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TAKDİM 

Günümüzde değişen koşullar ve ihtiyaçlar, sivil toplumların organizasyonel yapısının gözden 

geçirilmesini ve güncellenmiş bir modelin ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. Zaman içerisinde, 

hem bu toplumları tanıyan, seven ve çalışmalarının muhatabı olan çevrelerde hem de toplumun 

fertlerinde ve gönüllü tabanında ciddi beklentiler oluşmaktadır. 

Bu yönde yapılacak çalışmalar, sivil toplum yapılanmalarını belli bir noktaya getiren seleflerin 

özverili katkılarına saygı duymalı ve yapılagelen güzelliklerin korunması noktasında da çaba sarf 

etmelidirler. Bununla birlikte gelişen şartlar muvacehesinde ciddi bir yenilenmeye ihtiyaç duyulduğu 

gerçeğinin de farkında olarak, yeni bir yapılanma adına yapılacak çalışmalar, katılımcı demokrasiyi, 

akl-ı selimle hareketi ve kararların uygulanması hususunda samimiyet ve kararlı duruşu da birer ilke 

olarak benimsemelidirler. 

Sivil toplumların değişim ve yenilenmesi noktasında yapılacak çalışmalar gönüllülerinin ortak 

çalıştayları ve fikir fırtınaları neticesi elde edilen mülahazalar bir araya getirilerek oluşturulmalı, bu 

noktada ortak bazı prensipler ve fikirlerde buluşulmaya çalışılmalıdır. Toplumun farklı alanlarından 

gönüllülerin katıldığı toplantılar düzenlenmeli, buralarda toplum yapısının ve tarzının özeleştirisi 

yapılmalı, organizasyonel yapısı, temel felsefesi, ana prensipleri ve çekirdek yetkinlikleri müzakere 

edilmelidir. İşte bu metin, bir sivil toplumun organizasyonel yapısına ilişkin meseleler mülahazaya 

alınarak oluşturulmuş, normatif iddiası olmayan, bir tasarı çalışmasıdır. 

Sivil toplumların değişim ve yenilenmesi noktasında yapılacak çalışmalar, alanında uzman 

kişilerin de dahil olduğu, geniş bir katılımdan gelen talep ve görüşlere dayanmalıdır. Böyle bir ana 

metot ve yaklaşım, ilerleyen zamanlarda yapılacak çalışmaların da benzer şekilde katkılarla gelişip 

olgunlaşmasını sağlayacaktır. 

Bir sivil toplumdaki karar alıcı heyetlerle ilgili o toplumun gönüllülerinin hüsn-ü zannının 

güçlendirilerek devamı adına, şeffaf ve tabandan tavana temsil keyfiyetinin verimli işlediği bir yönetim 

sistemine geçilmesi zaruret arz etmektedir. Aksi takdirde klikleşmeler, kopmalar, insan, enerji, 

motivasyon ve destek kaybı kuvvetle muhtemeldir. Kontrol ve denge mekanizmaları içeren, bağımsız 

ve objektif denetimlerin hayata geçirildiği, hesap verilebilirlik özelliğine sahip sistemler kurulmalıdır. 

Sivil toplum yapılanmasının başlıca prensipleri gözden geçirilmeli, bu prensiplerdeki ana 

hususlar icmalen deklare edilmeli ve aynı duygu ve düşünce etrafında birlikte hareket etmek isteyen 

toplum fertleri bunları esas almalıdır. Bu maksatla yapılacak ortak çalışmalar, yanlış uygulamalara ve 

şahsî mülahazaların öne çıkmasına mâni olacak, fertlerin genel kuralları bilmesine ve böylelikle toplum 
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fertleri arasında vahdetin temin edilmesine zemin hazırlayacaktır. Böylelikle, topluluk fertleri, ana 

prensipleri ihlal etmeden ve içerisinde bulundukları lokal şartları da mülahazaya alarak, karar ve 

uygulamalarını standart prensiplere dayandırma imkânı bulacaklardır. 

Bu çalışmada değişim ve yenilenme ihtiyacı olan bir sivil toplum yapılanması hakkında 

sorulmasında fayda mülahaza edilen başlıca sorular derlenmiş ve bu sorulara örnek cevaplar 

verilmiştir. Bu metinde sunulan model, belli yönleri itibarıyla, bir sivil toplum yapısında mevcut 

bulunan sistemi değiştirmeyip formalize etme yoluna gitmektedir. Bu minvalde yapılacak ortak soru-

cevap çalışmalarıyla reellik, şeffafiyet, hukukilik, ahlakilik ve lokalleşme özelliklerinin aktif olarak 

devam edegelen sivil toplum faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olması hedeflenmektedir. Sivil toplum 

gönüllülerindeki donanımlar ve mezkûr reellik, şeffafiyet, hukukilik, ahlakilik ve lokalleşme 

alışkanlıkları arttıkça burada sunulan sistemin daha ideal bir hale geleceği kabul edilmelidir. 

Yenilenme ve değişme ihtiyacı hisseden bir sivil toplum yapılanmasında sadece reellik, şeffafiyet, 

hukukilik, ahlakilik ve lokalleşme gibi alışkanlıkların hayata geçirilmesi dahi önemli bir adım 

olarak görülmelidir. Bununla beraber, bu durum önerilen modelin köklü değişiklikler sunmadığı 

anlamına gelmemektedir. Metin mütalaa edildikçe bu değişiklikler daha iyi anlaşılacaktır. 

Sivil toplum yapılanmaları için öngörülen değişiklikler aşamalı olarak ve zamana yayılarak 

hayata geçirilmelidir. Daha detaylı bir yol haritası ve bu yolda dikkate alınacak temel ölçüler adına 

bu çalışmanın sonunda mevcut “EK-2: Değişim Kuralları ve Zaman Çizelgesi” kısmına müracaat 

edilebilir. Ayrıca elinizdeki metinden daha iyi istifade etme adına şu üç husus göz önünde 

bulundurulmalıdır; 1) Bu çalışmada bir sivil toplum yapılanmasının organizasyonel yapısıyla ilgili 

olabilecek farklı alanlar ayrı maddeler altında incelenmiştir. Bu maddelerdeki bazı dipnotlar fikir 

vermek için eklenmiş olup bağlayıcı bir hükme sahip değildir. 2) Bu ayrı başlıklar altında kullanılan 

kavramlar yer yer birbirini işaret etmekte ve çalışma boyunca mümkün mertebe bir bütünlük 

oluşturmaktadırlar. 3) Bu metinde geçen coğrafi ve bölgesel ayrımlar Amerika Birleşik Devletleri 

şartları esas alınarak ifade edilmiştir. Sivil toplum yapılanmalarının mevcut bulundukları farklı 

ülkelerin kendi hususiyetlerine göre bu ayrımları revize etmesi tavsiye edilmektedir. 

Yasir Bilgin 
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Başlarken 

Kontrol ve denge mekanizmalarını içeren, bağımsız ve objektif denetimlerin yapıldığı, hesap 

verilebilirlik özelliğine sahip bir sivil toplum modelinin inşa edilmesi o toplum tabanındaki vahdet-i 

ruhiyeyi temin adına elzem gözükmektedir. Sunulan fikirlerin ya da arz edilen problemlerin 

yöneticiler tarafından dinlenmediğine dair şikayetler sivil toplum gönüllüleri arasındaki vahdet-i 

ruhiyeyi zedeleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Tabanın dinlenmesi ve bu dinleme kanallarının sürekli açık olması güven ve vahdetin temini 

adına oldukça önemlidir. Tabanı dinleyen, nabız tutan ve bu doğrultuda anketler yapan bağımsız 

heyetlerin varlığı zaruret arz etmektedir. Ayrıca, bu heyetleri oluşturan fertlerin, hususiyle 

değerlendirmeye tabi tuttukları kurum ya da coğrafi bölgedeki idareci ve heyetlerle herhangi bir 

ekonomik, idari ve hiyerarşik bağının olmaması ayrıca önem arz etmektedir. 

