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Sivil ToplumSivil Toplum

•• ““ AynAyn ıı toprak partoprak par ççasasıı üüzerinde bir zerinde bir 
arada yaarada ya şşayan ve temel ayan ve temel ççııkarlarkarlar ıınnıı
sasağğlamak ilamak i ççin iin i şşbirlibirli ğği yapan i yapan 
insanlarinsanlar ıın tn t üümmüünene”” TOPLUMTOPLUM denir.denir.

•• SSİİVVİİL TOPLUML TOPLUM ise (basit olarak) ise (basit olarak) 
toplumun devlet dtoplumun devlet d ışıışında kalan nda kalan 
bbööllüümmüüddüür.r.



Sivil ToplumSivil Toplum

•• Bir toplumda sivil toplumun Bir toplumda sivil toplumun 
geligeli şşmesi kmesi k üültlt üürel bir srel bir s üürereççtir.tir.

•• Sivil toplumun geliSivil toplumun geli şşmesi, mesi, şşu u 
unsurlarla paralellik taunsurlarla paralellik ta şışır: r: 11--
ÇÇooğğulculuk, ulculuk, 22-- BaBağığımsms ıızlzl ıık, k, 33--
DayanDayan ışışma, ma, 44-- Sosyal bilinSosyal bilin ççlenme, lenme, 55--
KatKat ııll ıım, m, 66-- EEğğitim, itim, 77-- Sorumluluk, Sorumluluk, 88--
Yetki devri.Yetki devri.



Sivil ToplumSivil Toplum

•• ÖÖzetle; zetle; SSİİVVİİL TOPLUML TOPLUM , bireylerin ve , bireylerin ve 
topluluklartopluluklar ıın devletten n devletten 
kaynaklanmayan ve devlet tarafkaynaklanmayan ve devlet taraf ıından ndan 
yyöönetilmeyen her tnetilmeyen her t üürlrl üü sosyal sosyal 
faaliyeti ifaaliyeti i ççin kullanin kullan ıılan bir deyimdir.lan bir deyimdir.

•• Devletle birlikte, ODevletle birlikte, O ’’na dokunarak, na dokunarak, 
OO’’ndan etkilenerek ama Ondan etkilenerek ama O ’’nun nun 
yyöönetim ve denetiminin dnetim ve denetiminin d ışıışında...nda...



Sivil Toplum ve DevletSivil Toplum ve Devlet



Temel Kurallar Temel Kurallar -- 11

•• Sivil toplum; devlet, aile ve yerel Sivil toplum; devlet, aile ve yerel 
yayaşşamdan baamdan ba ğığımsms ıız bir sosyal z bir sosyal 
alandadalandad ıır. (r. (BaBağığımsms ıızlzl ııkk))

•• Bireyler; sivil toplumu oluBireyler; sivil toplumu olu şşturan turan 
herhangi bir kuruluherhangi bir kurulu şş veya topluluveya toplulu ğğa a 
katkat ıılmaya zorlanamazlar. lmaya zorlanamazlar. 
((GGöönnüüllll üüllüükk))



Temel Kurallar Temel Kurallar -- 22

•• Sivil toplum, hukuk dSivil toplum, hukuk d üüzeninin zeninin 
ddışıışında kalamaz. (nda kalamaz. ( HukukHukuk ))

•• Sivil toplum, Sivil toplum, kollektifkollektif hedefler koyar hedefler koyar 
ve yurttave yurtta şşlarlar ıı temsil eder. temsil eder. ÖÖrgrg üütltl üü
sivil toplum, bireyler ve devlet sivil toplum, bireyler ve devlet 
arasaras ıında nda ““ itici / itici / ççekici gekici g üç”üç” ve ve ““ aracarac ıı / / 
kolaylakolayla şştt ıırr ııccıı”” rol oynar. (rol oynar. ( Sosyal Sosyal 
sorumluluksorumluluk ,, ççooğğulculukulculuk ,, katkat ııll ıımm))



Temel Kurallar Temel Kurallar -- 33

•• Sivil toplum, Sivil toplum, ““ yerindenlikyerindenlik ve yetki ve yetki 
devridevri ”” anlayanlay ışıışınnıı geligeli şştirmitirmi şştir.tir.
Devletin giriDevletin giri şşimleri bazimleri baz ıı kokoşşullara ullara 
babağğlanmlanm ışıştt ıır. Devlet; kendi girir. Devlet; kendi giri şşimi, imi, 
yerel / byerel / b öölgesel / yerindenlgesel / yerinden olandan olandan 
daha etkili ve yararldaha etkili ve yararl ııysa devreye ysa devreye 
girer.girer. ((Yetki devri Yetki devri –– subsidiaritysubsidiarity ))



ÜçÜç FarklFarkl ıı YaklaYaklaşışım: m: LiberalLiberal

•• LL İİBERAL YAKLABERAL YAKLA ŞŞIM:IM: Bu bakBu bak ışış aaççııssıı; ; 
yurttayurtta şşlarlar ıı, hak ve , hak ve öödevleri adevleri a ççııssıından ndan 
tantan ıımlanan ekonomik ve rasyonel (akmlanan ekonomik ve rasyonel (ak ıılclc ıı) ) 
unsurlar olarak gunsurlar olarak g öörrüür.r.

•• YurttaYurtta şşlar, kendilerini lar, kendilerini ççııkar gruplarkar gruplar ıı olarak olarak 
ddüüzenlerler. Devlet de gezenlerler. Devlet de ge ççerli evrensel erli evrensel 
haklarhaklar ıı ggüüvence altvence alt ıına alna al ıır.r.

•• Sivil toplum, bireysel haklarSivil toplum, bireysel haklar ıın yan yaşşama ama 
gegeççirildiirildi ğği i ööllçüçü de gelide geli şşebilir.ebilir.



ÜçÜç FarklFarkl ıı YaklaYaklaşışım: m: ToplumcuToplumcu

•• TOPLUMCU YAKLATOPLUMCU YAKLA ŞŞIM:IM: Bu bakBu bak ışış aaççııssıına na 
ggööre; yurttare; yurtta şşlar, kendilerinin belirledikleri lar, kendilerinin belirledikleri 
dedeğğerler esaserler esas ıı üüzerine kurulmuzerine kurulmu şş bir bir 
toplumun toplumun üüyeleridir.yeleridir.

•• Bireyler; kendi iBireyler; kendi i şşlevlerini, bireyle devlet levlerini, bireyle devlet 
arasaras ıındaki ilindaki ili şşkiler sisteminde yerine kiler sisteminde yerine 
getirmelidir.getirmelidir.

•• YurttaYurtta şşlarlar ıın davrann davran ışışlarlar ıı toplumun toplumun 
hedefleriyle hedefleriyle öörtrt üüşşmelidir.melidir.



ÜçÜç FarklFarkl ıı YaklaYaklaşışım: m: DemokratikDemokratik

•• DEMOKRATDEMOKRAT İİK YAKLAK YAKLA ŞŞIM:IM: Bu bakBu bak ışış
aaççııssıına gna g ööre; sivil toplum, sadece re; sivil toplum, sadece 
demokratik tartdemokratik tart ışışmalarla fikir olumalarla fikir olu şşturmaz; turmaz; 
aynayn ıı zamanda standartlar getirerek bir zamanda standartlar getirerek bir 
siyasal bilinsiyasal bilin çç yaratyarat ıır.r.

•• Bilgilendirme sBilgilendirme s üüreci, aynreci, ayn ıı zamanda bir zamanda bir 
karar olukarar olu şşturma sturma s üürecine drecine d öönnüüşşüür. (r. (ÖÖrn: rn: 
KatKat ııll ıımcmc ıı bbüüttççee))

•• Sivil toplum, ortak deSivil toplum, ortak de ğğerler erler üüzerinde zerinde 
analaanalaşşmaya / uzlamaya / uzla şşmaya varabilmektir.maya varabilmektir.



