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Ağustos - Eylül 2018

“İyi Yönetişimi Yakalamak” başlıklı proje, Ağustos ayında kısa bir aradan sonra STK Clinique eğitimleriyle 
kapılarını yeniden açıyor. Ağustos ayında eğitim verilmemesine rağmen, proje kapsamında diğer pek çok 

etkinlik devam etti. En önemlisi, çeşitli üniversitelerde okuyan toplumun genç üyeleri, Proje Gönüllü 
Programının bir parçası olarak farklı temalara odaklanan STK'larda gönüllü olarak çalıştı.

Eylül ayında STK Clinique kapsamında iki eğitim düzenlendi. Ayrıca, Eylül ayında Uyuşmazlık Çözümü ve 
Anlaşma İnşası konusunda üç günlük özelleştirilmiş bir eğitim düzenlendi ve farklı arkaplanlardan gelen genç 

profesyonelleri ve farklı deneyimleri bir araya getirdi.

“İYİ YÖNETİŞİMİ YAKALAMAK” PROJESİ HIZ KAZANIYOR

İYİ YÖNETİŞİMİ YAKALAMAK

EYLÜL AYI EĞİTİMLERİ

Psikolojik İlkyardım ve Özbakım Eğitimi

Eylül ayının ilk eğitimi, 12 Eylül 2018'de Travma Çalışmaları Derneği eğitim ortaklığıyla “Psikolojik İlk Yardım ve 
Özbakım” üzerine yapıldı. Eğitimi Melis Değirmen yürüttü. Katılımcılar, iki nedenden ötürü bu eğitimin kriz ve 
felaket durumlarında çalışan STK'lar için en önemli konulardan biri olduğuna işaret etti.

İlk nedeni, bu konuda çalışanların, travmatize kişilerle ilişki kurarken “zarar vermemek”, “kapatılamayacak 
yaraları açmamak’’ zorunda olmaları şeklinde açıklayan katılımcılar, ikinci nedeni de STK çalışanlarının 
psikolojik olarak zor durumlara müdahale ederken kendi psikolojik sağlıklarını korumalarının önemi olarak 
belirttiler.



GELECEK STK CLINIQUE PROGRAMI
(Kasım 2018)

Dijital Liderlik Eğitimi

“Dijital Liderlik’’ eğitimi, Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği’yle (TKSSD) birlikte 25 Eylül 2018 
tarihinde düzenlendi. Gökhan Yücel dijital dönüşüm, 
yapay zeka, blockchain (blokzincir), veriye dayalı 
düşünme, girişimcilik, inovasyon gibi kavramlarla 
birlikte, dijital çağın eğilimleri ve bu alandaki eğilimlerin 
çeşitli alanlarda uygulanması konularını tartışmaya açtı.

Etkinliğin Adı

Tarih

Paydaş

Sürdürülebilir Kalkınma- II

Toplumsal Cinsiyet ve Çatışma Çözümü

1 Kasım 2018

15 Kasım 2018

UNDP IRH

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Araştırmaları Merkezi,
Kadir Has Üniversitesi

Tarihler, eğitmenlerin koşulları / istekleri üzerine yeniden planlanabilir.

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

Sürdürülebilir Kalkınma- II eğitimine başvuru için:
https://goo.gl/forms/OqnjOOuVZ0YOINX53

Toplumsal Cinsiyet ve Çatışma Çözümü eğitimine başvuru için:
https://goo.gl/forms/3Ea3zJQohCwgKDEi1

GENÇLERİN VE STK’LARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ: GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA PROGRAMI

Toplumun genç üyeleri, Türkiye'de faaliyet gösteren yedi prestijli STK'da çalışma fırsatı yakaladı. CIES ve yedi STK 
arasında gönüllülerin 20 iş günü çalışmasını kapsayan bir anlaşma yapıldı. Gönüllüleri ağırlayan kuruluşlar TEMA, 
TESEV, TOÇEV, TÜRKONFED, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih Vakfı ve TKSSD oldu. 
Gençlere ulaşmak için çok sayıda mecrada duyurular yapıldı.

Başvuru sürecinden sonra yedi gönüllü seçildi ve bu gönüllüler STK'ların faaliyetlerini aktif olarak desteklediler. 
Gönüllülük programı, çalışmalarda aktif rol alma ve çalışma imkanı sağlayarak genç gönüllüler ve STK'lar arasındaki 
ilişkiyi güçlendirdi. Bu programın amacı, toplumun genç üyelerini STK'ların çalışma ortamını tanıtmaktı.

Yücel, eğitimin ikinci bölümüne bir dijital liderin sahip olması gereken nitelikleri anlatarak başladı ve 'Dijital 
Dönüşüm Liderliği' başlıklı interaktif bir atölye çalışması düzenledi. Katılımcılar yapıcı bir öğrenme sürecine 
sahip bu atölyede dijital dönüşüm stratejisi için bir çerçeve oluşturdu.



Eğitimin Amacı

Çatışma Çözümü ve Uzlaşma İnşası alanında genç profesyonellerin becerilerini geliştirmek için üç günlük bir 
eğitim düzenlendi. 

