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Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, 5 Haziran 2018 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşen 
“İhtiyaç Analizi Çalıştayı”nda sivil toplum ile akademi arasında güçlü bir işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. 
STK’ların çalışma alanlarında bilimsel bilgiden yararlanma, kapasite inşası ve sürdürülebilir bir sosyal etki 
yaratabilmenin işbirliği ile gerçekleşebileceğine inandıklarını belirtti.
 

İşbirliği “Olmazsa Olmaz”
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İhtiyaç Analizi Çalıştayı, sivil toplum kapasitesine odaklanarak, sivil toplumun genel durumunu ele aldı. 
Farklı STK’lardan gelen katılımcılar çalıştayda şu konuları tartıştı:

• Sivil toplumun kuvvetli yönleri, zayı�ıkları, fırsatları ve tehditleri
• Paydaşlar arasında diyalog ve işbirliği

• STK'ların toplum ve politikalara ilişkin kapsamlı etki kapasitesi
 

Katılımcılar, işbirliği, güven, kapasite inşası ve gönüllülük gibi konuların altını çizdi. Sivil toplum ve akademi 
arasındaki güçlü bir işbirliğinin, sivil toplumun sürdürülebilirliği, toplumsal etki yaratacak konular için bilimsel 
bilgi birikiminden yararlanmanın gerekliliğini vurguladı.
 
TEMA’dan Özgül Erdemli Mutlu sivil toplum ile akademi arasındaki işbirliğine duyulan ihtiyacı şu şekilde dile 
getirdi ‘Veri tabanlı, doğrulanabilir ve güvenilir çalışmalar için akademi ile işbirliğine ihtiyacımız var.”

 
Çalıştayı özetlerken, sivil toplum sektöründe hem gönüllü hem de bir yönetici tecrübesi olan Mete Meleksoy, 
“STK’lar arasında düzensiz ve sınırlı bir iletişim var, bu durum aralarındaki rekabet, sınırlı kaynaklar ve daha büyük 
STK’ların daha küçük olanlara yaklaşımından kaynaklanmaktadır” dedi.
 
Çalıştayın çıktılarına dayanan rapor, projenin web sitesinde çok yakında yayınlanacaktır.
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Siber Güvenlik başlığıyla bir STK Clinique, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Altyapı Koruma Araştırma ve 
Uygulama Merkezi ortaklığıyla, 18 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşti. Clinique, siber alandaki tehditlere ve 
korunma yollarına odaklandı. Katılımcılar kendi deneyimlerini ve idari konularda siber problemleri çözmek için 
alternati�er paylaştı.

“Siber Güvenlik” Konulu STK Clinique
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Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler, Haziran ayının ikinci konusuydu. STK Clinique, 22 Haziran 2018 tarihinde 
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ortaklığı ile gerçekleşti. Clinique, interaktif tanışma ile başladı ve eğitmenler 
Türkiye ve dünyadan örneklerle şehirlerin gelişimi ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki güncel konular 
üzerine eğitim verdi. İkinci bölümde, katılımcılar; yerleşkelere, kamu hizmetlerinden ve tarıma dayanan 
sanayiden oluşan kendi sürdürülebilir kentlerini oluşturdular.

“Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler” Konulu STK Clinique 

Bölgesel Kalkınma Politikaları konulu STK Clinique, 10 Temmuz 2018 tarihinde Habitat Derneği ortaklığıyla 
gerçekleşti. İlk bölümde İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Direktörü Mehmet Onur Partal bölgesel kalkınma 
kavramını açıkladı ve Invest in İstanbul’un fonlarından bahsetti. İkinci bölümde, Habitat Derneği’nden Sait 
Çetin, Türkiye’de yerel proje uygulamalarından oluşan bir vaka analizi çalışması yaptı.

“Bölgesel Kalkınma Politikaları” Konulu STK Clinique



 GENÇLER GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR

Etkinlik Raporları

www.iyiyonetisim.org/raporlar

STK Clinique raporları en yakın zamanda websitemizde yayınlanacaktır.

Ağustos ayında herhangi bir STK Clinique etkinliği yapılmayacaktır.

Gelecek STK Clinique Etkinlikleri (Eylül - Kasım 2018)

Proje kapsamında altı genç Türkiye’deki lider STK’larda gönüllü 
çalışacak. Bu çalışmaya katılan gençler, STK'ların çalışmalarına 
tanıklık etme ve faaliyetlerine katkıda bulunma fırsatı bulacak.
 
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı), TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu), Tarih Vakfı, TESEV (Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Etüdler Vakfı), Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve TOÇEV 
(Tüvana Okuma İstekli Çocuklar Vakfı) gönüllülere ev sahipliği 
yapacak.



Diğer eğitimlerimize başvurmak için sitemizi takip edebilirsiniz: www.iyiyonetisim.org/takvim

“Uyuşmazlık Çözümü ve Anlaşma İnşası” eğitimimiz 28-30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecektir. 

Detaylı bilgi almak için: www.iyiyonetisim.org/duyurular
Başvurmak için: https://goo.gl/forms/fOp3tPEkvQxXnMR62
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