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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network projesi kapsamında Green 

Solar Network Çalışma Komitesi tarafından hazırlanan ‘‘Green Solar Network Araştırma 

Raporu’’ ile güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak üzere kurulacak networkün işleyişi 

ve yapısının oluşturulması için başarılı networklerin incelenmsi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda networklerin genel özelliklerinin yanında Avrupa başta olmak üzere 

Dünya’daki networklere ait iyi uygulamalar incelenmiştir.  
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Bu proje Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur. İçerik tamamıyla Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 

Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından finanse 

edilmektedir.  
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1. Networkler Hakkında Genel Bilgi 

 

  
Sivil toplum; aile, devlet, piyasa ilişkilerinin dışında kalan ve insanların ortak çıkarlarını 

geliştirmek için bir araya geldikleri alan olarak tanımlanabilir. Buna bağlı olarak en genel 

ifadesiyle sivil toplum kuruluşları, bu alan içinde faaliyet gösteren, toplumsal faydayı 

önceleyen ve toplumsal sorumluluğu temel alan örgütlenmelerden oluşmaktadır. 

 

Sivil Toplum, toplum içinde değer yaratıcı bir kurum, bir iletişim ağı ya da “toplumsal 

sorunlara çözüm bulma çabasının oluştuğu bir iletişim alanı olarak önem kazanmaktadır. 

Sivil toplum kuruluşları da bu iletişim ağının ya da alanının temel bileşenidir. Türk Dil 

Kurumu sivil toplum kuruluşlarını “Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp 

kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil 

toplum örgütü” olarak tanımlamaktadır. 

 

1.1. STK Network/Ağlarının Önemi 

2019-2023 yıllarını kapsayan T.C. Onbirinci Kalkınma Planı’nda Demokrasi, çoğulculuk, 

hoşgörü, sivil katılım ve vatandaşlık bilinci güçlü bir sivil toplumun temel değerleri ve 

STK’ların varlığı ve yaygınlaşması güçlü bir sivil toplum kültürünün oluşmasına bağlı 

olduğu belirtilmektedir. Türkiye’nin kalkınma sürecinde STK’ların hukuki zemininin 

sağlamlaşması, sayısının ve niteliğinin artması, karar alma süreçlerine daha fazla katılımı, 

mali yapısının ve insan kaynağının güçlenmesine bağlıdır. Bu nedenle Kalkınma planında; 

güçlü, çeşitli, çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortamların oluşturulması 

ile sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin daha etkin 

katılımının sağlanmasını hedeflemektedir.  

 

1.2. Türkiye’de STK Network Yapılanmalarının Genel Özellikleri 

Uluslararası literatürde Non Governmental Organizations (NGO) olarak ifade edilen “Sivil 

Toplum Kuruluşları” (STK), Türkiye’de  “Sivil Toplum Örgütleri” (STÖ) olarak da 

isimlendirilmektedirler. Ülkemizde STK’ların önemli bir kısmını vakıflar ve dernekler 

oluşturmaktadır. STK’ların kapsamı geniş bir biçimde değerlendirildiğinde içerisinde 

vakıflar ve derneklerin yanı sıra birlikler, kooperatifler, sendikalar, meslek odaları ve 

partiler gibi farklı amaçlar için oluşturan örgütler bulunmaktadır. 
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Sivil toplum kuruluşlarının gerek yönetim gerekse program oluşturma alanında ve kaynak 

yaratma konusunda kurumsal kapasitelerinin düşüklüğü; sivil toplum kuruluşlarının kendi 

aralarında iş birliği ve iletişim konusunda yaşadıkları güçlükler ve genel olarak hedef kamu 

kategorilerinde sivil toplum kuruluşlarına ilişkin var olan güven eksikliği Türkiye’de sivil 

toplum kuruluşlarının halkla ilişkilerden faydalanmasını gerekli kılan önemli 

etmenlerdendir. Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin belirtilen bu zayıflıkların bertaraf 

edilmesinde halkla ilişkilere önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle sivil toplum 

kuruluşları için ilişki içinde bulunulan kamu kategorileriyle iletişim, varlıklarını devam 

ettirebilmelerinin ön koşuludur.  

STK’ların kurduğu networklerin görevlerini yerine getirebilmeleri için bazı ön koşulların 

ortaya açıkça konmuş olması gerekir. Bunları kısaca belirtmek gerekirse; 

• STK’ların; politika plan ve yaklaşımlarını etkilemek ve ilgili yerel ve uygulamalı 

deneyimlerine dayanarak politikaları tamamlayıcı bilgilerle beslemek üzere açıkça 

ve kanıta dayalı anlamlı adımlar atmasını sağlayacak yasal çerçeve; STK’ların 

kabiliyet ve yetkinliklerinin sınırlarını göz önünde bulundurarak, yetkilere sahip ve 

bilgili STK sektörü, yerel/ ulusal düzeydeki politika oluşturma araç ve yaklaşımların 

farkındalığını taşır , ilgili alanlardaki boşluk ve gelişmeleri saptayıp tanımlayabilir ve 

dolayısıyla politika oluşturma mekanizmasının farklı aşamalarına anlamlı katkıda 

bulunur.  

