğer bir ifade ile varoluş sebebini gösterir.
Gaye; tüm faaliyet, proje, hedef ve amaçların gerçekleşmesi için kanalize edildiği, ulaşılmak istenilen nihai noktayı ifade etmektedir. STK’nın varoluşu ve gelecekte olmak
istediği yeri tarif için gaye kavramı kullanıldığı gibi daha analitik davranarak bunun
yerine misyon ve vizyon kavramları da kullanılabilir. Gayenin daha fazla misyona yakın olduğunun altını çizmekte yarar var. Gayeyi ikiye ayırarak misyon ve vizyon olarak
ayrı tanımlar da yapılabilir. Bu çerçevede misyon ve vizyon şu şekilde tanımlanabilir:
Misyon: Bir STK’nın ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade
eden, kuruluşun varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.
Vizyon: Bir STK’nın ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.

Stratejik Amaç
Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde STK’nın ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler, stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.
Stratejik amaçların açık bir biçimde ifade edilmesi, iddialı olması, motive edici olması aynı zamanda gerçekçi, esnek, ulaşılabilir ve çekici olması önemlidir.
Tablo 6. Stratejik Amaç Örnekleri
İGİAD’ın Gayesi: İş ahlakı ve girişimciliğin yaygınlaştırılması
İGİAD’ın Stratejik Amaçları
• İş ahlakı alanında referans kurum olacak çalışmalar yapmak
• Gençlerin iş ahlakı şuurunu ve girişimcilik kapasitelerini artırmak (hamilik)
• Üye aidiyetinin ve görev bilincinin artırılmasını sağlamak
• İGİAD’ın kurumsal yapı ve kapasitesini geliştirmek
• Kurumsal iletişime odaklanmak ve bilinirliği artırmak
• İGİAD mali kaynaklarını çeşitlendirmek ve artırmak
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Tablo 7. Stratejik Amaç, Faaliyet ve Proje İlişkisi
Öncelikle stratejik amaçlar belirlenir.
Stratejik amaç örnekleri:
1. Kurumsal yapı ve yönetimin güçlendirilmesi
2. Sürdürülebilir mali kaynakların oluşturulması
3. Kurumsal ilişki ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması
4. ................
Daha sonra her bir stratejik amacın gerçekleşmesi için yapılacak faaliyet ve projeler belirlenir.
Stratejik amaç: Kurumsal ilişki ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması
Faaliyet:
Sosyal medyanın takibi
Kurumsal ziyaretler yapılması
Proje:
Kurum web sayfası oluşturulması

Performans Programı (Yıllık Faaliyet Planı)
Performans programı kavramının STK’lar için karşılığının yıllık planlama olduğunu
ifade edebiliriz. Yıllık plan ile performans programı farklı kavramlar gibi kullanılsa da yaklaşık olarak aynı anlama gelir. Performans programı, stratejik planlama
kapsamında kullanılan bir kavramdır. Performans programı bir STK’nın program
dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren
programdır. Bu bölümde daha pratik ve yaygın kullanımı dolayısıyla performans
programı yerine yıllık faaliyet planı kavramı kullanılmıştır. Yıllık faaliyet planı oluşturma, sivil toplum kuruluşlarının hedeflerini belirleyebilmelerini, bu doğrultuda
çalışabilmelerini ve yıl sonunda hedeflerine ulaşabilmelerini test edebilmeleri açısından kritik öneme sahip bir konudur.
Yıllık planlarda, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, yıllık
olarak belirlenen performans hedeflerine, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.
Stratejik amaçların yıllık planlarla ilişkisi yukarıda gösterilmiştir. Yıllık planlar yapılırken faaliyet ve projeler stratejik amaçlarla ilişkilendirilir.
Yıllık planlar da STK’nın ölçeği ve faaliyet alanına göre daha yalın veya kapsamlı
olabilir. Aşağıda uygulamada kullanılabilecek bir yıllık plan örneği görülmektedir.
Bu plan örneğine ihtiyaca göre bazı başka bileşenler de ilave edilebilir.
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Tablo 8. Yıllık Plan Örneği
Faaliyetin İsmi

Hedef

Başarı Kriteri

Zaman

Yer

Bütçe

Kurumsal kapasite
geliştirme
eğitimleri (KGEP)

Yılda 2
program

Vaktinde ve
ortalama 25 yönetici
düzeyinde katılımcı
ile gerçekleştirmek

22-24 Mart 2019
20-22 Ekim 2019

İLKE Vakfı
Teras
Salonu

STK konuşmaları

Yılda 4
program

Vaktinde ve ortalama
30 katılımcı ile
gerçekleştirmek

15 Nisan 2019
12 Haziran 2019
16 Eylül 2019
14 Kasım 2019

İLKE Vakfı
Teras
Salonu

XXX TL.

Çalıştay

Yılda 1
program

Vaktinde, 20 farklı
STK’dan ortalama
50 katılımcı ile
gerçekleştirmek

20 Nisan 2019

İLEM
Konferans
Salonu

XXX TL.

Araştırma raporu

Yılda 4
rapor

Araştırma
raporlarının
tanımlanan nitelikte
ve vaktinde
tamamlanması

18 Nisan 2019
10 Haziran 2019
26 Eylül 2019
20 Kasım 2019

…………

XXX TL.

Kurumsal ilişki ve
ziyaret

10
kurumsal
ziyaret

Kamu, STK
ve üniversite
ziyaretlerinin dengeli
olması

Kurumların
uygunluğuna
göre yıl içinde
belirlenecek

…………

XXX TL.

STK’larda
gönüllülere staj
desteği

6 gönüllü
stajyer

Gönüllü stajyerlerin
program amaçlarına
uygun katılımının
sağlanması

Ekim
2019-Haziran
2020 arası

Kurumsal
Yönetim
Akademisi

XXX TL.

Danışma Kurulu
toplantısı

Yılda 1
toplantı

Danışma Kurulu
üyelerinin
çoğunluğunun
katılımı

14 Kasım 2019

İLKE Vakfı
Teras
Salonu

XXX TL.

XXX TL.

....

Yıllık planlarda hedeflerin ulaşılabilir ve ölçülebilir olması gerekir. STK’ların faaliyetlerinin niteliksel yönü öne çıktığı için değerlendirmede nicel hedefler yanında
niteliksel hedefler ve değerlendirmeler de dikkate alınmalıdır. Yukarıdaki tablodaki örneklerde görüldüğü gibi STK’larda hedef koyarken sadece sayılar yeterli
olmamaktadır. Örneğin; 25 katılımcı hedef olarak konulurken bu kişilerin nitelikleri tarif edilmezse faaliyetin başarısını değerlendirmek zor olmaktadır. Katılımcıların tanımlanan niteliklerde 25 kişi olması önemlidir. Yine faaliyetin yıl içinde
yapılması yeterli olmamakta zamanında da yapılması önemli olmaktadır. Aynı şe49
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kilde faaliyetin belirlenen bütçeye uygun olması da gerekecektir. STK’larda yıllık
plan oluştururken ve faaliyetleri değerlendirirken faaliyetlerin birbiriyle çelişmemesi ve birden çok boyutu dikkate alan bütüncül yaklaşım gerekmektedir. Bu
yüzden STK’larda yıllık plan oluşturma ve performansı izleme hassas yürütülmesi
gereken bir uygulamadır. Sayılar gerekli olmakla beraber asıl odaklanma, faaliyetin niteliği üzerine olmalıdır.

Faaliyet Raporu Hazırlama
Faaliyet raporu, STK’ların, faaliyet bilgileri ve mali durumunu göstermek amacıyla
hazırlanır. Bu rapor, bir STK’nın bir hesap dönemindeki mali ve diğer faaliyetlerini kapsar. Faaliyet raporu, STK’ların yönetim kurulu tarafından her iş yılı sonunda
hazırlanır.
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 faaliyet raporları dışında da zaman zaman raporlar hazırlanmaktadır. Raporlar, yönetim süreçlerinde önemli araçlardan birisidir. İyi bir raporun aşağıdaki
başlıkları içermesi gerekir. Bu başlıklar şunlardır:
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.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Denetim
STK’lar dönem sonlarında diğer örgütler gibi denetlenir. Denetim son yıllarda biraz daha geniş boyutlu ele alınmaktadır. Bu kapsamda günümüzde denetim beş
başlıkta yürütülmektedir. Bu başlıklar:
Uygunluk denetimi,
Performans denetimi,
Mali denetim,
Bilgi teknolojisi denetimi,
Sistem denetimidir.
STK’ların büyüklüğü ve faaliyet alanına göre bu başlıklar daha dar veya geniş olabilmektedir. STK’lar büyüdükçe iç denetim fonksiyonunu işler hâle getirmektedir.
Yine bazı STK’ların dış denetim hizmeti aldığı da görülmektedir. Denetim konusu
bu kitapta ayrı bir bölüm olarak ele alındığı için bu bölümde detaya girilmemiştir.

Sonuç
STK’ların kuruluş aşamalarında bir organizasyon oluşturmaları gerektiği gibi değişen koşulları ve ihtiyaçları dikkate alarak organizasyon yapıları ve yönetim yaklaşımlarında değişim yapmaları da gerekmektedir. Çünkü zaman içinde STK’ların
hizmet ve fayda üretme zemini değişmektedir. Günümüzde STK’ların bir yandan
kurumsallaşma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da büyüme ve değişimi yönetme konusuna eğilmeleri gereği açıktır. STK’ların yönetimi ve organizasyonu
söz konusu olduğunda temel mesele; gönüllüğü kaybetmeden organize ve verimli çalışma yanında sürekliliği sağlamaktır.
STK’larda yönetim ve organizasyon son yıllarda önemi fark edilen bir konu olarak
dikkat çekmektedir. Yönetim ve organizasyonda etkinlik ve verimlilik sağlanarak
STK’ların performanslarının artacağına ve daha nitelikli profesyonel ve gönüllü insan kaynağı çekileceğine inanç da artmaya başlamıştır. STK’larda yönetim ve organizasyonun bütüncül, sistemli ve nitelikli olmasını kurumsal yönetim olarak ifade
edebiliriz. Bu bölümde kullanılan kurumsal yönetim kavramı, sermaye piyasaları
bağlamında bazı özel sektör kuruluşlarını ilgilendiren ve mevzuatla düzenlenmiş
teknik bir çerçevede kullanılmamaktadır. Kurumsal yönetim, iyi yönetimi sağlamak için sistematik bir biçimde oluşturulan bir çerçeveyi ifade etmektedir.
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STK’ların yaş, faaliyet konusu ve ölçek gibi faktörlere göre kurumsal yapı ve işleyiş
kurma ve buna uygun yönetsel tarz oluşturması önemlidir. STK’ların içinde bulundukları zamanı ve koşulları dikkate alarak organizasyon, yönetim, çalışma usulleri
ile profesyonel ve gönüllü istihdamı meselelerini düzenlemeleri ve sistematik yürütmeleri önem arz etmektedir. Bunu yaparken kendi deneyimleri yanında başka
sektörlerin birikiminden yararlanmak, iyi uygulamaları almak ve bunları STK’lara
uygun hâle getirerek uygulamak gerekmektedir.
Ülkemizde birçok STK kendi alanlarında önemli çalışmalar yapmakla beraber uluslararası gelişmeler, sosyal, ekonomik, siyasi ve teknolojik değişimler, bu kuruluşları
ciddi biçimde etkilemektedir. Bu açıdan baktığımızda “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” gönüllü kuruluşların önündeki en temel yönetim meselelerinden
birisi olarak durmaktadır. Bu sürecin önemli olmakla beraber bir o kadar da zor ve
meşakkatli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.
STK’ların kurumsal yönetim (iyi yönetim) kapsamında yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
STK’lar, anlamlı ve anlaşılır bir kurumsal gaye ortaya koymalı ve gönüllü
kuruluşun gayesinin (temel varoluş amacının) yöneticiler, gönüllüler ve
profesyoneller tarafından benimsenmesi ve paylaşılmasını sağlamalıdır.
STK’lar sahip olduğu kaynak, kabiliyet ve kapasitelerini doğru analiz etmeli ve
buna göre geleceğe hazırlanmalı ve stratejik tercihleri yapmalıdır.
STK’lar stratejik tercihleri ile uyumlu, faaliyet alanına ve ölçeğe uygun, etkin işleyen bir organizasyon yapısı, yönetici kompozisyonu ve liderlik yetkinliklerine sahip olmalıdır.
STK’lar nitelikli ve gönüllü insan kaynağının temini, elde tutulması ve geleceğe
hazırlanması için gönüllü bulmak ve gönüllüleri etkin yönetmek, gönüllü çalışma ile profesyonelliği dengeleyebilmek, çalışma ortamı ve özlük haklarıyla
ilgili iyileşme yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda genç nesli anlamak ve
gönüllü kuruluşlara katılımını artıracak istek ve motivasyonu sağlamak özellikle üzerinde durulması gereken kritik bir husustur.
STK’lar mali kaynak bulmak ve geliştirmek, mali kaynakların yönetiminde
iyileşme, iş ve işlemlerde şeffaflığın sağlanması ve hesap verebilir sistemler oluşturmalıdırlar.
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Özetle STK’lar, profesyonelleşme sürecine evrildikleri bu dönemde birbiriyle irtibatlı iki temel ihtiyaca çözüm üretebilmelidir. Birincisi, STK’lar için ahlaki değerlere
uygun, etkin, adil, şeffaf dolayısıyla güvenilir bir yönetim sisteminin ve daha verimli
çalışabilen kurumsal yapıların oluşturulmasıdır. İkincisi ise bilgi ve birikim açısından
donanımlı yönetici, profesyoneller ve gönüllülerin temin edilmesidir. Bu yüzden sivil toplum alanında kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren kuruluşların “kurumsal
kapasiteleri” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini
artırmaları” öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Giriş
Son dönemde faaliyet sahaları ve etkileri genişleyen sivil toplum kuruluşları (STK),
doğaları gereği emek yoğun kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda çalışanlar ve hizmet sunan gönüllüler genellikle sosyal değerin ulaştığı kesimlerle doğrudan etkileşime
girmekte, bu da kurumun ya da projenin başarısını büyük ölçüde insan kaynağının beceri, yetkinlik ve niteliğine bağımlı kılmaktadır. Diğer taraftan bu kurumların
kâr amaçlı kuruluşlara göre sahiplik yapısının net olmaması, çalışanların ve gönüllülerin bir paydaş olarak daha öne çıkmasını sağlamakta, böylece kurumun temsil, görünürlük ve takdiminde diğer paydaşlara göre bu paydaşın görece önemi
artmaktadır. Bu açılardan doğru insan kaynağının doğru zamanda temini, eğitimi,
istihdamı, geliştirilmesi ve elde tutulması anlamında insan kaynakları yönetimi,
STK’lar için hayati bir öneme sahiptir.
İnsan kaynakları yönetimi; çalışanların ve gönüllülerin temini, yerleştirilmesi ve
elde tutulması için yapılan işlev, faaliyet, program ve süreçleri içerir. Bu yaklaşım,
artan rekabet şartları ve teknolojik gelişmelerin iş yapılarını ve ortamlarını değiştirmesi, küreselleşme, ekonomik yapılardaki dönüşümler ve kuşak değişimleri gibi
birçok etkenle beraber stratejik bir içerik kazanmış ve kurumun varoluş gayesi ile
çalışanların beklentilerinin uyumlaştırılması gibi bir amacı öncelemiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan stratejik insan kaynakları yönetimi kavramı, kurumun, stratejik
hedeflerine ulaşmak için insan sermayesinin katkısını sağlamayı amaçlayan birbiri
ile uyumlu politika ve uygulamaların bütününü ifade etmektedir (Huselid, Jackson ve Schuler, 1997).
İnsan kaynağı ve faaliyetlerinin, kurumun stratejik amaçları doğrultusunda yapılandırılması ve özellikle çevre faktörünün dikkate alınmasını gerektiren bu yaklaşım aslında insan kaynakları yönetimini, personel yönetiminden farklılaştıran
boyutları da öne çıkarmaktadır. Buna göre insan kaynağı, diğer kurum kaynaklarına göre geliştirilebilir ve kapasitesi arttırılabilir bir içerikte ele alınmalıdır. Çalışanlar kontrol edilemez bir maliyet unsuru olmaktan çok bir yatırım unsuru olarak
görülmeli ve eğitim işlevi ile kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmelidir. Diğer
taraftan çalışanların daha etkin ve verimli olmaları için bireysel amaçları da dikkate alınmalı, kariyer yönetimi işlevi ile kendilerini geliştirmelerine yönelik katkı ve
fırsatlar sunulmalıdır.
STK’larda insan kaynakları yönetimini öne çıkartan bir diğer gelişme, üçüncü
sektör olarak önem kazanan STK’ların kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi
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çabaları ile birlikte bu alandaki insan kaynağına
olan bakış açısının değişmesidir. Sivil toplum faaliyetlerinin çeşitlenmesi, genişlemesi, küresel bir
içerik kazanması ve alandaki rekabetin artması
bu kurumların nitelikli ve yetenekli insan kaynağı
talebini artırmış, taleple birlikte bu kurumlar, insan kaynakları faaliyetlerinde yapısal değişimler
gerçekleştirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Nitelikli
insan kaynağını cezbetmek için insan kaynakları
uygulama ve süreçlerini iyileştirme durumundaki STK’lara yönelik rekabet sadece
kendi sektörü ile sınırlı kalmamakta, kamu ve özel sektörü de içine alan bir pazar genişlemesi yaşanmaktadır. Söz konusu rekabetin her üç sektör için de insan
kaynağı uygulamalarını yakınlaştıran bir etkisinden söz edilebilecekse de özellikle
kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki insan kaynağı yönetimi faaliyetlerinin ve süreçlerinin, amaçlar, gönüllülük ve sosyal değer temelli oluşu gibi kendine özgü
nitelikleri ile farklılık arz ettiğini söylemek mümkündür.

STK’larda kapasite gelişimi,
etkinlik ve verimlilik gibi
nicel konuların öne çıkması,
emek yoğun çalışan bu
kurumların, insan kaynakları
yönetimi uygulamalarına
daha çok eğilmeleri
sonucunu doğurmuştur.

STK’larda insan kaynakları yönetimini ele alan bu çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, insan kaynakları yönetimi açısından kâr amaçlı bir kuruluş ile kâr
amacı gütmeyen kuruluşlar arasındaki farklara değinilmiştir. Bu farkların anlaşılması sadece ücretliler değil gönüllülerle de çalışmak durumunda olan STK’larda, insan
kaynakları yönetimine ait ayırıcı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İkinci
kısımda, STK’larda insan kaynakları yönetimi işlevleri ele alınmış, klasik bir sınıflandırma ile ele alınan bu işlevlerin sivil toplum faaliyetleri açısından özgün ve özel
boyutlarına işaret edilmiştir. Üçüncü ve son kısımda ise STK’larda insan kaynakları
işlevlerini bütünleştiren ve bir strateji doğrultusunda uyumlaştıran insan kaynakları (İK) mimarisine değinilmiş, bu mimarinin STK’larda stratejik ve kaynak bakış
açılarının ağırlığına göre meydana getirdiği dört farklı STK tipinden söz edilmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetiminin
Özellikleri
İş dünyasında artan rekabet ve yıkıcı değişim, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda azalan
kaynaklarla daha çok değer üretmek şeklinde bir baskı oluşturmuş, bu da söz konusu
kurumları en değerli varlıkları olan insan kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanma zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu bağlamda, yönetim uygulamalarını profesyonelleştirme, maliyetleri azaltma, hesap verilebilirlik, ölçülebilir çıktılarla faaliyet gösterme gibi konular, STK’ların daha çok gündemine girmeye başlamıştır (Alexander, 2000).
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STK’larda kapasite gelişimi, etkinlik ve verimlilik gibi nicel konuların öne çıkması, emek yoğun çalışan bu kurumların, insan kaynakları yönetimi uygulamalarına
daha çok eğilmeleri sonucunu doğurmuştur (Akingbola, 2006). Bir STK’nın amacını gerçekleştirebilmesinin en önemli iki şartı, sahip olduğu insan kaynağı ile finansal kaynağı etkin kullanabilmesidir (Chetkovich ve Frumkin, 2003). İnsan kaynağı
yönetimini öne çıkartan bir diğer gelişme de yıkıcı bir içeriğe sahip değişim ve dönüşümle baş edebilmenin yolunun, insan unsuruna verilen önemden ve yapılan
yatırımdan geçtiğinin fark edilmesidir (Conway ve Monks, 2008).
STK’lardaki İK işlevinin öne çıkması, kâr amaçlı
STK’lardaki İK işlevinin
kurumlardaki insan kaynakları uygulamalarının
öne çıkması, kâr amaçlı
bu kurumlara ne ölçüde uyarlanması gerektiğine
kurumlardaki insan
dair bir tartışma başlatmıştır. Tartışmada bir taraf,
kaynakları uygulamalarının
en iyi İK uygulamalarının olduğu gibi alınması
bu kurumlara ne ölçüde
görüşünü savunmaktadır (Brooks, 2002). Diğer
uyarlanması gerektiğine dair
bir bakış açısına göre kurumsallaşma ve profesbir tartışma başlatmıştır.
yonelleşme baskılarının STK’ların diğer kurumlara yakınlaşması sonucu doğuracağı, bunun
da ister istemez İK uygulamalarında benzeşmeye yol açacağı iddia edilmektedir
(Cunningham, 2010). Buna karşıt bir diğer görüş ise STK’ların kâr amaçlı kurumlara
göre kapasite eksikliği ve kaynak yetersizliği dolayısıyla böyle bir benzeşme yaşamalarına imkân olmadığı şeklindedir (Ban vd., 2003).
Ücret düzeyleri özel sektöre göre daha düşük olan STK profesyonellerinin motivasyon kaynakları daha çok içseldir. Değer temelli çalışmaya eğilimli bu elemanlar, kişisel hedeflerini gerçekleştirmeyi önemserler. Sınırlı sayıdaki profesyonelin
yönetimle ilgili tüm görevleri üstlendiği STK’larda faaliyetler büyük çoğunlukla
gönüllüler ile yürütülür. Bu açıdan STK’larda insan kaynakları yönetiminin kendine mahsus bir içeriği olmak durumundadır. Kâr amaçlı kuruluşlarda denenmiş
ve başarıya ulaşmış insan kaynakları uygulamalarını STK’lara doğrudan aktarmak
gerek STK çalışmalarının doğası gerekse gönüllüler ve ücretli STK çalışanlarının
özellikleri açısından uygun olmayabilir.
STK’larda profesyonelleşme düzeyinin yükselmesi ve nicel büyüklüklerin artması, insan kaynağı
uygulamalarını daha standart ve tipik faaliyetler
dizgesine dönüştürmektedir. Ne var ki bu standartlaşma, STK’nın içinden çıktığı sosyal çevre ile
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ilişkilerinin değişmesine yol açmakta ve
özellikle değerleri çerçevesinde gönüllü cezbetme yeteneğini köreltmektedir
(Von Eckardstein ve Brandl, 2004). Kimi
araştırmacıların “piyasa etkisi” adını verdiği olumsuz bu durum sadece İK işlevlerini değil, söz konusu kurumlara özgü
tüm uygulama, süreç ve faaliyetleri varoluş gayelerini gölgeleyecek bir düzeyde
etkilemektedir (Ridder vd., 2004; Solomon, 2002). İnsan kaynakları yönetimi yapılanması, uygulama ve süreçlerini kâr amaçlı kurumlardaki gibi görme ve değerlendirme
sonucunu doğuran bu piyasa etkisine rağmen STK’ların özellikle insan kaynağı işlevini özgün bir içerikte ele almayı gerektiren ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Bu
özellikleri; ortam, amaç ve gönüllülük şeklinde üç kısımda inceleyebiliriz.

Bir STK’nın sosyal ve kültürel çevresi ile
nasıl etkileşime girdiği, kendisine has
yapısal özelliklerini belirlemek açısından
öğretici olabildiği gibi belli insanlara,
gruplara ve kurumlara bağımlılığının
insan kaynakları yönetimi açısından belli
uygulama ve politikaları gerektirmesi
sonucunu da ortaya çıkarabilir.

Ortam
STK’lar, sosyal ilişkiler, kültür ve değerlerin belirlediği bir ortamda faaliyet gösterirler. Kâr amacı güden bir kuruluş için kâr kavramının önemi ne ise bir STK için
sosyal değerin anlamı da odur. Yine kâr amaçlı bir kuruluş için piyasa kavramının STK’lar nezdindeki karşılığı, dikkate alınması gereken sosyal ve kültürel çevreyi anlatır. STK’nın içinden çıktığı sosyal ve kültürel çevre, STK’nın aynı zamanda
kaynaklarını ve kabiliyetlerini devşirdiği çevredir. Kaynak yaklaşımının dili ile ifade
edilecek olursa herhangi bir STK’nın sosyal ve kültürel çevresi ile etkileşimi, bağımlı olduğu kaynak ve kabiliyetlerini de belirler. STK’nın amaçlarına göre gönüllü
cezbetmesi böyle bir etkileşim ile ortaya çıkan bir kaynak kullanımıdır (Shaw, Park
ve Kim, 2013).
STK’ların çevreleri ile girdikleri etkileşim, insan kaynaklarının niteliği kadar nasıl
yönetileceğini de doğrudan etkileyebilir. Bir STK’nın sosyal ve kültürel çevresi ile
nasıl etkileşime girdiği, kendisine has yapısal özelliklerini belirlemek açısından
öğretici olabildiği gibi, belli insanlara, gruplara ve kurumlara bağımlılığının insan
kaynakları yönetimi açısından belli uygulama ve politikaları gerektirmesi sonucunu da ortaya çıkarabilir. Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet gösteren bir STK’nın
insan kaynakları uygulama ve politikalarının, üretmeye talip olduğu sosyal değer
ve bu değeri anlamlı bulan beşerî ve sosyal sermaye tarafından şekillendirilmesi

60

Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

buna örnek olarak verilebilir. Yine farklı paydaşlar, İK uygulamalarına ilişkin karar
verme süreçlerinde birbirleri ile çelişen etkilere sahip olabilirler; bu da söz konusu
uygulamaların hayata geçmesini zorlaştırabilir (Akingbola, 2006).

Amaç
STK’lar kâr değil sosyal değer üretme amaçlı kuruSTK’lar kâr amaçlı değil
luşlardır. Bir STK’nın varoluşunu belirleyen bu özel
sosyal değer üretme amaçlı
amaç, insan kaynağına ilişkin bütün süreçlerde
kuruluşlardır. Bir STK’nın
belirleyici bir rol oynar. Bu gaye profesyonel ya da
varoluşunu belirleyen bu
gönüllü elemanların temininden kurumda tutulözel amaç, insan kaynağına
masına, iş tatminlerinden eğitimlerine, ücretlerinilişkin bütün süreçlerde
den performans değerlendirmesine kadar bütün
belirleyici bir rol oynar.
insan kaynağı işlevlerini şekillendirir. Kurum iklimi
ve kültürünü de derinden etkileyen bu amaç, günlük işlerden kısa, orta ve uzun
vadeli hedeflere kadar bütün yapılacakları, üretilmeye talip olunan sosyal değer
üzerinden tanımlar. Bir STK için varoluşunu özetleyen bu amaç ve bununla ortaya çıkan değerler, rekabetçi üstünlüğünü oluşturan en önemli ve taklit edilemez
özellikleri ortaya koyar. Dahası bu özellikler, insan kaynağının temini, tutulması ve
tatmini açısından da çoğu zaman kolayca fark edilemeyen ayırt edici ve tanımlayıcı bir çerçeve çizer.
İnsan kaynakları yönetimi uygulama ve politikaları, STK’yı var eden amaç ve sosyal
değer dikkate alınarak oluşturulur, çünkü kurumun beşerî ve sosyal sermayesi de
bu amaç ve değerler etrafında şekillenmiştir. Beşerî sermaye, kurumdaki çalışanların beceri, nitelik ve tutumlarının tümü iken sosyal sermaye, beşerî sermayenin
de içinden çıktığı STK’nın içinde yaşadığı ilişki ağlarına işaret eder. Dolayısıyla bir
STK’nın insan kaynağını yönetmek, içinden çıktığı ve etkileşim hâlinde olduğu beşerî ve sosyal
İnsan kaynakları yönetimi
sermayeyi dikkate almayı gerektirir. Buna bir de
uygulama ve politikaları,
STK’yı amaç ve hedeflerine ulaştırmak için bu iki
STK’yı var eden amaç
kaynaktan azami verim almayı sağlayan ve yine
ve sosyal değer dikkate
bu iki kaynaktan beslenen yönetim sistemini eklealınarak oluşturulur, çünkü
mek gerekir. Dolayısıyla amaç ya da varoluş gayesi,
kurumun beşerî ve sosyal
sermayesi de bu amaç
bir STK’nın iş yapma biçiminden insan kaynağına
ve değerler etrafında
yönelik politikalarına, çevre ile ilişkilerinden straşekillenmiştir.
tejisine kadar bütün işlev ve süreçlerini derinden
etkiler (Fenton ve Inglis, 2007).
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Çalışanlar
Yapılan araştırmalar, STK çalışanlarının kâr amaçlı kurum çalışanlarına göre amaç,
öncelik, değer ve gereksinimler açısından farklılaştığını ortaya koymuştur (Fenwick, 2005; Minkoff ve Powell, 2006). Buna göre STK çalışanları, belli bir misyon ya
da gaye için çalışan, sosyal değer üretmeyi önceleyen, fedakârlık ve diğerkâmlık
hisleri ile hareket eden insanlardır. Sosyal değer üretmeye, kariyerlerinden daha
çok önem vermektedirler (De Cooman vd., 2011). En önemli özellikleri de ücret
ya da maddi diğer araçlar ile değil içsel motivasyon
STK çalışanları, belli
araçları ile güdülenmeleridir (Borzaga ve Tortia, 2006;
bir misyon ya da gaye
Nickson vd., 2008; De Cooman vd., 2011). Mesleki
için çalışan, sosyal
etkinlik arayışı, özerklik, insanlarla birlikte çalışma
değer üretmeyi
tercihleri, diğerkâmlık, kişisel gelişim, sosyal ilişkiler,
önceleyen, fedakârlık ve
beceri çeşitliliği ve gelişme fırsatları, bu çalışanların
diğerkâmlık hisleri ile
önem verdiği belli başlı içsel motivasyon araçlarıdır
hareket eden insanlardır.
(Schepers vd., 2005).
STK’ları diğer özel kurumlardan ayıran en önemli farklardan bir tanesi, profesyonel
çalışanlar yanında gönüllülerle çalışmalarıdır. Gönüllüler; insani değerler, kendini
ve başkalarını daha iyi anlamak, sosyal itibar, kariyer, olumsuz duyguları azaltmak
ve olumlu duygularını geliştirmek amaçlarından bir veya birkaçı ile hareket ederler (Clary vd., 2007). Gönüllü çalıştırmanın kendine mahsus doğası, bu amaçların
gözetilmesi kadar gönüllülerin temini, seçimi ve kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirilmesinde de mevcut insan kaynakları uygulamalarının dışında özel
bir içeriği zorunlu kılar. Dahası STK’larda çalışan ücretlilerle gönüllüler arasındaki
ilişkiler de STK’lardaki insan kaynakları yönetiminin kâr amaçlı kuruluşlarda olmayan ayrı bir boyutuna işaret eder.
Gönüllülerin ücretlilerle birlikte yönetimi, kurumun tüm paydaşlarını kapsayan
psikolojik bir sözleşme gerektirir. Bu sözleşmenin temelinde, gönüllü temini ve
gönüllülerle kalıcı ilişkiler geliştirilmesine yönelik
STK’ları diğer özel
sürdürülebilir bir politika olmalıdır. Kalıcı gönüllü
kurumlardan ayıran
katkısı, gönüllülerin etkin ve verimli istihdamı ancak
en önemli farklardan
sürekliliği olan bu tür bir politika ile mümkündür. Bu
bir tanesi, profesyonel
politikanın üç faydası vardır;
çalışanlar yanında
gönüllülerle çalışmalarıdır.
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STK, gönüllülerinden beklentilerini karşılar,
Gönüllüler, gönülle yaptıkları faaliyetlerini disiplinli ve
sürekli hâle getirebilirler,
Ücretli ya da tam zamanlı çalışanların, gönüllülere yönelik
geliştirecekleri olumsuz yargılar en az düzeye iner.
Ücretlilerin gönüllüler ile birlikte çalıştığı bir ortam, STK’larda insan kaynakları yönetiminin en özgün boyutunu teşkil ettiğinden insan kaynakları uygulamaları ile
gönüllü yönetiminin gerektirdiği ilkelerin uyumlaştırılması temel amaç olmalıdır
(Arslan, 2018).

Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Kaynakları
Yönetiminin İşlevleri
İnsan kaynakları yönetimi, bir kurumun insan kaynakları ile ilgili her türlü faaliyetinin, bireysel, kurumsal ve sosyal amaçlar çerçevesinde planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, eş güdümünün yapılması ve denetiminden birinci derecede
sorumlu olan birimdir (Boselie, 2009). Gönüllü ya da ücretli olsun bir çalışan ile kurumu arasında meydana gelebilecek tüm ilişkiler, insan kaynakları yönetimi kapsamı içerisindedir. Bir çalışanın örgüte dâhil olmasından işten ayrılmasına kadar
geçirdiği süreç içerisinde karşı karşıya kaldığı insan kaynakları uygulamaları, insan
kaynakları işlevleri olarak adlandırılmaktadır. Belli başlı insan kaynakları işlevleri;
işe alma ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, güdüleme, performans yönetimi, ücretleme, çalışma ilişkileri ve güvenlik olarak sıralanabilir.

İşe Alma ve Yerleştirme
İşe alma yerleştirme işlevi, kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikte ve sayıda elemanın
istihdamı için kurumdaki işlerin analizi, insan kaynakları planlaması yapılması, boş
pozisyonlara yerleştirilecek adayların toplanmaBelli başlı insan kaynakları
sı, toplanan adaylar arasından seçilenlerin boş
işlevleri; işe alma ve
pozisyonlara seçilmesi ve yerleştirilmesi olarak
yerleştirme, eğitim ve
tanımlanabilir. Bu işlev başlığı altında yapılan
geliştirme, güdüleme,
faaliyetler, iş analizi ve tasarımı, insan kaynakları
performans yönetimi,
planlaması, aday toplama, seçme-yerleştirme ve
ücretleme, çalışma ilişkileri ve
uyumlaştırma olmak üzere beş kısımda incelegüvenlik olarak sıralanabilir.
nebilir (Arslan, Çetin ve Dinç, 2018).
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İş Analizi ve Tasarımı
İş analizi; kurumda yer alan tüm işlerin, bu işler için gerekli nitelik, yetenek ve
yetkinliklerin belirlenmesi sürecine verilen addır. Bir STK’da hangi işlerin yer aldığı; gözlem, anket ya da karma yöntemlerle belirlenebilir. Buradan elde edilecek
bilgilerle iş tanımları ve iş gerekleri oluşturulur. İş tanımı, işin ne olduğunu; iş gerekleri, çalışanın bu işe yönelik hangi niteliklere sahip olması gerektiğini gösterir. İş tasarımı ise kurumdaki iş ve görevlere ilişkin anlamlı yapısal düzenlemeleri
içerir (Arslan, Çetin ve Dinç, 2018). İş analizi ve tasarımının STK’nın misyonu ve
vizyonu ile bütünleşmiş, tecrübeli çalışanlar ya da uzmanlar tarafından yapılması
önemlidir.

İnsan Kaynakları Planlaması
Kurumun stratejisini ve amaçlarını destekleyecek görevler için doğru zamanda,
doğru niteliklerde ve doğru sayıda elemanın bulunması sürecine insan kaynakları
planlaması adı verilmektedir. Amaç, mevcut insan kaynakları potansiyelini değerlendirmek ve yapılacak faaliyet planlamasına göre insan kaynağı arz ve talebini ortaya çıkartmaktır. Genellikle proje temelli çalışan STK’larda planlama gerek doğru
zamanda, doğru niteliklere sahip çalışan ya da gönüllü temini ve gerekse temin
edilen insan kaynağından azami istifade ve verimlilik için hayati öneme sahiptir
(Belcourt ve McBey, 2007).

Aday Toplama
Aday toplama, STK’nın mevcut ve gelecekteki boş pozisyonlar için seçim yapılabilecek sayıda başvuru içerisinden potansiyel adayları tespit etmesi işlemidir.
Aday toplama işleminin amacı, boş pozisyonların ve iş arayanların en uygun şekilde eşleştirilmesidir. Bunun yapılabilmesi için STK’nın bir aday havuzuna sahip
olması önemlidir. Bu havuzun adaylarını belli nitelik ve yeteneklerine göre tasnif eden, sürekli güncellenen ve genişletilen bir içeriğinin olması bu süreci etkin
kılacaktır. Günümüzde STK’lar proje temelli çalışmalarından ötürü geçici sözleşmelerin artması, yüksek personel devir hızı ve daha az nitelikli eleman istihdamı
gibi nedenlerden ötürü aday toplama sürecinde zorluklarla karşılaşmaktadırlar
(Akingbola, 2004).
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Seçme ve Yerleştirme
Seçme, belli bir iş için en uygun adayı, en az maliyet ve en kısa zamanda bulma sürecidir. Seçme sürecinde özgeçmiş inceleme, testler, mülakatlar, referans doğrulama
gibi farklı birtakım aşamalar bulunur. Adaylara sözü edilen aşamaların hepsi adım
adım uygulanabileceği gibi belli bir basamakta diğer adaylara göre düşük performans gösteren adayların elenmesi yöntemi de kullanılabilir. Seçme işleminde kullanılan testlerin ve diğer seçme araçlarının her aday için aynı sonuçları vermesi beklenir. Ayrıca seçme araçlarının içeriğinin doldurulması beklenen pozisyon ya da işle ilgi
derecesi de önemlidir (Arslan, Çetin ve Dinç, 2018). Bu sürecin etkinliğinin ölçülmesi
bağlamında yerleştirme maliyeti, istihdam başına maliyet, boş pozisyonu doldurma
zamanı, mülakat başına istihdam, özgeçmiş sayısı, kabul oranları ve kaynağa göre
istihdam gibi farklı İK ölçüm araçları kullanılabilir (Akingbola, 2015, s. 141).

Uyumlaştırma
STK’ya yeni alınan elemanların gerek çalışma birimlerine gerekse kuruma uyumlarının sağlanması için yapılan faaliyetler, yeni elemanların sahip olduğu nitelik ve
yeteneklerle, işin gerektirdiği nitelik ve yetenekler arasında bir uygunluğun bulunmasını ve çalışan ya da gönüllünün yeni dâhil olduğu ortamı benimsemesini amaçlar. Uyumlaştırmada işin çalışana ve çalışanın işe uyumu olmak üzere iki boyuttan
söz edilebilir: İşin çalışana uyumu, çalışan ya da gönüllünün rahat ve etkin çalışmasını sağlayacak koşulları oluşturmakken çalışanın işe uyumunun sağlanması, işten
tatmin duymak ve verimli olmak ile ilgili faaliyetleri kapsar (Akingbola, 2015, s. 140).
Kapsamlı bir uyumlaştırma programı, aday toplama sürecinde başlar. Bu aşamada
STK kültürüne ve mevcut kuralların bütününe uyabilme potansiyeli taşıyan adayların toplama işlemine dâhil edilmesine dikkat edilmelidir. Aday seçmede de aynı
ölçüler gözetilmeli ve adaylarda kurumun sosyal çevresine uyum sağlayabilme
özelliği de aranmalıdır. İstihdamına karar verilen adayların STK’ya uyumlaştırılması
sürecinde her bölümün faaliyetleri, çalışma biçimi ve iç kültürü dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda kurum birimleri kendi elemanlarına yönelik ve bölümle ilgili özel
konuları içeren programlar düzenleyebilirler.
STK’larda insan kaynakları temininde en önemli konu, gönüllüler ile ücretli çalışan
sayısı arasındaki altın oranı bulmaktır. Altın oran; hangi pozisyonlarda, hangi sayıda ve ne tür niteliklere ihtiyaç duyulduğu kadar, bunların ne kadarının ücretli ne
kadarının gönüllülerle karşılanacağının belirlenmesidir (Arslan, 2018). Burada üç
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temel ölçüt; ulaşılabilirlik, maliyet ve niteliktir.
Ulaşılabilirlik, ihtiyaç duyulan iş gücüne istenilen zamanda ulaşmayı; maliyet, bunu en düşük
bütçe ile gerçekleştirmeyi ve nitelik, belli pozisyonlar için gereken yetkinliklerin ücretli ya da
gönüllülerden teminini ifade eder (Von Eckardstein ve Brandl, 2004). STK’larda profesyonelleşme ve kurumsallaşma düzeyi arttıkça ücretlilerle çalışma eğilimi daha baskın
hâle gelir. Bu bir taraftan maliyet artışı anlamına gelirken diğer taraftan STK’nın
gönüllü cezbetme yeteneğini azaltır.

Gönüllülerin; gerek gönüllü
talebinin çeşitliliği ve
yoğunluğu gerekse kısa
dönemli çalışma sürelerine
sahip olmaları yüzünden temini
ve elde tutulması zordur.

Gönüllülerin; gerek gönüllü talebinin çeşitliliği ve yoğunluğu gerekse kısa dönemli çalışma sürelerine sahip olmaları yüzünden temini ve elde tutulması zordur.
Dahası belli bir proje ve süreç için temin edilen gönüllülerin uyumlaştırılması ve
eğitimi, bir diğer ifade ile istenilen niteliklere kavuşmalarının sağlanması zaman
ve maliyet gerektirir. Diğer taraftan gönüllü tercihini, mevcut ücretli çalışanların
kendi pozisyonlarını tehdit edici bir gelişme olarak görmeleri muhtemeldir. Bu
açıdan toplam iş gücü içerisinde gönüllülerin payının ne olması gerektiği birçok
unsuru göze alarak karar vermeyi gerektirir. Bu, insan kaynakları işlevlerinin tümünü farklı boyutlarda etkiler. Örneğin; eğitim bütçesinde gönüllüler için mi yoksa
ücretli çalışanlar için mi daha çok pay ayrılması gerektiği sorusunu ele alalım. Bir
taraftan gönüllüler bedava iş gücü olarak görülse de uyumlaştırma ve gereken
niteliklerin sağlanması belli düzeyde eğitim harcaması gerektirecek, bu da eğitim
bütçesinden belli bir payın ayrılmasını zorunlu kılacaktır. Kurum, bu payı artırmak
yerine ücretli çalışanlara yönelik eğitim harcamalarını artırmayı tercih edebilir. Ücretli çalışanların eğitimine yönelik böyle bir tercih, gönüllülere görece daha uzun
çalışma sürelerine sahip oldukları için eğitim maliyetlerine olumlu yansıyabilir;
ancak bu tercih, her seçimin bir alternatif maliyeti olduğundan kurumun gönüllü cezbetme yeteneğini köreltebilir. Dolayısıyla gönüllü-ücretli çalışan sayısında
dengeyi bulmak, STK’daki her insan kaynağı işlevini yakından etkileyecek önemli
bir konudur (Renz ve Herman, 2016).

Eğitim ve Geliştirme İşlevi
Eğitim ve geliştirme işlevi, çalışanların kuruma girişinden ayrılıncaya kadar geçen sürede, performanslarının artırılması için yönetimce girişilen çabaların tümü
olarak tanımlanabilir. Bu işlev, kurumda bulunan çalışanların tümünün sadece fa66
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aliyet konuları ile ilgili olarak değil her yönden gelişimlerine zemin hazırlayacak
programlar düzenlenmesini içerir. Bu işlevin en önemli özelliği, süreklilik gerektiren bir niteliğe sahip olmasıdır. Eğitim (training) kavramı ile çalışanın işini daha
etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak bir gelişim ifade edilirken
gelişim (development) kavramı ile çalışanların potansiyellerinin işlevselleştirilmesi, bir diğer ifade ile ilgilerinin ve yeteneklerinin geliştirilerek değişime ayak uydurmalarının veya geleceğe hazırlanmalarının sağlanması anlatılmaktadır (Arslan,
Çetin ve Dinç, 2018).
Çalışanlara ve gönüllülere sadece belli dönemler için değil tüm kariyer hayatları boyunca faydalanabilecekleri gelişim programları uygulanmalıdır. Bu anlamda
STK’ların insan kaynağını cezbetme ve elde tutma açısından en önemli işlevinin
eğitim ve geliştirme işlevi olduğu söylenebilir. STK’lar insan kaynağının sürekli
kendisini geliştirdiği, öğrendiklerini uyguladıkları ve uyguladıkları ile yeni değerler ürettikleri “öğrenen örgütler” olmak zorundadırlar. Öğrenen örgütler, tüm birimleri ve çalışanları ile sürekli bir öğrenme ve yenilenme çabası içerisinde olan,
kuram ile pratik arasında ilişki kuran, öğrenme çıktılarını değişen çevre koşullarına
uymakta kullanan ve böylece değişen, gelişen, kendini yenileyen dinamik örgütlerdir (McMullen ve Schellenberg, 2003).
Eğitim ve geliştirme işlevinde temel amaç, çalışanların performanslarına yönelik
bir iyileştirmenin ve dolayısıyla da verimlilik artışının sağlanmasıdır. Düzenlenecek
eğitim programları, çalışanların ve gönüllülerin potansiyellerinin açığa çıkarılıp
işlevsel hâle getirilmesini de amaçlamalıdır. Eğitim programlarının düzenlenmesinde ilk adım, STK’nın somut eğitim gereksinimlerinin belirlenmesidir. İşletmenin
her dönem için belirlediği amaçlar, bu amaçlara ulaşmak için yapılması gereken
yeni görevler anlamına gelir. Çalışanların yeni görevleri yerine getirmeleri için
kazanmaları gereken davranışlar ve çalışanların bu görevleri yerine getirmelerine engel olan eksiklikler, eğitim gereksinimini ortaya çıkarır. Bu gereksinimlerden
yola çıkarak hazırlanan eğitim programları, üretkenliğe ve verimliliğe olumlu katkıda bulunacaktır.
Çalışanlara ve gönüllülere
Eğitim programları işbaşı eğitim programları ve
iş dışı eğitim programları olmak üzere iki kısımda
incelenmektedir. Çalışana işini yerine getirirken
verilen eğitim olarak tanımlanan iş başı eğitimde,
çalışanın görevlerini aksatmadan, öğrendiklerini
anında uygulama olanağı ve fırsatı bularak işle ilgili
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Eğitim kavramına göre daha
soyut bir kavram olan geliştirme
faaliyeti ile çalışanlara geleceğe
yönelik yeni davranışlar
kazandırma, potansiyellerinin
açığa çıkmasını sağlama ve ilgi
ve yeteneklerini zenginleştirme
amaçları güdülür.

görevleri öğrenmesi amaçlanır. Çalışanın işinin
başından uzaklaştırılarak kurum içinde veya dışında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ise
iş dışı eğitim adı verilmektedir (Arslan, Çetin ve
Dinç, 2018).

Düzenlenen eğitim programlarının başarıya
ulaşması için çalışanlar motive edilmeli, geri
besleme ile eğitim güçlendirilmeli, görevlere
yönelik pratik çalışmalar yapılmalı, öğrenilenlerin işe aktarılabilir olmasına dikkat edilmelidir. Bu bağlamda eğitim içeriğinin
somut kurum gereksinimleri ile bağını kurmak, STK yönetiminin en temel sorumluluklarından bir tanesidir.
Eğitim kavramına göre daha soyut bir kavram olan geliştirme faaliyeti ile çalışanlara geleceğe yönelik yeni davranışlar kazandırma, potansiyellerinin açığa çıkmasını sağlama ve ilgi ve yeteneklerini zenginleştirme amaçları güdülür. Bu kavram
altında yapılan faaliyetler, çalışanların beşerî, kişisel, kavramsal ve analitik yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik programlardan oluşur. Bu bağlamda STK’larda
çalışanlara yönelik geliştirilmesi beklenen nitelikler şu şekilde sıralanmıştır:
Yeni program geliştirme yetkinliği,
İş birliği becerileri,
Fon toplama becerileri,
Proje sonlandırma becerisi,
Hedefler tutturuluyor mu?
Yönetim becerileri,
Lobi becerileri,
İK faaliyetlerini yönetebilme becerileri,
Kamu yetkilileri ile ilişkileri yürütme becerileri,
Belgeleme çalışmalarına öncülük yeteneği,
Üst yönetimle etkileşim becerisi,
İK geliştirme becerisi,
Çalışanları değerlendirme becerisi (Herman ve Heimovics, 1989).
Çalışanların geliştirilmesi ve potansiyellerinin açığa çıkarılması kapsamında incelenecek bir örgütsel faaliyet de kariyer gelişimidir. Kariyer gelişimi, bireysel kariyer
amaçlarıyla örgütsel olanakların uzlaştırılmasını içeren uzun soluklu çalışmalar68
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dır. Çalışanların kariyer seçimleri, kariyer seçimlerine uyum sağlayarak yeterlilik
ve kendilerine saygı gereksinimlerinin tatminine katkı sağlayan faaliyetler; kariyer gelişimi olarak adlandırılmaktadır. STK’lar, eğitim ve geliştirme işlevi ile ilgili
planlama ve faaliyetlerini yaparken çalışanların kariyer gelişimlerini de dikkate
almalıdırlar. Böylece kurumda var olan kariyer fırsatları ile çalışanların beceri ve
gereksinimlerinin uzlaştırılması mümkün olacaktır. Kariyer gelişim programı ile
desteklenmiş eğitim ve geliştirme işlevi, insan kaynaklarının etkin kullanımını
sağlar, çalışanların tatminine, işe bağlılığına ve kuruma sadakatine olumlu katkıda
bulunarak verimliliği ve iş başarısını artırır.

Güdüleme
Güdüleme işlevi, çalışanların kuruma bağlılıklarının arttırılması, bireylerden kaynaklanan örgütsel sorunların çözülmesi ve bireyin işine gönüllü olarak daha çok
eğilerek sonuçta bireysel doyuma ulaşmasının gerçekleştirmesine yönelik faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır.
Güdüleme işlevi ile çalışanların ve gönüllülerin gereksinimlerinin karşılanması ve
böylece ortak bir vizyonu paylaşarak etkin ve verimli bireyler hâline getirilmesi
amaçlanmaktadır. Çalışanların performansları, onların nitelikli olmaları yanında işi
yapma isteklerine de bağlıdır. Bu işlevle çalışanlarda işi yapma isteği uyandırmaya
çalışılır. Bu ise ancak onların gereksinimlerinin giderilmesi ile mümkün olacaktır.
Çalışanların yaşamı, çevresi, öğrenimi, vb. etkenler sonucu oluşmuş gereksinimleri, çeşitli özendirme araçları ile karşılanarak güdülenmeleri ve iş görme isteklerinin
artması sağlanır (Arslan, Çetin ve Dinç, 2018).
STK’lar üzerine yapılan çalışmalar, bu kurumlardaki çalışanların güdülenmesinde
kurumun gayesi ve değerlerine bağlılığın önemli olduğunu göstermiştir (Salamon, 2002). Kurumun, kendisini var eden değerlere bağlılığı, aynı amaçlarla kurumda yer alan çalışanların da bağlılığını olumlu etkilemektedir. Diğer taraftan
içsel motivasyon araçları ile daha çok güdülenen STK çalışanları için yönetim desteği,
STK’lar üzerine yapılan
yardımlaşmayı öne çıkaran bir örgüt kültürü,
çalışmalar, bu kurumlardaki
iş birliği ve yardımlaşmayı seven çalışma arçalışanların güdülenmesinde
kadaşları, kurum içi etkin iletişim, özerklik ve
kurumun gayesi ve değerlerine
yüksek düzeydeki sorumluluk, olumlu etkiler
bağlılığın önemli olduğunu
meydana getirmektedir.
göstermiştir.
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Performans Değerlendirme
STK’da bulunan çalışan ve gönüllülerin çalışmalarına ve başarı düzeylerine dair
değerlendirmeler, performans değerlendirme olarak adlandırılmaktadır. Bir başka
açıdan performans değerlendirme, çalışanın yeteneklerinin işin nitelik ve gereklerine ne ölçüde uyup uymadığını araştıran ya da işteki başarısını belirlemeye çalışan objektif analizler ve sentezlerdir.
Performans değerlendirmede temel amaç, geri
beslemeyi sağlamaktır. Geri besleme, çalışanlara
ya da gönüllülere belli bir dönem için belirlenmiş amaçlara ulaşıp ulaşamadıkları ve ne derecede başarılı oldukları ile ilgili bilgilerin verilmesi, aynı bilgilerle sonraki planlamaların etkinliğinin artırılmasıdır. Geri besleme; ücret artışı, eğitim, yükselmeler, yatay geçişler gibi çalışanlarla
ilgili kararların alınmasında yardımcı olur. Eğitim
programları ile desteklenmiş bir geri besleme faaliyeti, çalışanların gelişimine
katkıda bulunur. Ayrıca dönemlere ait performans değerlendirmelerinin tasnifini sağlayarak çalışanların dönemlere göre eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinin ve daha adil bir performans değerlendirme sisteminin kurulmasının yolunu
açar. Belli aralıklarla uygulanacak performans değerlendirme, çalışanların işlerinde gösterdikleri gayretlerin değerlendirilmesini sağlayarak kurum içi şikâyetlerin
azalmasına yol açar bu da verimlilik artışını getirir (Arslan, Çetin ve Dinç, 2018).

Belli aralıklarla uygulanacak
performans değerlendirme,
çalışanların işlerinde
gösterdikleri gayretlerin
değerlendirilmesini sağlayarak
kurum içi şikâyetlerin
azalmasına yol açar bu da
verimlilik artışını getirir.

Bir performans değerlendirme sisteminin ilk adımı, STK’nın stratejik amaçları ile
uyumlu standartların belirlenmesidir. Standartların belirlenmesinde, ücret değerlemesinde bahsi geçecek iş değerlemesi sonuçlarından yararlanılır. Çalışanlar,
standartlar hakkında bilgilendirildikten ve yönetimin beklentileri açıklanıp ortaya
konduktan sonraki aşama, ölçme aşamasıdır. Ölçme esnasında neyin nasıl ölçüleceği açıkça belirlenmelidir. Bundan sonra standartlarla ölçümler karşılaştırılır ve
sapmalar hesaplanır. Sonuçlara göre çeşitli önlemler alınarak performans değerlendirme çalışmaları sona erdirilir.
Temel olarak performans yönetimi, yöneticilerin çalışanlar için destekleyici bir çalışma ortamı sağlamasına yönelik güncel bir iletişim sürecidir. Performans yönetiminde temel amaç, çalışanların performans takibi ile organizasyona en iyi katkıyı
sağlayacak geri bildirimin elde edilmesidir. Bu anlamda performans değerlendirme, eğitim ihtiyaçlarını belirleyen önemli bir kaynaktır ve diğer İK işlevlerini etkiler.
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Sivil toplum kuruluşları için performans standartları, ölçülmesi zor çıktılardan oluşur. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda bir performans yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak çoğu zaman ortak standartları belirlemenin güçlüğünden ötürü
karmaşık bir süreç olarak görünebilir. Ancak kurumun etkinlik ve verimliliğine ilişkin yıllara sâri ölçümler, çalışanlar ve gönüllülerden ne bekleneceğine dair standartların oluşması açısından önemlidir. Diğer taraftan proje temelli faaliyetlerdeki
zaman ve bütçe kısıtları söz konusu standartların belirlenmesini kolaylaştırabilir.
Bu konuda yaşanan bir diğer zorluk da çalışan ya da gönüllünün performans değerlendirmesini kimin yapacağına dairdir. Bu konuda farklı yöntemler söz konusu
olmakla beraber STK’larda tercih edilen belli başlı yöntemler; üst değerlendirmesi, ast değerlendirmesi, akran değerlendirmesi, hizmet alanların değerlendirmesi,
takım değerlendirmesi ve 360 derece değerlendirme şeklinde sıralanabilir (Akingbola, 2015, ss. 173-175).

Ücretleme
Ücretleme; çalışanların tatmin olacağı bir ücret sisteminin oluşturulması olarak
tanımlanmaktadır. Ücretleme, kâr amaçlı kuruluşlarda üretkenliğin ve verimliliğin
artırıcı rolü ile çalışanların güdülenmelerini sağlayan en önemli özendiricilerdendir. Diğer taraftan işletmelerdeki verim düşüklüklerinin ve çalışan şikâyetlerinin
başlıca nedeni de yine ücret ve ödüllendirme sistemleri ile ilgilidir. STK’larda ise
çalışanların içsel motivasyon araçları ile daha çok güdülenmeleri, ücretleme konusunun bir güdüleyiciden daha çok hijyen faktör olarak ele alınması sonucunu doğurmaktadır. Ancak STK’lar da ücret ve ödüllendirme sisteminin oluşumunda kâr
amaçlı kuruluşların dikkate aldığı temel noktalara dikkat etmelidirler. Bu noktaları
kısaca; ücretlemenin çalışanların başarı düzeyleriyle doğrudan ilişkisinin olması,
eşit işe eşit ücret uygulanması, sektör ve piyasa koşullarının göz önüne alınması,
ücret sisteminin kurumun çalışma konusuna ve iş yapısına uygunluğunun sağlanması
Ücretleme çalışanların başarı
olarak sıralayabiliriz.
düzeyleriyle doğrudan ilişkili
Ücret sisteminin kurulmasında faydalanılan önemli bir çalışma da iş değerlemesidir.
İş değerlemesinde, kurumda bulunan her
işin göreceli değeri, iş analizi sonuçlarından
faydalanılarak hesaplanır. İş değerlemesinde, işlerin sıralamasında ve değerlerinin
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belirlenmesinde hangi ölçütlerin uygulanacağı çok
önemlidir. Bununla beraber STK’lar, ücret ve ödüllendirme sistemlerini kendi başlarına oluşturma
olanağına sahip değildirler; ücret ve ödüllendirme
sistemi oluştururken kurum içi ve dış birtakım etkenleri göz önüne almak zorunda kalırlar. Kurum
dışı etkenler; iş gücü arz ve talebi, sektör ve piyasa
ücret düzeyi, asgari ücret; kurum içi etkenler ise performans değerlendirmesi sonuçları, iş değerlemesi, kurumun ekonomik gücü vb. olarak sıralanmaktadır.

STK’larda uygulanan ücret
ve ödüllendirme sistemleri,
faaliyet gösterdikleri alan
yapıları, özellikleri ve
niteliklerine göre farklılık
göstermektedir.

STK’larda uygulanan ücret ve ödüllendirme sistemleri, faaliyet gösterdikleri alan
yapıları, özellikleri ve niteliklerine göre farklılık göstermektedir. Genellikle ücret
ve ödemeler doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki kısımda incelenir. Doğrudan
ödemelerde performansa göre farklılaşan sabit ve değişken ödemeler şeklinde iki
kısım olabilir. Dolaylı ödemeler ise doğrudan nakit şeklinde yapılmayan sigorta,
esnek çalışma koşulları, hastalık izni vb. birtakım haklar olarak farklılaşmaktadır
(Akingbola, 2015, ss. 196-212).
Yapılan araştırmalar, STK’lardaki ücret düzeylerinin özel sektöre göre düşük olduğunu göstermiştir. STK’ların buna rağmen nitelikli çalışanları çekebilmesi ve
elinde tutabilmesi, sundukları esnek çalışma şartları, özerklik vb. gibi ikame haklar nedeniyledir. Diğer taraftan STK çalışanlarının görece düşük ücretlere razı
olmalarında içsel motivasyona sahip olmaları, değer temelli bir işi ve ortamı gönüllü olarak tercih etmeleri de önemli bir etken olarak ifade edilmektedir (Preston, 1989).

Çalışma İlişkileri ve Güvenlik
Çalışma ilişkileri ve güvenlik; çalışanların beden ve ruh sağlığını korumak, çalışanın iş akışında meydana gelebilecek durumlara karşı gerekli önlemleri almak, tatil, sigorta, emeklilik, doğum izni, evlilik yardımı, hastane yardımı vb. yan hakları
sağlamak olarak tanımlanabilir. STK’lar bu açıdan özel sektöre göre daha esnek ve
çalışan dostu politikalar izlemektedir.
Çalışma ilişkileri ve güvenlik işlevinde çalışanın sağlık, güvenlik gereksinimlerinin
yanı sıra kendisine ve ailesine yönelik yan hakların sağlanması amaçlanır. İnsan
kaynakları yaklaşımında koruma ve tutma sadece kurum ve çevresi ile sınırlı değildir. Çalışanın kurum dışı hayatı da verimliliğini ve üretkenliğini yakından etkile72
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mektedir. Bunun için kurum içinde olduğu kadar kurum dışında da gereken önlemler alınması amaçlanır.
Çalışma ilişkileri ve güvenlik işlevi kapsamında değerlendirilecek bir diğer konu
da sosyal güvenlik, işsizlik, yaşam ve kaza sigortaları, emeklilik hakkı ve ikramiyesi,
kıdem tazminatı vb. yan haklardır. STK’larda çalışanlara yönelik belli düzeylerde
sağlanan bu tür hakların gönüllüler için sağlandığını söylemek zordur. Gönüllülerin beden ve ruh sağlığını koruyacak, gönüllülük faaliyetleri akışını aksatmayacak
izin, çalışma saatleri, tatil, sigorta, sağlık yardımı ve erişilebilirlik vb. yan hakların
sağlanması hem çalışan-gönüllü dengesi hem de özendirici bir iş ortamı açısından
önemlidir (Arslan, 2018).

Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Mimarisi
STK’lar içinde faaliyet gösterdikleri sosyal çevreden etkilenen, kendi iç ve dış çevresiyle özgün karaktere sahip yapılardır. Mütevelli, yönetim kurulu, çalışanlar, gönüllüler, bağışçılar, kamu, diğer STK’lar gibi çok farklı beklenti ve rolleri ile paydaşları olan STK’lar, iç ve dış çevreleri ile kendilerine özgü bir iklim ve kültür oluştururlar. STK’nın insan kaynağına yaklaşımını doğrudan etkileyen bu kültürle ortaya
çıkan İK politikaları, istihdam biçimi, gönüllüye yaklaşım gibi etkenler, kurumun
İK mimarisini şekillendirir. Yukarıda ifade edilen insan kaynakları işlevlerinin ortak bir amaç doğrultusunda bütünleştirilmesi ve uyumlaştırılması, İK mimarisi ile
mümkündür.
İK mimarisinin nasıl ortaya çıktığına dair yazında iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisine göre kurumun stratejik amaç ve hedefleri, İK mimarisini
şekillendiren başlıca etkenlerdir. Çevre, paydaşlar ve koşullar gibi dış unsurlara
odaklanan bu yaklaşım, İK mimarisinin kurumun stratejisini desteklediği ölçüde
etkin ve verimli olacağını öngörür. Bu yüzden kurumlar, İK politikalarını ve süreçlerini, kurumun stratejisini destekleyecek şekilde oluşturmalıdır. Dolayısıyla İK mimarisi, değişime ayak uydurmak, paydaşlara değer sağlamak ve rekabetçi üstünlük kazanmak için kurgulanmış bir yapıdır. Stratejinin İK uygulamaları ve süreçleri
ile bütünleştirilmesi ile sadece o STK’ya has bir İK mimarisi oluşması sağlanacaktır
(Ridder ve McCandles, 2010).
İK mimarisinin nasıl ortaya çıktığına dair ikinci yaklaşım, kaynak kavramını esas
alır. Buna göre kurumların değişim ve dönüşümle baş edebilmeleri, kaynaklarının
yeterli olup olmadığı ve bunları etkin kullanıp kullanmadıkları sorusu ile doğru73
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dan bağlantılıdır. Bu yaklaşım, kuruluşun sahibi olduğu veya kontrol ettiği kaynaklarla, insan kaynağı yeteneklerinin birleştirilmesini amaçlar. Kaynaklarla yetenekleri bir fırsat alanı olarak gören bu yaklaşıma göre
İK mimarisi, kurumun başarısı için gerekli İK davranışını
tanımlar ve bu kaynakları, İK uygulamaları tarafından
desteklenen stratejik seçeneklere aktarır (Ridder ve McCandles, 2010).

İK mimarisinde
çalışanlar ve gönüllüler,
bir maliyet unsurundan
daha çok yatırım
unsuru olarak görülür.

İK mimarisinde çalışanlar ve gönüllüler, bir maliyet unsurundan daha çok yatırım
unsuru olarak görülür. Çalışanlar, kuruluşun başarısına katkıda bulunan değerli
kaynaklardır. İK uygulamalarını genelgeçer uygulamalardan çok sahip olunan İK
tabanının özelliklerine göre şekillendiren ve biçimlendiren bu bakış açısı, STK’nın
kendine ait özellikleri, gayesi, çevresi ve biricikliği açısından da en uygun politikaların ortaya konmasını mümkün kılar. Bu bakış açısına göre kurumun en değerli
kaynağı olan insan unsurunun etkinlik ve verimliliğinin artmasının yolu, diğer kaynaklar da göz önüne alınarak tercih edilecek en uygun İK uygulamaları ile mümkün olacaktır (De Saà-Pèrez ve Garcia-Falcòn, 2002).
İK mimarisini şekillendiren stratejik bakış açısı mı yoksa kaynak yaklaşımı mıdır?
Aslında bu sorunun net bir cevabı yoktur; çünkü her iki bakış açısı da İK mimarisinin oluşmasında etkendir. Kurumlar, kendilerine ait özellikler ve çevreleri ile
uyumları çerçevesinde her iki bakış açısından birine yakınlaşırlar. Kurumların hangi bakış açısını nasıl tercih ettiğine dair Ridder ve McCandless (2010) tarafından
yapılan ve STK’larda stratejik odak ile kaynak yaklaşımı arasındaki tercihlere göre
şekillenen bir sınıflandırma, STK’larda farklı insan kaynakları yönetimi uygulamalarına dair yararlı bir çerçeve sunmaktadır.
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STK’larda insan kaynakları mimarisi, stratejik odak ile insan kaynakları yönetimi
arasındaki dengeye göre dört farklı STK tipi ortaya çıkartmaktadır:
İdari insan kaynakları yönetimi: Stratejik odak ve insan kaynakları vurgusunun her ikisinin de düşük olduğu STK’larda görülen İK mimarisidir. Kurumun
bir gelecek tasarımı yoktur ve çalışanlarına yatırım yapmaya istekli değildir. İK
faaliyetleri ve süreçlerinin asgari düzeyde yürütüldüğü bu kurumda çalışanların kurum stratejisi ile ilişkilendirilme düzeyi düşüktür.
Motivasyonel insan kaynakları yönetimi: Düşük stratejik odak ve yüksek
insan kaynakları vurgusu ile ortaya çıkan bu kurguda STK’nın varoluş gayesi
gerek çalışanların güdülenmesi gerekse elde tutulmaları açısından önemlidir.
Ancak çalışanların kurumun varoluş gayesi ile yüksek düzeyde bütünleşmelerinin kurumun stratejik yönelimi ve geleceğine etkisi sınırlıdır.
Stratejik insan kaynakları yönetimi: Yüksek stratejik odak ve düşük insan
kaynakları vurgusu ile ortaya çıkan bu kurguda dış taleplere yönelik tepkilere odaklanılmıştır. Kurumun varoluş gayesi ve gelecek öngörüsünden yola
çıkarak oluşturulan stratejik amaçların gerçekleştirilmesi öncelikli hedeftir.
Bu bağlamda ortaya çıkan fon bulma ve diğer baskılar, çalışanları olumsuz
etkileyebilir. Bu tür bir mimarinin olduğu kurumlarda çalışanlar, kendilerini
önemsiz görebilir ve kurumun varoluş gayesini sorgulayabilirler.
Değer odaklı insan kaynakları yönetimi: Yüksek stratejik odak ve yüksek
insan kaynakları vurgusu ile ortaya çıkan bu kurguda hem varoluş gayesinin
gerçekleştirilmesi hem de çalışan/gönüllü gelişiminin sağlanması birlikte
amaçlanır. Böyle bir mimaride kurum, çalışanlarının eşsiz nitelik ve yeteneklerine dayanarak içinde bulunduğu çevrede azami değer üretimini gerçekleştirir. Bu tür bir yapı, STK’nın tüm paydaşlarını tatmin edecek bir çeşitlilik ve
verimliliğe sahiptir.