ÜçÜç FarklFarkl ıı YaklaYaklaşışımm

•• Liberal yaklaLiberal yakla şışım: m: ÖÖnce nce BB İİREYREY
•• Toplumcu yaklaToplumcu yakla şışım: m: ÖÖnce nce 

TOPLUMTOPLUM
•• Demokratik yaklaDemokratik yakla şışım: m: ÖÖnce nce 

ORTAK DEORTAK DEĞĞERLER ERLER (Y(Yöönetineti şşim)im)



ÜçÜç FarklFarkl ıı YaklaYaklaşışımm



Sivil Toplum Sivil Toplum �� ÖÖrgrg üütltl üü ToplumToplum

•• Sivil toplum,Sivil toplum,
•• Kamu bilincinin geliKamu bilincinin geli şştitiğği,i,
•• Demokratik katDemokratik kat ııll ııma imkan veren,ma imkan veren,
•• İİletileti şşime aime a ççııkk

•• Bir alandBir aland ıır.r.



Sivil Toplum Sivil Toplum �� ÖÖrgrg üütltl üü ToplumToplum

•• Sivil toplum kapsamSivil toplum kapsam ıında dayannda dayan ışışma ma 
gerger ççekleekleşştirmek ve atirmek ve a ççıık iletik ileti şşim im 
kurmak ikurmak i ççin birden fazla insana (bir in birden fazla insana (bir 
toplulutoplulu ğğa) ihtiyaa) ihtiya çç vardvard ıır.r.

•• DayanDayan ışışma, iletima, ileti şşim ve sorumluluk im ve sorumluluk 
olgularolgular ıınnıın geren gere ğği olarak sivil toplum, i olarak sivil toplum, 
öörgrg üütltl üü topluma dtopluma d öönnüüşşüür. r. Sivil Sivil 
toplum, toplum, öörgrg üütltl üü toplumdur.toplumdur.



Sivil Toplum KuruluSivil Toplum Kurulu şşu (STK)u (STK)

•• Sivil toplum alanSivil toplum alan ıında yer alan nda yer alan öörgrg üütltl üü
sosyal toplulusosyal toplulu ğğa a Sivil Toplum KuruluSivil Toplum Kurulu şşuu
((STKSTK) veya Sivil Toplum ) veya Sivil Toplum ÖÖrgrg üüttüü (ST(STÖÖ) ad) adıı
verilir.verilir.

•• STKSTK’’ larlar ; ; öörgrg üütlenmitlenmi şş yurttayurtta şşlarlar ıın, n, 
yayaşşadadııklarklar ıı üülkenin toplumsal ve ekonomik lkenin toplumsal ve ekonomik 
kalkkalk ıınmasnmas ıına, sivil toplum toplum na, sivil toplum toplum 
ddüüzenine dozenine do ğğrudan katkrudan katk ııda bulunarak, da bulunarak, 
katkat ııll ıımcmc ıı demokrasinin oludemokrasinin olu şşturulmasturulmas ıı ve ve 
ssüürdrd üürrüülmesi almesi a ççııssıından yandan ya şşamsal bir rol amsal bir rol 
ve gve g öörev rev üüstlenirler.stlenirler.



İİyi Tanyi Tan ıımlanmmlanm ışış Bir STK ?!!!...Bir STK ?!!!...



Sivil Toplum KuruluSivil Toplum Kurulu şşu (STK)u (STK)

•• Genel anlamda Genel anlamda şşunlar STK sayunlar STK say ııll ıırlar:rlar:
•• Dernekler,Dernekler,
•• Platformlar,Platformlar,
•• VakVakııflar,flar,
•• Meslek odalarMeslek odalar ıı,,
•• Sendikalar ve konfederasyonlar,Sendikalar ve konfederasyonlar,
•• Yerel birlik ve kooperatifler,Yerel birlik ve kooperatifler,
•• YurttaYurtta şş girigiri şşimleri,imleri,
•• Siyaset dSiyaset d ışıışı didiğğer topluluklar.er topluluklar.



STK Nitelik ve SorumluluklarSTK Nitelik ve Sorumluluklar ıı -- 11

•• Toplum yararToplum yarar ıı ggöözetmek. Toplumdan zetmek. Toplumdan 
alal ıınan gnan g üçüç le topluma hizmet etmek,le topluma hizmet etmek,

•• GGöönnüüllll üü olmak,olmak,
•• VaroluVarolu şş nedeni ve gnedeni ve g öörev tanrev tan ıımmıınnıı net net 

olarak yapmak,olarak yapmak,
•• Hedef, program, etkinlikler ve kaynak Hedef, program, etkinlikler ve kaynak 

kullankullan ıımmıı (b(büüttççe vb) konulare vb) konular ıında nda 
topluma kartopluma kar şışı saydam olmak,saydam olmak,



STK Nitelik ve SorumluluklarSTK Nitelik ve Sorumluluklar ıı -- 22

•• KaynaklarKaynaklar ıı, a, aççııklanmklanm ışış ggöörev tanrev tan ıımmıına na 
uygun ve verimli olarak kullanmak,uygun ve verimli olarak kullanmak,

•• BBüüttüün program ve projeleri, gn program ve projeleri, g öörev rev 
tantan ıımmıına uyumlu olarak tasarlamak,na uyumlu olarak tasarlamak,

•• ÇÇalalışışmalarmalar ıına ilgi duyan bireylere ve gelen na ilgi duyan bireylere ve gelen 
taleplere cevap vermek,taleplere cevap vermek,

•• Kâr amacKâr amac ıı ve ve ççııkar hedefi gkar hedefi g üütmemek,tmemek,
•• Devletten baDevletten ba ğığımsms ıız olmak.z olmak.



AhhhAhhh , Kurallar, Kurallar ……



STKSTK’’ lardalarda Etik KurallarEtik Kurallar

•• STK yaSTK yaşşamamıında ve nda ve ççalal ışışmalarmalar ıında ortak nda ortak 
kabul gkabul g öörmrm üüşş bazbazıı etik deetik de ğğerler erler şşunlardunlard ıır:r:
•• Yurtseverlik, doYurtseverlik, do ğğa severlik, insan severlik,a severlik, insan severlik,
•• BaBağığımsms ıızlzl ıık,k,
•• Kâr amacKâr amac ıı ggüütmemek,tmemek,
•• ÇÇııkar gkar g öözetmemek,zetmemek,
•• GGöönnüüllll üüllüük; gk; g öönnüüllll üü olmanolman ıın devamn devam ıında nda 

sorumluluk,sorumluluk,
•• TTüüzel kizel ki şşilik veya ilik veya ççalal ışışma alanma alan ıınnıın net bir n net bir 

bibi ççimde aimde a ççııklanmasklanmas ıı..



EEşşalanlalanl ıı STKSTK’’ larlar ArasAras ıı Etik KurallarEtik Kurallar

•• AynAyn ıı alanda alanda ççalal ışışan an STKSTK’’ larlar arasaras ıı
iliili şşkilerde uyulmaskilerde uyulmas ıı gereken, genel kabul gereken, genel kabul 
ggöörmrm üüşş etik kurallar etik kurallar şşunlardunlard ıır:r:
•• İşİşbirlibirli ğğinde verimi dinde verimi d üüşşüürmeyen, iktidar rmeyen, iktidar 

mmüücadelesine yol acadelesine yol a ççmayan yapmayan yap ıılanma,lanma,
•• Bilgiyi paylaBilgiyi payla şşmak,mak,
•• GGöörrüüşşlerin lerin ççeeşşitliliitlili ğğine saygine sayg ıı ggööstermek,stermek,
•• Hem seHem se ççici, hem de yarici, hem de yar ışışmacmac ıı olmamak,olmamak,
•• Sivil yapSivil yap ıınnıın tekellen tekelle şşmesini engellemek; mesini engellemek; 

tekelletekelle şşme yerine, konular me yerine, konular ööllççeeğğinde ginde g üçüç
birlibirli ğği, ortakli, ortakl ıık ve dayank ve dayan ışışma / uzlama / uzla şşma ma 
kküültlt üürrüünnüün gelin geli şştirilmesini satirilmesini sa ğğlamak.lamak.