Bulunulan ülkedeki lokalleşme, yerel irade ve inisiyatiflerin öne çıkarılması gibi hususların, bir 

sivil toplum yapısının vahdet-i ruhiyesine halel getireceği endişeleri olabilir. Bu çalışmada, bir sivil 

toplumun belirleyici özelliklerinden biri olan bu vahdet-i ruhiyenin zarara uğramaması adına mevcut 

toplum faaliyetleri ve mekanizmalarının yanında yenileri de önerilmektedir. Diğer maddelerin 

yanında, metin boyunca tek tek ele alınan aşağıdaki başlıklar bu vahdet-i ruhiyeyi temin, besleme ve 

sivil toplum gönüllülerinin eğitimi adına hususiyle mülahazaya alınabilecek faaliyet ve mekanizmaları 

ihtiva etmektedir: 

▪ Konferans  

▪ Kongre 

▪ Meclis  

▪ Birlik  

▪ Konuşmacılar Bürosu  

▪ Toplum İçi Lider Yetiştirme Programı  

▪ Danışma Heyeti  

▪ Sohbetler  

▪ Toplum İçi Eğitim  

▪ Kamplar 
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Kavramlar 

Soru 

Toplum faaliyetlerinizin organizasyonunu kolaylaştıracak ve taksim-i amal adına faydalı olacak başlıca planlama 

ve çalışma birimleri, coğrafi ve bölgesel ayrımlar nelerdir? 

 

Bir sivil toplum yapılanmasında kullanılabilecek başlıca birimler şu şekilde olabilir:  

Organizasyonlar: Genel manada toplumun resmî kurumları ve derneklerinden her biri 

Şehir: Fertlerin, toplum organizasyonlarının faaliyet ve kararlarına gerek yönetim kurulu üyesi 

gerekse gönüllü olarak en verimli şekliyle katılabilecekleri temel demografik ve coğrafi 

birimdir. O yerdeki gönüllü sayısı ile doğru orantılı olarak artar. Mesela bir metropolitan 

sınırları içinde birden fazla şehir olabilir.1 

Bölgesel: Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ülkelerdeki coğrafi bölgeler (örn: Ortabatı 

eyaletleri, Doğu Yakası) 

Ulusal: Ülke çapında 

 

Tanımlar 

Soru 

Toplumunuz nasıl tanımlanabilir? Nasıl bir vizyon ve misyona sahiptir? Bu toplumun var olmaktan ve 

mevcudiyetini devam ettirmekten muradı nedir? 

Madde 1 

Bu sivil toplum hareketi, evrensel insani değerler etrafında bir araya gelmiş ve muhtelif 

derecelerde toplum liderinin2 yorumlarından ilham almış fertlerden ve bu fertlerin 

oluşturduğu organizasyonlardan meydana gelir. 

Toplum fertleri farklı din, kültür ve düşünce mensuplarının ortak değerler ve projeler etrafında 

oluşturdukları bir huzur ortamı ve gelecek hayal ederler.  

 

                                                           
1 İhtiyaç halinde eyalet sınırları içerisindeki birkaç şehir birleşerek ayrı bir büyük şehir/eyalet yapılanmasına gidebilir. 
2 bknz: Global Yapılar, Madde 28 (Toplum Lideri) 
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Madde 2 

Herhangi bir fert veya organizasyon toplumu tümüyle temsil etme hüviyetine sahip değildir. 

Kararlar ve uygulanan metodoloji sadece ilgili fert veya organizasyonu bağlar.  

 

Madde 3 

Organizasyonlar ve toplum gönüllüleri temelde eğitim, insani yardım ve diyalog çerçevesinde 

faaliyet gösterirler. Ayrıca gönüllüler bu çerçeve içerisindeki akademi, basın/yayın, dinî eğitim 

ve meslek dayanışma grupları gibi teşebbüsleri de destekleyebilirler. Her organizasyon mezkûr 

gelecek hayalinin ilgili kısmını kendine misyon olarak belirler. Genel resmi de mülahazaya 

alarak kurulduğu misyon ve prensipler çerçevesinde hareket eder. Bir organizasyonun bir sivil 

toplumu temsili kendi misyonunu başarılı bir şekilde hayata geçirmesi ölçüsündedir. 

 

Organizasyonlar / Resmî Kurumlar 

Soru 

Toplumunuz şeffafiyet ve hesap verebilirlik adına formel ve informel kuruluşlarında nelere dikkat etmektedir? Ne 

ölçüde resmileşmeye gitmektedir? Resmî kurumların kendilerinden bekleneni verebilme adına nasıl bir 

yapılanmaya gitmesi ve ne şekilde çalışması düşünülmektedir? 

Madde 4 

Organizasyonlar, yani bu toplumun resmî kurumları, kuruluş ve işleyiş mekanizmaları 

itibarıyla birbirinden bağımsızdırlar. Her organizasyon kendi yönetim kurulu tarafından idare 

edilir. Organizasyonun faaliyetleri yönetim kurulu tarafından mülakatla işe alınan bir idari 

direktör başkanlığında yürütülür. İdari direktör bu faaliyetleri işe aldığı personel ve 

organizasyon gönüllülerinden oluşan grup/lar ile hayata geçirir. İdari direktör, organizasyon 

yönetim kurulunun altındaki finans/bütçe komisyonu ile beraber taslak bütçe hazırlar. Daha 

sonra kurulda onaylanan bütçeyi yürürlüğe koyar.  

Yönetim kurulu üyeleri de bu gönüllü gruplara dahil olabilirler. Yönetim kurulunu oluşturan 

kişilerin sivil toplumun değer ve prensiplerini paylaşmaları ve çoğunluğunun toplum 

organizasyonlarından maaş almamaları beklenir. Ayrıca yönetim kurulları lokale ait etnik, dinî, 

millî ve kültürel kimlik ve bakış açılarını yansıtabilmelidirler.3 Bu yönetim kurulları 

organizasyon adına nihai karar mercidirler ve aldıkları kararlardan da bizzat sorumludurlar.  

                                                           
3 bknz: EK-1: Değerler ve Prensipler Tanımı 
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Madde 5 

Kurulan ya da devam edegelen organizasyonlar şu sorulara tatmin edici cevaplar 

verebilmelidirler: 

▪ Bu organizasyon bulunduğu toplumun yararına ne tür bir değer üretiyor, katkısı nedir? 

▪ Hedef kitlesi kimdir? 

▪ Belirlenen hedef kitle için önerdiği değer / katkı nedir? 

▪ Hedef kitleye hangi kanallar ve vasıtalarla ulaşmayı düşünmektedir? 

▪ Hedef kitle ile nasıl bir iletişim yönetimi / yaklaşımı kuracaktır? 

▪ Hedeflenen değer üretilirken hangi ana kaynaklar kullanılacaktır? 

▪ Üretilecek değer / katkı hangi ana aktiviteler yapılmak suretiyle üretilecektir? 

▪ Üretilecek değer hangi iş ortaklarının / paydaşların katkıları ile üretilecektir? 

▪ Öngörülen hedefler nelerdir?  

▪ Öngörülen ölçüm kriterleri nelerdir? 

▪ Mali model nasıl tasarlanmaktadır? 

 

Madde 6 

Yönetim kurulları, organizasyonların vizyonu, misyonu, işleyişi, mali kaynakları ve toplumun 

değer ve prensipleri ölçü alınarak sağlanan akreditasyonun4 temadisi hususunda sorumluluk 

ve yetki sahibidirler. Yönetim kurulları, kurumsal kimlik, hafıza ve misyona zarar verecek şahsî 

unsur ve inisiyatiflere karşı kurumun temadi ve muhafazasını sağlamakla mükelleftirler. 

 

Madde 7 

Organizasyonlar yönetim kurulu üyelerinin seçim prosedürünü, süresini ve şartlarını, diğer 

organizasyonların tecrübelerini ve ‘yönetim kurulu üyeleri kriterlerini’5 de dikkate alarak 

kendileri tüzüklerinde belirlerler. Yönetim kurulu, başkanını seçer ve idari direktörünü işe alır. 

Bu seçim ve işe almada organizasyon gönüllülerinin ve organizasyonun dahil olduğu meclis6  

ve birlik7 gibi platformların kanaatleri dikkate alınır.8  

                                                           
4 bknz: Ulusal / Federal Yapılar, Madde 19 (Denetleme ve Akreditasyon) 
5 bknz: EK-3: Yönetim Kurulu Üyeleri Kriterleri 
6 bknz: Platformlar, Madde 10 (Meclis) 
7 bknz: Platformlar, Madde 11 (Birlik) 
8 Anket yapma, birebir fikir alma ve gruplar halinde fikir alma şeklinde bu kanaatler alınabilir. 
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Platformlar 

Soru 

Toplum fertleriniz ve organizasyonlarınız hangi platformlarda ve ne sıklıkla buluşmayı, toplum değer ve 

prensipleriniz ışığında birlikte hareket etme yollarını araştırmayı düşünmektedir? 