Sonuç
STK’lar insani değerler için insanla, insana ulaşmaya çalışan değer temelli kurumlardır. Bu kurumların en önemli kaynağı, çalışanları ve gönüllüleridir. Çalışanları
ve gönüllüleri mutlu olmayan bir STK’nın ne sosyal değer üretmesi ne de amacını
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gerçekleştirmesi mümkün değildir. İnsan kaynakları uygulamalarını hem stratejik bakış açısı hem de kaynak temelli yaklaşımla bütünleştirerek değer temelli bir
mimariye kavuşmuş STK’lar, varoluş gayelerini ve gelecek öngörülerini gerçekleştirirken diğer taraftan çalışanlarına ve gönüllülere kendilerini geliştirici bir ortam
sağlayan kurumlar olmayı başarırlar.
STK’larda insan kaynakları işlevlerini, bütün faaliyet, politika ve süreçleri anlamlı
hâle getirecek şekilde uyumlaştıran bir İK mimarisi bu açıdan çok önemlidir. Bu
mimarinin kurumu gözeten bir stratejik bakış açısına sahip olması yanında çalışanı da dikkate alması beklenir. İnsan kaynaklarının bilgi, beceri ve davranışları,
kuruma rekabet avantajı sağlayacak ve misyon ve stratejik hedefleri yerine getirmesine yardımcı olacak çekirdek yetkinliklerle doğrudan ilişkilidir. Bu anlamda insan kaynakları yönetiminin, kurumun misyonu ve stratejisiyle ilişkilendirilmesi ve
bunlarla uyumlu politika ve süreçler şeklinde tanımlanması ve bunlar yapılırken
de çalışanların bireysel gelişim ve tatminlerinin de dikkate alınması temel amaç
olmalıdır. Kısacası STK’ların etkinlik ve verimlikleri, rekabetçi bir ortamda ayakta
kalmaları ve değişen çevre koşullarına uyum sağlamaları, kendilerini biricik kılan
gaye ve amaçlarını sürdürülebilir insan kaynakları politikalarına dönüştürebilme
becerilerinden geçmektedir.
Günümüzde insan kaynakları yönetiminin, yetenek yönetimi adı altında özel bir
forma evrildiği görülmektedir. İş dünyasının vasat ve sıradan elemanlar yerine
fark yaratacak nitelikli ve becerikli olanlara yönelik talebinin artması, emek yoğun
STK’ların nitelikli elemana erişimini kısıtlayacak bir gelişme olarak gözükmektedir.
STK’lar kamu ya da özel sektörle nitelikli insan kaynağına erişim konusunda kendilerini “piyasa” örgütü yapacak kurumsallaşma ve profesyonelleşme çabaları ile
yarışacaklarını düşünmemelidir. Onları üçüncü sektör olarak diğer iki sektörden
ayrıştıran ve dolayısıyla çalışanlar ve gönüllüler nezdinde değerli kılan kendine
mahsus özellikleri, değer ve diğerkâmlık odaklı faaliyetleridir. Sivil toplum faaliyetlerinin çeşitlemesi, genişlemesi ve yeni kuşakların daha çok talep ettiği bir sektöre dönüşerek cazibesini artırması, STK’ların kamu ve özel sektörden ayrıt edici
vasıflarına yoğunlaşmaları, bir diğer ifade ile rekabetçi özelliklerini geliştirmeleri
ile mümkün olacaktır. STK’ların bu gerçeği hiçbir zaman ihmal etmemeleri ve nitelikli insan kaynağını cezbetmek için hangi araçları öncelikle kullanacaklarını iyi
belirlemeleri bu açıdan önemlidir. İnsan kaynakları uygulama ve süreçlerini iyileştirme çabalarının da benzer bir öncelik sıralamasına tabi tutulması gerekliliği bu
bağlamda yapılacak yeni ve özgün çalışmalara kapı aralayabilir.
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Etkinlik Yönetimi

4

öğrenme
çıktıları

STK'larda bir etkinliğin fikirsel oluşum sürecinden en son aşamasına
kadar kontrollü, bilinçli yönetimini sağlayabilme
STK'larda etkinlik sürecinde karşılaşılan risk ve hataları en aza
indirebilme
Doğru görev dağıtımı ve çalışan/gönüllülerin etkinliğe
adaptasyonunun sağlanması
STK'larda internet sitesi, e-posta, sosyal medya, SMS, Google
reklamları ve aramaların tanıtım sürecinde etkin kullanımı
STK'larda faaliyetlere katılımı artırmanın yolları
STK'larda etkinlik süreçlerinde bilgi toplama ve bilgilerin etkin
kullanımı

Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkinlik Yönetimi

Giriş
Sivil toplum kuruluşlarının ilk kuruluş yıllarında etkinliklerini gerçekleştirmesi tek
başına bir başarı kriteri olarak yeterli görülebilirken ileriki aşamalarda etkinliklerin
bir sisteme bağlı, bilinçli bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi hedeflenmektedir.
Kuruluş aşamalarında STK’lar tarafından düzenlenen etkinlikler sıradan içeriklerle,
birkaç gönüllünün emek yoğun çalışması ile ortaya konabilirken kurumsallaşma
adımları ile birlikte etkinliklerin daha planlı bir şekilde idare edilmesi gündeme
gelmektedir. Ek olarak günümüz sivil alana yaklaşım tarzı, teknolojinin gelişmesi,
ucuzlaması ve yaygınlaşması ile birlikte STK etkinlikleri daha kalabalık, profesyonel/ücretli ve gönüllü kadronun ortak katkıları ile daha büyük bütçelerle, daha
sistematik, bilinçli ve teknoloji yoğun olarak gerçekleştirilmektedir.
Yapmak; ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek anlamlarına gelmektedir. Yönetmek ise bir kurumun, kuruluşun, işin yasalara, kurallara ve belli şartlara uygun şekilde işlemesini sağlamak, idare etmek veya birinin
bir konudaki etkinliğine, çalışmasına yön vermek, yönlendirmektir. Kelimelerin
anlamlarını etkinliklere uyarlarsak yapmak; uzmanlığa, sisteme, kurallara, takibe
gerek duyulmadan etkinliğin gerçekleşmesine vesile olmaktır. Yönetmek ise bir
etkinliğin gerçekleşmesine ortaya konulan emek ile aracı olunmaktadır. Ancak
buradaki emek; bilinçli, sistematik, kontrollü ve belirli kurallara uygundur. Artık
STK’lar için etkinliklerde hedef kitle ile daha sağlıklı ilişkiler kurmak, çalışanları ya
da gönüllüleri motive etmek, takipçileri ve bağışçıları ile iyi bir bağa sahip olmak,
daha fazla sosyal fayda üretmek, daha fazla bağış almak, daha verimli bir bütçe
kullanmak gibi kıstaslar önemli hâle gelmiştir.
STK’ların içsel motivasyonlarının yanında teknolojik ilerleme ve kurumsal şeffaflaşma ile birlikte bağışçıların, sponsorların ya da gönüllülerin katkıda bulundukları STK’ları ve onların etkinliklerini daha yakından takip eder hâle gelmiştir. Bu
durumlar STK’ları, kurumsal ve etkinlik bazlı daha şeffaf olmaya zorlamaktadır.
STK’lar artık gerçekleştirdikleri etkinliklerin daha verimli, etkin, sürekli, faydalı
olmasına daha fazla önem vermektedir. Tarifi yapılan bu tarz etkinliklerin hayat
bulması için bilinçli bir etkinlik yönetimi süreci gerekmektedir. Bir etkinliğin kapasitesi fark etmeksizin, belirli bir nizam ve kontrol ile yürütülürse etkinliğin sonucunda hedeflere ulaşmak daha mümkün hâle gelmekte, riskler en aza inmekte,
daha doğru bir bütçe kullanılmakta ve en yüksek çıktılar elde edilebilmektedir.
Kurumsal Yönetim El Kitabı’nın bu bölümü, kurumsallaşma aşamasında olan genel itibarıyla orta ve küçük ölçekli STK’ların etkinliklerinin daha verimli, etkin bir
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şekilde gerçekleştirmesine ve etkinliklerde belirli bir kalitenin sürekli hâle gelmesine katkıda bulunmak üzere bilgi, belge ve örnek çalışmaları sunmaktadır.
Birinci bölümde etkinlik ve etkinlik yönetimi tanımları, STK’lar için etkinlik yönetiminin faydaları ve etkinlik türlerine değinilmektedir. İkinci bölümde, etkinlik yönetimi süreçleri ve bu süreçlerdeki iş kalemleri genel olarak ele alınmaktadır. Üçüncü
bölümde, etkinlik yönetimi süreçlerinde planlama, detaylı bir şekilde anlatılmakta
ve her bir süreç için ne tarz planlamaların yapılacağına değinilmektedir. Dördüncü
bölümde, etkinlik yönetimi sürecinde tanıtım işleri detaylı olarak açıklanmakta ve
etkinlik yönetimin üç aşamasında da tanıtımın nasıl kurgulanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Beşinci bölümde, etkinlik süreçlerinde pratik uygulama ve
tecrübelere dayanarak oluşan uygulama, yöntem ve dokümanlar paylaşılmaktadır.
Etkinlik yönetimi bölümünde verilen örnekler; eğitim, araştırma, yayın, toplantı
tarzı faaliyetlere uygunmuş gibi gözükse de aslında tüm etkinliklere, ufak değişiklikler ile uyarlanabilmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkinlik Yönetimi Kavramı,
Önemi ve Türleri
Bu bölümde, sivil toplum kuruluşları tarafından icra edilen etkinlikler, kavramsal
olarak ele alınmakta; etkinliklerin yönetimi, önemi ve türlerine değinilmektedir.

Etkinlik ve Etkinlik Yönetimi Kavramları
“Etkinlik, bireyin ve toplumun olduğu her yerde gerçekleşebilecek planlı ya da plansız organizasyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bireyin topluma mal ettiği bir davranış
da etkinlik, bir kişi ya da kurumun planlı olarak bir amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği organizasyonlar da bir etkinlik olarak düşünülebilir” (Akay, 2014, ss. 55-56).
TDK’ya (2019) göre etkinlik; “etkin olma, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet” olarak
tanımlanmaktadır. Getz’e (2007, s. 19) göre ise “belirli bir yer ve zamanda, belirli
koşullar altında gerçekleşen dikkate değer bir olaydır.
STK’larda genellikle gerçekleşen etkinlikler: Açılış töreni, kongre, gösteri, konser,
yemek organizasyonu, festival-şölen fuar, yarışma, eğitim, rapor sunumu, yardım
kampanyaları, tanıtım, sanat-kültür-spor organizasyonları, sportif aktiviteler vb.
akla gelmektedir.
“Etkinlik yönetimi ise sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hizmet etmek için
tüm ayrıntıları önceden planlanarak gerçekleştirilen ritüelleri, sunum, performans
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veya kutlamaları tanımlamaktadır” (Peltekoğlu, 2014, s. 321). “İç ve dış sosyal paydaşlarla iletişim kurma hedefine destek olan etkinlik yönetimi, önceleri halkla ilişkiler ajansları tarafından uygulanırken, son yıllarda etkinliklere özel kurulan ajanslarca yönetilir hale gelmiştir” (Akay, 2014, s. 57).

Sivil Toplum Kuruluşlarında Etkinlik Yönetiminin Önemi
Sivil toplum kuruluşları, kâr amacı gütmeyen oluşumlardır. Bu durum STK’ların
kazanç elde etmediği ya da kazanca ihtiyaç duymadığı anlamına gelmemektedir.
Birçok STK gerek yaşamını devam ettirmek gerek etkinliklerini icra edebilmek için
gelire ihtiyaç duymaktadır. STK’ların gelir kalemlerinin arasında her ne kadar kazanç elde etmeye yönelik faaliyetler bulunsa da gelirlerin önemli bir kısmı bağışlar
yoluyla gerçekleşmektedir. STK’ların bütçelerinin büyük bir bölümü bağışlardan
oluştuğu için bağışçılar, desteklerinin nasıl kullanıldığını görmeyi arzulamaktadır.
Bu durumda STK’lar tarafından icra edilen etkinliklerin iyi duyurulması, anlatılması ve etkinliğe dair diğer süreçlerin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Böylelikle hem
STK’lara destek olarak verilen kaynakların verimli kullanılmasına hem de bu desteklerin devamlılığının sağlanmasına katkı sunulabilmektedir.
2017 yılındaki mali tablolarını kamu ile paylaşan STK’lardan ikisi olan AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve AÇEV’in (Anne ve Çocuk Vakfı) gelir, gelir kalemleri ve giderlerine kısaca değinmek gerekirse AKUT’un toplam gelirinin içerisinde bağışların
payı %100’dür. Bu oran 2016 yılında %63 olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerinin yanında
AKUT’un giderlerinin %50’si amaca yönelik giderlerden oluşmaktadır (AçıkAçık, 2019).
Aynı şekilde AÇEV’in 2017 yılındaki toplam gelirinin %76’sı bireysel bağışlardan gerisi
ise yurt dışından alınan yardımlardan oluşmuştur. Giderlere bakıldığında ise amaca
yönelik harcamaların %41 oranında payı olduğu görülmektedir (AçıkAçık, 2019).
STK’ların bütçelerinin büyük kısmının bağışlardan oluşmasının yanında amaca yönelik harcamalar: Eğitim, araştırma, yayın, gezi, kamp,
konser, seyahat vb. etkinlikler de giderler içinde
büyük bir paya sahiptir. Bu gerçeklikten hareketle STK’lar eğer etkinliklerini bilinçli şekilde
yönetirlerse hem destekçilerinin gönüllerini hoş
etmekte hem de etkinliklerde titiz bütçe yönetimi ile elde edilen tasarruf farklı faaliyetlerde kullanılabilmektedir.
85

STK’lar eğer etkinliklerini
bilinçli şekilde yönetirlerse
hem destekçilerinin
gönüllerini hoş etmekte hem
de etkinliklerde titiz bütçe
yönetimi ile elde edilen
tasarruf farklı faaliyetlerde
kullanılabilmektedir.

Kurumsal Yönetim El Kitabı

Özel sektörde ve kamuda yapılan yatırımın getirisi, çıktısı, verimlilik açısından nasıl
önemliyse STK’lar için de önemli olmaktadır. STK’larda, profesyonel/gönüllünün
ortaya koyduğu emeğin, hayırseverlerin yaptığı bağışın ve diğer kaynakların daha
verimli, organize kullanılarak daha fazla toplumsal fayda üretilmesini, daha fazla
ihtiyaç sahibinin ihtiyacının giderilmesini, bir fikrin daha fazla kişiye ulaşmasını
daha fazla gündemine alması gerekmektedir. Etkinlikler yönetilirse STK’larda ortaya konan varlıklar en yüksek çıktıya dönüşecektir. Hedefler yakalanacak ve STK’lar
az zamanda az sermaye ile doğru yöntemlerle arzu edilen sonuçlara ulaşacaklardır.
Bir etkinliğin bilinçli olarak yönetilmesinin faydaları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Katılımcı Memnuniyeti

Zaman ve Bütçe Tasarrufu
Bilgi Toplama

Yeni Fikir

Analiz Etme

Uzman Planlama

Risk Yönetimi

Sorunsuz Yönetim

Şekil 1. Etkinlik Yönetiminin Faydaları (Event Management Courses, 2019).

a) Sorunsuz Yönetim: Etkinlik yönetimi, etkinliklerin planına sadık bir şekilde
sorunsuzca yürütülmesini sağlamaktadır. Her etkinliğin yönetiminden sonra edinilen tecrübe, deneyim ve ufuk bir sonraki etkinliğe aktarılabilmektedir. Görev
paylaşımı, bütçe kontrolü, tanıtım vb. iş ve süreçlerin kontrollü şekilde takibine
vesile olan etkinlik yönetimini, belirsizlikleri ortadan kaldırmakta, riskleri en aza
indirmekte, her işin uzmanı ya da belirlenen bir kişi tarafından yapılmasının önünü açarak etkinliklerin sorunsuz yönetimine olanak tanımaktadır.
b) Uzman Planlama: Planlama ile henüz düşünce aşamasında olan bir arzuya somut bir form verilmektedir. Planlama aşamasında hayal edilen fikirler toplanmakta, yazılmakta ve dokümanlar oluşturulmaktadır. Etkinlik öncesi, etkinlik sırası ve
etkinlik sonrası yapılacak işler tek tek detaylı olarak; işin içeriği, kimin tarafından,
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ne zaman, nasıl yapılacağı belirlenmektedir. İyi düşünülmüş bir planın olmaması,
olayın gerçekleşmemesine veya birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Etkinlik yönetimi hassasiyeti, etkinliklerin iyi düşünülmüş, detaylı bir
planının oluşmasını sağlayacaktır.
Planlamanın faydaları ile alakalı tarihe mal olmuş birçok önemli kişinin sözleri
mevcuttur:

Zaman tasarrufu yapmanın en iyi yollarından biri, önceden düşünmek ve plan
yapmaktır. Beş dakikalık düşünme, genelde bir saatlik iş tasarrufu sağlar.

Charles Gibbons
İyi şeyler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur.

Crosby

c) Yeni Fikir: Etkinlik yönetimi ile gelen deneyim, sonraki etkinlikler için daha sorunsuz bir yönetimi getirmenin yanında yeni fikirlerin de ortaya atılmasına olanak
sağlamaktadır. Etkinlik yönetiminin öncelikli amacı, etkinliğin sorunsuz ilerlemesidir. Sağlıklı etkinlik icra etme konusunda olgunluk yakalandıktan sonra etkinliklerin daha renkli, dolu, sosyal etkisi yüksek, katma değerli olması için yeni fikirlerin
oluşmasına zemin hazırlanmaktadır.
d) Katılımcı Memnuniyeti: Yönetilen etkinlikler, katılımcıların memnun kalmasına, daha fazla faydalanıcıya erişmeye vesile olmaktadır. Belirli standartlarda olan
etkinliğe gelen katılımcılar, etkinliğin sorunsuz ilerlediğini, içeriğinin ihtiyaçlara
göre düzenlendiğini, işi icra edenlerin liyakatlerini gördüklerinde memnun kalmaktadır. Akabinde katılımcılar nezdinde hem o kurumun imajının olumlu anlamda oluşmasına katkı sağlanacak hem de ileriki etkinliklerde ağızdan ağıza tanıtım
ile kurumun gelecek etkinliklerine olan talep artacaktır.
e) Zaman ve Bütçe Tasarrufu: Etkinlik yönetimi, kurumlara bütçe ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Etkinlik sürecinde planlama ve risk analizinin yapılması; işlerin
ne zaman, kimler tarafından yapılacağı gibi organizasyonel süreçler hakkında kuruma bütçe tasarrufu sağlamaktadır. Çalışmaların gerekli görülen süre öncesinde
başlaması ve detaylı planlanması, satın alınacak ürün ya da hizmetlerde seçeneklerin incelenmesini mümkün hâle getirmektedir. Bu vesile ile seçenekler arasında
en iyi bütçeli ürün tercih edilerek bütçe tasarrufuna gidilebilmektedir.
87

Kurumsal Yönetim El Kitabı

f) Bilgi Toplama: Etkinlik süreci, içerisinde birçok riski ve belirsizliği barındırmaktadır. Hem bu risk ve belirsizlikleri en aza indirmek hem de sürece dair daha çok
bilgi sahibi olmak ve hâkim olabilmek için bilgi toplamak gerekmektedir. Etkinliğin
akıbetinin şansa kalmaması ve kurumsallaşma açısından bilgi, oldukça önemli bir
yere sahiptir. Yönetilen bir etkinlikte bir STK’nın internet site trafiği, sosyal medya
kullanıcılarının özellikleri, etkinliklerine başvuranlarının sayısı ve birtakım başka
özelliklere önem verilmektedir ve takip edilmektedir. Dolayısıyla etkinlik yönetimi,
bilginin peşine düşme konusunda etkinlik düzenleyicilerini motive etmektedir.
g) Analiz Etme: Etkinlik süreçlerinde ortaya çıkan bilginin işe yarayacak şekilde
analiz edilmesi, iyi bir etkinlik yönetimi için oldukça önemlidir. Etkinlik sürecinde
hedef kitlenin özellikleri, arzu, istek, ihtiyaçları; etkinliklere niçin katılım sağladıkları ya da sağlamadıkları ve bunun gibi birçok durumun aydınlığa kavuşması, etkinlik ve kurum için önem arz etmektedir. Bu sebeple iyi bir etkinlik yönetiminde
elde edilen bilgilerin analiz edilmesi bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Örneğin; bir
STK’nın Twitter hesabındaki takipçilerinin önemli bir kısmının ilgi alanları arasında
politika varsa dijital platformlarda verilecek bir etkinlik reklamındaki hedef kitle
bu bilgi ışığında düzenlenebilmektedir.
h) Risk Yönetimi: Etkinlik yönetiminde en önemli noktalardan bir tanesi, etkinliklerde karşılaşılma ihtimali olan risklerin değerlendirilmesidir. Etkinlik öncesinde
meydana gelecek içsel ya da dışsal riskler göz önünde bulundurularak bazı kararlar alınmaktadır. Bu durumda risk tabanlı meydana gelecek aksaklıklar en aza
indirilmektedir. Katılım sayısının az olması bir etkinlik için bir riskken katılım sayısının fazla olması da bir risktir. Eğitim verecek eğitmenin gelememesi, havanın durumu, etkinlik yerinde elektriklerin gitmesi vb. birçok risk STK’ları beklemektedir.
Potansiyel risklerin düşünülmesi, çözüm yollarının hesap edilmesi, risk yönetimini
getirmektedir.

Etkinlik Türleri
Etkinlikler bu konuyu çalışan farklı kişilerce farklı sınıflandırılmıştır. Etkinlikler; süreye, içeriğe, büyüklüğe göre kategorilere ayrılmıştır. Getz’in içeriği dikkate alarak
oluşturduğu etkinlik sınıflandırması şöyledir (Göztaş ve Babacan, 2011).
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Kültürel Kutlamalar
Festivaller
Karnavallar
Dini etkinlikler
Geçit törenleri
Anma törenleri

Rekreasyon

Politik Etkinlikler
Açılış törenleri
Resmî atama törenleri
VIP ziyaretler
Mitingler

Eğlence için oyun ve spor
Eğlence etkinlikleri

Eğitim ve Bilim

Sanat
Konserler
Performans gösterileri
Sergiler
Ödül törenleri

Seminer, çalıştay, toplantılar
Kongre
Yorumlayıcı etkinlikler

İş ve Ticaret
Fuarlar, pazarlar, satış etkinlikleri
Tüketici şovları ve ticari
Sergiler
Toplantı ve konferanslar
Tanıtım etkinlikleri
Bağış toplama etkinlikleri

Spor Müsabakaları
Profesyonel
Amatör

Özel Etkinlikler
Kişisel kutlamalar: Aile tatilleri, dinî ritüeller
Sosyal etkinlikler: Parti, gala, anma törenleri

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin yayımladığı sivil toplum etkinlik rehberinde
STK’ların etkinlikleri aşağıdaki gibi gösterilmektedir (Günçakın, Çiftçi, Güler ve Yumuşak, 2017):
Konferans
Seminer
Atölye/Çalıştay/Arama Toplantısı
Eğitim
Forum
Örgüt İçi Toplantı/Yönlendirme Kurulu/Genel Kurul
Basın Toplantısı
Lansman/Açılış Etkinliği/Tanıtım
Kültür - Sanat Etkinlikleri / Festival
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Etkinlik Yönetim Süreçleri
Etkinlik yönetimi; etkinlik öncesi, etkinlik sırası ve etkinlik sonrası olarak üç ana
unsurdan oluşmaktadır (Akay, 2014, s. 57).

Etkinlik
Öncesi

•
•
•
•

Araştırma
Tasarım
Planlama
Tanıtım
Etkinlik
Sırası

• Uygulama
• Kontrol
• Tanıtım

Etkinlik
Sonrası

• Tanıtım
• Ölçme ve Değerlendirme
• Raporlama

Şekil 2. Etkinlik Yönetim Süreçleri (Akay, 2014).

Etkinlik Öncesi
Bu kısım, etkinliğin yapılma fikrinin oluşmaya başladığı zamandan etkinliğin gerçekleştiği zamana kadar olan süreci kapsamaktadır. Araştırma ile başlayan süreç;
tasarlama, planlama ve tanıtım ile devam etmektedir. Bu bölümdeki planlama ve
tasarlamaya dair işlere kısmen değinilecek olup yazının “Planlama” ve “Tanıtım”
bölümlerinde bu konular derinlemesine ele alınacaktır.
Bir STK, hitap ettiği kitle veya alandaki ihtiyaç, eksiklik, gelişme ve trendlerden
hareket ederek kendi misyonu çerçevesinde etkinliklerini oluşturması gerekmektedir. Etkinlik öncesi hazırlık özellikle planlama ve tanıtım konusunda diğer aşamalara göre daha fazla iş yüküne sahiptir. Ancak bu aşamada dikkatle yapılan
her iş, ilerleyen safhaların kolay ve sorunsuz geçmesine olanak sağlamaktadır.
Etkinlik öncesi hazırlıklarda etkinliğin barındırdığı avantaj ve riskler masaya yatırılmakta, etkinliğin nasıl olacağına karar verilmekte ve akabinde tasarım süreci
başlamaktadır. Araştırma ve tasarım kısmından sonra sahip olunan bilgiler ışığında etkinlik planı yapılmaktadır. Planın ardından oluşturulan bütçe ile tanıtım süreci başlamaktadır.
Etkinlik öncesi bölümü aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
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a) Araştırma: Bu aşamada etkinlik ile alakalı olarak:
Hitap edilen alandaki eksiklikler, trend ve
gelişmeler analiz edilmektedir.
Avantaj ve risk analizi yapılmaktadır.
Rakip STK’lar ve etkinlikleri incelenmektedir.
Mevcut kapasite belirlenmektedir.
Zamanın uygunluğuna bakılmaktadır.
b) Tasarım: Bu aşamada etkinliğin:
Amacı,
Türü,
İçeriği,
İsmi,
Yeri,
Zamanı,
Süresi,
Hedef kitlesi,
Konuşmacısı, eğitmeni,
Moderatörü,
Sunucusu,
Ana mesajı vb. hususlar belirlenmektedir.
Etkinliğin hedef kitlenin; arzu, istek, ihtiyaçları ile alakalı ve kurumun misyon
ve vizyonu çerçevesinde olması önem arz etmektedir. Etkinlik isminin ya da
benzerinin kullanılıp kullanılmadığı konusunu, araştırılması gereken bir diğer
önemli husustur.
c) Planlama: Etkinlik öncesi planlama aşamasında şu alt işler yapılmaktadır:
Yapılacak işler ve ekip belirlenmektedir,
Tahmini bütçe ve kontrol listesi oluşturulmaktadır.
d) Tanıtım: Etkinlik öncesi tanıtım süreci iki platform üzerinden tasarlanmaktadır:
Klasik medyada tanıtım.
Dijital platformlarda tanıtım: SEO & SEM, içerik pazarlaması, veri
tabanlı pazarlama, sosyal medya pazarlaması, mailing, görüntülü
reklam, satış ortaklığı, mobil pazarlama, viral pazarlama.
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Etkinlik Sırası
Etkinlik sırası aşamasında, etkinlik öncesi hazırlıkların hedef kitlenin karşısına çıkarıldığı yani etkinliğin gerçekleştirildiği süreçtir. Uygulama aşaması, etkinliğin türüne bağlı
olarak 24 saatten kısa sürebileceği gibi birkaç gün ve daha fazla da sürebilmektedir. Bu
aşamadaki hedef, etkinliğin planlandığı şekilde kusursuzca yerine getirilmesidir.
a) Uygulama: Etkinlik öncesinde planlanan her şeyin uygulandığı süreçtir. Bu evrede,
salon düzeninden ikramların yerleştirilmesinden, protokolün yönlendirilmesinden görüntünün ekrana yansıtılmasına, röportajların alınmasından katılımcılarla ilgilenmesine kadar birçok plan hayata geçirilmektedir. Etkinlik baştan sonra yönetildiği için yani
kontrollü bir şekilde adım adım ilerlediği için sorun çıkma riski en aza inmektedir.
Kurumsal Yönetim Akademisi’nin desteği ile STK’larda gönüllü olma motivasyonlarını tespit etme üzere gerçekleşen bir araştırmada, sorulardan bir tanesi, etkinliklerde STK’nın kurum kimliğini belirten yaka kartı, yelek, kravat vb. araçları
kullanmanın motivasyona etkisiydi. Çıkan sonuçlara göre gönüllüler, etkinlik sırasında ilgili STK’yı yansıtan, gönüllü ile kurum arasındaki bağı gösteren araçları
kullanmaktan memnundular ve bu durum onların motivasyonlarına ve kurum
kültürüne yaklaşmalarına vesile olmaktaydı. Dolayısıyla etkinliklerde hangi araçla
olursa olsun görev alanların kurum ile bağını yansıtan yaka kartları, kıyafetler vb.
araçların kullanılması faydalı görülmektedir.
b) Kontrol: İyi hazırlanılmış teferruatlı bir
plan, başarılı etkinlik için tek başına yeterli
olmamaktadır. Tüm hazırlıklar en iyi şekilde
yapılmış olsa dahi unutulmuş ya da gözden
kaçmış bir şey, etkinliğin aksamasına sebep
olabilmektedir. Dolayısıyla planlanan işlerin
planlandığı şekilde, zamanında, yerinde gerçekleşip geçekleşmediği doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığı, bir kontrol listesi vasıtasıyla rahatlıkla belirlenebilir.

Etkinliklerde hangi araçla
olursa olsun görev alanların
kurum ile bağını yansıtan yaka
kartları, kıyafetler vb. araçların
kullanılması faydalı görülmektedir.

Kontrol Listesi: Etkinlik öncesi, sırası ve sonrası için yapılacakların ve detaylarının
yer aldığı bir listedir.
Aşağıda bir etkinlik öncesinde hazırlanmış kontrol listesi örnek olarak gösterilmektedir. Listedeki satırların sol kısımda etkinliğin evresi, orta kısmında ise işlemler yer almaktadır. Listedeki sütunlarda ise zaman, iş sorumlusu ve işin durumunu
gösteren kutucuklara yer verilmiştir. Zamandan kasıt, etkinlik öncesindeki evrede
işin etkinliğin gerçekleşmesine kaç gün kala olması gerektiği, etkinlik sonrasında
ise işin etkinliğin gerçekleşmesinden kaç gün sonra yapılacağı belirtilmektedir.
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ETKİNLİK ÖNCESİ
ZAMAN SORUMLU DURUM
PROGRAM
Araştırma yapılır

40

100%

İçerik oluşturulur

30

100%

Tarih netleştirilir

30

100%

Bütçe oluşturulur

30

Saat belirlenir

30

Yer belirlenir
Konuşmacı, moderatör, sunucu belirlenir
Hedef kitle belirlenir

30
30
25

Afiş, davetiye, reklam materyalleri, katalog,
broşür tasarlanır ve basılır
TANITIM

25

İnternet sitesine haber girilir

25

Davetiye, afiş, broşür, katalog vb. gönderilir

25

E-posta gönderilir

20

Sosyal medya etkinlik/duyuru yapılır

20

Arama yapılır

10

SMS gönderilir
Ekran görseli, sunum ve videolar hazırlanır
Basın bülteni, basın dosyası hazırlanır

2
1
1

MEKÂN
Sahne arkası düzenlemesi yapılır
Kürsünün ve kürsü görselinin tasarımı yapılır ve
yerleştirilir
Konuşmacı masaları düzenlenir

1

Tanıtım materyalleri hazırlanır ve yerleştirilir

1

Ses, ışık ve diğer teknik araçlar temin edilir veya
mekânda var ise kontrol edilir

1

Promosyon malzemeleri hazırlanarak yerleştirilir

1

Oturma planı yapılır

1

1
1
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ETKİNLİK SIRASI
ZAMAN SORUMLU DURUM

NOT

KONTROL
Görevliler
Oturma planı
Ses ve görüntü
Hediyeler
İkramlar
Mekân kurulumu

0
0
0
0
0
0

UYGULAMA
Katılımcı ve konuşmacılar karşılanır
Fotoğraf çekimi ve video kaydı alınır
Röportaj yapılabilir
Etkinlik performans ölçümü yapılır
Not alınır
Sosyal medya için içerik oluşturulur
Sosyal medya paylaşımı yapılır
Sosyal medya kampanyaları yapılabilir
Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılabilir

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ETKİNLİK SONRASI
ZAMAN SORUMLU DURUM
TANITIM
Haber metni yazılır
0
İnternet sitesine haber girilir
0
Haber medya ile paylaşılır
0
Sosyal medyada peyderpey içerik paylaşılır
1
UYGULAMA
Fotoğraf ve video galeri oluşturularak prodüksiyon
1
işleri yapılmaya başlanır
Ses kaydının dökümünün yapılması (gerekliyse)
1
Konuşmacılara teşekkür edilerek genel ve bireysel
1
fotoğrafları gönderilir
Katılımcılar ile doküman paylaşımı yapılır
5
KRİTİK
Etkinlik raporu hazırlanır
5
Etkinliğin verimliliği değerlendirilir
5
Arşiv yapılır
5
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Etkinlikte bir sunum yapılacak ise sunum, program başlamadan önce denenmeli,
protokol listeleri kontrol edilmeli, destek verecek insan kaynağının ne kadar hazır olduğuna bakılmalı ve buna benzer işler, etkinlik yönetici tarafından titizlikle
kontrol edilmelidir.
Etkinliğe dair hazırlıkların yerine gelmesinin yanında etkinliğin verimliliği, öncesinde konulan hedeflere ne kadar ulaşıldığı da kontrole tabi tutulması gereken bir
diğer unsurdur. Eğer etkinlik, düzenlenen bir eğitim ise katılımcılara yöneltilecek
bir anket, ders içeriklerinin, etkinliğin verimliliği konusu bilgi verebilmektedir.
c) Tanıtım: Etkinlik öncesi hazırlık sürecindeki kadar kapsamlı bir tanıtım süreci takip edilmeyecek olsa dahi etkinlik zamanında içerik ve hedefler biraz farklılaşmak
suretiyle tanıtım faaliyetlerinin icra edilmesi gerekmektedir. Eğer STK’nın insan
kaynağı yeterli ise bir çalışanını, gönüllüsünü bu süreçten sorumlu tutarak etkinlik
sırasında önceden belirlenmiş tanıtım ve paylaşım stratejisini uygulaması tavsiye
edilmektedir. Bu aşamadaki tanıtım süreci ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden
yürütülebilmektedir.

Etkinlik Sonrası
“Etkinlik sonrası aşamasında, uygulama sonuçları ile planlanan hedefler karşılaştırılarak hedeflere ne kadar ulaşıldığı çeşitli araştırmalarla tespit edilerek etkinliğin
değerlendirmesi yapılır” (Akay, 2014, s. 57). Ek olarak etkinlik sonrasında da bazı
tanıtım faaliyetleri devam eder. Etkinlik raporunun yazılması, arşivleme ile birlikte
etkinlik tam anlamıyla kapanmaktadır.
a) Tanıtım: Etkinliğin tamamlanması ile birlikte tanıtım süreci sona ermemektedir.
Etkinlik bittikten sonra etkinliğe ve kuruma dair imaj oluşturma, etkinliğe değer
katma, etkinlikte ortaya konan ürün ya da
hizmetlere dair bilgilendirme yapma, katıEtkinlik bittikten sonra etkinliğe
ve kuruma dair imaj oluşturma,
lımcı ve emeği geçenlere teşekkür, etkinlietkinliğe değer katma, etkinlikte
ğin bilinirliğinin artırılması maksatları ile taortaya konan ürün ya da hizmetlere
nıtım çalışmaları devam ettirilmektedir. Bu
dair bilgilendirme yapma, katılımcı
aşamadaki tanıtım, etkinlik sırasında kullave emeği geçenlere teşekkür,
nılan mecralarda yinelenebilmektedir. Etetkinliğin bilinirliğinin artırılması
kinliğin haberleştirilmesi ve ilgili kanallara
maksatları ile tanıtım çalışmaları
iletilmesi bu sürece özgü bir uygulamadır.
devam ettirilmektedir.
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b) Ölçme ve Değerlendirme: Etkinlik tamamlandıktan sonra etkinlik içi yapılan
planın doğru plan olup olmadığı, hedeflere ne kadar ulaşıldığı, hedef kitle ve katılımcılarla kurulan iletişimin istenen ve arzu edilen boyutlarda olup olmadığı, bütçeye ne kadar sadık kalındığı, planlanan sosyal fayda hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığı
gibi konular, eldeki veriler ışığında değerlendirilmektedir (Mekanlı, 2005, s. 127).
Aşağıdaki belirtilen araçlar kullanılarak etkinliğin başarısı ölçümlenebilir:

Sponsorlar:
Farkındalık
katkısı ve medya
yansıması

Ekip ve
gönüllülerin
yorumları

Gizli
katılımcıların
gözlemleri

Konukların
gözlemi:
Anket ve
ziyaretçi algısı

Etkinlik

Koordinatör:
Gözlem ve
notlar

Güvenlik, polis:
Kalabalık

Uzmanlar
ve birim
yöneticileri: Not
ve görüşler

Danışma
kurulu: Not ve
toplumsal algı

Şekil 3. Etkinlik Değerleme Döngüsü (Peltekoğlu, 2018).

c) Raporlama: Etkinlik bittikten birkaç gün sonra sıcağı sıcağına etkinliğin detaylarının yer aldığı etkinlik raporu hazırlanarak etkinliğe dair önemli bilgiler arşivlenmektedir. Etkinliğin künyesi, katılımcıları, tasarımları, bütçesi, fotoğrafları, iyi
ve iyileşmesi gereken noktalar gibi konuların yer aldığı hem olanı ortaya koymak
hem de olanı ileriye dönük saklamak, arşivlemek için raporlama yapılmaktadır.
Aşağıda bir STK tarafından kullanılan bir etkinlik raporu paylaşılmaktadır.
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Örnek Etkinlik Raporu
Etkinlik bittikten kısa bir süre sonra etkinliğin raporu hazırlanmalıdır. Aktivist ruha
sahip STK çalışanları için oturup rapor hazırlayın demek hele ki başarılı bir etkinlik
bittikten sonra oldukça güçtür. Ancak etkinliğe dair önemli bilgilerin yer aldığı arşivlemeye de olanak tanıyan bir rapor muhakkak hazırlanmalıdır.

Örnek Etkinlik Raporu:
Etkinliğin Künyesi; etkinliğin adı, tarihi, saati, yeri,
Etkinliğin Amacı,
Etkinliğin İçeriği,
Etkinliğin Organizasyonu; mekân, ikram, ulaşım, etkinlik ekibi,
Etkinliğin Duyurusu,
Medya Görünümü,
Etkinliğin Bütçesi,
Genel Değerlendirme.

Ekler
Ek 1: Duyuru/Afiş
Ek 2: Seçilen Etkinlik Fotoğrafları
Ek 3: Program
Ek 4: Katılımcı Listesi
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PLANLAMA
Bir etkinliğin en fazla zaman ve hazırlık isteyen kısmı, planlama aşamasıdır. Bu
sebep ile planlama süreci içerisindeki işlere; etkinlik öncesi, sırası ve sonrası bölümlerine kıyasla bu kısımda daha geniş olarak yer verilmektedir. Etkinlik yönetim
süreci içerisinde planlama, üç ana işi bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar; yapılacak işlerin ve ekibin belirlenmesi, tanıtım stratejisinin belirlenmesi ve tahmini
bütçenin oluşturulması.

Yapılacak İşlerin ve Ekibin Belirlenmesi
Öncelikli olarak hangi işlerin yapılacağı ve kimler tarafından yapılacağı belirlenmektedir. Etkinlik yöneticisinin belirlenmesine müteakip diğer görevler dağıtılmaktadır.
Etkinlik yöneticisi seçimi oldukça titiz davranışı gerektirmektedir. Bir etkinlik yöneticisinin sahip olması gereken yetenekler şöyle sıralanmaktadır (Göztaş ve Babacan, 2011):
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Planlama:
Vizyon belirleyebilme, planlama, hedef koyabilme,
İşi tasarlayabilme ve organize edebilme,
İş gücü acil planlaması yapabilme.

Koordinasyon/Kontrol:
Eğitim,
Yetki verebilme,
Performans izleme.

Yönetim:
Odak ve öncelikleri sürdürebilme,
Etkili iletişim kurabilme,
Liderlik tarzlarını etkin bir şekilde kullanabilme.

Karar Verme:
Politika ve prosedürü anlayabilme,
Karar verebilme ve yerine getirebilme,
Anlaşma ve taahhüt müzakeresi yapabilme.

Enformasyon Sağlama:
Zamanında ve güncel enformasyon sağlama,
Dinleme, geri bildirimde bulunma,
Mesajları sunabilme ve güçlendirme.

Değer Verme:
Bireysel ihtiyaçlarla ödülleri uyumlu hâle getirme,
Bireysel performansı tanıyabilme ve değer katabilme,
Takım performansını tanıyabilme ve değer katabilme.

Zaman ve Stres Yönetimi
Zamanı yönetebilme,
Stresi yönetebilme,
Çatışmaları yönetebilme.

Uyarıcı Olma:
Takımı harekete geçirebilme,
Rol model olarak görev yapabilme,
Eğlence faktörlerini yapılandırabilme.
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İş paylaşımında kişisel istek ve özelliklere dikkat etmek bir diğer önemli husustur. Görev paylaşımı yapıldıktan sonra detaylar yazılı bir şekilde görev alacaklara
bildirilmektedir. Kişisel isteklerin görev vermede dikkate alınması, kişiyi işi yapmaya karşın motive ederken bazı riskleri de barındırmaktadır. Kişinin iyi yapacağını iddia ettiği işi iyi yapamaması bu risklerden bir tanesidir. Kendi isteği ile alınıp
başarısızlıkla sonuçlanan işlerin neticesinde hem etkinliğin işleyişinde aksaklıklar
meydana gelebilirken hem de işin o kişiden alınıp bir başkasına verilmesi ile çalışanlarda motivasyon kaybı ortaya çıkabilmektedir.
Etkinlik planlama sürecinde yapılacak işler, kuruma ve etkinliğe göre değişmekle
beraber genel olarak üç ana birim altında toplanmaktadır: İdari İşler, Teknik Destek, Kurumsal İletişim. Bu birimler ve yaptıkları alt iş kalemleri şöyledir:
İdari İşler:
Gerekli satın almalar,
İkram: Yemek, ikram, içecek temini vs.,
Promosyon ve takdim: Hediye, ödül, tanıtım materyallerinin temini,
Salon düzeni: Oturma planı, tanıtım malzemelerinin dizilimi (stant,
backdrop, projeksiyon), karşılama masası ve diğer eşyaların yerlerinin
belirlenmesi,
Salon düzeninin iyi yapılması için etkinlikten önce ekip liderlerinin mekânı
ziyaret ederek kendi alanları ile alakalı bir fizibilite çıkarıp planlama
yapmaları oldukça önemli olmaktadır.
Teknik Destek:
Ses sisteminin kontrol edilmesi, düzeltilmesi ya da temin edilmesi,
Işık durumunun kontrol edilmesi duruma göre düzenlenmesi,
Enerji kaynağının kontrol edilmesi,
Simultane tercümenin ayarlanması,
Video ve fotoğraf çekiminin yapılması.
Kurumsal İletişim:
Sunum: Sunumların, video görsellerinin hazırlanması,
Metin: Biyografi, konuşma metinleri, konuşma kartlarının hazırlanması,
Basın dosyası: Basın bülteni, kurum tanıtım metni, görsel kurumsal
materyallerin (broşür, katalog vb.) hazırlanması,
Görsel tasarım: Davetiye, afiş, duyuru panoları, reklam materyalleri.
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Tanıtım Stratejisinin Belirlenmesi
Etkinliğin gerçekleştirilmesinden sonra etkinlik için en önemli konulardan bir tanesi, etkinliğin iyi tanıtılmasıdır. Tanıtım tek aşamalı işlerden oluşmamaktadır ve
tek kişinin hızlıca yapabileceği bir iş de değildir. Aksine tanıtım, belirli bir pazarlama, tasarım ve edebî bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu sebeple tasarım süreci,
işlemler başlamadan detaylı bir şekilde planlanmalıdır. Tanıtım süreçleri alt iş kalemleri, örnekleri ile birlikte bir sonraki “tanıtım” başlığında ele alınmaktadır.

Tahmini Bütçenin Oluşturulması
Tahmini bütçe, etkinliğe az zaman kala oluşturulursa toplam maliyetin yükselmesine sebep olmaktadır. Eğer etkinlik, kısa bir zamanda yapılmak istenirse işlerin
hızla tamamlanması istenecektir. Bu durumda pazarlık yapılmasının zorlaşmasının
yanında işlemlerin maliyeti daha da artacaktır. Hatta indirimden de öte etkinliği
yapan kurum, talepkâr ve minnettar bir duruma düşebilmektedir.
Bütçe kısmında bir diğer önemi husus şudur: Etkinliğin yönetimini dışarıdan profesyonel bir firma ile yapmak yerine STK çalışanlarının etkinliği yönetmesi daha avantajlı
olmaktadır. Kurumlara ve etkinliklere, özel bilgiler içerdiği için bir etkinlik firmasından
alınan bütçe taslağını burada paylaşmak uygun olmayacaktır ancak eğer STK’nın insan kaynağı yeterliyse ve bütçesi inanılmaz boyutlarda değilse kurumun etkinliği kendi
içindeki ekip ile yapması tavsiye edilmektedir. Etkinlik organizasyonunu işin uzmanı bir
firmaya vermenin belli başlı artıları olabileceği gibi birtakım eksi yönleri de olacaktır.
Etkinliğin bir organizasyon firması tarafından yapılması hâlinde hiçbir zaman STK’nın
kendi ekibi ile gerçekleştireceği etkinliğin bütçesi kadar düşük olmayacaktır ve profesyonel firma çalışanlarının STK ekibi kadar yüksek motivasyon ile hareket etmesi de
mümkün gözükmemektedir.

Planlamanın Faydaları
Planlama her şeyden önce bilinçli bir süreç yönetimini getirmektedir. Planlamanın
STK’lara şu şekilde faydaları vardır:
Ekonomik bir süreç yönetimi sağlar.
Öngörülemezlik, risk ve kaygıyı en aza indirir.
Zaman ve insan kaynağı daha verimli ve etkin kullanılır.
İşlerin belirlenen zamana göre yapılmasına olanak sağlar.
Önemli bir dokümantasyon hazırlanacağı için bir etkinliğin hafızası
sonrakilere aktarılması suretiyle kalite muhafaza edilir.
Denetleme mümkün hâle gelir.
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TANITIM
Bir etkinliğin iş yoğunluğu etkinlik öncesi aşamada diğer aşamalara göre daha fazla
gerçekleşmektedir. Bu aşamada da tanıtım ve planlama da diğer yapılacak iş kalemlerine göre daha fazla iş adedi mevcut olduğu için daha fazla mesai ve emek
gerektirmektedir. Bu sebep ile tanıtım işi bu bölümde geniş olarak ele alınmaktadır.

Etkinlik Öncesi Klasik Medyada Tanıtım
STK’ların kâr amacı gütmeyen oluşumlar olduğunu ve gelirlerinin büyük bir bölümünün de bağışlardan oluştuğunu yukarıda belirtmiştik. Bağışlar da genel olarak
STK’ların varlıklarını sürdürmeleri, yardım faaliyetlerine aracı olarak sosyal fayda
üretmeleri veya başka tür etkinliklerini devam ettirebilmeleri için yapılmaktadır.
Sınırlı bütçeler ile hareket eden STK’ların klasik medya araçlarında tanıtım yapmaları çok kolay gözükmemektedir.
Hayırsever bir insan; bir hayvana yardımcı olmak, doğaya dokunmak, farklı bir iyiliğe vesile
olmak ya da bir fikrin geniş kitlelere erişmesi
için yaptığı bağışın bir etkinliğin tanıtım bütçesinden kullanılmasına nasıl yaklaşır? Bazı STK’lar
bağış alırken hayırsevere, bağışın kullanılacağı
yeri belirleme yetkisi vermektedir. Ancak henüz
bu uygulama çok yaygınlaşmamıştır. Dolayısıyla
hayırsever, destekte bulunduğu kurumun etkinliğinin, tanıtımını yüksek bütçeli klasik medya
araçlarında görmesi, hayırseverin zihninde olumsuz bir imaj oluşturma ihtimalini
doğurabilmektedir.

Hayırsever bir insan; bir
hayvana yardımcı olmak,
doğaya dokunmak, farklı
bir iyiliğe vesile olmak ya
da bir fikrin geniş kitlelere
erişmesi için yaptığı bağışın
bir etkinliğin tanıtım
bütçesinden kullanılmasına
nasıl yaklaşır?

Etkinlik Öncesi Dijital Platformlarda Tanıtım
Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte dijital platformalar çok geniş
kitleler tarafından kullanılmaktadır. İnternet siteleri, sosyal medya platformları,
mailler ve SMS gibi birçok araç günümüzde kişiler, firmalar, devlet kurumları ve
STK’lar tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Bugünlerde hemen hemen tüm STK’lar, dijital platformları kullanmaktadır. Etkinlik
tanıtımı yapmak, kurumsal imaj oluşturmak, bağış toplayabilmek vb. sebeplerle
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STK’lar bu alanlarda varlıklarını sürdürüyorlar. Dijital medyanın sahip olduğu bazı
özelliklerden dolayı STK’ların etkinliklerinin duyurularını buralarda yapması tavsiye edilmektedir. Bu özellikler şöyledir:
Ucuzdur,
Kitlesel ve bireysel nüfusa erişim sağlar,
Analizi mümkün kılar,
Hızlıdır (Aydemir, 2017).
Özel sektördeki müşteriyi elde tutma çabası, sivil toplumda bağış, aktivizm, gönüllülük ve destek ile ortaya çıkan ilişkiyi devam ettirme olarak düşünülebilir. Dolasıyla bir firma hâlihazırdaki müşterisini kaybetmemek için birçok çabanın içine
girmektedir. Bu çaba için dijital platformlar oldukça sık kullanılmaktadır. Tıpkı özel
sektörde olduğu gibi STK’lar da mevcut takipçi, bağışçı ve desteklerini kaybetmemek, onları bilgilendirmek suretiyle aralarındaki ilişkiyi sıcak tutmak ya da yenilerini kazanmak için dijital platformlarda etkin olmayı benimsemektedir.
Dijital platformların ucuz olması, geniş ve bireysel erişime olanak tanıması, analizi
mümkün kılması ve hızlı olması gibi özelliklerinden dolayı STK’ların bu platformları hem kurumsal imaj oluşturma ve yansıtma hem de etkinlik tanıtımı yapmak
için etkin kullanması faydalı olacaktır. Bu sebeple STK’lar için dijital tanıtım süreci
aşağıda daha detaylı olarak ele alınmaktadır.
Dijital tanıtım araçları Şekil 4’teki gibidir.

SEO ve SEM
İçerik
Pazarlaması

Viral
Pazarlama

Mobil
Pazarlama

		

Dijital
Tanıtım

Satış
Ortaklığı
Görüntülü
Reklam

Veri
Tabanlı
Pazarlama

Sosyal
Medya
Pazarlama

Mailling

Şekil 4. Dijital Tanıtım Araçları (Uysal, 2019).
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SEO ve SEM
SEO-Search Engine Optimization/Arama Motoru Optimizasyonu, web sitelerinin
arama motorlarında (başta Google) daha iyi performans göstermesi için yapılan
çalışmaların tümüne verilen isimdir. İnternet sitesinin arama motorlarının sonuçlarının ilk sayfasında hatta ilk sıralarında gözükmesi, performansının artması ve
daha fazla ziyaretçiye erişmesi için kullanılan yöntemlerin tümüdür (Kahraman,
2018).
SEM-Search Engine Marketing/Arama Motoru Pazarlaması, arama motorlarında
verilen reklamlar vasıtasıyla üst sıralarda görünmeyi hedefleyen bir dijital pazarlama yöntemidir. Google (Adwords), Yahoo, Yandex, Bing vb. arama motorlarında yönergeler doğrultusunda hazırlanan metin, görüntü vb. reklamlar sayesinde
web sitesinin tanıtımları yapılmaktadır. Arama motoru pazarlamasında hedef, arama ağı üzerinde hem mobil arama sonuçlarında hem de masaüstü arama sonuçlarında ilk veya üst sıralarda çıkabilmektir (Demirayak, 2019).

İçerik Pazarlaması
İçerik Pazarlaması; hedeflenen kitleyi etkilemek, etkileşim kurmak ve kâr edilebilir
hedef kitle ile aksiyonu elde etmek adına geçerli, değeri olan ve sürekli içerik üretimi ve dağıtımına odaklanan pazarlama yaklaşımına verilen addır. İçerik pazarlamasının amacı, etkili ve sürekli içerik paylaşımı ve derlemesi aracılığıyla hedef
kitleyi etkilemek ve onlarla sürdürülebilir bağlar kurmaktır.

Veri Tabanlı Pazarlama
Günümüzde kullanılan bilgisayar programları ve yapay zekâların da yardımıyla
müşterilerin bilgileri toplanabilmekte ve kurumun yararına olacak şekilde dönüştürülebilmektedir.

Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal medya, bireyler, özel, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları tarafından
oldukça etkin kullanılmaktadır. Sosyal medya günümüzde reklam ve tanıtım için
önemli bir platform hâline gelmiştir. Bu denli kullanımı yaygınlaşan sosyal medyada
STK’lar da yerini alarak bu mecraları aktif bir şekilde gerek kurumsal imaj oluşturmak
gerekse etkinlik tanıtımlarını yapmak için kullanmaktadırlar (Arık, 2013, s. 5).
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Mailing
Bireysel ya da kurumsal olarak bilgileri var olan e-mail adreslerine e-posta gönderilmesini ifade etmektedir (Muhammed, 2016).

Görüntülü Reklam
Display (görüntülü) reklam olarak bilinen banner reklam, web sitesi, blog gibi dijital platformlarda kullanıcıların karşısına banner alanları şeklinde çıkan reklam, pazarlama ve/veya farkındalık amaçlı kurgulanan kampanyalardır (Gödek, 2018).

Satış Ortaklığı
Affiliate marketing, bir reklam modeli olarak yapılan satış üzerinden komisyon
almayı ifade etmektedir. Genellikle e-ticaret siteleri tarafından başvurulan bu reklam modeli, e-ticaret sitesi ile reklam ortaklığı yaparak, ilgili sitenin ürünlerini sattığınızda bir miktar komisyon ödemesi yapılmasını vadetmektedir (Çiftçi, 2016).

Mobil Pazarlama
Mobil pazarlama, cep telefonları, tablet, kindle vb. uzaktan etkileşime olanak tanıyan araçlar vesilesi ile yapılan tanıtım, reklam ve satış faaliyetleri olarak tanımlanır.
Cep telefonlarına gelen SMS kampanyaları, lokasyon bazlı bilgilendirmeler bu uygulamaya örnek verilebilir (Karaca ve Gülmez, 2010).

Viral Pazarlama
Viral pazarlama kelime anlamı olarak “hâlihazırda var olan networkler içerisinde
başlatılan ve ağızdan ağıza veya internetin iletişim ağı sayesinde bir virüs gibi
yayılan pazarlama mesajlarıdır.” İletişim araçları kullanılarak iletilmek istenen mesajın, kişilerin bu mesajı konuşması, paylaşması yöntemi ile hedef kitleye iletme
yöntemidir (Ying, 2012, s. 53).
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Dijital tanıtım sürecindeki her aşama ya da araç, STK’ların kullanımı için çok uygun
olmamaktadır. Etkinlik öncesi ve sırası maliyet ve verimlilik açısından STK’ların faydasına olacağı düşünülen dijital araçlar, kullanım sırasına göre Şekil 5’te gösterilmiş ve akabinde açıklanmaktadır.

İnternet sitesi
E-posta
SMS
Sosyal Medya

Google Reklam

Arama

Şekil 5. Dijital Medya Kampanya Araçları

İnternet sitesi
İnternet sitesinde kullanıcılara
yönelik iki yaklaşım söz
konusudur: İlki, kullanıcının
siteye girişini sağlamak diğeri
ise siteye giriş yapan kişiyi;
destekçi, bağışçı, aktivist
olmaya motive etmek ya da
arzu edilen başka bir konuda
kullanıcıyı bilgilendirmektir.

Bir etkinlik tanıtımının başlangıcı ve merkezinde
internet sitesi yer almaktadır. Etkinlik duyurusunun en detaylı açıklamalarına öncelikle burada
yer verilmekte akabinde tanıtım süreci diğer
mecralarda yayılmaya başlanmaktadır.

İnternet sitesinde kullanıcılara yönelik iki yaklaşım söz konusudur: İlki, kullanıcının siteye girişini
sağlamak diğeri ise siteye giriş yapan kişiyi; destekçi, bağışçı, aktivist olmaya motive etmek ya da
arzu edilen başka bir konuda kullanıcıyı bilgilendirmektir. Bu durumda kullanıcıları siteye yönlendirmek ve siteye giriş yapan kullanıcıya doğru mesajı yalın ve etkin şekilde verebilmek ancak doğru araç, yöntem ve
içerikle mümkün olmaktadır.
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Etkinliğin duyurusunu yapmak için internet sitesinde etkinliğe dair afiş tasarımı,
duyuru metni, başvuru formu paylaşmak yeterliyken iyi bir etkinlik duyurusu yapmak ve kullanıcıları katılımcı olmaya motive edebilmek için bu süreçlerde aşağıda
belirtilen hususlara dikkat etmek gerekmektedir:
İnternet sitesinde yayımlanacak etkinlik duyurusu, dijital tanıtım sürecinin başlangıcını
oluşturacağı için etkinliğe geniş bir süre varken siteye girilmesi önem arz etmektedir.
Afiş tasarımında sadelik, renk uyumu, boşluk ve bilgilerin doyuruculuğu önemli olmaktadır. Afişi, siteyi ziyaret edenlerin uzun uzadıya inceleyeceği bir tasarım
olarak değil hızlıca bakılıp geçeceği bir tasarım olarak düşünmek gerekmektedir.
Bu sebeple üzerinde sadece önemli görülen bilgiler yer almalı ve renk uyumuna
dikkat edilmelidir. Afiş içerisindeki görsel ya da bilgilerin konumlandırılmasında
gözün öncelikli odaklanacağı alanlar seçilmelidir. Etkinliğin başlığı, amacı, içeriği
ile anlam bütünlüğünü yakalayan görsellerin kullanılması, tasarımın zihinde bütünlüklü ve hızlıca oluşmasını sağlayacaktır.
İnternet sitesindeki duyuru metni, etkinliğe dair en detaylı bilgilerin yer aldığı kısımdır. Etkinliğin amacı, soruları, içeriği, konuşmacıları, program akışı, sorumlusu,
iletişim bilgileri, yeri, zamanı vb. önemli bilgiler yer almalıdır.
Başvuru formu: Etkinlik duyurusunda yer alması önemli görülen bir diğer ayrıntı
ise etkinlik başvuru formudur. Etkinlik sahipleri, başvuru formunu basit bir şey
gibi görebilir veya başvuru yapanlar için formu cevaplamanın zor olduğunu düşünebilirler ancak formun getirdiği bilgi bu hassasiyetlerin çok ötesindedir.

E-posta
Siteye etkinlik duyurusu girildikten sonra dijital
E-posta gönderiminde hedef
tanıtım sürecinin ikinci aşaması olarak hedef kitkitlenin doğru tanımlanması,
leye e-posta gönderilmektedir. Etkinliğin gerçeksık sık mail gönderilmemesi
leşmesine bir haftadan daha uzun süre varsa birve maillere verilen tepkilerin
den fazla kez e-posta gönderilmesi daha yerinde
izlenmesi gerekmektedir.
olacaktır. E-posta gönderiminde hedef kitlenin
doğru tanımlanması, sık sık mail gönderilmemesi ve maillere verilen tepkilerin izlenmesi gerekmektedir. Eğer 300 kişiye gönderilen maillerin sadece %1’i açılarak
okunduysa burada ciddi bir sorun olduğu kesindir ve hızlıca farklı stratejilere yönelmek gerekmektedir.
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E-posta içeriğinde birkaç önemli husus vardır:
Başlığı dikkat çekici olmalıdır,
Metin, ana mesajları içermenin yanında mümkün olduğu kadar kısa ve ilgi çekici
olmalıdır. Buradaki amacın kişiyi siteye yönlendirmek olduğu unutulmamalıdır,
İçerikteki görsellerin ebatı iyi ayarlanmalıdır aksi hâlde karşı tarafta gözükmeyebilir,
E-posta kişiye özel gönderilmiş gibi bir izlenim uyandırmalıdır. Bazı programlar bu tarz
uygulamalara imkân tanımaktadır. Örneğin; mail, Sn. Nur Hayat Aksu… gibi başlayabilir,
E-posta tasarımı, başarılı ve göze hoş gelecek şekilde yapılmalı ve kurumsal kimliği yansıtmalıdır. Tasarımda kurumun logosu, kurumsal (etkinlik) renk tonları ve
fontları seçilebilir, görsel tercihleri iyi yapılmalıdır,
Günümüzde birçok insanın mobil olarak maillerine erişim sağladığı düşünülürse
e-posta taslağının mobil cihazlarda nasıl görüneceği hesaba katılmalıdır,
Zamanlama, e-posta gönderiminde en önemli hususlardandır. Maillerin gönderileceği zaman açılma, okunma ve tıklanma oranlarının en fazla olacağı dilimde olmalıdır. Ofis çalışanlarına gönderilecek maillerde en etkili saatin 9-11 ya da 14-16
arası olduğu tespit edilmiştir (MailGraf, 2016). STK’ların da önemli kısmının kurulu
ofisi olduğu düşünülürse bu zamanlama e-posta gönderimi için uygun denebilir,
E-posta toplu olarak gönderilmeden önce birkaç kez kontrol edilmelidir.

E-postalar gönderildikten sonra e-postalara dair istatistiklerin incelenmesi gerekmektedir. E-postanın kaç alıcıya ulaştığı, maillerin açılma, tıklanma ve okunma
oranı, maillerin açıldığı cihazlar vb. raporlar hem ilgili etkinliğin süreci hakkında
önemli bilgiler verecektir hem de gelecek etkinliklerin daha verimli geçmesi için
yeni stratejilerin oluşmasına vesile olacak verileri sağlayacaktır.
Mailchimp ve DirectIQ toplu şekilde e-posta gönderimi ve tasarımı hizmeti veren
uygulamalardan bazılarıdır.

SMS
Teknolojinin de gelişmesi ile çok da kısa sayılmayacak bir süredir kitlelere kısa mesaj göndermek mümkündür. Gönderilecek SMS’ler kısa sürede yerine ulaşmakta,
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detaylı raporlama ile SMS’lere dair bilgiler alınabilmekte, cep telefonlarından dahi
internet olduğu durumlarda toplu SMS gönderimi mümkün olmaktadır.
SMS’lerin içerisindeki karakter ile ücretlendirilmesine ek olarak insanların uzun
uzadıya SMS içeriğini okumaktan kaçınabileceğinden dolayı içerik oldukça kısa
ve net olmalıdır. Etkinlik başvuruları başlarken etkinliğin başlamasından kısa bir
zaman önce son hatırlatma maksadında ya da acil durumlarda SMS kullanılmalıdır. SMS, internet sitesine yönlendirme konusunda oldukça etkili bir yöntemdir.
JetSMS ve Mutlucell, toplu SMS gönderim hizmeti veren bazı firmalardandır.

Sosyal Medya
Sosyal medya, STK’ların etkinlik duyurularını kolaylıkla yapabilecekleri dijital mecralardandır. Bu mecralarda var olmanın herhangi bir maliyeti gerektirmemesi, tanıtım maliyetlerinin de kurumun bütçesine göre ayarlanabilir olması, doğru hedef
kitleye erişme imkânı tanıması ve uzmanlık istememesi sebebiyle sosyal medya
STK’lar tarafından bir tanıtım mecrası olarak birçok avantaj sağlamaktadır.
Sosyal medya günümüzde kamu, özel sektör, sivil toplum ve hatta bireyler tarafından bile bir tanıtım, duyuru ve imaj yaratma alanı olarak kullanılmaktadır. Hâl
böyle olunca kullanıcılar inanılmaz sayılarda paylaşıma maruz kalmaktadır. Doğal
olarak birçok paylaşım hedef kitlesi tarafından fark edilememekte, anlaşılamamaktadır. Bu gerçeklikten hareketle bir etkinliği yöneten STK, etkinlik öncesinde
bir sosyal medya paylaşım planı hazırlamalıdır. Aşağıda örnek bir sosyal medya
paylaşım planı gösterilmektedir.
Tablo 1. Bir Programa Dair Sosyal Medya Paylaşım İçeriği Planı
Tema

Adet

Başlıyor

2

Nedir

2

İstatistikler (infografik)

2

Dersler

6

Eski katılımcıların görüşleri

3

Başvurular bitiyor

1

İlgiye teşekkür

1
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Örnek çalışmada, paylaşımların teması ve kaç adet paylaşım yapılacağı belirtilmiştir. İlk paylaşımların, etkinliğin başladığını duyurma maksadıyla 2 adet yapılması
planlanmıştır. Sonraki paylaşımlarda, etkinliğin ne olduğunu anlatma, etkinliğin o
güne kadarki ulaştığı rakamlar infografik olarak derslerin içerikleri, eski katılımcıların görüş ve yorumları, başvuruların bitmek üzere olduğunu hatırlama amacıyla
tasarlanmıştır.
Sosyal medya tanıtım stratejisi planlanırken reklamın işlevlerinden bilgilendirme, ikna
etme, satın alma, hatırlatma ve değer katmadan yararlanılmaktadır. Öncelikli olarak
etkinliği bilenlerin, daha önceden etkinliğe katılanların dikkati çekmeyi amaçladığı
söylenebilir. Akabinde programın baştan sona ne olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır.
Sonra program başlıyor, programın ne olduğu, programa olan ilgi, ders içerikleri, eski
katılımcı görüşleri gibi paylaşımlar, takipçilerin zihninde programı tamamlamaktadır.
Satın almadan kasıt, etkinliklere katılım anlamına gelmektedir.
Her sosyal medya mecrasının kendine has özellikleri, jargonu ve kitlesi vardır. Dolayısıyla her mecrada aynı kurumsal imaj, aynı paylaşımlar ve aynı üslup ile hedeflere ulaşmayı ummak doğru bir yaklaşım değildir. Dolayısıyla her kurumun güçlü
olduğu, daha doğru hedef kitleye eriştiği sosyal medya mecrasında etkinliğini duyurma çabası içerisine girmesi daha verimli olacaktır. Çok ve renkli içerikler üreten
STK’ların Instagram’ı kullanması avantaj olurken daha çok araştırma yapan STK’ların Twitter’ı kullanmaları daha uygun olabilir.