FarklFarkl ıı AlanlAlanl ıı STKSTK’’ larlar ArasAras ıı Etik Kurallar Etik Kurallar -- 11

•• FarklFarkl ıı ilgi alanlarilgi alanlar ıında olan nda olan STKSTK’’ larlar arasaras ıı
iliili şşkilerde gekilerde ge ççerli olmaserli olmas ıı beklenen etik beklenen etik 
kurallar kurallar şşunlardunlard ıır:r:
•• AAççııklkl ıık, saydamlk, saydaml ıık ve iyi niyetlilik,k ve iyi niyetlilik,
•• Her tHer t üürlrl üü ççııkar ilikar ili şşkisinin dkisinin d ışıışında olmak,nda olmak,
•• KonuKonu şşma ve yazma ve yaz ışışma adabma adab ıına uymak,na uymak,
•• KanKan ııtsts ıız, karalamaya yz, karalamaya y öönelik girinelik giri şşimlerde imlerde 

bulunmamak; kendini gbulunmamak; kendini g üçüç lendirmek veya lendirmek veya 
babaşşkaskas ıınnıı zayzayııflatmak iflatmak i ççin yalan haber in yalan haber 
yaymamak,yaymamak,



FarklFarkl ıı AlanlAlanl ıı STKSTK’’ larlar ArasAras ıı Etik Kurallar Etik Kurallar -- 22

•• EEşşitlerin birliitlerin birli ğğinden oluinden olu şşan katan kat ııll ıımcmc ıı alanalan ıı
paylapayla şştt ığıığınnıın bilincinde olmak,n bilincinde olmak,

•• İşİşbirlibirli ğğine aine a ççıık olmak; birlikte k olmak; birlikte üüstlenilen stlenilen 
sorumlulusorumlulu ğğu paylau payla şşmak,mak,

•• Bilginin Bilginin öözgzgüür ve zamanr ve zaman ıında aknda ak ışıışı ve ve 
paylapayla şışımmıınnıı sasağğlamak,lamak,

•• Kaynak israfKaynak israf ıınnıın n öönlenmesini sanlenmesini sa ğğlamaklamak
•• İİzinsiz kuruluzinsiz kurulu şş adadıı kullanmamak,kullanmamak,
•• Ulusal ve uluslararasUlusal ve uluslararas ıı kaynaklarkaynaklar ıın fon n fon 

sasağğlamaktaki amaclamaktaki amac ıınnıı araaraşştt ıırmak,rmak,
•• Birbirleriyle olan Birbirleriyle olan ililşşkilerdekilerde bu ortak debu ortak de ğğerler ile erler ile 

ilkeleri ve katilkeleri ve kat ııll ıımcmc ıı ortak alanortak alan ıı paylapayla şışırken ilkeli rken ilkeli 
birliktelibirlikteli ğği kabul etmek.i kabul etmek.



STK, Kimi Temsil Ediyor ?STK, Kimi Temsil Ediyor ?

•• STK STK ççalal ışışmalarmalar ıında dikkat edilmesi nda dikkat edilmesi 
gereken gereken ççok ok öönemli bir nokta var.nemli bir nokta var.

•• Bir STK, genel sosyal sorunlara Bir STK, genel sosyal sorunlara çöçö zzüüm m 
üüretmek iretmek i ççin kurulmuin kurulmu şş bile olsa; ancak bile olsa; ancak 
kendi kendi üüye ve gye ve g öönnüüllll üülerini temsil eder.lerini temsil eder.

•• Bir Bir STKSTK’’nnıınn sivil toplumun tamamsivil toplumun tamam ıınnıı temsil temsil 
etme yetkisi yoktur.etme yetkisi yoktur.

•• STK olarak dSTK olarak d ışıışımmıızdaki bireylerin onaylarzdaki bireylerin onaylar ıı
olmadan, onlarolmadan, onlar ıı temsil edemeyiz.temsil edemeyiz.



AmacAmac ıımmıız, Topluma Hizmet...z, Topluma Hizmet...



STK ve KurumsallSTK ve Kurumsall ııkk

•• Bir Bir STKSTK’’nnıınn belirginlebelirginle şştirmesi gereken baztirmesi gereken baz ıı
kurumsal kurumsal öözellikleri olmalzellikleri olmal ııddıır:r:
•• STKSTK’’nnıınn AmacAmac ıı ve ve HedefHedef ii
•• STKSTK’’nnıınn MisyonMisyon uu
•• STKSTK’’nnıınn VizyonVizyon uu
•• STKSTK’’nnıınn PolitikaPolitika ssıı
•• STKSTK’’nnıınn StratejiStrateji lerileri

•• Bir STK, sivil toplumdaki yaBir STK, sivil toplumdaki ya şşamamıına na 
babaşşlarken, larken, ööncelikle ncelikle ““ Ne yapNe yap ııyoruz?yoruz? ”” , , 
““ Neden yapNeden yap ııyoruz?yoruz? ”” ve ve ““ NasNasııl yapl yap ııyoruz?yoruz? ””
sorularsorular ıınnıı cevaplamcevaplam ışış olmalolmal ııddıır.r.



STK ve KurumsallSTK ve Kurumsall ıık ???!!!...k ???!!!...



STKSTK’’nnıınn MisyonMisyon uu

•• Misyon, Misyon, ““ Ben neden varBen neden var ıım?m? ””
sorusunun cevabsorusunun cevab ııddıır.r.

•• Misyon, STK olarak toplumsal bir Misyon, STK olarak toplumsal bir 
girigiri şşim baim ba şşlatmamlatmam ııza neden olan itici za neden olan itici 
ggüçüç ttüür, motivasyonumuzdur, varolur, motivasyonumuzdur, varolu şş
nedenimizdir, felsefemizdir.nedenimizdir, felsefemizdir.

•• Misyon, Misyon, ““ Neden bu Neden bu STKSTK’’yyıı kurmaya kurmaya 
karar verdik?karar verdik? ”” sorusunun cevabsorusunun cevab ııddıır.r.



STKSTK’’nnıınn AmacAmac ıı ve ve HedefHedef ii

•• STKSTK’’nnıınn amacamac ıı; onun ortaya ; onun ortaya ççııkma kma 
amacamac ıınnıı, o , o STKSTK’’yyıı didiğğerlerinden farklerlerinden farkl ıı
kkıılan varolulan varolu şş nedenini ifade eder.nedenini ifade eder.

•• STKSTK’’nnıınn hedefhedef i; misyon (varli; misyon (varl ıık k 
nedeni) olarak tannedeni) olarak tan ıımladmlad ığıığı ve ve 
üüstlendistlendi ğği gi g öörevler sonucunda revler sonucunda 
varmak istedivarmak istedi ğği nokta veya ai nokta veya a şşamadamad ıır.r.



STKSTK’’nnıınn VizyonVizyon uu

•• Vizyon; gelecekte ne olmak istediVizyon; gelecekte ne olmak istedi ğğimizin, imizin, 
nereye / nasnereye / nas ııl varmak istedil varmak istedi ğğimizin imizin 
cevabcevab ııddıır.r.

•• Vizyon, belirlenen amaVizyon, belirlenen ama çç ve hedeflere nasve hedeflere nas ııl l 
ulaulaşışılacalacağığı konusunda gelecekonusunda gelece ğğe de döönnüük, k, 
gerger ççekekççi olmasi olmas ıı gereken gereken ööngng öörrüüddüür.r.

