
İYİ YÖNETİŞİMİ YAKALAMAK
SİVİL TOPLUM VE

GENÇLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Newsletter No: 1
Mart 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Hollanda Başkonsolosluğu Matra Programı desteğiyle, “İyi Yönetişimi Yakalamak: 

Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” başlıklı yeni bir projeye başlamıştır. 

Bu proje; sivil toplum örgütleri, ortaklar, bir danışma kurulu, gençlik komiteleri, 
eğitimler, uzmanlar ve paydaşlarla 12 ay sürecek bir projedir. Bu proje kapsamında, 
kapasite geliştirme ve bilginin yükseltilmesini amaçlayan eğitimler; paydaşlar arası 
etkileşim ve diyaloğu artıracak etkinlikler ve farklı jenerasyonların birlikte öğrenme 

ve proje geliştirmeyi deneyimleyecekleri komisyonlar oluşturulacaktır. 

İyi yönetişim tanım gereği tüm aktörlerin katılımını gerektirir. Sivil toplum, daha 
fazla sosyal etki elde etme amacı ile sürekli olarak değişime uğrayan kritik bir 
aktördür. Proje ile stratejik konuşmaları ve momentum inşasını teşvik etmek için 
sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışılacaktır. Bağımsız bir akademik kurum olarak, 
aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında çalışan ya da çalışmayı hede�eyen 

gençleri hedef alan çok sayıda eğitim programı da sunulacaktır.

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi olarak; sivil toplum 
kuruluşlarının, toplumu oluşturan değerler ve kurumların iyi yönetişim 
prensiplerini uygulama, izleme ve geliştirme rolleri açısından hayati öneme 
sahip olduğuna inanıyoruz. Rollerini etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri için, sivil 
toplum kuruluşlarının iyi yönetişimi teşvik eden açık parametreler içinde verimli 
bir şekilde çalışmaları bir gerekliliktir. Diğer bir deyişle, iyi yönetişim, verimlilik 
ve şe�a�ık paradigmalarını içselleştirmeleri kendilerine olumlu katkı 
sağlayacaktır. Sivil toplum kuruluşlarına gönül vermiş kişilerin ise sürekli 
değişim gösteren, farklı ulusal ve uluslararası paydaşların süreçlere dahil olduğu 
konularla ilgili olarak en güncel bilgiyle donanmış olmaları topluma 
sağlayacakları olumlu katkıyı artırır. Bu gibi konular arasında sayılabilecek 
sürdürülebilir kalkınma, göç, iklim değişikliği, kentleşme, insan hakları ve 
cinsiyet eşitliği gibi çeşitli toplumsal önemi olan alanlarda, STK’ların; toplumun 

Danışma Komitesi ilk toplantısını 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirecektir. 
Komite; çevre, eğitim, göç, liderlik ve sivil toplum gibi toplumsal konularda 
entelektüel ya da aktif olarak yer alan Türk toplumunun önde gelen üyelerinden 

oluşacaktır.

STK Clinique’in amacı sivil toplumu yeterli bilgi ve donanımla güçlendirmek, 
böylece Türk toplumunu etkin bir şekilde temsil etmelerini sağlamaktır. STK 
Clinique 2018’de ayda en az iki eğitim sunacaktır.

Konuya ve hedef kitleye göre yarım günlük ve tam günlük eğitimler organize 
edilecektir. Belirlenen konularda tebrübeli profesyoneller ve akademisyenler 
eğitimler verecektir. Eğitimler; dersler, tartışmalar ve çalışma grupları 
kombinasyonu/birleşimi içinde dizayn edilecektir. Sosyal etkiyi attırmak için neyin 
çalışıp neyin çalışmadığı hikâyelerini paylaşmak eğitimlerin ana bölümüdür. Bu 
Clinique’e katılan STK’lar, aynı zamanda ağlarını genişletme şansına sahip olacaklar. 

Bilgi İnşası 
Eğitimler, katılımcıların ilgi alanlarındaki bilgilerini derinleştirmeye olanak 
sağlayacaktır. Tartışmalara aktif bir şekilde katılmak ve kaliteli temsiliyet sağlamak 
için doğru ve üst-seviye bilgi sivil toplumun olmazsa olmazıdır. Bilgi gelişimi 
demokrasinin temelleri, iyi yönetişim, eşitlik, toplumsal kapsayıcılık, çevresel 
koruma, küresel ısınma ve göç gibi en temel kavramları kapsayacaktır. 