Google Reklamları
Google reklamları, maliyetinin ayarlanabilir, düşük olması ve mesajları doğru hedef kitleye ulaştırma olanağı açısından önemli bir dijital tanıtım aracıdır. Google
reklamlarını her etkinlikte kullanmak uygun olmayabilir ancak belirli bir bütçeye
sahip olunan, belirli bir zaman öncesinde tanıtımına başlanılan önemli etkinliklerde tercih edilmesi avantaj sağlamaktadır.
SEO arama motoru optimizasyonu ile Google üzerinde belirli anahtar kelimeleri
arayanlar, ilgili kurumun internet sitesine yönlendirilmekte ve ilgili etkinliğin haberi gösterilmektedir. Burada önemli olan husus, hangi anahtar kelimelerin seçilmesi gerektiğidir. Eğer gerçekleşecek olan etkinlik, STK’ların kapasitesinin gelişmesine katkı sunmayı hedefleyen bir eğitim programı ise sivil toplum kuruluşları,
vakıf, dernek, eğitim, sertifikalı eğitim, kurumsal gelişim, kapasite geliştirme, eğitim, STK, STÖ vb. anahtar kelimeler seçilebilir. Coğrafi olarak da tanıtımın neredeki
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kullanıcılara gözükmesi tercih edilebilir. Hangi anahtar kelimelerin seçilmesi gerektiği, kuruma, etkinliğe göre değişmektedir.
Aşağıda Google reklamlarda yapılmış örnek bir etkinlik tanıtımının bütçe-etkinlik
ve anahtar kelime-etkinlik istatistikleri grafik olarak gösterilmiştir:

Şekil 6. Bir Programa Dair Google Reklam İstatistik Görüntüsü (KYA Google Reklamları)

Tanıtım, 1-20 Ekim arasında toplamda 15.800 kişiye gösterilmiştir. Toplamda 377
kişi ise reklamı tıklayarak siteye yönlendirilmiştir. Bütçe ile doğru orantılı şekilde
reklamın görülme ve tıklanma sayıları değişiklik gösterebilmektedir.
Google’da sivil toplum kuruluşlarını arayan 51, sertifikalı eğitimleri arayan 32, yardım kuruluşlarını arayan 33 ve gönüllü kelimesini arayanlardan 28 kişi tanıtım ile
etkileşime geçmiştir.

Şekil 7. Bir Programa Dair Google Reklamı Anahtar Kelime İstatistikleri (KYA Google Reklamları)
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Arama
Etkinlik duyuru sürecinin en son adımını, aramalar oluşturmaktadır. Önemli bir iş yükü oluşturan
aramalarda 100 kişi ile telefonla görüşmek ortalama 4 saat kadar sürmektedir. Etkinliğin yapısına
göre değişmekle birlikte bazen aramalar oldukça
önemli olmaktadır. Eğer kontenjanın dolması ya
da kontenjanın aşılması gibi durumlar varsa arama yapmak çok elzemdir. Örneğin; 25 kişilik kontenjana sahip etkinlik için başvuru yapanlardan ilk 25’i etkinliğe kabul edilirde bir
kısmı etkinliğe gelmezse kontenjanın bir bölümü boş kalabilir. Ama eğer başvurusu onaylanan kişiler aranırsa gelmeme ihtimali bulunanlar ileriki etkinliklere yönlendirilerek yerlerine başvuru yapan diğer kişilerin katılımı onaylanabilir. Böylelikle
katılım konusundaki bir risk engellenmektedir. Ek olarak arama yapmak, etkinliğe
başvuran ile ilk sıcak temasın kurulduğu andır dolayısıyla kuruma dair imajın oluşmasına katkı sağlar ve kişilerin etkinliğe bakış açısı saptanabilmektedir.

Etkinliğin yapısına göre
değişmekle birlikte bazen
aramalar oldukça önemli
olmaktadır. Eğer kontenjanın
dolması ya da kontenjanın
aşılması gibi durumlar varsa
arama yapmak çok elzemdir.

Etkinlik Sırası Tanıtım
Etkinlik öncesi planlama ve tasarım sürecinde hazırlanan aşamalar ve ürünler, bu
aşamada kullanılmaktadır. Etkinlik sırası tanıtım sürecinde dikkat edilmesi gereken iki husus vardır: Birincisi, etkinliği dikkatlice takip ederek etkinliğin içeriğine
dair detayları yakalayabilmek ve onları paylaşabilmektir. İkincisi, bu bilgileri paylaşırken görsel bir kalitenin yakalanabilmesidir.
Eğer etkinlik bir çalıştay formunda ise içerisinde konuşmacıların fotoğraflarının
ve paylaşılmak istenen cümlesinin, içeriğin konulabileceği kadar boşluğun olduğu afişlerin tasarımı örnek olabilir. Tasarımcı var ise o, eğer yok ise herhangi bir
uzmanlık istemeden www.canva.com adlı siteden bu tarz tasarımların yapılması
mümkündür.
Aşağıda KYA tarafından 2018 yılında düzenlenen çalıştay sırasında sosyal medyada paylaşılan kişi kartlarından bir örnek gösterilmektedir. Bu kartlar, etkinlik öncesinde fotoğraf ve yazının konulacağı kısım boş şekilde tasarlanmıştır. Etkinlik
esnasında kişinin vurguladığı önemli sözler hızlıca metin kısmına yazılmış ve ilgili
kişinin fotoğrafı yerleştirilmiş ve akabinde sosyal medyada paylaşılmıştır.
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Resim 1. Bir Programda Kullanılan Sosyal Medya Kişi Kartları (KYA)

Etkinlik Sonrası Tanıtım
Etkinlik nihayete erdikten sonra yapılacak tanıtımda, etkinliğin detay, çıktı, katılımcı görüşleri gibi konuları paylaşmak suretiyle etkinliğe dair imaj oluşturulmakta, takipçiler bilgilendirilmektedir. Tıpkı etkinlik öncesi tanıtım sürecinde olduğu
gibi burada da sürecin merkezi ve ilginin yönlendirileceği yer internet sitesi olmalıdır. Dijital platformlardan yapılacak çeşitli paylaşımlarda siteye girilen haber linki
verilerek kullanıcıların siteye giriş yapması sağlanabilmektedir.
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Etkinlik Süreçlerinde Faydalı Uygulama, Yöntem ve Dokümanlar
Etkinliğin fikirsel olarak oluşturulmasından tamamlanmasına kadar olan süreçte, işleri
kolaylaştıracak, riskleri azaltacak, bilgi almayı kolaylaştıracak birtakım faydalı uygulamalar kullanılmaktadır. Başvuru formu, etkinlik ihtiyaç kolisi, konuşmacı bilgilendirme,
protokol oturma planı, motivasyon toplantısı, sözleşme ve etkinlik ilerleme ve takip
taslağı, STK’lara etkinlik yönetiminde katkı sunacak bazı önemli uygulamalardır.

Başvuru Formu
Etkinlik büyük ya da küçük olsun katılım için her zaman başvuru formu almak
önemli avantajlar sağlamaktadır.
Bu form vesilesi ile etkinliğe başvuran kişilerin iletişim bilgileri alınabilir, başvuranlara farklı sorular yöneltmek suretiyle mini anketler yapılabilir, başvuru sayısı takip
edilerek aksiyon alınabilir, başvuranların ne kadar arzu edilen hedef kitle olup olmadığına göre strateji geliştirilebilir.
Google Form ya da JotForm gibi uygulamalar kullanılarak hem ücretsiz hem de
kolayca anketler oluşturulabilir ve veri elde edilebilir.
Aşağıda bir eğitim programına başvuru almak için oluşturulan formda “etkinlikten
nasıl haberdar oldunuz?” sorusuna verilen yanıtlar paylaşılmaktadır:
Etkinlikten Nasıl Haberdar Oldunuz?

Resim 2. Bir Programın Başvuru Formundaki Bir Soruya Verilen Yanıtı Gösteren İstatistik (KYA)

Etkinliğe başvuranların %35’i tanıdık vasıtasıyla, %24’ü sosyal medya, %23’ü e-mail, %11’i ise telefon ile etkinlikten haberdar olduğunu ifade etmiştir. En yüksek oranın tanıdık vasıtasıyla olması, başvuru yapanların haricinde çok daha büyük bir sayının etkinlikten haberdar olduğu ve etkinliği önemsediğini göstermektedir. Buradaki veriye göre ileriki etkinliklerde kullanılmak üzere yeni stratejiler denenebilir.
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Etkinlik İhtiyaç Kolisi
Etkinliğin gerçekleşeceği yere, içerisinde ihtiyaç duyulması muhtemel olan araç ve
gereçlerin yerleştirildiği bir koli götürülmesi hayat kurtarıcı bir önlem olabilmektedir.
Bu kolinin içerisinde; kâğıt, kalem, pil, bant, makas, VGA ve HDMI dönüştürücüleri,
ataç, şarj aleti, yapıştırıcı, isimlik, leptop, flaş bellek, üçayak, power bank, pointer,
uzatma kablosu vb. eşyalar yerleştirilmektedir.

Konuşmacı Bilgilendirme
Katılımcıların genel profili, beklentileri, geldikleri STK’lar hakkında etkinlik öncesinde
konuşmacı, moderatör ya da eğitmeni bilgilendirmek önemli avantajlar sağlamaktadır. Katılımcıların özelliklerine göre bir üslup seçilebilir, içerik hazırlanabilir. Katılımcıların genellikle orta yaş ve üzeri olduğu bir etkinlikte, aşırı renkli ve hareketli
bir sunum, teknoloji yoğun bir anlatım, mesajın anlaşılmasını zorlaştırabilmektedir.

Protokol Oturma Planı
Etkinliğe; devlet büyükleri, rektör, belediye başkanı gibi önemli görevleri yürütenlerin katılım sağlaması durumunda, oturma planının ona göre yapılması gerekmektedir. İl protokol listelerinden bu bilgilere ulaşmak mümkündür.
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Motivasyon Toplantısı
Etkinlikte görev alacak profesyonel ya da gönüllü ekip ile etkinlikten birkaç gün
önce bir motivasyon toplantısı organize edilmesi oldukça uygun olacaktır. Bu toplantı genel olarak kişilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik amaç taşımaktadır.
Bunun yanında toplantıda etkinliğin amacı, etkinliğin sonuçlarının ne olabileceği,
görev tanımlamaları vb. konulara değinmek de önem arz etmektedir. Görevler ve
planlar çok iyi yapılmış dahi olsa ekip ile etkinlik öncesinde motivasyon sağlamayı
önceleyen bu toplantının icra edilmesi avantaj sağlayacaktır.

Sözleşme
Özel ve kamu sektöründe karşılıklı alışverişlerde satın alınacak işin ve karşılığında verilecek maddi değerin detayları sözleşmeler vesilesi ile hukuki bir zırha
büründürülmektedir. Kurumsallaşma aşamasından olan STK’larda bu durumun
çok iyi olduğunu söylemek biraz fazla iyimserlik olacaktır. Ancak etkinliklerde
riski en aza indirmek, kaliteyi belirli bir standartta tutmak için sözleşme yapılması oldukça elzemdir. Bir etkinlik için yapılacak sözleşmede, etkinliğin; ne
olduğu, zamanı, ödeme şekli ve zamanı, karşılıklı sorumluluk tanımlamaları,
yasal sorumluluklar vb. bilgiler yer almalıdır (Babacan ve Göztaş, 2011, s. 105).
Örneğin; yemekli bir etkinlik öncesi, yemeğin kaç kişilik olduğu, menüde nelerin olduğunu, ordövr tabağının içeriği, içeceklerin çeşitleri vb. detayların yer
aldığı sözleşme karşılıklı imzalanmalıdır. Aksi takdirde sayı, menü, çeşit, kalite
ve birçok şeyde mutabakat sağlanması ve bir aksilik çıkması durumunda yaptırım uygulanması zor olmaktadır.

Etkinlik İlerleme ve Takip Taslağı
Proje yönetimi konusunda kullanılan ücretli ve oldukça detaylı programlar mevcuttur. O tarz programlar arzu edilen tarafından kullanılabilir ancak bir Excel dosyası ile de bir etkinliğin ilerleyişi, işleri takip edilebilmektedir.

Sonuç
Ülkemizde planlı hareket etme kültürünün yerleştiğini söylemek maalesef pek
mümkün değildir. Bununla alakalı birçok fıkra, deyim ve atasözü de mevcuttur,
“kervan yolda dizilir” bu atasözlerinden bir tanesidir. Bu atasözü bir fikre sahip
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olunduğunda öncelikle hayata geçirilerek akabinde herhangi bir değişiklik, düzeltme, çalışma, planlama gerekirse yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Bir fikri apar topar hayata geçirmek belki başlangıç aşamasında hız kazandırıyor gibi gözükebilir ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında planlı, programlı, bilinçli
ilerleyen işler daha sorunsuz ve başarılı gerçekleşmektedir. Giderek kurumsallaşan
STK’lar artık kamuoyuna karşı daha şeffaf, yönetici, destekçi, çalışan ve gönüllülerine karşı daha fazla hesap verir ve zaten varoluş amaçlarından olan topluma
fayda üretme eksenindeki sorumluluğunu daha fazla önemser hâle gelmiştir.
STK’ların yaşaması için ortaya konan maddi destek, gönüllü ve profesyonel insan
kaynağının emeği ve etkinliklerin sonucunda elde edilen çıktının giderdiği ihtiyaçlar hesaba katıldığında STK’lar, kervanını yolda dizme gibi bir yaklaşımı benimseyemez. STK’ların üzerindeki bu sorumluluk ve bağ, onları gerçekleştirecekleri
etkinlikleri planlı, projeli, bilinçli ve titiz bir şekilde yönetmeye motive etmelidir.
Etkinliklerde hedeflere ulaşmak, daha az girdi ile daha fazla çıktı elde etmek, bütçe
tasarrufu sağlamak, katılımcıları memnun etmek, bilgi toplamak ve bilgiyi analiz
ederek yeni stratejiler geliştirmek, sorunsuz ilerleme sağlamak gibi amaçlar ancak
iyi bir yönetim ile elde edilebilmektedir.
İçinde bulunduğumuz çağ özellikle teknolojik anlamda birçok avantaj ve fırsat
sunmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta, internet siteleri, cep telefonları, kitleler arası iletişim olanaklarını kolaylaştırmış ve ucuzlatmıştır. Geldiğimiz
noktada kurumlar, bireyler ve STK’lar, bu mecralarda var olmanın ötesine geçerek
halkla ilişkiler faaliyetlerini de yürütmeye başlamıştır. Kurumsal imaj oluşturma,
reklam yapma, satış, müşteri ilişkileri yönetimi vb. faaliyetler, bu mecralar vesilesi
ile oldukça ucuz, kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Hemen hemen her STK, dijital
platformlarda yer almaktadır ancak buraları ne kadar aktif kullandıkları tartışmaya açıktır. Klasik medyaya göre daha ucuz, daha doğru bir hedef kitleye eriştiren,
daha doğru bilgi sunan ve kullanma ve tanıtım yapmak için uzmanlık istemeyen
bu alanlar, STK’lar tarafından hem kurumsal imaj oluşturmak hem de etkinlik tanıtımı yapmak için etkin kullanılmalıdır.
Kurumsallaşmanın önemli adımlarından bir tanesi, kurumlardaki işlerin sistematik bir şekilde işleyebilmesidir. Sistem içerisinde herkes önemli olabilir ancak kimse stratejik olmamalıdır. Bir kişinin yokluğunda sistem sorunsuz işleyebilmelidir.
STK’ların da bu konuyu masaya yatırması gerektiğine inanıyorum. Etkinlikler oldukça başarılı ilerleyebilir ancak etkinliği yöneten kişinin işten ayrılma durumunda ne olacak? Etkinlikler, yakalanan standartta devam mı edecek yoksa sürekli
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bir ivme mi kaybedecek ya da bir daha gerçekleşmeyecek mi? Eğer etkinliklerin
ardından içerisinde etkinliğe dair gerekli tüm detayların olduğu bir dokümantasyon çalışması yapılırsa etkinliklerde sürekliliğin sağlanması için önemli bir çalışma
olacaktır. Etkinlik yöneticisinin veya etkinlik içerisinde önemli bir görevi yerine
getiren bir kişinin işten ayrılması durumunda yeni gelenlerin etkinliklerin nasıl
yönetildiğini anlaması mümkün hâle gelecek bir etkinlik raporu aynı zamanda etkinliklerde yakalanan standardın devam etmesini de sağlayacaktır.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Mali Yönetim

“İtibar sermaye getirir, sermaye itibar getirmez”
Davut Pehlivanlı

Giriş
Kapitalizm ve küreselleşme gibi sistemler, insan odaklı olmaktan ziyade kâr odaklı
hareket etmekte ve uluslararası siyasi gelişmeler, savaş ekonomisi ve endüstri 4.0
dâhil pek çok kritik gelişmeden etkilenmektedirler.
2018 yılı başından itibaren ise uluslararası gelişmeler izlendiğinde küreselleşmenin açık topluma ve açık ulusal ekonomilere yönelik kazanımlarının bir kısmının
kaybedilmeye başlandığı, vergi bariyerlerinin arttığı ve ekonomik yaptırımların
son 20 yıl içinde en üst seviyelere ulaştığını görmekteyiz.
Diğer yandan hem kurumsal sosyal sorumluluk hem de yardımlaşma geleneğinin
bir yansıması olarak STK’lara yönelik ticari işletmelerin ve kamu kurumlarının destekleri artarak devam etmektedir.
Dünyanın herhangi bir yerinde maden işleten bir kuruluş “çocuk işçi çalıştırılmaması” yönünde faaliyetlere sponsor olurken özellikle kola ve meyve suyu üreticisi
firmaların ise su havzalarına yönelik faaliyetlere destek olduklarını görmekteyiz.
Farklı bir bakış açısıyla da kapitalist sistemin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
ile “günah çıkarttığını” söyleyebiliriz.
Global dünyada STK’ların değişen faaliyet yelpazesi, hizmet lokasyonlarının ulusal
sınırlar dışına taşması, artan faaliyet hacimleri ve bütçelere paralel ölçek ekonomisinin etkisinin hissedilmesi ve yükselen kurumsal yönetim ihtiyacı, gündemin üst
sıralarında yer almaktadır.
Kurumsal yönetim kavramı krizlerle beraber gündemden hiç düşmemiş ve her
kriz sonrasında faklı bir noktaya evrilmiş bir kavramdır. Özellikle 2001 uluslararası
krizi hem şeffaflaşma hem de denetim olgusunun yeniden revize edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu dönüşüm de sadece ticari işletmeleri değil kamu sektörünü
ve sivil toplum kuruluşlarını da etkilemiştir.
Nasıl ki genel ekonomi ve işletmeler, krizlerle karşı karşıya kalmaktalar, STK’ların
da krizlerle mücadele etmeleri gerekmektedir. STK’ların krizleri aşabilmeleri de
sağlıklı işleyen mali sistemleri ve genel olarak faaliyetlerini kurumsal yönetim ilkelerine paralel yürüttüklerini gösteren altyapıları ile mümkün olabilmektedir. Aksi
takdirde STK’lar ya kamu kaynaklarından medet ummakta ya da bireysel olarak
“kurtarıcı” arayışına girmektedirler.
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En kritik kavram; sürdürülebilirlik. Hem bu çalışmanın hem de bu bölümün asıl hedefi, STK’larda
sürdürülebilirliği sağlamak adına yapılması gerekenleri, kurumsal yönetim perspektifinde incelemek. Bu açıdan bakıldığında mali yapının ve kaynak yönetiminin yeterliliği, sürdürülebilirliğin bir anlamda sigortasıdır.

STK’ların sermayesi, itibardır
ve bu itibarları, kaynak
akışını sağlar.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Mali Yönetim
Mali yapının yeterliliği tartışıldığında da ilk akla gelen husus, STK’larda kaynak
oluşturmanın zorluğu ve sınırlı süreli kaynaklardan uzun vadeli ve sürekli kaynak
yapısına geçiş zorluluklarıdır. Bu kapsamda söz konusu kritik başlık, bu çalışma
için de diğer bölümlerin konusu olmakla birlikte uzun vadeli ve sürekli kaynakların sürekliliğini sağlamanın yegâne verisi ve raporlarının da mali işler kaynaklı
olduğunu hatırlamak gerekmektedir.
STK’ların sermayesi, itibardır ve bu itibarları, kaynak akışını sağlar. Bu açıdan da
ölçek ekonomisinin hâkim olduğu günümüzde itibar sadece STK yöneticilerinin
bireysel özellikleri ile sınırlı değildir ve konu hem bireysel yeterlilikleri hem de ülke
sınırlarını aşmıştır. Yegâne kritik altlık-altyapı, kurumsal yönetim prensipleridir.
Kurumsal yönetim prensipleri kapsamında akla gelen diğer uygulamalarda süreçlerin standartlaştırılması, dokümantasyon, görev kartları dâhil sistemin altyapısının kurgulanması faaliyetleri, temelde iç kontrol sistemi olarak ifade edilebilir.
İç kontrol sisteminin kurulması ve etkin olarak çalıştırılmasından yönetim kurulu
sorumludur (Pehlivanlı, 2015).

Muhasebe Sistemi
Muhasebe, işletmelerin mali nitelikli işlemlerini kaydeden, sınıflandıran ve elde ettiği sonuçları, finansal tablolar aracılığı ile çıkar gruplarına ulaştıran bir bilim dalıdır.
İşletmeler günümüzde kâr amaçlarına göre ikiye ayrılabilir. Bunlar; kâr amacı
güden ve kâr amacı gütmeyen şeklindedir. Muhasebe açısından gelirlerin tasnif
edilmesi ve kayıtlanması ile dönem sonu artık gelirin dağıtımı temelde kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar ile klasik ticari işletmelerin ayrıştığı noktadır.
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Her iki tür yapıda da muhasebe verisine dayalı
raporlar, üst yönetimin alacakları kararlarda altlık teşkil etmesi açısından çok önemlidir. Bu tür
verinin kaydedildiği, saklandığı ve raporlamaya
dönüştüğü sistem, muhasebe bilgi sistemi olarak ifade edilmektedir.

Muhasebe bilgi sistemi,
STK’ların ihtiyaç duyduğu
her türde bilginin ilk planda
ulaşabileceği bir ortam
sunmaktadır.

Muhasebe bilgi sistemi, STK’ların ihtiyaç duyduğu her türde bilginin ilk planda
ulaşabileceği bir ortam sunmaktadır. Bu kapsamda finansal yönetim ihtiyaçları
başta olmak üzere kâr-zarar ve maliyet analizleri, nakit planlaması, bütçe çalışmaları, muhasebe bilgi sisteminden elde edilen veriler ile yürütülmektedir.
İyi tasarlanmış muhasebe sisteminin temel özellikleri aşağıda sıralanmaktadır:
STK ölçeğine ve faaliyet hacmine paralel hazırlanmış detaylı
hesap planı,
Her türden işlemin hangi hesaplara kaydedileceğinin tarif
edildiği muhasebe el kitabı,
Maliyet merkezlerinin sağlıklı tanımlanmış olması ve hesap
planı ile paralelliğinin kurulması, özelikle her projenin ayrı
bir maliyet merkezi olarak tanımlanması,
Yönetim raporlama formatının belirlendiği hangi tarihte
hangi raporun kime raporlanacağının altyapısının kurulması,
Bütçe ve muhasebe sisteminin birebir paralel çalışması,
Mutabakat sisteminin etkin işletilmesi.
Etkin çalışan muhasebe sisteminin avantajları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Nakit akışının sağlıklı izlenmesi,
Kâr-zarar analizlerinin sağlıklı ve zamanında yapılması,
İç kontrol sisteminin etkin çalışması,
Hesap verilebilirliğe katkı yapılması.
Türkiye’de 1990’lı yıllarda genel kapsamdaki işletmeler için Tek Düzen Hesap Planı
kabul edilmiştir. STK’lar için ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve
uygulamaya alınan Tek Düzen Hesap Planı bulunmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının defter ve belgelerinin kayıt zamanları, hesap dönemleri, defterlerin tasdik edilmesi, gelir ve gider belgelerinin saklanma süreleri, Vergi
Usul Kanunu (VUK) hükümlerine tabidir (VUK, 213).
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STK’ların faaliyet yapısı, fonksiyonel
yapısı, organizasyon şeması,
proje kültürü ve diğer kritik
karakteristiklerine göre standart tek
düzen hesap planının, faaliyetler ve
raporlama ihtiyaçlarına göre revize
edilmeleri gerekmektedir.

STK’ların faaliyet yapısı, fonksiyonel yapısı,
organizasyon şeması, proje kültürü ve diğer kritik karakteristiklerine göre standart
tek düzen hesap planının, faaliyetler ve raporlama ihtiyaçlarına göre revize edilmeleri gerekmektedir.

İyi tasarlanmış muhasebe sisteminin verimli
çalışması için insan kaynağı çok önemlidir.
Günümüzde hem ticari amaçla faaliyet gösteren işletmeler hem de STK’lar için en
önemli girdi, insan kaynağıdır. Ticari işletmelerde insan kaynağı yetersizse her türlü
sermaye, marka ve fırsatlar olsa dahi hedeflere ulaşılması çok zordur. STK’lar için de
benzer ihtiyaçlar vardır. Öncelikli yatırım yapılması gereken alan, insan kaynağıdır.
Mali işler özellikle parasal kıymetler açısından yetkilendirildiği için olası problemlerle karşılaşmamak adına insan kaynağı kritik öneme sahiptir.

STK’lar için mali işlerin yönetimini düzenleyen kanun ve yönetmeliklerin ilgili kısımları aşağıda özetlenmektedir:
1. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
a. Madde 9: İç Denetim,
b. Üçüncü Bölüm: Denetim ve Bildirimler.
2. Dernekler Yönetmeliği
a. Altıncı Bölüm: Defterler ve Kayıtlar: Defter tutma esasları, tutulacak defterler, kayıt
usulü, kayıt zamanı, hesap dönemi, defterlerin tasdiki, tasdik defteri, gelir ve gider
belgeleri, saklama süresi, işletme hesabı tablosu ve bilanço esasına göre raporlama.
b. Yedinci Bölüm: Gelir ve Gider Usulü: Alındı belgelerinin biçimi, alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, alındı belgelerinin deftere kaydı, alındı belgelerinin
kullanımı, yetki belgesi ve gelirlerin teslim edilmesi (Dernekler Yönetmeliği).
3. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük
a. Madde 28: Gelirler ve İktisap Yolları,
b. Madde 29: Tutulacak Defterler, Bilanço Düzenleme ve İlan Zorunluluğu,
c. Madde 37: Vergi Muaflığından Yararlanma ve Muaflığın Kaybı.
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Derneklerde İdari Para Cezası Riskleri
Mali işler ekibi tarafından takip edilmesi gereken ve olumsuzluk hâlinde idari para cezası ile karşılaşılabilecek kritik konular aşağıda sıralanmaktadır (Dernekler Kanunu, 2004):
Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları hâlde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı hâlde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla
yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri, dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticileri idari para cezası ile karşılaşır.
Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük
hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen
yer dışında yapan dernek yöneticileri idari para cezası ile karşılaşır.
Yurt dışından gelecek nakdî yardımları, bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticileri
idari para cezası ile karşılaşır.
Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtların usulüne uygun tutulmaması hâlinde
dernek yöneticileri ve defterleri tutmakla sorumlu kişiler idari para cezası ile karşılaşır.
Adına yetki belgesi düzenlenmediği hâlde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyeleri idari para cezası ile karşılaşır.
Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr
amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla iş birliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenler idari para
cezası ile karşılaşır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra bu belgelerin seri ve sıra numaralarını 15 gün içinde mülki idare amirliğine bildirmeyen basımevi
yöneticileri idari para cezası ile karşılaşır.
Her yılın nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannamesini süresi içerisinde
vermeyen, dernek adına edinilen taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 1 ay içerisinde
mülki amirliğe bildirmeyen, dernek genel kurulunda seçilen yönetim ve denetim kurulunu
veya bu organlardaki değişiklikler ile dernek yerleşim yerindeki değişiklikleri 30 gün içerisinde mülki amirliğe beyan etmeyen veya bildirimde bulunmayan dernek yöneticileri ve
dernek temsilcisi idari para cezası ile karşılaşır.
İzinsiz olarak yurt, pansiyon, lokal açan dernek yöneticileri idari para cezası ile karşılaşır.
Defterlerinde, kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî kurumlarıyla yaptıkları yazışmalarında, Türkçe dilini kullanmayan dernek yöneticileri idari para cezası ile karşılaşır.

127

Kurumsal Yönetim El Kitabı

Son olarak muhasebe faaliyetleri kapsamında bir derneğin kuruluşundan sonra
yapılması gereken işlemler, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta aşağıdaki
gibi sıralanmaktadır:
Defter tutulması zorunludur,
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgelerinin
bastırılması zorunludur,
Yetki belgesi düzenlenmesi zorunludur,
Gelir ve gider işlemlerine ait kayıt düzeninin oluşturulması
zorunludur,
Üye kayıt işlemleri zorunludur,
Genel kurul toplantısı usullerine uymak zorunludur,
Beyanname verilmesi zorunludur,
Değişikliklerin bildirilmesi zorunludur,
Taşınmazların bildirilmesi zorunludur,
Mal bildirimi zorunludur,
Denetleme kurulu raporu zorunludur.

Finansal Yönetim
Kâr amacı gütmeyen STK’ların normal şartlar altındaki tek gelir kalemi, bağışçı ve
destekçilerden elde edilen gelirlerdir. Fakat hem projelerden dolayı hem de ulusal
ekonomilerin değişken yapısından dolayı STK’ların gelirlerini çeşitlendirmesi diğer bir ifadeyle rutin sürekli gelir kaynakları oluşturması gerekmektedir.
STK’ların gelirlerini sadece bağışçı eksenli çeşitlendirmeleri aslında tam olarak bir
çeşitlendirme değildir ve özellikle kriz dönemlerinde kaynakların hepsi olumsuz
etkilenmektedir.

STK’ların gelirlerini sadece
bağışçı eksenli çeşitlendirmeleri
aslında tam olarak bir
çeşitlendirme değildir ve
özellikle kriz dönemlerinde
kaynakların hepsi olumsuz
etkilenmektedir.

Asıl çeşitlendirme ise STK’lar tarafından kurulacak şirketler veya iktisadi teşekküller aracılığıyla
bağışçılardan bağımsız gelir kaynakları oluşturmalarıyla mümkün olabilir. Bu durumda da ciddi
anlamda yoğun rekabetin olduğu ekonomik koşullara ve piyasa dalgalanmalarına karşı önlemler
almak ve STK tarafından işletmeye getirilen sermayenin korunmasını sağlamak gerekmektedir.
128

Sivil Toplum Kuruluşlarında Mali Yönetim

Sürdürülebilirlik ve Finansal İhtiyaçlar
STK’ların vizyonlarına paralel hedeflerine ulaşabilmeleri için fon ihtiyacının sağlıklı bir planlama ile yönetilmesi ve düşük sapmalarla realize edilmesi çok önemlidir.
Günümüzde işletmeleri finansal krize sürükleyen temel problem, nakit sıkışıklığıdır.
Benzer bir durum STK’lar için de geçerlidir. Nakit planlamasını sağlıklı yönetemeyen
her türden kurumun nihai olarak yaşayacağı problemler benzerlik gösterecektir.
Finansal yönetim becerileri ile nakit planlaması, fon
yönetimi ve proje finansmanı gibi kritik süreçler başarılı olarak yönetilebilir. STK’lar özelinde ise finansal
yönetim faaliyetlerinin daha çok kısa vadeli nakit
yönetimine odaklandığı görülmektedir. Bunun da
temel sebebi, STK’nın kuruluşu esnasında uzun süreli ihtiyaçları karşılayacak seviyede yeterli fonların
STK’ya getirilmemesidir/getirilememesidir.

Finansal yönetim
becerileri ile nakit
planlaması, fon yönetimi
ve proje finansmanı gibi
kritik süreçler başarılı
olarak yönetilebilir.

Finansal yönetim faaliyetlerinin yürütülmesinden ziyade sürdürülebilirlik konusundaki kritik husus ise STK yönetimi tarafından vizyon ve stratejilere paralel:
Bağışçı çeşitlendirmesinin yapılabilmesi,
Bağışçı tabanının genişletilmesi,
Gelir hedefli projelerin çeşitlendirilmesi ve süreklilik
kazandırılması ile sağlanabilir ve bu sayede uzun süreli
ihtiyaçları karşılayacak seviyede fonlar, STK’ya kazandırılabilir.

Nakit Yönetimi Sürecinin Önemi
STK’larda kaynakların
STK’larda kaynakların oluşturulması kadar korunoluşturulması kadar
ması da büyük önem arz etmektedir. Koruma süreci
korunması da büyük
sadece mevcut nakdin muhafazası olarak algılanmaönem arz etmektedir.
malı, STK kurumsal kimliği adına bankalarda oluşturulacak limitler ve çok tabii ki kullanımı da bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Nakit yönetimi kapsamında karşılaşılacak temel aksaklıklar ise şu şekilde özetlenebilir:
Kasa eksik veya fazlası,
Nakit kaybı veya çalınması,
Yetkisiz banka ve kasa işlemleri,
Çek defteri ve diğer kıymetli evrak kayıpları.
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Bu türden riskleri yönetebilmek için iç kontrol sisteminin risk odaklı kurulmuş olması gerekir. Örneğin; kasa sayımları ve sayım tutanaklarının oluşturulması, varlıkların
korunması açısından bir kontrol faaliyetidir. STK tarafından imza sirküsü hazırlanarak
yayınlaması ve ilgili kuruluşlarla paylaşılması, yetkisiz işlemleri minimize edecektir.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Finansman Problemleri
STK’larda ciddi bir kaynak problemi olduğunu ve toplumun bu konuda hassas
olmadığı tespitini yapabiliriz. Kaynak sağlama konusunda hazırlanan projelerin
toplum tarafından yeterli destek görmediği ve bunun da kısmen gelir seviyesi ile
ilgili olduğu yorumu yapılabilir. Gelir seviyesi yüksek bireylerde de STK projelerine
destek olma konusunda yeterli bir ilgi olmadığı gözlemlenmektedir.
Bundan dolayı da son yıllarda daha çok kamu kaynakları veya uluslararası proje
fonları ile desteklenen bir STK yapısı ortaya çıkmıştır.
Bu açıdan:
STK’ların çalışma alanını net belirlemiş olması,
Eğer fonları hazır değilse kitleye dayalı faaliyetlerini ilk
kuruluş yıllarında planlamaması,
Paydaş ve gönüllü tabanını artırmaya yönelik projelere öncelik
verilmesi finansal planlama açısından kritik öneme sahiptir.
Gelirin sürekliliği açısından ise:
Yeni kaynaklar oluşturulamaması,
Sürekli ve düzenli gelir altyapısının oluşturulamaması,
STK içinde departmanlar arası iletişimsizlikten dolayı kopukluklar.
STK stratejisi ve faaliyet alanına paralel sadece bağış alan bir yapı değil de STK’ya
özgü alanlarda kaliteli hizmet üretmek ve buna yönelik sürekliliği olacak projeler
geliştirmek önemli konulardır.

Bütçe Yapılanması
Bütçe yapılanması hem kâr amacı güden hem de gütmeyen kuruluşlar için son
derece önemlidir. Etkin çalışan bir bütçe yapılanması için sağlıklı bir maliyet sisteminin olması ön şarttır.
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STK’ların faaliyet hedeflerine paralel sabit maliyetlerini planlaması ve raporlaması
ayrıca proje-faaliyet bazlı maliyetlerini tespit etmesi ve raporlaması, bütçe hazırlık
faaliyetlerinin ilk adımını oluşturmaktadır.
Söz konusu maliyet çalışmalarına paralel STK’ların da âdeta bir üretim veya hizmet
işletmesi gibi aşağıdaki kritik göstergelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunlar:
Sabit ve değişken maliyet analizleri,
Başa baş noktasında maliyet,
Maliyet ve artık gelir analizleri,
Proje-faaliyet bazlı maliyet analizleri.
Bu göstergelerle birlikte STK açısından plandan sapmalar sürpriz olmaktan çıkacak ve finansal yönetim daha fazla planlanabilir formata dönüşecektir.
Bu altyapının üzerine de bütçe faaliyetleri kapsamında aşağıdaki bütçelerin hazırlanması ve uygulamaya alınması gerekecektir:
Nakit yönetimi bütçesi: Kuruluşa ait nakit giriş ve çıkışlarını diğer bir ifadeyle nakit açığı ve
fazlalıklarını gösteren bütçedir. Kısa vadeli finansman ihtiyacının tespiti ve çözümü konusunda kuruluşu dinamik tutar. Nakit bütçesinin hazırlanması için öncelikle gelir yönetimi
bütçesinin hazırlanması gereklidir.
Gelir yönetimi bütçesi: Kuruluşa ait bağış veya destek gibi gelir tabanlı projelerden sağlanacak
nakit akışını gösterecek bütçedir. STK’nın gelir çeşitliliğine paralel bir kırılımda gelirlerin gösterilmesi gerekir. Gelir çeşitliliği; düzenli bağış gelirleri, miras gibi tek seferlik bağış gelirleri, gayrimenkul portföyü gelirleri, reklam gelirleri ve proje tabanlı gelirler gibi örneklendirilebilir.
Harcama bütçesi: Kuruluşa ait aylık ve yıllık sabit ve değişken maliyetlerin öngörüldüğü
bütçedir. Harcama bütçesi aracılığıyla maliyetler kontrol altında tutulacak ve sürpriz maliyetlerin erken teşhisi sağlanabilecektir. Harcama bütçesinin hazırlanabilmesi, STK maliyet
altyapısı ve raporlama altyapısı ile mümkün olacaktır.
Proje yönetimi bütçesi: Kuruluş tarafından yürütülen proje bazlı faaliyetlerden kaynaklı
gelir ve giderlerin öngörüldüğü bütçedir. Proje yönetimi aşamasında tahmin edilen bütçelerin takibi ve proje finansman açığının STK genel kaynaklarına ihtiyaç kalmadan çözümü
açısından son derece önemlidir.

İç Kontrol Sistemi
İç kontrol; bir kurumun yönetim kurulu, üst yönetimi ve çalışanlarından etkilenen
ve operasyonların etkinliğine ve verimliliğine, finansal raporlamanın güvenilirliğine ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uyumuna ilişkin makul düzeyde güvence sağlayan bir süreçtir (Pehlivanlı, 2015).
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İç kontrol sistemi; onay, yetki
ve sorumluluklar çerçevesinde
önceden kabul edilmiş standart
dokümanlara paralel kurum
faaliyetleri yürütülürken
gerçekleştirilen her türlü
işlemden oluşan bir bütündür.

İç kontrol yapısı kurum faaliyetleri haricinde oluşturulmuş bir yapı değildir. Faaliyetlerin kendisi zaten
iç kontrol sisteminin parçalarıdır. O hâlde özetle iç
kontrol sistemi; onay, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde önceden kabul edilmiş standart dokümanlara paralel kurum faaliyetleri yürütülürken gerçekleştirilen her türlü işlemden oluşan bir bütündür.

STK’larda yürütülen muhasebe faaliyetleri kapsamında iç kontrol sisteminin temel
dokümanları şu şekilde sıralanabilir:
Yasal defterler, beyannameler ve diğer belgeler,
Genel kurul dokümanları,
Bağış tahsil makbuzları ve diğer gelir alındı belgeleri,
Harcama dokümanları,
Duran varlık envanterleri.
İç kontrol sisteminin temel amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Operasyonların etkinliği ve verimliliği: Standartlaşmış süreçler yardımıyla operasyonların etkinliğini ve verimliliğini arttırır. Bir organizasyonda kontrollerin varlığı, süreçlerin standart
tanımları, görev tanımları, kuralların düzenlenmesi ve sonuç olarak işletme etkinliğinin ve
verimliliğinin artırılmasında katma değer yaratır.
Kontrol faaliyetleri aracılığıyla işletmenin var olan varlıklarının korunmasını sağlar (Pehlivanlı, 2015).
Mali raporlamanın güvenilirliğini sağlamak diğer bir amaçtır. Mali tabloların güvenilir olması,
yönetimin alacağı kararların doğruluğunun artmasına, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun
önlenmesi veya tespitine yardımcı olur.
İç kontrol sistemi, gerek işletme içi gerekse yasal düzenlemelerin getirdiği kurallara uygunluğun sağlanmasında yardımcı olur, güvence sağlar. Diğer bir ifadeyle iç kontrol sisteminin
bir işletmede var olmamasının olumsuz sonuçları; para ve mal kaybı, hatalı kararlar alınması,
suistimal ve dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalınması, gelir kaybı ve amaçlara ulaşılamamasıdır. Bu özellikleri ile iç kontrol sisteminin etki alanları; organizasyon yapısı ve yetkilendirme
sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler, insan kaynakları yönetimi, muhasebe sistemi ve mali
kontrol, bütçe ve yönetim raporlama sistemidir.
İç kontrol sistemi sayesinde işletmenin bütün faaliyetleri eksiksiz olarak kayıt altına alınır.

İç kontrol sistemine yön veren temel düzey rehberlere göre iç kontrol temelde
5 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar da kendi içinde toplam 17 ilkeden meydana
gelmektedir (COSO, 1992).
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Kontrol Ortamı
İç kontrol sisteminin temel bir unsuru olan kontrol ortamı; organizasyonun yapısı ve çalışma tarzı ile risklerin nasıl değerlendirildiği ile ilgilidir. Kurum geçmişi
ve kültürü, kontrol ortamının oluşturulması sürecine direkt etkide bulunmaktadır
(Pehlivanlı, 2015).
Etik değerlere ve dürüstlük ilkesine olan bağlılığın gösterilmesi,
Kontrol ortamına ilişkin gözetim sorumluluğuna ait çalışmaların
yürütülmesi,
Kontrol ortamı yapısının, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,
Yetkinliğin geliştirilmesine ilişkin bağlılığın gösterilmesi,
Hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi.

Risk Değerlendirmesi
Kurum ve varlıkları, iç ve dış çevre kökenli çeşitli risklere maruz kalmaktadır. Bu
risklerin tanımlanması, olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Risk
değerleme; kurum hedeflerinin başarılmasını engelleyecek risklerin tanımlanması
ve analizinin yapılmasıdır. Günümüzde işletmeler; ekonomi, endüstri, düzenleyici
otorite ve faaliyet koşullarının sürekli değişiklik gösterdiği dinamik bir ortamda faaliyetlerine devam etmektedirler. Bundan dolayı risklerin tanımlanması kadar düzenli aralıklarla ve gerektiğinde güncellenmesi de çok önemlidir (Pehlivanlı, 2015).
Doğru ve uygun hedeflerin belirlenmesi,
Risklerin belirlenerek analiz edilmesi,
Suistimal riskine ilişkin değerlendirmelerin yapılması,
Kayda değer ve önemli değişikliklerin tespit edilmesi
ve değerlendirilmesi.

Kontrol Faaliyetleri
Kontrol faaliyetleri; yönetimin direktiflerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinden
emin olmak için yürütülen politika ve prosedürlerdir. Bu faaliyetler sayesinde kurumun
hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklere karşı gerekli önlemler alınmış olmaktadır.
Kontrol faaliyetleri sadece bir üst yönetim faaliyeti değil kurumun her seviyesinde ve
her fonksiyonel birim için söz konusudur. Kontrol faaliyetlerine örnek uygulamalar; yetkilendirme, onaylama, doğrulama, mutabakat şeklinde sıralanabilir (Pehlivanlı, 2015).
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Uygun kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi,
Genel kontrollerin teknoloji odaklı belirlenmesi ve geliştirilmesi,
Politika ve prosedürler aracılığıyla uygulanması.

Bilgi ve İletişim
Kurum çalışanlarının sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli olan bilgiler belirli bir formatta ve zamanında iletişime hazır olmalıdır. Bilgi sistemi sayesinde üretilen raporlar aracılığıyla işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi ve bu
faaliyetlerin kontrolü mümkün olmaktadır. Kurum çalışanlarının çeşitli kararlar
alabilmeleri için gerekli bilgi sadece işletme içi kökenli bilgi değildir işletme dışı
bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır (Pehlivanlı, 2015).
İlgili bilgilerin kullanılması,
İç iletişimin kurulması,
Dış iletişimin kurulması.

İzleme Faaliyetleri
İzleme; iç kontrol sisteminin performansının, kalitesinin ve kontrollerin tasarımı ve
işleyişinin gözden geçirilerek alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesidir.
İzleme; sürekli, ayrık ve karmaşık izleme şeklinde olabilir. Sürekli izleme, faaliyetler
yürütülürken gerçekleştirilen izlemedir. Bu tür izlemeye yönetim ve danışman tarafından düzenli olarak yapılan izlemeler ve işi yapan personel tarafından gerçekleştirilen diğer izleme faaliyetleri örnek verilebilir (Pehlivanlı, 2015).
Mevcut yapıda devam eden veya ayrı izleme faaliyetlerinin ve
değerlendirmelerin yürütülmesi,
Sürece ilişkin eksikliklerin ve iyileştirmeye açık alanların
belirlenmesi ve bunun iletişiminin sağlanması.
Sağlıklı bir kurumsal yönetim altyapısının kurgulanması faaliyetinin başlangıç
noktası kuşkusuz öncelikle iç kontrol sisteminin tasarlanmasıdır.
İç kontrol sisteminin işlerliği çeşitli faktörlerden etkilenir. Uluslararası İç Kontrol
Rehberi’nde bu faktörler, iç kontrol sisteminin anahtar ögeleri şeklinde ifade edilmiştir. Bunlar sırasıyla şu şekildedir (COSO, 1992);
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Etik değerler,
Yönetim kurulunun önemi,
Yönetimin felsefesi ve faaliyet tarzı,
Organizasyonel yapı,
Finansal raporlamanın yetkinliğine ilişkin altyapının varlığı,
Yetki ve sorumluluk,
İnsan kaynakları uygulamaları,
Finansal raporlama sistemine ait risklerin tanımlanması ve analizi,
Hata riskinin değerlemesi,
Kontrol faaliyetleri,
Risk değerleme sürecine yönelik kontrol faaliyetleri,
Kontrol faaliyetlerinin tasarımı ve geliştirilmesi,
Bilgi teknolojileri,
Bilgi ihtiyaçları,
Bilgi sistemi üzerinde kontroller,
Yönetim kurulu ve üst yönetimin iletişim tarzı,
İşletme dışı taraflarla iletişim,
Sürekli izlemeler,
Ayrık değerlendirmeler,
Raporlama eksiklikleri,
Yönetim kurulu ve denetim komitesi.
Etkin çalışan iç kontrol sisteminin STK’lar özelindeki temel faydaları aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
Şeffaflık ve hesap verilebilirliğe yakınlaşmak,
Üst yönetimin hesap verilebilirliğine katkı sağlamak,
Kurumsal yönetim uygulamalarına ve kurumsallaşmaya katkı sağlamak,
Kayıt düzeni ve raporlama sisteminin etkin işlerliğine katkı sağlamak,
STK gelirleri ve düzenli bağışçılarının artmasına katkı sağlamak,
Operasyonel seviyedeki risklerin kontrolüne imkân vermek.
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Risk Yönetimi ve İç Kontrol İlişkisi
Risk yönetimi ile ilişkisi bakımından iç kontrol sistemi, risk yönetim sisteminin temeli olarak kabul edilebilir. İç kontrol sistemi, yönetime kurum faaliyetlerinin doğasında var olan risklere karşı bu risklerin kontrolü ve yönetimi konusunda destek
vermektedir (Galloway, 1995). Bu destek-yardım aslında risk yönetiminin ilk adımını
oluşturmaktadır. Eğer kurum hedeflerine ulaşmayı engelleyecek herhangi bir risk
söz konusu değilse kontrol önlemlerine de gerek olmayacaktır (Griffiths, 2006b).
Yetersiz kontroller; kayıplara, hatalara ve kurum imajının zarar görmesine neden
olurken yerinde ve zamanında konumlandırılan kontroller ise kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır (Pehlivanlı, 2015).
Kurumlar öncelikle hedeflerini belirler ardından hedeflerin gerçekleştirilmesini
engelleyecek içsel risklerini belirler. Temelde iç kontrol sisteminin genel olarak risk
yönetim sisteminin asıl amacı, içsel risklerin alınacak önlemlerle yönetilmesidir.
Fakat her zaman riskleri ortadan kaldırmak mümkün-gerekli olmamaktadır. Alınan kontrol önlemlerine rağmen hâlâ birtakım riskler mevcutsa bunlara da kalıntı
riskler denir (Pickett, 2005a).

Yetersiz kontroller; kayıplara,
hatalara ve kurum imajının
zarar görmesine neden
olurken yerinde ve zamanında
konumlandırılan kontroller
ise kurumun hedeflerine
ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Etkili çalışan bir iç kontrol sistemi; hedeflenen
amaçlara ulaşılacağına ve varlıkların korunacağına dair makul düzeyde bir güvence verir.
Şekil 1’de risk yönetimi içinde kontrollerin yeri;
risklerin kurum risk alma istekliliği sınırları içine indirgenmesi kabulü çerçevesinde ele alınmaktadır.
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Etki

Kontrol
Kalıntı Risk

İçsel
Risk

Risk Alma İstekliliği

Olasılık
Şekil 1. Risk Yönetimi İçinde Kontrollerin Yeri (Griffiths 2006a).

Risk alma istekliliği çerçevesinde tasarlanan kontroller, risklerin bir kısmının ortadan kaldırılmasını (içsel risk) sağlarken alınan kontrol önlemlerine rağmen kaldırılamayan riskler, kalıntı riskler şeklinde ifade edilir (Griffiths, 2006a).

İç Kontrol ve Bağımsız Denetim İlişkisi
Bağımsız denetçinin, kurumun iç kontrol sistemini kavraması gerekir. Bağımsız
denetçi, muhtemel önemli yanlışlık türlerini belirleme, önemli yanlışlık riskini etkileyen faktörleri gözden geçirme ve ilave bağımsız denetim tekniklerinin zamanlama, kapsam ve yapısını tasarlama süreçlerinde iç kontrol sistemine dair edindiği
bilgilerden yararlanır.
Bağımsız denetçinin dikkate alması gereken husus, iç kontrol sisteminin işlem türleri, hesap bakiyeleri ve dipnotlarda ve bunlarla ilgili olarak kurum yönetiminin yaptığı açıklamalardaki önemli yanlışlıkları ortaya çıkarma, düzeltme ve önleme hususlarındaki etkinliğidir. Bu kapsamda bağımsız denetçi, iç kontrolün etkinliği ve bağımsız denetime olan etkisiyle ilgili olarak farklı bir çerçeve ve terminoloji kullanabilir.
İç kontrol sistemi ile denetim riski arasında ters bir ilişki vardır. İç kontrol sisteminin
etkinliği arttıkça denetim riski azalmakta, iç kontrol etkinliği azaldıkça denetim riski artmaktadır. Etkin bir iç kontrol sisteminin
varlığı hâlinde denetçi, kapsamı daraltabileİç kontrol sisteminin etkinliği
cek ve daha küçük bir örnek büyüklüğü ile
arttıkça denetim riski azalmakta,
çalışabilecektir (Pehlivanlı, 2015). Bu durum
iç kontrol etkinliği azaldıkça
da doğal olarak denetime ayrılması gereken
denetim riski artmaktadır.
kaynakların azalmasını sağlayacaktır.
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Raporlama Sistemleri
Raporlama ihtiyaçlarına paralel rapor türleri, STK’ların yabancı kaynaklara erişim
taleplerine paralel her geçen gün çeşitlenmekte ve detaylandırılmaktadır. Geleneksel raporlama alışkanlıkları günümüz rekabet koşullarında hem karar alma
süreçlerinde yeterli olmamakta hem de beklentilere tam karşılık verememektedir.
Raporlamanın geleneksel raporlamadan ayrışan en belirgin temel farklılıkları:
KPI temelli raporlama ihtiyacı,
Büyük veriden ziyade mikro veriye uzanan yelpazede raporlama
ihtiyacı,
Daha fazla analitik raporlama ölçütlerinin kullanılmasına ihtiyaç,
Maliyet-kâr odaklı raporlama ihtiyacı olarak sıralanabilir.

Raporlama hem yasal
çerçevede kamu kesimine
sunulan çalışmaları
hem de gönüllü ve proje
destekçilerine yapılan
çalışmaları kapsar.

Tüm bu kritik özelliklere sahip raporlar kuşkusuz geleneksel veri tabanlarında yer alan veri setleri ile hazırlanamamaktadır. Bundan dolayı da yalın raporlamanın etkin yürütülebilmesi için öncelikle STK kültürünün, ERP yazılımlarının, operasyonel veri setlerinin
ve diğer rutin uygulamaların yeniden revize edilmesi
önem arz etmektedir.

Raporlama hem yasal çerçevede kamu kesimine sunulan çalışmaları hem de gönüllü ve proje destekçilerine yapılan çalışmaları kapsar. Bu anlamda raporlamanın
gecikmesi veya hatalı olması, ceza veya gelirden mahrum kalma risklerini beraberinde getirir.
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STK yönetimi hangi raporları almalı?
Aylık finansal durum tablosu (nakit akımı, fon durumu, banka
limitleri, banka hesapları, işletme kasası, dövize dayalı borç-alacak
ve yatırım bütçesi gibi),
Aylık gelir tablosu (nakdî bağış, ayni bağış, menkul ve gayrimenkul
bağışı, rutin gelirler ve diğer gibi),
Aylık detay harcama-sabit gider raporu (personel, danışmanlık,
varlık yönetimi, işletme giderleri, hukuk, iletişim, kira, bakımonarım, burs ve sigorta gibi),
Aidat ve diğer alacak tahsil raporu,
Proje-kanal bazlı harcama raporu,
Varlık-gayrimenkul raporu (taşınmaz sınıflandırması, hizmet
binaları, arsa ve gayrimenkuller gibi),
Hukuki durum raporu (dava listesi, güncel durum, duruşma tarihleri gibi),
Bağışçı-gönüllü raporu.
STK’ların dış raporlama kapsamında yıllık faaliyet raporu yayınlaması son derece
önemli bir kurumsal dokümandır. Yıllık faaliyet raporu sayesinde STK’nın daha fazla kaynak ve gönüllüye ulaşması mümkün olacaktır.
Yıllık faaliyet raporunun kamuoyu ile paylaşılmasının etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Gönüllü sayılarında artış,
Bağışçı sayılarında artış,
Gelir artışı,
Uluslararası projelerde kolaylık,
Kurumsal duruşun tarifinde kolaylık,
Risk yönetimi ve süreklilikle ilgili diğer uygulamaların hesap
verme anlamında kamuoyuna sunulmasına aracılık şeklindedir.
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Yıllık faaliyet raporunun içeriği şu şekilde özetlenebilir:
STK’nın geçmişi ve tarihi hakkında bilgilendirme,
Vizyon ve misyon hakkında bilgilendirme,
Üst yönetim ve kadro yapılanması hakkında bilgilendirme,
Yürütülen proje ve başarılar hakkında bilgilendirme,
Kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgilendirme,
Bütçe uygulaması ve finansal veriler hakkında bilgilendirme,
Taşınmaz ve gayrimenkul yönetimi hakkında bilgilendirme,
Bağışçılar, gönüllüler ve kaynak geliştirme hakkında bilgilendirme,
Denetim kurulu ve bağımsız denetim (varsa iç denetim) hakkında
bilgilendirme.
Yukarıda ifade edilen raporlara ek olarak proje bazlı alınan destekler çerçevesinde
bağışçılar hem bağımsız denetim isteyebileceği gibi hem de detaylı rapor talep
edebilirler. Bağımsız denetim raporları bağımsız denetim firmaları tarafından hazırlanmakta ve ağırlıklı olarak belge kontrollerine dayanmaktadır.

Bilgi Sistemleri ve ERP Yazılımları
Muhasebe bilgi sistemi; kurum faaliyetlerinin planlanması ve kontrolünün yürütüldüğü, varlıkların korunmasına yönelik altyapı sunan ve gelecek dönemlerin
planlamasında gerekli veri setini sağlayan sistemdir.
Gönüllü
Paydaş
Bağışçı BS

Finansal
Yönetim BS

Muhasebe
Bilgi Sistemi

Faaliyet
Operasyon
Projeler BS

Personel BS

Şekil 2. STK’larda Bilgi Sistemleri (BS)
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Günümüzde bilgi sistemleri ticari işletmelerde
ERP olarak tanımlanan kurumsal kaynak planlaması yazılımları aracılığıyla yönetilmektedir.
STK’lar içinde geliştirilen ERP uygulamalarının
olduğu bilinmekle beraber STK’lar tarafından
tercih edilen yaygın bir ERP yazılımı yoktur.

Günümüzde bilgi sistemleri
ticari işletmelerde ERP olarak
tanımlanan kurumsal kaynak
planlaması yazılımları
aracılığıyla yönetilmektedir.

ERP yazılımları aracığıyla STK’lar için geleneksel muhasebe ihtiyaçları karşılanabilirken özel olarak ise:
Bağışçı süreç yönetimi,
Gönüllü süreç yönetimi,
Varlık yönetimi,
Proje yönetimi faaliyetleri icra edilerek ayrıca
raporlama ihtiyaçları karşılanabilir.
Bilinirliği yüksek yabancı ve yerli ERP yazılımları ise şu şekilde sıralanabilir: SAP,
Microsoft Dynamics, Oracle ERP, Logo ve Canias.

ERP Seçimi Sürecinde Riskler Nelerdir?
ERP seçimi özellikli bir alandır. ERP yazılımları, aç-kullan türü kutu yazılımlar olmadığı için ciddi anlamda geliştirme ve uyarlama ihtiyacına neden olan yazılımlardır.
Doğal olarak yazılım lisans bedeline eklenecek olan geliştirme ve uyarlama danışmanlık bedelleri ciddi maliyetlerdir ve STK’lar açısından finanse edilmesi zordur.
ERP yazılım seçimi öncesinde STK ihtiyacının tam olarak belirlenmesi ve ihtiyaç
analizinin yapılması, doğru yazılımın seçimi ve minimum seviyede geliştirme
danışmanlık bedelleri ile yazılımın uygulamaya alınmasına katkıda bulunacaktır.
Böylelikle de proje maliyetleri optimum seviyede yönetilebilecektir.
ERP seçim öncesinde özellikle STK ihtiyacının analiz edilmesi ve analiz dokümanının hazırlanması, analiz dokümanına paralel ERP yazılımlarının ihtiyaçları hangi ölçekte standartları da karşılayabildiği, hangi ihtiyaçlarında uyarlama ve/veya
geliştirme yapılması gerektiğinin tespitinin yapılması, STK’larda uygulaması olan
yazılım firmaları ile görüşülmesinde ve referans araştırmasında yarar vardır.
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Mali İşler Süreç Yönetimi
Mali işler uygulamalarının; yasal sınırlamalar, üst yönetimin talepleri ve kurumsal
yönetim ilkelerine paralel şekillenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sözü edilen
uygulamalar sadece belge kayıt düzeni değildir.
Mali işler departmanı faaliyetlerinin:
İş akışına dayalı,
Yetki limit sınırlandırmaları çerçevesinde,
Kontrol, paraf ve onaylar dâhilinde yönetilmesi hesap verilebilirliği ve
şeffaflığı artıracaktır.

İhtiyaçlar Bitmiyor Süreç Yazılımları Neler?
Kurumsallaşma ve etkin işleyen iç kontrol sisteminin bir sonucu olan diğer yandan
neredeyse günümüzde zaruri hâle gelmiş olan ve STK yönetiminin devrettiği işlerin
takibi, limitler dâhilinde onay süreçlerinin işletilmesi ve faaliyetlerin safahatlarının
izlenmesi ardından da raporlama ihtiyacı için süreç yazılımları kritik öneme sahiptir.
Süreç yönetiminin etkin yürütülmesi daha sonradan karşılaşılabilecek ceza riskinin minimize edilmesi, hem iç hem de yasal denetimlerin daha kolay yönetilmesi
için ciddi bir altyapı sağlayacaktır.
Uygulamada süreç yönetimi aşağıdaki alanların yönetimine ciddi oranda katkı
sağlamaktadır:
Fatura kabul süreç hatalarının ortadan kaldırılması (hatalı fatura,
dönemi geçmiş evrak kabulü, hileli işlem),
Fatura onaylarına paralel yürütülen ödeme süreçleri ve nakit
planının sağlıklı oluşturulması,
Bağışçı ve ödeme taahhüdü süreçlerinin etkin yürütülerek gelirin
sürekliliğine katkıda bulunulması,
Özellikle proje yönetimi ve denetimi süreçlerinin sağlıklı
yürütülmesi,
Yasal ceza riskinin yönetilmesine katkı sağlanması,
İtibar riskinin yönetilmesine katkı sağlanması.
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Süreç yönetiminin yazılım desteğiyle, müdahaleden uzak ve veri güvenliği sağlanarak gerçekleştirilmesi yukarıda açıklanan risklerin yönetimine katkı sağlar.
Süreç yönetimi günümüzde kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımları altyapısında mevcut olan iş akışlarına dayalı gerçekleştirilebilir.
ERP yazılımı kullanmayan STK’lar için ise süreç yönetimi yazılımları kullanılabilir.
Günümüzde STK’larda genellikle bir muhasebe programının kullanıldığını ve çoğunlukla ERP yazılımlarının kullanılmadığını görmekteyiz. Bu zorunlu tercih hem
ölçekle hem de bütçe imkânları ile açıklanabilir.
O hâlde STK’lar için kullanılan muhasebe programına entegre edilebilecek bir
süreç yazılımının ciddi anlamda katma değer sağlayacağını ve makul bütçelerle
süreç yazılımının uygulamaya alınabileceğini söyleyebiliriz.
Süreç yönetiminde STK’lar açısından öncelikli alanlar aşağıda gibi sıralanabilir:
Satın alma yönetimi,
Fatura kabul yönetimi,
Ödeme yönetimi,
Avans yönetimi,
Bağışçı-gelir yönetimi,
Personel izin yönetimi,
Proje yönetimi,
Gönüllü yönetimi.
Süreç yönetiminin sağlıklı yapılanması kapsamında riskler, öncelikli alanlar ve
yazılım boyutu açıklandı. Süreç yönetimi açısından son notumuzda, kuralların ve
politikaların diğer bir ifadeyle kurumsal yönetim uygulamalarının netleşmiş olması önemlidir. Süreç yönetimini etkileyecek kurumsal yönetim çıktılarını şu şekilde
sıralayabiliriz:
Yetki ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanması,
Form ve diğer dokümantasyonun yasal sınırlar
dikkate alınarak hazırlanmış olması,
Süreç hedeflerinin net bir şekilde tanımlanması,
Rapor ihtiyaçlarının belirlenmiş olması.
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Operasyondaki kalitesizliğin hizmet kalitesine yansıyacağı ve bundan dolayı da itibar
riskinin yükseleceği muhtemeldir. Risk yönetiminin en alt katmandan başlaması ve etkin
olarak uygulamaya alınması hâlinde hedeflere ulaşılması daha fazla mümkün olacaktır.

Mali Veri Kapsamında Neyi, Ne Kadar Paydaşlarımızla Paylaşmalıyız?
Şeffaflığın bir gereği olarak kamuoyunu, gönüllü kesimleri, bağışçıları veya uluslararası iş birlikleri yapılan tarafları ilgilendiren mali verilerin farklı formatlarda ve
farklı platformlarda paylaşılması gerekmektedir.
Bu kapsamda veri paylaşımı web sitesi aracılığıyla yapılabileceği gibi yıllık faaliyet
raporları ve bağımsız denetim raporları ile de yapılabilir. Bu kısımda özellikle web
sitesi veya yıllık faaliyet raporları aracılığıyla paylaşılması beklenen mali veri ve
mali altyapı başlıkları sıralanacaktır:
Denetim kurulu/komitesi ve faaliyet değerlendirmesi,
İç kontrol yapılanması ve değerlendirmesi,
İç denetim yapılanması ve değerlendirmesi,
Risk yönetimi yapılanması ve değerlendirmesi,
Kurumsal yönetim uygulamaları değerlendirmesi,
Bütçe uygulamaları değerlendirmesi,
Gelir dağılımı değerlendirmesi,
Gider dağılımı değerlendirmesi,
Yatırımlar değerlendirmesi,
Borç yönetimi değerlendirmesi,
Nakit yönetimi değerlendirmesi,
Sabit kıymet ve özellikle taşınmaz portföyü değerlendirmesi,
Finansal raporlar ve ilgili veri setleri,
Hukuki durum değerlendirmesi,
Bağış değerlendirmesi.

Yol Haritası
Kurumsal yönetim ilkelerinin tutundurulabilmesi veya uygulamada hayat bulabilmesi için kurumsallaşmanın altyapısı kabul edilebilecek yerleşmiş bir kurum
kültürünün ön şart olduğu ve yazılım altyapısı ile desteklenen uygulamalarla da
kurumsal yönetim ilkelerinin süreklilik kazanacağı aşikârdır.
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Kuşkusuz burada kastedilen sadece kurumsal yönetim süreçlerinin yazılı hâle getirilmesi ve formların uygulamaya alınması değildir. Kurumsal yönetim prensiplerinin standart uygulamalara dönüşmesi hem zaman almakta hem de muhasebe,
finans, satın alma, proje yönetimi ve kaynak geliştirme gibi departmanların desteğiyle mümkün
olabilmektedir.

Kurumsal yönetim
prensiplerinin standart
uygulamalara dönüşmesi
hem zaman almakta hem
de muhasebe, finans, satın
alma, proje yönetimi ve
kaynak geliştirme gibi
departmanların desteğiyle
mümkün olabilmektedir.

Bu bağlamda STK’ların küresel rekabet ortamında
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, vizyon ve stratejilerine paralel faaliyetlerini global olarak icra edebilmeleri, proje finansmanı ve
kaynak geliştirmede sıkıntı yaşamamaları, yönetişim altyapılarının güçlü olmaları
ile direkt ilişkilidir.