•• AynAyn ıı amaca yamaca y öönelik nelik ççalal ışışan dian di ğğer er 
STKSTK’’ lardanlardan bizi aybizi ay ııran, bu amaran, bu ama ççlara naslara nas ııl l 
ulaulaşışılacalacağığı konusundaki farktkonusundaki farkt ıır.r.



STKSTK’’nnıınn PolitikaPolitika ssıı

•• STK STK ççalal ışışmalarmalar ıı iiççin genel uygulama in genel uygulama 
ççererççevesini oluevesini olu şşturan gerekli ilkeleri turan gerekli ilkeleri 
belirler.belirler.

•• Politika, eyleme gePolitika, eyleme ge ççmek imek i ççin ihtiyain ihtiya çç
duyulan esin kaynaduyulan esin kayna ğığıddıır.r.

•• STK; her eyleminden STK; her eyleminden öönce, kurulunce, kurulu şşun un 
ilkelerini ve varoluilkelerini ve varolu şş nedenini dnedenini d üüşşüünnüüp, bu p, bu 
eylemin uygunlueylemin uygunlu ğğunu denetlemelidir.unu denetlemelidir.



STKSTK’’nnıınn StratejiStrateji sisi

•• Strateji, istenilen noktaya nasStrateji, istenilen noktaya nas ııl l 
ulaulaşışılacalacağığınnıı ifade eden bildirimdir.ifade eden bildirimdir.

•• STKSTK’’nnıınn stratejisi, o kurulustratejisi, o kurulu şşun un 
istediistedi ğği sonui sonu ççlara naslara nas ııl eril eri şşmeyi meyi 
ddüüşşüündnd üüğğüünnüü ifade eder.ifade eder.

•• ÖÖrnerneğğin farklin farkl ıı ççevre evre öörgrg üütleri farkltleri farkl ıı
stratejilerden yararlanstratejilerden yararlan ıırlar.rlar.



STK STK ManifestoManifesto susu

•• STKSTK’’nnıınn manifestosu (bildirgesi), o manifestosu (bildirgesi), o 
öörgrg üüttüün kendini dn kendini d ışış ddüünyaya ifade nyaya ifade 
etme bietme bi ççimi olan belgedir.imi olan belgedir.

•• STK manifestosunda, STK manifestosunda, öörgrg üüttüün n 
varoluvarolu şş nedeni, amacnedeni, amac ıı, hedefi, , hedefi, 
üüstlendistlendi ğği gi g öörev, vizyonu bulunur.rev, vizyonu bulunur.

•• Manifestonun amacManifestonun amac ıı, , STKSTK’’yyıı topluma topluma 
takdim etmektir.takdim etmektir.



Sivil dSivil d üünyamnyam ıızzıı sevgi sevgi üüzerine kuralzerine kural ıımm……



KurumsallKurumsall ıık k -- 11

•• STKSTK’’nnıınn ismi, ismi, ççalal ışışma alanma alan ıınnıı dodoğğru ru 
yansyans ııtmaltmal ıı; okunmas; okunmas ıı kolay olmalkolay olmal ıı; ; 
yakalayyakalay ııccıı öözellizelli ğğe sahip bulunmale sahip bulunmal ıı; ; 
hathat ıırlanabilir olmalrlanabilir olmal ııddıır.r.

•• MMüümkmk üünse nse TTüürkrk ççee’’dede ve yaygve yayg ıın n 
bilinen yabancbilinen yabanc ıı dillerde kolay dillerde kolay 
okunabilir olmalokunabilir olmal ııddıır.r.



KurumsallKurumsall ıık k -- 22

•• STKSTK’’nnıınn bir logo (amblem) sahibi bir logo (amblem) sahibi 
olmasolmas ıı yararlyararl ııddıır.r.

•• MMüümkmk üünse logoda STK ismi, Tnse logoda STK ismi, T üürkrk ççe e 
ve yabancve yabanc ıı dilde birlikte bulunmaldilde birlikte bulunmal ııddıır.r.

•• Logo, grafik tasarLogo, grafik tasar ıımmıı olarak yalolarak yal ıın ve n ve 
ççekici olmalekici olmal ııddıır.r.

•• Logo, kolaylLogo, kolayl ııkla her tkla her t üürlrl üü kurumsal kurumsal 
belgede kullanbelgede kullan ıılabilir olmallabilir olmal ııddıır.r.



KurumsallKurumsall ıık k -- 33

•• STKSTK’’nnıınn etkin olarak etkin olarak ççalal ışışabilmesi ve abilmesi ve 
hedeflerine ulahedeflerine ula şşabilmesi iabilmesi i ççin; yerel, ulusal in; yerel, ulusal 
ve hatta uluslararasve hatta uluslararas ıı ööllççekte iyi bir isme ve ekte iyi bir isme ve 
saygsayg ıınlnl ığığa sahip olmasa sahip olmas ıı gerekir.gerekir.

•• GGüüvenilirlik, bir STK ivenilirlik, bir STK i ççin vazgein vazge ççilmez ilmez 
öözelliklerden birisidir.zelliklerden birisidir.

•• TanTanıınnııll ıırlrl ıık da STK yk da STK y öönetici ve netici ve üüyeleri yeleri 
taraftaraf ıından dikkate alndan dikkate al ıınmasnmas ıı gereken bir gereken bir 
unsurdur.unsurdur.



KurumsallKurumsall ıık k -- 44

•• STKSTK’’nnıınn kendine ait bir kendine ait bir ççalal ışışma merkezi ma merkezi 
olmalolmal ııddıır.r.

•• Bu merkez, ergonomik ve hijyenik Bu merkez, ergonomik ve hijyenik ççalal ışışma ma 
kokoşşullarullar ıına uygun olmalna uygun olmal ııddıır.r.

•• Tek baTek başışına uygun bir yna uygun bir y öönetim ve netim ve ççalal ışışma ma 
merkezi edinemeyen merkezi edinemeyen STKSTK’’ larlar ıınn birarayabiraraya
gelerek bu ortamgelerek bu ortam ıı sasağğlamalarlamalar ıı
mmüümkmk üündnd üür. (ESYO, bu tr. (ESYO, bu t üür r öörneklerden rneklerden 
birisi olacaktbirisi olacakt ıır.)r.)



KurumsallKurumsall ıık k -- 55

•• STK, bir iletiSTK, bir ileti şşim ortamim ortam ıına ve veri tabanna ve veri taban ıına na 
sahip olmalsahip olmal ııddıır.r.

•• Bu ortam;  isim ve unvanlarBu ortam;  isim ve unvanlar ıı, adresleri, , adresleri, 
telefon ve faks bilgilerini, etelefon ve faks bilgilerini, e --posta ve web posta ve web 
adresini ve bazadresini ve baz ıı kikişşisel isel öözellikleri zellikleri 
iiççermelidir.ermelidir.

•• STKSTK’’nnıınn mektup kamektup ka ğığıddıı, zarf, faks ileti , zarf, faks ileti 
formu, baformu, ba şşvuru formu, bvuru formu, b üültenler vb ltenler vb 
malzemelerinde kurumsal kimlik unsurlarmalzemelerinde kurumsal kimlik unsurlar ıı
kullankullan ıılmallmal ııddıır.r.



KurumsallKurumsall ıık k -- 66

•• STK; telefon, faks, bilgisayar, projeksiyon STK; telefon, faks, bilgisayar, projeksiyon 
makinasmakinas ıı vb gibi vb gibi ççaağğdadaşş iletiileti şşim ve ofis im ve ofis 
donandonan ıımmıına sahip olmalna sahip olmal ııddıır.r.

•• Ortak mekânlarda donanOrtak mekânlarda donan ıımmıın ortak n ortak 
kullankullan ıımmıı iiççin prosedin prosed üürler drler d üüzenlenmelidir.zenlenmelidir.