Beceri Geliştirme
Beceri Geliştirme, daha iyi yönetilen kuruluşlar ve daha aktif bireyler sağlamak için 
tüm örgütlerin/kuruluşların ve bireylerin temel bölümüdür. Beceri gelişimi; idari ve 
teknik kapasiteleri geliştirmek adına stratejik yönetişim, iletişim, proje geliştirme 
ve bağış toplama gibi konuları kapsayacaktır.

Proje, komiteleri ve ağ gruplarıyla gençlere ve STK üyelerine ortak platformlar 
sağlayacaktır.

Gençlik; projenin desteğiyle; çeşitli stajlar, akran çalışması ve uluslararası 
kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılım vasıtasıyla inisiyati�er elde edecektir. 

Güçlü bir sivil toplum, 
demokrasinin temelini 

oluşturur.

Eğitimler ayda 2-3 defa 
düzenli olarak Konak 
Toplantı Salonu’nda 

yapılacaktır.

Danışma Komitesi Kuruldu

CIES Olarak Neden Sivil Topluma ve İyi Yönetişime Odaklanıyoruz?

Projenin Etkinlikleri Şekilleniyor

Neden Katılmalı

- Hızla gelişen dünyada güncel kalmak
- Akademik/bilimsel çevredeki ilgili konularda teorik ve pratik anlayışı kazanmak
- Gelecek için derin bilgiye sahip olmak ve becerileri güçlendirmek
- Uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek
- Uluslararası etkinliklerin parçası olmak
- Çok katılımcılı gruplarda ağ geliştirmek
- Kompleks dünyada disiplinler arası bir anlayışa sahip olmak
- Daha kuvvetli bilgi ve beceri yoluyla �nansal destek şansını arttırmak

20 MART STK CLINIQUE: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE ÇEVRE

etkinliği tamamlandı.

27 MART STK CLINIQUE: İYİ YÖNETİŞİM

Başvurmak için: https://goo.gl/forms/M1YH1XjQTVzqwmFM2

İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAYI 26 NİSAN’DA GERÇEKLEŞECEK

Sivil Toplumun güncel durumunu belirlemek, daha iyi çalışmalar için gerekli adımları 
belirlemek için STK ve üniversite temsilcilerini bir araya getirecek çalıştay, Kadir Has 

Üniversitesi’nde, 26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek. 

Proje Ekibi Düzenli Olarak Toplanıyor

STK Clinique

Gençlik Platformları ve İnisiyatifi

STK Clinique sivil toplumu desteklemek için ayda iki kez eğitim düzenleyecektir. 
STK Clinique’in amacı, sivil toplumu Türk toplumunu etkin bir şekilde temsil 

edebilmeleri için yeterli bilgi ve araçlarla güçlendirmektir.

2-CIES STK Clinique Mart Ayında Başladı
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Müdür  
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DUYURULAR

Danışma Komitesinin üyelerinin, sivil toplumdaki düşünce gruplarının uluslararası 
liderleriyle katılacakları yarım günlük bir etkinliktir. Yuvarlak masa; STK’ların mevcut 
ihtiyaçlarına, güçlü yönleri ve zorluklarına yönelik canlı bir tartışmayı, bunun yanı 
sıra sivil toplumu demokratik yaşamdaki rolünün değişmesi üzerine bir beyin 
fırtınası oturumunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yapıcı bir diyaloğa erişmek için 
bu tartışmalar tecrübeli profesyoneller tarafından yönetilecektir. Zaman 
ilerlemekte/değişmekte ve en güncel durumları anlamak ve üst düzey adaptasyon 
stratejileri hazırlamak önemlidir. Özetle, gelecekteki eylem için tartışmalar ve 
öneriler önemlidir.

1-Üst Düzey Yuvarlak Masa - 11 Nisan 2018

Gençlik Komitesi Oluşturuluyor

Şu anda, projenin ayrılmaz bir parçası olarak, proaktif bir rol üstlenecek ve Proje 
Ekibi ve projenin Üst Düzey Danışmanlık Komitesi ile koordineli olarak çalışacak bir 
Gençlik Komitesi oluşturuyoruz.