Güçlü bir yönetişim için de bu bölümün ana konusu olan mali işler yönetimi kapsamında yol haritasını:
Muhasebe altyapısının kurgulanması ve hesap planı altyapısının
STK faaliyetleri ve rapor ihtiyaçlarına paralel hazırlanması,
Belge yönetim sisteminin kurulması,
Süreçlerin yazılı hâle getirilmesi ve KPI odaklı uygulamaya alınması,
Süreçlerin mümkünse süreç yazılımı ortamında müdahaleden uzak
işletilmesi,
İç kontrol yapılamasının uluslararası alanda kabul görmüş iç kontrol
rehberleri ve STK kurum kültürüne paralel kurumsal yönetim ilkeleri
doğrultusunda hayata geçirilmesi,
Hesap verilebilirliği tesis edebilmek adına iç denetim ve risk yönetimi
gibi iç sistemlerin ihtiyaçlara ve ölçeklere paralel hayata geçirilmesi,
İç denetim ve bağımsız denetim raporlarının üretilmesi,
Yıllık faaliyet raporunun denetlenmiş veriye paralel yayınlanması ve
son olarak da
Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alınması şeklinde
sıralayabiliriz.
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Sonuç
Kurumsal yönetim ilkelerinin STK’larda uygulama şansı bulması kuşkusuz STK
faaliyetlerinin belirli bir standartta gerçekleştirilmesi, kurumsallaşmada önemli
bir seviyeye ulaşılması, muhasebe ve finansal yönetim faaliyetlerinin paydaşların
beklentilerine paralel yürütülmesi, kurumda iç kontrol yapısının olgunlaştırılması, raporlama altyapısının olgunlaştırılması, süreç yönetiminin etkinleştirilmesi ve
STK açısından kurumsal hesap verilebilirliğin sağlanması açısından çok önemlidir.
Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun çıktıları diğer bir ifadeyle faydaları kapsamında STK bilinirliğine, kaynak geliştirme ve çeşitliliğinin artırılması faaliyetlerine,
gönüllü tabanının geliştirilmesine katkı gibi çok sayıda fayda sıralanabilir.
STK ölçek ve imkânları nispetinde bölüm içinde paylaşılan yol haritası paralelinde
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kuşkusuz başta sürdürülebilirlik olmak üzere pek
çok kritik problemin çözümüne katkı sağlayacaktır.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Kaynak Geliştirme

Giriş
Kaynak geliştirme, 1980’lerden sonra artan sivil toplum örgütü ve gelişen çalışma
sahaları ile doğru orantılı olarak sivil toplum örgütlerinin gündemlerinde daha
fazla yer almaya başlamıştır. Kaynak geliştirme konusunun sivil toplum örgütlerinin gündemine girmesi bir taraftan gelişen ve artan sivil toplum örgütü sayısı
ile ilgiliyken diğer yandan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin artması ve çalıştıkları alanda bulundukları sürenin uzaması ile de ilgilidir (Bilgi Üniversitesi, STK
Çalışmaları Eğitim Dizisi).
STK sayısı ve bu STK’larda gönüllü ve üyelerin sayısına bakıldığında ülke nüfusunun %15’ini geçmediği görülmektedir. Bu STK’lar çok önemli sosyal sorunlara
çözümler bulmak için çaba harcarken aynı zamanda bazı alanlarda devletin yapmadığı/yapamadığı faaliyetleri bizzat yürütmeye çalışmaktadır. STK’lar bu işleri
yaparken karşılaştıkları en önemli problem, finansal kaynak bulamamaktır.
Türkiye, yaklaşık 800 milyar dolar ile GSYH açısından dünyanın en büyük 17.
ekonomisidir. Her ne kadar gerçeği yansıtmadığı düşünülsede 2014 yılı Dünya Bağışçılık Endeksi’nde 135 ülke içinde Türkiye 112. sırada yer almıştır (Ersen,
2014). Bu verilere göre 2014 yılında toplumun sadece çok küçük bir bölümü
STK’lara bağış yapmıştır. Bu durumda STK’ların hayatta kalabilmek ve ihtiyaç
duydukları finansmanı temin etmek için kaynak geliştirme çalışmalarını arttırmalarını zorunlu hâle getirmiştir.
Türkiye’de bulunan vakıf ve derneklerin 2014 yılı gelirlerinin toplamı yaklaşık 26
milyar TL idi. STK sayılarına göre değerlendirildiğinde her bir dernek yada vakıf
başına yalnız 235 bin TL düşmektedir. Vakıf ve derneklerin kurumsal kapasiteleri
arasında bulunan ciddi farklılıklar da dikkate alındığında aslında bu 26 milyarlık
gelirin çoğunluğunun büyük STK’ların gelirlerinin olduğu rahatlıkla ifade edilebilir
(Ekmekci vd., 2015).
STK’larda çalışanlar genellikle gönüllüler olunca kaynak geliştirme çalışmaları da
bu gönüllülerin olaya bakış açıları ile doğru orantılı olarak başarılı ya da başarısız
olmaktadır. Elbette kaynak geliştirme sadece dernek ya da vakıf merkezine para
istemek olarak algılanmaması gereken ve bundan çok daha kapsamlı bir iş olduğu unutulmamalıdır. İşte tam bu sebepten ötürü kaynak geliştirmenin ne olup
ne olmadığının iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışma ile bu sorulara cevap
verilmesinin yanı sıra STK’larda mali işlerin verimli, etkin ve disiplinli yürütülmesi
gerekli donanımın sağlanması için nasıl bir kurumsal kapasiteye sahip olunması
gerektiği anlatılacaktır. Öncelikli genel tanım ve kavramlar anlatılacak, STK’nın
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İnsan kaynağı her ne kadar
kaynak geliştirmenin temel
unsuru olsa da kaynak geliştirme
denince kastedilen kaynak çeşidi,
ayni ve nakdî kaynaklardır.

tanımına yeni bir yaklaşım getirilecek, STK’ların gelir ve giderleri irdelenecek, STK’ların
mali kaynak geliştirme ve yönetme konusunda karşılaştıkları zorluklar masaya yatırılacak
ardından kaynak geliştirme süreci ve kaynak
toplama yöntemlerinden bahsedilecektir.

Genel Tanımlar ve Temel Kavramlar
Genel Tanımlar
STK’ların, kurumsal varlığını devam ettirebilmesi, kuruluş amaçlarını ve projelerini
gerçekleştirebilmesi için kaynağa ihtiyacı vardır. Ancak bu kaynakların ne olup olmadığı, nasıl yönetileceği ve kaynak geliştirmenin ne olduğu, nasıl geliştirileceği
büyük önem kazanmaktadır. Bu bölümde, bu temel kavramlar kısaca açıklanacaktır.

Kaynak
Bir sivil toplum kuruluşunun, kurumsal varlığını sürdürmesi, kuruluş amaçlarını ve
projelerini yaşama geçirebilmesi için gerek duyduğu insan, ayni ve nakdî ihtiyaçlarının toplamıdır.
İnsan kaynağı her ne kadar kaynak geliştirmenin temel unsuru olsa da kaynak geliştirme denince kastedilen kaynak çeşidi, ayni ve nakdî kaynaklardır.

Ayni Katkılar
Maddi bağıştan farklı olarak ekipman, malzeme ve bunun gibi başka malların katkı
olarak verilmesidir. Bazı kuruluşlar ofis mekânı tahsis etme ya da çalışanlarının zamanını bir STK’ya ayırması gibi ayni katkılar vermeyi seçebilirler.

Bağış (Hibe) Alan
Bir örgüt ya da bireyin yürüttüğü hayır faaliyetleri için aldığı bağış ya da fondur.
Bağış alan bu birey ya da örgütler bağış alanlar olarak adlandırılır.

Bağış Vasiyeti
Bağışçının ölmesi durumunda alınacak paradır.
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Bağışçı (Donör)
Bağış yapanlar olarak da adlandırılabilir. Bağış yapan kişi ve kurumdur.

Kaynak Yönetimi
STK’ların ayni ve nakdî kaynaklara ulaşılabilmesi için gelir türlerinin tespiti ve çeşitlendirilmesi çalışmalarını bir strateji ve projeler bütününde sistemli ve en önemlisi
sürdürülebilir şekilde oluşturup profesyonel, şeffaf ve etik değerlere uygun olarak
yapılması çalışmalarıdır.

Kaynak Geliştirme
STK’ların kurumsal varlığını sürdürmesi, projelerini
hayata geçirmesi, malzeme, araç-gereç ve hizmetlerin finansı adına yapılan çalışmaların bütünüdür.

Kaynak ihtiyacının belli
hedefi olması, bu ihtiyacın
planlanması, doğru proje
ile emek, sabır ve ekiple
oluşturulması gerekir.

Kaynak ihtiyacının belli hedefi olması, bu ihtiyacın planlanması, doğru proje ile
emek, sabır ve ekiple oluşturulması gerekir. Genelde STK’lar için sürdürülebilir
kaynak geliştirme en ideal olan çalışmadır.

Sivil Toplum Kuruluşu Nedir?
STK’lar; Avrupa’da devlet (hükümet) harici kuruluş “nongovernmental organizations”, ABD’de kâr amacı olmayan sektör “non-profit sector” Türkiye’de ise devletin
dışında doğrudan halka referans vererek “Sivil Toplum Kuruluşları” diye tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumunda STK’lar: “Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan
her türlü birlik, sivil toplum örgütü” şeklinde tanımlanmaktadır.
Sivil toplum kuruluşları için birçok tanım olmasına karşın en yaygın olarak kullanılanı: “Devletten ve siyasi partilerden bağımsız, toplum yararına çalışan ve kâr
amacı olmayan kuruluşlardır” tanımıdır.
Tüm bu tanımlamaların dışında üçüncü sektör de denilen STK’ların mahiyeti itibarıyla yeni bir tanımlama yapmak gerekirse STK, şehrin en güzel meydanına yapılmış çeşmedir diyebiliriz.
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Her STK, şehrin en güzel meydanına yapılmış çeşmedir. Suyunun temiz ve berrak olması
gerekir. Musluğunu açanlar olabildiğince istifade edip teşekkür etmelidir.

STK’ların Giderleri
STK’ların giderleri temel olarak derneğin kuruluşu, işleyişi ve devamını sağlamak
üzere yaptığı iş ve işlemlerde harcadığı maddi karşılıklardır. Bunları aşağıdaki gibi
3 başlıkta toparlayabiliriz.
Kuruluş giderleri,
İşletme giderleri,
Faaliyet giderleri.

Kuruluş Giderleri
STK kurmanın pek de ciddi bir maliyeti bulunmadığı zannedilse de aslında uzun
soluklu bir kuruluş olması isteniyorsa bina, araç-gereç vb. birçok maliyeti bulun154
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maktadır. Sadece tabela STK’sı olacaksa zaten herhangi bir adres gösterilerek
mevzuat gereği istenen bilgi ve belgelerde teslim edildikten sonra dernek ya da
vakıf kurulmuş olur. Elbette vakıf kurmak, derneklere nazaran biraz daha zor bir
süreçtir. Gerçek manada hizmet edecek bir STK olması için bunun dışında kurulacak olan dernek ya da vakıf için mutlaka bir mekân olmalıdır. Bu mekânın satın
alınması ya da kiralanması durumunda farklı maliyetler oluşması sebebiyle kuruluş aşamasında STK yönetiminin nasıl bir yol izleyeceğine karar vermesi gerekmektedir. Çünkü binanın satın alınması her ne kadar ilk etapta ciddi bir maliyet
getirse de STK’nın kurumsal kimliğinin oluşması ve bilinirliliği açısından artıları
olan bir işlemdir. Mekân seçimi yapıldıktan sonra STK’nın faaliyetlerini sürdürmek
için kullanacağı masa, sandalye, bilgisayar vb. araç ve gereçlerde ilk etapta kuruluş
için ciddi bir maliyet oluşturmaktadır.

İşletme Giderleri
Kurulum işlemi tamamlanan her STK’nın ayakta kalabilmesi için yapması gereken
zorunlu giderleri bulunmaktadır. Hizmet verilen mekân eğer kiralık ise kira giderleri, satın alınmış ya da kiralık olduğuna bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi sabit giderler tüm STK’lar için katlanılması gereken temel işletme
giderleridir. Bunların yanında en büyük payı alan personel giderleri de STK’lar için
ciddi bir gider kalemidir. Ancak birçok STK, personel giderinden kurtulmak için gönüllü çalıştırmaktadır. 2016 yılındaki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre
5.100 vakıftan sadece 1.861 tanesi ücretli personel çalıştırmaktadır (Vakıflar Genel
Müdürlüğü, 2016). Yine Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılı verilerine göre
115 bin dernekte toplamda 37 bin çalışan olduğu dikkate alındığında ortalama
3 derneğe bir kişi düşmektedir (Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2016). Bu rakamlar
ve pasif yani kapanan derneklerin sayısına bakıldığında ücretli personel çalıştırıp
çalıştırmamanın derneklerin devamlılığıyla doğru orantılı olduğu görülmektedir.

Faaliyet Giderleri
STK’lar belli bir amaç için kurulur ve bu amaçlarını gerçekleştirmek içinde elbette
bir şeyler yapmak zorundadırlar. Doğal olarak yapılan her işin bir maliyeti olacaktır.
Kuruluş ve işletme giderlerinin dışında yapılan her harcama, faaliyet gideri olarak
adlandırılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yapılan faaliyetlerin
STK’nın amaç ve öncelikleriyle bir ilişkisinin olmasıdır. Faaliyetler gerçekleştirilirken
kâr-zarar hesabı yapılmaz ancak unutulmaması gereken bir husus, faaliyetlerden
de gelir elde edilebileceğidir. Bu konudan gelirler bölümünde bahsedilecektir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelirleri
STK’ların gelir kaynakları, üyelerinden, özel sektörden, bireysel bağışlardan, devlet
ve uluslararası kurumlardan ve kendi gibi STK’lardan elde ettiği gelirler bütünüdür.
Bu genellemeden yola çıkarak gelir kaynaklarını 3 ana sınıf altında toplayabiliriz:
Öz kaynaklar,
Ulusal ve uluslararası fonlardan elde edilen kaynaklar,
Bireysel bağışlardan ve yardım kampanyalarından
elde edilen kaynaklar.

Öz Kaynaklar
STK’lar kaynak çeşitliliğini
arttırmak için çeşitli gelir
kaynaklarını araştırırken
kendi içindeki kaynakları
gözden kaçırmamalıdır.

STK’lar kaynak çeşitliliğini arttırmak için çeşitli gelir kaynaklarını araştırırken kendi içindeki kaynakları gözden kaçırmamalıdır. Öncelikle bir fon kaynağına ya da bağışçıya başvurmadan önce kendi
dernek ya da vakıflarında nasıl para bulabileceklerini araştırmalıdırlar.

Bütün sivil toplum kuruluşları için sürdürülebilirliğe ulaşmanın tüm yöntemlerini ele almak esastır. Deneyimler göstermiştir ki bunu gerçekleştirebilmenin en iyi
yolu, fon sağlayanların sıkça değişen politikaları gibi dış faktörlerden etkilenmeyecek kadar bağımsız olmaktır.
Bu nedenle bu 3 temel gelir kaynağından en önemlisi olan öz kaynaklar, kaynağı
daha çok yakın çevrenizden ve kendi topluluğunuzdan edinebileceğiniz bir gelir
kaynağıdır.

Üye aidatlarına sadece basit
bir para toplama işi olarak
bakmamak gerekir. Çünkü aidatlar
bunun ötesinde bir anlam ifade
etmektedir. Aidat vermek, aidat
veren kişinin dernek yada vakıfa
sahiplenmesi ve bu STK’ya karşı
sorumluluk sahibi olmaları
yönüyle de çok değerli bir işlemdir.

Öz kaynaklar da kendi içinde üye aidatları ve
faaliyet gelirleri olarak ikiye ayrılır.

Üye Aidatları
Üye aidatları, sahiplenme ve katılımın
anahtarıdır. Üye aidatlarına sadece basit bir
para toplama işi olarak bakmamak gerekir.
Çünkü aidatlar bunun ötesinde bir anlam
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ifade etmektedir. Aidat vermek, aidat veren kişinin dernek yada vakıfa sahiplenmesi ve bu STK’ya karşı sorumluluk sahibi olmaları yönüyle de çok değerli
bir işlemdir. Üyelik aidatı ödeyen kişiler belli aralıklarla, kendileri için ve kendileri sayesinde var olan örgütün bir parçası oldukları mesajını alırlar. Eğer üyeler
aidatlarının nerede kullanıldığı bilgisine sahip olursa aidatları arttırmanız ya da
özel bağışlar talep etmeniz kolaylaşır.
Aidat veren kişiler aynı zamanda aidat verdikleri STK’dan yaptıkları maddi katkının karşılığında hizmet, gönüllü çalışma fırsatı ve katılım, sosyal etkinlikler, yeni
arkadaşlar gibi şeyler almayı beklerler. Bu nedenle uygun aidat miktarı belirlemek
önemlidir. Eğer aidat fazla düşükse ya da fazla yüksekse üye olmakla finansal yükümlülük arasında anlamlı bir bağlantı kurulamaz. Dolayısıyla belirlenecek aidat
miktarının üyelerin kuruluşla bağlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebileceği
unutulmamalıdır. Kişiler eğer üye aidatını düzenli öderse aynı zamanda pasif üye
olmaktan uzaklaşır ve aktif katılımcı olarak STK’ya güç katarlar.

Faaliyet Gelirleri
STK’lar kâr amacı gütmeden faaliyet yapmalıdırlar. Ancak kurumun sürdürülebilirliği ve faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için daha fazla kaynağa ihtiyaç duydukları
da açık bir gerçektir. Faaliyet yapmak her ne kadar bir gider gibi gözükse de yapılan faaliyetlerden gelir elde etmek mümkündür. Kimi STK’lar bunun için ticari
işletmeler kurarlar ya da ticari işletmelere ortak olurlar. Kimi STK’larda verdikleri
eğitim ve kurslardan ücret alır, yıllık ajanda basarken ve süreli dergi/bülten gibi
yayınlar için aldıkları reklamlarla gelir elde edebilirler. Bu yayınların bir kısmı ücretsiz dağıtılırken bir kısmını da ücretli yapılıp daha geniş kitlelere ulaşılarak daha
fazla gelir elde edilebilir. Yine organize edilen bir
seminer, panel ya da kongrede de bir kurumdan
Her ne kadar STK’lar için
sponsorluk alınarak, ayni ve nakdî ortaklıklar kugelir getirici faaliyet
rarak gelir elde edilebilir. Faaliyetlerden gelir elde
yapmak, kazanılan gelirin
edilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus
tekrar kurumun amaçları
da giderlerin gelirlerden düşük olmasıdır.
için kullanılması olsa
Her ne kadar STK’lar için gelir getirici faaliyet yapmak,
da özellikle kâr amaçlı
işletme sahibi ya da ortağı
kazanılan gelirin tekrar kurumun amaçları için kullaolmak sıklıkla tartışma
nılması olsa da özellikle kâr amaçlı işletme sahibi ya
konusu olmaktadır.
da ortağı olmak sıklıkla tartışma konusu olmaktadır.
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Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Elde Edilen Kaynaklar
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan kaynak elde etmek ancak projelerle mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu tür kaynaklara, projeler vasıtasıyla
kurumsal bağış elde etmek de denilebilir. Bu tür kaynaklara ulaşmak, proje yönetimi bölümünde detaylıca anlatılan proje mantığına hâkim olmayı gerektirir. Kısaca tekrarlanacak olursa hiç kimse durup dururken başka birine yüklü miktarda
bağışta bulunmaz hele ki kurumsal bir yapısı olan kuruluşlar kendi öncelikleri ve
ihtiyaçlarına hizmet etmeyen hiçbir şey için para harcamazlar. Dolayısıyla bütün
fonlar gibi ulusal ve uluslararası fonlar da özel bazı gündem ve öncelikleri yerine getirmek için sağlanır. STK’lar için burada dikkat edilmesi gereken en önemli
husus, bu önceliklerin hangilerinin kendi öncelikleri ile örtüştüğünü bulmaktır.
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim/etkileşim içinde olan STK’ların bu öncelikleri etkilemesi de mümkündür ve böylelikle fon açıldığında STK ile
fon sağlayıcıların önceliklerinin uyma olasılığı daha da yüksek olur. Bu şekilde
yapılan çalışmalara, ilişkiye dayalı kaynak geliştirme de denilebilir.
Ulusal ve uluslararası fon veren kuruluşlar, bu
fonları hibe olarak kullandırırlar. Ancak unutulmamalıdır ki hibe, bir tür sadaka değildir. Hibe;
“benim amacıma uygun olarak çalışıp aslında
benim yapmam gereken faaliyetleri yapana verdiğim maddi destek”tir. Dolayısıyla hibeyi kullanan kendi amacına ulaşmak için çalışırken, hibeyi verenin amacına ulaşmasına
da hizmet eder. Kısacası bu her iki taraf için de kazan-kazan prensibine uygun
bir yaklaşımdır.

Hibe; “benim amacıma uygun
olarak çalışıp aslında benim
yapmam gereken faaliyetleri
yapana verdiğim maddi
destek”tir.

Amatör ruhumuzu koruyabiliyor muyuz?
Proje uygulamakta deneyim ve başarı kazandıkça ortaya çıkan en büyük sorun, sivil toplum ruhundan uzaklaşarak projeleri bir gelir kaynağı olarak görmeye başlamaktır.
Hedeflerinizi belirlerken temsil ettiğiniz kitlenin gerçek ihtiyaç ve sorunlarına eğilmeniz
gerekir.
Sivil toplumun en önemli unsuru, güçlü bir gönüllü desteğiyle kendi projelerinizi başka
kurumlara bağımlı kalmaksızın gerçekleştirebilmektir.
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Bireysel Bağışlardan ve Yardım Kampanyalarından
Elde Edilen Kaynaklar
Bireysel Bağışlar
Üye aidatları, STK’ların can suyu iken faaliyet
gelirleri ve bireysel bağışlar ile daha fazla kişiye ulaşma ve etki alanını arttırma önemlidir.
Ancak bireysel bağışları kazanmak çok da kolay değildir. ABD’de STK gelirlerinin %80’nini
bireysel bağışlar oluştururken bu oran Türkiye’de %29’dur (Adım Adım, 04.02.2020).

Bağışçılar; duyarlı oldukları bir
konuda, kendileri için önemli
buldukları bir alanda, bir yere veya
topluluğa ait olma isteğinden,
çevrelerindeki davranışları
taklit etmekten, onaylanma,
iyilikte bulunma isteği, kendini
özdeşleştirme, faydalı olma gibi
bir çok nedenden dolayı bağış
yapabilirler.

Ülkemizde bireysel bağışların bu kadar düşük
olması her ne kadar olumsuz bir durum gibi
gözükse de aslında büyük bir potansiyelin var olduğu ve bu potansiyelin değerlendirilebileceği de ortaya koymaktadır. Burada önemli olan bu bağışçıların bir STK’ya bağış
yapmalarının arkasında yatan birbirinden çok farklı motivasyon kaynaklarının olabileceğini bilmektir. Genelde bağışçılar; duyarlı oldukları bir konuda, kendileri için önemli
buldukları bir alanda, bir yere veya topluluğa ait olma isteğinden, çevrelerindeki davranışları taklit etmekten, onaylanma, iyilikte bulunma isteği, kendini özdeşleştirme,
faydalı olma gibi bir çok nedenden dolayı bağış yapabilirler. Dolayısıyla bu nedenleri
bilerek ve doğru bir strateji ile bireysel bağışçı sayısı ve çeşidi arttırılmalı, bağışçıları
aşağıdaki bağışçı piramidinin en üst noktasına taşımak için gayret gösterilmelidir.
Miras
Düzenli Büyük Hediyeler
Tek Seferlik Büyük Hediyeler
Düzenli Bağış
İkinci Bağışlar
Tek Seferlik Bağış
Memnun
Bağışçılar
Dergi
Müşteriler
İlanları
Kurul/Komite
Arkadaşlar
Ziyaretçiler
Basın

Gönüllüler

Bu piramite göre her STK’nın görevi (i) piramitin alt kısmındaki bağışçıları üst kısma taşımak (ii) piramitin
tabanını olabildiğince çeşitlendirerek genişletmek.
Kaynak: http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/d/o/doc_manual_2tr.pdf (Erişim Tarihi: 28.01.2020).
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Düşünme Vakti
Vakıf yada derneğinizi düşünün ve STK’nızın bağışçı piramidini yukarıdaki gibi çizin. Bağışçı piramidiniz size ne anlatıyor? Bağışçı tabanınız yeterince çeşitli mi?
Çeşitlilik yok ve birkaç tane sabit bağışçıya mı bağımlısınız? Yoksa sadece bir tane sadık
bağışçıya mı güveniyorsunuz?
Eğer böyle bir durum varsa güvendiğiniz ve bağımlı olduğunuz bu sabit ve sadık birkaç
bağışçı sizi desteklemekten vazgeçerse bir veya birkaç alternatif kaynağınız bulunuyor mu?

Yardım Kampanyaları
Yardım kampanyaları, STK’ların bazı çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulan
kaynağı (insan ve para) oluşturmak aynı zamanda bazı toplumsal sorunları göstermek, herhangi bir konu ile ilgili kamuoyu oluşturup toplumu bilinçlendirmek için
uygulanan, süresi belirlenmiş, genellikle bütün topluma yönelik yürütülen etkinliklerdir. Ancak herkes istediği şekilde yardım kampanyası düzenleyememektedir.
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu, bu konuda düzenlemeler yapmıştır. Bu kanun
ile yardım toplayabilecek kurum ve kuruluşlar, yardım toplama amaçları, yardımın
nasıl toplanıp kullanılacağı ve denetleneceği detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre yardım toplayabilmek için ilgili kişi,
kurum yada kuruluşlar, ilgili makamlardan izin almak zorundadırlar. Ancak İçişleri
Bakanlığı’nın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca (eski Sistemde Bakanlar Kurulu’nca) belirlenecek kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler izinsiz yardım toplama faaliyeti yapabilirler. Kaynak oluşturmak üzere yapılan bu faaliyetlerin yapılışı,
sonucu ile nerde ve nasıl kullanılacağı ayrıntılı bir şekilde halka bildirilmelidir. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürülüğü verilerine göre sadece 28 adet vakıf ve
dernek izinsiz yardım toplayabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü verilerine göre vergi
muafiyeti olan vakıf sayısı 285 adettir. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
verilerine göre Kamuya yararlı dernek sayısı ise 384 adettir. Dolayısıyla izinsiz yardım toplayabilecek dernek ve vakıfların, kamu yararlı dernek ve vergi muafiyetli
vakıfların sadece %3’ünü oluşturduğu görülmektedir.
Sonuç olarak bu yardım kampanyaları için izin alma sürecinin çok zor olduğu ve
izinsiz bu kampanyaları yapacak STK sayısının çok az olduğu dikkate alındığında aslında ülkemizde ulusal bazlı yardım kampanyalarını sadece büyük kurumsal
STK’ların yapmakta/yapabilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan birçok
STK’nın sık sık başvurduğu kermesler de bu prosedürlere takılmadan yapılabilecek küçük çaplı yardım kampanyalarına örnek olarak gösterilebilir.
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Kaynak Geliştirme
Kaynak Geliştirmede Yaşanan Problemler
Özellikle çoğu STK çalışanında/gönüllüsünde
görülen: “Bu benim işim değil!” hastalığına sebep
olan nasıl olsa kaynak geliştirme birimi (birçok
STK’da mali işler ya da muhasebe birimi bu işlerle ilgilenmekte) var onlar yapsın düşüncesidir.
Ancak unutulamamalıdır ki kaynak geliştirme,
STK’larda sistematik ve her kademede yapılan
bir iştir. O yüzden kaynak geliştirme birimlerinin
koordinesinde, tüm kurumca yapılmayan kaynak geliştirme çalışmaları başarısız olmaktadır.

Unutulamamalıdır ki
kaynak geliştirmek,
STK’larda sistematik ve her
kademede yapılan bir iştir.
O yüzden kaynak geliştirme
birimlerinin koordinesinde,
tüm kurumca yapılmayan
kaynak geliştirme çalışmaları
başarısız olmaktadır.

Kaynak geliştirme mademki tek başına kaynak geliştirme ekibinin/biriminin işi
değil o hâlde bu çalışmaların başarısız olmasının altında STK’ların kurumsal olarak
eksikliklerinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. TÜSEV Uluslararası Sivil Toplum
Endeksi Türkiye Raporu’nda ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının en önemli 5
eksiğini aşağıdaki şekilde sıralamaktadır (Bükmen ve Meydanoğlu, 2006):
Bireysel katılım,
Kurumsal kapasite,
STK’lar arası iş birlikleri,
Güven eksikliği,
Devlet-sivil toplum ilişkileri.
Bu beş temel eksiklik için kurumsal kapasite, “STK’larda Kurumsal Yönetim ve Organizasyon” bölümünde anlatıldığı gibi bir yapıya kavuşturulmalı, üye ve gönüllü
sayısı arttırılarak bireysel katılım eksiği giderilmeli, aynı alanda ya da farklı alanlarda olsun diğer STK’lar ile iletişim ve iş birlikleri artırılmalı, özellikle son dönemde
bazı terör örgütlerinin STK’ların çatısı altında faaliyet göstermesi nedeniyle oluşan
güven kaybını ortadan kaldırmak için “STK’larda Medya İletişimi” bölümünde detaylıca anlatılan iletişim teknikleri etkin bir şekilde kullanılmalı son olarak da devletin STK’lara bakış açısı olumlu yönden değişirken STK’lar da devletten aldıkları
destekler yüzünden devlete bağımlı bir hâlde olmamalıdırlar.
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STK’ların temel eksikliklerinin dışında özel olarak kaynak geliştirme konusunda da
çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak:
Kaynak geliştirme alanında bütüncül bir “eğitim imkânı” olmaması,
Kaynak geliştirme alanında yeterince nitelikli “insan kaynağı” olmaması,
Kaynak geliştirme faaliyetlerinde “stratejik yaklaşım” olmaması,
Bağışçılar ile olan ilişkilerin “yetersiz” olması,
Sivil toplum kuruluşlarına karşı ciddi “güven kaybı” olması.
Yukarıda bahsedilen hususlar başlıca çözülmesi gereken problemlerdir. Bu kitap
özellikle eğitim konusundaki eksikliği gidererek stratejik yaklaşım ile nasıl kaynak
elde edileceğini, bunun nasıl bir ekiple yapılacağını ve toplumda bağışçılarla yaşanan güven kaybının önüne geçmek için izlenmesi gereken yolları hem kaynak
geliştiricilere hem de tüm STK yönetici ve çalışanlarına göstermektedir.
Kaynak geliştirme konusunda yaygın olarak
görülen problemlerden biri de konu hakkında
çalışanların mali ya da ayni kaynak toplama konusunda yaşadıkları zorluklardır. Kaynak geliştirme ya da toplama gerek bireysel bağış talebi
gerekse proje başvurusu şeklinde olsun aslında
bir “isteme” faaliyetidir. Dolayısıyla ne kadar gönüllü yapılan bir iş olsa bile kendisi
için değil bir toplumsal amaç için de olsa hâlâ kaynak istemeyi küçük düşürücü bulan, utanarak yapan birçok kişi bulunmaktadır. Yine kaynak geliştiricilerin, STK’larda kaynak geliştirmeden sorumlu ücretli ya da gönüllü olarak görevlendirildikleri
hâlde sorumlu oldukları bu kaynak geliştirme işini mahiyeti itibarıyla STK’nın ana
faaliyeti olarak görmemeleri önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Kaynak geliştirme ya da
toplama gerek bireysel bağış
talebi gerekse proje başvurusu
şeklinde olsun aslında bir
“isteme” faaliyetidir.

Şimdiye kadar anlatılanlar, kaynak geliştirme ekibi başta olmak üzere STK’ların
kendisinden kaynaklanmaktadır. Ancak kaynak geliştirme faaliyeti, kaynak isteyen
ve kaynağı veren olmak üzere iki taraflı bir ilişki sonucu gerçekleşir. Dolayısıyla
kaynak talebinde bulunanlardan kaynaklı problemlerin yanında kaynağı sağlayanlardan kaynaklanan problemler de bulunmaktadır. Kaynağı sağlayanlar, projeye ortak olmaktan ziyade kaynak sağladıkları için yapılan işin tek sahibi olduklarını
düşünebilmektedirler. Bazı kaynak sağlayıcıları ise aradaki ilişkiyi sponsorluk ya
da reklam ilişkisi olarak tanımlayıp STK’nın değerlerine ve amaçlarına bakmaksızın verdikleri kaynağın karşılığını bekleyebilmektedirler. Bu tür olumsuzlukların
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önüne geçmek için kaynak geliştirme süreci bölümünde detaylıca anlatıldığı gibi
kaynak toplama işleminin başında net ve anlaşılır bir dil ile sınırlar belirlenmelidir.
Süreç devam ederken de kaynak sağlayıcıya ortak olduğunu hissettirecek şekilde
gelişmelerden haberdar edilmelidir.

Kaynak Geliştirme Ekibi
Her ne kadar kaynak geliştirme, STK’larda sistematik ve her kademede yapılan bir
iş olsa da bu işlerden birinci derecede sorumlu bir birim ve bu birimde çalışan bir
ekibin olması süreci hızlı ve daha sağlıklı hâle
getirir. Dolayısıyla ciddi anlamda kurumsal yaSürdürülebilir bir kaynak
pısını geliştirmek isteyen bir STK’nın, kaynak
geliştirme faaliyeti için bu
geliştirme çalışmalarını profesyonel anlamda
iki çalışandan biri kaynak
yürütecek en az iki çalışana ihtiyacı olacaktır.
geliştirme birim sorumlusu,
Elbette STK’nın faaliyet alanı ve kurumsal kadiğeri ise kaynak geliştirme
pasitesi dikkate alınarak bu sayı daha da artpersoneli/ çalışanı olmalıdır.
tırılabilir. Sürdürülebilir bir kaynak geliştirme
faaliyeti için bu iki çalışandan biri kaynak geliştirme birim sorumlusu, diğeri ise
kaynak geliştirme personeli/çalışanı olmalıdır. Kaynak geliştirme birim sorumlusunun en önemli işi, kaynak geliştirme stratejisinin oluşturulmasını koordine etmek ve oluşan bu stratejinin uygulanmasını sağlamaktır. Birim sorumlusu buna
ek olarak birebir yapılan tüm bağış faaliyetlerinde imkanlar dahilinde hazır bulunmalıdır. Kaynak geliştirme çalışanının görevi ise araştırma yapmak, bağışçıların
dosyalarını düzenlemek ve muhasebe birimiyle koordineli bir şekilde ödemeleri
takip etmek, bağışçılarla iletişime geçmek, teşekkür mektuplarını ve onore edici
diğer faaliyetleri yapmaktır. Kaynak geliştirme birim sorumlusu, yönetim kurulu
başkanı ve diğer yönetim kurulu üyelerine hızlıca ulaşabilmeli ve gerektiğinde birlikte çalışabilmelidir. Mümkün olması durumunda kaynak geliştirme çalışanlarının
sayısı arttırılarak örneğin; bireysel bağışçı sorumlusu, kurumsal bağışçı sorumlusu, projeler sorumlusu gibi farklı uzmanlık alanlarından kişilerle kaynak geliştirme
ekibi zenginleştirilmelidir.
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Kaynak geliştirme ekibi oluşturulurken aşağıdaki özelliklere haiz kişilerden seçilmesine dikkat edilmelidir.
Kurumunu iyi tanıyan,
Sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluluk hakkında bilgisi olan,
İletişimi güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,
Güven telkin eden,
Giyim ve kişisel bakımı düzgün.
Bu özelliklere haiz kişiler seçildikten sonra elbette kaynak geliştirme ekibinin işi
tamamlanmış olmaz. Bu özelliklerin yanında STK işinin gönül işi olduğu dikkate
alınarak sadece kaynak geliştirme ekibinin değil tüm STK çalışanlarının “dertli insan” olması, başarıya ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
Girişimci ruha sahip, elinde doğru projesi olan, “işin dertlisi insan” ile kaynak oluşturmak çok da zor bir iş değildir. Ancak unutulmamalıdır ki kaynak geliştirmek
“sabır ve sebat” işidir. Bu da:
Zaman,
Emek,
Sabır,
Kadro ve
Plan gerektirir.

Kaynak Geliştirmek İçin Olması Gereken Kurumsal Kapasite
STK’ların kaynak geliştirirken yaşadıkları problemler anlatılırken özellikle çalışanların/gönüllülerin “bu benim işim değil!” mazeretine sığındıkları belirtilmişti. Bunun tam aksine herkesin kullanması gereken cümlenin “bu hepimizin işi!” olması
gerektiği aşikârdır. Madem bu STK’daki herkesin yapacağı sistematik bir iş o zaman bunun için olması gereken kurumsal kapasitenin nasıl olacağı sorusu önem
kazanmaktadır. Kurumsal kapasiteden kastedilen aşağıdaki hususlardır (Vasilache
ve Vamesu, 2011):
Program ve hizmet sunumu kapasitesi,
Genel yönetim kapasitesi,
Mali yönetim kapasitesi,
Kurumsal hesap verebilirlik,
Şeffaflık.
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“STK’larda Kurumsal Yönetim ve Organizasyon” bölümünde daha detaylıca anlatılan bu hususlar, burada kaynak geliştirme açısından kısaca özetlenecektir.
Program ve Hizmet Sunumu Kapasitesi
STK’nızın varoluş gayesine uygun program ve hizmet verme yeteneği ve taahhüdü,
Standartlar ile diğer kalite güvence tedbirlerinin varlığı,
Bilgilendirme, eğitme, araştırma ve savunma becerisi (Vasilache ve Vamesu, 2011).

Genel Yönetim Kapasitesi
Stratejik plan veya iş planı hazırlama becerisi,
Sağlam yönetim uygulamaları,
Açık bir kurumsal yapı,
İlgili bir yönetim kurulu,
Yönetim bilgi sistemleri dâhil olmak üzere iyi işleyen idari sistemler, iletişim ve medya
becerileri (Vasilache ve Vamesu, 2011).

Mali Yönetim ve Fon Bulma Kapasitesi
Güçlü mali yönetim ve kontrol sistemi varlığı,
Mali planlama yapma yeteneği,
Kaynak geliştirme stratejisi varlığı,
Alternatif finans kaynakları bulma ve koruma yeteneği (Vasilache ve Vamesu, 2011).

Hesap Verebilirlik
Kurum veya kuruluşunuzda yapılan faaliyetlerden dolayı birilerine karşı sorumlu
olunduğunu bilmek ve yapılan bu çalışmaları gerekçeleri ile birlikte açıklayıp anlatabilmektir. Yani STK’nızdan hesap soracak birilerinin varlığından haberdar olma
ve bu birilerine karşı sizin de çalışmalarınızı anlatma görevinizin olduğunun farkında olmaktır.

Şeffaflık
Kurum veya kuruluşunuzda yapılan tüm iş ve işlemlerinizde açık, net ve dürüst
olmaktır. Sorumlu olduğunuz kişi veya kurumlara yaptığınız faaliyetleri detaylı bir
şekilde teknik ayrıntıları ile anlatmanız yukarıda bahsedildiği gibi hesap verilebilir
olduğunuzu gösterebilir ancak bu açıklama ve detaylar kendilerine karşı sorumlu
olduklarınız tarafından anlaşılır değilse şeffaflık sağlanmamış demektir.
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Kaynak Geliştirme Süreci
Kaynak geliştirme ile ilgili temel kavramlar; gelir-giderler, kaynak geliştirirken yaşanan
problemler ve olması gereken kurumsal yapıyı anlattıktan sonra kaynak geliştirme sürecine geçebiliriz. Kaynak geliştirme sürecini on adımda özetleyebiliriz. Bu on adımın her
biri, STK’nıza maddi ve/veya manevi destek olan kişi veya kuruluşlar ile karşılıklı güven
içinde doğru bir ilişki kurmaya ve kaynak geliştirme çalışmalarının devamını sağlamaya
katkıda bulunur. Şimdi bu 10 adımı tek tek inceleyelim (Vasilache ve Vamesu, 2011).

Kaynak Geliştirme Süreci
Araştırma
Devamını
Sağlamak

Seçme

Haberdar
Etmek

Farkındalık
Oluşturmak

Teşekkür
Etmek

Güven
Kazanmak

Bağışı
Toplamak

Strateji
Oluşturmak
Bağış
İstemek

Araştırma
Kaynak geliştirme sürecinin ilk ve en önemli adımı olan bu bölümde muhtemel
tüm bağışçıların;
Profilinin,
Genel beklentilerinin ve,
Bağış verme eğilimlerinin ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
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Bu çalışmayı yaparken üzerinde yoğunlaştığımız sorun/proje başka kimleri ilgilendiriyor olabilir? Bu konuda duyarlı kimlerin desteğini alabiliriz? Çevremizde
bu projeye destek verebilecek kişi veya kurumlar kimler olabilir (yerel yönetimler,
diğer STK’lar, bölgenin tanınan iş adamları, esnaf, küçük işletme sahipleri, yerel
medya, fikir önderleri, ünlü kişiler, üniversiteler, aile bireyleri, eş, dost, akraba ve
tanıdıklar vb.) şeklinde sorularla araştırma derinleştirilmelidir. Muhtemel her kişi
ya da kurum hakkında detaylı bilgi toplanmalı, daha önce bu tip konulara destek
vermiş kişi veya kurumlar tespit edilmelidir.
Kaynak geliştirme sürecindeki bu ilk adımın ana hedefi her ne kadar muhtemel
bağışçıları tespit etmek ve bu bağışçıların profilini çıkarmak olsa da bu adımın
ikinci hedefi de bağış verme uygulama ve eğilimlerini izleyebilmektir. Dolayısıyla
geliştirilecek araştırma yeteneklerini doğru bir şekilde kullanmanız sizi yararlı bilgilere ulaştıracaktır. Çünkü iyi bir araştırma, doğru stratejiler geliştirerek sağlam
planlama yapılmasını sağlayacak, zaman kaybını önleyecek diğer yandan bağışçının güvenini kazanacak doğru sözlerin seçilmesine imkân tanıyacaktır.

Seçim Yapma
İlk adımda yapılan detaylı araştırma sonucunda artık elimizde kişiler, kurum ve kuruluşlar ve diğer STK’ları içeren kapsamlı bir bağışçı listesi oluşmuş olacaktır. Kaynak geliştirmenin ikinci adımı olan bu kısımda asıl amaç, listeyi sınırlandırmaktır. Bu
tasnif işleminde dikkat edilmesi gereken husus, bağışçıları kısa zaman içinde bağış
verebilecekler, bağış verme ihtimali düşük ya da hiç vermeyecek olanlar gibi çeşitli
gruplara ayırmaktır. Genel sınırlandırma işleminden sonra liste daha da özelleştirilmelidir. Örneğin; daha önceden bağış yapan ya da iyi ilişkiler kurulmuş muhtemel
bağışçılar, kısa süre içerisinde bağlantı kurmak
ve hemen destek alınabilecek en iyi adaylardır.
Kaynak geliştirme
Şimdiye kadar hiç ilişki kurulmayan bağışçılar,
sürecindeki bu ilk adımın
daha önce bağış verenlerden sonra orta vadede
ana hedefi her ne kadar
bağış alınabilecek kişi yada kuruluşlardır. Dolamuhtemel bağışçıları tespit
yısıyla daha önce kurumla ilişkisi olan veya baetmek ve bu bağışçıların
ğış veren kişilerle bağlantıyı güçlendirirken bir
profilini çıkarmak olsa da
taraftan da yeni bağışçı adayları ile yeni ilişkiler
bu adımın ikinci hedefi de
kurmak, bağışçı sıkıntısı çekilmesini engellerken
bağış verme uygulama ve
zamanın daha verimli ve etkin kullanılmasını
eğilimlerini izleyebilmektir.
sağlayacaktır.
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Farkındalık Oluşturmak
Sürecin üçüncü adımı olan farkındalık oluşturmak;
Bağışçının sizden haberdar olmasını sağlayacak yöntemlerin
belirlenmesi,
Bağışçının eğiliminin yönlendirilmesi olmak üzere iki temel hedeften
oluşmaktadır.
Bağışçı sizden haberdar değilse bağışçıya ulaşamazsınız. Sadece haberdar olmasıda yetmez aynı zamanda STK’nızla ilgili olumsuz düşüncelerinin de olmaması
gerekir. Farkındalık oluşturmak, STK’nızın markasının güçlü olması, muhtemel
bağışçılar tarafından bilinmesi ve bağışını size yönlendirecek kadar bu kimliğe
güvenmesine bağlıdır. Dolayısıyla bir kaynak geliştirme faaliyeti oluştururken bağışçılarda iyi izlenimler bırakmak ve bağışlarının size yönlenmesi için STK’nızın bilinirliğinin arttırılması gerekmektedir.

Güven Kazanmak
Bağışçıların STK’nızı bilmesi ya da farkına varması, bağış vermesi için yeterli değildir. Bunun dışında muhtemel bağışçının size güvenmesi gerekmektedir. Güven
kazanmak için ise öncelikle:
Kendinizin inanması,
İşin doğruluğu ve tutarlığı,
Beceri ve yetkinliklerinizin yeterli olması,
Şeffaf ve hesap verebilir olmanız gerekmektedir.
Bu özelliklere sahip olmanız, faaliyetlerinize destek verilmesini kolaylaştıracaktır.
Çünkü güven, ilişkilerin güçlenmesi ve devamlılığını sağlayan en önemli konudur.
İyi bir tanıtım ya da kurumsal kimlik ile bağışçının dikkatini çekebilirsiniz ancak
bağışçı güvenmediği yere bağış yapmaz. Bu yüzden bağışçıyı, proje yapma ve yürütme becerinizin olduğuna ikna etmek, yetenek ve yetkinliklerinizin yeterli olduğunu göstermek, şeffaf ve hesap verebilir olduğunuzu anlatabilmek ancak sizin
de sunduğunuz projelere inanmanızla olur.

Strateji Oluşturmak
Araştırma, seçme, farkındalık oluşturma ve bağışçının güvenini kazandıktan sonra
beşinci aşama olarak bağışçıya ulaşma stratejisi oluşturulmalıdır. Bağışçıya ulaşma
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ve bağış talebinde bulunma stratejisi, bağışçılarla iyi ilişkiler kurup onların güvenini kazanırken aynı zamanda nasıl davranacağınızı da tanımlayan bir plandır. Oluşturulan stratejik plan, bağışçının ilgisini uyandıracak ve bağış istemeyi kolaylaştıracaktır. Elbette bu aşamaya gelmeden önceki ilk aşamada edindiğimiz bilgiler
ışığında tüm bağışçıların farklı farklı bağış verme şekil ve tarzları olduğu unutulmadan aşağıdaki hususlara dikkat edilerek strateji oluşturulmalıdır:
Bağışçının önceliklerini ve projenizin örtüşen yanlarının belirlenmesi,
Hangi proje için ne kadar destek isteyeceğinizin belirlenmesi,
Kimden hangi tür bağışın ne zaman isteneceğinin belirlenmesi,
Hangi teknikleri kullanacağınızın belirlenmesi,
Talebi kimin yapacağının belirlenmesi.

Bağış İstemek
Kaynak geliştirme sürecinin altıncı adımı olan ve bağışçıyla ilk doğrudan temas
diyebileceğimiz bağış isteme aşaması artık yapılan onca araştırma ve planın uygulamaya geçirilmesidir. Ne yazık ki birçok STK, bu ilk beş adımı atlayarak doğrudan
bağışın istendiği bu adımla başlayabilmekte bu da kısa vadede çözümler üretirken
uzun vadede sürdürülebilir bir yöntem olmamakta ve kaynak geliştirme sürecini
başarısız kılmaktadır. Bağış istemek için bir önceki adımda belirlenen stratejilere
uyularak yüz yüze görüşme, mektup gönderme ya da özel davet düzenleme gibi
çeşitli teknikler kullanılabilir. Söz konusu teknikler, kaynak toplama bölümünde
ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Hangi teknik uygulanırsa uygulansın bağışçı, teklifte
aşağıdaki bilgi ve belgeleri görmek isteyecektir:
Tanıtım broşürü, faaliyet raporu,
Amacın ne olduğu,
Desteğin ne için istendiği,
Bütçe ve talep edilen miktar,
Varılmak istenen sonuç,
İş planı ve zaman çizelgesi.

Taahhüt Edilen Bağışı Toplamak
Zorlu ve meşakkatli altı adımdan sonra elbette iş bitmiyor. Birçok STK bağış istedikten sonra taahhüt edilen bağışı toplamakta zorlanmaktadır. Bu adımda en
önemli iki husus:
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Ödeme koşullarının belirlenmesi ve
Taahhüt edilen ödemelerin düzenli takip edilmesidir.
Bu iki husustan ilki olan ödeme koşullarının belirlenmesi, bağışçıyı rahatlatacak bir
yol sunmalıdır. Çünkü bağışçıların da toplumdaki her insan gibi farklı farklı ödeme
tercihleri olabilir. Kimi bağışını nakit olarak vermeyi tercih ederken bir diğeri bağışını çeşitli bankacılık işlemleri aracılığı ile yapmayı isteyebilir. Bazı bağışçılar tutarın
tamamını bir defada ödemeyi isterken bazıları da taksitler şeklinde ödemek isteyebilir. Bu yüzden bağışçıya yukarıda bahsedilen farklı ödeme çeşitlerini sunmak,
bağışçıyla ilişkilerimizi güçlendirirken ikinci husus olan taahhüt edilen ödemelerin
düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve bu bağışları takibimizi kolaylaştırır.

Teşekkür Etmek
Kaynak geliştirme sürecinin ilk beş adımı hazırlık, altıncı ve yedinci adımı bağışı
elde etmekle ilgili iken bu adım ve bundan sonraki iki adım bağışın devamı ile
ilgilidir. Teşekkür etmek ne yazık ki son dönemlerde toplum olarak unuttuğumuz
bir haslet hâline gelmiştir. Toplumun bir parçası olan STK’larda da teşekkür etmek,
topluma paralel olarak çok yaygın değildir. Ancak bu özelliği kullanmamız, günlük
hayatta ilişkilerimizi iyileştirdiği gibi STK’larda da bağışçıyla ilişkilerimizi güçlendirecektir. Bağışçıya ilk ulaştığımız andan bağış konusu işin sonlandığı ana kadar
bağışçıya teşekkürlerimizi gösterebileceğimiz birden çok imkân vardır. Bu imkanların hiçbiri küçümsenmemelidir. Bağış toplama gibi teşekkür etmeninde birçok
yöntemi vardır. Bunların en yaygın olanları:
Telefon,
Mektup,
Plaket ve
Hediyedir.
Sadece belli bir miktar ya da oranın üstünde yapılan desteklerde değil aksine yapılan bağışın tutarına bakılmaksızın tüm bağışçılara teşekkür etmek gerekir. Çünkü
unutulmamalıdır ki bağışçı ile olan ilkişkilerin tüm evrelerinde teşekkür etmek,
bağışçıyı kurumunuza bağlayacak çok önemli bir etkendir.
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İlerlemeden Haberdar Etmek
Bağış ve desteklerin sürdürülebilirliğini arttırmanın bir diğer aracı olan yapılan
bağış ya da destekle nelerin yapıldığının, nelerin yapılmakta olduğunun bilgisini vermek kısaca ilerlemeden haberdar etmek, kaynak geliştirmenin dokuzuncu
adımıdır. Bağışçıların, yaptıkları bağışın insanların hayatlarında faydalı etkiler yaratmasını bilmeleri, onları mutlu ve tatmin eder. O yüzden bağışçıların mutlu ve
tatmin olabilmeleri için:
Web sitenizde bilgi notları yayınlayın.
Her türlü ilerlemeyi bağışçı ile paylaşın.
Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde artık web siteleri, bağışçılara ulaşmak
için kullanılan önemli bir araç hâline gelmiştir. Diğer taraftan STK’lar bu nimetten
yeteri kadar istifade edememektedirler.
Web sitelerinin kullanılabilirliği konusunda uzman olan Jakob Nielsen, 2009’da
yaptığı araştırma ile kurum/kuruluşların çevrim içi katkılara yönelik bağışçıların
internet sitelerinde ne yada neler görmek istediklerini bulmaya çalışmıştır. Çalışmasında, bağış yapanların kendi değer ve idalleri ile örtüşen kuruluşlara bağış
yapmak istedikleri fakat aynı gayeleri paylaşan kuruluşlardan hangisine bağış
yapacaklarını seçmek istedikleri zaman, bu kuruluşların gayelerini ve hedeflerini
nerden öğrenebileceklerini bilmek istediklerini tespit etmiştir. Çünkü bağış verecek olan insanların çoğunluğu kuruluşun gayesini, hedeflerini ve faaliyetlerini
açık, ve net bir şekilde görmek istemektedirler (Nielsen, 2009).
Sonuç olarak, çalışmada incelenen 23 internet sitesinin %57’sinin gaye, hedef ve
faaliyetleri hakkında açık ve net bir şekilde bilgi sağlamamış olduklarını göstermektedir. Diğer yandan bu sitelerin %96’sında yapılan bağışların nasıl kullanılacağına dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. En önemli sorun bu sitelerin %17’sinde
bağış yapacak kişilerin bağışı yapacakları yer bile belli değildir (Nielsen, 2009).

Bağışın Devamını Sağlamak
On adımlık kaynak geliştirme sürecinin son adımı olan bağışın devamını sağlamak
aslında bundan önceki dokuz adımın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve sürdürülebilirliğini temin etmek demektir. Zaten bu adıma gelene kadar, diğer adımları sağlıklı bir şekilde yürütmüş iseniz bağışçılardan, tekrar bağış istemek yada daha büyük
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katkı sunmalarını talep etmek zor olmayacaktır. Dolayısıyla iyi işletilmiş 10 adımlık
sürecin sonunda da bu bağışçılardan yeni katkılar almak şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer
bağışı ikinci kez alamıyorsanız süreçlerde bir problem var demektir. O yüzden bütün
bu süreçlerin sağlıklı işletilmesi, bağışçının kuruma olan bağlılığını sağlayacaktır ve
sonraki dönemlerde bu süreç yeniden işletilmelidir.
Son olarak kaynak geliştirme sürecinde aşağıdaki temel stratejilere göre hareket
edilmelidir:
Bağışçı ortağımızdır.
Taleplerin sınırları belli olmalıdır (kısa-net).
Karşı talepler kabul edilmelidir.
Hiçbir katkının değersiz olmadığı bilinmelidir.
Ayrıca şu hususlara da dikkat edilmelidir:
Tek gelir kaynağına bağımlı kalınmamalıdır.
Kaynak sağlama yöntemi hukuka uygun olmalıdır.
“Ayaküstü” taleplerden kaçınılmalıdır.
Bıkkınlık verilmemeli ve rencide edilmemelidir.

Kaynak Toplama Yöntemleri
Kaynak toplama yöntemi bir önceki bölümde bahsedilen kaynak geliştirme adımlarından bağış isteme işleminin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Dolayısıyla bu
bölümdeki iş ve işlemler kaynak geliştirme sürecindeki on adımdan bağımsız düşünülmemelidir. Şekilde gösterildiği gibi STK’lar destekçilerden kaynak toplayacağı gibi hizmetlerinden faydalananlardan da kaynak elde edebilir.
Hizmetler
Fonlar

Fonlar

Destekçiler

STK
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Muhtemel bağışçılardan bağış istemek için altı temel yöntem vardır. Bu yöntemlerin her birinin kendine münhasır kuralları ve tercih edilme gerekçeleri bulunur.
Hangi tekniğin tercih edileceği, daha önce oluşturulan bağış isteme stratejisine
göre belirlenir. Bu tekniklerin tercihini en fazla etkileyen iki unsur; bağış miktarı
ve bağışçı profilidir. Bu altı yöntem aşağıdaki gibidir (Vasilache ve Vamesu, 2011).
Yüz yüze görüşme,
Resmî yazılı teklif,
Mektupla teklif,
Küçük grup brifingi,
Telefon görüşmesi,
Yeni iletişim araçları.

Yüz Yüze Görüşme
Bağış toplamak için en etkili yöntemlerin başında, bağışçı ile bire bir karşılıklı görüşme olan yüz yüze görüşme gelmektedir. Bu yöntem hem kurum ve kuruluşlar
hem de bireysel bağışçılar için kullanılabilir. Kaynak geliştirme sürecinde bağışçının profilini çıkardığımız için yüz yüze görüşmenin nerede ve nasıl yapılacağı
mutlaka düşünülmeli ona göre bağışçının iş yerinde, evinde ya da başka bir yerde
gerçekleşmesi durumunda olası avantaj ve dezavantajlar hesaplanmalıdır. Yine
bağışçının görmek isteyeceği bilgi ve belgeler yanımızda bulunmalıdır. Ayrıca bağış isteme eylemini gerçekleştirecek kişi de yine doğru seçilmelidir.

Resmî Yazılı Teklif
Resmî yazılı teklif yöntemi, yapılış şekli itibarıyla proje başvurusu olarak da algılanabilir. Çünkü bu yöntemde yapmak istediğiniz işler için fon talebinde bulunurken
talepte bulunduğunuz makamın ihtiyaçKaynak geliştirme sürecinde
ları ve önceliklerine göre teklifinizi dizayn
bağışçının profilini çıkardığımız için
etmek zorundasınız. Dolayısıyla bu yönyüz yüze görüşmenin nerede ve nasıl
temin kurumsal STK ve işletmelerden ya
yapılacağı mutlaka düşünülmeli ona
da kamu kurum ve kuruluşlarından bağış
göre bağışçının iş yerinde, evinde
istemek için kullanılması daha uygundur.
ya da başka bir yerde gerçekleşmesi
Bu yüzden bu tür kurumsal bağışçılardan
durumunda olası avantaj ve
bağış alabilmek için bu yöntem aslında
dezavantajlar hesaplanmalıdır.
tercihten ziyade bir gerekliliktir. Yapılacak
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teklifin mahiyeti ve içeriğinde ne olacağı bağışçının önceliklerine göre farklılık
gösterecektir. STK’lar ve işletmeler genellikle kendi ilgi ve çalışma alanlarına göre
belirli soruları içeren başvuru formunun doldurulmasını isterken kamu kurum ve
kuruluşları ise kendi görev ve sorumluluklarına göre başvuru formları ya da doğrudan başvuru kabul edebilmektedirler. Yine aynı şekilde Avrupa Komisyonu ve
büyükelçilikler de resmî yazılı teklif ile bağış istenebilecek makamlardır.

Mektupla Çağrı
Mektupla çağrı yöntemi her bir bağışçı için ayrı ayrı yapılacağı gibi bir çok bağışçıdan aynı zamanda bağış almak için de kullanılabilen bir yöntemdir. Eğer tek bir
bağışçıya gönderilecekse mektup kesinlikle standart olmamalı, kişiye özel düzenlenmelidir. Mektup içeriği desteğin istendiği kişinin önceliklerine ve ilgi alanlarına uygun hazırlanmalıdır. Muhataba özel en makul hitap ve girizgah seçilmelidir.
Aynı zamanda birden çok bağışçıya mektup gönderilecekse tek bağışçıdaki gibi
kişiselleştiremeyeceği için gönderilecek grubun ortak özellikleri dikkate alınarak
herkeste aynı duyguları oluşturacak ortak kelimeler kullanılmaya özen gösterilmelidir. Her iki tür mektupta da metni, STK’nızın en üst yetkililerinden biri imzalamalı ve mutlaka istenilen bağış miktarı belirtilmelidir. Mektubun posta, faks, kargo
ya da elektronik postayla da gönderilebileceği unutulmamalıdır. Maliyet, hız ve
muhatapların durumuna göre gönderim şekli belirlenmelidir.

Küçük Grup Toplantıları
Birbiriyle güçlü bağları olan, aynı idealleri paylaşan veya bağış isteyeceğiniz projenizin/çalışmanızın ana gayesi ile aynı düşünen insanlardan oluşan grupları bir araya
toplamak, aynı anda bir çok kişiden bağış isteyebilme ve topluluğun enerjisini sizin
hedeflerinize yönlendirebilme imkanı sağlayacaktır. Bu yöntemin etkili olabilmesi
için mümkün mertebe küçük gruplarla bu toplantıları yapmak, sayıyı çok fazla arttırmadan rahatlıkla koordine etmek gerekir. Diğer taraftan grubun ahengini bozacak
kişilerin bu toplantıların dışında tutulması, onlara özel yüz yüze görüşmeler ayarlanması, küçük grup toplantılarının verimli geçmesi için olmazsa olmazlardandır.

Telefon Görüşmesi
Telefon ile bir bağışçıya ulaşmak ya yüz yüze görüşmeye gerek kalmayacak kadar
STK’yı bilen, önceden iletişim içinde olunan ya da zaman kısıtı ve/veya mekân uzak174
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lığından kaynaklı telefon ile görüşülmesi gereken biri olduğu için tercih edilebilir.
Geçmişte kuruluşumuza bağış yapmış birisine, telefon ederek bağışını tekrarlamasını
yada bağış miktarını artttırıp arttıramayacağını sorabiliriz. Daha önce bağış yapmamış, ilk defa iletişime geçeceğimiz bir bağışçıyı telefonla ararken çok dikkatli konuşulmalı, yüz yüze görüşmenin avantajlarının olmadığı düşünülerek kelimeler özenle
seçilmelidir. Bu yöntem daha çok bireysel bağışçılar için kullanılmalıdır. Kurum ve
kuruluşlar için kullanılacaksa öncesinden resmî yazılı teklif ya da mektup yöntemlerinden biriyle başlayan bir sürecin devamında kullanılması daha uygun olacaktır.

Yeni İletişim Araçları
İletişim araçları, teknolojinin gelişmesiyle kaynak geliştirme ya da kaynak toplama
alanında kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle artık birçok STK, web sitesi üzerinden
online bağış alma ya da SMS ile bağış yapmaya olanak sağlamaktadır. Diğer yandan interaktif e-postalar ile mevcut ve muhtemel bağışçıları bağış vermeye teşvik
etmektedirler. Ayrıca bazı STK’lar çeşitli online alışveriş siteleri ile anlaşarak bu sitelerden yapılan alışverişlerden elde edilen gelirleri kendilerine aktarabilmektedirler. Yine az da olsa bazı STK’lar, radyo ve televizyon programları yaptırarak SMS
ve online bağış ile toplu bağış alabilmektedirler.

Sonuç
Herhangi bir iş yapılmadan önce işi yapanın kendisini ve yapacağı işi doğru tanımlaması ve yerli yerine konumlandırması gerekir. STK’lar; kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üçüncü sektör gibi farklı ülkelerde farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Bu tanımlamalara biz de: “Her STK şehrin en güzel meydanına yapılmış çeşmedir” dedikten
sonra gelir ve giderleri için suyunun temiz ve berrak olması gerekir diyerek elde ettiği gelirlerin yasal ve hakkaniyete uygun olması gerektiğini vurguladık. Musluğunu
açanlar olabildiğince istifade edip teşekkür etmeli derken de faaliyetlerinin yürüyen
ve uçan her canlı için istifade edilebilecek şekilde olması gerektiği ve faydalanıcıların
memnun kalacağı kalitede hizmet üretmesi gerektiğini açıklamaya özen gösterdik.
Aktif ve pasif STK’ların sayısına bakıldığında şehrin en güzel meydanına kurulmuş
bu çeşmelerin %60’ının musluğunun kırık, etrafının kirli ve kimseye faydası dokunmayan bir hâlde oldukları görülmektedir. Bu duruma düşen STK’larda en önemli
problem, finansal zorluklardır. Türkiye gibi güçlü vakıf geleneğine sahip bir ülkede
bu durum garip kaçabilir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki vakıfların ço175
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ğunluğunun yönetici kesim tarafından kurulmuş vakıflar olduğu düşünüldüğünde
mali yönden ciddi bir kaynağın yanında siyasi güç ile de desteklendikleri aşikârdır.
Dernekçilik ise 20. yüzyılın başlarında hukuki temellerini bulmuş ve günümüzde
iyice yaygınlaşmasının yanında mali yönden yaşadıkları problemler ciddi boyutlara
ulaştığından kaynak geliştirme artık STK’ların temel faaliyetleri arasına girmiştir.
Kaynak geliştirme ise STK’larda sistematik bir şekilde tüm çalışanların beraber yürütmesi gereken bir iştir. Ancak çalışanlarının çoğunluğu kısmi süreli ya da gönüllü olan STK’larda bu konulara ya yeterli önem verilememekte ya da önem verilse
dahi bu işleri yürütecek insan kaynağı bulunamadığı için uygun bir mekanizma
da kurulamamaktadır. Sağlıklı bir kaynak geliştirme çalışması için tüm STK’lar bu
konuda kendilerine özgü stratejiler oluşturmalı ve ihtiyaç duyulan insan kaynağını bularak bu alanda yetiştirmelidirler. Elbette kaynak geliştirme stratejisini oluşturmak tek başına yeterli değildir. Oluşturulan bu stratejiyi nitelikli personellerle
yürütmek STK’ların en zor ve en önemli işlerindendir.
STK’larda kaynak geliştirme işi sadece kaynak geliştirme biriminin değil yönetim
kurulu dâhil tüm birimlerin işi olduğu için herkesin aynı amaç doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Ortaya koyulan gayeler sadece kaynak geliştirme
biriminin ya da yönetim kurulu başkanının gayesi olamaz. STK’nın amacı bellidir
ve tüm çalışanlar bu amaç etrafında kenetlenmeli herkes bulunduğu pozisyonda
sorumlulukları oranında görevler üstlenmelidir. Bağışçı ile ilk bağlantı kurulmasından bağışçıyı iknaya, bağışı istemekten teşekkür etmeye, ilerlemeden haberdar
etmekten bağışın devamlılığını sağlamaya kadar birçok merhaleden geçen bir
kaynak geliştirme sürecinde hep birlikte çalışmak gerekir.
Gerek bireysel bağışçılar gerekse de kurumsal bağışçıları bağış yapmaya teşvik
eden çeşitli etkenler vardır. Bireysel bağışçılar için, dinî inançlardan toplumsal
görevlere kadar uzanan ve insanlara faydalı olmanın verdiği haz, diğer insanlardan onları ayırtederken aynı zamanda toplumda kalıcı bir eser bırakma isteği, bir
düşünceye yada bir görüşe destek verme isteği, bir dost ya da arkadaş için kalıcı
bir eser oluşturma isteği, daha önce kendisine destek vermiş bir topluluğa “borç”
ödeme minnettarlığı gibi birçok sebep bulunmaktadır. Yine kurumsal bağışçılar
için kendi amaç ve önceliklerine hizmet eden projeleri desteklemek, bir görüşü,
bir felsefeyi destekleme arzusu, vergi kazançları sağlama gibi farklı sebeplerden
STK’lara kaynak sağlamaktadırlar. Bu etkenleri bilip doğru bir şekilde yönlendirmek, kaynak geliştirme çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır.
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Türkiye’de STK’lar için bağış isteme yöntemleri hemen hemen aynıdır. STK’ların
faaliyet gösterdikleri alan, tecrübeleri, kamu yararı dernek ya da vergi muafiyeti
vakıf gibi ayrıcalıklara sahip olmaları ve marka bilinirlikleri bazı bağış yöntemlerini
diğerlerinden daha iyi bir şekilde kullanmalarını sağlamış olsa da sonuç itibarıyla
onlar da aynı yöntemleri kullanmaktadırlar. Dolayısıyla ilgili bir yönetim kurulu,
kurumsal kapasitesi gelişmiş, bağışçılarının STK’nın ortağı olduğu inancını taşıyan,
kaynak geliştirme sürecindeki on adımı doğru bir şekilde uygulayan ve kaynak
toplama yöntemleri konusunda fikir sahibi olup bunları bağışçı profiline uygun
bir şekilde uygulayan bir STK kaynak geliştirme konusunda zorluk çekmeyecektir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Proje Yönetimi

Giriş
Proje süreçleri, sivil toplum kuruluşlarının kurumsallaşması adına önemli bir aşamadır. Projelerin getirdikleri yükümlülükler ile sivil toplum kuruluşları kurumsallaşmaya adım atmaktadır. Özellikle projelerde ele alınacak faaliyet konularının
analizlerinin yapılarak mantıksal çerçevesinin oluşturulması, yapılacak iş ve işlemleri önemli bir plan/program kapsamına almış olmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini belirli bir plan/program dâhilinde yürütmeleri, kendilerinin
belli alanlarda uzmanlaşmalarını ve mevcut kaynaklarını belirli bir plan dâhilinde
yönetmelerini sağlamaktadır.
Ayrıca proje döngüsü yönetimi ile sivil toplum kuruluşları, yapmış oldukları faaliyetleri belirli bir gerekçe, hedef, bütçe ve zaman aralığı ile yürüterek yönetim kabiliyetlerini geliştirmektedirler. Proje sonunda oluşturulan rapor ve geri dönüşler
ile sivil toplum kuruluşları izleme ve değerlendirme yapma fırsatı bulmakta ve aksayan tarafları onararak daha kusursuz bir yapıya kavuşabilmektedir.
Sivil toplum kuruluşları proje üreterek faaliyetlerine kaynak bulabilmekte, finansal
açıdan sürdürülebilirliğine katkı oluşturmaktadır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının hibe çağrıları ile ülkemizin öncelik ve politikalarına faaliyet üretebilmektedir.
Çalışmada öncelikle projenin tanımı ile başlanmış, projenin olmazsa olmaz temel
bileşenleri ele alınmış ve proje döngüsü açıklanmıştır. Ardından projenin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda kullanılan bir yöntem ve sistematik bir bütün olan mantıksal çerçeve süreci izah edilmiştir. Mantıksal çerçeve
sürecinin önemli bir parçası olan analiz kısmı; sorun analizi, hedef analizi, strateji
analizi ve paydaş analizi ile açıklanmıştır. Analiz aşamasının ardından edinilen bulgularla birlikte planlama safhasına geçilmiştir.
Planlama ile birlikte mantıksal çerçeve süreci tamamlanmış ve proje formuna geçilmiştir. Bu kısımda standart bir proje formunda bulunan tüm başlıklar kısaca anlatılmış ve başlıklarla ilgili ipuçları verilmiştir.
Böylece çalışma, proje hakkında bilgisi olmayan bir kişinin bu bölümü inceleyerek
bir projeyi baştan sona oluşturabilmesini hedeflemiştir. Proje hakkında genel mantığı kavrayarak detayları göz ardı etmeden bir bakış açısı aktarılmaya çalışılmıştır.

Proje Kavramı ve Temel Bileşenleri
Belirlenen bir vizyon etrafında toplanmış bir sivil toplum kuruluşunun misyonlarından (görev tanımlarından) yola çıkarak oluşturdukları strateji etrafında, top181
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Projeler belirli bir program
yahut teklif çağrısı/hibe
programı çerçevesinde
oluşturulabilmektedir.

lumda gördükleri bir sorunu çözme amacına ulaşabilmek için çalışmaların belirli bir zaman, faaliyetler,
kaynaklar ve hedefler temelinde tasarlayıp yürütmeleri proje olarak tanımlanmaktadır (Yentürk ve
Aksakoğlu, 2006, s. 7).