 

Bir sivil toplum hareketi konferans, kongre, meclis ve birlik gibi platformlarda bir araya 

gelebilir, meselelerini karşılıklı müzakere ve istişarelerde ele alabilir. Bu platformların 

kurumsallaşması mümkün olduğu gibi lokal şartların uygunluğuna göre resmî olmayan 

buluşmalar şeklinde de gerçekleşebilir. Bu metinde platformların informel yapılar oldukları 

varsayılmıştır. Bu platformları sırasıyla şöyle açabiliriz: 

Madde 8 

Konferans 

Bölgesel, ulusal ve global manada toplum gönüllülerinin belli periyotlarla bir araya gelerek 

meselelerini teorik ve akademik bir zeminde ele aldıkları programlardır. Buralarda temel 

felsefe, doktrin, teori, konsept ve model değişiklikleri sağlam ve güncel bilgi, anket verileri, 

sahadan gözlemler, analiz ve kritik bakış eşliğinde ele alınır. Sivil toplum faaliyetlerinin teorik 

ve paradigmal problemlerine çözüm önerileri sunmayı amaçlar. Bu konferanslar ‘Toplum İçi 

Düşünce Kuruluşları’9 tarafından organize edilirler. 

 

Madde 9 

Kongre 

Bölgesel, ulusal veya imkân dahilinde kıtasal10 çapta toplum organizasyonlarının, 

gönüllülerinin ve misafir gözlemcilerin katılabildiği yıllık toplantılardır. Bu toplantılar atölye 

çalışmaları, iş fuarları, ilham verici ve bilgilendirici konuşmalar, organizasyonlar arası 

istişareler, network paylaşımı, ulusal fon projelerinin tespiti11 ve başarılı projeler etrafındaki 

sunumları içerir. Bu platforma her yıl içeriğe göre farklı bir yer ev sahipliği yapabileceği gibi 

belli kongreler hep aynı yerde de olabilir. Koordinesini kongrenin gerçekleştiği bölgenin 

meclisi12 yapar. 

                                                           
9 bknz: Ulusal / Federal Yapılar, Madde 22 (Toplum İçi Düşünce Kuruluşları) 
10 örn: Afrika, Avrupa 
11 bknz: Ulusal / Federal Yapılar, Madde 21 (Ulusal Fon) 
12 bknz: Platformlar, Madde 10 (Meclis) 
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Madde 10 

Meclis 

Şehir/eyalet çapında farklı türden sivil toplum faaliyetleri gösteren kardeş organizasyonlar13 

bir mecliste toplanır. Bu toplantıya her organizasyonu temsilen yönetim kurulundan bir 

temsilciyle birlikte idari direktör veya onun tarafından tespit edilen kişi(ler)14 katılırlar. Bir 

organizasyonun meclisteki temsilci sayısı organizasyonun büyüklüğüne göre tespit edilir.15  

Şehir çapındaki bu meclislerin temsilcileri benzer şekildeki bir oluşumla (yani her şehirden şehir 

meclisinin öngöreceği temsilcilerle) bölge meclisinde toplanırlar. Bu temsil keyfiyeti şehrin 

büyüklüğüne göre farklılık arz edebilir.16 

Bölge çapındaki bu meclislerin temsilcileri de benzer şekildeki bir oluşumla (yani her bölgeden 

bölge meclisinin öngöreceği temsilcilerle) ulusal mecliste toplanırlar. Bu temsil keyfiyeti 

bölgenin büyüklüğüne göre farklılık arz edebilir. 

Bununla beraber bölge içindeki tüm organizasyonların yönetim kurulu üyelerinin hepsi yılda 

en az iki kere bölge çapında bir araya gelirler. Böylelikle o sivil toplumun genel vizyon ve 

güncellemelerine ilk elden muhatap olma imkânı bulurlar. 

Bölge ve ulusal seviyedeki meclis toplantılarına aynı seviyedeki birlik17 başkanları da katılırlar. 

Toplantı periyotlarını katılımcılar ihtiyaca göre belirlerler. Meclis toplantıları “Platform 

Hedefleri” maddesinde18 belirtilen hedefler doğrultusunda gerçekleşir. 

Bu toplantılarda bir araya gelen heyetler şehir/eyalet, bölge veya ulusal meclis olarak 

isimlendirilirler. Meclis başkanları “Başkan Seçim Kriterleri” maddesinde19 zikredilen kriterlere 

göre seçilirler.  

 

                                                           
13 örn: sosyal yardım kurumu, akademi, kültür merkezleri, iş adamları dernekleri, diyalog organizasyonları vb. 
14 Bu temsilciler şu kişiler arasından olabilir: Organizasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, idari direktör, organizasyonların 

departman sorumluları ve gönüllüler. Bu temsilciler arasında farklılıkların temsil edilmesine hususiyle de kadınların katılımının 

sağlanmasına önem verilmelidir. 
15 Ayrıca ilk kurucu meclisin olduğu yerlerde önce her kurumdan eşit ve sabit bir temsilci sayısı (örn: 3) ile başlayıp sonra meclisin 

inisiyatifi ile bu sayı revize edilebilir.  
16 Örneğin, bir şehir meclisi, bölge meclisine gidecek 5 kişilik bir temsilci heyeti seçip mutat her toplantıya şehir meclis başkanına eşlik 

etmek üzere bu heyetten en az 1 en çok 2 kişinin katılmasını temin edebilir. Diğer küçük bir şehirde, şehir meclis başkanına ilaveten daha 

geniş aralıklarla bir temsilci gönderebilir. Mümkün mertebe gidecek temsilcinin (en azından belli süreliğine) sabit olması toplum 

faaliyetlerine vukufiyeti ve bu faaliyetlerde sürekliliği sağlayacaktır.  
17 bknz: Platformlar, Madde 11 (Birlik) 
18 bknz: Organizasyonlar ve Platformlar Arası İlişkiler, Madde 14 (Platform Hedefleri) 
19 bknz: Organizasyonlar ve Platformlar Arası İlişkiler, Madde 16 (Başkan Seçim Kriterleri) 
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Madde 11 

Birlik 

Aynı türden faaliyet gösteren organizasyonların20 temsilcilerinin müstakilen ve idari seviyede 

bir araya geldikleri platformlardır. Hangi sıklıkta olacağını katılımcılar belirler. Bu platformlar 

Bölgesel, Ulusal ya da Global “X” Organizasyonları Birliği gibi isimler altında ve “Platform 

Hedefleri” maddesinde21 belirtilen hedefler doğrultusunda toplanırlar. 

Birlik başkanları “Başkan Seçim Kriterleri” maddesinde22 zikredilen kriterlere göre seçilirler. 

Farklı birlikler23 aralarında imzalanan anlaşmalarla24 meclislerdeki ilişkilerini ve buluşmalarını 

açıklanabilir, resmî ve şeffaf bir zemine oturtabilirler.  

 

Organizasyonlar ve Platformlar Arası İlişkiler 

Soru 

Toplumunuzun farklı kurumları ve bu kurumların bir araya geldikleri platformlar arasındaki ilişkiler en verimli 

ve en faydalı olacak şekilde nasıl belirlenebilir? 

Madde 12 

Her organizasyon kendi alanında çalışan benzer organizasyonlarla bölgesel, ulusal ve global 

çaptaki birliklere gönderdikleri temsilciler grubu yoluyla bir araya gelirler. Bu toplantıların 

sıklığını ihtiyaca göre katılımcılar belirlerler ve “Platform Hedefleri” maddesinde25 belirtilen 

hedefler çerçevesinde toplanırlar. 

 

Madde 13 

Her organizasyon farklı misyonu üstlenmiş diğer kardeş organizasyonlarla26 şehir, eyalet, 

bölge, ulusal ve global çaptaki meclislere gönderilen temsilciler grubu yoluyla bir araya gelirler. 

Bu toplantıların sıklığını ihtiyaca göre katılımcılar belirlerler ve “Platform Hedefleri” 

maddesinde27 belirtilen hedefler çerçevesinde toplanırlar. 