• Politika plan ve stratejilerine uygun olarak uzman ve profesyonel şekilde projeleri 

yöneten, yürüten, değerlendiren ve denetleyici olmanın yanı sıra politika 

süreçlerindeki sorumlulukları konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olan bir STK 

Sektörü  

• İyi hal ilkelerine dayalı sürdürülebilir ve ortak politika diyaloğu oluşturmaya elverişli 

stratejik çerçeve 

Sivil toplum kuruluşlarının sınırlı kaynaklarla hareket etme zorunlulukları ve varlıklarını 

devam ettirebilmeleri için finansal ve gönüllü desteğine duydukları ihtiyaç, bu örgütler 

açısından halkla ilişkileri daha da önemli hale getirmektedir. Etkili halkla ilişkiler 

uygulamalarıyla sivil toplum kuruluşları saygınlıklarını arttırabilir, kamu kategorilerinin 

güvenini kazanabilir, katılımı genişletebilir ve krizleri etkili bir şekilde yönetebilir. Sivil 

toplum kuruluşlarının belirtilen bu gereksinimleri doğrultusunda halkla ilişkiler, “ilişki 

yönetimi” işleviyle sivil toplum kuruluşlarının amaçlarına ve etkililiğine katkıda 

bulunabilir. 
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1.3. Avrupa’da ve Dünya’daki STK Network Yapılanmalarının Genel Özellikleri 

Dünya genelinde değişim ve sosyal dönüşümün aracısı olan milyonlarca sivil toplum 

kuruluşu (STK), kalkınmaya, eşsiz ve önemli yollarla katkıda bulunmaktadır. STK’lar yıllar 

içinde farklı roller geliştirmiştir; sade vatandaşların deneyimlerinin, kalkınma çabalarına 

yansımasını sağlamakta, yoksul bireylerin kapasitesini geliştirmekte ve onlar için ve 

onlarla birlikte savunuculuk yapmakta, hizmet sunumuna yenilik getirmekte, kalkınmanın 

hem donörleri hem uygulayıcıları olarak hareket etmekte, kalkınma bilgisi ve inovasyonu 

desteklemekte, toplumdaki genel farkındalık ve dayanışmayı derinleştirmek için 

çalışmakta ve ortak kalkınma hedefleri için birlikte çalışmak üzere hükümet ve donörlerle 

içermeci politika diyalogunu teşvik etmektedirler. Katılımcı, demokratik yönetişim, 

kalkınmanın lokomotifidir. Demokrasi, yönetişim kavramı ile doğrudan bağlantılıdır.  

Avrupa Toplumunda STK’lar demokrasinin vazgeçilmez iki unsurunu oluşturan ifade 

özgürlüğü ve toplanma özgürlüğünü temsil etmeleri nedeniyle yaşamsal bir öneme 

sahiptir. STK’ların bu etkileri nedeniyle Avrupa Konseyi (AK) uluslararası STK’lara katılımcı 

bir statü elde etme olanağı tanımıştır.  OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri dört temel prensip 

üzerine kuruludur ve bu prensipler dünya çapında kabul görmüştür. Bunlar adillik, 

şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir. 

1.4. STK Networklerini Başarılı Yapan Özellikler 

STK Networklerini başarılı yapan özellikler genel olarak Sürdürülebilir İlkeleri ve Bu İlkeleri 

Uygulama Becerileri, Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik başlıkları altında toplanabilir.  

Sürdürülebilir İlkeleri ve Bu İlkeleri Uygulama Becerileri STK networklerini başarılı yapan 

en önemli özelliklerinden biridir. STK’ların kurduğu Network’lerin sahip olması gereken 

ilkeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Hesap Verebilirlik  

Bir STK için hesap verebilirlik; dar anlamıyla kaynaklarını düzenli olarak doğru yolda 

kullandığını ve kar amacı gütmeyen kuruluş yapısına ters düşecek faaliyetlerde 

bulunmadığını göstermesidir. Hesap verebilir bir STK; şeffaflığına önem verir, kayıt ve 

hesaplarını üyelerine, temsil ettiği gruplara, fon sağlayıcı kuruluşlara, hak sahiplerine ve 

diğer paydaşlara açık tutar. Şeffaflığın kapsamına ilişkin tartışma bu bağlamla sınırlı 

kalmamaktadır. STK’lar tarafından belirlenen standartları incelediğimizde hesap 

verebilirliğin çok daha farklı aktörler ile ilişkilendirildiğini görmekteyiz. 
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Modeller genellikle hem kuruluş içi hem de kuruluş dışı hesap verebilirliğe atıf 

yapmaktadır. Kuruluş içi hesap verebilirlik, üyeler, yönetim organları, çalışanlar ve 

gönüllüler arasında karşılıklı bir hesap verebilirlik ilişkisinden bahseder. Kurum dışı hesap 

verilebilirlik ise başta faydalanıcılar/hedef grup olmak üzere, fon sağlayıcıları, bağışçılar 

ve diğer STK’lara karşı hesap verebilirliktir. Tüm modeller en nihayetinde topluma karşı 

hesap verebilir olmayı amaçlamaktadır. 