Projeler belirli bir program yahut teklif çağrısı/hibe programı çerçevesinde oluşturulabilmektedir. Program ve teklif çağrıları, ortak stratejik hedeflere yönelik sonuçların elde edilmesi amacıyla birtakım projenin koordineli olarak yürütülmesidir. Bu
program ve teklif çağrıları, stratejik ve politik önceliklere sahip, önceden belirlenmiş bir hedef kitleye yönelik yapılan, başvuru sahiplerinin önceden tanımlandığı ve
rekabetçi bir süreci kapsayan programlardır (İstanbul Kalkınma Ajansı, 2015, s. 8).
Projenin temel bileşenleri dörde ayrılmaktadır. Bunlar;
Belirli bir süre içinde gerçekleşmesi,
Belirli hedeflere ulaşması,
Belirlenmiş faaliyetler topluluğunu içermesi,
Belirli bir bütçenin olması, projenin temel
bileşenlerini oluşturmaktadır.
Gündelik hayatımızda karşılaşmış olduğumuz birçok faaliyet aslında küçük birer
projedir. Örnek olarak evde yapılan ütünün belirli bir süre içinde tamamlanması öngörülür. Yapılan ütünün kıyafetlerimizi kırışıklığından kurtararak düzgün bir
görüntü içerisinde bizi güzel göstermesi amaçlanır. Ütü işlemi gerçekleştirilirken
önce ütülenecek kıyafetler hazırlanır ardından ütünün suyu kontrol edilerek eksikse su ilavesi yapılır daha sonra ihtiyaç duyulması halinde ütü masası kurulur, fiş
takılarak elektrik verilir ve böylece birtakım faaliyetler sıralanır. Tabii bu ütü işleminin bir yandan da harcanan elektrik ve benzeri giderlerle bir bütçesi oluşmaktadır.
Genele baktığımız zaman aslında ütü işleminin belirli bir süre, bütçe, hedef ve
belirlenmiş faaliyetler topluluğundan müteşekkil olduğunu görüyoruz.

Proje Döngüsü Yönetimi
Bir projenin fikir olarak ortaya atılmasından hazırlanmasına, tasarlanmasından
analizine, uygulanmasına ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece Proje Döngüsü, bu döngü etrafında yapılan faaliyetlerin bütününe ise Proje Döngüsü Yönetimi denilmektedir.
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Fikir/Analiz

Değerlendirme

Planlama

Uygulama

Finansman

Şekil 1. Proje Döngüsü Yönetimi Şeması

Şekil 1’de Proje Döngüsü Yönetimi şemasına bakıldığı zaman proje fikrinin oluşturulması evresi ile döngü başlamaktadır. Bu aşamada proje fikirleri ortaya atılmakta ve tasarlanmaktadır. Ardından ortaya atılan fikirler analiz edilmekte, tartışılmakta ve projenin temel fikrinin oluşum süreci tamamlanmaktadır. Daha sonra oluşan fikir etrafında projenin zaman, hedef, faaliyetler ve bütçe çerçevesinde
teknik tasarımları yapılmakta ve mantıksal çerçevesi oturtulmaktadır. Mantıksal
çerçevesi oturtulup planlaması yapılan projenin kaynak bulma ve finansman
sağlanma süreci başlamaktadır. Bu aşamada genellikle hibe ve teklif çağrılarına
başvurular yapılmakta olup kurum/kuruluşlar tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır. Finansman ve bütçe kısmının da atlatılmasının ardından projenin
uygulama aşamasına geçilmektedir. Bu kısımda tasarlanan projenin bütçe ve
planlama çerçevesinde uygulaması gerçekleştirilir. Döngünün son kısmında ise
projenin uygulanma sürecinde elde edilen geri bildirim ve veriler etrafında değerlendirmesi yapılmaktadır. Böylece bir zaman dilimine karşılık gelen bu süreç
tamamlanmaktadır.
Proje Döngüsü Yönetimi sürecinin bu şekilde oluşması ve gerçekleşiyor olması, projenin sağlıklı gidişatını sağlamaktadır. Diğer türlü finansman bulmadan
uygulama aşamasının gerçekleştirilmeye çalışılması veya planlama olmadan finansman ve uygulama aşamasına geçmeye çalışmak doğru olmayan bir süreç
ortaya çıkaracaktır.
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Sonuç olarak Proje Döngüsü Yönetiminin
amacı; proje tasarım kalitesini iyileştirmek, uygulama etkinliğini artırmak, sağlanacak faydayı garantilemek ve sürekliliğini gözetmek için kullanılan bir yöntemdir (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006, s. 17).

Proje Döngüsü Yönetiminin amacı;
proje tasarım kalitesini iyileştirmek,
uygulama etkinliğini artırmak,
sağlanacak faydayı garantilemek ve
sürekliliğini gözetmek için kullanılan
bir yöntemdir.

Mantıksal Çerçeve
Mantıksal çerçeve ilk olarak USAID tarafından 70’li yıllarda kullanılmaya başlamıştır. Daha sonra 1981 yılında German Technical Cooperation Agency tarafından
kullanılmasıyla yaygınlaşmıştır. Bu dönemde benzer birçok kuruluş bu modeli kullanmaya başlamıştır. Avrupa Komisyonu da mantıksal çerçeveyi 1992 yılından beri
kullanmaktadır (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006, s. 69).
Mantıksal çerçeve modeli, projenin uygulamak istediği değişimin ve bunun metodunun mantığını şeffaf ve belirgin bir şekilde yapılandırmaya yarayan bir modeldir. Proje ile ilgili birçok veri, plan ve izlemeye
Mantıksal çerçeve modeli,
yönelik bilgiler “Mantıksal Çerçeve Matrisi” isimprojenin uygulamak istediği
li bir matriste özetlenir.
değişimin ve bunun metodunun
Mantıksal çerçeve modeli; projenin hazırlanmamantığını şeffaf ve belirgin bir
sı, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunşekilde yapılandırmaya yarayan
da kullanılan bir yöntem ve sistematik bir bübir modeldir.
tündür. Mantıksal çerçeve mantığının doğru ve
eksiksiz oturtulması ile projenin temel mantığının belirginleşmesi sağlanmaktadır
(Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2011, s. 17).
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Durum Analizi

Sorun Analizi

Hedef Analizi

Planlama

Paydaş Analizi

Strateji Analizi

Gayelerin Tarifi

Müdahalelerin Tasarlanması

Mantıkal Çerçeve

Somut Çıktılar

Özel Hedefler

Genel Hedefler

Faaliyetlerin Planı

Riskler Varsayımlar

Başarı Göstergeleri

Proje Yazımı

Bütçe

Doğrulama Kaynakları

Şekil 2. Mantıksal Çerçeve Oluşumu Aşamaları
İSTKA Proje Döngüsü Yönetimi 2015 dökümanından yararlanılmıştır.

Mantıksal çerçeve öncelikli olarak analiz aşaması ile başlamaktadır. Ele alınan konunun kapsamlı bir şekilde çözümlenme adımları, mantıksal çerçevenin temelini
oluşturmaktadır. Bu çözümleme; mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi ve paydaş analizi ile yapılmaktadır. Mevcut durum analizi ile
mevcut kapasite, ihtiyaç ve sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Sorun Analizi
Sorun analizi, toplumda var olan bir sorunu temel olarak ele alır ve bu sorun etrafında yer alan tüm olumsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışır. Sorun tanımlanır ve bu
sorun negatif bir ifade olarak temel sorunu ifade eder. Ardından bu temel soruna
yol açan ana sorun bulunur. Ana soruna neden olan alt sorunlar tespit edilir ve
alt sorunlara neden olan daha alt sorunlar tespit edilir. Bu kısımda aralarında neden-sonuç ilişkisi bulunmayan sorunlar aynı seviyede yer alır.
Temel Sorun Örneği: Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında karşılıklı bilgi ve haber temini
yeterli düzeyde değildir.
Kısım kısım ifade edilen bu sorunların anlaşılmasını daha kolaylaştırmak için buna
bir ağaç görünümü verilerek bu kısım sorun ağacına dönüştürülür. Böylece ana
sorun en tepeye yerleştirilir ve bunun politikayı ifade eden bir sonuç olması beklenir. Daha sonra bir alt kısma buna neden olan ve projenin temelini oluşturan te185
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mel sorun yerleştirilir. Bu bölümün bizim projemizin temel sorununu ifade etmesi
beklenir. Ardından buna neden olan alt sorunlar ve bunlara da neden olan daha
alt sorunlar aşağıya doğru yazılır. En alt kısımda var olan sorunlar, kök sorunları
ifade eder ve daha belirgin, çerçevesi daha net çizilmiş alanları ifade eder.
Alt sorun örnekleri: Afrika’da medya altyapısının gelişmemiş olması.
Buna neden olan kök sorun örnekleri:
Fiziki çevreden kaynaklanan problemler,
Beşerî sermayeden kaynaklanan problemler,
Teknik altyapıdan kaynaklanan problemler.
Alt sorun örnekleri: Türk medyasının Afrika ile ilgilenmemesi.
Buna neden olan kök sorun örnekleri: Türk medyasının Afrika’da temsilciliklerinin yeterli düzeyde olmaması.
ANA SORUN

Alt Sorun 1

SONUÇ

Alt Sorun 2

KÖK SORUNLAR

NEDEN

Şekil 3. Sorun Ağacı Şablonu

Hedef Analizi
Hedef analizi ise tespit edilmiş sorunlardan hareketle hedeflerin oluşturulmasıdır. Ortaya atılmış olan sorunlar ve oluşturulan sorun
ağacı aslında bizim hedeflerimizin ve hedef ağacımıSorun olarak görülen
zın temelini oluşturmaktadır. Sorun olarak görülen
unsurlar, çözülmesi
unsurlar, çözülmesi amaçlanan birer hedeftir. Dolaamaçlanan birer hedeftir.
yısıyla sorun ağacında belirtmiş olduğumuz ana so186
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rundan alt sorunlara kadar olan kısımlar sorun niteliğinden çıkartılarak hedef niteliğine dönüştürülerek hedef ağacı oluşturulmuş olmaktadır. Bu kısımda uygulamada sorun ağacındaki sorunlar olumlu ifadelere çevrilir, gerçekçi olacak şekilde
gözden geçirilir, ekleme çıkarma ve revize işlemleri yapılır. Bağlantıların amaç-araç
ilişkisi içinde olacak şekilde tutarlılığı kontrol edilir ve hedef ağacı oluşturulur (Serhat Kalkınma Ajansı, 2011, s. 35).
Ana hedef örneği: Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında karşılıklı haber akışı yeterli düzeye ulaştı.
Alt hedef örnekleri: Afrika’da medya altyapısı gelişti ve Türk medyası, Afrika’dan yeterli
medya verisine ulaştı.
AMAÇ

ANA AMAÇ

Alt Amaç 1

Alt Amaç 2

ARAÇ
Şekil 4. Hedef Ağacı Şablonu

Oluşturulacak hedefin SMART yöntemini içermesi ve buradaki özellikleri taşıması
önemli bir noktadır. Detaylı bakacak olursak;
S-Specific: Hedef, belirli olmalı,
M-Measurable: Hedef, ölçülebilir olmalı,
A-Attainable: Hedef, ulaşılabilir olmalı,
R-Rational: Hedef, rasyonel olmalı,
T-Time Limited: Hedef, zaman sınırlı olmalı.
Örnek: 1 ay içerisinde Kadıköy Belediyesi Acıbadem Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir ilköğretim okulunda öğrencilere, atık kâğıtların geri dönüşümü konusunda
12’şer saat süre ile eğitim vermek ve 15 gün süre ile öğrencilerin atık kâğıtları konusunda davranışlarını izlemek.
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Strateji Analizi
Hedef analizi aşaması gerçekleştirildikten sonra strateji analizi kısmı gelmektedir.
Oluşturulmuş olan hedef ağacında aynı türden hedef kümelerinin belirlenmesi
işlemi ile strateji analizi aşaması gerçekleştirilir. Özellikle projede gerçekleştirilmek
istenen hedeflerin bir araya getirilmesi gerekir. Bu aşamanın titizlikle oluşturulması, projenin sınırlarının net olarak çizilmesi açısından faydalı olacaktır.
Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir, projeyi oluşturacak olası stratejiler ortaya konulur ve bir veya daha fazla strateji seçilir. Değerlendirme ölçütleri,
projeyi yapan kişi/kurum/kuruluşlar tarafından değişebileceği gibi genel olarak
belirlenen kriterler şunlardır: Başvuru sahibinin misyonu, aciliyet, maliyetler, kaynaklar, büyük bir bütünün bir parçası olması, verimlilik, etkinlik, politikalar vb. Belirlenen ölçütler neticesinde ortaya konulan stratejiler arasından en uygun stratejinin hangisi olduğu konusunda değerlendirmeler yapılarak projenin temelini
oluşturacak stratejiye karar verilir. Bu noktadan sonra projenin genel amacı ve özel
amacı ifade edilerek projenin kapsamı belirlenir.

Paydaş Analizi
Paydaş analizi, projenin konusuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak olumlu
veya olumsuz etkilenecek olan kişi/kurum/kuruluşların belirlenmesini sağlar. Paydaşları belirlemek için birtakım sorularla süreç kolaylaştırılabilir. Örnek olarak:
Bu sorun kimin sorunu?
Bu sorunun çözümünde olumlu veya olumsuz olarak en çok kim
etkilenecek?
Bu sorunun çözümüne en çok kim katkıda bulunabilir?
Bu sorunun çözümüne en çok kim itiraz edebilir?
Yukarıdaki sorularla paydaşın veya paydaşların tespiti kolaylaştırılır.
Yapılan paydaş analizi ile projeden etkilenecek taraflar tespit edilmiş olur. Paydaş
analizi aşamasında birtakım terimlerle karşılaşılmaktadır. Projenin uygulanmasından bir şekilde yarar sağlayanlar, yararlanıcıları ifade etmektedir. Projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek kişi/kişiler/
kurum/kuruluş/grup/gruplar hedef grup(lar)dır. Projede uzun vadede ve geniş
anlamda dolaylı olarak etkilenecek kişi/kişiler/kurum/kuruluş/grup/gruplar nihai
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yararlanıcılardır. Projeye başvuran, projenin ortağı
ve ortakları proje ortaklarını ifade eder (Zafer Kalkınma Ajansı, 2012, s. 64).
Analiz aşamalarının ardından edinilen bulgularla
birlikte planlama safhasına geçilmelidir. Planlama
aşamasında mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması, faaliyetlerin planlaması ve bütçenin oluşturulması ile planlama tamamlanır.
Proje Mantığı

Objektif Olarak
Doğrulanabilir
Başarı Göstergeleri

Doğrulama
Kaynakları ve
Araçları

Planlama aşamasında
mantıksal çerçeve
matrisinin hazırlanması,
faaliyetlerin
planlaması ve bütçenin
oluşturulması ile
planlama tamamlanır.

Varsayımlar

Projenin Genel
Amacı
Projenin Özel
Amacı
Beklenen
Sonuçlar
Faaliyetler

Araçlar/
Kaynaklar

Maliyetler/
Bütçe
Ön Koşullar

Şekil 5. Mantıksal Çerçeve Matrisi
İSTKA Proje Döngüsü Yönetimi 2015 dökümanından yararlanılmıştır.

Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması
Mantıksal çerçeve matrisinin doldurularak proje
yazma aşamasına devam etmek, projenin bütünselliğinin korunabilmesi için önemli bir unsurdur. Proje
yazma aşamasına bu matrisin oluşturulmasıyla başlanmanın önemli kazançları bulunmaktadır. Özellikle projede var olan detaylar, birbirini tamamlayan
bölümler, bu matristen alınacak anahtar açıklamalar ile çok kolay olmaktadır.
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Mantıksal çerçeve matrisinin
doldurularak proje yazma
aşamasına devam etmek,
projenin bütünselliğinin
korunabilmesi için önemli
bir unsurdur.
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Mantıksal çerçeve dört sütun, dört satır toplam on altı kutucuktan oluşmaktadır. Genel
amaç, projenin ulaşmak istediği genel sonuca yapılan bir atıfı ve ideal durumu ifade
eder. Bu genellikle proje yürütücüleri tarafından ulaşılabilir olamaz. Politikalar sonucu
birçok kurum/kuruluş/kişi/kişiler/grup/gruplar tarafından yapılan faaliyetler ve devletin etkisi ile uzun vadede çözülebilecek unsurlardır. Projenin özel amacı ise yürütücü
tarafından çözülmesi planlanan, ulaşılabilir olan daha net tanımı olan bir kapsamı ifade
eder. Burada yazılan amaç, proje süresi içerisinde çözüme kavuşturabilecek nitelikte
olmalıdır. Beklenen sonuçların, projede amaçlanan unsurların yapılacak faaliyetler ile
elde edilen çıktıyı ifade etmesi beklenir. Projenin beklenen sonuçlara ulaşabilmesi için
yapılması gereken eylemlere, eylem paketlerine proje faaliyetleri denir.
Matrisin diğer sütunlarında bulunan başarı göstergeleri her bir satıra ait objektif
olarak doğrulanabilir olan başarı göstergelerini ifade eder. Diğer sütunda başarı
göstergelerinin doğrulanacağı kaynakları, en son sütunda bulunan varsayımlar
ise dışsal koşulları ifade eder.
Mantıksal Çerçeve Matrisi Kapsamlı Sunum

PROJENİN
YAPISI
GENEL
HEDEF

PROJE
AMACI

SONUÇLAR/
ÇIKTILAR

FAALİYETLER

BAŞARI
GÖSTERGELERİ

DOĞRULAMA
KAYNAKLARI

VARSAYIMLAR/
RİSKLER

Projenin
çözümlenmesine
yardımcı olacağı, katkıda
bulunacağı büyük sorun

Hedefe yaklaşılıp
yaklaşılmadığının
ölçüleceği başarı
göstergeleri

Göstergelerin hangi
kaynaktan izleneceği ve
bu kaynakların nereden
bulunacağı

Projenin yararı,
sağlayacağı dönüşüm

Amaca ulaşılıp
ulaşılmadığının
ölçüleceği başarı
göstergeleri

Göstergelerin hangi
kaynaktan izleneceği ve
bu kaynakların nereden
bulunacağı

Projenin genel hedefe
katkıda bulunabilmesi
için gerekli dışsal koşul

Faaliyetlerin sonucunda
elde edilen ve amaca
ulaşmakta katkısı olacak
ürünler, etkiler, hizmetler

Sonuçların gerçekleşip
gerçekleşmediğinin
ölçüleceği başarı
göstergeleri

Göstergelerin hangi
kaynaktan izleneceği ve
bu kaynakların nereden
bulunacağı

Projenin amacına
ulaşabilmesini
sağlayacak çıktıların elde
edilebilmesi için gerekli
dışsal koşullar

Projenin istenilen
dönüşümü sağlamasında
gerekli olan çıktıları
üretmek için yapılan
işlemler

Faaliyetlerin
gerçekleşmesi için gerekli
olan insani ve fiziki
kaynaklar

Projenin
gerçekleşmesinde
gerekli olan kaynakların
sağlanacağı bütçe

Faaliyetlerin
gerçekleşmesi için
gerekli dışsal koşullar

Projenin başlamasının önünde
var olan engel ya da projenin
başlamasının ön koşulu

Şekil 6. Mantıksal Çerçeve Matrisi Kapsamlı Sunum
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından yararlanılmıştır.
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Bu aşamaya kadar ifade edilmiş olan analizler ve mantıksal çerçevenin oluşturulması kısmının gerçekleştirilmesi ile aslında proje yazılmış olmaktadır. Bu kısımdan
sonra her hibe programına/teklif çağrısına ve programa özgü olan başvuru dosyaları doldurulmaktadır. Eğer analiz ve mantıksal çerçeve kısmı özen ile gerçekleştirilmiş ise başvuru formunun doldurulması çok zaman almamaktadır.
Sonraki bölümde standartlaşmış olan başvuru formlarında bulunan bölümlerin
kısa açıklamaları ile analiz ve mantıksal çerçeve kısımlarına yapılacak atıflarla bir
başvuru formunun baştan sona nasıl doldurulacağı izah edilecektir.

Özel Amaç

Genel Amaç

Mantıksal Çerçeve
Proje Mantığı

Objektif Olarak
Doğrulanabilir Başarı
Göstergeleri

Projenin katkıda
bulunacağı daha genel
kapsamdaki amaç nedir?

Genel amaçla ilgili kilit
göstergeler nelerdir?

Bilişim ve medya gibi
yaratıcı sektörlerde
istihdam edilebilirliği
arttırmaktır.
Genel amaca katkıda
bulunmak için projenin
gerçekleştireceği özel
amaç nedir?
Android, web tasarım,
grafik ve animasyon
alanlarında kurslar
düzenlemek, bu kursları
sektörel seminerlerle
desteklemek ayrıca
okul sonrası sektöre
geçişin kolaylaştırılması
amacıyla kariyer
danışmanlığı-rehberliği
ile katılımcıların,
bu kursları
başarıyla bitirmesi
amaçlanmaktadır.

Projeye katılan öğrencilerin
kurs sonrası %70 oranında
bahsedilen alanlarda
istihdama katılması.

Proje amacının başarıldığı
hangi göstergelerden
anlaşılacaktır?
Öğrencilerin genel
değerlendirme kriteri olan
devamlılık, uygulamalı
sınavlarda gösterdikleri
başarı ve hazırladıkları
projelerin niteliği
• Devamlılık: %80
• Sınav başarısı: %60
• Projenin niteliği: %70

Doğrulama Kaynakları
ve Araçları

Varsayımlar

Bu göstergeler için gerekli
bilgi kaynakları nelerdir?
Kursiyerlerin genel takip
ve değerlendirilmesi için
oluşturulan veri tabanları

Proje amacının
gerçekleştirildiğine dair
göstergelerin tespiti için
hangi bilgi kaynakları
kullanılacaktır? (mevcut
veya proje ile üretilecek
olan)
Devamlılık, uygulamalı
sınavlar ve projeler,
performans
değerlendirme
ölçütleridir.

Şekil 7. Örnek Mantıksal Çerçeve Matrisi
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Söz konusu amacın
başarılması için
yararlanıcının sorumluluğu
dışında olan hangi faktör ve
koşulların (dışsal koşullar)
sağlanması gereklidir?
Hangi riskler dikkate
alınmalıdır?
Mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarının
öğrencilerini projeye
yönlendirmesi, katılımı
olumlu etkileyecektir.
Öğrencilerin staj
dönemlerinin kurs
dönemleriyle uyuşmaması

Beklenen Sonuçlar

Kurumsal Yönetim El Kitabı

Proje, amacına
ulaşılabilmesi için
gerekli olan sonuçlar
(projenin somut
ürünleri) nelerdir?
1. Hedef grubun
istihdam edilebilirliğinin
artırılması
2. Yaratıcı sektörlerdeki
var olan nitelikli iş
gücü boşluğunun
kapanmasına katkı
sağlanması
3. Yeteneklerinin ve
yetkinliklerinin farkına
varan ve ilgilendiği
sektör hakkında bilgi
edinen öğrencilerin
girişimcilik becerilerinin
artması

Faaliyetler

Beklenen sonuçları elde
etmek için uygulanacak
faaliyetler (sonuçlara
referansla) sırasıyla
hangileridir?
Mesleki kurslar: Android,
web tasarım, grafik,
animasyon,
sektörel seminerler,
kariyer danışmanlığı ve
rehberlik faaliyetleri

Beklenen proje sonuçlarının
elde edilip edilmediği
hangi göstergelerden
anlaşılacaktır?
Öğrencilerin %70 oranında
istihdam edilmesi

Araçlar: Bu faaliyetleri
uygulamak için gerekli
araçlar nelerdir? Örneğin;
personel, ekipman, eğitim,
etüt, malzeme, tesis gibi
Araçlar: İdari personel,
kurs eğitmenleri, kariyer
danışmanı, eğitim için
gerekli olan teknolojik
malzemeler, derslikler

etüt çalışmaları

Proje sonuçlarının
elde edildiğine dair
göstergelerin tespiti için
hangi bilgi kaynakları
kullanılacaktır?
Devamlılık, uygulamalı
sınavlar ve projeler,
performans
değerlendirme
ölçütleridir.

Projedeki ilerleme
hakkındaki bilgi
kaynakları hangileridir?
Maliyetler:
Proje maliyetleri nelerdir?
Nasıl sınıflandırılmıştır?
(Proje bütçesi
dökümünde)
Proje maliyetlerini genel
olarak ders eğitmenlerinin
ücreti, ders araç gereçleri
ve idari personeller
oluşturmaktadır.

Beklenen sonuçların
zamanında elde edilmesi
için hangi dışsal koşullar
sağlanmalıdır?
Proje mezunlarına ilgili
sektörlerden gelen iş gücü
talebi, beklenen sonuçları
doğrulayacaktır.

Projenin başlamasından
önce hangi ön koşulların
sağlanması gerekmektedir?
Planlanan faaliyetlerin
uygulanabilmesi için
yararlanıcının doğrudan
kontrolü dışında hangi
koşulların sağlanması
gereklidir?
Hedef grup olarak belirlenen
kitleyle görüşülmesi
Nihai yararlanıcı olarak
varsayılan medya ve bilişim
sektörünün ihtiyaçlarının
belirlenmesi

Proje Yazımı
Projeyi yazmaya başlamadan önce proje herhangi bir çağrı programına yazılacaksa program kılavuzlarına iyi bakılması gerekir. Özellikle programın genel amacı ve
öncelikleri, programa ilişkin kurallar, uygunluk kriterleri, başvuru sahibinin uygunluğu, ortakların ve iştirakçilerin uygunluğuna dikkat edilmesi gerekir. Ardından
teklif çağrısının bölge sınırlandırması, süre sınırlandırması, konu sınırlandırması ve
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konu önceliklerine dikkat edilmesi gerekir. Bu noktada örnek proje konularına ve
kesinlikle olmaması gereken konulara ve varsa özel başvuru koşullarına dikkat etmek gerekmektedir. Maliyetlerin uygunluğu ise diğer önemli bir konudur. Uygun
olan ve olmayan maliyetler ile oranlar dikkatlice incelenmelidir. Son olarak başvuru sırasında sunulması gereken belgeler özenle incelenmeli ve hazırlanmalıdır.
Proje Adı: Projenin adı, proje içeriği hakkında bilgi ve fikir verici olmalıdır. Proje
isimlerinin kısa ve akılda kalıcı olması avantajlı bir durumdur.
Projenin Uygulanacağı Yer(ler): Projenin uygulanacağı yer ayrıntılı bir şekilde
(ülke, bölge, il, ilçe, mahalle vb.) yazılmalıdır. Proje birden fazla yerde uygulanıyorsa her biri ayrı ayrı ifade edilmelidir.
Proje Maliyeti: Bu kısımda projenin toplam maliyeti eğer herhangi bir hibe kuruluşundan bir tutar talep edilecekse buna karşılık gelen kısım ve proje yürütücüsünün/ortaklarının üstleneceği tutar ifade edilmelidir. Hibe kuruluşlarından istenecek tutar var ise bunlar kılavuzlardaki oranlar dikkate alınarak yazılmalıdır.
Özet: Bu kısım, yönetici özeti şeklinde hazırlanmalı ve genel olarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde olmalıdır. Özet içerisinde projenin amacı, süresi, bütçesi, faaliyetleri varsa ortakları, hedef grupları, nihai yararlanıcıları ve beklenen sonuçlar kısaca
yer almalıdır.
Amaçlar: Öncelikle projenin genel amacı ardından projenin özel amacı anlatılmalıdır. Bu kısım, hedef analizi aşamasında oluşturulan hedef ağacından yararlanılarak
doldurulmalıdır. Proje eğer bir hibe kuruluşuna yazılıyorsa amacın hibe rehberinde
bulunan önceliklerle ilgili olması beklenir. Aksi takdirde önceliklerle ilgili olmayan
amaçlar, değerlendirme esnasında düşük puan alınmasına neden olacaktır.
Amaç kısmı yazılırken yaygın bir hata olarak projede yürütücünün ulaşamayacağı hatta ulaşması mümkün olmayan amaçlara yer verilmesi veya kendi projesinin
özel amacı ile ilgili olmayan alanlara girerek kapsamını dağıtacak amaçları hedeflemesi yaygın olarak yapılan hatalardandır.
Projenin genel amacının temel sorunun çözümüne yönelik bir hedef, özel amacının ise alt sorunların çözümüne yönelik bir katkı olduğu unutulmamalıdır.
Gerekçelendirme: Projenin uygulanmasındaki gerekçenin ifade edilmesi gerekmektedir. Bu bölümde, sorun analizi kısmında oluşturulan sorun ağacından yararlanılmalıdır. Burada genel ve belirsiz ifadeler kesinlikle kullanılmamalı imkân varsa
raporlardan, istatistiklerden, somut verilerden faydalanılmalı, kaynakları ile birlikte belirtilmelidir. Kullanılacak verilerin objektif ve güvenilir kaynaklardan temin
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Bir projenin nerede
uygulanacağı, proje
tasarımının önemli
bir parçasıdır.

edilmesi ile bu kaynakların belirtilmesi, ifade edilen gerekçenin sağlam temellere dayandırılmasını sağlayacaktır.

Projeniz herhangi bir teklif çağrısına sunulmak üzere hazırlanıyorsa teklif çağrısının kılavuzunda yayınlanan öncelik
ve hedeflerle ilgisinin ifade edilmesi gerekmektedir. Projenin belirtilen önceliklerle ilgili olması, projeyi tercih sebebi kılacaktır.
Projenin kapsadığı bölgenin/kesimin belirlenen ihtiyaç ve sorunları ifade edilmelidir. Bir projenin nerede uygulanacağı, proje tasarımının önemli bir parçasıdır. Her
bölge faaliyetler açısından kendi özel koşullarını yaratır. Ayrıca her sorun her bölge
için eşit derecede önem arz etmeyebilir. Projenizin bölgenin belirli bir konudaki
sorun ya da sorunlarına getireceği çözümler, sağlayacağı katkılar bu kısımda izah
edilmelidir. Projenin uygulanması, planlanan bölgede, projeyle ilişkili (sektörel, idari, coğrafi, iklimsel vb.) sorunlar ele alınırken mümkün olduğunca istatistiki verilere,
kanıtlara yer verilmelidir. Hedef bölgenin sorun ve ihtiyaçları net ve gereken detay
seviyesinde ele alınmalıdır. Bölgenin genel sorunlarını uzun uzun anlatmak yerine
kendi faaliyet alanınıza ve konunuza odaklanmanız uygun olacaktır (SERKA, 2011).
Hedef gurubun/grupların ve nihai yararlanıcıların tanımı ve sayıları, gerekçelendirmede başka bir alt başlık olarak ele alınmalıdır. Projenin doğrudan ilgilendirdiği kesim ve hedef grupları ifade edilirken dolaylı olarak ilgilendirdiği nihai yararlanıcıdan
da söz edilmelidir. Hedef grubumuzun net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.
Gerekçelendirmede son olarak seçilen hedef gurubun seçilme nedenleri ve bu
grubun ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması yer almalıdır. Bu projenin, hedef grubun ve nihai yararlanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap vereceği açıklamalıdır. Projedeki hedef grubun seçilme nedenleri ayrıntılı olarak ortaya konulmalı ve
seçilen hedef gurubun özellikle sorun ve ihtiyaçları anlatılmalıdır.
Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: Faaliyetlerimiz sorun ve hedef ağacı oluştururken genel olarak ortaya çıkmaktadır. Alt sorunları ortaya koyduktan sonra
hedef ağacında araçlardan amaçlara ulaşırken en alt kısımda bulunan araçlarımız
aslında faaliyetlerimizin temel omurgasını oluşturmaktadır. Aynı şekilde mantıksal çerçeve oluşturulurken analiz aşaması ardından hedef ve beklenen sonuçlar
ile planlama aşamasında faaliyetler oluşturulmaktadır. Burada oluşturulan genel
ifadeler, projenin ayrıntılı faaliyet tablosunun temelini oluşturmaktadır.
Faaliyetlerin tek tek ayrıntılı olarak kimin tarafından uygulanacağı (başvuru sahibi, ortak 1, ortak 2 vb.) hangi zaman diliminde gerçekleşeceği ifade edilmelidir.
Kapsamı geniş olan faaliyetler ayrıntılara bölünerek parça parça ifade edilmelidir.
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1. Yıl
1. Yarıyıl
Faaliyet

Ay 1

2

3

4

2. Yarıyıl
5

6

7

8

9

10

11

12 Uygulama Birimi

Örnek

Örnek

Hazırlık
Faaliyeti 1
(Başlık)

Yerel Ortak 1

Uygulama
Faaliyeti 2
(Başlık)

Yerel Ortak 1

Hazırlık
Faaliyeti 2
(Başlık)

Yerel Ortak 2

v.s.
Şekil 8. Faaliyet Planı

Şekil 8’de belirtilen bir faaliyet planı ile daha bütüncül bir çalışma yapılabilir. Bu
tablo tek seferde genel başlıkları, yürütücüleri ve zaman planını görmek açısından
kullanışlı bir tablodur. Faaliyetlerin ayrıntılı açıklanması kısmında ilk olarak bu tablo eklenmeli ve daha sonra detaylar yazılmalıdır.
Yöntem: Bir faaliyeti ne şekilde yapacağımız, yöntemi ifade eder. Faaliyetin nerede, ne zaman kimler ile hangi bütçeyle yapılacağı açıkça ifade edilmelidir.
Bu bölümde projenin faaliyetlerini gerçekleştirirken hangi yöntemlerin kullanılacağı ve bu yöntemin seçilme gerekçesinin ifade edilmesi gerekir. Ayrıca projenin
ana uygulama yöntemi açıklanmalıdır. Örnek olarak bir projenin ana uygulama
yöntemi, eğitim-öğretim faaliyeti olabilir. Daha özelde bir hizmet alım işinin yöntemi açık ihale usulü olabilir.
Bu bölümü kısımlara ayıracak olursak ilk kısımda, projenin uygulama yöntemi ve
önerilen yöntemin gerekçesi ifade edilmelidir. Burada özellikle faaliyetlerin hangi
yöntem kullanılarak yapılacağı ve neden bu yöntemin seçildiği anlatılmalıdır.
İkinci kısımda, projenin daha önce uygulanan bir projenin/faaliyetin/etkinliğin
devamı olması durumunda önceki projenin üzerine nasıl inşa edileceği ifade edilmelidir. Birbirinden kopuk projeler yerine birbirini tamamlayan projeler daha kabul edilebilir olmaktadır.
Üçüncü kısımda, projenin değerlendirme prosedürlerinin nasıl gerçekleştirileceği
ifade edilmelidir. Proje faaliyetleri uygulamaya geçtiğinde performans gösterge195
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lerinde öngörülmüş olan somut hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının, somut çıktıların elde edilip edilmediğinin
takibi ile değerlendirme prosedürleri gerçekleştirilir. Bu
prosedür oluşturulurken hangi zaman diliminde hangi
göstergelerin takip edileceği ve bunlara ilişkin nasıl bir
doğrulama göstergesinin kullanılacağı önemli adımlardır (Yentürk ve Aksakoğlu,
2006, s. 67).

Yöntem, projede
teknik detayların
olduğu en kapsamlı
kısımlar arasındadır.

Dördüncü kısımda, proje aktörlerinin rolünün belirlenmesi ve bu rollerin verilme sebeplerinin açıklanması gerekir. Projede rol sahibi olabilecek tanımlamalar
kısaca şunlardır: Ortak, iştirakçi, alt yüklenici. Ortak, projemizin gerçekleştirilme
sürecini birlikte üstlendiğimiz tarafı ifade eder. İştirakçi, proje kapsamında doğrudan müdahil olmayan fakat projenin gerçekleştirilme sürecinde projeye destek
sağlayan tarafı ifade eder. Alt yüklenici ise projenin mal ve hizmet alımında destek
alınan, proje başladıktan sonra belirli olan tarafı ifade eder.
Yöntemin son kısmında ise proje uygulaması için temel donanım, ekip ve görev
tanımlarının ifade edilmesi gerekir. Proje uygulama aşamasında ihtiyaç duyulan
temel araç ve gereçler detaylı bir şekilde yazılmalıdır. Proje ekibi ve bu ekibin görev tanımları ifade edilmelidir. Projeyi yürütecek ekibin proje konusu kapsamında
tecrübesi ve yeterliliği önem arz etmektedir.
Yöntem, projede teknik detayların olduğu en kapsamlı kısımlar arasındadır. Proje
herhangi bir hibe kuruluşuna sunuluyorsa puanlamanın en yoğun olduğu kısım
burasıdır. Projede önerilen faaliyetler, bu yöntemlerle uygulanabilir mi ve amaç/
hedeflerle uyumlu mu, proje aktörleri projeye katılım/katkı sağlayabilecek mi,
proje ortağı bulunmuyorsa proje sahibi tek başına uygulayabilecek kapasitede
mi, değerlendirme prosedürleri projenin hedef ve amaçları doğrultusunda doğrulanabilir, ölçülebilir ve objektif oluşturmuş mu, proje değerlendiricileri bu gibi
sorularla bu kısmı puanlamaktadır (Zafer Kalkınma Ajansı, 2012, s. 28).
Performans Göstergeleri: Projenin sonuçlarını ölçümleyebilmek için belirtilen
doğrulanabilir, ölçülebilir ve objektif ölçütlerdir. Projemizin analiz aşamasında
gerçekleştirilen mantıksal çerçeve matrisinde projenin genel hedefi, amacı, beklenen sonuçları ve faaliyetleri için başarı göstergeleri ve bunların doğrulama kaynakları ve araçları oluşturulmaktadır. Bu kısımda oluşturulan başarı göstergeleri,
bizim performans göstergelerimizin altyapısını oluşturmaktadır.
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Beklenen Sonuçlar: Projemizden elde edeceğimiz sonuçlar ve etkiler, beklenen
sonuçları oluşturmaktadır. Mantıksal çerçeve matrisinde projenin mantığı oluşturulurken hedef ve amaçlardan sonra beklenen sonuçlar kısmı gelmektedir. Burası
için oluşturduğumuz temel argümanlar, bu kısmın altyapısını oluşturmaktadır.
Beklenen sonuçlar; hedef gruplar/yararlanıcılar üzerindeki beklenen etkiden, somut çıktılar ve çarpan etkisinden oluşur.
Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki: Projemiz faaliyetleri ile hedef kitlede
olumlu yöndeki değişimin ifade edilmesidir. Burada gerekçelendirmede bahsedilen
hedef kitlenin mevcut durumunun amaç ve hedef kısmında ulaşılması niyet edilen
olumlu duruma kıyasla aradaki farkın yansıtılmasıdır. Beklenen etkinin gerçeği yansıtan nitelikte olması ve proje süresi içerisinde, proje faaliyetleri ile ulaşılması beklenir.
Somut Çıktılar: Projenin somut olarak ortaya koymuş olduğu sonuçların özellikle sayısal verilerle ifade edilmesidir. Bu kısımda yazılan her bir içeriğin ölçülebilir
olması birincil şarttır. Projede verilen eğitim sayısı, eğitim saati gibi sayısal veriler
bizim somut çıktılarımızı oluşturur.
Örnek somut çıktılar:
15 saat Osmanlıca eğitiminin verilmesi,
7 farklı tematik gezi düzenlenmesi,
1 internet sitesinin oluşturulması,
15 adet kırlangıç basılması.
Çarpan Etkisi: Projenin sonuçlarından doğrudan etkilenen değil dolaylı olarak
etkilenenlerin ifade edildiği kısımdır. Beklenen etkide hedef gruplar üzerindeki
olumlu değişim ifade edilirken burada hedef gruplardan sonra projenin nihai yararlanıcılara ve bulunduğu sektöre, ortama, bölgeye ve coğrafyaya etkisinin ifade
edildiği kısımdır.
Sürdürülebilirlik, proje
Sürdürülebilirlik: Proje sayesinde ortaya çıkan etaçısından üç boyutu ile
kinin proje bittikten sonra da devam etmesi sürdüönem taşır. Bunlar; mali
rülebilirliktir. Proje ile yapılacak faaliyetlerin etkisinin
boyut, kurumsal boyut
proje bitiminden sonra da kalıcılığının olması önemli
ve siyasal boyuttur.
bir noktadır.
Sürdürülebilirlik, proje açısından üç boyutu ile önem taşır. Bunlar; mali boyut, kurumsal boyut ve siyasal boyuttur. Proje bitimi ile faaliyetlerin hangi finansal kaynak197
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Projenin tanıtımının
hangi mecralarda
yapılacağı, ne kadar süre
ile yayınlanacağı, hangi
içeriği kapsayacağı
açıkça ifade edilmelidir.

la sürdürüleceği mali boyutu ifade eder. Proje bitimi ile
faaliyetlerin hangi kurumsal yapı ile sürdürülebilmesi
kurumsal boyutu ifade eder. Yerel sahiplenmenin oluşturulması ile proje faaliyetlerinin devam etmesi ise
sürdürülebilirliğin siyasal boyutunu ifade eder.

Projelerde iyi bir sürdürülebilirliğe ulaşılabilmesi için
projenin kendi finansal kaynağını yaratarak mali sürdürülebilir olması, projenin faaliyetleri ile kendi kurumsal yapısının oluşması ile kurumsal sürdürülebilir olması, projenin uygulandığı bölge ve alanda ilgili kamu/özel/sivil
idareler tarafından sahiplenilmesi ile siyasal sürdürülebilir olması gerekmektedir.
Görünürlük Faaliyetleri: Projede yapılan faaliyetlerin önemi kadar bu faaliyetlerin tanıtımı da önem taşımaktadır. Yapılan faaliyetlerin duyurulması, özendirilmesi
ve geniş kitlelere yayılması önemli faaliyetler arasındadır. Özellikle bir hibe programına proje yazılıp sunuldu ise hibe kuruluşunun yayınladığı tanıtım ve görünürlük rehberi esas alınmalıdır.
Projenin tanıtımının hangi mecralarda yapılacağı, ne kadar süre ile yayınlanacağı,
hangi içeriği kapsayacağı açıkça ifade edilmelidir. Ortak kuruluşlar var ise logoların konumlandırılması ifade edilmelidir. Ayıca tanıtım esaslı kullanılacak promosyon malzemeleri, araç giydirme vs. aktiviteler açıkça belirtilmelidir. Yapılacak afiş,
branda, tanıtım broşürleri belirtilmelidir.

Proje Bütçesi
Bu kısım üç ayrı parçadan meydana gelir. Bunlar; faaliyetlerin bütçesi, maliyetlerin
gerekçelendirilmesi ve finansman kaynaklarından oluşmaktadır. Analiz aşamasında ve mantıksal çerçeve matrisi oluşturulurken proje bütçesi oluşmaktadır. Özellikle faaliyetler oluşturulurken bunların doğrulama kaynak ve araçları kısmında
projenin bütçesi meydana çıkmaktadır.
Faaliyetler ve yöntemde ifade edilen her bir maddenin bütçede karşılığının olması gerekmektedir. Bunun dışında projede belirtilmeyen hiçbir maliyetin bütçede
bulunmaması gerekmektedir. Yazılan maliyet kalemlerinin piyasa araştırmalarının
yapılmış olması gerekmektedir. Bütçe net olarak ifade edilmeli, birim adet, birim
maliyet ve toplam tutar olarak bölümlendirilmeli ve maliyetler vergiler dâhil yazılmalıdır. Bazı hibe kuruluşlarına yazılan projelerde (Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal
Ajans vb.) katma değer vergisinden muaf tutulduğundan dolayı KDV hariç mali198
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yetler yazılmalıdır. Burada eğer bir hibe kuruluşuna proje yazılıyor ise ilgili kurumların bütçe rehberlerini dikkate almak gerekmektedir.
Bütçe genel olarak belirli kısımlara ayrılmaktadır. Kısaca bunlara bakacak olursak
insan kaynakları, seyahat, ekipman ve malzeme, yerel ofis maliyetleri, diğer maliyetler ve hizmetler olarak ana gruplara ayrılmaktadır. İnsan kaynakları, projede
ücret karşılığında sosyal güvence kapsamına alınarak görev alacak idari ve teknik
personelin yer aldığı kısımdır. Ayrıca yurt içi, yurt dışı proje personelinin ve seminer/konferans katılımcılarının gündelikleri de bu kısımda ifade edilmelidir. Bu
kısımda ifade edilen tutarların brütü ifade etmesi ve sosyal güvence maliyetlerini
kapsaması gerekmektedir.
Seyahat kısmı, projede personelin ve ilgililerinin yurt içi ve yurt dışı ulaşım ve konaklama masrafını karşılamaktadır. Burada maliyetler hesaplanırken Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından öngörülen tutarlar dikkate alınmalıdır.
Ekipman ve malzeme kısmı, projenin yürütülmesi esnasında ihtiyaç duyulan makine, teçhizat, ekipmanı kapsamaktadır. Burada kalemler oluşturulurken daha
önce hazırlanan yöntem kısmında proje uygulama esnasında ihtiyaç duyulan
temel araç ve gereçler dikkate alınarak bütçeleme yapılmalıdır. Yöntemde beyan edilen kalemler maliyetlendirilmeli ve detaylandırılarak yazılmalıdır. Örnek
olarak sınıf araç gereci değil masa, sandalye, ayaklı tahta, tahta kalemi, silgisi vs.
şeklinde detaylandırılmalıdır. Bu kısımda alım yapılabileceği gibi kiralama da yapılabilmektedir. Makine ve teçhizatın kurulum, taşıma, vs. maliyetleri de dikkate
alınarak hazırlanmalıdır.
Yerel ofis maliyeti kısmı özellikle projenin bir ofisi ihtiva etmesi durumunda doldurulması gereken bir bütçe kısmıdır. Ofisin elektrik, su, doğalgaz masrafları, aidat
ödemeleri, ofisin tüketim malzemeleri (kırtasiye, temizlik vs. giderler), ofisin kirası,
fotokopi makinesi ve buna bağlı giderlerdir. Ofis maliyetlerinin projeye eklenebilmesi için sadece proje faaliyetlerinin ofiste gerçekleştiriliyor olması ve sürekli
kullanılacak olması gerekmektedir. Diğer türlü ofise ihtiyaç olmayan projelerde,
ofis maliyeti eklenmemeli ve kısmi zamanlı kullanılan ofislerde sadece kullanılacak sürece ofis maliyetinin dikkate alınması gerekmektedir.
Ayrıca proje faaliyetleri kapsamında salon kiralanması, eğitim alanı kiralanması
ve araç kiralanması gibi kalemler de bu kısımda maliyetlendirilmelidir. Maliyetler,
piyasa fiyatını yansıtmalı yapılabiliyorsa piyasadan üç ayrı firmadan ilgili iş kalemi
için teklif alınmalı ve bütçeye bu üç fiyatın ortalaması yazılmalıdır.
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Hazırlanan proje eğer herhangi bir
hibe kuruluşuna sunuluyor ise ilgili
kurumun bütçe rehberi detaylı
bir şekilde okunmalı ve dikkat
edilecek hususlar atlanmamalıdır.

Diğer maliyetler, hizmetler bölümü ise proje
sahibinin gerekli teknik altyapısının olmamasından dolayı hizmet satın aldığı kısmı ifade
eder. Yayın, araştırma, tercüme, konferans,
seminer organizasyonu, tanıtım ve görünürlük gibi faaliyetleri içerir.

Burada yazılan bütçe kalemleri, hizmet alımı yolu ile temin edildiğinden dolayı
yazılan kalemin hangi özellikleri ihtiva edeceği ve iş/işlem/hizmet parçalarının
detaylı bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Örnek olarak bir kitap basımı bütçeye
eklenecek ise basım maliyeti, çeviri barındırıyorsa çeviri maliyeti, telif ödemeleri,
editörlük hizmeti, tasarım, mizanpaj hizmeti, dağıtım olacak ise dağıtım maliyetinin eklenmesi gerekir.
Bu kalemler dışında son olarak toplam maliyetin hibe kuruluşlarına göre değişiklik
gösterse de %2’si, %5’i veya %7’si kadar idari maliyetler ve öngörülmeyen maliyetler kalemi eklenebilmektedir. Bu kısımda alt başlıklar hâlinde detaylandırma
yapılmadan toplam maliyet yazılır ve proje esnasında ortaya çıkan ve öncesinde
düşünülmeyen giderleri kapsar.
Yukarıda açıkladığımız bütçe kalemlerinin toplamı, proje bütçesini oluşturmaktadır. Hazırlanan proje eğer herhangi bir hibe kuruluşuna sunuluyor ise ilgili kurumun bütçe rehberi detaylı bir şekilde okunmalı ve dikkat edilecek hususlar atlanmamalıdır. İlgili bütçe rehberinde hibe kuruluşunun toplam proje bütçesinin
belirli yüzdesine kadar destek sağlanabilir ifadesi var ise yüzdeye dikkat ederek
talepte bulunulmalıdır. Eğer böyle bir ifade bulunmuyor veya yüzde yüzüne kadar
destek sağlanabilir açıklaması bulunuyorsa toplam proje bütçesinin tamamı ilgili
hibe kuruluşundan talep edebilir. Ayrıca hibe kuruluşlarının teklif çağrılarına ait
bütçe rehberlerinde bütçe kalemlerinin toplam proje bütçesinin belirli oranını aşmaması şeklinde sınırlamalar var ise dikkat edilmelidir. Örnek olarak insan kaynakları bölümü toplam proje bütçesinin %20’sini aşmamalı, diğer hizmetler kısmı toplam proje bütçesinin %30’unu aşmamalı şeklinde sınırlamalara dikkat edilmelidir.
Proje bütçelerinde uygun olmayan maliyetler bulunmaktadır. Bunlara kısaca örnek vermek gerekirse ceza, zam, faiz, borçlar, arazi alımları, bina alımları, ikinci el
ekipman ve malzeme alımları, kur farkının yansıtılması, proje hazırlık maliyetlerinin yansıtılması, proje sahibi ve ortaklar dışında gerçekleştirilen maliyetler ve projede yer almayan faaliyetlere ilişkin harcamalar örnek olarak verilebilir (İstanbul
Kalkınma Ajansı, 2015, s. 72).
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EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ1
Giderler

Birim

1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel)3
1.1.1 Teknik

Miktar

Birim Maliyet
(TL)

Toplam
Maliyet (TL)2

Aylık

0,00

Aylık

0,00

1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel)
1.3 Gündelikler4
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)

Aylık

0,00

Gündelik
Gündelik

0,00
0,00

1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları
İnsan Kaynakları Alt Toplamı

Gündelik

0,00
0,00

Her uçuş için
Seyahat başına

0,00
0,00
0,00

Her araç için
Her adet için

0,00
0,00
0,00

1.1.2 İdari / destek personeli

2. Seyahat5
2.1. Yurt dışı seyahat
2.2 Yurt içi seyahat
Seyahat Alt Toplamı
3. Ekipman ve malzeme6
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı
3.3 Makineler, teçhizat
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)

0,00
0,00

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
4. Yerel ofis maliyetleri7

0,00

4.1 Araç maliyetleri

Aylık

0,00

4.2 Ofis kirası
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri

Aylık
Aylık

0,00
0,00

4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)

Aylık

Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı

0,00
0,00

5. Diğer maliyetler, hizmetler8
5.1 Yayınlar9
5.2 Etüd, araştırma9
5.3 Denetim maliyetleri10

Adet

0,00
0,00
0,00

5.4 Değerlendirme maliyetleri
5.5 Tercüme, tercümanlar

0,00
0,00

5.6 Mali hizmetler
5.7 Konferans/seminer maliyetleri9
5.8 Tanıtım faaliyetleri11

0,00
0,00
0,00

5.9 İnşaat İşleri12
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer13
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı
6. Diğer14
Diğer Alt Toplamı
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı
(1’den 6’ya kadar)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. İdari maliyetler (kalem 7’nin maksimum %2’si)

0,00

9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)

0,00

0,00

Şekil 7. Faaliyet Bütçesi
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Faaliyet bütçesi oluşturulduktan sonra maliyetlerin gerekçelendirilmesi hazırlanmalıdır. Bu kısımda faaliyet bütçesine yazılan her bir kalemin neden olması gerektiği, hangi gerekçe ile eklendiği, ilgili kalemin proje faaliyetleri ile ilgisi kısaca
anlatılmalıdır.
Finansman kaynakları ise toplam proje bütçesinin proje sahibi tarafından ne kadarının karşılanacağı, proje ortakları tarafından ne kadarının karşılanacağı eğer
herhangi bir hibe kuruluşundan bir talep var ise ne kadarının talep edildiğinin
yazıldığı kısımdır.

Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Proje Sunulacak Kuruluşlar
Sivil toplum kuruluşları oluşturdukları projeleri birçok hibe kuruluşuna sunmaktadır. Bunların başlıcaları;
- Kalkınma Ajansları
• Ahiler Kalkınma Ajansı (Nevşehir-Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Niğde)
• Ankara Kalkınma Ajansı (Ankara)
• Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Isparta-Antalya-Burdur)
• Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Zonguldak-Bartın-Karabük)
• Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (Bursa-Eskişehir-Bilecik)
• Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana-Mersin)
• Dicle Kalkınma Ajansı (Mardin-Batman-Siirt-Şırnak)
• Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye)
• Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Van-Bitlis-Hakkari-Muş)
• Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Trabzon-Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize)
• Fırat Kalkınma Ajansı (Malatya-Bingöl-Elazığ-Tunceli)
• Güney Ege Kalkınma Ajansı (Denizli-Aydın-Muğla)
• Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Balıkesir-Çanakkale)
• İstanbul Kalkınma Ajansı (İstanbul)
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• İpekyolu Kalkınma Ajansı (Gaziantep-Adıyaman-Kilis)
• İzmir Kalkınma Ajansı (İzmir)
• Karacadağ Kalkınma Ajansı (Diyarbakır-Şanlıurfa)
• Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (Kastamonu-Çankırı-Sinop)
• Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Erzurum-Bayburt-Erzincan)
• Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya-Karaman)
• Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (Kayseri-Sivas-Yozgat)
• Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Samsun-Amasya-Çorum-Tokat)
• Serhat Kalkınma Ajansı (Kars-Ağrı-Ardahan-Iğdır)
• Trakya Kalkınma Ajansı (Tekirdağ-Edirne-Kırklareli)
• Zafer Kalkınma Ajansı (Kütahya-Afyonkarahisar-Manisa-Uşak)
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
- T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Türkiye Ulusal Ajansı
- T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
- T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sonuç
Projenin temel bileşenlerini; belirli bir süre içinde gerçekleşiyor olması, belirli
hedeflere ulaşıyor olması, belirlenmiş faaliyetler topluluğunu içeriyor olması ve
belirli bir bütçeyi içeriyor olması oluşturmaktadır. Bu bileşenler etrafında oluşan
projenin fikir olarak ortaya atılmasından hazırlanmasına, tasarlanmasından analizine, uygulanmasına ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece proje döngüsü
denilmektedir. Proje döngüsünün temel amacı; proje tasarım kalitesinin artırmak,
uygulama etkinliğini geliştirmek, sağlanacak faydayı garantilemek ve sürekliliğin
gözetilmesini sağlamaktır.
Mantıksal çerçeve modeli, projenin uygulamak istediği değişimin ve bunun metodunun mantığını şeffaf ve belirgin bir şekilde oluşturmaya yarayan bir modeldir.

203

Mantıksal çerçeve öncelikle analiz aşaması ile doldurulmaya başlanır. Mevcut durum analizi ile mevcut kapasite, ihtiyaç ve sorunlar ortaya çıkartılır. Analiz aşamalarının ardından edinilen bulgularla birlikte planlama safhasına geçilir. Planlama
aşaması, mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması, faaliyetlerin planlanması ve
bütçenin oluşturulması ile tamamlanır.
Mantıksal çerçeve matrisini doldurarak proje yazma, bütünselliğin korunabilmesi
için önemli bir adımdır. Projede var olan detaylar, birbirini tamamlayan bölümler,
bu matristen alınacak anahtar açıklamalar ile çok basit olabilmektedir.
Proje formunun oluşturulması esnasında proje adının, proje içeriği hakkında bilgi
ve fikir verici bir şekilde kısa, akılda kalıcı olarak seçilmesi avantajlı bir durumdur.
Proje uygulanacağı yerlerin detaylı bir şekilde yazılması, proje özetinin geneli yansıtacak özenle hazırlanması gerekir. Proje amacının öncelikle genel amacı ardından özel amacı ihtiva etmesi gerekir. Gerekçelendirmede ise proje ile ilgili seçilen
konunun sorun ve ihtiyaçları iyi anlatılmalıdır.
Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması kısmında tüm süreç göz önünde bulundurarak faaliyete konu olan her adımın detaylı bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Yöntemin
ise faaliyeti nerede, ne zaman, kimler ile hangi bütçeyle yapılacağını ifade etmesi
gerekir. Beklenen sonuçlar proje ile elde edeceğimiz sonuçları ve etkileri açıklamalı, somut çıktılar projenin somut olarak ortaya koyduğu sonuçları açıklamalıdır.
Sürdürülebilirlik ise proje sayesinde ortaya çıkan etkinin proje bittikten sonra nasıl
devam edeceği sorusunun cevabını yansıtmalıdır.
Görünürlük faaliyetleri, projede yapılan faaliyetlerin tanıtımının ne şekilde yapılacağını ifade etmelidir. Proje bütçesi ise faaliyetlerin giderlerinden, bu giderlerin gerekçelendirilmesinden ve nasıl finanse edileceğinin belirtilmesinden oluşmaktadır.
Sivil toplum kuruluşları faaliyetlerini gerçekleştiremiyor, gerçekleştirse dahi tamamlayamıyor, faaliyetlerin etkisi istenilen düzeyde olamıyor, izleme, değerlendirme ve ölçme faaliyetleri yapılamıyor. Sivil toplum kuruluşları faaliyetlerine
kaynak bulmada ve faaliyet planlamasında zorluk yaşıyor. Bunun gibi sorunlar ile
karşılaşılabilmektedir. Bu sorunları ortadan kaldırmak için sivil toplum kuruluşları,
proje döngüsü yönetimi etrafında ilerleme kat etmelidir.
Proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına, bu fikrin proje formatına çevrilmesinden geliştirilmesine, proje için fon başvurularının yapılmasına, projenin yürütülmesine, bitme ve değerlendirilmesine, bilgi kazanımının topluma aktarılması-
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na kadar olan geniş bir süreç sivil toplum kuruluşlarının kurumsallaşması adına
proje faaliyetlerinin etkisidir. Özellikle bu etki, sivil toplum kuruluşuna yüklendiği
misyonu ifa etmek üzere tasarladığı fikirleri uygulatabilecek, beklenen etkiyi hayata geçirebilecek ve sürekli hâle getireceği bir standart oluşturacaktır.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında
Medya İlişkileri Yönetimi

8

öğrenme
çıktıları

STK'ların kurumsal iletişim çalışmaları arasında medya ilişkilerinin yeri
ve önemi
STK'larda medya ilişkilerinde sürdürülebilirliğin önemi, dikkat edilmesi
gereken noktalar
Belli başlı medya kanalları ve hedef medya kanallarına göre iletişim
taktikleri
Doğru medya ilişkileri planı oluşturmanın aşamaları
Gazetecilerle iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar
Basın sözcüsünün özellikleri
Etkin basın bülteni yazma ve gönderme taktikleri
Özel röportajlarda dikkat edilmesi gereken noktalar
Basın toplantılarının yapıldığı durumlar, basın toplantısı düzenleme
aşamaları
Basın gezileri ve dosya haber çalışmalarının medya ilişkilerindeki yeri
Medya ilişkilerinin etkinliğini ölçme yöntemleri
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Giriş
İletişim, günümüzde kâr amacı güden işletmelerde olduğu gibi STK’larda da
önemli bir ihtiyaçtır. Algı ve imajın birçok düşünce ve davranışı şekillendirdiği çağımızda, STK’ların da hedef kitlesinin gözünde amaçladığı algıya sahip olması için
planlı iletişim faaliyetleri yürüten örgütler gibi sürekli ve düzenli olarak stratejik
iletişim süreçlerini yürütmesi önemlidir. Bugün kamuoyuna kendini doğru anlatamamış markaların ya da STK’ların hedeflerinde istediği noktalarda olamadıklarını görmekteyiz. Âdeta algı savaşlarının hâkim olduğu günümüzde iletişimin ne
kadar kritik öneme sahip olduğu aşikârdır. Medya ilişkileri yönetimi ise STK’larda
stratejik iletişim yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bugün medya, tüm dünyada
kitleleri yönlendirme gücüne sahip olduğundan iletişim yönetiminde kritik bir
rolü bulunmaktadır.
Bu bölümde, sivil toplum kuruluşları için medya ilişkileri yönetimi konusunda
önemli ipuçları paylaşılarak pratik bir rehber oluşturulması amaçlanmaktadır.
Unutulmamalıdır ki medya ilişkileri yönetimi, STK’ların kurumsal iletişim fonksiyonunun parçalarından yalnızca biridir. Medya ilişkileri yönetimi her kurum için ayrı,
özel bir strateji gerektirir.
Çalışmanın bu bölümünde, medya ilişkilerinin stratejik iletişimdeki yerine değinilerek medya ilişkileri planlaması, medya iletişim araçları örneklerle açıklanacaktır.

Medya İlişkileri ile İlgili Temel Bilgiler
Medya İlişkileri Kurumsal İletişimin Neresinde?
Halkla ilişkiler mesleğini tanımlarken sık yapılan hatalardan biri, medya ilişkilerini, halkla ilişkiler fonksiyonunun kendisi sanmaktır. Oysaki medya ilişkileri, kurumların yıllık oluşturdukları stratejik iletişim planlarının yalnızca
Medya İlişkileri İle İlgili Önemli Noktalar
bir parçasını oluşturmaktadır. Her
• Medya ilişkileri, stratejik iletişim planının bir
kurumun medya ilişkileri stratejisi
parçasıdır. Kurumsal iletişimin kendisi değildir.
farklı olabilmektedir. Bir STK için sık
• Kuruma özel bir strateji gerektirir.
sık gündemde yer almaya çalışmak
• Sürdürülebilir olmalıdır.
doğru bir strateji iken farklı bir STK
• Gündemi, sektörü düzenli takip etmeyi, yeni
için medyaya daha mesafeli durmak
içerik üretmeyi gerektirir.
daha doğru bir strateji olabilir. Fakat
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STK’ların medyada yer alma sıklıkları ne olursa olsun sürdürülebilir medya ilişkilerini yönetmeleri önemlidir. Medya ilişkilerini doğru yönetmek için gündemi, içinde bulunduğunuz sektörü takip etmek ve yeni içerik üretmek önemlidir.

Medya Kanalları
Bugün medya kanallarını ulusal/yerel günlük
gazeteler, dergiler, TV’ler, radyolar, haber ajansları, dijital mecralar olarak sıralayabiliriz. Dijital
dışındaki kanallar, geleneksel medya kanalları
olarak tanımlanmaktadır. Dijitalleşmenin Türkiye ve dünyada giderek yükseldiği günümüzde
geleneksel medyanın tiraj kaybettiği gerçeğine karşılık yine de kurumsal itibarın
artırılması ve korunmasında önemli bir yere sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Medya ilişkilerinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için hedef medya kanalları
hakkında güncel, doğru bir veri tabanına sahip olmak önemlidir. Bu nedenle tüm
medya kanalları çok iyi tanınmalı, yayınlar listesi çıkarılmalı ve düzenli olarak hedef gazetecilerin haberleri takip edilmelidir.

Medya ilişkilerinin doğru bir
şekilde yönetilebilmesi için
hedef medya kanalları hakkında
güncel, doğru bir veri tabanına
sahip olmak önemlidir.

Medya kanalları listelerinin çok detaylı bir şekilde oluşturulması önemlidir. İlgili
kurumda çalışan gazetecilerin uzmanlık alanları tanımlanmalıdır. Herhangi bir kriz
durumunda kolay ulaşabilmek için cep telefonları ve mail adreslerinin bulunması gereklidir. Gazeteci veri tabanını, kurumsal iletişim departmanının kendisi hazırlayıp güncelleyebilir ya da bu konuda veri tabanı hizmeti veren kuruluşlardan
hizmet alınabilir. Günümüzde gazetecilerin çok sık yer değiştirdiği gerçeği göz
önünde bulundurulduğunda listelerin güncel tutulmasının önemli bir zaman aldığı bilinmelidir.

Medya İlişkileri Planı Oluşturmak
İyi bir medya ilişkileri planı, bir kurumun yıllık iletişim stratejileri ile uyumlu olmalıdır. Sivil toplum kuruluşları o yılki iletişim faaliyetleri ile hangi hedeflere ulaşmak istediğini ve nasıl algılanmak istediğini net
olarak belirlemelidir. Sonrasında hedef kitle ve
İyi bir medya ilişkileri planı,
kendini ilgili hedef kitleye ulaştıracak sosyal
bir kurumun yıllık iletişim
stratejileri ile uyumlu olmalıdır.
paydaşları ortaya koymalıdır. En kritik süreçler210
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den biri ise medya aracılığıyla hedef
Medya İlişkileri Planı Oluşturmanın Aşamaları
kitlelere iletilmek istenen mesajların oluşturulmasıdır. Çerçevelenen
• İletişim hedeflerinin belirlenmesi (hedef kitle
mesajlar, medyaya iletilecek tüm
ne şekilde nezdinde ne şekilde algılanmak/
konumlanmak istediğinizin belirlenmesi,
basın bültenlerinin, özel röportajla• Medya ilişkileri ile hedeflenen hedef kitle
rın, dosya haber çalışmalarının ana
(medya ilişkileri ile verilmek istenen mesajların
unsuru olacaktır. Medyaya iletilecek
ulaşmasının amaçlandığı kitle) ve sosyal
mesajlar, kurum adı ile iletilebilepaydaşların (iletişim hedeflerine ulaşmak
ceği gibi basın sözcüleri aracılığıyla
için birlikte çalışılan kişi, kurum ve gruplar)
da iletilebilir. Bu nedenle basın sözbelirlenmesi,
cüsünün belirlenmesi de önemli bir
• Hedef kitlelere medya aracılığıyla iletilmek
istenen mesajların (hedef kitleye söylemek
aşamadır. Sivil toplum kuruluşunun
istenen) belirlenmesi,
basın sözcüsü kurumu temsil edebi• Mesajları iletecek basın sözcüsünün (kurum
len, hitap yeteneği güçlü, ilgili sekadına konuşabilecek, kurumu temsil eden kişi)
törü yakından takip eden, tecrübeli
belirlenmesi,
biri olması gerekir. Kurum sözcüsü
• Medya ilişkileri stratejisinin oluşturulması,
başarılı bir medya ilişkileri yöneti• Kullanılacak medya iletişim araçlarının
minde kritik faktörlerden biridir. Her
belirlenmesi, hedef, zaman planının
kurumun/STK’nın medya ilişkileri
oluşturulması.
stratejisi farklıdır. Bu nedenle stratejik iletişim hedefleri ile de uyumlu bir medya ilişkileri stratejisi geliştirmek gereklidir. Yukarıdaki aşamalar netleştirildikten sonra medya ilişkilerini hedeflerine
ulaştırmak için gerekli medya ilişkileri araçları (basın bültenleri, özel röportajlar,
basın toplantıları, basın gezileri, dosya haber çalışmaları vb.) ortaya konulur ve bir
zaman planı dâhilinde medya planı oluşturulur.