•• STK; mutlaka bir arSTK; mutlaka bir ar şşive sahip olmalive sahip olmal ııddıır. r. 
Kitap ve sayKitap ve say ıısal ortam malzemesinden sal ortam malzemesinden 
oluolu şşan bir kan bir k üüttüüphane kurumsallphane kurumsall ıık k 
aaççııssıından ndan öönemlidir.nemlidir.



FarklFarkl ııll ıık Yaratmak !!!...k Yaratmak !!!...



İİnsan Kaynaklarnsan Kaynaklar ıı
•• AdAd ıı veya kategorisi ne olursa olsun; bir veya kategorisi ne olursa olsun; bir 

STKSTK’’dada birincil unsur birincil unsur insaninsan ddıır.r.
•• Gerek Gerek üüye ve gye ve g öönnüüllll üü, gerek profesyonel , gerek profesyonel 

personel, gerekse ypersonel, gerekse y öönetici olarak insana netici olarak insana 
yatyat ıırr ıım, insan kalitesinin ym, insan kalitesinin y üükseltilmesi, her kseltilmesi, her 
STK iSTK i ççin vazgein vazge ççilmez ilmez öönemdedir.nemdedir.

•• STK ySTK y ööneticileri ve neticileri ve ççalal ışışanlaranlar ıı; ; STKSTK’’nnıınn
ççııkarlarkarlar ıınnıı, kendi ki, kendi ki şşisel isel ççııkar ve kar ve 
beklentilerinden veya babeklentilerinden veya ba şşka ka üçüüçü ncnc üü
şşahahııslarslar ıın n ççııkarlarkarlar ıından ndan üüstst üün tutmak n tutmak 
zorundadzorundad ıırlar.rlar.



EEğğitim itim -- 11

•• İİnsana ilinsana ili şşkin yatkin yat ıırr ıımmıın ilk adn ilk ad ıımmıı, , 
eeğğitimdir.itimdir.

•• EEğğitimin STK iitimin STK i ççi ve di ve d ışıışı olmak olmak üüzere zere 
iki ayriki ayr ıı bbööllüümde dmde d üüşşüünnüülebilir.lebilir.

•• Kendi Kendi üüye ve gye ve g öönnüüllll üüssüünnüü eeğğitmeyi itmeyi 
ööngng öören bir STK, kendi dren bir STK, kendi d ışıışındaki ndaki 
paydapayda şşlarlar ıın en eğğitimine de itimine de öözel zel öönem nem 
vermelidir.vermelidir.



EEğğitim itim -- 22
•• STK iSTK i ççi ei eğğitimin bir diitimin bir di ğğer ser s ıınnııflamasflamas ıı, , 

katkat ııll ıımcmc ıılar dikkate alarak yaplar dikkate alarak yap ııll ıır.r.
•• GGöönnüüllll üü ve yeni ve yeni üüyelere yyelere y öönelik enelik e ğğitimin, itimin, 

kkııdemlilerden farkldemlilerden farkl ıılalaşşmasmas ıı gerekir.gerekir.
•• ÜÜyeler iyeler i çç in program halinde din program halinde d üüzenlenmizenlenmi şş

eeğğitimler olmalitimler olmal ııddıır.r.
•• STK STK ççalal ışışanlaranlar ıınnıın en eğğitimi, itimi, STKSTK’’nnıınn

kurumsallkurumsall ığıığınnıın gelin geli şşmesi amesi a ççııssıından ndan 
öönemlidir.nemlidir.

•• ÖÖnemli enemli e ğğitim titim t üürlerinden birisi, rlerinden birisi, ““ STK STK 
YYööneticilineticili ğği Ei Eğğitimiitimi ”” dir. Bu amadir. Bu ama ççla la 
uzmanlauzmanla şşmmışış kurumlardan destek alkurumlardan destek al ıınabilir.nabilir.



GGöönnüüllll üüler ler -- 11

•• GGöönnüüllll üü; sahip oldu; sahip oldu ğğu fiziksel gu fiziksel g üçüç , zaman, , zaman, 
bilgi, yetenek ve deneyim bilgi, yetenek ve deneyim öözelliklerini, STK zelliklerini, STK 
ççalal ışışmalarmalar ıı iiççin sunabilecek ve bunun in sunabilecek ve bunun 
karkarşışıll ığıığında bir parasal kazannda bir parasal kazan çç beklentisi beklentisi 
olmayan bireydir.olmayan bireydir.

•• GGöönnüüllll üü, ayn, ayn ıı zamanda zamanda STKSTK’’nnıınn (veya (veya 
STKSTK’’ lardanlardan birisinin) gelecekteki birisinin) gelecekteki 
muhtemel muhtemel üüyelerinden kabul edilmelidir.yelerinden kabul edilmelidir.

•• GGöönnüüllll üüllüük, tek, teşşvik edilmelidir.vik edilmelidir.



GGöönnüüllll üüler ler -- 22

•• GGöönnüüllll üülerin de, lerin de, üüyeler gibi bazyeler gibi baz ıı haklarhaklar ıı vardvard ıır:r:
•• PaydaPaydaşş / ortak muamelesi g/ ortak muamelesi g öörme hakkrme hakk ıı
•• Uygun iUygun i şş verilme (verilme ( üüstlenme) hakkstlenme) hakk ıı,,
•• STK hakkSTK hakk ıında bilgi edinebilme hakknda bilgi edinebilme hakk ıı
•• ÇÇalalışışma sma s ıırasras ıında enda eğğitim alma ve eitim alma ve e ğğitimini sitimini s üürdrd üürebilme rebilme 

hakkhakk ıı
•• DoDoğğru rehberlik alma hakkru rehberlik alma hakk ıı
•• ÇÇalalışışma yeri ve yeterli zaman hakkma yeri ve yeterli zaman hakk ıı
•• Deneyim Deneyim ççeeşşitleme ve terfi hakkitleme ve terfi hakk ıı
•• ÖÖddüüllendirilme hakkllendirilme hakk ıı
•• DDüüşşüüncesini sncesini s ööyleme hakkyleme hakk ıı
•• ““ HayHayıırr”” diyebilme hakkdiyebilme hakk ıı



ÜÜyeler yeler -- 11

•• STKSTK’’ larlar , say, say ııssıı ne olursa olsun ne olursa olsun 
üüyeleri ile var olurlar.yeleri ile var olurlar.

•• Bir Bir STKSTK’’nnıınn genel anlamda kamusal genel anlamda kamusal 
ggüüccüünnüü artart ıırabilmesi irabilmesi i ççin in üüye ye 
tabantaban ıınnıı genigeni şşletmesi gerekir.letmesi gerekir.

•• ÜÜye sayye say ııssıınnıın artn art ıırr ıılmaslmas ıı, sadece , sadece 
parasal kaynak girdisinin artparasal kaynak girdisinin art ıırr ıılmaslmas ıı
bibi ççiminde yorumlanmamaliminde yorumlanmamal ııddıır.r.



ÜÜyeler yeler -- 22

•• Bir Bir STKSTK’’nnıınn üüyeleri arasyeleri aras ıında gnda g öörrüüşş
farklfarkl ııll ııklarklar ıı oluolu şşabilir.abilir.

•• ÖÖnemli olan, bu farklnemli olan, bu farkl ııll ııklarklar ıın bir zenginlik n bir zenginlik 
olarak algolarak alg ıılanmaslanmas ıı ve darbove darbo ğğazlarazlar ıın n 
uzlauzlaşşma ile ama ile a şışılmaslmas ııddıır.r.

•• STKSTK’’dada farklfarkl ıı ggöörrüüşşlerin bulunabilme lerin bulunabilme 
durumu, durumu, STKSTK’’nnıınn üüye tabanye taban ıınnıı
genigeni şşletirken bazletirken baz ıı kurallarkurallar ıı olmamasolmamas ıınnıı
gerektirmez.gerektirmez.