Hedef Grup Odaklılık  

Her STK’nın kuruluş amacını ifade eden bir misyonu vardır ve STK’lar bu misyon 

doğrultusunda eylemlerde bulunarak olumlu sonuçlar yaratmaya çalışır. Yine her STK’nın 

müdahalelerinden doğrudan etkilenen bir grup vardır ve bunlar STK’ların hedef grubudur. 

Hedef grupta yaratılmak istenen olumlu etki STK’ların varlık sebebidir ve dolayısıyla 

STK’lar tarafından üretilen tüm modeller hedef grup ile ilişkilere önemli bir yer ayırır. 

Kuruluşun karar alma süreçlerine hedef grubun/faydalanıcıların dahil edilmesi, 

faaliyetlerin bu grubun ihtiyaçları ve önceliklerine göre şekillendirilmesi ve bunu 

başarabilmek için en uygun araçları kullanarak söz konusu kuruluşların bu kişilerle düzenli 

iletişim halinde olması, “kalite” kavramının içini dolduran en belirleyici unsurlarındandır. 

Şeffaflık ve İyi Yönetişim  

Şeffaflık, hesap verebilirliğin ön koşuludur. Bu ilkeye göre STK’lar hem kuruluş içinde hem 

de kuruluş dışı kişilere karşı belli ölçülerde şeffaf olmalıdır. STK’ların aktiviteleri, finansal 

ve yönetsel bilgileri konusunda şeffaf olmaları ve bu bilgileri internet sitesi gibi araçlar 

aracılığı ile kamu ile paylaşmaları beklenir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ile iç içe geçmiş 

bir diğer kavram ise iyi yönetişimdir. İyi yönetişim, bir STK içinde belirlenmiş misyon ve 

hedefleri gerçekleştirmek üzere şeffaf bir karar alma sürecine ilişkin faaliyetlerden 

sorumlu bir yönetim yapısı ve bu süreçlere aktif katılımda bulunan üye ve gönüllülerin 

bulunduğu bir düzendir. 

Kurum İçi Öğrenme ve Gelişim  

STK’larda “kalite” kavramının bir başka belirleyicisi kurum içi öğrenmeye ve gelişime 

verilen önemdir. Bu ilke, STK’ların faaliyetlerinin etkilerini düzenli olarak ölçmeyi, 

sonuçlardan öğrenmeyi ve her zaman daha iyi olmanın yollarını aramayı içeren dinamik 

ve sürekli bir süreci işaret eder. Kuruluşlar çalışan ve gönüllülerini eğitimler gibi araçlarla 

sürekli öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye teşvik etmeli, aynı zamanda diğer STK’ların 

deneyimlerinden öğrenmeye açık olmalıdır. 
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Farklılıklara, İnsan Haklarına ve Çevreye Saygı  

Modellerde ortak olarak öne çıkan son ilke farklılıklara, insan haklarına ve çevreye saygılı 

olmaktır. Kuruluşların tüm eylem ve süreçlerinde din, dil, ırk, cinsiyet farklılıklarına saygılı 

olmaları ve hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamaları, yine tüm eylemlerinde insan haklarına 

ve çevreye saygılı olmaları ilkesi, kuruluşların gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiği 

ilkelerden biridir. 

Kurumsallık kavramı Networklerin başarısında önemli olan diğer aktörlerinden biridir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri ise sivil toplum kuruluşlarının amaçları, üyelik yapıları ve 

faaliyet gösterdikleri coğrafya gibi veriler dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu bağlamda, 

söz konusu uygulamaları hayata geçirmek için de o network “stratejik yol haritası’’ 

hazırlamalıdır. Her sivil toplum kuruluşu nüfuz ettiği paydaşlarına karşı sorumluluklarını 

tüzüğüne/sözleşmesine eklemelidir. 

Sürdürülebilirlik  başarılı networklerin hem idari, hem içerik hem de finanasal açıdan 

sürdürülebilirliklerini sağlayabildikleri görülmektedir. Bu anlamda Networklerin 

sürdürülebilirliklerini güvence altına almak için; 3 i yaklaşımı olan  

1. İçerik geliştirmek, 

2. İşbirlikleri geliştirmek, 

3. İletişimi çok yönlü sağlamak hususları yanında  

Güven oluşturarak finansal faaliyetlerini bu yönde geliştirmelidir. Networke yönelik 

sağlam temelli bir güven inşaa etmek için Üyeler, kuruluşun sahibi ve varoluş nedeni 

olduğunu kabulle hareket etmeli,  üyelerin üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma süreçlerinin 

de objektif ve önceden belirlenmiş kriterlere dayandırmalıdır. Bu doğrultuda;  

• Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında, düzenli ve eşit olarak alabilmeli, 

• Genel kurullara katılabilmeli, faaliyet ve denetim raporlarını inceleyebilmeli, oy 

kullanabilmeli, 

• Karar alma sürecinin bir parçası olabilmeli 

• Her üyenin alması gereken sorumluluklar belirtilerek üyelerin aşağıdaki hususları 

yerine getirmesi sağlanmalı;  

• Sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerine aktif olarak katılmalı, katkıda bulunmalı, 

• Üyelik ödeneklerini zamanında ve düzenli olarak yapmalı, 
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• Sivil toplum kuruluşunun amaç, misyon ve vizyonuna bağlı kalmalı, 

• Tüzük ve iç yönetmelikleri okuyarak hâkim olmalıdır. 