Tablo1. Örnek Medya Planı Şablonu
Araçlar

Konu

Hedeflenen
Mecra

Sözcü
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Haber Olabilecek İçeriklerin Belirlenmesi
Medyadaki haberlerin reklam gibi satın alınabilecek çalışmalar olmadığı unutulmamalıdır. Medyada istenilen şekilde haber olarak yer almak için iyi bir gündemin olması gereklidir. Ancak “haber değeri” olan konular medyada yer alabilir. Bu
konular ise farklı olan olaylar durumlar/projeler/yeni gündemlerdir. Araştırmalar,
gündeme dair açıklamalar haber değeri taşır.
Bir gazetecinin yoğun bir gündemi olduğu unutulmamalıdır. Gazeteciye yüzlerce e-mail, telefon gelir. Bunların yanı
sıra birçok toplantıya davet edilirler. Ayrıca gazeteciler o günkü gündemlerine
her zaman kendileri karar veremez. Şefi,
haber müdürü tarafından da görevlendirilebilir ve gündeme göre ertesi gün
için haber yetiştirmeye çalışır.

STK’lar İçin İletişimde Önemli İpuçları

• Gündeme özel projeler geliştirin.
Gündem projeleri her zaman ses getirir
ve hatırda kalmanızı sağlar.
• Tüm sosyal paydaşlarınızla ilişkilerinizi
sıcak ve sürekli tutun.
• Ses getirebilecek projeler, özel sektörün
dikkatini çeker. Etki oluşturabilecek özel
projeler geliştirip sunun.
• Ülke gündemine özel vakıf/dernek
başkanının söylemleri ile basın
açıklamalarında bulunun.

Medyada gündemde kalabilmek için
özgün bir içerik üretmek önemlidir. Bu
nedenle her STK, gündem yaratabilecek
gündemle de uyumlu olabilecek projeler geliştirmelidir. Dönemin toplumsal
Medyada gündemde kalabilmek için
sorunlarına değinmek, hedef kitle için
özgün bir içerik üretmek önemlidir. Bu
daha dikkat çekici ve akılda kalıcı olabinedenle her STK, gündem yaratabilecek
lir. Günümüzde özel sektör kendi sosyal
gündemle de uyumlu olabilecek projeler
sorumluluklarını hedefledikleri kitlelere
geliştirmelidir.
gösterebilmek için STK’larla ortak projeler geliştirmeye önem vermektedirler. Bu nedenle özel sektörün desteklediği
projeler, medyada geniş yankı bulabilir. Böylece hem STK hem de özel sektör markaları için hedefe yönelik bir iletişim yapılmış olabilir.

Medya İletişim Araçları
Medya ilişkilerinin amacına ulaşması için kullanılan farklı araçlar bulunmaktadır.
En sık kullanılan medya iletişim aracı, basın bültenidir. Bunun yanı sıra bir STK yöneticisinin basın ile yapacağı özel röportajlar, kullanılan bir diğer medya iletişim
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aracıdır. Basın toplantıları, basın gezileri, özel dosya/haber çalışmaları gibi farklı
medya iletişim araçlarından faydalanılabilmektedir. Bu bölümde medya iletişim
araçları örneklerle açıklanacaktır.

Basın Bültenleri
Basın bültenleri, basın toplantısı/lansmanı yapılması gerekli olmayan ancak basına bilgi aktarılması gereken durumlarda hazırlanıp servis edilir.
Genel duyuru amacıyla hazırlanır ve genelde hedef yayınlarla paylaşılır.

Bir konu hakkında basın
bülteni hazırlamadan önce
konunun gerçekten ne
kadar haber değeri taşıdığı
düşünülmelidir.

Bir konu hakkında basın bülteni hazırlamadan
önce konunun gerçekten ne kadar haber değeri taşıdığı düşünülmelidir. Unutmayalım ki gazeteci de hedef okuyucunun ilgisini çekeceğini düşündüğü, okuyacağını varsaydığı konuları kendi yayınında işlemek isteyecektir. Bu nedenle işlemek
istenilen konunun gerçekten haber olma ihtimalini hep yeniden değerlendirmek
gerekir. Ayrıca basın bültenlerinde reklam dilinden kaçınılmalıdır.
Basın bültenini bir haber metni gibi düşünmek gerekir. Bu nedenle haber yazmak
için gereken kurallara da uyulmalıdır. Basın bülteni yazarken daima en önemli bilgiden başlayarak yazılmalıdır. Daha sonra destekleyen bilgilere doğru gidilmelidir.

Başlık
Bir basın bültenindeki en önemli unsurlardan biri, başlıktır. Gazeteciler genelde
başlığa baktıktan sonra haber metnini okuyarak bülteni kullanıp kullanmayacağına karar verirler. Bu nedenle başlık dikkat çekici olmalıdır. Uzun cümleli ve soru
işareti ile biten başlıklardan kaçınılmalıdır.
Bültenin içeriğine göre alt ya da üst başlıklar konulabilir. Anlatılmak istenen iki
durum varsa başlıkla birlikte kullanılabilir. Böylece gazeteciye alternatif başlık kullanma imkânı da sağlanmış olur.

Spot
Spot, basın bülteninin âdeta özeti gibidir. Bu nedenle spot bölümü, 5N+1K kuralına
uygun bir şekilde (kim, nerede, ne zaman, niçin, nasıl) yazılmalıdır. Çok fazla detay
vermeden konu özetlenmeli ve içeriği okutmak için heyecan uyandırılmalıdır.
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Gövde ve Diğer Metinler
Basın bülteni, yazıya boğulmamalıdır. Okumayı rahatlatmak ve okuyucunun daha
kolay anlamasını sağlamak için konu uzunsa muhakkak ara başlıklar konulmalıdır.

Standart, Bilgilendirici Metin (Boilerplate)
Gazetecinin kurum hakkında bilgi sahibi olması için metnin en sonuna eklenen
kısa metinlerdir.

Genel Yazım Dili
Bültende -mektedir, -maktadır gibi ifadeler, -miş’li geçmiş zaman dili şeklinde kullanılmamalıdır. Ayrıca bültende kişilerin unvanlarının önünde değerli, hanımefendi, saygıdeğer gibi ifadelere yer verilmemelidir. Haber dili kullanılmalıdır.

Basın Bültenlerinin Şekilsel Özellikleri
Basın bültenlerinin bir kurum
ile ilgili mesajları verdiği
düşünüldüğünde içerik kadar
şekilsel özelliklerine de
dikkat edilmelidir.

Basın bültenlerinin bir kurum ile ilgili mesajları verdiği düşünüldüğünde içerik kadar şekilsel
özelliklerine de dikkat edilmelidir.

Basın bültenleri muhakkak kurumsal bir formatta
hazırlanmalıdır. Bu nedenle kurumun logosuna
muhakkak yer verilmelidir. Ayrıca metnin bir basın bülteni olduğunu belirtmek için “basın bülteni” ibaresine yer verilmeli, gönderim tarihi yazılmalıdır.
Başlık kısmı metne göre daha büyük puntolarla yazılmalı, başlık ve spot ortalanmış bir şekilde yazılarak kalın karakterlerle dikkat çekici hâle getirilmelidir. Bültenin sonuna, gazetecinin bilgi alabilmesi için STK’nın basın ya da halkla ilişkilerinden sorumlu ilgili kişinin ismi, mail adresi ve cep telefonu yazılmalıdır. Boilerplate
adı verilen kısa metin kısmı ise daha küçük karakterlerle belirtilmelidir.
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Basın Bülteni Gönderiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Çok iyi bir gündeminiz varsa haftada en fazla iki bülten gönderin. Unutmayın ki gazetecilerin posta kutusuna her gün yüzlerce mail düşüyor.
Bülteni yalnızca konu ile ilgi medyaya gönderin (Örneğin; içerik, eğitim ile ilgili ise eğitime, ekonomi ile ilgili ise ekonomi basınına gönderin).
Güncel bir gazeteci veri tabanı oluşturun. Uzmanlık alanlarına göre gazetecileri sınıflandırın. Veri tabanı oluşturacak vaktiniz/insan gücünüz yoksa profesyonel gazeteci veri tabanı
desteği sağlayan firmalardan destek alın.
Gazetecilerin, farklı gazetecilerin mail adreslerini de görecekleri şekilde gönderim yapmayın.
Bülten gönderimini öğleden sonraki bir saate bırakmayın. En geç öğlene kadar göndermiş
olmayı hedefleyin.
Gazetecilerin ismine özel gönderim yapmaya çalışın.
Basın bülteni gönderiminde öncelikli hedef, gazetecinin posta kutusuna düşen maili açmasını sağlamaktır. Bu nedenle bülteninizin en ilginç, farklı ayrıntısını konu kısmına yazın.
Bültene, anlatılan konuyu fotoğrafla da gösteren bir görsel ekleyin. Sözcü varsa onun
fotoğrafını veya bültenin içeriğine göre diğer unsurları ekleyin. Gazetecinin görseli kullanabilmesi ve görselin baskıda iyi çıkması için en az 1 MB büyüklüğünde bir görsel ile
kullanın. Görselin profesyonel bir çekim olmasına dikkat edin.
Basın bülteni gönderirken mail kısmına küçük bir not yazın. Bülteni hem ek hem de mail
gövdesine yapıştırılmış olarak gönderin.

Hedef Yayınlara Göre Basın Bültenleri
Günlük basını hedefleyen gönderimler; ekonomi, eğitim vb. her gün gündem olabilecek konular hakkında yazılır.
Hafta sonu ekleri hedefleyen gönderimler; en geç çarşamba gününe kadar yazılıp
servis edilmelidir (Hafta sonu ekleri, çarşamba gününe kadar hazırlanır, perşembe
günü dizayn edilir ve baskıya hazır hâle gelir).
Aylık dergileri hedefleyen gönderimler; bir önceki ayın 10’una kadar hazırlanmalı
ve servis edilmelidir. Aylık dergi gönderimleri, bültenin bir sonraki ay çıkacağı düşünülerek o ayın gündemine uygun olarak hazırlanmalıdır.
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Logo
Tarih
Başlık
Spot

Gövde Metin

Ara Başlık

Boilerplate
İrtibat Kurulacak Kişi
Şekil 1. Örnek Basın Bülteni
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Özel Röportajlar
Bir konunun bülten haberi olarak kısa bir şekilde değil daha büyük ve ayrıntılı
olarak yer almasını istediğinizde direkt bir yayın hedeflenerek yapılan özel birebir
görüşmelerdir. Genelde yüz yüze olsa da bazen gazetecinin mail yoluyla göndereceği sorulara, yazılı yanıt verilmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Özel röportajlar, bir
kurumun sözcüsü ile yapılmalıdır. Kurum sözcüsü, bir profesyonelden muhakkak
medya eğitimi almalıdır. Medya eğitimleri kurum sözcüsünün medya ile nasıl ilişki
kurması, nelere dikkat etmesi gerektiğini öğreneceği eğitimlerdir. Medya eğitimleri, halkla ilişkiler profesyonelleri ya da uzun yıllar gazetecilik yapmış medya deneyimi olan kişiler tarafından da verilebilir.
Medyaya röportaj verecek STK/kurum sözcüsü, kurumu temsil yeteneğine sahip
STK’nın ilgili olduğu alana dair deneyimli biri olmalıdır. Hitabet yeteneği güçlü
olan kişilerden seçilecek sözcü, kurumun başkanı, genel müdürü gibi üst düzey
sıfatlara sahip olmalıdır. Sözcüler bazen
röportajın içeriğine göre değişebilir. İnMedyaya röportaj verecek STK/kurum
san kaynakları yöneticisi, halkla ilişkiler
sözcüsü, kurumu temsil yeteneğine
yöneticisi gibi kişiler de konunun içeriğisahip STK’nın ilgili olduğu alana dair
deneyimli biri olmalıdır
ne göre sözcü olabilirler.
Sözcü, röportaj vermeden önce muhakkak hazırlık yapmalıdır. Röportaj yapmadan önce görüşeceği gazetecinin önceden yaptığı haberleri okumalı, soracağı
muhtemel sorular önceden listelenmelidir. Hazırlanan soruların yanıtları da önceden hazırlanmalı, böylece röportajın rahat ve verimli geçmesi sağlanmalıdır. Röportaj öncesi gazeteciyi haber yapılması
istenen konuya odaklamak için öncesinde verilmek istenen mesajlar belirlenmeli
ve röportaj sırasındaki tüm söylemlerle
bu mesajlar desteklenmelidir.
Gazeteciye o röportajın yalnızca o yayına
özel olarak planlandığı belirtilmişse ilgili
yayının rakibi olabilecek farklı bir yayına
benzer zamanda röportaj verilmemelidir.
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Özel röportaj vermeden;

• Gazetecilerle nasıl iletişim kurmanız
gerektiğini içeren profesyoneller
tarafından verilen medya eğitimini alın.
• Hedef mecrayı seçin ve ona özel bir
içerik oluşturun.
• Özel olarak vereceğinizi söylediğiniz
röportajın aynısını benzer bir zamanda
rakip yayına vermeyin.
• Konunuzla ilgili sorulabilecek
muhtemel soru-cevap listesini
oluşturun.
• Röportaj yapacağınız gazeteci hakkında
önceden bilgi edinin, yaptığı haberleri
okuyun.
• Stratejik iletişim planınızda yer alan
mesajları röportajda kullanın.
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Röportaj verilirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, röportaj sürecini iyi yönetmek, olumsuz, beklenmeyen soruları iyi bir şekilde göğüslemektir. Örneğin; cevabı bilinmeyen bir konu hakkında soru sorulduğunda köprüleme
denilen tekniğin kullanılması önemlidir. Köprüleme tekniği, konuyu verilmek istenilen mesaja yeniden yönlendiren bir tekniktir. Bu durumda “...evet fakat şunu
belirtmeliyim ki ...odak konumuza dönecek olursak” gibi ifadeler verilmek istenilen mesaja dönülmesini sağlar. Ayrıca cevabı bilinmeyen rakamsal veriler sorulduğunda ilgili verilerin kurumun basın/halkla ilişkiler sorumlusu tarafından gazeteciye iletileceği belirtilebilir.
Canlı yapılan TV röportajları, kontrolün en zor olduğu röportajlardır. Bu nedenle
röportaj verilecek program dikkatlice seçilmelidir. TV’de söylenen sözlerin geri dönüşünün olmayacağı unutulmamalıdır. TV röportajlarında görsellik, tavır/mimikler çok önemlidir. Bu nedenle kılık kıyafete, saç/makyaja dikkat edilmelidir. Kişi ilk
kez bir TV röportajına katılacaksa canlı yayın değil öncelikle banttan yayınlanacak
röportajı tercih etmelidir. Yeterince TV röportajı tecrübesi kazandıktan sonra canlı
yayın röportajlarına yönelebilir.
Yoğun basın ilişkileri sonrası bazen gazetecilerle sözcünün kurduğu ilişki, arkadaşlığa dönebilir. Fakat her ne olursa olsun gazetecinin görevinin kamuoyuna bilgi
vermek olduğu unutulmadan, kamuoyunun kurum hakkında bilmesini istemediği bir konu ile ilgili gazeteciye herhangi bir söylemde bulunulmamalıdır.
Unutulmaması gereken bir diğer konu ise gazeteci ile röportaj yaptıktan sonra haberinin ne büyüklükte çıkacağının sorulmaması gerektiğidir. Gazeteciye sunulan
bilgi, haber değeri taşıyorsa yakın zamanda çıkacaktır. En sık yapılan hatalardan biri
de gazeteciye haber çıkmadan haberi görmeyi talep etmektir. Röportaj/haber çalışmalarının reklam gibi para ile satın alınan çalışmalar olmadığı da unutulmamalıdır.

Basın Toplantıları
Kamuoyunu ilgilendiren yeni bir proje, araştırma sonuçları, yeni ortaklık, birleşme
vb. konularda basın toplantıları yapılabilir.
Kamuoyunu ilgilendiren yeni
Basın toplantısı yapmadan önce toplantıda kobir proje, araştırma sonuçları,
nuşacak sözcü/sözcüler belirlenmelidir. Ayrıca
yeni ortaklık, birleşme vb.
yukarıda belirtildiği gibi önceden soru-cevap
konularda basın toplantıları
dokümanları, mesajlar hazırlanmalıdır. Sözcüleyapılabilir.
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rin konuşmalarından kotasyonları ile hazırlanan basın bülteni, o gün gazeteciye
verilmelidir. Ayrıca aynı gün profesyonel bir fotoğraf çekimi yapılarak gazeteciye
güncel fotoğraflar sunulmalıdır.
Basın toplantısı için gazetecilerin kolaylıkla gelebileceği ve sonrasında iş yerine
geri gidebileceği merkezî lokasyonlar tercih edilmelidir.
Basın toplantıları genelde sabah, kahvaltılı organizasyonlar şeklinde tercih edilir.
Nedeni ise gazetecilerin öğlene kadar haberi gazeteye teslim etme isteğidir. Sonrasında ise gazetenin mizanpajının hazırlanması gerekecektir.
Basın toplantının en kritik noktalarından
biri de toplantı tarihini belirlemektir. Toplantı tarihi belirlenmeden önce muhakkak
gündem araştırması yapılmalıdır. Basın
toplantısının yapılması hedeflenen günde
basının gideceği farklı bir etkinlik, sempozyum, özel gün, ülke gündemi var mı
kontrol edilmelidir. Gündem hassasiyeti
de çok önemlidir. Üzücü ülke gündemlerinin olduğu dönemlerde basın toplantısının yapılması tercih edilmemelidir. Hafta
sonu, akşam ve cuma günleri yine basın
toplantıları için tercih edilmeyen günlerdir. Genelde çarşamba ya da salı günleri,
basın toplantılarının yapılmasının tercih
edildiği günlerdir. Aylık yayınlar hedefleniyorsa ayın 10’una kadar olan bir dönem
için gündem değerlendirilmelidir.

Basın toplantının en kritik
noktalarından biri de toplantı tarihini
belirlemektir.
Basın toplantısına hazırlık;

• Davet edeceğiniz basın listenizi
oluşturun.
• Basın davetinizi hazırlayın.
• Basın bülteni ve kitinizi oluşturun.
• Basın toplantısı sırasında profesyonel
fotoğraf çekimi yaptırın.
• Toplantı sırasında yapacağınız özel
röportajlarla haberinizin geniş çıkmasını
sağlayın.
• Basın toplantısı sonrası, toplantıya
gelemeyen diğer hedef yayınlara basın
bülteninizi gönderin.

Basın toplantısında herhangi bir sorun ile
karşılaşmamak için muhakkak bir iş planı yapılarak kontrol listesi oluşturulmalıdır.

Basın Daveti
Tüm detaylar planlandıktan sonra bir basın davet metni hazırlanır. Basın davet
metni, kurum ya da kurum sözcüsü adına kaleme alınır. Antetli bir kâğıda yazılan
basın davet metinlerinde içerik hakkında net ve kısa bilgi verilmelidir. Varsa program detaylarının verileceği davette katılımını teyit etmesi için (LCV) konu ile ilgili
kişinin iletişim bilgileri de yer almalıdır.
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Basın Kiti
Basın kiti, basın toplantısının olduğu gün basına verilecek basın bülteni, görseller,
gerekiyorsa konu ile ilgili daha detaylı bilgi ve kurum hakkında detaylı anlatımın
olduğu basın bilgi dosyasından oluşmaktadır. Basın kiti, gazetecilerin ilgili dokümanları kendi bilgisayarlarına indirip üzerinde
daha rahat çalışabilmeleri için elektronik olarak
Basın kiti, gazetecilerin
bir haricî bellek içinde ve ayrıca basılı olarak
ilgili dokümanları kendi
da bir dosya içinde verilir. Etkinlik günü veribilgisayarlarına indirip üzerinde
len basın kitinin yanında aynı zamanda minik
daha rahat çalışabilmeleri için
hediyeler de takdim edilebilir. Basın kitinde yer
elektronik olarak bir haricî
alan dokümanlar daha sonra basın toplantısına
bellek içinde ve ayrıca basılı
gelemeyen diğer basın mensuplarına da mail
olarak da bir dosya içinde verilir.
yoluyla servis edilir.
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Dosya Haber Çalışmaları
Dosya haber çalışmaları, gazetelerin genellikle başka kurumların haberlerini de
içeren genel haber çalışmalarıdır. Örneğin; eğitimin geleceğinin irdelendiği bir
haber çalışmasında farklı STK’ların yöneticilerinden belirlenen sorular dâhilinde
görüş istenebilir. Dosya haber çalışmaları teklifleri genellikle gazetecilerle sürekli
ilişki kurduktan sonra gelir. Gazeteciye gönderilen düzenli basın bültenleri, yapılan özel röportaj çalışmaları sonrasında benzer bir haber içeriği söz konusu olduğunda kurumdan mail yoluyla soruları yanıtlaması istenebilir.
Dosya haber çalışmasında yer almaya karar vermeden önce mümkünse gazeteciden dosya çalışmasında yer alması planlanan diğer kurumların adı ve soruları
yanıtlayacak kişilerin unvanları istenebilir. Bu şekilde haber çalışmasının hangi düzeyde hazırlanacağı da anlaşılmış olur.

Basın Gezileri
Basın gezileri genelde il dışında bir yerde büyük çaplı bir işin duyurusunu yapmak ve gidilen yerde ilgili deneyimi gazetecilere deneyimletmek amacıyla yapılır. Örneğin; eğitimle ilgili bir sosyal sorumluluk projesinin başladığı ile (bir okul
açılışı gibi) birkaç günlük bir basın gezisi düzenlenebilir. Bu gezi ile gazetecinin o
bölgeyi görerek, ihtiyacı yerinde anlaması, projeyi deneyimlemesi sağlanır. Birkaç
gün seyahatleri içeren bu gezilerde, gazetecilerle daha yakın ilişki geliştirilir, gazetecinin
Basın gezileri gerçekleşmeden
ilgili konuyu yerinde görerek haber yapması
önce gezilecek yerden
amaçlanır.
kalınacak otele, gidilen

şehirde gerçekleşecek şehir
Basın gezileri gerçekleşmeden önce gezilecek
gezilerine kadar tüm detayların
yerden kalınacak otele, gidilen şehirde gerçekönceden planlanmış olması
leşecek şehir gezilerine kadar tüm detayların
gerekmektedir.
önceden planlanmış olması gerekmektedir.
Detaylı düşünülmeden planlanan gezilerde
sorun yaşanacağı, gazeteci ile pozitif ilişki geliştirmeye çalışılırken tam tersi bir
sonuç elde edilebileceği unutulmamalıdır.
Davet edilen, geziye katılacak her gazeteciye eşit muamele yapılmalıdır. Örneğin; bir gazeteci, birinci sınıf uçuyorken diğeri ekonomik bir koltukta seyahat
etmemelidir.
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Diğer
Yukarıda sayılanlar dışında gazetecilerle iletişimi sıcak tutmak için farklı iletişim
yöntemleri de bulunmaktadır. Bu tarz iletişim yöntemleri genelde haber amacı
güdülmeden iletişim kurmaya yöneliktir. Örneğin; basın ziyaretleri, birebir basın
buluşmaları bunlardan bazılarıdır. Önceden haber verilerek gazeteciyi mekânında ziyaret etmek, sempatik bir ilişkinin gelişmesini sağlayabilir. Ya da gazeteci ile
bir mekânda öğle, akşam yemeği yemek, gündelik hayat üzerine sohbet etmek,
ileriye dönük iyi bir arkadaşlık ilişkisinin temellerini atmaya yardımcı olabilir. Bu
sayede özellikle olumsuz haberlerin çıkma ihtimalinin olduğu dönemlerde gazeteci, konuyu daha sorgulayarak objektif değerlendirebilir ya da en azından birincil
ağızdan konuyu doğrulamaya çalışabilir.
Özel zamanlarda hatırlanmak her insan için hoş bir durumdur. Bu nedenle özellikle
hedeflenen gazeteci kitlenizin doğum günü gibi özel günlerini bilmek ve özel günlerde bir tebrik mesajı göndermek, olumlu bir ilişki geliştirmek için fırsat olabilir.
Bunlar dışında bayramlar, kadınlar günü gibi özel günlerde minik hediye gönderimleri yapmak, kişi adına bağışta bulunmak, bir STK aracılığıyla ağaç dikimi yaptırmak gibi çalışmalar da iyi ilişki geliştirmek için önemli adımlardır. Tıpkı kişiler
arası iletişimde olduğu gibi sadece iyi zamanlarda değil kişinin yakınının vefat
etmesi gibi üzüntülü zamanlarda da taziye mesajı göndermek ya da ziyarette bulunmak önemlidir.

Medya İlişkilerinin Sonuçlarının Ölçümlenmesi
Yapılan medya çalışmaları ile ne kadar hedefe ulaşıldığı muhakkak ölçümlenmelidir. Halkla ilişkilerde ölçümleme genelde medya takip kuruluşları aracılığıyla
hesaplanan “erişim değeri” üzerinden yapılır. Ölçümlemeler; aylık, üçer aylık ve
yıllık olarak farklı şekillerde yapılabilir. Ölçümlemede dikkat edilmesi gerekenler;
haber adedi, erişim değeri, tiraj gibi niceliksel değerlendirmeler dışında iletişim
stratejisinde önceden belirlenen mesajların ne kadarının medyada yer aldığının
belirlenmesidir. Kurumun mesajlarının özellikle başlıkta ve spotta yer alması çok
değerlidir. Tüm bunlar dışında algılama araştırmaları da bütçe ayırabilecek STK’lar
için önemli bir ölçümleme tekniği olabilir.
Ölçümlemede yapılan en sık hata ise reklam eş değeri yani haberin sütun-santim
üzerinden reklam karşılığı hesaplanarak yapılmasıdır. Bu durum reklam ve halkla
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ilişkileri aynı kefede değerlendirmek anlamına gelir. Oysaki reklamın hedefleri ile
halkla ilişkilerin hedefleri bambaşkadır. Bir gazetede, bir kurumla ilgili bir konunun olumlu bir haber olarak yer almasının değeri paha biçilemezdir ve kuşkusuz
ki itibarına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Sonuç
Medya ilişkileri yönetimi, başarılı bir iletişim yönetiminin en önemli unsurlarından biridir. STK’ların stratejik hedefleri ile uyumlu doğru bir medya ilişkileri yönetimi, kurumsal itibara olumlu katkı sağlayacaktır. Çok incelikli noktalara sahip
olan bu alanın doğru bir şekilde yönetilebilmesi için medya sektörünün yakından
takip edilmesi, kritik unsurlarının bilinmesi ve bir plan dâhilinde hareket edilmesi
önemlidir. Ülke ve sektör gündemini okumak, ilgili kurumların yayın politikalarını,
hedef kitlelerini doğru analiz edebilmek ve buna uygun olarak hareket edebilmek
gereklidir. Bir STK’nın hedeflediği mesajları, istenilen şekilde basın aracılığıyla hedef kitlelere iletilebilmesi için planlı, tutarlı, sürdürülebilir bir medya ilişkileri yönetimi gerçekleştirmelidir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında
Denetim

9

öğrenme
çıktıları

STK'larda denetimin önemi
Denetim konusunda iç denetimin mahiyeti
Denetleme kurullarının seçim ve işleyişi
STK'larda yönetişim ve yönetişim performansının denetlenmesi
Vakıf ve derneklerde tutulması gereken kayıt ve defterler

Sivil Toplum Kuruluşlarında Denetim

“Güven Kontrole Engel Değildir”

Giriş
STK’lar, devletten bağımsız, gönüllü ve toplum yararına hareket etmek gibi özellikleri ile tebarüz eden, iyiliğin çoğalması ve korunması için gösterdikleri çaba ve
gayret ile yerel ve merkezî otoritelerin en temel yardımcıları durumundadırlar.
Buna mukabil devletin dışındadırlar. Sivil toplum kuruluşları yerel ve merkezî otoritelerin baskı ve denetiminden bağımsız ve özerk yapıları ifade ederler. Bu özelliklerini koruyabildikleri, başka bir ifadeyle devletin dışında ve devlete rağmen
var olabildikleri sürece yerel ve merkezî otoriteleri etkileyen, yönlendiren ve hatta
yanlışlarına set çekebilen güçlü kuruluşlar olurlar.
Dilimizde sivil toplum kuruluşu (STK), ya da sivil toplum örgütü (STÖ) olarak yer
alan kuruluşları Türk Dil Kurumu kısaca şöyle tanımlamaktadır:
“Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve
aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil toplum örgütüdür.”
Sivil toplum kuruluşu kapsamında kooperatifler, sendikalar, odalar, vakıf ve dernekler olmakla birlikte sayıları, etkinlik alanları ve yaygınlıkları itibarıyla vakıf ve
dernekler öne çıkmakta, en ön planda da dernekler yer almaktadır. Bu itibarla çalışmamızın odağında vakıf ve dernekler özellikle de dernekler olacaktır.
Sivil toplum kuruluşunun dışa karşı bağımsız, devletin dışında olma vasfını elde
edip koruyabilmesi şu şartları sağlaması ile mümkündür (Banger, 2011, s.5):
Kurumsal olma,
Kendi kendini üretme,
Devletten her alanda ayrışma,
Yönetimini demokratik yollarla belirleme,
Bağımsız karar alma süreçlerine sahip olma,
Şiddete karşı olma,
Devletin içinde yaşama ama onunla özdeş olmama hatta devlete karşı koyabilme,
Gönüllülüğü temel alma,
Siyaset kurumuna dâhil ya da müdahil olmama.
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Yukarıda sıralanan unsurlar içinde yer alan kurumsallık, bir bakıma diğerlerinin
de anahtarı durumundadır. Kurumsal olmak; amaç, hedef ve vizyon belirlemek,
yönetim ve gönüllü ilişkilerini düzenlemek, yönetimin iş tanım ve akış şemalarını
çıkarmak, iyi işleyen idari ve mali bir yapı kurmak, güvenilir kayıt sistemine sahip
olmak gibi pek çok unsuru ihtiva eder. Gerek yapının oluşum sürecinde ve gerekse
faaliyetlerini sürdürdüğü büyüme-gelişme döneminde kontroller ve geri bildirimler, eksik ve yanlışların objektif bakış açısıyla tespiti kısaca “denetimi” de kurumsal
olabilmenin ana unsurlarındandır.
Ne var ki bu konu çeşitli gerekçelerle ihmal edilmektedir. Yahut da iyi niyetlerle yapıldığı hâlde usulünce yapılmadığı için arzu edilen sonuçlara ulaşılamamaktadır.
Bu denetim çabaları kimi zaman iyi anlatılamadığı veya usulünce yapılmadığı için
profesyonel çalışanların kurumdan kaçışına da neden olmakta, STK’ların temeli
olan gönüllü kitlesini de küstürüp dağıtmaktadır. Sonuçta zayıflayan, kurumsallaşamayan ve bir müddet sonra ya tabela kurumu hâline gelen yahut varlığını sonlandıran kuruluşlar olmaktadır.
Dış denetimlerin merkezî idarelerce yapıldığı STK’ların iç denetimlerinin de ihmal
edilmemesi, gerektiği gibi yapılması, STK’lar için kaçınılmazdır.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Denetimin Gereği ve Önemi
Mevcut mevzuat bakımından dernek kuruluşu daha kolay iken vakıf kuruluşu daha
zor ve ağır şartlar gerektirmektedir. Bu çerçevede kurulan dernek sayıları oldukça
fazlayken, vakıf sayıları daha düşük düzeydedir. Hâlen faal durumda 120.000 civarında dernek, 5.500’ü aşkın vakıf bulunmaktadır. Bu sayılar yönetici, profesyonel
çalışan ve gönüllüleri dahil edince STK’ların oldukça önemli bir büyüklüğe ulaştığı
görülmektedir.
Sivil toplum kuruluşlarının (STK) üye sayısı, organizasyon yapısı ve mali yönden büyümesi bu kuruluşların idari ve mali iş ve işlemleri ile hesaplarının denetimini önemli
hale getirmiştir. Çünkü STK’lar küçük iken tüm üyeler bu kuruluşların gelir ve giderlerini daha rahat kontrol edebilirken, büyüme ile birlikte bu konu zorlaşmaktadır.
Günümüzde STK’lar üye aidatları, üyelik ücreti, bağış ve benzeri adlar altında gelire
sahiptir. STK’ların üyeleri kendilerine ait sayılacak bu kuruluşların mali durumlarını
yakından izleme ve gidişatını bilme hakkına sahiptir. STK’ların gelir ve giderleri ile
sahip oldukları fonları hakkında şeffaflığının sağlanması önemlidir. En düşük sevi228
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yede üyeye sahip bir derneğin üyeler tarafından
denetlenmesi nispeten daha kolay iken, büyük
bir STK’nın hesap ve kayıtlarının üyeler tarafından bizzat denetlenmesi maddeten olduğu gibi,
hukuken ve teknik olarak da pek kolay değildir.

Sivil toplum kuruluşlarının
denetlenmesi önemli
olmasına karşın ülkemizde
bu kuruluşlara yönelik
denetim sistemi yetersiz ve
etkisizdir.

Sivil toplum kuruluşlarının denetlenmesi önemli
olmasına karşın ülkemizde bu kuruluşlara yönelik
denetim sistemi yetersiz ve etkisizdir. STK’ların denetiminde bu kuruluşların kendi denetim kurulları ve iç denetim birimleri bulunmaktadır. Bunun yanında çeşitli
kamu kuruluşlarınca yapılan kamu denetimi olarak adlandırılan bir dış denetim
sistemi vardır.

İç Denetim Nedir?
Günümüzde denetim anlayışı değişmekte, “kadavraya otopsi yapmaktan ziyade
hayattakilere koruyucu hekimlik yapmak” yönünde bir değişim geçirmektedir
(Gönülaçar, 2007). Türk kamu yönetiminde denetim işlevi gören teftiş sistemi, iç
denetim adı verilen yeni bir modele dönüşmüştür. İç denetim klasik teftiş sisteminden farklılaşarak uluslararası standartları, yönetime değer katması, güvence
vermesi, danışmanlık hizmeti ve etik kodları ile yeni bir yaklaşıma sahiptir (Gönülaçar, 2007).
5018 sayılı Kanun’un 63. maddesine göre iç denetim, bir kurumu geliştirmek,
iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde
güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir.
İç denetim, disiplinli ve sistemli bir çalışma olup, kurumların kurumsal yönetim
süreçleri, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirme ve geliştirmelerine yardımcı olma amacındadır (Pehlivanlı, 2015, s. 8).
İç denetimle ilgili Dernekler Kanunu şu prensipleri belirlemiştir (4/11/2004 tarih
5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Madde 9):
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim
kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız
denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
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Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve
dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde
tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler
ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri,
müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

İç Denetçi
İç denetim süreçlerinde iç denetçilerin rolü önemlidir. İç denetçiler; kurumların
hedeflerini gerçekleştirilmeleri için risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirmesine yardımcı olurlar.
Uluslararası iç denetim uygulamaları ile genel kabul görmüş iç denetim tanımına
göre iç denetim faaliyetleri güvence sağlama faaliyeti ve danışmanlık faaliyeti olmak üzere ikiye ayrılır (Kamu İç Denetim Rehberi, 2013, s.4):

Güvence Sağlama Faaliyeti
STK’larda güvence sağlama faaliyeti; iç kontrol sisteminin var olması, bu kuruluşlarda risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir biçimde işletilmesi,
üretilen bilgilerin doğru ve tam olması, varlıkların korunması, faaliyetlerinin etkili,
ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi konularını kapsamaktadır. Bu yolla STK kuruluş içi ve dışına makul güvence vermektedir. Uygulamada bu güvence sağlama faaliyetleri “denetim” olarak adlandırılmaktadır.

İç denetçiler; kurumların hedeflerini
gerçekleştirilmeleri için risk yönetimi,
iç kontrol ve yönetim süreçleri
nin etkinliği ve verimliliğinin
değerlendirilmesi ve geliştirmesine
yardımcı olurlar.

Danışmanlık Faaliyeti
STK’nın hedeflerini gerçekleştirmesine
yönelik kurumsal yönetim, iç kontrol ve
risk yönetimi faaliyet ve süreçlerini sistemli bir biçimde değerlendirmek ve geliştirmek için önerilerde bulunmaktır.
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STK’lar iç denetim yoluyla; kuruluş faaliyetleİç denetim, önleyici niteliği
rini izleme, faaliyetlere ilişkin risk ve kontrol
ile risk yönetiminin bir parçası
faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur, kontolup, STK’ların yönetsel hesap
rollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder.
verebilirliğinin yerleşmesine
İç denetim; mali denetim, uygunluk denetibüyük katkı sağlar.
mi, faaliyet denetimi ve bilgi sistemleri denetimi gibi çeşitli denetim faaliyetlerini içerir
(Kızılboğa ve Özşahin, 2013, s. 229). Bu kapsamda iç denetim; STK’larda güvenilir
mali raporlama sistemi, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomik,
etkin ve verimli yürütülmesi, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için oldukça önemlidir. İç denetim, önleyici niteliği ile risk yönetiminin bir parçası olup,
STK’ların yönetsel hesap verebilirliğinin yerleşmesine büyük katkı sağlar. İç denetim kurumsal yönetim kalitesini geliştirme, kurumsal değeri yükseltme yönüyle
kuruluş yöneticileri ve kurum faaliyetlerinden faydalananlar için güvence sağlar.
İç denetim aynı zamanda kurumsal itibarın sigortasıdır.
İç denetime duyulan ihtiyaç zaman içinde değişmekte ve farklılaşmakta, iç denetimin faaliyet alanı ve kapsamı zenginleşerek artmaktadır.
STK’ların kuruluşunda görev alan kurucu irade ile süregelen zaman içinde sürece
dâhil olan şahısların koordinasyonu, iş bölümü, yetki devri ve devredilen yetkilerin
uygun kullanılması, iç denetim yapılmasının temel gerekçelerindendir. Kuruluşların büyümesi, ilk görev alan gönüllülerin zamanla yaşlanma vb. gerekçelerle pasif
duruma geçmeleri gibi sebepler, sorumluluk devrini zorunlu hâle getirir. Bu ise
yetkiyi devralan kişilerin yetkilerini yerinde ve verimli olarak kullanıp kullanmadıklarının takip ve tespitine gerektiğinde de rehberliğine ihtiyaç duyar.
Yine yukarıda belirtilen gerekçelerin yanı sıra kurumun büyüme, gelişme adımları
profesyonel kadrolarla iş görme ihtiyacını doğurur. Bu da zorunlu olarak vekâleten
faaliyet gösteren kadroların takip ve kontrol edilmesine; faaliyetlerinin uygunluk
ve verimliğinin denetlenmesine ihtiyaç duyar.
İç denetimin amacı yalnızca suistimal ve yanlışları ortaya çıkarmak değil aynı zamanda
kurum kaynaklarının en verimli şekilde kullanımına rehberlik etmek ve yönetime danışmanlık desteği vererek yardımcı olmaktır.
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Genel anlamda kabul gören denetim yaklaşımları şöyle sıralanabilir (Pehlivanlı,
2015, ss. 14-17):
Kontrol temelli,
Süreç temelli (operasyonel),
Risk temelli,
Risk yönetimi temelli.
Yukarıda sıralanan denetim yaklaşımlarının kurumlara ve ihtiyaçlara uygun olarak
farklı ağırlıklarda kullanıldığı gözlemlenmektedir.
Yeri gelmişken daha çok ticari işletmelerde konuşulan ve uygulamaları görülen bir kavrama da kısaca değinelim. Zira bu kavram, belli büyüklüğe
erişmiş vakıf ve derneklerde de ele alınıp uygulanan bir yönetim modeli olup iç denetimle uyumlu
çalışır. Kısaca iyi yönetim demek olan iç kontrol, bir
yöntem aracı olarak STK’daki yönetici ve personele
yaptıkları işi kontrol edebilmelerini sağlar. Aynı zamanda iç kontrol, kuruluşların
hedeflerine sapmadan ulaşmalarına yardımcı olur.

Kısaca iyi yönetim demek
olan iç kontrol, bir yöntem
aracı olarak STK’daki
yönetici ve personele
yaptıkları işi kontrol
edebilmelerini sağlar.

Bu bağlamda iç kontrolün başarısı için şunlar yapılmalıdır (Gönülaçar, 2007, s.13):
Tüm yöneticiler STK’ların amaçları, çalışmaları ve kaynaklarını kontrol etmek için sağlıklı bir
iç kontrol sisteminin gerekli olduğunu kabul etmelidir.
Etkili bir iç kontrol sisteminin tasarlanması, kurulması ve sürdürülmesinin yöneticilerin sorumluluğunda olduğu bilinmelidir.
İç kontrol sisteminin bir parçası olarak bir iç denetim birimi kurulmalıdır. İç denetçiler, iç
kontrolleri öğreterek ve bu konuda tavsiyede bulunarak değerli bir kaynak işlevi görmekle
birlikte iç kontrol sisteminin yerine geçmemelidir.
İç kontrol standartları, yöneticilerin çalışmalarını sürekli gözetmelerini gerektirir.
İç kontrollerin kalitesi için, yöneticilerden periyodik değerlendirme ve rapor istenmelidir.
İç kontrol sisteminde eksiklikler saptandığında hemen düzeltici önlemler alınmalıdır.
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İç kontrol süreçleri, kuruluş içinde üretilen bilgilerin tam, doğru ve güvenilir
olması, operasyonların etkililiği ve verimliliği, iç mevzuat ve hukuka uyum ile
kuruluş varlıklarının korunmasını kapsar. İç kontrol yöneticilerin, iç denetim ise
iç denetçilerin başarısına bağlıdır.
İç kontrol standartları, yöneticilerin çalışmalarını sürekli olarak
gözetmelerini gerektirir.
İç kontrollerin kalitesi, yöneticilerden periyodik bir değerlendirme ve
rapor istenerek sağlanır.
Eksiklikler saptandığında hemen düzeltici önlemlerin alınması gerekir.
İç denetim, yönetime yönelik bir hizmettir.

Denetleme Kurullarının Seçim ve İşleyiş Sorunları
Sivil toplum kuruluşlarında denetim kurulları; idari denetim yanında her türlü hesap ve işlemleri inceleyerek hazırlayacakları denetim raporlarını ilgili organlara sunarlar. Bununla birlikte STK’ların çoğunda denetim kurullarının yaptığı denetimleri mali denetim bakımından yeterli olmadığı söylenebilir.
Ülkemizde denetime gereken önem verilmediği için STK’larda denetim kurulu
üyelerinin seçiminde gerçek denetleme işlevi için uygun kişilerin seçimi değil,
mevzuatın gerektirdiği yükümlülüğün sağlanması öne çıkmaktadır. Denetim ve
denetim kurullarının işlevi tam benimsenmediğinden denetçilerin seçimi formalite
Ülkemizde denetime gereken önem
düzeyinde kalmaktadır.
verilmediği için STK’larda denetim
Denetim mesleği ve işlevi bir uzmanlık
kurulu üyelerinin seçiminde
gerçek denetleme işlevi için uygun
alanı olmasına rağmen, genellikle denetkişilerin seçimi değil, mevzuatın
çilerin denetim işlevi için gerekli bilgi, uzgerektirdiği yükümlülüğün
manlık ve deneyime sahip olmadığı görülsağlanması öne çıkmaktadır.
mektedir. Günümüzde STK’larda da idari
Denetim ve denetim kurullarının
ve mali işlemler çeşitli ve karmaşık bir niişlevi tam benimsenmediğinden
telik göstermektedir. Bu yüzden STK’ların
denetçilerin seçimi formalite
denetim kurulu üyelerinin denetleme yetdüzeyinde kalmaktadır.
kinliğine sahip üyelerden oluşması önem
arz etmektedir.
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Kurumsal Yönetim
Kurumsal yönetim, kurum üst yönetiminin kurumun gerçekleştirmek istediği
amaca ve ulaşmayı umduğu hedefe yönelik olarak çalışmaların yönlendirilmesi,
yönetilmesi ve takibi amacıyla oluşturduğu yapı ve süreçler bütünüdür. Kurumsal
yönetim, iç denetim ve risk yönetiminin temelidir.
Kurumsal yönetim kurum faaliyetlerinin idaresi, yönlendirilmesi ve gözlenmesi
amacı ile oluşturulan ve uygulanan bir yaklaşım olup aşağıdaki başlıkları içerir
(Kamu İç Denetim Rehberi, 2013, s. 5):
Ahlaki ilke ve davranış kuralları,
Misyon, vizyon, ilkeler ve etik değerler,
Organizasyon yapısı,
Görev, yetki ve sorumlulukların dağılımı,
Karar alma mekanizma ve süreçleri,
Kurumsal stratejiler, amaç, hedef ve performans göstergeleri,
Kurum içi iletişim,
Paydaşlarla olan ilişkiler,
İnsan kaynakları politikaları,
Faaliyet sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması gibi çok sayıda işlem
ve faaliyet, kurumsal yönetim süreci kapsamındadır.
İç denetim planları hazırlanırken kurumsal yönetim unsurları dikkate alınmalıdır.
Risk değerlendirme raporları ve yöneticilerin değerlendirmelerine göre kurumsal
yönetim süreçlerinden hangilerinin iç denetim planına alınacağına karar verilir.
“Tüm kurumsal yönetim faaliyetlerinin bir plan döneminde denetlenmesi
zorunlu olmayıp, kurumun amaçlarını gerçekleştirmesi üzerinde önemli etkiler yapabilecek faaliyetlere ağırlık verilmelidir” (Kamu İç Denetim Rehberi,
2013, s. 6).

Risk Yönetimi
Kamu İç Denetim Rehberi’ne (2013, s. 8) göre risk; “kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olaylar” şeklinde ifade edilmektedir. Risk yönetimi;
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“risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve etkisinin kabul edilebilir bir seviyede
tutulabilmesi için gerekli kontrollerin uygulanması, gözden geçirilmesi ve raporlanmasını sağlayan bir yönetim sürecidir.” Yönetim, risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
Üst yönetici kurumsal risk yönetiminden en üst düzeyde sorumlu olmakla birlikte birim yöneticileri de kurumsal ve operasyonel risk yönetimi sorumluluğu taşır.
STK’nın tüm faaliyet ve süreçlerini etkileyebilecek riskler kurumsal düzeyde risklerdir. Kurumsal riskler üst yönetimin, operasyonel riskler ise birim yöneticilerinin
yönetim sorumluluğundadır denilebilir.
Risk yönetiminin beş temel hedefi şunlardır (Kamu İç Denetim Rehberi, 2013, s. 11):
Risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve öncelik sırasının belirlenmesi,
Kabul edilebilir risk düzeyinin tespit edilmesi,
Risk azaltma faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması,
İzleme faaliyetinin devamlı olması,
Dönemsel raporlama yapılması.

Kontrol
Kamu İç Denetim Rehberi (2013, s. 12-13)
Kontrol süreçlerinin amacı,
kontrolü; yönetimin, riski yönetmek ve belirlerisklerin yönetilmesinde
nen amaç ve hedeflere ulaşma ihtimalini artve belirlenmiş hedeflere
tırmak amacıyla aldığı tedbirler olarak tanımulaşılmasında kurumu
lamaktadır. Kontrol süreçleri için ise “riskin, risk
desteklemektir.
yönetim süreçleriyle belirlenen kabul edilebilir sınırlar içinde kalmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ve kontrol çerçevesinin
bir parçası olan faaliyet, politika ve prosedürlerdir” denilmektedir. Kontrol süreçlerinin amacı, risklerin yönetilmesinde ve belirlenmiş hedeflere ulaşılmasında kurumu desteklemektir.
İç denetçiler, mevcut kontrollerin etkililiğini değerlendirmekte ve kontrollerini
yapmakta, tespitlerini ve düzeltici önerilerini hazırlayarak süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadırlar.
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İletişim
İç denetimin STK faaliyetlerine değer katması ve etkili bir şekilde yürütülmesi için
kuruluş içinde verimli bir takım çalışması ortamı oluşturulmalı ve denetleyen ile denetlenenler arasında bilgi akışının serbestçe olması sağlanmalıdır. Bu süreçte STK’lar,
planlama, bulguların geliştirilmesi, sonuçların raporlanması ve izlenmesini sağlamalıdır. Bunun yanında, mesleki gelişim için iç denetimin tüm aşamalarında katılımcı bir
yönetim anlayışının uygulanması önemlidir (Kamu İç Denetim Rehberi, 2013, s. 16).
STK içinde kuruluş içi iletişimi geliştirmek ve güçlendirmek için, periyodik toplantılar yapılması, bilgilerin paylaşımı için ortak zeminlerin oluşturulması, deneyim
paylaşımları gibi uygulamalar yapılabilir.

Ana Belgeler Yönetişim Hakkında Neler Söylemelidir?
STK’larda kuruluş bildirgesi, tüzük, faaliyet kuralları, idare organı veya organları
gibi temel belgeler iyi yönetişim hakkında bilgi verir. Bu bilgiler şunları kapsar
(Banger, 2011, s. 22):
Yönetim organ veya organlarının ismi,
En yüksek veya birincil yönetim organının diğer kurumsal yapılarla ilişkileri,
Temel sorumluluklar ve yetkiler,
Kurul üyelerinin ayrı ayrı görev tanımları,
Yönetim kurulunun asgari üye sayısı,
Üyelik kural ve şartları (üyeliğe kabul, üyeliğin askıya alınması,
üyelikten çıkarılma),
Görev süresi (seçimin geçerlilik süresi, tekrar seçilme sınırı),
Bir yılda yapılacak asgari yönetim kurulu toplantı sayısı,
Toplantı duyurusu yapma yöntemi (duyuruyu yapacak kişi, tarihlerin
nasıl belirleneceği, gündeme kimin karar vereceği),
Karar alma usulü (kabul yeter sayısı, oy verme ve kararları kaydetme yöntemi).

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Görev Tanımları
Yönetim ve denetim kurul üyelerine yaptıkları işler için bir ücret verilmese bile yazılı
bir görev tanımının olması yararlı olacaktır. Böylelikle kurul üyeleri, kurulda nasıl davranmaları gerektiğini, faaliyetler için öncelik sıralamasını daha iyi anlayacaklardır. Bu,
kurul üyelerinden neler beklenildiğini onlara ifade etmek için de iyi bir yoldur.
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STK’ların yönetim kurulu, yönetişim konusunda dört önemli role sahiptir. Yönetim
kurulu, bu rollerin gereklerini yerine getirirken profesyonel yöneticilerden de destek almaktadır. Yönetim kurulunun yönetişim rolleri şunlardır (Banger, 2011, s. 21):
STK’nın yönünü belirlemek,
STK’nın etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, buna yönelik destek
bulmak, bu yönde uzak görüş oluşturmak,
Dış kurum, kuruluş ve kişilerle (dış paydaşlarla) iyi ilişkiler kurmak,
STK’nın mevcut tüm birim, kurul, komite ve komisyonlarının sağlıklı,
etkili, verimli ve sonuca yönelik çalışmasını sağlamak.
STKlarda denetim kurulu karar alma ve kararların uygulanması, kaynakların kullanımı, ilgili mevzuat ve kurallara uyum konularını izleyen en üst karar organına
rapor veren bir organdır.

Kurucuların Özel Rolü
STK’ların büyüme ve gelişme süreçlerinde kuruculara bağımlı kalması sıkça rastlanılan bir sorundur. STK’larda kurucular çoğu zaman genel başkan, mütevelli
heyeti başkanı veya başkan gibi liderlik pozisyonlarında görev alırlar. Bu kişiler
kendi başlattıkları kuruluşlarda yapacakları çalışmalara çok değer verirler ve orada süresiz olarak kalma eğilimlidirler ve bu kişilerin kuruluş içinde rolünü değiştirmek zordur. Stratejik perspektifi olan STK’lar, kanunda veya tüzükte belirtilmemişse kuruculara tanınan özel ayrıcalıkların zamanla bırakılması gerektiğini fark
ederler. Kurucular zaman içinde diğer kişilere uygulanan kuralların dışında hareket etmeye başlarsa farkında olmadan faaliyetlerin sağlıklı sürmesini ve kuruluşun büyümesini engeller. Bu konuda kurucunun engelleyici olmaması için yönetim kurulu üyesi olarak diğer kurul üyeleri ile eşit şartlar altında çalışmaya teşvik
edilmesi geçici bir yol olarak düşünülebilir. Kurucuya önem ve değer verilmeye
devam edildiğini gösteren yöntemler bu konuda fayda sağlayacaktır. Bu değişikliklerin kişiye yönelik olmayıp STK’yı güçlendirmek için yapıldığını ve herkese eşit
şekilde uygulanacağı doğru bir şekilde anlatıldığında geçiş daha kolay olacaktır.
Bu kapsamda bazı STK’lar, kurucularına, danışma kurulu başkanı, onursal başkan,
danışma kurulu üyesi gibi karar alma rolü olmayan yeni ve yüksek bir görev vererek sorunu çözmeye çalışmaktadır (Banger, 2011, s. 28-29).
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STK’larda Yönetişim Performansını Denetlemek
STK’larda yönetişim (kurumsal yönetim), STK’nın yönünü, etkin olabilme kabiliyetini, denetlenebilir oluşunu ve hesap verebilir olmasını güvence altına almak için
öngörülmüş ve geliştirilmiş sistemler ve süreçler bütünüdür. STK’larda yönetişim
şu hususları içerir (Banger, 2011, s.37):
Açık ve paylaşılmış vizyon oluşturma,
STK’nın amaçlarına ulaşması için planlar yapma ve politikalar düzenleme,
Vizyon ve paylaşımı konusunda hassas davranma ve dinamizm oluşturma,
Profesyonel yönetici (genel müdür/müdür) istihdamı ve denetimi,
Politikalara bağlılık ve yasal mevzuata uyum sağlama,
Bütçe şartlarına uyma.
Yönetişim, STK’larda etkili yönetim ve karar süreçlerine katkı sağlar. Yönetişim,
yönetim kurulunun birinci derecede sorumlu olduğu bir konu olup, uygulaması
icracılar yoluyla gerçekleştirilir. Yürütme/icra adına yapılan iş ve işlemler, profesyonel çalışanlar tarafından yönetim kuruluna rapor edilir.
STK yönetimlerinin hassas olmalarını gerektiren konu ve kavramlar şunlardır (Banger, 2011 s.37):
Tüm gönüllü ve profesyonel yöneticilerin diğerkâm olması,
bencillikten uzak durması,
Tüm birim ve faaliyetlerin bütünlük içinde olması,
Objektiflik,
Hesap verebilirlik,
Açıklık,
Dürüstlük,
Genel anlamda liderlik,
Yönetim kurulunda liderlik,
Kurulun denetimi,
Kurulun yüksek performansla çalışması,
Kurulun gözden geçirilmesi ve yenilenmesi,
Kuruldaki yetki aktarma usul ve yeteneği,
Kurumdan hizmet alanların yararına uygun davranmak,
Kurumun amaçlarına uygun davranmak,
Özenle ve duyarlılıkla davranmak,
Yasal mevzuata uygun davranmak.
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Yönetişim felsefesinin ana fikri yapılanı güvence altına almak olup, düzenli bir biçimde
izlenmeli ve raporlanmalıdır. Bu konuda hesap verebilirlik önemli bir kavramdır. Hesapverebilirlik kişinin davranışları için sorumluluk almak veya cevap vermek konusunda yükümlü ya da gönüllü olması olarak ifade edilmektedir (Banger, 2011, s. 17).
Hesap verebilirlik hakkında anahtar faktörler, sorular ve muhtemel bilgi kaynakları
aşağıdaki tabloda görülmektedir (Banger, 2011, s. 42).
Tablo 1. Hesap Verebilirlilik
Anahtar Faktörler

Kurul, bir yandan misyonun
gereklerini yerine getirirken
diğer yandan da STK’nın mali
yapısını güvence altına almıştır.
Kurul üyeleri; kuruluşun amacı,
vizyonu ve misyonu konusunda
bilgilidir.
Kuruluş, ilgili yasal mevzuat
ve STK belgelerine uyumlu
davranmaktadır.
Kurul, yönetişim masraflarının
karşılanmasına yönelik bir yetki
devri planını onaylamıştır.
Yönetim kurulunun alt
komisyon/komiteleri yönetime
tümüyle hesap verebilecek
şekilde yapılandırılmıştır.
Kurul, STK’nın performansı
konusunda paydaşlara ve
kamuya karşı hesap verebilirliği
güvence altına almıştır.
STK’nın finansal ve diğer
risklere karşı yönetimi
konusunda sağlam prosedürleri
bulunmaktadır.
STK’nın malî yönden zayıf
veya kalite bakımından
düşük hizmetler ve projeler
için anlaşılır bir izleme
ve raporlama sistemi
bulunmaktadır.

Sorulacak Anahtar Sorular

Kurul üyelerinin, STK’nın
mali konularını anlamak ve
yönetmek için doğru beceri ve
bilgi birikimi var mı?
Kurul üyeleri, STK’nın mali
konulardaki sorumluluklarını
biliyorlar mı?
STK’nın amacı, vizyonu ve
misyonu açıkça ifade edilmiş mi
ve biliniyor mu?
STK içinde amaç, vizyon ve
misyon nasıl paylaşılmaktadır?
Yasal mevzuat ve STK belgeleri
kuruluş içinde ne ölçüde
bilinmektedir?
STK içinde mevzuat, bilgi
ve belgelerin iletişimi nasıl
sağlanmaktadır?
Yetki devri konusunda bir
şema/plan var mı?
Mali sorumluluklar açıkça
herkes tarafından bilinmekte
midir?
Kurul üyeleri, STK’nın yönetişim
belgelerini biliyorlar mı?
STK’nın performansı nasıl
raporlanmaktadır?
STK’nın hizmetlerinden
herhangi bir konusunda
endişeler oluştuğunda, kurul
üyeleri ne yapacaklarını
biliyorlar mı?
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Kıdemli idareciler ve kurul
üyeleri ile görüşmeler
Kurul yönergesi, ahlaki
sözleşme ve ilgili makaleler
Yıllık raporlar ve yıllık hesap
dökümleri
Kuruluşun politikaları ve
prosedürleri
Kurul toplantı tutanakları
İletişim stratejisi
Kurul ve komisyonlar için görev
tanımları
Kurul üyeleri için eğitim
politikaları
Yetki devri şeması/planı
Kurul ve komisyon
toplantılarına ilişkin gözlemler
Kaliteyi arttırma taahhütleri ve/
veya planları
Denetçi raporları
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Vakıf ve Derneklerde Tutulması Gereken Kayıt ve Defterler
Vakıf ve derneklerde mevzuat gereği tutulması gereken zorunlu ve isteğe bağlı kayıt ve defterler bulunmaktadır. Kayıt ve defterlerle ilgili olarak dikkatten kaçan yahut yanlış yapılan iş ve işlemler, kamu denetimi yapan mercilerce tespit edildiğinde telafi edilmesi için ilave zaman ayırmak ve uğraşmanın ötesinde bazen telafisi
mümkün olmayan önemli sonuçlar doğurur. Bu nedenle aşağıdaki bölümde bahsi
geçen kayıt ve defterlerle ilgili olarak önemli görülen hususlara değinilecektir.
Vakıf ve derneklerde tutulması gereken kayıt ve defterlerle ilgili detaylı bilgiler resmi gazete, dernekler yönetmeliği, sivil toplum genel müdürlüğü sayfalarında bulunmaktadır. Bu konulardaki değişikliklerin ve güncellemelerin sık sık buralardan
takip edilmesi uygun olacaktır.
Vakıflarda tutulacak defterler:
İşletme hesabı esasında karar defteri, işletme hesabı defteri ile
bağış makbuzu kayıt defterini,
Bilanço esasında ise karar defteri, yevmiye defteri, büyük
defter, envanter defteri ile bağış makbuzu kayıt defterini
tutmak zorundadır (Vakıflar Yönetmeliği, Madde 51).
Vakıflar tarafından tutulması gereken defterler ile kullanılan bağış makbuzları,
harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere ilgili bulundukları mali yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl
süreyle saklanır (Vakıflar Yönetmeliği, Madde 52).
Derneklerde tutulacak defterler:
Derneklerin tutacakları defterler, derneklerin işletme hesabı ve bilanço esasına
tabi olmaları bakımından ikiye ayrılmaktadır.
İşletme hesabı esasına tabi olan derneklerin;
Karar defteri,
Üye kayıt defteri,
İşletme hesabı defteri,
Evrak kayıt defteri,
Alındı belgesi kayıt defteri,
Demirbaş defteri,
Envanter defteri,
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Bu belgelerden alındı belgesi kayıt defteri, demirbaş defteri ve envanter defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2019).
Bilanço esasına tabi olan derneklerin ise;
Karar defteri,
Üye kayıt defteri,
Evrak kayıt defteri,
Alındı belgesi kayıt defteri,
Demirbaş defteri
Yevmiye defteri,
Büyük defter,
Envanter defteri tutmaları gerekir.
Alındı belgesi kayıt defteri, demirbaş defteri ve envanter defterlerinin tutulması
isteğe bağlıdır (Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2019).

241

Kurumsal Yönetim El Kitabı

Karar Defteri
Yönetim kurulu kararları, tarih ve sıra numarasıyla bu deftere yazılır. İmzalar, isimlerin üst
tarafına atılır. “Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı” kısmına yalnızca toplantıya katılan
yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları yazılır. Toplantıda alınan kararlar, “Kararın Metni”
kısmına yazılır ve kararın altı, toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Ancak karara
katılmayan üyeler, karara katılmadıklarını belirten ibareleri yazarak kararın altına imza atarlar. Aynı toplantıda alınan kararların birden fazla sayfaya yazılması hâlinde her sayfa paraf
edilerek kararın bittiği sayfa imzalanır.
Yönetim kurulları 15 günden daha uzun olmayacak periyotlarla toplanır ve yapılacak faaliyetlerin tamamı karar sürecinden geçirilerek karar defterine yazılır.
Kararların bitiminde imzalar başlamalı, kararlar ile imzalar arasında ilave karar yazmaya
imkân verecek derecede boşluk olmamalıdır.
Karar defteri elle yazılır. Bilgisayar çıktısına yazılan kararlar, noter onaylı, sıra numaralı değilse karar defterine yapıştırılamaz. Karar defterine yapıştırılan bilgisayar çıktısının noter veya
Dernekler Müdürlüğü’nce onayı gerekir. Yahut sürekli form noter veya Dernekler Müdürlüğü’nce onaylatılarak defter gibi kullanılır.
Karar defteri devam eden yıllarda kullanılacaksa her yılın başında 1’den başlanmak suretiyle
sıra numarası verilir.
Karar defteri ve diğer defterler için ara tasdike gerek yoktur. Defter bitene kadar kullanılır.
Karar ve diğer defterler ya Dernekler Müdürlüğü veya noterce tasdik edilmelidir.
Karar defterinde silinti, kazıntı, karalama veya daksil gibi maddelerle yanlış yazımlar kapatılamaz. Yanlış yazımlar, okunabilecek şekilde tek çizgi ile iptal edilir, uygun yere veya
boşluğa doğrusu yazılır.
Bu deftere kararın tarih ve sayısı ile konusunun yazılması zorunludur ancak alınan karar
birden fazla konuyu içeriyorsa konu kısmına genel nitelikte ibareler yazılabilir.
Süresi ve sınırı belirsiz yetkilendirmelerden kaçınılır. “Yönetim Kurulu üyelerinden
…………. ’e 2 yıl süre ile banka hesaplarından tek seferde 2.000 TL’yi ve aylık toplamda
10.000 TL’yi aşmamak üzere para çekme yetkisi verilmesine” şeklinde net, sınırlı ve süreli
yetkilendirmeler yapılır.
Kurumun rutin işleri için süresi tayin edilmiş tek karar alınır. “Derneğin elektrik, su,
doğalgaz, telefon ve internet faturalarının ödenmesi için 1 yıl süreyle Müdür…………. ’a
yetki verilmesine” gibi kararlar alınır.
Gayrimenkul alım-satımı, yüksek miktarda para transferi yahut pahalı alımlar için yönetim
kurulu kararı alınır veya yönetim kurulundan en az iki kişinin müşterek imzası ile geçerli
olacak yetkilendirmeler yapılır.
Değerli evrak, para vb. emtianın muhafaza edileceği bir kasa bulundurulur ve tek kişinin
yetki ve sorumluluğuna verilmek üzere karara bağlanır. Kasada bulundurulabilecek azami
nakit ile çek-senet tutarları için karar alınır ve ihtiyaca göre güncellenir.
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Karar Defteri
Form 1
Sayfa No: …
KARAR DEFTERİ
Kararın
No’su

Tarihi

Konusu

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

Kararın Metni
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Üye Kayıt Defteri
Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere
işlenir (Dernekler Yönetmeliği, Madde 32). Yazılı olarak yapılan üyelik başvurusu üzerine
dernek yönetim kurulunca başvurusu kabul edilen gerçek kişi üyenin; adı soyadı, T.C. kimlik
numarası, tabiiyeti, anne adı, cinsiyeti, üyeliğe giriş ve üyelikten çıkış tarihlerinin deftere
yazılması zorunludur.
Üyenin mesleği, yerleşim yeri ve e-mail adresi de deftere yazılabilir.
Üyeler arasında yabancı kişilerin bulunması hâlinde T.C. kimlik numarası satırına varsa kişinin tabiiyetinde bulunduğu ülkenin vatandaşlık numarası ve benzeri bilgiler yazılır.
Dernek üyeleri arasında tüzel kişi veya yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kâr
amacı gütmeyen kuruluş bulunması hâlinde tüzel kişinin üyeliğe giriş ve üyelikten çıkış
tarihleri, defterin adı ve soyadı satırına tüzel kişinin unvanı, T.C. kimlik numarası satırına varsa vergi kimlik numarası, tabiiyeti satırına tüzel kişinin merkezinin bulunduğu ülkenin adı,
mesleği satırına tüzel kişinin hukuki statüsü (dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluş,
limited/anonim şirket vb.) yazılır. Ayrıca yerleşim yeri ve e-mail adresi de deftere yazılabilir
(Dernekler Tarafından Tutulan, 2007).
Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere yazılabilir.
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Üye Kayıt Defteri
Form 2
ÜYE KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Tabiiyeti:
Anne Adı:
Cinsiyeti:
Mesleği:
E-mail adresi:
Yerleşim Yeri (İkametgâh Adresi):

ÜYELİĞE KABUL VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Üyeliğe Giriş Tarihi:
Üyelikten Çıkış Tarihi:
AÇIKLAMALAR

ÜYE AİDATI TAHSİLATI

Yılı

Alındı
Belgesinin
Tarihi Sıra No

Miktarı

Yılı

Alındı
Belgesinin
Tarihi Sıra No
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Miktarı

Yılı

Alındı
Belgesinin
Tarihi Sıra No

Miktarı
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Evrak Kayıt Defteri
Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrak, çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
Evrak kayıt defteri ile evrak klasörleri birbiriyle uyumlu olur.
Yazışmalarda hatalı bir yazım olması durumunda, üstü okunacak şekilde çizilir, uygun yere
doğrusu yazılır. Karalama, kazıma, silme, kapatma gibi işlemler yapılamaz.
Evrak kayıt defteri bitmemişse yeni yılda bir sıra numarası verilmek suretiyle kullanımına
devam edilir.