ÜÜyeler yeler -- 33
•• STKSTK’’nnıınn üüye kabulye kabul üündeki temel ndeki temel ööllçüçü t, t, üüye ye 

olmak isteyen bireyin olmak isteyen bireyin STKSTK’’nnıınn amaamaçç / / 
hedef / misyon / vizyon / faaliyet gibi hedef / misyon / vizyon / faaliyet gibi 
unsurlarunsurlar ıına yapacana yapaca ğığı katkkatk ııddıır.r.

•• Bundan baBundan ba şşka dikkate alka dikkate al ıınacak nacak ööllçüçü tler de tler de 
olabilir:olabilir:
•• ÜÜye olmak isteyen bireyin ilgi alanlarye olmak isteyen bireyin ilgi alanlar ıınnıın n 

STKSTK’’nnıınn ççalal ışışma alanma alan ııyla yla öörtrt üüşşmesi,mesi,
•• AdayAday ıın, STK yapn, STK yap ııssıı ve ve ççalal ışışmalarmalar ıı konusunda konusunda 

yeterli / gerekli yeterli / gerekli ööllçüçü de deneyimli olmasde deneyimli olmas ıı,,
•• STK STK ççalal ışışmalarmalar ıına zna zııt topluluk ve etkinliklerle t topluluk ve etkinliklerle 

dodoğğrudan barudan ba ğğlantlant ııll ıı olmamasolmamas ıı..



Organlar Organlar -- 11

•• Her Her STKSTK’’nnıınn, kendi t, kendi t üüzzüük veya k veya 
yyöönergesinde bulunan organlarnergesinde bulunan organlar ıı vardvard ıır: r: 
YYöönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin netim kurulu, denetleme kurulu, disiplin 
kurulu, onur kurulu, dankurulu, onur kurulu, dan ışışma kurulu gibi.ma kurulu gibi.

•• Bu organlarBu organlar ıın in işşleyileyi şşine iliine ili şşkin yazkin yaz ııll ıı
prosedprosed üürler olmalrler olmal ııddıır.r.

•• Yetki, gYetki, g öörev ve sorumluluklarrev ve sorumluluklar ıın, yn, y öönerge nerge 
ve prosedve prosed üürlere uygun rlere uygun 
gerger ççekleekleşştirilmesine dikkat edilmelidir.tirilmesine dikkat edilmelidir.



Organlar Organlar -- 22
•• STKSTK’’ larlar ççalal ışışmalarmalar ıınnıı, olu, olu şşturduklarturduklar ıı bazbazıı

ggöönnüüllll üü komisyon, komite vb alt komisyon, komite vb alt 
yapyap ıılanmalarla ylanmalarla y üürrüüttüürler.rler.

•• Bir Bir STKSTK’’dada ““ projeproje ”” tantan ıımlamasmlamas ıına uygun na uygun 
bibi ççimde imde ççalal ışışan an ““ proje birimleriproje birimleri ””
bulunabilir.bulunabilir.

•• Bir Bir STKSTK’’dada konu esaslkonu esasl ıı olmak olmak üüzere zere 
ççalal ışışan an ““ ssüürekli kurullarrekli kurullar ”” bulunabilir.bulunabilir.

•• STKSTK’’ larlar öözgzgüün konularda n konularda ““ atatöölye lye 
(workshop)(workshop) ”” ççalal ışışmalarmalar ıı yapabilirler.yapabilirler.



Organlar Organlar -- 33
•• Bir Bir STKSTK’’dakidaki her organ veya her organ veya ççalal ışışma ma 

birimininbiriminin
•• GGöörevleri,revleri,
•• Yetki ve sorumluluklarYetki ve sorumluluklar ıı,,
•• BaBaşşlama ve bitilama ve biti şşi,i,
•• OluOluşşturulma biturulma bi ççimi,imi,
•• Denetim Denetim şşekliekli

•• Net, aNet, aççıık, saydam ve k, saydam ve yazyazııll ıı olarak olarak 
ifade edilmelidir.ifade edilmelidir.



Kurumsal DeKurumsal De ğğerlendirme erlendirme -- 11

•• Her Her STKSTK’’nnıınn denetleme ve dedenetleme ve de ğğerlendirme erlendirme 
amaamaççll ıı kendi organlarkendi organlar ıı bulunur. Bunlarbulunur. Bunlar ıın n 
gerektigerekti ğği gibi i gibi ççalal ışıştt ıırr ıılmaslmas ıı vazgevazge ççilmezdir.ilmezdir.

•• Yeterli kaynaYeterli kayna ğğa veya stata veya stat üüye sahip ye sahip 
STKSTK’’ larlar , d, dışışararııdan denetim hizmeti dan denetim hizmeti 
alabilirler.alabilirler.

•• Denetim, fonksiyona uygunluk kadar Denetim, fonksiyona uygunluk kadar 
finansal konularfinansal konular ıı da ida i ççerir.erir.



Kurumsal DeKurumsal De ğğerlendirme erlendirme -- 22

•• STKSTK’’dakidaki kurumsal dekurumsal de ğğerlendirme erlendirme 
unsurlarunsurlar ıından bir dindan bir di ğğeri, eri, eleeleşştiritiri ve ve 
öözelezeleşştiritiri dir.dir.

•• STK, sSTK, s ııklkl ııkla kendine kla kendine şşunu sormalunu sormal ııddıır: r: 
““ Misyonuma, var oluMisyonuma, var olu şş nedenime uygun nedenime uygun 
davrandavran ııyor muyum?yor muyum? ””

•• STK, toplumdaki deSTK, toplumdaki de ğğiişşimin veya imin veya ççevre evre 
kokoşşullarullar ıındaki farklndaki farkl ıılalaşşmalarmalar ıın kendisini n kendisini 
nasnas ııl etkileyebilecel etkileyebilece ğğini sini s üürekli grekli g öözden zden 
gegeççirmelidir.irmelidir.



STKSTK’’yyıı KitleselleKitleselle şştirmek !!!...tirmek !!!...



Kaynak OluKaynak Olu şşturma turma -- 11
•• Bir Bir STKSTK’’nnıınn kaynaklarkaynaklar ıınnıı şşunlar unlar 

oluolu şşturur:turur:
•• ÜÜye ye öödentileri,dentileri,
•• Bireysel baBireysel ba ğışğışlar,lar,
•• DoDoğğrudan para destekleri (fonlar, rudan para destekleri (fonlar, 

sponsorluklar, krediler),sponsorluklar, krediler),
•• Malzeme, araMalzeme, ara çç--geregere çç yardyard ıımlarmlar ıı,,
•• Kullanma haklarKullanma haklar ıı,,
•• YapYapıılan faaliyetlerden elde edilen gelirler.lan faaliyetlerden elde edilen gelirler.



Kaynak OluKaynak Olu şşturma turma -- 22

•• STKSTK’’ larlar , kâr ama, kâr ama ççll ıı öörgrg üütler detler de ğğildir. Ama ildir. Ama 
bu tespit, faaliyetlerinde kullanmak bu tespit, faaliyetlerinde kullanmak üüzere zere 
gelir elde etmeyecekleri anlamgelir elde etmeyecekleri anlam ıına gelmez. na gelmez. 
ÖÖnemli olan bu gelirin, STK amanemli olan bu gelirin, STK ama çç ve ve 
hedeflerine uygun olarak kullanhedeflerine uygun olarak kullan ıılmaslmas ııddıır.r.

•• Bir STK iBir STK i ççin parasal kaynain parasal kayna ğığın en n en öönemli nemli 
unsur olduunsur oldu ğğu du d üüşşüünnüüllüür. Hatta bu durum, r. Hatta bu durum, 
kimi zaman olumsuz bir saplantkimi zaman olumsuz bir saplant ıı haline haline 
gelir.gelir.