                                                           
20 örn: tüm diyalog organizasyonlarının bir araya geldiği toplantı. Diğer birlik alanları ise şunlar olabilir: rehberlik, dinî hizmetler, sosyal 
yardımlar, kültür merkezleri, iş adamları dernekleri, kardeş milletlerle ilişkiler vb. 
21 bknz: Organizasyonlar ve Platformlar Arası İlişkiler, Madde 14 (Platform Hedefleri) 
22 bknz: Organizasyonlar ve Platformlar Arası İlişkiler, Madde 16 (Başkan Seçim Kriterleri) 
23 örn: sosyal yardımlaşma ve iş adamları dernekleri birlikleri, diyalog ve kültür birlikleri 
24 örn: iyi niyet sözleşmesi 
25 bknz: Organizasyonlar ve Platformlar Arası İlişkiler, Madde 14 (Platform Hedefleri) 
26 örn: diyalog organizasyonları ile akademik organizasyonlar, kültür merkezleri veya dinî organizasyonlar 
27 bknz: Organizasyonlar ve Platformlar Arası İlişkiler, Madde 14 (Platform Hedefleri) 
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Madde 14 

Platform Hedefleri  

Organizasyonların meclis ve birlik platformlarında bir araya gelişleri şu hedeflere yöneliktir: 

▪ Ortak politikalar ve stratejiler belirleme 

▪ Başarılı uygulama ve projelerin paylaşımı 

▪ Network paylaşımı 

▪ Ortak projelerde iş birliği 

▪ Eğitim 

▪ Sivil toplumu ilgilendiren gelişmeler hususunda güncelleme  

Meclis ve birliklerin ya da münferit şahısların müstakil bir organizasyona gündem dikte etme, 

yaptırım uygulama ya da onun iç işlerine karışma yetkisi yoktur. Burada alınan kararlar 

lokaldeki kurumlar için tavsiye hükmündedir, bağlayıcı değildir. 

 

Madde 15 

Organizasyonlar arası ilişkiler, bu organizasyonlar arasında imzalanan anlaşmalar28 

çerçevesinde olur. 

 

Madde 16 

Başkan Seçim Kriterleri  

Birlik ve meclis platformları bir başkan tarafından idare edilirler. Başkan, katılan 

organizasyonların ilgili platformdaki temsilcilerinden biridir ve ücretsiz olarak bu işi yapar. 

Büyük yerlerde ise ihtiyaca göre müstakilen maaşlı29 bir kişi başkanlık vazifesini ifa edebilir. Bu 

kişinin tensibi: 

1) Yerel organizasyonların ihtiyacı  

2) Kişinin ehliyeti  

3) Bir üst seviyedeki meclisin teklifi  

                                                           
28   örn: iyi niyet sözleşmesi 
29 Başkan, bir kurumda yarı zamanlı vazife yapıp moderatörlük hizmeti karşılığı meclise katılan organizasyonlardan 

danışman/moderatörlük ücreti alabilir. Ancak geçiş dönemini idare etmek için belirlenen süre boyunca tam zamanlı meclis başkanı 

olarak kalabilir. Geçiş dönemi süresince büyük organizasyonlar bu masrafı tekeffül ederler. 
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4) Platform (meclis ya da birlik) üyelerinin rızası mülahazaya alınarak platform üyeleri 

tarafından nitelikli oy çokluğu ile gerçekleştirilir.30  

Eyalet ve bölge meclis başkanları ile bölge birlik başkanlarının sorumluluk alanlarındaki 

organizasyonları ve faaliyetlerini sıklıkla gezmeleri, sorunları ya da güzel uygulamaları yerinde 

görmeleri ve bunları da mülahazaya alarak platform gündemlerini takviye etmeleri beklenir.  

 

Madde 17 

Her seviyedeki platform başkanı, her biri üçer yıl olmak üzere, en fazla iki dönemliğine seçilir.  

 

Madde 18 

İnsan Kaynakları ve Kurumlar Arası Geçişler 

Bu metinde ana hatları çizilen modele göre, bir sivil toplumun çatı oluşumlarının lokaldeki 

organizasyonlara/kurumlara eleman sağlama, atama yapma, görevden alma yetkisi, 

sorumluluğu ve misyonu yoktur. Her organizasyon ihtiyaç duyduğu pozisyonu kendi online 

platformlarında duyurabilir. Ferdî başvurular ve tavsiyeler yoluyla gelen isimler ilgili bir 

komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyon idari direktörün de içinde bulunacağı 

yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Ayrıca düzenlenecek yıllık ulusal ve kıtasal toplum içi 

kongrelerin iş fuarları bölümlerinde de organizasyonlar ve fertler birbiriyle buluşurlar. Fertler 

herhangi bir yerden belli bir pozisyona başvurabilirler. Farklı platformlardan (meclis, birlik) 

varsa aday teklifleri değerlendirilir. Başvurularda şu standartlar gözetilir:  

1) Organizasyonun reel ihtiyacının olması  

2) Başvuranların ehil olması ve liyakat kesbetmesi  

3) Başvuranların daha önce çalıştıkları yerlerden referans getirmeleri.  

Her organizasyon işe alma ve işe son verme sürecini kendisi takip ve idare eder. 

 

 

 

                                                           
30 Anket yapma, birebir fikir alma ve gruplar halinde fikir alma şeklinde bu kanaatler alınabilir. 
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Ulusal / Federal Yapılar 

Soru 

Toplumunuza ait kurumların toplum değer ve prensiplerini temsil edip etmediklerinden nasıl emin olunur ve bu 

temsilde devamlılık nasıl sağlanabilir? 

Madde 19 

Denetleme ve Akreditasyon 

Organizasyonların yerel/bölgesel/ülke ölçeğinde devlet adına denetim yetkisine sahip 

bağımsız profesyonel kuruluşlar tarafından idari, mali ve işleyiş alanlarında denetlenmesi 

sağlanır. Organizasyonlar bu denetimlerden çıkan raporlar ve ayrıca toplumun değer ve 

prensiplerine31 uygunluğu doğrultusunda Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilir ve 

notlandırılırlar. Akreditasyon her üç yılda bir yenilenir. Sivil toplumun herhangi bir 

organizasyona desteği kurumun akredite olması ve yeterli/geçerli not alması ölçüsündedir. 

 

Daha spesifik olarak organizasyonların şu alanlarda değerlendirilmeye tabi tutulmaları 

beklenir: 

 

▪ Kaynak Oluşturma  

▪ Farklılıkların Temsili  

▪ Yönetim  

▪ Mali İdare 

▪ Resmî ve Vergi Kayıt Durumu 

▪ Vergi Muafiyeti 

▪ Bağış Kabul Statüsü 

▪ Etik 

▪ Denetime Açık Olma 

▪ Sponsorluk 

▪ Şeffafiyet 

 

Akreditasyon Kurulu vakıf yönetimi, muhasebe, idari işlemler, insan yönetimi ve hukuk 

alanlarında uzmanlaşmış kişilerden oluşur. Bu kişiler sivil toplumun herhangi bir 

organizasyonundan maaş almazlar. Kurumlardan sabit işlem ücreti alırlar. Akreditasyon 

Kurulu’nun üyeleri, bölgesel meclislerin teklifi ve Danışma Heyeti’nin32 kanaati ile ulusal 

meclis33 tarafından nitelikli oy çokluğu ile seçilirler. 

                                                           
31 bknz: EK-1: Değerler ve Prensipler Tanımı 
32 bknz: Global Yapılar, Madde 29 (Danışma Heyeti) 
33 bknz: Platformlar, Madde 10 (Meclis) 
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Soru 

Toplumunuzun kurumları veya toplum faaliyetlerine gönül vermiş şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar 

nasıl giderilebilir? Böyle durumlarda adilane hareket edilmesi adına nasıl bir sistem değişikliği gerekmektedir? 

Madde 20 

Hakem Heyeti 

Ulusal ve ihtiyaca göre bölgesel olmak üzere iki çeşit hakem heyeti düşünülebilir. Ulusal 

Hakem Heyeti, mezkûr platformlarda alınan kararların bu metinde geçen kriterlere 

uygunluğunu temin eder ve kurumlar arası anlaşmazlıkların çözümünü sağlar. Bölgesel 

Hakem Heyeti ise bölge içi organizasyonlar veya şahıslar arası anlaşmazlıklara bakar. İkisinin 

de kararları bağlayıcıdır, ihlaller akreditasyona tesir eder.  

Heyetler hukuk nosyonuna sahip, toplumun temel değer ve prensiplerine34 vakıf, toplum 

gönüllüleri nezdinde saygınlığı olan en az 5 kişi en fazla 9 kişiden oluşurlar. Toplantı sıklıklarını 

vaka sayısına göre ve başvuranları mağdur etmeyecek ölçüde kendileri belirlerler. Hakem 

Heyetleri’nin yeni üyeleri, bölgesel meclislerin teklifi ve Danışma Heyeti’nin35 teklifleri ile 

ulusal meclis36 tarafından nitelikli oy çokluğu ile seçilirler. 

Hakem Heyeti kendi arasında nitelikli oy çokluğu ile karar alırlar. Karar sonuçlarını bölgesel 

meclis başkanları yoluyla sivil toplum fertlerine duyururlar. Kararları benzer vakalar için emsal 

teşkil eder. 

 

Soru 

Toplum faaliyetleriniz arasında büyük bütçe gerektiren işler nasıl karşılanabilir? Maddi imkanların büyük 

çaptaki ve yenilikçi projelerle buluşması adına ne düşünülebilir? 

Madde 21 

Ulusal Fon 

Ülkede, organizasyonlardan ve organizasyonların bütçelerinden bağımsız “ulusal fon” 

bulunur. Bu fon, start-up projeler, teşvik, sosyal inovasyon ve stratejik gelişme alanları 

hususunda proje tabanlı kaynak temin eder. Organizasyonlar ve nitelikli fertler bu fonlara 

başvurarak yeterlilik şartlarına göre fonlardan faydalanırlar. Fon sağlanacak alanlar hususunda 

yıllık ulusal kongrede ve öncesinde bölgelerde yapılacak anketler ve diğer ulusal organizasyonların 

                                                           
34 bknz: EK-1: Değerler ve Prensipler Tanımı 
35 bknz: Global Yapılar, Madde 29 (Danışma Heyeti) 
36 bknz: Platformlar, Madde 10 (Meclis) 
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raporları ile kanaat elde edilir. Bu kanaatlere uygun bir şekilde ulusal meclis tarafından bu 

alanlar belirlenir. Bu fon takribi ulusal bütçenin maksimum yüzde 5’lik oranında olacak şekilde 

ve en üst seviyedeki bağışçılardan toplanır. Ülkelerin ve bölgelerin kendi iç fonlarından sabit 

pay alarak oluşmaz. Müstakil bağışçıları mevcuttur. Kredi verme, borç ödeme, bina alımı, 

yerel sivil toplum faaliyetlerini kendi bütçesinin ötesinde destekleme gibi işlevleri yoktur. 

En az beş kişilik bir heyet tarafından idare edilir ve kararları nitelikli oy çokluğuna göre alınır. 

Heyet üyeleri ulusal meclis37 tarafından belli sürelerle seçilir. Başvuru kriterleri, proje 

önergeleri, karar mekanizması, fon verilen yer ve verme şekli şeffaf bir şekilde olur ve sonuçlar 

toplumla paylaşılır. 

 

Soru 

Toplum faaliyetlerinizin bugünü ve geleceği adına gerekli entelektüel çalışmalar nasıl yapılabilir? Meselelerin 

düşünce boyutu nasıl daha sistematik ve düzenli şekilde ele alınabilir? 

Madde 22 

Toplum İçi Düşünce Kuruluşları 

Bu kuruluş, toplum içi gelişim raporları hazırlama, meseleleri tespit etme, stratejiler belirleme, 

çözüm önerileri geliştirme ve yıllık konferansları38 organize etme işlerini yapar. Çalışma 

konularını konferans sunumlarına, diğer ulusal kurumların raporlarına, Danışma Heyeti’nin39 

taleplerine ve halk yoklamalarına göre belirler. Bütçesini ulusal fon40 karşılar. İdari olarak 

bağımsızdır. Ulusal meclise41 daimî bir üye yollar. 

Sivil toplum bünyesini inceleyip ihtiyaçlarını, tercihlerini, rahatsızlıklarını, yönelimlerini, 

değişim isteklerini, önerilerini anket, mülakat ve gözlemlerle tespit eder. Elde ettiği verileri, bilgi 

temelli hareket edebilme hedefiyle, toplumun umumuna ve karar mekanizmalarına sunar. 

 

Madde 23 

Toplum Pratiklerine Eleştirel Bakış Dergisi 

Sivil toplum pratiklerini eleştirel bir bakış ile değerlendiren, analiz eden, aksaklıkları tespit 

eden, alternatif uygulama ve bakış açıları sunan akademik bir dergidir. Akademik standartlara 

uyduğu sürece herkesten yazı kabul eder ve toplum pratiklerini teorik bağlamda ve eleştirel bir 

                                                           
37 bknz: Platformlar, Madde 10 (Meclis) 
38 bknz: Platformlar, Madde 8 (Konferans) 
39 bknz: Global Yapılar, Madde 29 (Danışma Heyeti) 
40 bknz: Ulusal / Federal Yapılar, Madde 21 (Ulusal Fon) 
41 bknz: Platformlar, Madde 10 (Meclis) 
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bakış açısıyla geliştirmeyi hedefler. ‘Toplum İçi Düşünce Kuruluşları’42 tarafından koordine 

edilir ve bağımsız bir yazı işleri kuruluna sahiptir. 

 

Soru 

Toplum fertlerinizin belli değer ve prensipler etrafında gerilimini sağlamak ve devam ettirmek, toplum faaliyetleri 

ve mefkuresi açısından motivasyonlarını canlı tutmak nasıl mümkündür? 

Madde 24 

Konuşmacılar Bürosu 

Tecrübeli, toplum değerleriyle örtüşen, ilham verici, eğitici, etkileyici ve belli standartları haiz 

konuşmacıların envanterine sahip bir bürodur. Bu envanter, sivil toplum gönüllüleri, dostları 

ve farklı alanlardaki toplum içi ve dışı uzmanlardan oluşur. Bu büro sohbet, kamp, program, 

seminer, atölye çalışması gibi ihtiyaç duyulan yerlere, konuşmacıları yönlendirir, gelen talepler 

doğrultusunda konuşmacı ihtiyaçlarını belirler.  

Bu büronun yetkilileri ve konuşmacıları organizasyon veya platformlara hiçbir şekilde bir 

yaptırım uygulamaz, konuşmacıların gelişleri tamamen davet eden organizasyon veya 

platformların kararları doğrultusunda gerçekleşir. Şehir ve eyalet içi lokal konuşmacı 

ayarlamalarına karışmaz. Ayrıca konuşmacılar ve muhatap topluluklarla istişare ederek 

temaları ve bu temaların nasıl işlenebileceğini belirler. Konuşmacılara sağladığı geri dönüşüm, 

eğitim ve tecrübe paylaşımı toplantıları ile genel bir standart temin eder. Konuşmacı masrafları 

ve sabit ücret ödemeleri çağıran kurumlar ve büro tarafından tekeffül ve koordine edilir.  

 

Soru 

Toplumunuzun meselelerini koordine edecek ve çeşitli konumlarda liderlik vazifesini deruhte edecek insanların 

yetişmeleri, ehil hale gelmeleri ve süreklilik arz eden bir şekilde liyakat kesbetmeleri nasıl sağlanabilir? 

Madde 25 

Toplum İçi Lider Yetiştirme Programı 

Bu program yaşanılan ülke standartlarına uygun liderlik teorisi, pratikleri, metotları, özellikleri 

ve değerlerinin verildiği resmî bir eğitim müfredatını içerir. Bu müfredat okuma, ders, atölye 

çalışması, saha çalışması, pratik ve mentörlük desteği gibi kaynaklar yardımıyla uygulanır. 

Program, bu sivil toplumun fiili ve potansiyel lider kadrosunu (yönetim kurulu başkanları, idari 

                                                           
42 bknz: Ulusal / Federal Yapılar, Madde 22 (Toplum İçi Düşünce Kuruluşları) 
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direktörler, meclis başkanları vs.) ve organizasyonlardaki yönetim kurulu ve platform üyelerini 

yetiştirmeyi hedefler. Bir yüksek öğrenim kurumu bünyesinde gerçekleşmesi daha faydalı olur. 

Program, ayrıca online ve yerinde eğitim imkanları sunar. Katılımcılar belli alanlarda 

sertifikalar alarak toplum içinde hedeflenen liderlik standartlarına erişirler. Ayrıca katılımcılar 

liderlik hayatları boyunca programın sunduğu farklı kaynak ve faaliyetlerle sürekli beslenirler. 

 

Madde 26 

Ferdî Kurumlar 

Spesifik bir uzmanlık alanı olan ve tüm bölgelerde temsil özelliği bulunmayan ulusal kurumlar 

ulusal mecliste43 temsil edilirler. 

 

Madde 27 

Ferdî ve Lokal Teşebbüsler 

Sivil toplumun değerleri ve prensipleri ile yoğrulmuş fertlerin bu esaslardan ilham alarak ferdî 

ve lokal teşebbüslerde bulunup yeni proje ve gelişmelere ön ayak olmaları beklenir. Bu 

teşebbüslerin mevcut organizasyonların içinde ya da kontrolünde olması gerekmez. İçinde 

bulundukları ülkelerin kanunlarına ve toplum prensiplerine uydukları sürece bu teşebbüsler 

alkışlanır ve bu teşebbüsleri değerli bulan toplum fertleri tarafından desteklenir. 

Organizasyonlar toplum mefkure, ruh ve prensiplerini yansıtıp kolektif gayret ve ihtiyacı daha 

verimli bir şekilde ürüne dönüştürdükleri sürece kıymet ifade ederler. Dokunulmaz, kutsal ya 

da değişmez değildirler.  

 

Global Yapılar 

Soru 

Sivil toplum liderinin görüşlerine ve takdirlerine ne ölçüde ve hangi vesilelerle müracaat edilebilir? Toplum 

lideri ile toplumun genel yapısı arasındaki organik bağ ne şekilde tesis edilebilir? 

 

 

                                                           
43 bknz: Platformlar, Madde 10 (Meclis) 
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Madde 28 

Toplum Lideri 

Sivil toplum hareketinin başlatıcısı, ilham kaynağı, prensipler belirleyicisi, rol modeli ve 

rehberidir. Toplum fertlerine ve kolektif yapılarına yazı, konuşma, mülakat ve birebir 

danışmanlık ile yön verir.  

Toplum liderinin herhangi bir hususla alakalı direkt kendisinden gelen teklifleri veya ulusal 

meclise normal prosedürle gelen ve kendisine heyet olarak arz edilen hususlardaki takdirleri 

ayrı bir hassasiyetle ilgili organizasyon veya platform tarafından ele alınır.  

 

Soru 

Müteferrik organizasyonlar ve şahıslar vesilesiyle hareket eden bir sivil toplumun değer ve prensiplerini en 

şumullü ve tamamiyete en yakın derecede temsil nasıl mümkündür? Böyle kapsayıcı bir rehberlik vazifesinin 

genel yapıdaki konumu nasıl olmalıdır? 

Madde 29 

Danışma Heyeti 

Bu heyet bilgi, tecrübe ve sivil toplum hafızasıyla başta ulusal meclis44 olmak üzere sivil 

toplumun geneli için danışmanlık vazifesi ifa eder. Temel fonksiyonu genel sivil toplum 

vizyonunu, temel değer ve prensiplerini hatırlatmak, ulusal platformlarda kuşatıcı mesajlar 

vermek, toplum içi problemlerde rehabilite vazifesi ifa etmek ve vahdet-i ruhiyeyi temin 

etmektir. İcracı bir heyet değildir. Heyet üyeleri, ‘Toplum İçi Düşünce Kuruluşları’nın 

raporlarını45, anket ve istatistik verilerini, ulusal fon harcama temayüllerini46, Akreditasyon 

Kurulu’nun verilerini47 ve Hakem Heyetleri’nin kararlarını48 inceleyerek genel kanaat edinirler. 

Bu kanaatler ışığında vizyon ve değer hatırlatmasında bulunur ve tavsiyeler belirlerler. 

Başlangıç itibarıyla üyelerini, sürelerini ve üyelerin seçilme prensiplerini toplum lideri49 belirler. 

Daha sonra bu kurallara göre seçim devam eder. 

Ulusal meclis belli aralıklarla Danışma Heyeti’ne ilgili gündemlerini aktarır ve bağlayıcı 

olmayan kanaatlerini alır. Danışma Heyeti’nin organizasyonlara direkt müdahele yetkisi 

olmamakla birlikte Hakem Heyeti üyeleri ve Akreditasyon Kurulu’nun üyeleri ile ilgili 

kanaatlerini ulusal meclise iletirler. 

                                                           
44 bknz: Platformlar, Madde 10 (Meclis) 
45 bknz: Ulusal / Federal Yapılar, Madde 22 (Toplum İçi Düşünce Kuruluşları) 
46 bknz: Ulusal / Federal Yapılar, Madde 21 (Ulusal Fon) 
47 bknz: Ulusal / Federal Yapılar, Madde 19 (Denetleme ve Akreditasyon) 
48 bknz: Ulusal / Federal Yapılar, Madde 20 (Hakem Heyeti) 
49 bknz: Global Yapılar, Madde 28 (Toplum Lideri) 
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Pratikler 

Soru 

Bir sivil toplumun, farklı yaş gruplarındaki ve pozisyonlardaki fertleri hesaba katılınca, değer ve prensipleri 

doğrultusunda organize edebileceği faydalı pratikler neler olabilir? 

 

Toplum değer ve prensipleri, fertlerinin durumu ve lokal şartların birlikte düşünülmesiyle 

ortaya çıkabilecek birçok pratikten birkaçını şöyle sıralayabiliriz: 

Madde 30 

Sohbetler 

Bu gruplar toplum gönüllülerinin ve onlara eşlik etmek isteyen fertlerin manevî ve ilmî 

beslenme, sosyalleşme, yetişme ve ortak ilham kaynaklarını çalışma, hatırlama ve karşılıklı 

müzakere etme yerleridir. Koordinesini ilgili organizasyonlar ya da bu hususa hasredilmiş 

eğitim kurumları yapar, fakat zaman, zemin ve müfredatını katılımcılar kendi lokal tercihlerine 

göre belirlerler. Ayrıca sohbet platformları sivil toplumun farklı organizasyonları ve 

gönüllülerinin faaliyetlerini duyurma, organizasyonlara yeni gönüllüler kazanma ve ihtiyaç 

halinde organizasyonel misyonu lokale taşıma zeminleridir. Bu organizasyonel müzakereler 

informel bir mahiyette gerçekleşir ve toplumsal teşebbüsü teşvik etmeyi amaçlar.   

 

Madde 31 

Toplum İçi Eğitim 

Her organizasyon kendi sorumluluk sahasına giren hususlarda üyelerini atölye çalışmaları, 

paneller, uzman konuşmacılar, eğitim kampları ve seminerler yoluyla eğitir ve bilgilendirirler. 

 

Madde 32 

Kamplar 

Sivil toplum gönüllülerinin ve dostlarının yılda bir veya birkaç kez bir araya gelerek manen şarj 

oldukları, kaynaştıkları ve kendilerini yoğun okuma, karşılıklı grup müzakereleri, konuşmacılar 

ve atölye çalışmaları yoluyla eğittikleri platformlardır. Dinî organizasyon ve kültürel 

organizasyonların iş birliği ile koordine edilir. Bazı yerlerde yıl içindeki kamp trafiği ve bunlara 

ait zengin içerik hazırlama mesaisi göz önüne alınarak ihtiyaca göre müstakil bir organizasyon 
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tarafından da deruhte edilebilir. Farklı organizasyon ve kişiler ihtiyaca göre bu platformda 

mesaj verebilir ve hizmetlerini sunabilirler. 

 

Madde 33 

Rehberlik 

Sivil toplum gönüllüleri ve dostları başta olmak üzere, talep eden ailelerin çocuklarına ve 

gençlerine sunulan rehberlik faaliyetlerinin bütününü koordine eden organizasyon veya bunu 

ifade eden pratiktir. Bu faaliyetler ahlak, karakter ve değer eğitimi, toplumsal sorumluluk, 

liderlik, kültürel farkındalık ve entegrasyon, din eğitimi ve formel eğitimlere destek gibi alanları 

ihtiva eder. Bu organizasyon hafta sonu okulları, okul sonrası eğitim, kamplar, saha gezileri, 

izcilik, aileler arası faaliyetler, denetimli ev ortamı sağlama, mentörlük, ev okulu danışmanlığı 

ve genel danışmanlık şeklinde hizmetler sunar. Kurumsal yapısının yanında gönüllülerin ve 

ailelerin desteklemeleri, denetlemeleri ve yönetime katılmaları sayesinde şeffaf ve güvenli bir 

eğitim ve gelişim ortamı sunar. Organizasyon, hizmetlerinin şekillenmesinde, çocukların ve 

gençlerin içinde bulunduğu kültürel ve gelişimsel realiteleri ve ailelerin değerlendirmelerini 

mülahazaya alır. Bu faaliyetleri ilgili kültür, eğitim ve dinî organizasyonlarla iş birliği ve 

koordine içinde yürütür. 