Evrak Kayıt Defteri Örneği

246

Sivil Toplum Kuruluşlarında Denetim

İşletme Hesabı Defteri
Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak kamu yararına çalışma statüsü
bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri 500.000 (beş yüz bin) TL’yi aşan dernekler, takip
eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar (Dernekler Yönetmeliği, Madde 31).
Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin
altına düşerse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler. Bilanço esasında farklı olarak yevmiye, defteri kebir (büyük defter), envanter defteri tutulur. Bu defterlerin
bir mali müşavirin kontrolünde tutulması esastır.
Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.
İşletme defteri kurumun (merkez/şube) gelir ve giderlerinin yazıldığı defterdir.
Tükenmez kalemle yazılır. İşlemler 10 günden daha uzun bir süre yazılmadan bekletilemez.
Bir merkeze bağlı şubeler gelirine göre harcama yapabilirler. Şubeler borçlanamaz. Bundan
dolayı zarar devredemezler.
Eğer aynı defter devam edecekse yeni yılda bir sıra numarası verilip yeni bir sayfadan başlanır.
Yıl sonunda gelir ve giderlerle ilgili yıl sonu işletme hesap özet tablosu deftere yazılır.
Rakamlar okunaklı olarak ve tükenmez kalemle yazılır.
Hesap dönemi 1 Ocak-31 Aralık tarihleridir. Yeni kurulan şubeler kurulduğu tarihten başlayıp 31 Aralık’ta dönemi bitirmiş sayılır.
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan şubeler yıl sonlarında 1 Ocak-31 Aralık dönemini
kapsayacak şekilde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlerler. Bu tablonun “Gelirler” kısmında;
önceki yıldan devreden kasa mevcudu, banka cari hesapları ve diğer alacaklardan başka
üye aidatları, finansal gelirler, iktisadi işletme gelirleri, bağış ve katkılar, diğer gelirler ve
borçlar gösterilir. “Giderler” kısmında ise varsa önceki yıldan devreden borç, genel giderler,
personel giderleri, amaç ve hizmet giderleri, diğer giderler ile varsa menkul kıymetler ve
alacaklar yer alır.
Bilanço esasına göre defter tutan kuruluşların yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığı’nca
yayımlanan “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri”ni esas alarak bilanço ve gelir
tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.
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İşletme Hesabı Defteri

Form 3
Sayfa No: …
İŞLETME HESABI DEFTERİ
GELİR

Sıra
No

Alındı Belgesi
veya Banka
Dekontunun
Tarihi

Miktarı/Tutarı
(TL)

Açıklama

Sıra
No
Nakli Toplam

Toplam
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Form 4
Sayfa No: …
İŞLETME HESABI DEFTERİ
GİDER

Sıra
No

Alınan Fatura
veya Belgenin
Tarihi

Miktarı/Tutarı
(TL)

Açıklama

No’su
Nakli Toplam

Toplam

249

Kurumsal Yönetim El Kitabı

Demirbaş Defteri
Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve
kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir (Dernekler Yönetmeliği, Madde 32).
Merkez yahut şube merkezindeki demirbaşlar, demirbaş defterine yazılır. Birimlerdeki demirbaşlar liste hâlinde duvara asılır.
Bağış yoluyla alınan demirbaşların “Ayni Bağış Kabul Makbuzu” ile girişi yapılır.
Demirbaş yazma sınırı 2018 yılı için 1.000 TL’dir. Değeri bu rakamın altındaki malzeme,
demirbaş defterine alınmayabilir. Ancak sarf malzemesi niteliği taşımayan masa, sandalye, sehpa, koltuk gibi birkaç yıl kullanılabilecek türde malzemenin mali değeri 1.000 TL’nin
altında da olsa demirbaş olarak kayda alınmasında fayda vardır. Amortisman oranları için
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan tebliğlere göre işlem yapılır (bkz.
GİB, 2019).
Demirbaş kaydı yapılan malzemenin özellikleri olabildiğince ayrıntılı olarak yazılır. Demirbaş kayıt numarası, ilgili demirbaşın uygun yerine kaybolmayacak-silinmeyecek şekilde yazılır. Demirbaş alımı faturalı bir alım ise deftere fatura tarih ve numarası da not edilir. Bağış
olarak alınmışsa ayni bağış makbuzuna atıf yapılır. Böylece demirbaşın takibi kolaylaştığı
gibi nitelikli demirbaş yerine kalitesi düşük malzemenin konulması engellenmiş, suistimal
yapılmasının da önüne geçilmiş olur.
Her yıl demirbaş defteri güncellenip kullanım süresini dolduranlar yahut kullanılmaz hâle
gelenler hurdaya atılarak defter kaydı güncellenir.
STK, şubesi için veya şube kendisine bağlı birimler için demirbaş alımı yapmışsa hesaplarına gider olarak yazar; bahse konu birim ise demirbaş defterine kaydeder.
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar, demirbaş defteri tutmayabilir. Ancak 5. Madde’de belirtilen hususlar dikkate alındığında tutulması tavsiye edilir.
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Dernek Demirbaş Defteri

Yevmiye Defteri
Muhasebede, ticari işlemlerin belgelere dayanarak tarih sırası ile maddeler hâlinde
kaydedildiği deftere yevmiye defteri (günlük defter) denir (Banar ve Ekergil, 2012,
s. 82). Yevmiye defterine yalnızca muhasebe belgesi olan işlemler kaydedilebilir
yani yapılan kayıtlar belgeye dayalıdır. Yevmiye defterinin noter tasdiki zorunludur,
kullanılmaya başlamadan önce bu işlem gerçekleştirilmelidir. Eğer noter tasdiki
olmazsa, yevmiye defteri kanunen geçersizdir. Eğer muhasebe kayıtları bilgisayar
üzerinden tutuluyorsa, bu durumda bilgisayar üzerinden tutulan kağıtlar defter
olarak tasdik ettirilmelidir.
Muhasebe işlemleri yevmiye defterine günü gününe kaydedilmelidir fakat kaydedilmediyse en geç 10 gün içerisinde deftere kayıt yapılmalıdır. Muhasebe kayıtlarını
muhasebe fişlerine dayanarak tutan işletmelerde/kurumlarda en geç 45 gün içinde deftere kayıt yapılması gerekmektedir (Banar ve Ekergil, 2012, s. 82). Yevmiye
defteri, Türk Ticaret Kanunu’na göre ait olduğu yıldan başlayarak 10 yıl, Vergi Usul
Kanunu’na göre ise izleyen yıldan başlayarak 5 yıl süreyle saklanmalıdır (Muhasebe
Dersleri, 2019).
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Dernek Demirbaş Defteri
Form 5						
YEVMİYE DEFTERİ
Muhasebe Biriminin Kodu

Başlangıç Tarihi :

Muhasaba Biriminin Adı

Bitiş Tarihi

Yevmiye
Tarihi

Yevmiye
Numarası

Hesabın
Kodu

Hesabın
Adı

Toplam
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Büyük Defter (Defteri Kebir)
Büyük defter, kuruma ait tüm muhasebe kayıtlarının ayrıntılı olarak kayıt edildiği
bir ticari defterdir. Bu deftere muhasebe kayıtları sınıflandırılarak, tek tek ve ayrıntılı bir biçimde kayıt altına alınır. Bu sınıflandırma fonksiyonel bir işlev görür. Kayıtlardan el eden veriler kurumlar için önemlidir. Kurumun muhasebesinin doğru bir
şekilde yürümesi için büyük defterin önemi büyüktür (“Büyük Defter Nedir?”, 2017).
Kısaca büyük defter, bir kurumun tüm finansal belgelerinin ayrıntılı kaydının bulunduğu, kurumun ayrıntılı finansal görüntüsünü içeren defterdir (“Büyük Defter
Nedir?”, 2017).

Dernek Gelir ve Giderleri
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı
ile tahsili hâlinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ayni yardım teslim belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar
tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ayni bağış
alındı belgesi ile kabul edilir (Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik, Madde 38).

Sonuç
Kâr amaçsız kuruluşlar olarak topluma yarar sağlama niyet ve gayretleri ile çalışan STK’ların gerek faaliyetleri gerek işleyişleri ve gerekse yönetiminde bulunan
kişilerin yapıp ettikleri, her türlü şüphe ve istifhamdan uzak, hak ve hukuk zemininde, cari mevzuata aykırılık arz etmeyen, toplumun kaynaklarını israf etmeden
optimum fayda sağlayacak şekilde olmalıdır. STK’lar için bu çabalar süreklilik arz
etmelidir. STK’lar için kurulacak mekanizmalar, suistimal ve ihmale fırsat vermemelidir. Gelişigüzel, hakkı verilmeden yapılacak her özensiz çalışmanın o işi hakkıyla yapacak olacak kişi ve kurumlara ayak bağı olduğu, caydırıcılıklar oluşturduğu muhakkaktır. Yapılan her güzel işin güzel sonuçlar doğurduğu, cesaretleri ve
motivasyonu artırdığı gibi her kötü iş de yapılabilecek güzel çalışmalara ket vurur,
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engel olur, cesaretleri kırar, toplumları güzel işlerden mahrum eder. STK yöneticileri, bu erdemli çabanın içinde rol model olma hüviyetlerini asla kaybetmeden
çalışmalıdırlar. STK mekanizmaları rol model olma vasfı olmayan yahut zamanla
yitiren şahısları hızlıca sistem dışına çıkarmayı başarabilmelidir. Aksi hâlde doğru
ile yanlışın, rol model olanla örnek alınamayacak olanın birbirine karıştığı bir durum oluşur ki bu durum sivil toplum kuruluşlarının fazilet mücadelesine koyu bir
gölge düşürür.
İnsanlık tarihi boyunca kişisel menfaat kaygısı olmadan topluma fayda temelinde
yapılan her iş, çağları aşan sadaka-i cariye niteliğinde işler olagelmiştir. Yarınlarda
fikirlerimizle, duygularımızla, hissiyatımızla, değerlerimizle ve yaptığımız güzel
işlerle var olacaksak güçlü ve örnek STK’lar var etmeli, olanlara omuz vermeliyiz.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında
Değişim Yönetimi
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STK'larda değişimi etkileyen iç ve dış sebepler
Örgütlerde değişim teori ve modelleri
Örgütlerde değişime hazır bulunuş ve değişime direnç
STK'larda örgüt geliştirme süreci
Örgüt geliştirme müdahale teknikleri
Örgüt geliştirme sürecinde uygun müdahale tekniği

Sivil Toplum Kuruluşlarında Değişim Yönetimi

Giriş
Çevresel koşullar ile iç dinamiklerindeki değişim ve gelişmeler, STK’larda değişim
yönetimini önemli bir konu hâline getirmiştir. Değişim yönetimi ile STK’ların mevcut durumlarından olması gerek duruma doğru gelişim kat etmesi gerekmektedir.
Değişim yönetiminin planlı bir biçimde gerçekleşmesi büyük önem arz etmektedir. Örgütlerin bilinçli ve planlı bir şekilde değişimi yönetme ve örgütü olması gereken yere taşıması, yönetim literatüründe örgüt geliştirme olarak tanımlanmaktadır. Örgüt geliştirmeyi planlı değişim yönetimi olarak tanımlamak yanlış olmaz.
Örgüt geliştirme, gündelik dilde kurumsal gelişim ve organizasyonel gelişim gibi
kavramlarla da ifade edilmektedir.
Örgüt geliştirme sosyoteknik sistem yaklaşımını benimser ve bir süreç olarak bazı
adımları ve uygulamaları içerir. Örgüt geliştirme, birey ve gruba yönelik, organizasyon yapısı ve süreçlerine yönelik, stratejik müdahale teknikleri gibi birtakım
teknikler yoluyla örgütlerde değişimin planlı yürütülmesini amaçlar. Örgüt geliştirme sürecinde örgütün içinde bulunduğu çevre, örgütün yapısı, sahip olduğu
kültür gibi özellikler değerlendirilerek en uygun değişim yaklaşımı tercih edilerek
örgüt bazında iyileştirmelere gidilir.
Örgüt geliştirme, özel olarak beşerî-sosyal yapı ve kültür üzerindeki değişimleri ifade etmektedir. Örgütsel gelişim bir anlamda değişimle baş edebilmek için
örgütsel bazı ögelerin iyileştirilmesini kapsamakta, değişimle baş edebilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Örgüt geliştirme, örgütün etkinlik ve sağlığını
arttırmak amacıyla davranış bilimlerinin bilgilerinden yararlanarak örgüt çapında
planlı olarak yapılan değişim müdahalelerdir. Müdahale (intervention) kavramı,
olumsuzluk çağrıştıran bir kavram gibi görünse de örgüt geliştirme literatüründe
örgütlerde sistematik iyileştirme çabaları anlamına gelmektedir.
Bu bölümde öncelikle değişim yönetimi, kavramsal olarak ele alınmaktadır. Daha
sonra bir planlı değişim olan örgüt geliştirme süreci üzerinde durulmaktadır. Sonra da örgüt geliştirme müdahale tekniklerine değinilmektedir. Bölümde konular,
STK’lar üzerinden ele alınmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme
Değişim, başka bir biçim verme veya başka bir duruma geçme şeklinde tanımlanabilir. Değişim herhangi bir sistemin, bir süreç veya ortamın, belli bir durumdan
başka bir duruma dönüşmesi şeklinde de tanımlanabilir (Smid, Van Haut, ve Bur259
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ger, 2006). Genel olarak değişim, herhangi bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye
getirmeyi ifade eder. Bu, kişilerin, nesnelerin yerlerini değiştirmekten kişisel bilgi,
yetenek ve benzerlerinin mevcut durumundan farklı bir konuma getirilmesine kadar olan her türlü farklılığı ifade eder (Koçel, 2014, s. 784). Değişim, yönetim sanatında operasyonel süreçlerden stratejik süreçlere kadar her seviyede gerçekleşir
(Burnes, 2004).

Sivil Toplum Kuruluşlarında Değişimin Yönetimi
STK’lar, diğer örgütler gibi belirli bir amaca ulaşmak için kurulmuş sistemler olup
amaçlarına ulaşabilmek için değişimi yönetmeleri ve değişime uyum sağlamaları
gerekir. Açık sistemler olarak STK’lar, çevresel değişim ve gelişmelerden doğrudan
etkilenmektedir. Bu örgütlerin değişim karşısında ayakta kalabilmeleri, değişimin
öncüsü olmalarına veya meydana gelen değişime cevap verebilmelerine bağlıdır. Örgütsel değişim, içsel ve dışsal sebepler dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Dışsal
faktörler arasında ekonomik koşulların değişmesi, teknolojik gelişmeler, hukuki
düzenlemelerdeki değişiklikler, talepteki değişim, sosyal ve politik faktörler olarak
sıralanabilir. Buna karşılık içsel değişim faktörleri arasında ise örgütsel yetersizlikler, insan kaynakları sorunları, finansal sorunlar, yönetsel sorunlar, örgüt içi yenilikçilik gibi konular sayılabilir (Öztop, 2014). STK’lar da iç ve dış faktörlerin etkisiyle
değişimden etkilenmekte ve değişimi yönetmek zorunda kalmaktadırlar.
Örgütleri değişime iten sebeplerin başında; teknolojik değişim, rekabet şeklinin
değişmesi, örgütlerin çok kültürlü çevrelere uyum sağlama çabaları, nitelikli iş gücünü örgüte çekmek, müşteri taleplerindeki değişim, gelişmiş ülkelerdeki nüfus
değişimine paralel olarak genç nüfus azalışının örgüt üzerindeki baskıları gelmektedir (Robbins, 1996, ss. 717-718). STK’lar kâr amacı gütmeyen örgütler olmakla
birlikte diğer örgüt türleri gibi değişimle baş etmek durumunda kalmaktadırlar.
Kâr amaçlı örgütler değişime hızlı cevap vermeye çalışırken STK’ların genel olarak
değişime cevap verme hızı daha düşüktür.
STK’larda değişim yönetiminin başarılı olabilmesi için bazı unsurların hazır olması gerekmektedir. Bu kapsamda değişim yönetimi için bir vizyon oluşturulması,
değişimin bir modele göre yürütülmesi, değişim
Örgütsel değişim, içsel ve
için motivasyon sağlanması, değişim için kaynak
dışsal sebepler dolayısıyla
ayrılması ve değişimi yönetecek beceriye sahip
ortaya çıkmaktadır.
olunması gerekmektedir. Modelin bileşenlerinde
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farklılıklar olmakla beraber STK’ların da değişimi etkileyen bileşenleri dikkate alması ve buna göre değişimi yönetmesi gerekmektedir. Değişim unsurları ve sonuç
ilişkisi Şekil 1’de verilmiştir (Lippett, 1987).
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P

P
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X
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P
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P

P
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X

P
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P

X

P

P

Yavaş Değişim

P

P

P

P

P

Değişim

X

Kaynak

Eylem Planı

Sonuç

Şekil 1. Değişim Unsurları-Sonuç İlişkisi

Değişim yönetimi sürecinde dikkate alınması gereken bir diğer husus ise değişimin bilgi ile başlayan ve örgütün bütününe doğru giden ve gittikçe zorlaşan ve
zaman alan bir süreç olmasıdır. Değişimin birinci düzeyi bilgi ile başlamakta, bilgi
sonrası benimseme yani tutum aşaması gelmektedir. Değişim benimsenirse kişi
düzeyinde değişim gerçekleşmekte daha sonra örgüt düzeyinde değişim ortaya
çıkmaktadır. Gönüllü kuruluşlar olarak bu sürecin STK’larda daha zor ve uzun süreceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu düzeyler aşağıda verilmiştir (Hersey, Blanchard,
ve Johnson, 2007).
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Kurum Düzeyinde
Kişisel Davranış Düzeyinde
Tutum Düzeyinde
Bilgi Düzeyinde

Düşük
Kısa

Gerekli Zaman
Şekil 2. Değişimin Dört Düzeyi
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Örgütlerde Değişim Yönetimi Teorileri
Değişim yönetimi konusunda Van de Ven ve Poole’a göre (1995) örgütlerdeki değişim ve gelişim; yaşam seyri, teleolojik, diyalektik ve evrimsel olmak üzere dört
teori ile açıklanabilir.
Yaşam seyri teorisine (life-cycle) göre, değişim dizi hâlinde ve birikimli (kümülatif )
ilerler. Gelişimin her aşaması sonraki aşamaların öncülü olarak görülür. Her ardışık safha önceki safhadan gelişir. Yaşam seyri teorisi, gelişim ve değişimin sıra ile
ilerlemesinin altını çizmektedir. Organik büyüme metaforundan yola çıkan yaşam
seyri teorisine göre, gelişmekte olan varlığın içindeki değişim sürecini düzenleyen
ve varlığını belli bir noktadan sonrakine hareket ettiren altta yatan bir form, mantık, program veya kod vardır.
Teleolojik teoriye (teleology) göre, değişimin bir amacı vardır. Hedef belirlenir, uygulanır, değerlendirilir, değiştirilir. Bu şekilde tekrarlayan bir dizi söz konusudur.
Örgütlerin çevresi ve kaynakları, neyi başarabileceklerine göre sınırlıdır. Bireyler,
doğal yasaları ve çevresel kısıtlamaları geçersiz kılmaz. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için bu yasaları kullanır. Bu teoriye göre örgütlerde değişim planlı ve amaca ulaşmaya yöneliktir.
Diyalektik teoride (dialectic) istikrar ve değişim, karşıt taraflar arasındaki güç dengesine bağlıdır. Değişim karşıt değerler, güçler veya olaylar, statüko ile yüzleşme
ve bu statükoyu devreye sokmak için yeterli güce sahip olunduğunda ortaya çıkar.
Evrimsel teoride (evolution) ise örgütlerin seçimi, kıt kaynakların rekabeti ile gerçekleşir ve çevre niş ortama ve kaynaklara uyum sağlayanı seçer. Dolayısıyla evrim,
değişikliği örgütsel varlıkların değişim (variation), seçim (selection) ve tutulması
(retention) için tekrarlayan, biriken ve olasılıklı bir ilerleme olarak açıklar. Herhangi
bir varlık, hayatta kalacağını veya başarısızlığa uğrayacağını tahmin etmese bile
içinde bulunduğu popülasyona göre hareket eder ve zamanla gelişir.
Bu dört teoriye daha sonra Kezar (2001), sosyal-biliş ve kültürel yaklaşımları ilave
etmiştir.
Sosyal biliş modeli (social cognition model) işlevsel bir model olarak nitelendirilebilir ve daha önceki modellerin aksine fenomenolojik ya da sosyal-inşacı bir
bakış açısına sahiptir. Sosyal biliş modelinde değişim, bilişsel uyumsuzluk sonucu
ortaya çıkar.
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Kültürel model (cultural model), sosyal-biliş ve diyalektik modelin özelliklerini
içinde taşımaktadır. Genel olarak örgütler, kurallar ve normlarla tanımlanmış rasyonel yerler olarak görülmektedir. Buna karşılık kültürel model ise değişimi; irrasyonalite, bilinç dışılık, örgütlerde akışkanlık ve karmaşıklık üzerinden açıklar.

Örgütlerde Değişim Yönetimi Modelleri
Değişim yönetimi sürecinde Kurt Lewin’in üç aşamalı modeli uzun yıllardır sıkça kullanılmaktadır. Lewin, planlı değişim sürecini çözülme, değişim-hareket ve
yeniden dondurma olarak tanımlamıştır. İlk aşamada, örgüt içinde ortaya çıkan
uyumsuzluklarla birlikte eski alışkanlıkları değiştirerek örgüt değişime hazırlanır.
Çözülme olarak adlandırılan bu aşamadan sonra değişimi gerçekleştirmek üzere
yeni hareket şekliyle yeniden denge kurmaya yönelik bir tutum söz konusu olur.
Son adımda ise ulaşılan yeni denge durumu daha sağlam hâle getirilir. Burada
örgüt kültürü önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
Bir başka çalışmada, değişim sürecinin beş basamağı olduğu belirtilmektedir. Bu
basamaklar şöyledir (Kanji ve Asher, 1993):
Değişimi zorunlu kılan faktörlerin incelenmesi,
Değişimin tanısının konulması,
Değişimin programlanması,
Değişimin uygulanması,
Değişimin değerlendirilmesi.
Örgütsel değişim türleri fazla ve bunların sınırlarını birbirinden ayırmak oldukça
güçtür. Bu bağlamda; amaçlar, insan ilişkileri, yapısal, kültürel, çalışma koşulları,
teknoloji, personel, süreç ve yöntemlerde değişime gidilebilir (Sabuncuoğlu ve
Tüz, 1998). Bu unsurların hepsi bir arada alınabilir ya da örgütün içinde bulunduğu
duruma ve koşullara göre bir etkene de ağırlık verilebilir. Ancak örgütün bir alanında yapılan değişikliğin diğer alanları da etkiyebileceği düşünülerek herhangi bir uyumsuzluk
Değişim gerçekleştiği
ihtimaline karşı da gerekli önlemler alınmalıdır.
zaman örgüt yeni bir
Değişim gerçekleştiği zaman örgüt yeni bir denge arar ve bu durumda çalışanların yeni duruma
uyum göstermeleri gerekir. Eğer uyum söz konu263
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Aynı uzmanlık alanında
faaliyet gösterse bile
STK’nın organizasyon yapısı,
bütçesi, çalışan niteliği
gibi farklılıklar sebebiyle
örgüt geliştirme konusunda
farklı müdahale teknikleri
gerekmektedir.

su olmazsa örgütün dengesi de bozulur. Tam bu
noktada da liderin amacı, değişimin bozduğu
grup dengesini ve kişisel uyumu düzeltmek ve korumaktır (Davis, 1988). Özellikle STK’larda vizyon,
kurumsal yapı ve motivasyon konularında lider,
önemli bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her STK’nın kendine özgü yapısı, dinamikleri, sorunları ve özellikleri vardır, bu nedenle örgütsel
değişim için tek bir yol ya da yöntemden bahsetmek mümkün değildir. Değişim yönetiminde her STK’ya özgü farklı yaklaşımlar ve
müdahaleler gerekir. Bu sebeple değişim ajanları tarafından en iyi strateji değil örgütsel gerçeklere en uygun değişim stratejisi tercih edilmelidir (Werkman, 2009).
STK’lar hem yapılanma anlamında hem de uzmanlık konusunda farklılık göstermektedir. Aynı uzmanlık alanında faaliyet gösterse bile STK’nın organizasyon yapısı, bütçesi, çalışan niteliği gibi farklılıklar sebebiyle örgüt geliştirme konusunda
farklı müdahale teknikleri gerekmektedir.
Değişim yönetimi, hassas bir biçimde ele alınması gereken ve dikkatli yönetilmesi
gereken bir süreçtir. Başarılı bir değişim yönetimi için Kotter’e (1999) göre şu sekiz
adım izlenmelidir:
Bir aciliyet duygusu oluşturmak,
Güçlü bir yönlendirici koalisyon oluşturmak,
Bir vizyon oluşturmak,
Vizyonun iletişim yoluyla paylaşılması,
Vizyonu gerçekleştireceklerin güçlendirilmesi,
Kısa vadeli kazanımları planlamak,
İyileştirmeleri pekiştirmek ve daha fazla değişimi devreye sokmak,
Yeni yaklaşımları kurumsallaştırmak.

Değişime Hazır Bulunuş ve Direnç
Değişim çabalarının büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanması, değişime direnç ve
değişime hazır bulunuş konularını öne çıkarmıştır. Değişime direnç olumsuzluk
çağrıştırırken değişime hazır bulunuş daha olumlu bir çağrışım yapmaktadır.
Değişim, insanları alışkanlıklarından vazgeçmeye zorlamaktadır. Fakat insanoğ264
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lu mevcut durumu değiştirmeyi sevmez ve statükoyu
STK’larda benimseme
korumak ister. Bu yüzden örgütlerde değişim dirençle
ve aidiyet duygusunun
karşılaşır. Değişime direnci doğuran sebepler arasında;
fazla oluşu, değişime
yeni durumun getireceği belirsizlik, mevcut alışkanlıkdirenci artıran
lar, geçmiş ile kurulan psikolojik bağ, değişim süreci
unsurlardandır.
hakkında yeterince bilgi sahibi olmamak, başarısız olma
korkusu, mevcut durumda sahip olunan hak ve ayrıcalıkların kaybedilecek olma endişesi, değişimin dayatılıyor olduğu düşüncesi sıralanabilir. STK’larda benimseme
ve aidiyet duygusunun fazla oluşu, değişime direnci artıran unsurlardandır. STK’nın
kuruluşundan beri çalışmaların içinde bulunanlar zaman içinde bir nevi yönetsel
körlük yaşamaya başlamakta bu durum da temelde değişime ihtiyaç duymamayı ya
da değişim ihtiyacını görmezden gelmeyi beraberinde getirebilmektedir.
Değişime hazır bulunuşluluk, bireyin değişimin gerekliliği hakkındaki düşüncesi,
tutumu, niyeti ve organizasyonun değişimi başarabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Armenikas, Harris ve Mossholder, 1993). Değişime hazır bulunmanın
iki ana bileşeni, değişimin gerekliliğine olan inanç ve organizasyonun bu değişimi
başarabileceğine olan inançtır. Armenikas ve Harris daha sonra ilavelerle bileşen
sayısını beşe çıkarmıştır. İlave üç bileşen ise önerilen değişimin mevcut durumdaki en iyi çözüm olduğuna da inanılması, bireyin anlama kapasitesi, çalışanların bu
değişimi destekleyeceklerine olan inançtır. Bireyler, değişim ile karşılaştıklarında
bir fayda-zarar değerlendirmesi yaparlar. Bu değerlendirme sonucunda kendileri
ve organizasyon için bu değişimin fayda getireceğine inanmaları, onların değişime
karşı hazır oluşlarını artırmaktadır. STK’larda temel argümanlardan biri, toplumsal
fayda sağlamadır. Bu faydanın örgütte yaşanan değişimle daha da artacağına inanan STK yönetiminin, profesyonel ve gönüllü çalışanların değişimi desteklemesi
daha mümkün görünmektedir. Burada önemli olan husus, değişim ihtiyacının ve
değişimle birlikte elde edilecek çıktıların taraflara doğru şekilde anlatılabilmesidir.
STK’larda değişim planlı ya da planlı olmayan şekilde ortaya çıkabilir. Örgütsel değişimi amaçlayan planlı değişimde tüm aşama ve evreler belirlidir. Planlı olmayan
değişim de ise örgüt çevresel ya da örgüt
Değişime hazır bulunuşluluk,
içi değişen koşullar sebebiyle değişimi gerbireyin değişimin gerekliliği
çekleştirmek zorunda kalmaktadır. Bu bağhakkındaki düşüncesi, tutumu,
lamda örgütler için tercih edilmesi gereken
niyeti ve organizasyonun değişimi
planlı değişimdir. Bundan sonraki bölümde
başarabilme kapasitesi olarak
bir planlı değişim olan örgüt geliştirme kotanımlanmaktadır.
nusu ele alınmaktadır.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Örgüt Geliştirme
Örgüt Geliştirme Kavramı
Örgüt geliştirme; organizasyonun sağlık ve etkinliğini arttırmak amacıyla davranış bilimlerinden yararlanarak bir değişim ajanının kolaylaştırıcılığında, planlı ve tüm organizasyonu kapsayan bir değişim sürecidir (Huffington, Cole ve Brunning, 1997, s. 20).
Örgüt geliştirme yaklaşımı şu özelliklere sahiptir (Dinçer, 2013, ss. 33-34):
Örgüt geliştirme bir değişme sürecidir,
Örgütün sağlık ve etkinliğini geliştirmeye yöneliktir,
Örgütü bir bütün olarak ele alır,
Örgüt üyelerinin tutum ve davranışlarını değiştirerek örgüt
kültürünü etkiler. Yapı, teknoloji ve süreçler arasındaki ilişkileri
düzenler,
Davranış bilimlerine ait bilgi ve teknikleri kullanan bir değişim
uzmanından yararlanır.
Örgüt geliştirmede sıkça doktor-hasta metaforu kullanılmaktadır. Son dönemlerde bir hastalığın sadece teşhisinin iyileşme için yeterli olmaması gibi örgüt geliştirmede de yalnızca teşhis yeterli görülmemektedir. Örgütsel teşhis (diagnosis),
problemin belirtilerini tanımak ve bu belirtilerin ana sebeplerini tanımlamaktan
oluşur. Değişimin benimsenebilmesi için çalışanların da bu değişimin gerekliliğine inanmaları önemlidir. Bu nedenle doğru ve etkili tanı önemli olmakla birlikte
onun kabulü de önem arz etmektedir (Armenakis ve Harris, 2009, s. 130).
Örgüt geliştirmenin tarihsel gelişiminde beş önemli evrenin/aşamanın etkisi belirgindir. Bunlar (Waddell, Creed, Cummings ve Worley, 2016, s. 10):
Ulusal Eğitim Laboratuvarlarında (NTL) gerçekleştirilen duyarlılık
eğitimi (sensitivity training) veya T grubu (T group) olarak bilinen
eğitimler,
Değişim yönetimi kapsamında yürütülen eylem araştırmaları
(action research),
Katılımcı yönetim uygulamaları,
Çalışma hayatının kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları (QWL),
Yapı ve kültürel değişime odaklanan stratejik değişim ve
organizasyonel dönüşüm yaklaşımları.
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Örgüt geliştirmede sosyoteknik sistem yaklaşımı
STK’larda örgüt geliştirmenin
önemli bir yere sahiptir. Sosyoteknik sistem kavteknik yönü yanında sosyal
ramı, 1960’lı yıllardan sonra Tavistock Enstitüyönünün daha fazla öne
sü’ne bağlı bir grup sosyal bilimcinin İngiltere’de
çıkacağı ifade edilebilir.
kömür madenciliği sanayisindeki teknolojinin
değiştirilmesi üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır (Cummings, 2004). Kullanılan teknoloji ile örgütün çeşitli yönleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve teknoloji ile sosyal sistemin etkileşim içinde oldukları ve bunlardan
birinin tek başına belirleyici olmadığı gözlenmiştir. Bu inceleme, Eric Trist ve K.W.
Bamforth’un çalışmasının ana konusu olmuştur. Sosyoteknik sistem ekibe daha
çok sorumluluk veren, yeni görevleri yükleyen, iş görenler için yeni yetenekler gerektiren ve uzmanlaşma sağlayan bir yöntem olmuştur. Yeni sosyoteknik sistem,
psikolojik ve sosyolojik yönden ödüllendirici, ekonomik yönden de eski sistemden daha etkilidir (Mullins, 1993). STK’lar açısından örgüt geliştirme diğer örgütlerle benzerlik göstermektedir. STK’larda örgüt geliştirmenin teknik yönü yanında
sosyal yönünün daha fazla öne çıkacağı ifade edilebilir.

Örgüt Geliştirme Süreci
Örgüt geliştirme sürecinin adımları hakkında farklı sınıflandırmalar olsa da temelde dört aşama öne çıkmaktadır. Aşamalar aşağıdaki gibidir:
Örgütsel teşhis,
Örgüt geliştirme müdahale tekniğinin seçilmesi,
Değişimin yönetilmesi,
Değişimi değerlendirme ve kurumsallaştırma.
Öncelikle örgütsel teşhis aşamasında, örgüt geliştirme çalışmalarının sağlıklı
bir biçimde yürütülebilmesi için örgütün biçimsel ve biçimsel olmayan yönlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu da ancak örgütteki mevcut durumun
teşhisiyle mümkündür. Örgüt üyeleriyle doğrudan görüşme, anket, gözlem,
örgüt içi ve örgüt dışı iletişimde kullanılan çeşitli belgelerin incelenmesi yoluyla elde edilen örgütün işleyişi, çalışanların nitelikleri, ortak değerleri, duyguları, inançları konusundaki bilgiler, örgüt geliştirme uygulamaları için önem
taşımaktadır (Özen, 2002).
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Örgüt geliştirme süreci teşhis aşamasında kullanılabilecek çok sayıda model bulunmaktadır. Bu modelleri de dikkate alarak oluşturulan aşağıdaki model, STK’larda örgütsel teşhis için kullanılabilecek bir modeldir.
GİRDİLER

• STK’nın Geçmişi
• Kaynaklar
• İnsan Kaynakları
• Finansal Kaynaklar
• İlişkiler
• Kamu ile İlişkiler
• Diğer Paydaşlarla İlişkiler

TASARIM BİLEŞENLERİ
•
•
•
•

Strateji Geliştime Kapasitesi
Örgütsel Yapı
Yönetici Kompozisyonu
İnsan Kaynakları İstihdamı
• Profesyonel
• Gönüllü
• İş Yapma Süreçlerinde
Biçimsellik (Formalleşme)
Derecesi
• Örgüt Kültürü

ÇIKTILAR
• Örgütsel Amaçlara Ulaşma
Derecesi
• Kaynakları Verimli Kullanma
Derecesi
• Hizmet Sunulanların
Memnuniyeti
• Gönüllülerin Katılımı ve
Memnuniyeti

Şekil 3. STK’lar için Örgütsel Teşhis Modeli (Erdoğmuş ve Sayın, 2018).

Örgüt geliştirme sürecinde problemlerin doğru teşhis edilmesi bir anlamda örgüt
geliştirmenin kalbini oluşturan ilk adımdır. Bu aşama, örgüt ve problem hakkında bilgi toplama ve analiz etme aşamasıdır. Bu aşamada örgütün güçlü ve zayıf
yönleri, içinde bulunduğu fırsatlar, engeller, imkânlar, kaynaklar ve mevcut problemler keşfedilmektedir (Dinçer, 2013). Örgütsel teşhis sırasında “problemin ne
olduğunu biliyorum” duygusuna kapılmadan sezgiye dayalı problem teşhisinden
kesinlikle kaçınarak sistematik ve analitik bir yaklaşımla problemin tanımlaması
yapılmalıdır. Gerçek problemin tespiti ve tanımlanması, beklenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir.
Değişim ajanı ve örgütün, gönüllü iş birliği içinde
ve uyumlu hareket etmesi önemlidir. Tespit edilen
sorun ya da sorunlarla ilgili örgütten bilgi ve veri
toplamaya başlanır. Teşhis aşamasında elde edilen
tespitlerden yola çıkılarak sisteme geri bildirim verilir. Elde edilen veriler önce analiz edilir ardından
sınıflandırılıp problem tespit edilir. Örgütsel teşhis sonuçları konusunda alıcı sistemle değişim ajanının ortak bir düşünceye sahip olması önemlidir.

Örgüt geliştirme sürecinde
problemlerin doğru teşhis
edilmesi bir anlamda
örgüt geliştirmenin kalbini
oluşturan ilk adımdır.
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İkinci olarak, örgüt geliştirme müdahale tekniğinin tasarlanması aşamasında, örgütsel teşhis aşamasındaki bulgular dikkate alınarak uygun örgüt geliştirme müdahale tekniği tasarlanır.
Değişimin yönetilmesi aşamasında, seçilen müdahale tekniğine göre değişim sürecinin uygulamasına geçilir. Yapılan faaliyet planı ve seçilen müdahale tekniğine
göre programın yürütülmesinden sorumlu olacak çalışanlar belirlenir. Değişim yönetimi sürecinde, değişime liderlik edilmesi, değişim iletişiminin doğru yapılması
ve katılımcı bir biçimde yürütülmesi, çalışanlara destek verilmesi ve değişime direncin yönetilmesi hususları öne çıkmaktadır.
Dördüncü aşamada örgüt geliştirme çabaları, sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını
belirlemek için değerlendirilmelidir. Değişimi değerlendirme ve kurumsallaştırma aşaması, değişim ajanının ve alıcı sistemin birlikte beklenilen sonuç ve sürecin
başarısını değerlendirmesini içerir. Değişim sonrası ortaya çıkan yeni durumun
yerleşmesi ve kurumsallaşması, bu aşamanın konusudur. Değişim sonrası uygulamalar gözden geçirilir ve geri bildirim yoluyla elde edilen veriler ve bulgular
değerlendirilir. Örgüt geliştirme süreklilik gösteren bir faaliyet olduğu için örgüt
geliştirme uygulamalarından gelen geri bildirimlere göre sistemde iyileştirmeler
devam eder.
Örgüt geliştirme sürecinde değişim ajanı kritik bir role sahiptir. Değişim ajanı; değişim ihtiyacının tanımlanması, vizyon oluşturulması, stratejilerin geliştirilmesi ve
uygulanması, beklenen sorunların belirlenmesi ve değişimin gerçekleştirilmesinde önemli bir işleve sahiptir (Ford, Ford ve D’amelio, 2008). Değişim ajanının hem
örgüt yöneticilerinin hem de örgüt üyelerinin güvendikleri bir kişi olması önemlidir (Eren, 1998). İlk olarak psikiyatrist Elliot Jacques tarafından başlatılan danışmanlık uygulamaları olmasına rağmen konuya
örgüt geliştirme açısından bir müdahale yöntemi
Değişim ajanı; değişim
olarak yaklaşan ve geliştiren sosyal psikolog Edgar
ihtiyacının tanımlanması,
Schein olmuştur (Balcı, 2002).
vizyon oluşturulması,
Örgütlerin büyüyüp karmaşıklaşması ve teknolostratejilerin geliştirilmesi
jinin gelişmesi ile iş bölümü ve uzmanlaşma artve uygulanması,
mış bunlar arttıkça da yöneticiler, her konuya, her
beklenen sorunların
probleme veya her çatışmaya hâkim olamamaya
belirlenmesi ve değişimin
başlamışlardır. Bu sebeple örgüt geliştirme süregerçekleştirilmesinde
ci içerisinde kurumlara hem zaman kazandıracak
önemli bir işleve sahiptir.
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hem daha kaliteli bir gelişim süreci başlatacak olan
farklı ve bu konuda uzman bir danışman/değişim
ajanından yardım alma ihtiyacı hissedilmiştir. Böyle bir ihtiyacın kurum düzeyinde olması ve kurumun bu bilince sahip olması ise örgütün değişimle
baş edebilmesi için oldukça önemli bir durumdur (Tracey, 1994).

STK’larda örgüt geliştirme
daha katılımcı yürütülmeli,
sistemin sosyal yönüne daha
fazla dikkat edilmelidir.

STK’larda örgüt geliştirme süreci diğer örgütler gibi benzer aşamaları içermektedir. Kâr amaçlı örgütlerden farklı olarak STK’ların gönüllülük yönü süreci farklılaştırmaktadır. Bu yüzden STK’larda örgüt geliştirme daha katılımcı yürütülmeli,
sistemin sosyal yönüne daha fazla dikkat edilmelidir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Örgüt Geliştirme Müdahale
Tekniklerinin Tasarlanması
Bu bölümde, örgütsel değişim ve örgüt geliştirme süreçlerinde kullanılabilecek
müdahale teknikleri; kişiler arası ve grup süreçlerine müdahale, örgüt yapı ve süreçlerine müdahale, insan kaynakları sistemine müdahale ve stratejik müdahale
başlıklarında toplanmıştır.

Kişiler Arası ve Grup Süreçlerine Yönelik Müdahale Teknikleri
Kişiler arası ve grup süreçlerine müdahalede bireyler ve ilişkileri önemli bir yer
tutar. Bu tür müdahale yaklaşımlarının esası; “insan etkili ve verimli hâle gelirse
tüm örgüt de etkili ve verimli olacaktır” ifadesidir. Buna göre STK’lar, kendi fonksiyonlarını yerine getirme ve etkili ve verimli bir şekilde amaçlarını gerçekleştirme konusunda üyelerinin kabiliyet ve kapasitelerine bağımlıdırlar. Bu nedenle bu
müdahale teknikleri, örgüt üyelerinin bazı grup ve örgüt süreçlerini deneyerek
öğrenmelerini esas almaktadır. Böylece örgüt üyelerinin, yönetimin etkinliğini
ve verimliliğini arttıracak becerileri geliştirilmektedir (Dinçer, 2013). Sivil toplum
kuruluşunun en önemli kaynaklarından biri, insan
kaynağıdır. STK’lar profesyonel ve gönüllü çalıBu tür müdahale
şanlarla önemli bir güç hâline gelebilmekte, topyaklaşımlarının esası; “insan
lumsal güç kazanabilmekte ve bu güç sayesinde
etkili ve verimli hâle gelirse
kamuoyundan geri dönüşlerle daha güçlü hâle
tüm örgüt de etkili ve
gelebilmektedir.
verimli olacaktır” ifadesidir.
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Kişiler arası ve grup süreçlerine yönelik müdahale tekniklerinde; bireyin kendi rolünü, grup ve örgüt dinamiklerini ve değişim sürecini daha iyi anlamasını sağlamak,
çalışanların çalışma isteğini ve iş doyumunu artırmak, bireyin örgütte her kademedeki çalışanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamak, bireyin bilgi, beceri, kabiliyet ve kapasitesini artırmak, bireyin kendi kendini kontrol ve yönlendirme kabiliyetini geliştirmek amaçlanmaktadır (Selvi, 2008). Özellikle STK’larda profesyonel
ve gönüllü çalışanlar için “motivasyon” önemli kavramlardan biridir. Ortaya çıkış
amaçlarından biri olan toplumsal fayda sağlama ilkesi gereğince STK’ların insan
kaynağını geliştirmeleri ve doğru yönetebilmeleri gereklidir. Gönüllü ve profesyonel insan kaynağının ilgi, beceri ve kapasitelerinin fark edilerek doğru kullanılması
ve geliştirilmesine yönelik özel çalışma ve programlar yapılmalıdır.
Kişiler arası ve grup süreçlerine yönelik müdahale tekniklerinde; davranış düzeltme veya değiştirme, etkileşim analizi, süreç danışmanlığı, duyarlılık eğitimi, tartışma grupları, hayat ve meslek planlaması, ara bulma tekniği, stres yönetimi ve
emeklilik programları uygulanabilmektedir (Dinçer, 2014).
Gruba yönelik müdahale teknikleri, örgütlerin gruplar veya çalışma takımlarıyla
amaçlarını gerçekleştirdiğini ve örgüt üyelerinin davranışlarının da çalışma grubunun kültüründen etkilendiğini varsaymaktadır. Bu sebeple grup müdahale
teknikleri, grup veya takım süreçlerini anlamaya ve iyileştirmeye çalışır (Dinçer,
2013). Gruba yönelik müdahale tekniklerinde, çalışma grubunda örgüt amaçlarının benimsenmesini sağlamak, sık sık ortaya çıkan sorunlara sinerjik çözümler
bularak örgüt içinde açık bir problem çözme iklimi oluşturmak, örgüt üyeleri arasında güveni ve desteği artırmak, planlama ve uygulamada kişilerin ve grupların
sorumluluğunu artırmak, açık bir haberleşme sistemi oluşturmak, yatay, dikey ve
çapraz olarak haberleşmenin daha yeterli hâle gelmesini sağlamak amaçlanmaktadır (Selvi, 2008).
Sivil toplum çalışmaları temelde bir takım işidir. Örneğin; proje öncesi bir grup,
çalışma alanı ve hedef kitle ilgili ön araştırma yapar; bir başka ekip söz konusu
veriler ışığında bir çalışma programı belirler, bütçe çalışması yapar, proje ortaklarını belirler; başka bir grup tüm bunların akabinde sahada projeyi gerçekleştirir.
STK’nın ölçeğine göre zaman zaman bu kadar farklı ekipler olmasa da bütün bir
proje takım işidir. Ve takım üyeleri birbirleri ile ne kadar uyumlu çalışırlarsa proje
o kadar verimli olacaktır. Bu noktada grupların sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak ya da var olan sorunları çözmek için gruba yönelik müdahale tekniklerinden
yararlanılabilir.
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STK’larda çalışmalara ve projelere uygun müdahale tekniği kullanılmalıdır. Örneğin; çalışanların yoğun stres altında kaldığı durumlarda,
gruplar arası sorunlarda ya da projelerde farklı
müdahale teknikleri kullanmak uygun olacaktır.
Kişi ve grup süreçlerine müdahalede; yüzleştirme toplantıları (confrontation meetings), gruplar arası müdahaleler (intergroup interventions)
ve büyük grup müdahaleleri (large-group interventions) öne çıkan türlerdir. Yüzleştirme toplantısı, örgütsel problem çözme için kaynakları harekete geçirmenin
bir yoludur ve özellikle stres altında olan örgütler için uygun görünmektedir. Yüzleştirme toplantısı, örgüt geliştirmede en eski süreç yaklaşımları arasındadır. Üyeleri acil sorunları tespit etmeye ve onlarla yüzleşmeye teşvik ederek büyük bir alt
sistemin veya tüm organizasyonun problem çözme kaynaklarını seferber etmeye
yardımcı olur. Gruplar arası müdahale yaklaşımları, çeşitli örgütsel sorunların çözülmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Gruplar arası müdahale teknikleri,
gruplar veya departmanlar arasındaki işlevsel olmayan çatışmaları azaltmak için
kullanılan bir yöntemdir. Büyük/geniş grup müdahaleleri, “bütün sistemin” enerjisini ve dikkatini vizyon, strateji, organizasyon tasarımı veya kültür gibi organizasyonel süreçlere odaklamak için tasarlanmıştır. Örgüt, büyük çaplı bir değişim
çabasına başlamak üzereyken veya yeni bir durumla karşı karşıya olduğunda oldukça uygundur (Cummings, 2004). Geniş gruplara müdahalede kullanılan çeşitli
yöntemler bulunmaktadır (Bartunek, Balogun ve Do, 2011), Dünya Kafe (World
Cafe), Arama Konferansı (The Search Conference), Gelecek Araştırması (Future Search) örnek yöntemlerdir.1

Büyük/geniş grup
müdahaleleri, “bütün sistemin”
enerjisini ve dikkatini vizyon,
strateji, organizasyon tasarımı
veya kültür gibi organizasyonel
süreçlere odaklamak için
tasarlanmıştır.

Örgütsel Yapı ve Süreçlere Yönelik Müdahale Teknikleri
Teknik yapısal müdahale; yeniden yapılanma, çalışan katılımı ve iş tasarımını içermektedir. Bu tür müdahale tekniklerinde öncelik, yapı ve süreçlere verilir. Yapı ve süreçlerde iyileştirme yoluyla kurumun olması gereken seviyeye ulaşması amaçlanır.
Hızlı değişen ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve çevresel değişimler, organizasyonların katı bürokratik yapılardan esnek tasarımlara doğru geçişini zorunlu

1

Bu yöntemler hakkında detaylı bilgi için bkz. Arena, 2009; Manning ve Faisal Binzagr, 1996.
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kılmaktadır. Bu bağlamda örgütler değişimlere cevap verebilmek için yeniden yapılanmaya gitmektedir. Yeniden yapılanma ile farklı görevler arasında daha sıkı
bağlantı ve koordinasyon sağlamak için kuruluşun temel çalışma süreçleri kökten
tasarlanır. Yeniden yapılanma ile iş akışlarının hızlanması, görevlerin daha hızlı yapılması ve performans artışı ortaya çıkar. Yeniden yapılanma sürecinde bilgi
teknolojileri, çalışanların iş süreçlerini daha etkin bir biçimde koordine ve kontrol
etmelerine imkân tanır (Cummings, 2004, s. 315). Bu yeni örgütlenme biçimleri,
yenilikçi ve uyarlanabilir bir niteliğe sahip olup başarılı bir şekilde çalışması için
daha yüksek nitelikli yönetim becerileri gerektirir. Bu durum düzenli iş akışları sağladığı için genellikle daha az yönetici ve çalışan gerektirmektedir. Yapısal tasarıma
yönelik müdahaleler yoluyla örgütler, geleneksel işlevsel yapılardan süreç temelli,
hizmet alanlar merkezli ve ağ yapıları gibi daha bütünleştirici ve esnek formlar
oluşturmaya çalışırlar (Cummings, 2004, s. 315). Sivil toplum kuruluşları gönüllü
yapılanmalar olması ve kuruluşunda yer alanlar tarafından çok fazla benimsenmesi, zaman içerisinde kurumun sabit ve durağan bir yapıya dönüşmesine neden
olabilmektedir. Bu da zamanla kaynakların azalmasına, verimliliğin düşmesine ve
bir süre sonra oluşumun hayatını idame ettirememesi anlamına gelmektedir. Hemen hemen her STK büyümek, gelişmek, daha fazla insana ulaşmak için faaliyet
göstermektedir. Normal şartlar altında düzenli bir büyüme gösteren STK’ların da
kurulduğu zamanki kaynakları ile zaman içerisindeki kaynakları değişim göstermektedir. Bu kaynakların yönetimi elbette ilk günkü gibi olmayacaktır. Bilgi yönetim sistemlerinden insan kaynağına kadar farklı bir yapı söz konusu olacaktır.
Bu farklılıklara uyum sağlamak için kâr amacı güden kuruluşlarda olduğu gibi
yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu yeniden yapılanma ihtiyacına
yanıt veren kurumlar, şartlara uyum sağlayıp yaşamlarına daha kolay devam edebilmekte, değişime direnen STK’lar ise bir düşüş, bir geriye gidişle karşı karşıya
kalmaktadırlar. STK’larda toplumsal faydayı en üst düzeye çıkarmak için yeniden
yapılanma önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışan katılımı, örgüt çalışanlarının örgütsel performansı ve çalışanların refahını
etkileyen kararlara katılımını arttırmayı amaçlamaktadır. Çalışan katılımını destekleyen dört teFarklı görevler arasında
mel unsurdan bahsedilebilir (Cummings ve Wordaha sıkı bağlantı ve
ley, 2014, s. 351). Bunlardan birincisi, güçlendirme
koordinasyon sağlamak için
(empowerment) olup insanları işle ilgili kararlar
kuruluşun temel çalışma
vermeye yetecek yetkiye ve bu konuda psikolosüreçleri kökten tasarlanır.
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jik olarak kendini güçlü hissedeceği inanca sahip olmayı içerir. İkinci olarak bilgi
paylaşımı yoluyla çalışanların ilgili bilgilere zamanında erişimine imkân sağlanır.
Örgütler, gerekli bilgilerin karar yetkisine sahip kişilere serbestçe akmasını sağlayarak bunu destekler. Çalışanların katılımda önemli üçüncü unsur, bilgi ve becerilerini (knowledge and skills) kullanma yoluyla çalışan katılımını sağlamaktır.
Çalışanların katılımı, yalnızca çalışanların iyi kararlar vermek için gerekli bilgi ve
becerilere sahip olması durumunda örgütsel etkinliğe katkıda bulunur. Örgütler,
üyelerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için eğitim ve gelişim programları sunarak
bunu kolaylaştırabilir. Bu tür bir öğrenme, görevleri yerine getirme, karar verme,
problem çözme ve işin nasıl yürüdüğünü anlama konularında çalışana katkı sağlar. Çalışan katılımda önemli bir diğer unsur ise ödüllendirmedir. Ödüllerin insanların katılımı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Profesyonel ve
gönüllü çalışanların STK’larda bulunmasının temel motivasyonlarından biri, aidiyet duygusudur. Bu da kendilerini ne kadar kurumun parçası hissettikleri ile yakından ilgilidir. Kararlarda söz haklarının olması, yetki sahibi olmaları, kurum içinde
özellikle kendi alanları ile ilgili bilgilere rahat erişimleri ve çalışmalar sonucunda
ödüllendirilmeleri, örgütsel performansa katkı sağlayacaktır.
İş tasarımı, yüksek düzeyde çalışan memnuniyeti sağlamak için yapılan düzenlemelerdir. İş tasarımında bir ürün veya hizmet üretmek için insanlar arasındaki
etkileşimi azaltıp süreci yalınlaştırma ve standartlaştırma üzerinde durulur. İş tasarımında süreç iyileştirme yanında motivasyonu artırmaya yönelik teknikler de kullanılır. Bu kapsamda iş zenginleştirme, yüksek düzeyde anlam oluşturma, takdir
etme ve çalışanlara geri bildirim verme gibi teknikler uygulanır. İş tasarımı sırasında iş sistemlerinin hem sosyal hem de teknik yönlerini optimize etme amaçlanmalıdır (Cummings, 2004, s. 376).

İnsan Kaynaklarına Yönelik Müdahale Teknikleri
Örgüt geliştirme ile örgütlerin hem etkinliği hem de verimliliği arttırılarak, örgütü
daha başarılı hâle getirmek amaçlanmaktadır. Örgütlerin değişim ve gelişiminde
önemli bir faktör olan insan kaynaklarına yönelik müdahale, son dönemlerde öne
çıkan müdahale tekniklerinden biri olarak kabul edilmektedir. İnsan kaynaklarına
müdahale teknikleri öncelikle performans yönetimi, yetenek yönetimi ve çalışan
farklılıklarını ve iyi olma hâlini yönetmeye odaklanır.
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Örgütlerin sahip olduğu insan sermayesinin rekabetçi üstünlüğün temel kaynağı
olarak görülmesiyle birlikte insan kaynaklarına yatırım ve bu yönde çalışmalar artmıştır. İnsan kaynaklarına müdahale teknikleri, çalışanların anlama ve kavrama kabiliyetlerini geliştirme, çalışanların iş yapabilme ve iş yaptırabilme becerilerini artırma, hızlı ve etkin sorun çözebilme gibi becerilerini geliştirmeyi amaç edinmektedir.
Performans yönetimi, temel olarak bireysel ve grup performansını doğrudan etkileyen faktörlerin belirlenmesi, nitel ve nicel hedef belirleme, performans değerleme ve ödüllendirme sistemini içermektedir. Performans yönetiminin başarısı için
bireysel, grup ve örgüt düzeyinde performansın birbiriyle ilişkili ele alınması gerekir. Bu müdahale tekniği, diğer tekniklere kıyasla daha yeni olsa da iyi uygulandığında çalışan ve grup performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Performans
yönetimi, iş performansını artırma, hedeflere ulaşma, çalışan katılımını sağlama ve
çalışan motivasyonunu ve tatminini arttırmaya yardımcı olmaktadır.
Hedef temelli performans yönetimi, hedeflerin tespiti, bu hedefler için hazırlık
yapma, hedeflerin takibi ve gözden geçirilmesini sağlayan bir müdahale tekniğidir. Bu model, belirli bir periyotta astın hedefleri üzerinde, üst ve astın anlaştığı ve
bu hedefleri, astın nasıl daha iyi başarabileceğinin periyodik olarak görüşüldüğü
bir sistem üzerine kurulur. Bu yaklaşımla birey ve işletme hedefleri bütünleştirilerek çalışanların işe güdülenmesi, eğitimi ve örgütün başarısını geliştirme amacı
güdülmektedir (Cummings ve Worley, 2014, s. 425).
Çalışan katılımı, bireylerin sürece dâhil olması ve tatminini sağlamaktadır. Araştırma
sonuçlarına göre pasif katılımın olduğu değişim programlarında çalışanların tatmin
düzeyi düşmektedir. Buna karşılık katılımın aktif olduğu değişim modellerinde çalışanlar, değişim sürecinde kendileri açısından yeni fırsatlar ortaya çıkarma olanağına
kavuşmaktadırlar. Ayrıca aktif katılıma sahip programlarda çalışanların yeni şeyler
öğrenmede daha başarılı oldukları gözlenmiştir (Scharitzer ve Korunka, 2000).
Performans yönetiminde hedef belirleme ve ödüllendirme sistemi arasında önemli
bir bağ bulunmaktadır. Çalışanlara verilen geri bildirim, çalışanlar ve iş gruplarının
hem kendi durumlarını görmeleri açısından önemli olurken hem de bu bilgi, iş sonuçlarını iyileştirmek için kullanılabilmektedir. Performans değerlendirmelerinin
katılımcı ve geliştirici olması önemlidir. Ödüllendirme sistemi ile çalışanı güçlendirme, arzu edilen performansın devamı ve geliştirilmesi amaçlanır. Bu müdahale
tekniğinde, geleneksel iş temelli sistem yerine performans ve verimliliğe dayalı
ödemeler öne çıkmaktadır. STK’larda performans sistemi kurulması, hedef bazlı
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çalışma ve ödüllendirme, dikkatli yürütülmesi gereken konulardır. Bu çalışmaların
STK gerçekleri ve STK değerlerine uygun yürütülmesi, gönüllülüğü düşürmemesi
önemlidir. STK’larda insan ilişkileri hem kurum içinde hem de kurum dışında temel bir kavramdır. Bireyin yaptığı iş içinde bulunduğu grubu, grubun yaptığı iş
kurumu etkilemektedir. Çalışanlar arasındaki uyum, çalışanların süreçlere katılımı,
hedef belirleme, üst birim/yönetim tarafından verilen geri bildirimler, güdülenme
sağlamakta bu da kurumu başarıya taşımaktadır.
Yetenek yönetimi, doğru işe, doğru zamanda, doğru kişiyi yönlendirmek olarak
tanımlanabilir. Yetenek yönetimi ele alınırken üç farklı husus karşımıza çıkmaktadır. Birincisi, yetenek yönetimi, temel insan kaynakları işlevleri ve uygulamaları
yanında yedekleme yönetimi gibi özel alanları da kapsamaktadır. İkinci bakış açısında, yetenek yönetimi denilince yetenek havuzu kavramına odaklanılmaktadır.
Üçüncü bakış açısında ise yetenek yönetimi organizasyonun sınırlarını ve özel pozisyonları göz ardı etmeksizin genel yeteneklere odaklanmaktadır.
Bu bölüm, üç ana insan kaynakları müdahalesini içermektedir; koçluk ve mentörlük müdahaleleri, kariyer planlama ve geliştirme müdahaleleri, liderlik ve yönetim
geliştirme müdahaleleri. Bu tür değişim programları genellikle insan kaynakları
uzmanları tarafından gerçekleştirilmesine rağmen örgüt geliştirme uygulayıcıları
bu alanlarda yetenek kazanmakta ve artan şekilde bu müdahalelerde yer almaktadırlar (Cummings, 2004).
Koçluk müdahaleleri, bireylere yardım etmeyi amaçlamaktadır. Bu müdahale tekniği,
diğer örgüt geliştirme müdahalelerinin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen bireylerin kendi hedeflerini açıklığa kavuşturmaları, olası engellerle başa çıkmaları, değişime öncülük etmeyi öğrenmeleri ve kendi performanslarını geliştirmeleri üzerinde
durmaktadır. Koçluk uygulamasında, ilişkinin kurallarının oluşturulması, değerlendirme yapılması, sonuçların paylaşımı, eylem planı geliştirilmesi, eylem planının
uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi basamakları bulunur (Cummings ve
Worley, 2014, s. 451). Koçluk, çalışanların planlarına yardım eden, olası zorlukları vurgulayarak danışma desteği veren, katılımı güçlendirmek için duygusal destek sağlayan bir süreçtir. Koçlukta “yapabilirsin” anlayışı bulunmaktadır. Koçluk sürecinde,
çalışanların kendi kendine yeterlilik duyguları desteklenir (Gruman ve Saks, 2011).
Kariyer yönetimi müdahalesi ve liderlik-yönetim geliştirme müdahaleleri ile örgütler, değerli iş gücünü tutma ve geliştirmeyi hedefler. Kariyer yönetimi, insanlara iş,
meslek ve kariyerlerinin farklı evrelerinde gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaya
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yardımcı olur. Çalışanların, değer, ilgi ve kabiliyetlerinin belirlenmesi, alternatif
kariyer yollarının incelenmesi ve bu konuda plan yapılması, kariyer yönetiminin
amacıdır. Kariyer yönetimi, çalışanların kariyer hedeflerine ulaşması hususunda
yardımcı olur. Bu yöndeki etkili çaba, çalışanın örgütsel hedeflerle bütünleşmesi, örgütün insan kaynakları ihtiyaçlarının karşılanması ve çalışanların kişisel ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar (Erdoğmuş, 2003). Koçluk, kariyer yönetimi, liderlik
geliştirme gibi programlar, örgüt geliştirme uygulamasının bir parçası olarak ve
insan kaynakları uzmanları tarafından yürütülmektedir.
Yönetim ve liderlik geliştirmede önceden belirlenmiş yetkinliklere göre yöneticilik ve/veya liderlik becerileri kazandırma programlarına göre yürütülür. Liderlik ve
yönetim geliştirme bugün en popüler örgüt geliştirme müdahalelerinden biridir.
Liderlik ve yönetim geliştirme basamakları; ihtiyaç analizi, eğitim amaçlarının belirlenmesi ve buna göre eğitimlerin tasarlanması, eğitimin uygulanması ve eğitimin etkinliğinin ölçülmesi olarak sıralanabilir. Yönetici ve liderlik eğitimleri uzun
vadeli programlar olup proje, rotasyon, görevi gruplara dâhil etme gibi uygulamalarla birlikte ve bütünleşik ele alınır.
Sivil toplum kuruluşlarının önemli sorunlarından biri de nitelikli iş gücüne ulaşabilmek ve iş gücünü tutabilmektir. Bu konuda STK’ların en temel sorunlarından
biri, görev tanımlarının net olmayışıdır. STK’larda herkesin her işi yapacağı anlayışı
yerine büyümeye paralel iş tanımlarının profesyonel ve gönüllü çalışanlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda
hem görevin tanımı hem de görev için gerekli nitelikler doğru tanımlanmalıdır.
Hem profesyonel hem gönüllü çalışanların işe alımlarında işlerin kişilerin özellikleri ile uyuşmasına dikkat edilmelidir. Çalışanların görev tanımları ve yetenekleri
doğrultusunda sınırlamaya gidilip alanlarında uzman olmaları sağlanmalı ve gereğinden fazla iş yüküyle motivasyonlarının düşmesinin önüne geçilmelidir. Çalışanlara geri bildirim verme ve takdir etme de yüksek düzeyde çalışan memnuniyetine katkı sağlayacaktır.
Profesyonel ve gönüllü çalışanların işe alımlarında yapılacak detaylı görüşme ve
hatta mümkünse uygulanacak testler, kuruma, kişiler hakkında detaylı veri sunacaktır. Bu da işe alımı yapılacak kişilerin en verimli hangi alanda değerlendirilebileceği ile ilgili sağlıklı bilgileri ortaya koyacaktır. Temel olan doğru kişiyi doğru işe
yerleştirmek olmalıdır. Kişilerin devamlılığını sağlamak sadece doğru işe yerleşmeleri ile mümkün olmamaktadır. Hizmet içi eğitimlerle kişilerin hem alan bilgileri
güncellenmeli/desteklenmeli hem de kurum ile bağları güçlendirilmelidir. Bu ça277
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lışmalarda temel olan hususlardan biri, kâr amacı güden kuruluşlarda olduğu gibi
bu çalışmaların profesyonellik gerektirmesi sebebiyle insan kaynakları uzmanları
tarafından gerçekleştirilmesidir. Fakat sivil toplum kuruluşlarının kısıtlı olan bütçeleri göz önüne alındığında en azından işe alımı yapacak kişilerin bu hususları
gözetmesi önemlidir.
Çalışan farklılıklarını ve iyi olma hâlini yönetme, diğer bahsedilmesi gereken müdahale teknikleri arasındadır. Bu kapsamda çalışanların; demografik farklılıkları,
kuşak farklılıkları, çalışan stresi gibi konular ele alınır. Bu kapsamda insan kaynakları uygulamaları bu farklılıkları yönetebilmek için tasarlanır. Aynı zamanda bu
müdahale türü, yaş, cinsiyet, ırk, engellilik, kültür ve değer akımları gibi daha karmaşık olan bir dizi insan kaynakları taleplerine de cevap bulmaya çalışır. Yine bu
tür örgütsel müdahale teknikleri, evlilik sorunları, bağımlılık sorunları, duygusal
bozukluklar ve finansal krizler gibi problemler sırasında çalışanlara ve ailelerine
yardım etmeye yöneliktir. Değişen demografik yapı, kâr amacı güden kuruluşlar
gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşları da etkilemektedir. Değişen meslekler, çalışma şekillerinin değişimi, çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarının değişimi, çalışma
yaşamında da değişimi zorunlu kılmaktadır. STK’larda da günümüzde değişen bir
çalışan profilini, çok kültürlülüğü, farklı değerleri de göz önüne alarak bir yönetim
anlayışı benimsenmelidir.

Stratejik Müdahale Teknikleri
Stratejik müdahale teknikleri, örgüt geliştirmeyi küçük iyileştirmeler veya aşamalı
bir süreç olarak ele almak yerine örgütün kendisini ve çevresini görme biçimini
değiştirmeye odaklanmaktadır. Stratejik müdahale teknikleri; transformasyonel
değişim, sürekli değişim ve transorganizasyonel değişimi içermektedir.
Transformasyonel değişim, kuruluşun yapı veya teknolojisindeki büyük değişiklikleri içerir ve örgütleri organize etmek ve yönetmek için yeni bir paradigma gerektirir. Bu temel değişiklik, örgütlerde niteliksel olarak farklı algılama, düşünme
ve davranış biçimlerini kapsar. Süreçte üst düzey yöneticilerin aktif bir liderlik rolü
üstlenmeleri gerekmektedir (Cummings, 2004). Bu çerçevede üç çeşit müdahale
tartışılmaktadır (Cummings ve Worley, 2014, s. 505): Entegre stratejik değişim (integrated strategic change), organizasyon tasarımı (organization design) ve kültür
değişimi (culture change).
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Entegre stratejik değişim, tek bir organizasyon veya iş birimini hedefleyen kapsamlı bir örgüt geliştirme müdahalesidir. Dış ve iç bozulmalara cevap vermek için iş
stratejisinin ve organizasyon tasarımının birlikte değiştirilmesini gerektirir. Stratejik
bir değişim planı, üyelerin mevcut stratejik yönelim ile gelecekte istenen stratejik yönelim arasındaki geçişi yönetmelerine yardımcı olur. Organizasyon tasarımı;
yapı, iş tasarımı, insan kaynakları uygulamaları, yönetim ve bilgi sistemleri de dâhil
olmak üzere örgütün “mimarisini” oluşturan farklı unsurları ele almaktadır. Üyelerin
davranışlarını stratejik bir yöne yönlendirmek için bu bileşenlerin birbiriyle uyumu
sağlanır. Kültür değişimi ise üst düzey yöneticilere mevcut kültürü tanımaları ve
örgütsel davranışların altında yatan temel varsayımlarda ve değerlerde gerekli değişiklikleri yapmalarına yardımcı olmayı içerir. Kurum kültürünün değişimi oldukça
güçtür. Bir kurumun kültürü, organizasyon üyeleri tarafından az ya da çok paylaşılan varsayımlar, değerler ve normlardır. Araştırmalar, kültürün strateji oluşturma ve
uygulamanın yanı sıra örgütün yüksek performans elde etme yeteneğini de etkileyebileceğini göstermiştir. Daha büyük ölçekli STK’lar için uygulanabilir görünen
transformasyonel değişim içinde strateji, teknoloji, kurum kültürü gibi kavramları
barındırırken üst düzey yöneticilerin aktif olduğu bir süreci içermektedir.
Sürekli değişim, süreçleri örgüt geliştirme için nispeten yenidir ve hâlâ geliştirilmektedir. Zamanlamanın kritik olduğu, teknolojik değişimin hızlı olduğu, yüksek
teknoloji gibi yüksek değişkenliklerin olduğu ortamlarda faaliyet gösteren örgütlere uygundur. Sürekli değişim müdahaleleri, özel bir strateji ve organizasyon tasarımının oluşturulmasına ve uygulanmasına odaklanmak yerine temel yapıların,
süreçlerin ve faaliyetlerin oluşturulmasına yönelir. Bu süreçte öğrenme, değiştirme ve adapte olmaya odaklanılmaktadır.
Transorganizasyonel değişim, diğer örgütlerle birleşme veya ağ kurma dâhil olmak üzere tek bir örgütün ötesine geçen müdahaleleri açıklamaktadır. Bu çok
örgütlü değişim programları, örgütlerin oldukça karmaşık ve hızla değişen ortamlara ayak uydurmak için sınırlarını genişlettiği için örgüt geliştirmede daha yaygın
hâle gelmektedir. Burada üç çeşit müdahale söz konusudur: Birleşmeler, stratejik ittifaklar ve örgüt ağları. Örgütler, temel yetenekleri ve kaynakları kazanmak,
daha büyük ölçekte faaliyet göstermek ve yeni faaliyet alanlarına girmek için diğer
örgütlerle birleşebilir. Maliyetleri ve uzmanlığı paylaşmak için diğer kuruluşlarla
stratejik ittifaklar kurabilirler. Ağ örgütlenmeleri ise bir grubun veya bir örgütün
gerçekleştirmesi zor ya da tek bir kurumun çözmesi için çok karmaşık ve çok yönlü
sorunları çözmek için oluşturulur (Cummings ve Worley, 2014, s. 561). STK’lar kay279
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nakları verimli kullanmak, başka bir örgütün tecrübesinden faydalanmak, uzman
olduğu alanda tecrübesini paylaşmak ya da çalışılması zor bir alanda bir başka
örgütün kendine yardımcı olması için de iş birliklerine gidebilir. Kaynakların sınırsız olmadığı ve yapılması gereken çok fazla çalışma olduğu düşünüldüğünde iş
birliklerinin bir kültür olarak STK’lara yerleşmesi oldukça önemlidir.