Kaynak OluKaynak Olu şşturma turma -- 33

•• Bir Bir STKSTK’’nnıınn kaynak olukaynak olu şşturmasturmas ıı iiççin, in, etik etik 
dedeğğerleri yitirmedenerleri yitirmeden bazbazıı temel temel 
stratejilerden sstratejilerden s ööz edebiliriz:z edebiliriz:
•• BBüüyyüük kaynak gerektiren projeleri kk kaynak gerektiren projeleri k üçüüçü k k 

parpar ççalara balara b öölmek,lmek,
•• FarklFarkl ıı yerli ve yabancyerli ve yabanc ıı destekdestek ççiler aramak,iler aramak,
•• DestekDestek ççilerin fon sailerin fon sa ğğlamadaki yaklalamadaki yakla şışımlarmlar ıınnıı

dodoğğru anlamak; eksiklik / zafiyet varsa ru anlamak; eksiklik / zafiyet varsa 
ddüüzeltmek; ikna mekanizmalarzeltmek; ikna mekanizmalar ıı geligeli şştirmek,tirmek,



Kaynak OluKaynak Olu şşturma turma -- 44
•• Teknik danTeknik dan ışışmanlmanl ıık almak; bu konuda yardk almak; bu konuda yard ıımcmc ıı

olabilecek (ESYO gibi) kurumlarla iletiolabilecek (ESYO gibi) kurumlarla ileti şşime geime ge ççmek,mek,
•• Kurumsal bir Kurumsal bir ççalalışışma anlayma anlay ışıışına gena ge ççmek; mek; üücretli cretli 

ççalalışışanlaranlar ıın profesyonel anlayn profesyonel anlay ışışlarlar ıınnıı geligeli şştirmek,tirmek,
•• ÜÜniversiteler ve araniversiteler ve ara şştt ıırma kurulurma kurulu şşlarlar ıı iiççinden destek inden destek 

aramak,aramak,
•• Yerel iYerel i şş insanlarinsanlar ıı ve ve şşirketlerle iletiirketlerle ileti şşime geime ge ççmek; ikna mek; ikna 

mekanizmalarmekanizmalar ıı araaraşştt ıırmak,rmak,
•• Profesyonel Profesyonel ççalalışışanlaranlar ıın veya n veya üüyelerle gyelerle g öönnüüllll üülerin lerin 

katkkatk ıılarlar ııyla gelir getirici faaliyetlerde bulunmak,yla gelir getirici faaliyetlerde bulunmak,
•• Kaynak yaratma konusunda katKaynak yaratma konusunda kat ııll ıımlml ıı fikir fikir üüretme retme 

ççalalışışmalarmalar ıı yapmak,yapmak,
•• BaBaşşka ka STKSTK’’ larlar veya toplumun deveya toplumun de ğğiişşik kesimleri iik kesimleri i ççin in 

((öözellizelli ğği olan ve farkli olan ve farkl ııll ıık yaratabilecek) kurslar k yaratabilecek) kurslar 
ddüüzenlemek,zenlemek,

•• Projeleri, baProjeleri, ba şşka ka STKSTK’’ larlalarla birlikte yapma; proje birlikte yapma; proje 
paylapayla şşmak.mak.



Kaynak OluKaynak Olu şşturma turma -- 55
•• Kaynak oluKaynak olu şşturmada dikkate alturmada dikkate al ıınmasnmas ıı gereken gereken 

bazbazıı öönemli noktalarnemli noktalar ıı öözetleyelim:zetleyelim:
•• Tek bir gelir kaynaTek bir gelir kayna ğığına bana bağığımlml ıı kalmamak,kalmamak,
•• Yeni fikirlere aYeni fikirlere a ççıık olmak,k olmak,
•• Fon Fon ççalalışışmalarmalar ıında katknda katk ıı verecek gverecek g öönnüüllll üü

saysay ııssıı artart ıırmak,rmak,
•• İİççten, aten, a ççıık ve iyimser olmak,k ve iyimser olmak,
•• Zorluklar karZorluklar kar şışıssıında ynda y ıılmamak ve lmamak ve 

vazgevazge ççmemek,memek,
•• Hatalardan ders almak,Hatalardan ders almak,
•• SabSabıırlrl ıı olmak,olmak,
•• ZamanZaman ıın da para kadar den da para kadar de ğğerli olduerli oldu ğğunu unu 

bilmek,bilmek,



Kaynak OluKaynak Olu şşturma turma -- 66

•• AmacAmac ıı unutmamak; her zaman STK amaunutmamak; her zaman STK ama çç ve ve 
hedefine uygun hedefine uygun ççalal ışışmak,mak,

•• Yol gYol g öösterici olmak,sterici olmak,
•• ÖÖneride bulunmak; neride bulunmak; öönerme konusunda nerme konusunda üürkek rkek 

ve ve ççekingen olmamak,ekingen olmamak,
•• EEğğitime itime öönem vermek,nem vermek,
•• Cesaretlendirici ve teCesaretlendirici ve te şşvik edici olmak,vik edici olmak,
•• Bilgilendirmek,Bilgilendirmek,
•• Olur olmaz sOlur olmaz s ööz vermemek,z vermemek,
•• YardYard ıımcmc ıı olmak ama dikte etmemek.olmak ama dikte etmemek.



Garantili Hizmet !!!...Garantili Hizmet !!!...



Program ve Proje Program ve Proje -- 11

•• ÖÖrgrg üütlenmitlenmi şş ve kurumsallave kurumsalla şşmmışış bir STK, bir STK, 
ççalal ışışmalarmalar ıınnıı öönceden planlanmnceden planlanm ışış
programprogram ((larlar ) kapsam) kapsam ıında yapar.nda yapar.

•• Nitelikli bir Nitelikli bir STKSTK’’dada rasgele / rasgele / ““ akla akla 
geldikgeldik ççee”” / planlanmam/ planlanmam ışış bir faaliyetin yeri bir faaliyetin yeri 
yoktur.yoktur.

•• İİyi yi STKSTK’’ larlar ; d; d öönemlik / ynemlik / y ııllll ıık / aylk / ayl ıık k 
programlar yaparlar.programlar yaparlar.



Program ve Proje Program ve Proje -- 22
•• Bir programBir program ıın in i ççindeinde

•• Projeler,Projeler,
•• ToplantToplant ıılar,lar,
•• EEğğitim itim ççalal ışışmalarmalar ıı,,
•• Geziler, boGeziler, bo şş zaman etkinlikleri,zaman etkinlikleri,
•• Kampanyalar,Kampanyalar,
•• Olurluluk Olurluluk ççalal ışışmalarmalar ıı,,
•• Bilimsel araBilimsel ara şştt ıırmalarrmalar

•• Yer alYer al ıır.r.



Program ve Proje Program ve Proje -- 33

•• ProjeProje , belirli bir hedefe ula, belirli bir hedefe ula şşmak imak i ççin in 
zamanzaman ıın ve kaynaklarn ve kaynaklar ıın kullann kullan ıımmıınnıı
planlayan etkinlikler dizisidir.planlayan etkinlikler dizisidir.

•• Bir projede; Bir projede; 11-- SSüüre, re, 22-- Personel Personel 
ihtiyacihtiyac ıı, , 33-- BBüüttççe, e, 44-- AmaAma çç, , 55--
Sonucun denetlenmesi, Sonucun denetlenmesi, 66-- İşİş planplan ıı vb vb 
aaççıık bik bi ççimde ifade edilir.imde ifade edilir.