 

1.5. STK Networklerinde/ağlarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları 

STK’ların ortak kurdukları networkler’de karşılaşılan sorunlar, içsel ve dışsal sorunlar 

olmak üzere ikiye ayrılabilir.  

İçsel Sorunlar: 

• STK’nın faaliyet alanının belli olmaması, 

• Kalifiye eleman sıkıntısı, 

• Derneklerin sabit bir gelire sahip olamaması, 

• Derneğin yükünün bir veya birkaç kişinin üzerinde olması, 

• STK’ların belli bir faaliyet alanına odaklanamama sorunu  

Dışsal Sorunlar: 

• Toplumdaki STK algısının oluşamaması veya gereksiz görülmesi, 

• Kamu ile ilişkilerde STK’ların gerekliliğine inanmayan yöneticiler, 

• Sorun çözme alanının siyasal arena olduğuna duyulan inanç, 

• Ortaklık bilincinin gelişmemesi, 

• STK’lar arası iş birliğinin yetersiz olması  

Yukarıda belirtilen içsel ve dışsal sorunlara aşağıdaki çözüm önerileri getirilebilir;  

• Yöneticilerin yazı yazma becerisi ve sevgisi güçlendirilmeli, 

• STK yöneticileri ile üyelerinin eğitimin her aşamasında gerekli bir süreç olduğunu 

kavramaları ve içe dönük eğitim programları yürütülmeli, 

• Katılımcılık kültürü güçlendirilmeli, 

• İnsana ve topluma dokunan faaliyetlere odaklanmalı, 

• Toplumsal ilişkiler ağı güçlü ve sürdürülebilir olmalı 

 

Sivil toplumun Türkiye’de yaşadığı temel iki sorun, “Birlikte Hareket Etme” kültürünün 

yeterince gelişmemiş olması ve ‘’Sürdürülebilir Bir Mali Yapı’’ kurulamamasıdır. Aşağıdaki 
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hususlar birlikte hareket etme kültürünü geliştirici ve mali sürdürülebilirlik olarak da 

networkleri destekleyici bir anlayış sağlamaktadır.  

1. Değerlilik bilinci; Değerli bir çalışma yapıldığı bilincini verilmelidir.  

2. Konuya odaklanmak; Anketlerde ve linklerde döngüler oluşturulup üyelerin konuya 

odaklanmasının sağlanmalıdır.  

3. Güçlü bir tanıtım kampanyası; Afişler, amblemler, bayrak vb. görsellerle bezeli 

abartısız ancak emek verildiği ve özen gösterildiği anlaşılan tam bir çalışma ortamını 

yansıtmalıdır.  

4. Ortak yönetim anlayışı; Yönetenlerle yönetilenlerin ortaklaşa hareket etmesine ve 

ortak karar almasına dayanan bir “yönetişim” anlayışı oluşturulmalıdır.  

Ayrıca network üyeleri Network’e katılım sağladıkları takdirde; Networkün faaliyetlerini 

iş yükü olarak görebilmektedirler. Bu anlayışın değiştirilmesi açısından;  

1. Uygun atölye saatlerinin belirlenmesi, 

2. Networkün yazılı soru ya da cevaplara 24 saat açık olup üyelere kapalı tutulması ve 

söz konusu soru ve cevaplar atölye saati içinde yayımlanması,  

3. Bilinmeyen ya da araştırma gereken soruların birlikte araştırılacağı açıklık ve 

sorumluluk ile hareket edilmesi gerekmektedir. 
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2. Networklerin İncelenmesi 

 

 

2.1. Tüzük/Sözleşmeleri 

Tüzük/sözleşmeler en genel açıklamasıyla, bir kurum ya da kuruluşun amaçlarını, 

görevlerini ve izleyeceği yol ve yöntemleri belirttikleri maddeler bütünüdür. Kanunların 

uygulanmasına ilişkin esasları gösterir. 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Ortak olarak kurduğu networklerden başarılı olanlarının büyük 

çoğunluğu kar amacı gütmeyen networklerin olduğu tespit edilmiştir. İncelediğimiz sivil 

toplum kuruluşu networklerinin tüzükleri/yönetmelikleri/etik kuralları aşağıdaki 

maddeleri içermektedir: 

Kuruluş Bölümü 

• Network’ün adı ve genel merkezinin adresi açık olarak ifade edildiği bölüm.  

Amaç ve Görevler Bölümü 

• Amaçlar; kuruluş amacı listelenmiş. Faaliyetlerini yaparken hangi amaca hizmet 

etmek istiyor ise tüm amaçlar açıkça listelenmiş. 

• Görevler; Amaçları maddesinde bahsedilen, sıralanan amaçlarının gerçekleştirmek 

için yapacağı faaliyetler listelenmiş. Diğer bir deyişle Network’ün yapmayı 

düşündüğü etkinlikler listelenmiş. 

Kurucular Bölümü 

• Kurucularının listesinin verildiği bölüm.  