Gençlik Komitesinin bir parçası olmak istiyorsanız, lütfen CV’nizi ve motivasyon 
mektubunuzu (400 kelimeden fazla olmayacak şekilde) şu adrese gönderiniz: 
guzin.ozturk@khas.edu.tr

Not: Bu projede yer almak isteyecek, referans olabileceğiniz 18-25 arası gençlerle 
de bu duyuruyu paylaşmanı bu projeyi daha da zenginleştirecektir.

3-Aktif Gençlik Aranıyor!

Dimitrios Triantaphyllou
Müdür, CIES (Proje Danışmanı)

Sibel Sezer
Proje Koordinatörü

öncelikli ihtiyaçlarını yakından tanımaları, kamu politikalarını takip etmeleri ve uluslararası yükümlülüklerin 
farkında olmaları gerekmektedir. STK'ların etkin çalışması için öncelikli olan üçüncü bir bileşen, genç kuşaklar 
arasında yaptıkları işlere nasıl ilgi uyandırdıkları ve gençliğin güçlendirilmesine yönelik ne tür stratejiler 
oluşturduklarıdır. Yukarıda adı geçen üç bileşen düşünüldüğünde; STK'lar, çalışmalarıyla adil, sürdürülebilir ve açık 
toplumların tanıtımına daha etkin bir emek vermek için desteklendiğinde, topluma verecekleri katkılar da 
desteklenmiş olacaktır.

İYİ YÖNETİŞİMİ YAKALAMAK

KAGIDER (Türkiye Kadın Girişimciler 
Derneği)

Kadir Has Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etüdler Vakfı)

Sabancı Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Fakültesi

CSR (Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği)

Toplum Gönüllüleri Vakfı)

TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etüdler Vakfı)

TEMA (Erozyonla Mücadele, Ağaçlandır-
ma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) & 
TUSEV (Türkiye Üçüncü Sektör
Vakfı) 

Sürdürülebilir Şehirler ve Çevre

İyi Yönetişim İklim Değişikliği Göç

Sürdürülebilir Kalkınma-I STK Yönetimi

Şehirleşme/Akıllı Şehirler

Proje Yönetimi
Liderlik

Güvenlik

Bölgesel Politikalar

İletişim

Sürdürülebilir Kalkınma-II

Uzlaşma

Toplumsal Cinsiyet

Psikolojik İlk Yardım

İnsan Hakları

Dış Politikada Sivil Toplum

MART NISAN MAYIS

HAZIRAN TEMMUZ

EYLÜL EKIM KASIM

Dimitrios Triantaphyllou
Müdür, CIES (Proje Danışmanı)

Sibel Sezer
Proje Koordinatörü

Güzin Aycan Öztürk
Proje Asistanı

Duygu Öktem
Araştırma Stajyeri

Hazal Sayın
Araştırma Stajyeri

Ayşegül Arıtan
Tasarım Stajyeri

İYİ YÖNETİŞİMİ YAKALAMAK

Merkezimizde başlatılan iyi yönetişim projesinin üç önemli çıktısı olacaktır: 
Birincisi, üst düzey bir yuvarlak masa toplantısına, bir ihtiyaç değerlendirme 
çalıştayına ve bireysel istişarelere dayanan sivil toplum ihtiyaç değerlendirme 
raporudur.

İkincisi, bir dizi kapasite geliştirme etkinlikleridir. Sivil toplum kuruluşlarında 
çalışan kişilerin farklı farklı konulardaki bilgi ve becerilerini güçlendirme 
hede�yle eğitim sunan bir STK "Clinique" kurulacaktır.

Üniversite'de verilecek olan günlük eğitimlerin dışında; gençlere yönelik birer 
haftalık sürelerle liderlik ve müzakere becerileri eğitimleri düzenlenecektir. 
Üçüncü sonuç ise, gençlerin inisiyati�ni teşvik etmeye odaklanacak bir Gençlik 
Komitesi'nin kurulması ve bu kapsamda düzenlenecek faaliyetler olacaktır.

Mustafa Aydın

Öğretim Üyesi

Başkan

Kadir Has Üniversitesi, İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi

Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi


