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İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi projesi, sivil toplum kuruluşlarına “STK 
Clinique” başlığında sunulan günlük etkinliklere ek olarak farklı eğitim paketleri de içeriyor. Ekim ve kasım ayları 
farklı eğitim programlarıyla doluydu. Bu eğitimler süre açısından daha uzun ve yapısal farklılıklar gösteriyor. Üç 
günlük eğitimler; simülasyon, vaka çalışmaları ve ağ oluşturma fırsatları sağlayarak katılımcıların bilgi ve yetenek 
seviyelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Katılımcıların ve eğitmenlerin daha güçlü bağlar kurmalarına, konulara daha derinlemesine bakmalarına ve 
etkileşimli eğitim modülleriyle deneyim kazanmalarına olanak sağladıklarından, STK Clinique’in sunduğu yarım 
gün veya tüm gün süren eğitimlerden farklılar. Bu uzun eğitimlerden ilki Eylül 2018’de gerçekleştirilen 
“Uyuşmazlık Çözümü ve Uzlaşma İnşası”ydı. İkinci uzun eğitimse geçen ay gerçekleştirildi. Genç Liderler eğitimii 
projenin en çok ilgi gören etkinliklerinden biriydi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden başvuran 207 adaydan 21'i 
eğitime katılmak üzere seçildi.
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Neden genç liderler için bir eğitim?

26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında uzmanların ve genç sivil toplum liderlerinin katılımıyla üç günlük bir eğitim 
gerçekleştirildi.

Gençlik, Türkiye gibi genç nüfusun toplam nufüsa oranla fazla olduğu ülkelerde, kamu yararının en önemli 
bileşenlerinden biri. “Genç Liderler” eğitimi gençlerin iyi yönetişimdeki kritik rollerine katkı sağlamak ve aktif 
katılımlarını desteklemek için tasarlandı. Proje aynı zamanda toplumun genç üyelerini, toplumun gelecekteki 
liderleri olarak kurumsal rolleri içinde güçlendirmeyi amaçlıyor. Gençlerin, kendinden daha emin, yetenekli ve 
bilgili olmaları, etkili lider olma şanslarını artırıyor. Türk toplumu gençliğin, özellikle de sivil toplumla çalışan 
gençliğin, güçlü liderlik kapasitesinden önemli ölçüde yararlanabilir. Liderlik programları özel sektörde yaygın 
olmasına rağmen bu eğitimler sivil toplum sektöründe çalışan ya da gönüllülük yapan gençlere daha az sıklıkla 
sunuluyor. Bu nedenle, sivil toplumda yer alan genç liderlerin becerilerini geliştirmek için üç günlük bir eğitim 
düzenlendi.

GENÇ LİDERLER EĞİTİM PROGRAMI
ÖZELLEŞTİRİLMİŞ

EĞİTİMLER



Eğitimin Yapısı

Eğitim, katılımcıların bilgisini arttırmak ve becerilerini güçlendirmek amacıyla oluşturuldu. Liderlikten iletişim 
becerilerine, gönüllü yönetimden ekip oluşturma ve kendini geliştirmeye kadar farklı alanları kapsadı; etkileşimli 
ve bilgilendirici yöntemlerden oluştu. Katılımcılar yeni iletişim ağları kurdu ve sosyal bir ortamda teori ve pratiği 
birleştirdi.  Program dostluk ortamı oluşturmak ve katılımcıların sosyalleşmesi için hızlı tanışma etkinliği, 
networking öğle yemeği ve akşam yemeği ile desteklendi. Böylece, eğitimler boyunca daha verimli çalışma 
olanağı sağlandı.
 
Katılımcılar, kadın hakları, göç, mülteciler, çevre, çocuk koruma ve sosyal girişimcilik gibi çok çeşitli alanlardan 
gelen, TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı), Uçan Süpürge, Sosyal Ben, Mutlu Yuva Derneği ve Habitat Derneği gibi 
sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşuyordu.



Sonuç

Eğitim sivil toplum liderlerinin yeteneklerini 
zenginleştirdi. Katılımcılar bireysel, örgütsel ve 
sosyal liderlik konularında farkındalıklarını 
arttırdı, bilgilerini tazeledi ve örnek çalışmalarda 
hayata geçirdi. Kendilerini ve liderlik becerilerini 
geliştirmek için temel psikolojik faktörlere hakim 
oldular. Katılımcılar, ekiplerin nasıl 
oluşturulacağını ve yönetileceğini, sunum 

Katılımcı Görüşleri

Program çok üretken, yoğun ve heyecan vericiydi! Bütün detaylar çok iyi düşünülmüştü.

Eğitim oldukça dinamikti! Konsantrasyonumu hiç kaybetmedim.

Eğitmenler kendi alanlarında etkin, görseller ilginç ve ekip çok kibardı.

Katılımcılar çok iyi seçilmişti. Çok ilginç insanlarla tanışıp ağımı güçlendirdim.

Yeni ağlar yarattım, motivasyonum yükseldi!

Yorumlar değerlendirme formundan alınmış olup, isimler gizli tutulmuştur.

hazırlamayı ve sunum yapmayı, çevrimiçi ve çevrimdışı kanallar aracılığıyla nasıl etkili iletişim kurulacağını 
öğrendi. Ağ oturumlarında katılımcılar, gelecekteki çalışmalarında işbirliğine yol açacak ağlar oluşturma 
yeteneklerini güçlendirdi.

STK CLINIQUE EĞİTİMLERİ

İnsan Hakları

17 Ekim 2018'de Yurttaşlık Derneği ile ortaklaşa insan 
hakları konusunda bir STK Clinique düzenlendi. Prof. Dr. 
İştar Gözaydın eğitime önderlik etti. Gözaydın, insan 
haklarının ve insan hakları hukukunun tarihsel 
değişimlere değinerek nasıl geliştiğini anlattı. İkinci 
bölümde katılımcılar sivil toplumun toplumda insan 
hakları çalışmalarına teşvik ve konsolidasyona nasıl 
katkıda bulunduğunu tartıştı. Saha deneyimleri paylaşıldı 
ve toplumdaki insan hakları meseleleriyle ilgili farkındalığın nasıl artırılacağını tartıştılar. Tartışılan konulardan 
biri de mülteci kriziyle mücadele kampanyalarında insan haklarına saygılı bir söylemin nasıl kullanılacağıydı. 
Ayrıca katılımcılar, savunuculuk faaliyetleri için barışçıl, haklı ve meşru yolları tartıştılar.



Sürdürülebilir Kalkınma

1 Kasım 2018'de UNDP IRH ile birlikte sürdürülebilir kalkınma konusunda bir STK Clinique düzenlendi. Nisan 
2018'deki giriş eğitiminin ardından bu eğitim, araçlara ve Sürdürülebilir Kalkınma Hede�erinin (SKH) 
birbirleriyle etkileşimlerine odaklanan ileri bir eğitim olarak tasarlandı. UNDP IRH uzmanlarına ek olarak 
CIES'ten Özgür Gürbüz, iklim değişikliği ve enerji konulu bir ders verdi.

Yereliz Derneği, Türkiye'deki belediyelerde SKH'lerin yerelleştirilmesine yönelik çalışmalarına dayanan bir vaka 
çalışması yaptı. SDSN Türkiye'den Bahar Özay, işbirliği ve SKH'ler için ağların önemi üzerine bir sunum yaptı 
Katılımcılar, UNDP IRH temsilcileri ile yerel ve ulusal STK temsilcilerinden oluşan katılımcılarla tanışma ve 
tartışma fırsatını yakaladılar.

Toplumsal Cinsiyet ve Çatışma Çözümü

15 Kasım 2018'de, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Merkezi ile birlikte, toplumsal cinsiyet ve çatışma çözümü 
konularını içeren bir STK Clinique eğitimi düzenlendi. 
Eğitime, Bahar Aldanmaz ve Mary Lou O'Neil’ın giriş dersi 
ile başlandı. “Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Sivil 
Toplum” başlıklı dersten sonra, eğitmenler toplumsal 
cinsiyet dostu kurumlar için yapılan SAGE projesinin 
çıktılarını paylaştı. 

Eğitimin ikinci bölümünde, Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Ayşe Betül Çelik, katılımcıların toplumsal cinsiyet 
konusundaki farklı algı biçimleri ve çözüm biçimlerini öğrendikleri ve uyguladıkları “Cinsiyet ve Çatışma 
Çözümü” üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdi.



EKİPTEN HABERLER

 “Women of Orange” Etkinliğine Katılım

12 Ekim 2018 tarihinde Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 
düzenlenen ‘’Women of Orange’’ isimli etkinliğe proje asistanımız Güzin Aycan 
Öztürk katıldı. Öztürk bu etkinlikte, projeyi tanıtma ve İstanbul'daki başarılı 
kadınlarla tanışma fırsatı yakaladı. Bu değerli etkinliği düzenledikleri ve 
davetleri için Hollanda Konsolosluğu’na teşekkür ederiz.

TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM ÜZERİNE VİDEO

Proje ekibi, Türkiye ve Avrupa'da sivil toplum ve gönüllülük üzerine farklı perspekti�er ortaya çıkaracak bir video 
üzerinde çalışıyor. Video, akademisyenler, STK uzmanları, Türkiye ve Avrupa'dan gençler ile yapılan 
görüşmelerden oluyor. Röportajlar, Ekim ve Kasım ayları boyunca önceden belirlenmiş kişilerle gerçekleştirildi. 
Video, CIES'in Youtube kanalında izlenebilecek.

www.youtube.com/cieskhas
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“Waste” Sergisini Ziyaret Ettik

“İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” projesi ve CIES ekibi, 31 Ekim 2018 
tarihinde Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen “Waste” isimli sergiyi ziyaret etti. Atıkları 
tekrar kullanma ve ekonomiye katkıda bulunma konusunda yeni yöntemleri değerlendirme şansı elede ettik. 
Konsolosluk’a ve Naomi Chouinard'a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.

İlgilenenler, Konsolosluk’la ist-events@minbuza.nl aracılığıyla iletişime geçebilirler.