Üyelik Bölümü 

• Üye olmak ve üyelikten ayrılmak için gerekli olan kriterlerin belirtildiği bölüm. 

Network’ün Organları Bölümü 

• Network’ün genel kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu gibi hangi alt yapılara sahip 

olduğu listelenmiş. 
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Genel Kurul Bölümü 

• Network’ün organlarından biri olan genel kurulun görev ve yetkileri ile ne sıklıkta 

hangi şartlarda toplanacağı belirtilmiş. 

Yönetim Kurulu 

• Network’ün organlarından biri olan yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı kaç 

kişiden oluşacağı görev ve yetkileri ile ne kadar bir süre için seçildiği bilgisine yer 

verilmiş. 

Başkan ve Genel Sekreter Bölümü 

• Netwrok’ün organlarından biri olan başkanın ve/veya genel sekreterin nasıl 

seçileceği görev ve yetkileri tanımlanmış. 

Disiplin Kurulu 

• Network’ün organlarından biri olan disiplin kurulunun nasıl oluşturulacağı ve ne 

gibi yetkileri olduğu açıkça ifade edilmiş. 

Denetleme Kurulu 

• Network’ün organlarından biri olan denetleme kurulunun nasıl oluşturulacağı ve 

ne gibi yetkileri olduğu belirtilmiş. 

Network’ün Gelirleri 

• Network’ün gelir kaynakları ve onların nasıl idare edileceği ile ilgili açıklamalar 

yazılmış.  

Defter ve Kayıtlar 

• Network işleyişi ile ilgili mali ve diğer defter ve kayıtların nasıl ve hangi yöntemle 

tutulacağının bilgileri belirtilmiş. 

 

2.2. Organizasyon Yapıları ve İşleyişi  

Organizasyon yapısı; vizyon ve misyonunun ne olduğu, nasıl bir organizasyonel 

yapılanması ve işleyiş olduğu, amaçları, ürünleri, faaliyetleri, görev tanımları ile rol ve 

sorumlulukların neler olduğu bilgilerini içerir.  
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İncelenen sivil toplum kuruluşları networklerinin organizsyon yapılarının genel anlamda 

aşağıdaki birimlerden oluştuğu göze çarpmaktadır.  

1. Genel Kurul 

2. Yönetim Kurulu (Koordinatör ile İdari ve Mali İşler Sorumlusu) 

3. Denetim Kurulu 

4. Çalışma Grupları  

5. Disiplin Kurulu 

Genel Kurul 

En yetkili organ olarak öne çıkmakta. Belli başlı görevleri arasında; tüzük değişimi, diğer 

birimlerin seçilmesi, yönetim kuruluna yapılan itirazları değerlendirmesi ve karar alması, 

bütçe görüşmeleri ve karara bağlanması, belli başlı konularda yönetim kuruluna yetkiler 

vermesi, şube açma, vakıf kurma, uluslararası platformlara katılma veya fesih gibi 

durumlara karar verme, mal varlıklarıyla ilgili satış ve satın alma kararları sayılabilir.  

Yönetim Kurulu 

Belli başlı görevleri; Network’ü  yönetir ve temsil etmek, Genel Kurul kararlarını 

uygulamak, Network’ün amacına uygun faaliyetlerde bulunmak, gelir gider hesaplamaları 

yapmak ve bütçeyi hazırlamak, Genel Sekreter ve çalışma şartları belirlenmesi işleridir. 

Denetim Kurulu 

Belli başlı görevleri; Network’ün  amacına uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği, 

mali hesap ve  kayıtların tüzüğe göre veya belirlenmiş mevzuatlar dahilinde,  uygun olarak 

kayıt altına alınıp alınmadığı denetlemelerini yapar, bununla birlikte tüm bu sonuçları bir 

rapor halinde hazırlayıp sunar.  

Çalışma Grupları 

Kurumsal organizasyon ve değer üretme konularında sürdürülebilir yol izlenmesi, 

profesyonellerinin yönetim algısını artırmalarına katkı sağlaması, kurumsal yönetim 

açısından içerik üretme ve görüş savunuculuğu yapma görevlerini üstlenmiştir.  

Disiplin Kurulu 

Üyeler arasında oluşabilecek iş anlaşmazlıkları, haksız rekabet vs gibi konularda 

arabuluculuk rolü üstlenir, üyeler aleyhindeki şikayetleri inceler ve karara bağlar, genel 
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kurul ve/veya yönetim kurulu çağrılarıyla toplanır, üyelere ihtar ve kınama cezaları 

verebilir veya daha büyük cezalqr için görüş bildirir. 

 

2.3. Yönetim 

Networklerin çağın gereklerini yakayabilmeleri, amaç ve hedeflerine ulaşacak faaliyetleri 

etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri ve varlıklarını sürdürülebilir kılarak, sürekli 

gelişime ve değişime açık olabilmeleri ancak kurumsal gelişimlerini ve örgütsel 

gelişimlerini tamamlamalarıyla mümkün olabilir. 

Kurumsal Gelişim   

Belirli bir ortamda uzun vadeli hedefleri sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek için bir 

grubun ya da toplu kuruluşların oluşturulması ya da güçlendirilmesi için verilen destek 

olarak tanımlanabilir.  