Sonuç
STK’lar çalışmalarını devam ettirebilmek, hızlı ve önceden belirlenemeyen değişimle baş edebilmek için geçmiş yıllara göre daha çok kendilerini yenileme,
yapılarında, süreçlerinde daha fazla değişiklikler gerçekleştirme ya da esnek bir
yapı kazanmak durumundadırlar. Çünkü ancak yeniliğe açık örgütler, değişim ve
çevresine uyumla birlikte hayatta kalabileceklerdir. Bu durum STK’ları, değişim ve
kendilerini geliştirme ihtiyacı ile karşı karşıya bırakmakta bununla birlikte STK’nın
ihtiyaç duyduğu donanım için araştırma ve uygulama çabaları ortaya çıkmaktadır.
Örgüt geliştirme, sosyoteknik sistem yaklaşımını benimser ve bir süreç olarak bazı
adımları ve uygulamaları içerir. Örgüt geliştirme sürecinde birey ve gruba yönelik
müdahale teknikleri, organizasyon yapısı ve süreçlerine yönelik müdahale teknikleri, insan kaynaklarına yönelik müdahale teknikleri ile stratejik müdahale teknikleri gibi birtakım teknikler yoluyla örgütlerde değişimin planlı yürütülmesini
amaçlar. Örgüt geliştirme sürecinde, örgütün içinde bulunduğu çevre, örgütün
yapısı, sahip olduğu kültür gibi özellikler değerlendirilerek en uygun değişim yaklaşımı tercih edilerek örgüt bazında iyileştirmelere gidilir.
Örgüt geliştirme faaliyeti, uzun süreli ve devamlılık gösteren oldukça karmaşık bir
süreçtir. STK’nın yapısı, büyüklüğü, içinde bulunduğu çevre koşulları, kaynakları
geliştirme sürecinde göz ardı edilemeyecek unsurlar arasında yer almaktadır. Bu
süreçte iç ve dış tüm faktörleri göz önüne alarak her STK kendi yapısına has geliştirme teknikleri uygulamalıdır. Bu kapsamda destek alınacak değişim ajanı (danışmanlık), teşhis, bireye ve gruba yönelik müdahale teknikleri, sosyoteknik sistem
ve insan kaynakları müdahaleleri konusunda uygun tercihler yapılmalıdır.
İnsanın, STK’ların en önemli sermayelerinden biri olduğu düşünülürse bu sermayenin güçlendirilmesi, desteklenmesi ve değişen koşullara adapte edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar artmış ve alanda uygulanabilecek müdahale teknikleri ortaya çıkmıştır. Bu müdahale
tekniği, STK’lara göre değiştiği gibi müdahale edildiği zaman/dönem de önemli
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olmaktadır. İnsan kaynakları ile ilgili bir müdahale tekniği uygulanacaksa STK için
uygun olan performans yönetimi, yetenek yönetimi ya da iş gücü çeşitliliğinin/
refahının yönetimi uygulamaları tercih edilmeli ve STK’ların değişim ve gelişimine
katkı sağlanmalıdır.
STK’larda örgüt geliştirme sürecinde değişimi sadece küçük iyileştirmeler veya
aşamalı bir süreç olarak ele almak yerine STK’ların kendilerini ve çevrelerini görme
biçimini değiştirme de önem arz etmektedir. Bu kapsamda STK’lar, kaynakları verimli kullanmak ve başka bir STK’nın tecrübesinden faydalanmak gibi gerekçelerle
stratejik iş birliklerine gitmeye yönelik bakış geliştirme ve uygulama yolunu tercih
etmelidirler.
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Bu metin Kurumsal Gelişim Akademisi’nde 17 Şubat 2018 tarihinde yapılan
“Farklı Kültürlerde İş Yapmak” başlıklı konuşmadan genişletilerek hazırlanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Faaliyetleri

Giriş
Sivil toplum kuruluşları son yıllarda uluslararası alanda da faaliyet göstermeye
daha fazla yoğunlaşmaktadır. STK faaliyetlerinin uluslararası boyutu, ulusal boyutta yürütülen faaliyetlere göre bazı farklılıklar göstermektedir. STK’ların uluslararası
faaliyete başladıkları zaman politik, hukuki, sosyal ve kültürel birtakım faktörleri
dikkate almaları gerekmektedir.
STK’ların uluslararası faaliyetlerinin sistematik ve bilgi temelli yürütülmesi, ileride
ortaya çıkması muhtemel pek çok sorunun da önüne geçmek anlamına gelmektedir. Uluslararası faaliyetlerin yürütülmesi sırasında operasyonel iş ve işlemler, muhasebe ve finansman işlemleri, insan kaynakları istihdamı, hukuki konular gibi bir
dizi uzmanlık alanına ve uluslararası deneyime ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu metnin oluşturulmasındaki temel amaç; iyi niyetlerle sahaya inerek sahada hiç
hesap edilmemiş zorluklarla karşılaşılması durumunda yapılabilecekler konusunda bir öngörüye sahip olmanın önemine vurgu yapmaktır. Operasyonlar ne kadar
mükemmel planlanırsa planlansınlar uygulama esnasında mutlaka zorluklar ve
plan değişiklikleri oluşur. Bunlarla mücadele edip operasyonu tekrar hedeflenen
amaca doğru yönlendirebilmek de ön çalışmanın doğru ve sistematik yapılmasıyla mümkün olacaktır.
Bu bölümde STK’ların uluslararası faaliyetlerini planlarken dikkate alması gereken
temel konular ele alınmaktadır. Bu kapsamda bu bölüm, uluslararası operasyonların planlanması ve sahada dikkat edilmesi gerekenler başlıklarından oluşmaktadır.

Uluslararası Operasyonları Planlamak
Uluslararası operasyonların planlaması; amacın belirlenmesi, çalışma bölgesine
gitmeden bilgi toplanması, detayların planlanması, sahada önce gözlem yapma ve
sonra harekete geçme, yerel ilişki ağının kurulması, yerel şartların dikkate alınması
ile sürdürülebilir ve denetlenebilir bir sistem kurulması başlıklarından oluşmaktadır.
Bu bölümde bu başlıklar sırasıyla açıklanmaktadır.

Amacın Belirlenmesi
Uluslararası operasyonların planlanmasında ilk
adım şu şekilde ifade edilebilir:

Ulaşılabilir ve açık bir amaç
ortaya koy. Üzerinde uzlaşı
sağla.

“Ulaşılabilir ve açık bir amaç ortaya koy. Üzerinde uzlaşı sağla.”
Yurt dışında iş yapmaya karar verildiğinde izlenecek yol önemlidir. Hızlı davran287
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mak önemli olmakla birlikte hemen sahaya inmek yerine önce konu hakkında zihinsel çaba içine girilmeli, belli planlamalardan sonra uygulamaya geçilmelidir.
Planlama yaparken belli kıstasları gözeterek bölgede ne kadar kalınacağını planlamak söz konusu bölgedeki yasal sınırlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.
Bu sebeple planlama aşamasında:
Ulaşılabilir bir amaç belirlenmeli,
Amaç spesifik hâle getirilmeli.
Amacın net olmaması zaten karmaşık bir bölgede çalışma yapan kurumu sınırlandırmış olacak bu da başarıyı olumsuz etkileyen bir faktör olacaktır. Tek bir amaç ortaya konulmalı ve çalışmanın kiminle ortak yapılacağı belirlenmelidir. Çalışmanın
birlikte yapılacağı paydaş kurumun bu konudaki yaklaşımı önemlidir. Bu kurumla
ortak bir hedef/amaç konusunda bir uzlaşı olmalıdır. Amaç belirlendikten sonra revizeler gerekecektir. Uzlaşıya varılmadıysa bu aşamada da sorunlar çıkması
muhtemeldir.
Amaç oluşturduktan sonra aşağıdaki gibi bazı soruları sormak gerekmektedir:
Ne yapmayı planlıyoruz?
Nasıl yapmayı planlıyoruz?
Kiminle yapmayı planlıyoruz?

Çalışma Bölgesine Gitmeden Bilgi Toplanması
Çalışma bölgesine gitmeden yapılacakları şu şekilde kısaca ifade edebiliriz:
“İstişare et. Bilgi biriktir. Düşün. Notlar al.”
Çalışma bölgesine gitmeden mümkün olduğunca fazla veriye ulaşmak gerekli
unsurlardandır. Bu veri, ülke hakkında hâlihazırda sözlü olarak ulaştığınız yakın
çevredeki tecrübeleri sorgulamaya, çapraz kontroller sağlamaya, yanlış yapılan
uygulamaları fark edebilmeye yardımcı olur. Bu bilgi, ülkeye veya o coğrafyaya
ait öne çıkan ne varsa operasyon henüz daha olgunlaşmadan ortaya dökülür. Birden fazla güvenilir olduğunu düşünülen kaynakta tekrar edegelen ortak noktalar çalışma bölgesi
İstişare et. Bilgi biriktir.
hakkındaki en önemli unsurları oraya gitmeden
Düşün. Notlar al.
ortaya koyar. Bu kapsamda:
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Ülkelerin yaşam maliyet indeksleri, suç indeksleri, sağlık imkânları, taksi fiyatları, trafik durumu, yiyecek, giyecek, konaklama koşulları, sinema, restoran fiyatları
ulaşılabilir bilgilerdir. Bu bilgilere numbeo.com ve expatistan.com sitelerinden
ulaşılabilir. Bu siteler, farklı ülke ve şehirlerde yaşayan kişilerin sisteme girdikleri
yerel verilerle ortaya çıkan ülke ve şehir bilgilerini içerir. Sorunlu ve savaş olan
bölgeler, yabancıların az bulunduğu bölgeler hakkında güvenilir veriye ulaşmak
bu sitelerden zor olacaktır.
Bunlara ilaveten insan ve topluma dair bilgilere de ulaşılması mümkündür. Hükûmet, ekonomi, enerji, iletişim, taşımacılık, askeriye ve güvenlik bilgilerine de ulaşılabilir. Bu genel bilgiler, sahadaki operasyonun planlamasında alınacak kararların
doğru ve veri temelli olmasında yardımcı olacaktır.
Bunların dışında seyahat blogları ve daha önce bölgeye gitmiş kişilerle konuşmak
da bölgeyi ve insanı tanımak için elverişli verilerdendir. Sosyal medya üzerinden
seyahat eden kişilere ulaşmak da bir yol olabilir. Çoğunlukla Instagram üzerinden
seyahat notlarını paylaşan yabancı ve Türk kişilere ulaşılarak yerel durum ve bölge
hakkında bilgi alınabilir. İlk varışta konaklama ve diğer ihtiyaçların karşılanması
için gerekli olacak güvenilir yerel kişilerin iletişim bilgileri edinilebilir. STK’ların
planlanan bölgede veya yakınında operasyon yapmış tecrübeli çalışanlarına veya
gönüllülerine ulaşıp tecrübelerinden faydalanmak önemlidir.
Bölgeye giden kişilerin nerede ve ne kadar sürede faaliyet yaptığı da objektif değerlendirme açısından göz ardı edilmemelidir. Bu kişilerin özellikle “zor bölgelerdeki” tecrübeleri çok değerli bir kaynaktır. Bu bilgiye internetten ulaşmak mümkün
olmayabilir. Ulaşılsa da bunların dönemsel olmaları, güncel olmamaları ve farklı
bir bakış açısından yazılmış olmaları durumu sağlıklı veriye ulaşmaya engeldir.
İnternet önemli veri tabanlarından biridir. Fakat sadece Türkçe yapılacak aramalar
sınırlı olacaktır. Bu sebeple aramaların İngilizce ağırlıklı yapılmasında fayda vardır.

Yerel Kültür ve Yaşam
STK’lar uluslararası faaliyetleri kapsamında gidilecek ülke veya bölge hakkında şu
sorulara cevap bulmaya çalışmalıdırlar. Temel sorular:
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Hedef neresi?
Nasıl bir ülke?
Yaşam şartları nedir?
Yerel halk nasıl yaşar?
Ne ile geçinir?
Neye inanır?
Kültürel denge unsurları var mı, varsa nelerdir?
Yabancılara/Türklere nasıl bakılır?
Nasıl gidilir?
Tehlikeler nelerdir?
Salgın hastalık var mı?
Aşı olmam gerekir mi?
İklim nasıl?
Seyahat için en uygun mevsim nedir?
Savaş bölgesi mi?
Güvenlik ne düzeyde?
Yabancı STK’lara nasıl bakılıyor?
Politik durum nasıl?
Çatışma alanları neler?
Ana akım gruplar kimlerdir?
Liderleri kimler?
Tarihindeki ana çatışmalar nelerdir?
İnsanlarla iletişimde en çok dikkat edilmesi gereken şey nedir?
Kültürel bir köprü olabilecek ortak değerlerimiz var mı?
Çalışmanın sağlıklı yürüyebilmesi adına özellikle yerel yaşam ve kültür hakkında
edinilecek bilgiler hayati öneme sahip olacaktır.
Bölge konusunda yanıt bekleyen sorular ise:
Buraya nasıl gireceğim?
Girdiğim zaman bu bölgede nasıl yaşamımı sürdürebileceğim?
Bu tür finansal ve hukuki sorular yanıt beklemektedir. Bu sorular, çalışma yapılacak
bölge ve çalışma alanına göre de farklılık gösterebilecektir.
Örneğin; Afrika’da bir bölgede su kuyusu açılacaksa bunun için ekipman var mı?
Yerel imkânlardan yararlanılabilir mi? Yoksa en yakın hangi bölgeden getirme imkânı var? Ya da doğal afet veya savaş bölgesinde operasyon yaparken lojistik işleri
nasıl yönetilecek? Gibi soruların yanıt bulması gerekmektedir.
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Paydaşlar
STK’lar uluslararası faaliyet kapsamında bir ülke ya da bölgeye gitmeden önce şu soruları sormalı ve bunlara göre hazırlık yapmalıdırlar. Cevaplanması gereken sorular:
Yerel tanıdık var mı?
Türk misyonları var mı?
Orada bulunmuş birini tanıyor muyuz?
Yardım isteyeceğimiz kişiler ne kadar güvenilir?
Bizim gibi düşünen yerel kişiler var mı, varsa onlara nasıl ulaşılır?
Benzer iş yapan kuruluşlar var mı, varsa onlar nasıl operasyon
yürütüyor?
İş birliği yapılabilecek güvenilir yerel STK’lar var mı?
Komşu ülkelerde Türk misyonları var mı?
Türkiye’deki paydaşlarım kimler?
Yerel paydaşlarım kimler olabilir?
Kimlerden sakınmalıyız?
Türkiye’nin yasa dışı ve sakıncalı gördüğü grupların bu ülkede
faaliyeti var mı, varsa ülkede nasıl yapılanmışlar?
Yurt dışına çıkıldığında mutlaka Türk misyonlarına gidilmelidir. Bölgede en güvenilir bilgiyi alacağınız yer orası olacaktır. Öncesinde bir randevu alarak “burada şu
proje için bulunuyoruz, şunları yapmayı planlıyoruz, görüşme planladığımız kişiler bunlar, iletişim bilgilerimiz bu” diyerek açık ve şeffaf bir iletişim kurmak ileride çıkabilecek herhangi olumsuz bir durumda da size sahip çıkılmasına olanak
tanıyacak, sizin de zor durumda kaldığınızda başvuracağınız bir yer olacaktır. Bu
anlamda konsoloslukta, büyükelçilikteki kâtip, ateşe veya müşavirlerden biri ile
görüşmek yerinde olacaktır. Bunların dışında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu Ajansı gibi kurumlara gidip tanışmak da uygun olacaktır. Bu kurumda çalışan
kişilerin de mutlaka sizlere söyleyeceği şeyler olacaktır. Bu bir ilişki ağı kurma sürecidir. Kişinin kabiliyet ve isteğine bağlı olarak gelişip çalışmanın önünü açan bir
boyut olacaktır.
Çalışma yapılan bölgede belli lisanslara (Birleşmiş Milletler-UN) sahip yerelde akredite olmuş bir STK ile çalışmak faaliyetleri kolaylaştıracaktır. Burada önemli olan
unsur, illegal, uçlarda bulunan STK’lardan uzak durmaktır. Bu, oradaki projeyi akamete uğratmasının yanı sıra daha sonradan da söz konusu bölgede çalışmanın
önünde bir engel olacaktır.
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Giriş ve İkamet
STK’ların uluslararası faaliyetleri öncesi dikkate almaları gereken diğer bir konu da
ilgili ülkeye giriş ve ikamettir. Bu kapsamda şu sorulara cevap aranır:
Vize nasıl alınır?
Turist vizesi ile girip iş yapılabilir mi?
Vize uzatma işlemini bulunulan ülkeden çıkmadan yapmak mümkün
olabilir mi?
Uçak biletleri pahalı mı?
Sezonlara göre fiyat değişiklikleri var mı?
Araç kiralanabilir mi?
Şoförlü araç bulmak mümkün mü?
Taksiler güvenli mi?
Şehrin nerelerinde kalabilirim?
Güvenli bölge var mı?
Konaklama nasıl yapabilirim: Otel, pansiyon, misafirhane, tanıdık evi?
Vize konusu da söz konusu bölgeye gitmeden araştırılarak “ne kadar süre uzatılabiliyor, diğer ülkelere geçişlerdeki prosedürler neler”, gibi soruların da cevabını
uzmanından detaylı öğrenmek gerekmektedir. Aksi takdirde hem zaman hem de
maddi kayıpla karşılaşmak olasıdır.

İnsan Kaynağı
Uluslararası operasyonlarda kritik bir husus da insan kaynağıdır. İnsan kaynağı
bulma ve istihdamı, özel önem gerektirmektedir. Bu konuda da şu soruların cevabını bulmaya çalışmakta yarar vardır:
Bu faaliyeti kiminle yapacağız?
Nasıl biri olmalı?
Sorumlu, Türk vatandaşı mı, yerel mi olmalı?
Yerel insan kaynağı nasıl temin edilir?
Yerel rehber/mütercim nasıl bulunur?
Türkiye’den tercüman götürmeli miyim?
Silahlı güvenlik gerekir mi, gerekliyse nereden bulabilirim?
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Bu konuda önemli bir başlık da insan kaynağıdır. Doğru insanları doğru projelere
konumlandırmak, projenin başarısını doğrudan etkileyecektir. Analitik bir bakış
açısı, planlama yetisine sahip, iletişim becerisi ve ikna kabiliyeti yüksek, sorun çözme kabiliyeti olan geniş bir vizyona sahip insan profili özellikle de yurt dışı faaliyetlerde olması gereken en temel özelliklerdendir.
Operasyon sırasında çalıştırılacak insanlar varsa ya da gidilen bölgede bir şirket/
organizasyon kurulacak, insan istihdam edilecek ve bu bütçelenmek isteniyorsa
mutlaka avukat/mali müşavirlerle yerelde de bölgede uzman olan kişilerle çalışılması gerekmektedir. Bu ve benzeri bilgilere internet üzerinden ücretsiz olarak
ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda https://www.numbeo.com/cost-of-living/ ve
https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-0667-4_Labor_Market_
Reg_Data kullanılabilecek örnek internet sitelerdir.

Finansal Konular
STK’ların uluslararası operasyonlarını etkileyen kritik konularından birisi de finansal konulardır. Finansal konulara yönelik cevap aranan sorular şunlardır:
Hayat pahalı mı?
Barınma ve yemek ihtiyacı nasıl karşılanır ve
kişi başı günlük maliyet nedir?
Gitmeden yapılması gerekenler neler olmalı?
Gidince ilk yapılması gereken nedir?
Ülkeye para nasıl sokulur?
İçerideyken acil para nasıl alınır?
Bankacılık sistemi nasıl?
Döviz değişimi kolay mı?

Hukuki Konular
STK’ların uluslararası operasyonlara başlamadan hukuki konularda bilgi toplaması
çok kritik ve hayatidir. Yerel otorite tarafından her daim göz altında olunacağı ve
operasyonun da her an para aklama, illegal gruplara destek verme, para ve insan
kaçakçılığı gibi kanun dışı faaliyetlerle suçlanması olasılığı da her daim göz önünde tutulmalıdır. Hukuki konulara yönelik cevap aranan sorular şunlardır:
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Resmî kurumlara önceden haber verilmesi gerekir mi?
Rüşvet yaygın mı?
Yapacağımız iş geçici mi, uzun süreli mi?
Yerel avukata/muhasebeciye ihtiyacımız var mı?
İnsan çalıştıracak mıyız?
Yerel kanunlar önünde sorun oluşturacak bir faaliyet mi planlıyoruz?
Akreditasyon gerektiren bir iş mi yapacağız?
Gerektiğinde yabancı STK’ların yerelleşmesi mümkün mü?
Yerel sponsor zorunluluğu var mı?

Lojistik
STK’ların uluslararası operasyonlarında lojistik unsurlar, bir diğer önemli konudur.
Bu kapsamda şu sorular öne çıkar:
Ekipman götürecek miyiz?
Ülkeye ekipman nasıl sokulur?
Yerel ekipman temini mümkün mü?
Yerel ekipman temini ile dışarıdan getirmenin maliyet ve zaman
açısından avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Komşu ülkelerde durum nasıl?

İş Planı Hazırlama
Uluslararası operasyonların planlamasında oldukça detaylı bilgi gerekmektedir.
Bu hususu şu şekilde ifade edebiliriz:
“Bütçe ve iş planı yap. Bu planları yapıp takip edebilecek yönetim tecrübesi olan
kalifiye insanlarla çalış.”
Detaylı bir planlamanın unsurları; (i) bütçe ve (ii) iş planıdır. Maddi destek sağlayacak kurumlarla yapılacak görüşmede “biz şu işi, şu amaçla, şu bütçeyle, şu kişilerle,
şu insan kaynağı ile yapıp burada şuna ulaşmaya
çalışıyoruz” demek yani net bir tablo ile muhatapBütçe ve iş planı yap.
ların karşısına çıkmak gerekmektedir.
Bu planları yapıp takip

edebilecek yönetim
tecrübesi olan kalifiye
insanlarla çalış.

Planlama aşamasında “biz bu operasyonu uzun
süreli mi, kısa süreli mi, gir-çık şeklinde mi yapacağız ya da orada kurumsal bir yapı mı oluşturaca294
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ğız” sorularına yanıt verilmelidir. Genelde 6 aya
kadar olan süreçlerde vize alarak işlem yapılırken uzun vadeli işlerde yerel paydaşlar bularak
iş yapmak daha kolaylaştırıcı bir süreç olacaktır.

Genelde 6 aya kadar olan
süreçlerde vize alarak işlem
yapılırken uzun vadeli işlerde
yerel paydaşlar bularak iş
yapmak daha kolaylaştırıcı
bir süreç olacaktır.

Bu çalışmalar bir iş modeli gibi düşünülebilir.
STK olarak hedef kitlenin kimler olduğu, nelere
ihtiyacı olduğu, hizmet sunulacak kişilerle ilişkileri nasıl kuracağı, hangi kanalları kullanacağı, hizmetin nasıl verileceği, gelir kaynaklarının neler olacağı, iş yapma yöntemi, kilit ortakların kimler olacağı, bu işi
yaparken hangi etkinliklerin yapılacağı ve hangi kilit kaynakları kullanacağı hakkındaki bilgi sistematik bir şekilde toplanarak sunulabilir hâle getirilir. Bu, STK’nın
çalışma prensiplerinin ve nasıl işlediğinin manifestosudur.
Tablo 1’deki Canvas İş Modeli, STK çalışanlarının hem Türkiye hem de yurt dışındaki her birimi için uygulayabilecekleri, düşünme ve operasyonlarını tanımlama
olanağı sağlayabilecekleri bir araçtır. Bu tablo ile çalışma, projeksiyon cihazı üzerinden yansıtılarak ya da tahtaya çizilerek görsel olması, hep beraber doldurulması böylelikle aktif bir öğrenme ve katkı verme imkânı sağlaması nedenleriyle
önemli bir araçtır.
Tablo üzerinde ilk doldurulacak alan merkezdeki “Değer Önerisi” bölümüdür. Burada proje veya STK’da çalışan aktif gönüllüler öncelikle çalıştıkları ve destekledikleri kurumun amacı ve varlık sebebini ortaya koyar. Organizasyonun ürettiği
değerin ulaştığı müşteri/alıcı kimlerdir, bunlarla hangi kanallar üzerinden nasıl
ilişki kurulur ve bunun sonucunda nasıl bir gelir elde edilir sorularının cevapları,
tablonun sağ kısmına doldurulur. Tablonun sol kısmındaki bölüm ise organizasyonun sunduğu değerin üretiminde yapması gereken temel faaliyetleri, kullandığı
temel kaynakları, bu işi yaparken kurması gereken temel kurum dışı ortaklıkları
ortaya koyarak alt kısmında değer üretiminin maliyet yapısını gösterir. Böylelikle
organizasyonun tüm iş planı aslında tek bir sayfada göz önüne konularak değişen
şartlar durumunda gerekli değişikliklerin yapılmasını kolaylaştırır. Karar alıcıların
ve yöneticilerin beraber düşünecekleri ortak bir görsel, düşünme alanı oluşturması sebebiyle de iyi yönetilirse verimli bir ortak düşünme platformu oluşturur.
Bu Canvas İş Modeli’ni uygulayan birçok şirket vardır. Bu uygulamalar ile ilgili detaylar, İş Modeli Üretimi (Business Model Generation, 2010) adlı kitapta bulunabilir.
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Tablo 1. Canvas İş Modeli
Temel
Ortaklıklar

Temel
Faaliyetler

Değer Önerisi

Temel
Kaynaklar

Müşteri
İlişkileri

Müşteri
Segmenti

Kanallar

Maliyet Yapısı

Gelir Akışı

Sahada Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sahada Önce Gözlem Yapma Sonra Harekete Geçme
Uluslararası faaliyetlerin planlı ve hazırlıklı yürütülmesi için önceliklerin belirlenmesi ve buna göre adımların atılması önemlidir. Bu konuda şu ilke dikkate alınabilir:
“Erken atacağın yanlış adım tüm operasyonu başlamadan bitirebilir. Önceliklerini
belirle. Sonra eylem planını uygula.”
Bölgeye ulaşıldığında özellikle 10 saatin üzerindeki yolculuklarda mutlaka vücut
bundan etkilenecektir. Bu yüzden bölgeye ulaşıldığında hemen harekete geçmek
yerine öncelikle oturup dinlenmek, etrafınızı görmek ve anlamaya çalışmak önemlidir. Yerel iletişimi sağlayabileceğiniz insanlar bulabilmek özellikle de güvenlik
anlamında sorunlu olan bölgelerde önemlidir. Örneğin; Afrika gibi bir bölgede beyaz olmayan yerel
Erken atacağın yanlış
bir rehber size daha fazla kolaylık sağlayacaktır. En
adım tüm operasyonu
azından bölgeyi yakından tanıyana kadar rehberle
başlamadan bitirebilir.
iş yürütmek daha sağlıklı olacaktır.
Önceliklerini belirle. Sonra
eylem planını uygula.
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Yerel Tanıdıklar ile İletişim Kurulması
Uluslararası faaliyetlerde, faaliyet yürütülecek ülke ve bölgeden yerel kişilerle, kurumlarla önceden ilişkilerin olması büyük avantaj
Bütçe kontrolü ve iş planı
sağlamaktadır. Bu ilişki, bölgeyi daha hızlı tanıma,
uygulamasını elden bırakma.
bölge ve insanları hakkında daha doğru bilgi elde
Arada dur, nerede olduğunu
etme, iş ve işlemlerde yardımcı olma ve rehberlik
mutlaka kontrol et.
etme gibi bir dizi avantajı beraberinde getirecektir.

Bütçe Kontrolü
Bir STK’nın bir ülke ya da bölgeye gittiğinde yerel şartları dikkate alması gerekmektedir. Faaliyetleri yürütürken şu hususlara dikkat edilmelidir:
“Bütçe kontrolü ve iş planı uygulamasını elden bırakma. Arada dur, nerede olduğunu mutlaka kontrol et.”
Yabancı bir ülkede faaliyet gösterildiğinin farkında olarak operasyona başladıktan
sonra arada durup mutlaka bütçe kontrol edilmelidir. Bütçenin durumu, gidişatın
nasıl olduğu, faaliyet ya da projenin tamamlanıp tamamlanamayacağı hususları
dikkate alınır.

Sürdürülebilir ve Denetlenebilir Bir Sistem Kurulması
Sahadaki faaliyetin kalıcılığı düşünülüyorsa sürdürülebilir ve denetlenebilir bir sistem kurmak önemlidir. Şu noktalara dikkat edilmelidir:
“Hesap vermeye her adımda hazır ol. Açıklamakta zorlanacağın işe girme. Kanunsuz işten sakın. Yabancı olduğunu unutma. Pratik düşün ancak kestirme yolların
riskli olduğunu unutma.”
Kurulan sistemin sürdürülebilir, denetlenebilir
ve her adımda hesap vermeye hazır olması gerekmektedir. Yerelde gelen tekliflere işin sıcaklığıyla girmekten sakınmakta yarar vardır. Özellikle yasal anlamda bilgiye çok fazla hâkim olmadığınız bölgede iş yapmak, kurumu uzun vadede
sıkıntıya sokabilir.
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Hesap vermeye her adımda
hazır ol. Açıklamakta
zorlanacağın işe girme.
Kanunsuz işten sakın.
Yabancı olduğunu unutma.
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Kriz Yönetimi
Olası zorluklar ve kriz anlarında önceden belirlenen bir protokol çerçevesinde sistematik olarak hareket edebilmek hayati önem taşır. Çok tecrübeli ve özel eğitim
almış kişiler haricinde genelde kriz anında kişiler, içinde bulundukları stres nedeniyle doğru kararlar almakta zorlanırlar. Bu nedenle öncelikle yapılması gereken
şey önceden belirlenen kriz protokolüne uyulmasıdır. Bu protokolde öncelikle
kriz anında ilk iletişimin yapılacağı kişi belirlenmelidir. Bu kişi, kriz anında stres
veya şok hâlindeki çalışanı/gönüllüyü protokole uygun olarak yönlendirecektir.
Protokolün gidilen ülke bazında hazırlanması ve aşağıdaki soruların sorulması
yerinde olacaktır:

Acil durumlarda yardım istenebilecek yerel/yabancı kişi/kurumlar kimler? Türk
misyonlarının acil durumlarda aranılacak irtibat numaraları elimizde var mı?
Zor bir durumda ülkeden nasıl çıkılır?
Kriz anında merkezde aranacak kişi kimdir? Bu kişi, o bölge veya operasyon hakkında yeterli bilgiye sahip mi? Bu sorumluluğu taşıyabilecek gerekli tecrübe ve
olgunluğa sahip mi? Soğukkanlı mı?
Kurum içerisinde acil durum hâlinde bilgilendirilmesi gereken kişiler belirlendi mi?
Kurum, sorunun çözümü için Türkiye’de ulaşabileceği kamu veya özel kurumların iletişim bilgilerine ve kontak kişilerinin bilgilerine sahip mi? Bu iletişimi kurum
adına kim sağlar?
Böyle durumlarda Türkiye ve bölgede ilişki ağı en geniş çalışanımız/gönüllümüz
kim? Onunla nasıl iletişim kurabiliriz?
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Sonuç
STK’ların uluslararası operasyonlarını bilgiye ve araştırmaya dayalı yürütmesi çok
önemlidir. Bu şekilde davranmak hem maliyet avantajı sağlayacaktır hem de ileride ortaya çıkması muhtemel pek çok sorunun önüne geçecektir. Bu kapsamda
uluslararası faaliyetlerin yürütülmesi ve planlanması sırasında yerel kültür ve yaşam, ülkeye giriş ve ikamet, muhasebe ve finansman işlemleri, insan kaynakları istihdamı koşulları, lojistik ve hukuki konular gibi bir dizi uzmanlık alanına ve
uluslararası deneyime ihtiyaç duyulmaktadır. STK’ların uluslararası faaliyetlerini
yürütürken politik, hukuki, sosyal ve kültürel birtakım faktörleri dikkate almaları
gerekmektedir.
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Gönüllülük Kavramı
Gönüllülük; bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi,
zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını -kendi özgür iradeleriyle- bir sivil toplum
kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanabilir. Sözlük anlamı ile gönüllülük; ağır bir işte kendi rızasıyla çalışmaktır. Toplumumuzda ise sivil
toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllü olarak algılanmaktadır. Zira gönüllü olarak çalışma esası sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandır.
Gönüllülerle çalışmak, kurumun paydaş ağının ve faaliyet alanının genişlemesi,
yeni bağlantılar kurulması, kadrosundaki personelin becerilerinin genişletilebilmesi gibi faydalar sağlamaktadır. Sivil toplum örgütleri bunlar gibi birçok nedenden dolayı gönüllülerle çalışmak istemektedir.

Gönüllülük Psikolojisi
Sivil toplum kuruluşlarına zamanını, emeğini, uzmanlık bilgisini sunan insanların-toplumumuzdaki yaygın haliyle- temel olarak yardım etme, başkalarına faydalı olma gibi istekleri olduğu fakat bunların yanında bir takım başka istemleri/
ihtiyaçları için bu tür kurumlara yöneldiği gözlenmektedir. Gönüllülerin kurumda
hangi psikolojiyle yer aldığını anlamak yapacağı birçok faaliyete kolaylık sağlarken
beraber çalıştığı insanların da görev tatminine kavuşmasına, çatışmaların giderilmesine ve grup dinamiklerinin sağlamlaşmasına katkıda bulunacaktır. Gönüllünün psikolojik durumu üç başlıkta incelenecektir.

Kişiler Niçin Gönüllü Olurlar?
Kişiler herhangi bir sivil toplum kuruluşunda sürekli olarak (tam zamanlı veya yarı zamanlı) ya da
belirli projelere katılmak suretiyle gönüllü olarak
faaliyet göstermektedir. Kişilerin gönüllü faaliyetlere katılımı, onların birtakım beklentilerinin/
amaçlarının karşılanmasıyla doğru orantılıdır. Bu
beklentiler/amaçlar şöyle sıralanabilir:
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Gönüllü olarak çalışma
esası sivil toplum
kuruluşlarının var
oluşunun temel
unsurlarındandır.
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Kişi, kendisine sosyal bir çevre edinerek yalnızlık duygusundan veya
can sıkıntısından kurtulmak istemektedir,
İnandığı bir çalışmayı veya kuruluşu desteklemek istemektedir,
Yeni beceriler kazanmak ya da var olan becerilerini ilgili kurumda
kullanmak suretiyle korumak istemektedir,
Kendisinde var olan birtakım yetenekleri başkalarıyla paylaşmak
istemektedir,
Kendisini ihtiyaç duyulan birisi olarak görmek ve bir problemin
çözümüne yardımcı olmak istemektedir,
İçinde bulunduğu sosyal çevrede önemli ve popüler birisi olmak
istemektedir,
Yeni bir arkadaş ve dost çevresi edinmek istemektedir,
Sosyal gereksinimlerden olan aidiyet duygusunu yaşamak
ihtiyacındadır.

Kişiler Niçin Gönüllü Olmazlar?
Kişilerin niçin gönüllü olmadığını bilmek, onların niçin gönüllü olmak istediğini bilmekten daha önemlidir. Bu nedenlerden en çok karşılaşılanlar sıralanacak olursa:
Kişi, sorumluluk almak ya da kendini bir yere bağımlı hissetmek
istememektedir,
Kimse ona gönüllü olup olmayacağını sormamıştır,
Yapabileceği bir şeylerin olduğuna inanmaktadır,
Daha önce kötü deneyimleri olmuştur,
Beklentileri karşılanamamıştır, yaptığı iş küçümsenmiştir ya da
tatsız bir şekilde ayrılmıştır,
Hâlihazırda çokça sorumluluk altındadır,
Yapılan faaliyetlerin sıkıcı bir iş olduğunu düşünür,
Özgüven eksikliğinden dolayı böyle bir ise kalkışmaz,
Hâlihazırda çalıştığı işine engel teşkil edeceğini düşünür,
Kişinin bir “gönüllü olma” anlayışı yoktur veya böyle bir alışkanlık/
gelenek çevresinde/ailesinde yoktur,
Ek masraf yapacağından çekinir ve bu masrafları gözünde büyütür.
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Kişilerin bir kurumda gönüllü olarak çalışırken yaşadığı bazı durumlar vardır ki
bunlar pratikte genellikle dile getirilmez. Bunlar, bazen kişinin o kurumdan uzaklaşmasına bazen de tüm gönüllü işlerden kopmasına zemin hazırlar. Bu durumların tespit edilmesi ve çözüme kavuşturulması hem kişilerin kurumdan kopmamasını sağlar hem de belki çözümü çok basit olan bir problemin gözden kaçırılarak
tekrar etmesinde önleyici olabilir.
Kişinin beklentileri ile kurumun beklentileri özdeşleştirilememiştir ve böylelikle kişi beklentilerinin karşılanmadığı hissine kapılarak düş kırıklığına uğramıştır.
Becerisine uygun işlerde görevlendirilmemiş, bu konuda herhangi bir destek de
görmemiş ya da kendisinden yapabileceğinden daha fazla iş istenmiştir. Bu durumda kişiler bazen görevinin gerektirdiği yetenekleri kendisinde göremeyince
kötü hissedebilmektedirler.
Kişilerin kurumda yüklendiği sorumluluk seviyesi kendisinin istediği seviyede olmamıştır, ya daha az ya da daha çok olmuştur. Söz gelimi etrafını ve kendini böyle
güvende hisseden kişi kontrol etme ihtiyacını giderememiş ve hatta kontrol altına
alındığı hissine kapılmış olabilir.
Ayrıca yönetim yapısının hantal oluşu ya da böyle bir yapının hiç gözükmeyişi kişiyi
rahatsız etmiş olabilir. Bunların yanında diğer gönüllü ve profesyonel çalışanlarla olan
ilişkilerinde yaşadığı aksamalar kişinin kurumun gönüllüsü olmaktan vazgeçmesine,
daha da öte tüm gönüllü faaliyetlerden uzaklaşmasına sebep olabilmektedir.

Genç Gönüllüler ve STK’lar
Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bilinmektedir.
Fakat gençler, sivil toplum kuruluşlarının içinde daha az yer almaktadır. Bu nedenle
gençlerin sivil toplum kuruluşlarına katılımını ayrı bir başlık altında incelemek gerekmekledir. 2003 yılında yapılan çeşitli anketler değerlendirildiğinde gençlerin ancak
%15’lik kısmının bir sivil toplum kuruluşunda görev aldığı ortaya çıkmaktadır. Bu
düşük katılım oranının sonucu olarak sivil toplum kuruluşları önemli bir gönüllü
potansiyelini ve gençliğin getireceği pozitif enerjiyi, gençler de kendilerini, yeteneklerini (ifade becerileri, liderlik ve temsil becerileri, ekipman kullanma becerileri,
sosyal ortamları tanıma ve değişik kişilerle tanışma vs.) geliştirme imkânları sunan
sivil toplum kuruluşlarından istifade etme fırsatını kaçırmış olmaktadır.
Yapılan araştırmaların ortaya koyduğu bir diğer sonuç, gençlerin birincil olarak maddi durumu iyi olmayanlara yönelik faaliyetler gerçekleştiren; ikincil olarak da eğitime
yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla ilgilendiklerini ve buralarda görev alabileceklerini
ortaya koymaktadır. Gençlerin sivil toplum kuruluşlarına katılmamalarının önemli
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Gönüllü yönetim süreci için
öncelikle kurumda yapılacak işlerin
belirlenmesi gerekmektedir.

nedenleri arasında öncelikle STK’ların kendilerini yeterince tanımlamamaları ve gençlerin organizasyonlara katılmak üzere davet
edilmemeleri ifade edilmektedir.

Ayrıca fikri engel olarak değişimin zor olacağı yönündeki düşünceler, çabaların
değersiz görülmesi, kökten değişim arayışı, küçük değişimlerin önemsenmemesi, hemen sonuç görme arzusu ve “geçmişte denendi, deneyenler başarışız oldu”
zihniyeti sayılabilir. Genel olarak devletin, özel anlamda okullardaki yöneticilerin ve
ailelerin katılımcılığa ket vurması, yapılan faaliyetlerin “vaktin boşa harcanması” türünden olumsuz bir tutum içinde değerlendirilmesi de gençlerin önündeki çevresel
engellerdir. Sivil toplum kuruluşlarına önemli bir güç katacak gençleri bu kurumlara
çekmek; onların psikolojik yapılarını ve eğilimlerini belirleyerek onlara uygun mesajlar üretmek ve onlara cazip çalışma koşulları sağlamakla mümkün olabilecektir.

Gönüllü Yönetimi Nedir?
Bazı kaynaklarca üçüncü sektör olarak adlandırılacak kadar gelişmiş olan sivil toplum sektörü, bu aşamadan sonra demode olmuş plansız, programsız çalışmalarla
kendisini ileriye taşıyamayacaktır. Finansal sıkıntılardan gönüllü bulmaya kadar birçok zorluk içerisinde olan STK’lar için, kurumda görev yapmakta olan gönüllülerin
yönetimi de ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar,
gönüllülük esaslı faaliyetlerde bulunan kişilerin yönetiminin günümüz işletmelerinde uygulanan insan kaynakları yönetimine benzer olduğunu fakat işlerin gönüllülük esasına dayandığı için daha farklı ve zor kısımları içerdiğini göstermiştir.
Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü yönetim süreci aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Kurumda yapılacak işlerin belirlenmesi ve planlama,
Gönüllü bulma, gönüllüleri kuruma çekme,
Gönüllülerin kuruma oryantasyonu,
Görevlendirme,
Gönüllü eğitimi ve yetiştirilmesi,
Kayıtlama ve raporlama,
Gönüllü/lerin çalışmaların/ın değerlendirilmesi,
Ödüllendirme.
Bunun için öncelikle kurumda yapılacak işlerin belirlenmesi gerekmektedir. “Ne
yapılacak, nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak ve bunları kim yapacak” sorularına
cevap aranmalıdır. Yapılacak işler konusunda da bir hiyerarşik sıralama oluşturup
faaliyetlerin ona göre planlanması gerekmektedir.
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Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Yönetimi Süreci

Kurumda Yapılacak
İşlerin Belirlenmesi
ve Planlama

Gönüllü bulma –
Gönüllüleri Kuruma
Çekme
Gönüllülerin Kuruma
Oryantasyonu
Görevlendirme
Gönüllü Eğitimi ve
Yetiştirilmesi
Kayıtlama ve
Raporlama

Gönüllülerin
Çalışmalarının
Değerlendirilmesi
Ödüllendirme

1. Gönüllüleri Kuruma Çekmek: Kurumda belirlenen işlerin kimin tarafından yapılacağı sorusuna verilecek yanıt, kurunun ihtiyaç duyduğu gönüllü sayısını ve gönüllülerin kurumda yerleştirilecekleri pozisyonları ortaya koyacaktır. Ümit edilir ki kurum, faaliyetlerini gerçekleştirebilecek kadar gönüllüyü kadrosuna alsın ve yoluna
devam etsin. Fakat pratikte bu böyle olmamakta, genellikle ya beklenenden daha
az kişi kurumun gönüllüsü olarak görev almayı istemekte ya da istenen pozisyonlar için gönüllü bulunamamaktadır. Burada çözülmesi gereken sorun sayısal ve
niteliksel olarak daha çok gönüllünün kuruma nasıl çekileceğidir.
Kuruma gönüllü çekmenin birinci basamağı “Bizim gönüllümüz kimdir/kim olabilir?’’ sorusunun cevaplanmasıdır. Daha sonra onların hangi motivasyonla kuruma
çekilebileceği araştırılır ve kuruma bir de onların penceresinden bakılmaya çalışılır, onların neden yardım etmek istedikleri öğrenilmelidir. Burada “İnsanlar niçin
gönüllü olur?” başlığında sıralanan maddeler üzerinde düşünülebilir. Her gönüllünün aynı motivasyona sahip olmayacağı göz önüne alınmalı ve gerekirse belirli
özelliklerde gruplandırma yapılmalıdır.
Bir başka açıdan gönülleri kuruma çekmek konusuna bakıldığında bunun bir değiş-tokuş olduğu görülür. Gönüllü; yeteneğini, zamanını, enerjisini ve
deneyimini sunar. Kurum da gönüllüye; gelişmeyi,
sosyal arenada birilerine/bir şeylere meydan okumayı ve anlamlı şeyler yapma fırsatını sunar. Kurum
niçin gönüllü istediğini dikkatle düşünmezse; muhatabı, kuruma olan saygısını yitirmeye başlar ve
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gönüllü olarak faaliyetlere katılsa bile yaptığı iş üzerinde fazlaca düşünme gereği
duymaz. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşu gönüllü bulma konusunda önce bir hazırlık yapmalıdır. Bu hazırlık aşamasında şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:
Gönüllüye hangi kaynaklardan nasıl ulaşılacak?
Hangi iletişim araçları kullanılacak?
Mesaj ne olacak?
Başvurular nasıl değerlendirilecek?
Kimi kurumlarda sistematik olmasa da daha önce denenmiş birtakım gönüllü
çekme yöntemleri olabilir. Bunların rafa kaldırılması çözüm olmaz. Bilakis kurum,
denenmiş faaliyetlerini yeniden derleyerek onları bütünsel planın bir parçası yapmalı ve devam ettirmelidir.
Gönüllünün kuruma çekilmesinde unutulmaması gereken bir nokta, kişilerin sivil
toplum kuruluşlarına;
En çok yakınlarının, dostlarının, akrabalarının teşviki üzerine,
Medyadaki tanınırlığa bakıp gönüllü olarak katıldıklarıdır.
Gerçekten bire bir ilişkinin gücü gönüllü bulma faaliyetlerinde kendini özelikle
göstermektedir.
2. Gönüllülerin Kuruma Oryantasyonu: Oryantasyon faaliyetleri kurumlarda, üzerinde pek durulmayan fakat oryantasyona tabi tutulan kişinin dünyasında önemli
yer tutan bir faaliyettir. Kişi, oryantasyonda kuruma ilişkin ilk izlenimlerini edinir.
Oryantasyon aşamasındaki bir kişi kurumun ciddiyeti, emeğinin boşa gidip gitmeyeceği, kendisiyle ilgilenilip ilgilenilmeyeceği ve başı sıkıştığında yardım alıp
alamayacağı gibi birçok kritik soruya cevap arar. Bu esnada oluşan olumsuz izlenimler kalıcı izler taşıyabilmektedir.
Gönüllünün kuruma oryantasyonunda unutulmaması gereken nokta; kurumun
oryantasyon aşamasında gönüllüye ayıracağı zaman ne kadar verimli ise, gönüllünün de kurumda geçecek zamanının o
Gönüllünün kuruma oryantasyonunda
kadar verimli olacağıdır. Vaktinin az bir
unutulmaması gereken nokta; kurumun
kısmını ayırsa bile kişi, kendisinin kuruoryantasyon aşamasında gönüllüye
mun önemli bir ögesi olarak algılanmaayıracağı zaman ne kadar verimli
sını isteyecektir. Bu sebeple oryantasise, gönüllünün de kurumda geçecek
yon sürecinde:
zamanının o kadar verimli olacağıdır.
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Kurumun misyon, vizyon ve hedeflerinin ne olduğu ve ne ifade ettiği,
Kurumun ne zaman, nasıl ve kimler tarafından kurulduğu,
Kurumdaki birimler ve çalışanların kimler olduğu,
Kurumda kendisinin hangi işi, nasıl yapacağı,
Kullanacağı oda, araç gereç vs. tüm maddi unsurların ne olacağı ve
bunları nasıl kullanacağı,
Kime karşı sorumlu olduğu ve bir problemi olduğunda kimden yardım
isteyebileceği,
İşinden kaynaklanabilecek zorlukların neler olabileceği ve kurumda
(varsa) eğitimin ve ödüllendirmenin nasıl yapıldığı gibi
temel bilgilerin gönüllüye aktarılması gerekmektedir.
Mümkünse bir de “Gönüllü El Kitabı” verilmelidir. Bu bilgilerin tam ve sağlıklı olarak
aktarılması gönüllülerin kafasında oluşmuş kuruma dair boşlukları -eğer varsa- kaldıracaktır. Kişinin kendisi “Ben neredeyim, niçin buradayım ve ne yapmak istiyorum?” sorularını olumlu olarak cevaplayabiliyorsa, oryantasyon faaliyetleri istenen
sonucu vermiş demektir. Son olarak oryantasyon sürecinde bahsedilmesi gereken
husus kurumdaki profesyonel çalışanlarla gönüllüler arasındaki ilişkilerdir. Zaman
zaman yaşanan bir durum olarak, sivil toplum kuruluşunda, profesyonel-gönüllü
çatışması, kurumu yıpratabilmekte ve faaliyet verimini düşürebilmektedir.
Aslında çatışmanın gelişme doğurucu bir etkisinin de olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Yani kurumlarda sürekli olarak çatışmaları önlemek yerine onlardan pozitif
sonuçlar çıkarmaya çalışılmalıdır. Peki, gönüllünün emeğinin sömürüldüğü hissine
kapılmaması için aradaki ilişki nasıl kurulmalıdır? Bu konuda öncelikli olarak profesyonel çalışanların eğitim almış olması gerekmektedir. Bunun yanında özellikle
oryantasyon aşamasında (gönüllü ve profesyonellerin beraber yapacakları çalışmalar ile) kişiler beraber çalışmaya alıştırılmalı ve
birbirlerine ısındırılmalıdırlar.
Gönüllü ve profesyonel çalışanlar kurum misyonunu, faaliyetlerini ve programını icra ederken onların
eşit ve birbirlerini tamamlayıcı oldukları göz önüne
alınmalı ve bu mesaj kendilerine de iletilmelidir. Gönüllü ve profesyonel çalışanların, birbirlerinin yetenek ve ihtiyaçlarını anlaması ve bunlara saygı göstermesi gerekmektedir.
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3. Görevlendirme: Gönüllünün görevlendirilmesi, gönüllü yönetiminin kritik noktalarından biridir. Burada ikili bir ayrım yaparak
konuyu inceleyelim: Birincisi; belli bir işi
yapmak üzere kuruma gelmiş kişilerin görevlendirilmesi işlemidir. Bu genellikle işin
fazla vakit almayan kısmı ve üzerinde çokça düşünülmesi gerekmeyen bir konudur. Zira kurumdaki belirli bir iş ya da bir proje için gönüllüler gereklidir ve o konuda başvuranlar seçilip görevlendirme yapılır.

Görevlendirme yapılırken göreve
uygun insan seçilmelidir. Bu seçimin
kalitesi, ileride meydana gelebilecek
birçok problemi engelleyecektir.

İkinci durum ise herhangi bir görev çağrısı üzerine gelmemiş ya da istenen niteliklere sahip olmayan kişilerin görevlendirilmesidir. Bu durumda yapılması gereken,
ya gönüllüyü yapabileceği uygun bir göreve sevk etmek ya da bir başka sivil toplum kuruluşuna yönlendirmektir. Her kurum da görevlendirmenin üzerinde önemle durulmalıdır. Zira her gönüllüye, eğer mümkünse, kurumda bir sosyal sorumluluk verilmelidir. Çünkü sosyal sorumluluk alan kişi kendini oraya ait hissetmektedir.
Görevlendirme yapılırken göreve uygun insan seçilmelidir. Bu seçimin kalitesi, ileride meydana gelebilecek birçok problemi engelleyecektir. Ayrıca bir işte görevlendirilen gönüllüye o iş için gerekli tüm alet edevat, yer ve zaman tahsis edilmeli ve hakkaniyet sınırları içerisinde, kendisinden kaldıramayacağı bir iş yükü istenmemelidir.
4. Gönüllü Eğitimi ve Yetiştirilmesi: Gönüllülerin eğitimi ve yetiştirilmesi, onların
kurumda yapacakları görevleri daha verimli ve etkin kılmak amacına yöneliktir.
Gönüllülerin kurumdan beklentilerini de gerçekleştiren bu faaliyetler ayrıca, sivil
toplum kuruluşlarının yetişme ve eğitim alma yeri olma fonksiyonlarının bir yansımasıdır. Verilen eğitimlerin üç boyutu bulunmaktadır. Görev boyutu: gönüllünün
yaptığı ve yapacağı işler için yeterlilik kazandırılması; beşeri ve sosyal boyut: kendileriyle ve grupla ilgili farkındalık kazanmaları, grup olabilme yeteneklerinin ve
sorun çözme kabiliyetlerinin arttırılması: üçüncüsü ise kurumda ileride boşalacak
kadrolar için gönüllü yetiştirmektir. Bu üçüncü boyut, üçüncü sektör içinde de kariyer planlamasının olabildiğini göstermesi açısından ilginçtir.
Gönüllülerin yetiştirilmesi ve eğitimi dört başlıkta incelenebilir:
a. Oryantasyon ile eğitim ve yetiştirme: Gönüllünün ihtiyaç duyduğu/duyacağı kuruma ve çalışmasına ait ön bilgilerin kazandırılması, çalışma ortamının ve ilişkilerin tanıtılması.
b. Görevlendirme öncesi eğitim ve yetiştirme: Gönüllünün yapacağı iş için kullanacağı malzeme, araç ve gerecin kullanımının öğretilmesi. Bu tür eğitimler genellikle,
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kişi eğer özel uzmanlık isteyen bir iş yapacak veya bir araç kullanacaksa, buna dair
gerekli bilgilerin kazandırılması için verilir.
c. Görev başında eğitim ve yetiştirme: Gönüllünün, görev sürecinde karşılaşabileceği zorluklar için sahip olması gereken özellikler/yetenekler kazandırılması. Görevini daha iyi yapabilmesi için süper vizyon ve taktik verilmesi.
d. Sürekli eğitim: Gönüllülerin, herhangi bir iş ya da pozisyon gözetmeksizin bir
program dahilinde sürekli olarak eğitime tabi tutulmaları.
5. Gönüllülerin Motivasyonu: Kar amaçlı işletmelerde kişileri motive eden unsur
genellikle oraya gelme sebepleri olan maddi unsurlardır. İşletmeler çalışanlarının
motivasyonu için prim, ikramiye ve çeşitli yöntemlerle gelir artışları sağlarlar. Oysa
amacı kar elde etmek olmayan sivil toplum kuruluşları için performans unsuru olarak herhangi bir ücretin kullanılamayacağı aşikârdır. Zaten gönüllü emeği ücretsiz
bir emektir. Kişi gönüllü olurken doğal olarak bir ücret beklemez. Bu sebeple, sivil
toplum kuruluşları gönüllü çalışanlarının performansını arttırabilmek için işletmelerden daha zor durumdadır ve bu konuda daha fazla düşünmeleri gerekmektedir.
Gönüllülerin motivasyonu konusunda öncelikle nelerin motivasyon düşürücü
etki yaptığına bir göz atmak ufuk açıcı olabilir. Kısaca söylemek gerekirse, gönüllü
insanları motive eden unsurlar aslında “insanlar niçin gönüllü olurlar” kısmında
ifadelendirilmiş ve gönüllülerin motivasyonlarını bozan unsurlar da, aslında “insanlar niçin gönüllü olmazlar”, başlığa altında sıralanmıştır. Özetlersek:
Gönüllü kişinin yapacağı görevin sınırları çizilememişse ve ortada bir
belirsizlik durumu var ise,
Kendisinden ne beklendiğini anlayamamış ya da bu kendisine tam
anlatılamamış ise,
Oryantasyon çalışmalarının eksik yapılmasından dolayı kişi kuruma
adapte olmamışsa,
Kişi yaptığı işle ilgili bir geri bildirim alamıyorsa,
Kurumda eğitim ve yetiştirme fırsatları yok ise,
Yöneticiler ya da gönüllünün amiri/grup başkanı, onun ihtiyaçları
ve karşılaştığı zorluklar hakkında yeteri kadar dinleyici olmuyor ve
onunla ilgilenmiyorsa,
Yapacağı işle ilgili yeterli ekipmanı yoksa
kişinin motivasyonsuzluk yaşaması muhtemeldir.
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Beşeri ve sosyal boyutun önde olduğu sivil
toplum kuruluşları, gönüllüleri motive etmek için kuşkusuz beşeri ve sosyal birtakım
unsurlar kullanacaktır. Aynı zamanda, ileride gönüllülerin ödüllendirilmesi bölümünde
anlatılacağı üzere çeşitli maddi imkânların
sağlanması, gönüllüye sürprizler yapılması
onların motivasyonlarını artırmada önemli bir etki yapacaktır. Öte yandan, kendi
projeleriyle gelen gönüllülerin projelerine önem verilmesi, fikirlerinin diğerleri tarafından kabul edildiğini hissettirilmesi motivasyonunu artırır.

Sivil toplum kuruluşlarında
kurumun iç istekliliği ve
motivasyonu artıracak en
önemli unsur temelde insanların
birbirlerine karşı yaklaşımlarıdır.

Sivil toplum kuruluşlarında kurumun iç istekliliği ve motivasyonu artıracak en
önemli unsur temelde insanların birbirlerine karşı yaklaşımlarıdır. İçeride güler
yüzlü, bir problem durumunda kişiyi pür dikkat dinleyecek insanların bulunduğu,
empati duygusuna sahip insanlardan oluşmuş bir kurumda, herhangi ek bir motivasyon ihtiyacına gerek kalmayacaktır.
6. Kayıtlama ve Gönüllü Veri Tabanı: Kayıtlama ya da kayıt altına alma işlemi tüm
kurumlar için kritik öneme sahip bir konudur. “Kayıt altına alınamayan bir şey getirilemez” ilkesinden hareketle kurumlarda yapılan her türlü faaliyet kayıt altına
alınmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü yönetimi başlığı altında kayıt tutma; gönüllülerin yaptıkları tam işlerin, onlara uygulanan eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinin ve performansına dair değerlendirmelerin kayıt altına alınmasıdır.
Peki, sivil toplum kuruluşlarında bu kayıtlara niçin gerek duyulur?
Yeni gelecek gönüllünün veya hali hazırdaki gönüllünün
görevlendirilmesi ile ilgili bir çatışmayı önlemek, doğru göreve doğru
gönüllüyü yerleştirebilmek için,
Gönüllülerin hangi motivasyonla kuruma geldikleri bilineceği
için onların motivasyonlarının sağlanması ve arttırılmasını
kolaylaştırmak için,
Gönüllülere ihtiyaç duyulduğunda ulaşabilmek ve onları acil
durumlarda haberdar edebilmek için,
Gönüllüleri doğru değerlendirmek için,
Verilecek herhangi bir ödül söz konusu olduğunda bir yanlışlığa
düşmemek için.
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Sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerine ilişkin bilgileri toplaması ve gerekli olduğunda bunlardan istatistiki bilgi alabilmesi, kurumu ileride yapacağı planlama
faaliyetlerine zemin hazırlayacaktır. Gönüllü yönetiminin ilk safhası olan planlama,
gönüllü bilgilerinin mevcudiyeti ile daha gerçekçi bir şekilde yapılabilecektir. Bununla ilgili olarak yurt dışında yapılmış bazı bilgisayar yazılımları mevcuttur. Bu
yazılımlar sayesinde gönüllerin neler yaptıkları, nerede görev yaptıkları, bir daha
kendilerine ne gibi görevler verilebileceği, ne gibi görevlerin verilmemesi gerektiği ve benzeri bilgiler kolaylıkla elde edilebilmektedir. Belki çok gelişmiş yazılım
programlarıyla değilse de MS Excel, MS Access programları ile, küçük-büyük her
sivil toplum kuruluşu bir gönüllü veri tabanı oluşturmalıdır.
7. Gönüllülerin DeğerIendirilmesi: Gönüllü değerlendirilmesi, gönüllülerin yaptıkları işlere, gösterdikleri performanslara ilişkin ölçümlerin/gözlemlerin, kurumda
önceden belirlenmiş birtakım kriterlere göre yorumlanmasıdır. Değerlendirme işi
doğası gereği zor bir iştir. Çünkü bir gönüllü, bir sivil toplum kuruluşuna katılırken, genellikle, herhangi bir faaliyet sonunda değerlendirilmeyi (takdir edilmeyi)
amaçlamaz. Buna rağmen değerlendirme bazı noktalarda önemlidir.
Bunlardan biri (motivasyon unsuru olarak) geri bildirimin gönüllüye sağlanabilmesi için, öncelikle yaptığı ilgili kayıtların olması sonra da bu bilgiler ışığında bir
sonuca varılarak kendisine iletilmesidir. Öte yandan kurumun yaptığı işlerde ve
beraber çalıştığı gönüllerde bir verimlilik analizi yapabilmesi için eldeki bilgiler
ışığında bir değerlendirme yapması gerekmektedir. Bu yolla kurum, hangi gönüllüyü nasıl görevlendirmesi gerektiği gibi kararları daha sağlıklı verebilecektir. Burada “gönüllü veri tabanı”nın önemini gözden kaçırmamak gerekmektedir.
Gönüllülerin değerlendirilmesinin bir başka faydası, gönüllülere verilecek/verilmesi düşünülen her türlü maddi unsura objektiflik katabilmesidir. Bunun dışında değerlendirme, kurum içinde yükselme, rotasyon diğer yatay-dikey görevlendirmelerde temel teşkil edecektir. Kurumda değerlendirme için kullanılacak performans
ya da diğer tür standartların yazılı olması beklenir. Fakat informal olarak belirlenmiş
birtakım unsurlar varsa bunların da kullanılmasında bir sakınca yoktur. Ancak aranması gereken tek şart, bunların değerlendirilecek kişi tarafından önceden bilinmesidir.
Kurum içinde yapılacak bu tür değerlendirmelerin muhafazası ve gönüllülere ait
özel birtakım bilgilerin de özenle saklanması gerekmektedir. Kurum içinde değerlendirme işleminin kimin tarafından yapılacağı ise doğal olarak kurumdan kuruma
değişiklik arz edebilecektir. Çalışan sayısı ya da faaliyet ağı nispeten büyük olan kurumlarda bu iş, ayrı bir ekip tarafından yürütülebilirken; daha küçük ölçekli STK’larda müdür veya bu iş için görevlendirilen bir yönetici/gönüllü tarafından yapılabilir.
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8. Gönüllülerin Ödüllendirilmesi: Sivil toplum kuruluşları gönüllüleri ödüllendirmek
için bazı faaliyetler yapmalıdır. Teşekkür notu, plaket, “...Gönüllüsü” sertifikası, hediye, yurt dışında bir konferansa gönderme, doğum günü ve diğer özel günler için
tebrik kartları, taziye, gönüllünün adına bir gece düzenleme gibi birtakım faaliyetler, gönüllü ile kurum arasındaki bağı güçlendirmeye yarayacaktır. Özellikle belli bir
eğitim sürecinden geçmiş ya da kurumla yeni tanışmış gönüllülere yapılan benzeri
sürprizler, gönüllülere kendilerinin doğru yolda ilerlediklerini hissettirecektir.
Bunların yanında “ayın gönüllüsü” gibi unvanlar verme veya bir davette/toplantıda kendisine insanların önünde teşekkür etme, kurumun yayın organında veya
başka yayın organlarında gönüllülerin faaliyetlerini yayınlatma gibi sosyal birtakım unsurlarla da gönüllüler ödüllendirilebilir.

Gönüllülerin Eğilimleri
Gönüllüler gönüllü olarak faaliyet gösterdikleri kurumlardan büyük beklentiler içine girmeye başlamışlardır. Aynı şekilde kurumlar da gönüllülerden büyük beklenti
içinde olmaya başlamıştır.
İnternet gönüllülüğü yaygınlaşmaya başlamıştır. İnternet gönüllüleri, kurumların
göz ardı etmemesi gereken bir kaynak olarak ortada durmaktadır. Gönüllülerde
kurum için fakat kurumdan bağımsız çalışmak gibi birtakım eğilimler oluşmaya
başlamıştır. Bir STK için uzun dönemli gönüllü olma yerine daha fazla kuruluşta
kısa dönemli gönüllülük ve proje bazlı gönüllülük eğilimi artmaya başlamıştır.

Sonuç
Bazı kaynaklarda “insanlarla beraber iş yapma” olarak tanımlanan yöneticilik; kâr
amaçlı olsun veya olmasın tüm organizasyonların en kritik ve en zor işidir. Sivil
toplum kuruluşları içinse bu zorluk daha da artmaktadır. Zira bu tip insanlardan
öte gönülleri yönetmek işin içine girmektedir. Bu tip kuruluşlarda yönetici olmak
isteyen ya da hâlihazırda yönetici olan kişilerin temel insan psikolojisi ve davranışları gerekmektedir. Gönüllü yönetimi ve gönüllü psikolojisi birbirine geçişli konulardır. Ayrı ayrı düşünmek eksiklikler doğurur. Gönüllü yönetiminde önemli olan
sorunlar ve sorunların kaynağını anlayabilmektir.
Gönüllü yönetimi ile ilgili yapılmış bir atölye çalışması aşağıdaki sonuçları ortaya
koymaktadır:
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“Gönüllülerin üstleneceği işler kendi istek ve imkânlarına uygun olmalı ve gönüllülere
gün ve iyi tanımlanmış işler verilmelidir, emeğine saygıdeğer bir emek olarak yaklaşılmalı, başarıları takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Gönüllülük hakları kurumdan
belirlenmelidir. Kurum içinde eşit davranılma, eğitilme, doğru rehberlik, yönlendirme
uygun çalışma mekânı bulma, deneyim çeşitliliği ve tercih hakkı, fikir beyan etme ve
görev kabul etmeme hakları gönüllülere sağlanmalıdır. Gönüllünün geldiği STK’da güler yüzle karşılanma ve olumlu bir çerçevede çalışma kurumla gönüllüler arasında açık
ve sürekli iletişim ortamının sağlanması özellikle önemlidir” (STK’larda Üyelik, Destekçilik Gönüllülük Etiği. 5. STK Sempozyumu, 1. Atölye)

Kurumlar ancak kaynakları kadar güçlüdür ve bir STK’nın en önemli kaynağı gönüllülerdir. Bazen bir gönüllü kurumu ileri taşıyabilecek bir potansiyele sahip olmasına rağmen olumsuz durumlar yaşayabilmekte ve ümitsizliğe kapılabilmektedir. Yöneticilerin özellikle bunlara dikkat etmesi gerekmektedir. Ne gönüllü uğruna kurum hedeflerinden sapmalı ne de hedefler uğruna kişiler uzaklaştırılmalıdır.
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Geliştirilmesi

STK’larda Strateji Geliştirme:
İmkân ve Kabiliyetler

Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal
Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi
321