 

Madde 34 

Kâmilin Programı 

Belli bir yaşa gelmiş ve aktif faaliyetlerde eskisi kadar bulun(a)mayan sivil toplum fertlerini 

hedef alan programdır. Bu kişilerin şahsî ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vererek toplum 

hayatında aktif rol almalarını temin eder. Toplum fertlerinin bu kişilerin ilmî birikimleri, hayat 

tecrübeleri ve sivil toplum hafızalarından istifade etmelerini sağlar. Takip ve koordinesini 

çoğunlukla dinî organizasyonlar gerçekleştirir.  
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EK-1: Değerler ve Prensipler Tanımı 

Bir sivil toplum oluşumu için hazırlanabilecek örnek bir “değerler ve prensipler” metnidir. 

Tanım 

▪ Bu sivil toplum hareketi, evrensel insanî değerler etrafında bir araya gelmiş ve muhtelif 

derecelerde toplum liderinin yorumlarından ilham almış fertlerden ve bu fertlerin 

oluşturduğu organizasyonlardan meydana gelir. 

▪ Toplum fertleri farklı din, kültür ve düşünce mensuplarının ortak değerler ve projeler etrafında 

oluşturdukları bir huzur ortamı ve gelecek hayal ederler.  

▪ Herhangi bir fert veya organizasyon bu sivil toplumu tümüyle temsil etme hüviyetine sahip 

değildir. Kararlar ve uygulanan metodoloji sadece ilgili fert veya organizasyonu bağlar. 

 

Hedefler 

Toplum gönüllüleri; 

▪ içinde bulundukları toplumun eğitim seviyesini yükseltmeyi, 

▪ temel ihtiyaçlarını gidererek insanca yaşamalarına uygun bir zemin oluşturmayı, 

▪ fertler, toplumlar, kültürler ve dinler arası farklılıkları ve bunların sebeplerini / hikmetlerini 

anlayarak çatışmaları en aza indirmeyi hedeflerler. 

 

Metodoloji 

▪ Toplum gönüllüleri ve organizasyonları şeffafiyet, hukukilik, etik kurallara riayet, makuliyet 

(reellik), yanlış algıyı önleme ve ihtiyat ölçüleri çerçevesinde hareket ederler. 

▪ Toplum gönüllüleri toplum liderinin fikir ve yorumlarını bir ilham kaynağı olarak görür ve 

kendisini evrensel insanî değerlerin temsil ve teşvikinde bir rol modeli olarak değerlendirirler. 

▪ Toplum gönüllüleri içinde yaşadıkları toplumda, evrensel insanî değerler etrafında yapılan tüm 

hayır faaliyetlerini alkışlar ve imkanları ölçüsünde destek verirler. 

▪ Toplum değerlerinden ilham alarak kurulan her organizasyon kurulduğu misyon ve prensipler 

çerçevesinde hareket eder. 
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Çoğulculuk ve Katılımcılık 

▪ Bu sivil toplumun mefkuresi oluşturulan organizasyon heyetlerine ve yürütülen ortak 

projelere farklı din, ırk ve düşünceden insanların kendi yorumları ile katılımını teşvik eder. 

▪ Bu sivil toplum, ortak insanî değerleri ve prensipleri birleştirici bir zemin olarak görür. Lokale 

ait etnik, dinî, millî, kültürel yorum ve realitelerin varlığını kabul ederek bu zenginliğin 

mülahazaya alınmasını destekler.  

▪ Bu sivil toplumun değerleri katılımcıların kendilerine ait inançlarını ve kültürel zenginliklerini 

muhafaza ve temsil etmelerine saygı duyar. 

▪ Bu sivil toplumun prensipleri, toplum fertlerinin yaşadıkları ülkelerdeki demokratik süreçlerde 

aktif rol alarak tercih ve görüşlerini ifade etmelerini teşvikle birlikte herhangi siyasî bir tercihi 

dikte etmez.  
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EK-2: Değişim Kuralları ve Zaman Çizelgesi 

Sivil toplumlarda değişim ve yenilenme üzerine sunulan bu modelin inşasındaki süreç şu 

basamakları ihtiva eder: 

Kararlar 

Değişim ve yenilenme çalışmaları doğrultusunda alınan kararların; 

▪ tabana anlatılması, 

▪ tabanın katkılarının sağlanması 

▪ eksik/belirsiz kalan kısımların netleştirilmesi doğrultusunda ilave çalışmalar yapılması, 

▪ tabandan gelen makul görüş ve katkıların alınan kararlara yansıtılması ya da ortaya çıkan 

endişeleri giderici mahiyette değişiklik ya da ilaveler yapılması, 

▪ alınan kararların uygulamaya geçirilme sürecinin ve zaman planlamasının yapılması, 

▪ beldelerde uygulanmaya geçirilmesinin takibi, 

▪ gerekli hukukî metinlerin hazırlanması, 

▪ toplum liderinin görüş ve tavsiyelerinin alınması için arzın hazırlanması ve yapılması 

gerekmektedir. 

Bu hususların takip ve icrasından her bölgeden en az bir katılımcının olduğu “Takip Komitesi” 

sorumludur. Takip komitesi üyeleri bulundukları bölge meclisinin üyeleri arasından, tecrübeli ve 

heyet üzerinde etkin kişiler olmalıdır. Her toplantıda bu sorumluya gerekli süre verilir ve takip 

gündemini işler. İhtiyaca göre beldeleri gezerek uygulamaların takibini yapar. Bu görevinde bölge 

meclis başkanının tam desteği ve yardımını alır. 

Kurallar 

▪ Değişim, en temel birim olan fertten ve organizasyonlardan başlamalıdır. Daha sonra sırayla 

bunlar üzerine bina edilecek üst yapı ve oluşumlara geçilmelidir. 

▪ Ferdî zihinsel değişim olmadan ve kurumsal kimlik reel hale gelmeden yapılacak üst 

değişikliklerin eski adetlere yeni kılıf geçirmek anlamına geleceği unutulmamalıdır. 

▪ Değişim en az bir yıla yayılarak aceleye getirmeden yapılmalıdır. Hızlı değişimin geri tepmeleri 

göz önüne alınmalıdır. 

▪ Her seviyede değişime karşı direnç noktaları iyi tespit edilip direnme sebepleri anlaşılmalı ve 

ikna ile değişime gidilmelidir. 
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Değişim Aşamaları 

Birinci Aşama (6 Ay) 

▪ Değişimi takip ve koordine edecek bir heyetin oluşturulması 

▪ Fiili ve potansiyel yönetim kurulu üyelerinin ve idarecilerin eğitilmesi ve 

● neden değişim gerektiğinin anlatılması 

● önerilen sistemi anlayıp içselleştirmelerinin temin edilmesi 

● sürece katılmalarının sağlanması 

▪ Organizasyonların reel kimlik ve kişiliklerinin oturmasının sağlanması 

▪ Sistem içi değişime karşı direnç noktalarının bölgesel çapta belirlenip ele alınmaya başlanması50 

 

İkinci Aşama (2 Ay) 

▪ Bölgesel yapılanmaların şeklinin, takviminin, temsilcilerinin ve yönetiminin belirlenmesi 

▪ Ulusal yapılarda görevli olabilecek kişilerin isim yoklamasının yapılmaya başlanması 

▪ Ulusal yapıların alt yapı çalışmasına başlanması 

▪ Başarılı olan organizasyonların örnek olarak tanıtılması 

▪ Ulusal çapta sistem içi değişime karşı direnç noktalarının belirlenip ele alınmaya başlanması 

 

Üçüncü Aşama (2 Ay) 

▪ Ulusal yapıların kurulması ve işlemeye başlaması 

 

Dördüncü Aşama (2 Ay) 

▪ Tüm işleyişe yönelik geri dönüşümlerin anketlerle ele alınıp gerekli değişimlerin yapılması 

▪ İşleyen yerlerin örnek olarak tanıtılması 

▪ Ulusal çapta olacak tüm faaliyetlerin (konferans, kongre vb.) tarih ve yerlerinin belli edilmesi 

  

 

 

 

 

                                                           
50 bknz: Akademi Araştırma Heyeti, “Değişim & Direnç Noktaları”, CRISD Bülten, 17. Sayı 

https://drive.google.com/open?id=0BzjxepGg5j7lYVJ2M3YzWGVHem8
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EK-3: Yönetim Kurulu Üyeleri Kriterleri 

▪ Temel sivil toplum değerleri ile çatışmayan ve hareket içerisinde aktif katılımı, fedakarlığı ve 

istikrarı ile rüşdünü ispat etmiş bireylerden seçilir. 