Örgütsel Gelişim 

Geliştirme müdahalelerini profesyonelce ve sürdürülebilir şekilde planlamak, yönetmek 

ve yerine getirmek için kuruluşun iç kapasitesini geliştirerek söz konusu kuruluşun 

performansını artıracak önlemler bütünü olarak ifade edilebilir.  

İncelemelerini gerçekleştirdiğimiz sivil toplum kuruluşu ve networklerinin faaliyetlerini 

yerine getirmelerindeki başarıları ve sürekli büyüyüp gelişen organisyonlar olabilmeleri 

de yukarıda tanımlamalarını yaptığımız kurumsal gelişim ve örgütsel gelişim ilkelerini 

başarıyla uygulayıp yerine getirmeleriyle mümkün olabiliyor.  Aşağıda belirtmiş 

olduğumuz özellik ve nitelikler incelemelerini yaptığımız networklerin ortak özellikleri 

olarak değerlendirebilir.  

• Canlı bir misyona sahip olmaları,  

• Yüksek nitelikli ve uygun programlar,  

• Beceri sahibi ve güdülenmiş liderlik, yönetim ve kadro,  

• Açık bir iletişim ve sorumluluk,  

• Yetenekli ve ilgililik düzeyi yüksek, iyi örgütlenmiş bir yönetim kurulu,  

• Verimli operasyonlar ve güçlü yönetim destek sistemleri,  

• Güvenilir ve farklı gelir kaynaklarına dayalı sağlam finansman. 

Tüzükte yer verilerek Yönetim kurulu, ihtiyaç gördüğü konularda veya üye talepleri 

doğrultusunda kurul, komisyon, çalışma grubu veya komiteler kurabilmelidir. National 
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Center for Nonprofit Boards (NCNB)’a göre tipik bir yönetim kurulunun on temel görevi 

bulunmaktadır.  

1. Kurumun misyonunu belirlemek 

2. Profesyonel tepe yöneticiyi seçmek 

3. Profesyonel tepe yöneticiyi desteklemek ve performansını değerlendirmek 

4. Kurumun kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapmasını sağlamak 

5. Program ve hizmetleri izlemek ve geliştirmek 

6. Kurum için kaynak geliştirmek 

7. Malvarlığını korumak ve finansal denetimi sağlamak 

8. Etkin ve yetkin bir yönetim kurulu olmak 

9. Yasal ve etik standartların güvencesi olmak 

10. Kurumun itibarını yükseltmek 

 

2.4. Üye Profilleri, Üyelik Yapıları ve İşleyişleri 

Networklerin amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilmelerinin en önemli gelir 

kaynağı üye aidatları ve bağışlardır. Networklerin toplum yararına ve üyelerinin 

ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılabilmesi ve sürdürülebilir bir organizsyon olarak 

devam edebilmeleri için aidat yükümlülüğünün olması çok önemli bir gereksinimdir.   

Bir sivil toplum kuruluşu networküne üye olmanın faydalarını ise aşağıdaki maddeler 

halinde sıralayabiliriz: 

• Lobi çalışmalarına katılım sağlayarak ve destek olarak, ilgili faaliyetin 

gerçekleşmesinde belirleyici rolünde olmak, 

• Özel haber alma servisleri sayesinde rakiplerin önüne geçme imkanı ( raporlar, veri 

sayfaları, web seminerleri, etkinlik içerikleri vs) 

• Sektör paydaşları ile bir araya gelip tanışma ve üs tdüzey ilişkiler geliştirebilme 

fırsatları (akademisyenler, yerel yöneticiler, politika yapıcılar vs.) 

• Web sitesi üye bilgileri paylaşımları, mülakatlar ve referanslar ile görünürlüğü  ve 

güvenilirliği attrırma imkanları. 

İncelemesini yaptığımız Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu networkler, faaliyet 

alanlarına uygun çok sayıda üyesi olduğu göze çarpmaktadır. Üyelerin büyük bir bölümü 

özel sektörü temsil eden tüzel kişiliklerden oluşmuş durumdadır. Networklerin yapısal 

işleyiş durumlarına ve organizasyonel yapılanmalarına bağlı olarak üyeler ve üyelik 
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kavramları aşağıdaki şekillerde belli başlı bazı kriterlere göre sınıflandırılmış ve 

kategorilere ayrılmıştır.  

• Sponsor Üyeler- Premium Üyeler- Kurumsal Üyeler- Ortak Üyeler  

• Tam Üyeler-Yardımcı Üyeler-Bağlı Üyeler-Fahri Üyeler 

• Kurumsal Üyeler-Bireysel Üyeler-Onursal Üyeler  

Üyeler için kotalar da koyulabilir. Bu kapsamda kotalar; Kurulu güce veya yatırımcı gücüne 

bağlı olmaksızın, tüzel ya da kişi faaliyetleriyle ilişkilendirilmeli ve üyelik geçişlerine olanak 

sağlanmalıdır. Bu geçişlerde değerlendirme, yetkin bir kurulca yapılmalıdır. Destek 

üyelerden sağlanacak girdi, “Katkı üyeler”’den mesai harcayan ya da yönlendirmeleriyle 

ışık tutan üyelere teşvikte kullanılabilmelidir. Katılımcıların önceden alınmış öz 

geçmişlerine (bazı bilgiler saklı tutulmak kaydıyla) bir başka katılımcının kolayca ulaşması 

sağlanabilir. Katılımcıların, yönetim ve birbirleriyle olan ilişkilerinin yönetilmesinde her 

şeyden önce görüşmelerin kayıt altına alındığının belirtilmesi önemlidir. Ve ilişkilerde 

aşırıya (saygı-edep) gidildiğinde yaptırımlar belirtilmeli ve uygulanmalıdır. 