İyi yönetişim ilgili tüm tara�arın karar alma süreçlerine katılımını gerektirir. Çatışma, farklı aktörlerin, �kirlerin ve 
ilgi alanlarının bulunduğu bir alanda doğal bir sonuçtur. Aynı zamanda, birlikte çalışma ve çatışmaların 
üstesinden gelmek, bu alanda kamu yararı için bir zorunluluktur. Yüksek müzakere becerileri, çatışmaların 
çözümü sırasında çıkarların ve ihtiyaçların korunmasında da önemli bir rol oynar. Bu nedenle, gençlerin 
çatışmaları müzakere etme ve çözme becerilerini güçlendirmek ve çeşitli paydaşlarla çalışırken etkili aktörler 
olmaları için “Çatışma Çözümü ve Uzlaşma İnşası” konulu üç günlük bir eğitim düzenlenmiştir.

Eğitimin Yapısı

Eğitimin hedef grubu, 22-30 yaş arası sivil toplum örgütlerinde çalışan ya da gönüllü olan gençlerdi. Bu eğitim, 
sivil toplumda çalışan genç profesyonellerin, çatışma çözümü ve uzlaşma inşası alanlarındaki teorik bilgilerini 
artırmak ve pratik becerilerini geliştirmek için tasarlandı. Bu sebeple, eğitim metodolojisi, teorik derslere ek 
olarak, etkileşimli oyunlar, tanışma ve kaynaştırma oturumları, rol ve tiyatroya dayalı simülasyonlardan oluştu. 
Akşam yemeklerinde katılımcılar eğitmenlerle ve kendi aralarında sosyalleşti ve iletişim ağı kurdu.

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE UZLAŞMA İNŞASI
ÖZELLEŞTİRİLMİŞ

EĞİTİMLER



Sonuç

Eğitim, paydaşlar arasında yapıcı bir şekilde birlikte çalışmanın yollarını geliştirerek kamu yararı için bir katma 
değer sağladı. Katılımcılar, çatışma çözümü ve uzlaşma inşası becerilerinin “saha çalışmaları, paydaşlarla ilişkileri 
ve farklı pozisyon, ihtiyaç ve ilgi alanları ile ilgilenen kuruluşları için önemli olduğunu” belirterek eğitimin 
öneminin altını çizdi.

Katılımcı Görüşleri

STK Clinique'nin geçmiş ve gelecek programlarına ve bu özelleştirilmiş eğitimlere baktığımda
önceki eğitimleri kaçırdığım için üzüldüm.

Doğrudan sahadan örnekler kullanmak ve etkinlikler için farklı alanlar kullanmak harikaydı.

Eğitimi çok beğendim. Simülasyonlar çok heyecanlı ve eğiticiydi.

Eğitmenler arasındaki koordinasyon profesyonel ve harikaydı. Organizatörler çok yardımcı oldular.

Yeni insanlarla tanıştım ve farklı alanlardan yeni bakış açıları kazandım.



YENİ BLOG YAZILARI PROJENİN WEB SİTESİNDE

Paydaşlarımız fikirlerini blog (e-günlük) yazıları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. Blog sayfası, sivil 
toplum üyelerinin seslerini duyurabilecekleri bir platform olmaya devam ediyor.

Can Yılmaz
Güçlü Bir Sivil Toplum için, Güzel Bir Proje Örneği: İyi Yönetişimi Yakalamak:  

https://www.iyiyonetisim.org/single-post/2018/09/04/guclu-bir-sivil-toplum-icin-guzel-bir-proje-ornegi

Ahmet Berk Boz
Gençler ve Sivil Toplum Kuruluşları: 

https://www.iyiyonetisim.org/single-post/2018/10/19/gencler-ve-sivil-toplum-kuruluslari

Gözde Nur Karagöz
TEMA'da Gönüllü Olarak Çalışmak:

https://www.iyiyonetisim.org/single-post/2018/10/17/temada-gonullu-olarak-calismak

Işınsu Acar
Gönüllü Çalışma Günlüğü:

https://www.iyiyonetisim.org/single-post/2018/10/17/gonullu-calisma-gunlugu

Siz de websitemizde yayınlatmak istediğiniz, proje ile ilgili yazılarınızı
guzin.ozturk@khas.edu.tr adresine gönderebilirsiniz!
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GELECEK ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMLER PROGRAMI

Etkinliğin Adı

Tarih
Genç Liderler 26-28 Ekim 2018

Bir sonraki eğitim Kadir Has Üniversitesi'nde 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında liderlik konusuna 
odaklanacak. Program, bireysel, sosyal ve örgütsel düzeylerden oluşacak ve deneyimli eğitmenler tarafından 

uygulanacak. Eğitim, şu gibi konuları kapsayacak:

• Kişisel Liderlik
• İç Psikoloji
• Duygusal zeka

• Liderlikte Yeni Yaklaşımlar
• İletişim
• Takım Çalışması ve Takım Oluşturma

• Sunum Teknikleri
• Gönüllü Yönetimi
• Medya ilişkileri