 

▪ İlgili organizasyonun yönetim kurulu üyeleri organizasyonun faaliyetleri ve finansmanına 

destek veren gönüllü gruplar arasından seçilir. Seçim yöntemine tüzükte belirlenen şekilde 

karar verilir. 

 

▪ Sivil toplum gönüllüleri arasında farklı alanlarda başarılar elde etmiş insanlardan, bu nitelikli 

insan birikiminden hem karar alma hem de uygulama süreçlerinde daha fazla istifade edilmeye 

yönelik yöntemler geliştirilmelidir. 

 

▪ Organizasyon yönetim kurulları kompozisyonunda tüm gönüllü gruplarına sayısına orantılı 

biçimde temsil hakkı verilir. Buna uygun olarak gönüllü hanımefendiler de sayılarına uygun 

oranda temsil edilir.   

 

▪ Pozitif ayrımcılık yapılacak diğer alanlar da belirlenmelidir. 

 

▪ Tüzükle farklı uygulamaların mümkün olması yanında, tercihen, yeni bir yönetim kurulu tespit 

edileceği zaman ilgili şehirdeki gönüllüler arasından herkesin mutabık kalacağı ve kurulacak 

organizasyonla irtibatlı çıkar çatışması yaşamayacak bir aday teklif heyeti tespit edilir. Bu heyet 

her yeni organizasyon için aday adaylarını tespit eder ve gönüllülerin onayına sunar. En çok 

oyu alan 5, 7 veya 9 aday ilk kurucu yönetim kurulu olarak göreve başlar. Rekabet ve ayrışma 

ortamı oluşmaması için aday gösterme yöntemi önerilir. 

 

▪ Lokalleşme adına, yönetim kurulu üyelerinin bulundukları mahallerde sivil toplum dışı farklı 

organizasyonların yönetim kurullarında da bulunarak tecrübe kazanmaları beklenir. 
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EK-4: Organizasyonlar için Tüzük Oluşturma 

Tavsiyeleri 

▪ Tüzükleri oluştururken karar alma mekanizmalarında nitelikli çoğunluk aranmalıdır.  

 

▪ Sivil toplum gönüllüsü hanımefendilerin karar alma mercilerinde temsili esastır, bu konuda 

pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. 

 

▪ Pozitif ayrımcılık yapılacak diğer alanlar da belirlenmelidir. 

 

▪ Organizasyon yönetim kurulunun ayda veya iki ayda bir toplanması önerilir.  

 

▪ Mali konularda şeffafiyet ve hukuka uygunluk için azami hassasiyet gösterilir. Muhasebe takibi 

hassasiyetle ve profesyonel biçimde yapılır. Gelirler ve harcama kalemleri hakkında periyodik 

olarak (örn: aylık ya da 2 aylık periyotlar) idari direktör, yönetim kuruluna (veya finans 

komitesine) sunum yapar. Son toplantıdan bu yana yapılan harcamalar, gelir gider tespit edilip 

bütçeye uygunluğu denetlenir. Ayrıca, harcamaların belirli bir miktar üstünde ise idari direktör 

ile başka birinin (mümkünse muhasebeci) imzası gerekir. Mali hususlarda harcama yapan ve 

karar verenlerin çıkar çatışması olmadığına dikkat edilir ve bu hususla alakalı kurallar konulur. 

 

▪ Gönüllü grupları, bir gönüllü koordinatörü moderatörlüğünde haftada veya iki haftada bir 

toplanır. Bu gruplar ilgili organizasyonda idari direktöre bağlı bir komite altındaki gruplar 

olarak düşünülebilir.  

 

▪ Küçük yerlerde mali zorluklardan dolayı idari direktör organizasyonda gönüllü olacaksa yarı 

zamanlı olmalıdır. Tam zamanlı gönüllü bir duruma çok sık rastlanmaz. 

 

▪ Organizasyonlarda görevli idari yöneticilerin yönetim kurulları ile ilişkileri: 

 

● İdari direktör belirlendikten sonra, yönetim kurulunun ona verdiği bütçe sınırları 

dahilinde, birlikte çalışacağı organizasyon departman sorumlularını yani alt kadrosunu 

kendisi belirler.  

● İdari direktör, belirli periyotlarda (örn: ayda bir) belirlenen hedeflere göre organizasyon 

yönetim kuruluna durum raporu verir. Organizasyon yönetim kurulu görüş ve 

temennilerini bu toplantıda idari direktörle paylaşır. 
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● İdari direktör, organizasyon yönetim kurulunun belirlediği sınırlar dışında mali, hukukî 

ve siyasî yükümlülük getirici iş ve ilişkilere giremez. Belirlenecek bir “yetki ve 

sorumluluk matrisi”nde tanımlanan onay seviyeleri doğrultusunda karar alır. 

● İdari direktörlerin sivil toplumun prensiplerini özümsemiş olması yanında İngilizce 

bilen, iyi eğitimli, NGO konusunda eğitim almış, şehrin, bölgenin, ülkenin şartlarına 

vakıf ve tercihen bu ülkede yetişmiş kişilerden seçilmesi hedeflenir. İdari direktörler 

‘Toplum İçi Lider Yetiştirme Programı’51 vesilesiyle daha donanımlı hale getirilir. 

● Görev çatışması yaşanmaması için, idari direktörün ve organizasyon yönetim kurulunun 

görev tanımları iç tüzüklerde net ve yazılı biçimde ifade edilmelidir. 

● Resmî statüsü ve gelir kaynağı ile fiili vazifeler arasında bir çatışma olmamalıdır. 

● Organizasyonun idari direktörü tüzükle yönetim kuruluna verilmiş yetkilerle alakalı bir 

tasarrufta bulunamaz.  

 

Platformlar (Meclis ve Birlik) 

 

▪ Platformlarda sadece organizasyonların idari direktörlerinin katıldığı karar alıcı nitelikte bir 

toplantı yapılamaz. Finans, politika belirleme ve insan kaynakları gibi konulardaki tavsiye 

kararları aylık (veya iki aylık) toplantılarda bütün üyelerin çoğunluğunun katılımıyla ele 

alınabilir.  

 

▪ Platform toplantıları icra ve takip yeri olmadığı için daha az sıklıkla yapılması hedeflenir. 

Organizasyonun kendi iç meseleleri organizasyonun yönetim kurullarında ele alınır ve 

platformlar bunlarla meşgul edilmez. Reel kimlik, misyon ve işleyişi oturmuş organizasyonların 

platforma bağımlı kalmadan daha sık toplanıp kendi misyonu etrafında iş üretmesi beklenir. 

 

▪ Gerek yönetici pozisyonundaki görevlendirmelerde gerekse yönetim kurulu üyesi seçimlerinde 

liyakat esas alınır. Yönetici pozisyonundaki kişiler kanaat ve fikirlerini ifade etmeleriyle 

platformlarda demokratik bir süreç işletilir. 

 

▪ Şehir, bölgesel ve ulusal platformlardaki toplantı aralıklarının lokalleşme ve adem-i 

merkeziyetçilik seyrine paralel olarak uzatılması beklenir. 

 

▪ Ulusal seviyede toplantı sonuçlarının toplum liderine arzı ya da genel strateji belirleme ilgili 

tavsiye almak için yapılan ziyaretlere ulusal meclisin tüm üyeleri davetlidir. 

                                                           
51 bknz: Ulusal/Federal Yapılar, Madde 25 (Toplum İçi Lider Yetiştirme Programı) 
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