 

2.5. Yıllık Planlama ve Raporlama Çalışmaları  

Yıllık planlama ve raporlama faaliyetleri,  bir Network için en önemli çalışmaların başında 

gelmektedir. Çünkü, planlama; şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığı 

altında belli bir amaca ulaşmada izlenecek yolu gösteren bir süreçtir ve neyin, ne zaman, 

nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağını önceden kararlaştırma eylemler bütünüdür.  

Networkler  yapmış oldukları planlamalar ve hazırladıkları raporlar sayesinde ayakta 

kalabilmekte ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilmektedirler.  

Planlama Süreci Aşamaları  aşağıdaki gibi gerçekleşir.  

1. Amaçların   Saptanması 

2. Olanakların    Araştırılması (Stratejik Planlama Süreci) 

3. Seçeneklerin    Belirlenmesi    ve   Karşılaştırılması 

4. En   Uygun  Seçeneğin   Belirlenmesi 

5. Plan   Hedeflerinin   Saptanması 

6. Planın   Denetimi 

İncelemesi yapılan sivil toplum kuruluşlarının kurduğu networkler, yıllık planlamalarını ve 

raporlarını detaylı ve açıklayıcı bir şekilde kendi web sitelerinde yayınlamışlar.  
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Yayınlanmış olan planlamalar ve raporlar, Networklerin kendi amaçları ve hedefleri 

doğrultusunda gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetlerinin içeriklerini, detaylarını, 

ne şekilde ve ne yönde geliştiğini ve nasıl sonuçlandığını ve ulaşılmak istenen hedefleri 

net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, faaliyet gösterilen sektörün içinde 

bulunduğu durum, potansiyel fırsatlar, stratejik eylem planları, zayıf yönler,  tehditler, 

fırsatlar ve avantajlar ile, kısa-orta ve uzun vadeli stratejik hedefler de planlamalarda ve 

raporlarda değinilen diğer önemli detaylar olarak öne çıkmaktadır. 

 

2.6. Politikaları 

İncelenen Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu Networkler, siyasi otoriteden bağımsız 

bir biçimde, bireylerin kendi aralarında örgütlenerek, ortak çıkar ve yararlarını ifade 

edebilecekleri bir temelde ortaya çıkan yapılar olarak görülmektedir. Yapmış oldukları 

etkinlik ve faaliyetler ilgili oldukları konularda toplumu bilinçlendirmekte, ‘ortak iyi’ 

etrafında kamuoyu oluşturup toplumun istemleri doğrultusunda bir baskı unsuru 

oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslar arası düzeyde gerçekleştirdikleri ekonomik ilişki ve 

organizasyonlarla toplumsal kalkınma ve gelişmede önemli roller almaktadırlar. 

Toplumsal uzlaşmaya da katkıda bulunarak,  yaygınlık gösterdikleri toplumların sosyal 

bütünleşmesinde önemli bir rol almaktadırlar.  

Faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili çözümlerini ulusal ve küresel düzeyde politika 

yapıcılar ile konumlandırmak, çözümler için finans ve finansa erişimi sağlamak, üyelerin 

Avrupa ve ötesindeki en iyi ağ ve iş geliştirme platformlarına katılımını destekleyerek 

üyeler için iş fırsatlarının etkin koordinasyonu,üyelerin iş hedefleri için piyasa analizleri 

üretmek,  faaliyet alanlarıyla ilgili başarılı sonuçları ve faydaları tüm iletişim kaynaklarıyla 

etkin bir şekilde ileterek farkındalık oluşturmak ve kamu yararı sağlayabilmek en önemli 

politikalar arasında değerlendirilebilir.   

 

2.7. Kampanya ve Tanıtım Çalışmaları  

İncelenen Networkler;  amaçları, görevleri ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak kampanya ve 

tanıtım çalışmaları yapmaktadırlar. Yapılan bu kampanyalar ve girişimlerle toplumun 

faydasına olan ve kamu yararı gözetilen konular hakkında bilgi sağlanması ve farkındalık 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 
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Toplantı, söyleşi, konferans ve duyurular, bültenler, bloglar, çalıştaylar, alt çalışma grubu 

etkinlikleri, eylem planları, yayınlar, sunumlar, fuarlar, sergiler, tanıtım ve etkinlik günleri, 

broşür, afiş ve dergi gibi basılı ürünler, kamplar ve seminerler  yoğunlukta kullanılan 

kampanya ve tanıtım çalışmaları olarak öne çıkmaktadır.  