Program ve Proje Program ve Proje -- 44

•• Bir proje Bir proje şşu nitelikleri tau nitelikleri ta şışımalmal ııddıır:r:
•• ÇÇalalışışmalarmalar ıı belirli bir hedefe ybelirli bir hedefe y öönlendirmek,nlendirmek,
•• ZamanZaman ıın ve kaynaklarn ve kaynaklar ıın planlamasn planlamas ıınnıı sasağğlamak,lamak,
•• İİzleme ve dezleme ve de ğğerlendirmeyi saerlendirmeyi sa ğğlamak,lamak,
•• Parasal kaynak bulmayParasal kaynak bulmay ıı kolaylakolayla şştt ıırmak,rmak,
•• Hedeflerin Hedeflerin öönnüündeki risk ve engeller hakkndeki risk ve engeller hakk ıında bilgi nda bilgi 

sahibi olmaysahibi olmay ıı ve ve öönlem almaynlem almay ıı sasağğlamak,lamak,
•• Projeyi doProjeyi do ğğuran duran d üüşşüüncenin anlatncenin anlat ıılmaslmas ıınnıı

kolaylakolayla şştt ıırmak; rmak; ççalal ışışmalara katmalara kat ııll ıımmıı ve katkve katk ııyyıı
artart ıırmak,rmak,

•• SonuSonu ççlarlar ıın sn s üürdrd üürrüülebilir olma lebilir olma öözellizelli ğğini ini 
ggüçüç lendirmek.lendirmek.



Program ve Proje Program ve Proje -- 55
•• Bir projenin baBir projenin ba şşararııssıında etkili olan faktnda etkili olan fakt öörler ise rler ise 

şşunlardunlard ıır:r:
•• İİyi planlama,yi planlama,
•• Yeterli dYeterli d üüzeyde zeyde öörgrg üütsel / kurumsal kapasite,tsel / kurumsal kapasite,
•• İşİşini iyi yapan ve motivasyonu yini iyi yapan ve motivasyonu y üüksek bir proje ksek bir proje 

ekibi,ekibi,
•• Etkin liderlik,Etkin liderlik,
•• Ortaklar arasOrtaklar aras ıında iyi ve anda iyi ve a ççıık bir ik bir i şşbbööllüümmüü; ; 

üüstlenilen gstlenilen g öörevlerin yerine getirilmesinde revlerin yerine getirilmesinde 
kararlkararl ııll ıık,k,

•• Projenin gerProjenin ger ççek bir sorunu ele almasek bir sorunu ele almas ıı,,
•• YararlarYararlar ıın kadn kad ıın ve erkek arasn ve erkek aras ıındaki endaki e şşitliitli ğği i 

ggöözetmesi,zetmesi,
•• Hedef gruplarHedef gruplar ıın ihtiyan ihtiya ççlarlar ıına cevap vermesi.na cevap vermesi.



Program ve Proje Program ve Proje -- 66

•• Bir projenin dBir projenin d üüşşüünce olarak ortaya nce olarak ortaya 
ççııkmaskmas ıından bandan ba şşlayarak, projenin layarak, projenin 
tamamlanmastamamlanmas ıına kadar gena kadar ge ççen sen s üüre re 
iiççindeki tindeki t üüm am aşşamalar amalar ““ Proje Proje 
DDööngng üüssüü”” olarak tanolarak tan ıımlanmlan ıır.r.

•• Proje dProje d ööngng üüssüü kavramkavram ıı, bir , bir STKSTK’’nnıınn
iyi anlamasiyi anlamas ıı gereken kavramlar gereken kavramlar 
arasaras ıındadndad ıır.r.



Program ve Proje Program ve Proje -- 77

•• Proje dProje d ööngng üüssüü, , şşu ardu ard ışıışık ak aşşamalardan amalardan 
oluolu şşur:ur:
•• SorunlarSorunlar ıın ortaya atn ortaya at ıılmaslmas ıı,,
•• SorunlarSorunlar ıın ve n ve çöçö zzüüm yollarm yollar ıınnıın analizi (sorun n analizi (sorun 

analizi),analizi),
•• Projenin tasarlanmasProjenin tasarlanmas ıı (Planlama),(Planlama),
•• Kaynak oluKaynak olu şşturma,turma,
•• Uygulama,Uygulama,
•• İİzleme ve dezleme ve de ğğerlendirme,erlendirme,
•• Projenin sonuProjenin sonu ççlanmaslanmas ıı..



Program ve Proje Program ve Proje -- 88

•• Bir Bir proje dproje d ööngng üüssüü ssüüreci, bir dizi ek reci, bir dizi ek 
ssüüreci ireci i ççinde barinde bar ıındnd ıırr ıır:r:
•• Sorun analizi,Sorun analizi,
•• ÇöÇözzüüm yollarm yollar ıı analizi,analizi,
•• PaydaPaydaşş (ilgi sahibi) analizi,(ilgi sahibi) analizi,
•• Hedef (yeni durum) analizi,Hedef (yeni durum) analizi,
•• Strateji analizi,Strateji analizi,
•• Planlama.Planlama.



İİyi Tasarlanmyi Tasarlanm ışış ÖÖrgrg üütsel Yaptsel Yap ıı !!!...!!!...



Proje TasarlamanProje Tasarlaman ıın Kurallarn Kurallar ıı -- 11

•• Proje tasarlarken:Proje tasarlarken:
•• Sorun Sorun öönceden ve iyi tannceden ve iyi tan ıımlanmalmlanmal ııddıır.r.
•• BaBaşşka kika ki şşi ve kurului ve kurulu şşlara ihtiyaclara ihtiyac ıımmıız z 

olacaolaca ğığınnıı unutmamalunutmamal ııyyıız.z.
•• Kendimizi iyi tanKendimizi iyi tan ıımalmal ııyyıız.z.
•• Projenin nedeni, bulunan parasal Projenin nedeni, bulunan parasal 

kaynak olmamalkaynak olmamal ııddıır.r.
•• Projenin, Projenin, STKSTK’’nnıınn didiğğer amaer ama çç ve ve 

hedefleri ile uygunluhedefleri ile uygunlu ğğu u öönemlidir.nemlidir.



Proje TasarlamanProje Tasarlaman ıın Kurallarn Kurallar ıı -- 22

•• PaydaPaydaşş analizi analizi öönemlidir. Devlet de dahil olmak nemlidir. Devlet de dahil olmak 
üüzere bazere başşka kurum ve kuruluka kurum ve kurulu şşlarla larla 
ççalal ışıışılabilecelabilece ğği unutulmamali unutulmamal ııddıır.r.

•• Projeyi destekleyen kuruluProjeyi destekleyen kurulu şşun taleplerine gun taleplerine g ööre re 
ufak tefek deufak tefek de ğğiişşiklikler yapmamiklikler yapmam ıız gerekebilir.z gerekebilir.

•• Projenin Projenin ççııktkt ıılarlar ıı; ; ööllçüçü lebilir, net ve somut lebilir, net ve somut 
olmalolmal ııddıır.r.

•• Projenin sonuProjenin sonu ççlarlar ıı duyurulabilmelidir.duyurulabilmelidir.
•• Projenin sonuProjenin sonu ççlanmaslanmas ıından sonraki dndan sonraki d ööneme neme 

ait ait ööngng öörrüülerimiz ve yeni lerimiz ve yeni ççalal ışışma hedeflerimiz ma hedeflerimiz 
olmalolmal ııddıır.r.



Sivil yaSivil ya şşamamıın kendisi, bir tabela n kendisi, bir tabela 
asmak kadar kolay deasmak kadar kolay de ğğilil ……



Sivil Toplumcu olmakSivil Toplumcu olmak ……

•• Bunlar, uzun bir yolculuBunlar, uzun bir yolculu ğğun kun k ıısa sa 
bir bir öözeti idi.zeti idi.

•• Sivil geleneSivil gelene ğği olmayan bir i olmayan bir 
toplumda toplumda ““ Sivil ToplumcuSivil Toplumcu ””
olmak kolay deolmak kolay de ğğil.il.

•• Bu iBu i şşe ge göönnüül verdiyseniz, l verdiyseniz, 
yolunuz ayolunuz a ççıık olsunk olsun ……