 

2.8. Medya/Haber Araçları 

Sivil Toplum Kuruluşları ve Medya, demokrasiye inanmış toplumlarda hem devletin karar 

ve eylemlerinin denetlenmesinde hem de sorumluluk ve katılımcılık bilincinin 

artırılmasında önemli görevler üstlenirler. 

STK’ların ve medyanın hem iktidarlar hem de halk üzerindeki etkisi yadsınamaz bir 

gerçektir. Bu unsurların birlikte hareket etmeleri ve aynı paralelde görüş beyan etmeleri 

son derece etkili bir baskı unsuru oluşturur. Bu nedenle, Network’lerin medyayı etkin bir 

şekilde kullanabilmeleri hem amaçlarına ulaşmada, hem de sürdürülebilir bir yapı olarak 

devam edebilmelerinde büyük önem taşımaktadır. İncelenen sivil toplum kuruluşu 

ağlarında en çok kullanılan medya ve haber araçlarının nasın bültenleri, haber duyuruları, 

rapor yayınları, sunumlar, foto galeri ve video galeriler, mektup ve dilekçeler, bloglar, 

sosyal medya araçları ve hesapları olduğu göze çarpmaktadır. 

 

2.9.  İletişim Araçları 

En genel tanımyla ifade ettiğimizde; kitle iletişim araçları görsel, işitsel, yazılı ve dijital 

özellikler gösteren ve adından da anlaşılacağı gibi kitlesel etki yaratan iletişim kanallarıdır. 

Kitle kavramı toplumun içerisindeki bütün grupları ve bireyleri ifade eder. Kitle iletişim 

araçları denildiğinde de, kitlesel çapta ileti/mesaj dağıtabilen ve etki gösteren araçlar 

anlaşılır. Kitle iletişim araçları; haber, bilgi vermek, eğitmek ve eğlendirmek gibi farklı 

amaçlar taşıyabilir. Kitle iletişim araçları dördüncü güç olarak da kabul edilir; çünkü en az 

yasama, yürütme, yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru 

özelliğini de taşırlar. 

Network’ler iletişim yöntemlerini doğru ve etkili kullandıklarında, çalışmalarıyla ilgili 

paydaşlarının ve hedef gruplarının kafasında doğru bir imaj oluşmasını sağlayabilirler. 

Ayrıca bu çalışmaların katkısı ile de kendilerine destekçi ve gönüllüler sağlayabilir, merkezi 

ve yerel otoritelerle kalıcı ilişkiler kurabilir, kamuoyunda Network ile ilgili farkındalık 

yaratabilir, yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlık ve iş birliği sağlayabilirler. 
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        İncelenen  Network’lerin en çok kullandıkları kitle iletişim araçları bilgileri aşağıda 

belirtilmiştir.  

• Sosyal Medya Araçları (Linkedin, Twitter, Facebook,Instagram,Flicker, Youtube) 

• Internet (Web sitesi, e-posta)   

• Gazete 

• Dergi   

• İlân tahtası, ilân ve duyuru panoları, afiş, poster,roll up gibi görseller 

• Telefon (Whatsapp ve telegram uygulamaları) 

• Broşür  

• Faks 

• El föyü  

• Duyuru  

• Bülten  

• Posta  

• Konferans  

• Seminer   

• Çalıştay 

 

 

2.10. Faaliyetleri 

İncelemesi yapılan sivil toplum kuruluşu networklerinde genel anlamda kendi düzenlemiş 

oldukları faaliyetler ile destekledikleri/partner oldukları faaliyet ve etkinliklerin duyuru ve 

paylaşımları gözlemlenmektedir. 

 Bu faaliyetlerini yerine getirirken;  

• Kar amacı gütmedikleri, 

•  Çalışma alanı dahilindeki konularla ilgili  çeşitli sorunları bağımsız ve adaletle ele 

alıp değerlendirdikleri, 

• Kamuoyunu tarafsız, bağımsız, doğruluk ve adaletle, kamusal fayda yaratacak 

şekilde   bilgilendirdikleri gözlemlenmiştir.  

Yapılan Faaliyet-Etkinlik-Çalışmalar 

Konferanslar, Online ve fiziki seminerler, Konuşma zirveleri, Tanıtım günleri, Lansmanlar, 

Toplantılar, Yerel yönetim-ulusal ve uluslararası kurum projeleri, Basılı ve görsel 
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metaryaller, İstatistik çalışmaları, Raporlar, Stratejik planlamalar, fuarlar, Fotoğraf ve 

video galerileri, Makale ve bloglar, Çalışma grupları ve çalıştaylar, Sosyal medya içerik 

üretimleri, Bilinç ve farkındalık oluşturma amaçlı broşür, afiş , panolar, Dijital kütüphane 

ve bilgi bankaları, Haber bültenleri ve duyurular, Brifingler ve Veri sayfaları  

 

2.11. Finansal Yapıları 

Sivil Toplum Networkleri kar amacı gütmeyen yapılanmalardır. Her üyenin düzenli 

ödemesinin sağlanmasıyla üye aidatları ana finansal yapıyı oluşturmaktadır. Geliştirilen 

projeler de söz konusu yapıya katkı sağlamaktadır. 

İncelemesi yapılan sivil toplum kuruluşu networklerinin finansal yapıları açısından 

değerlendirmesi yapıldığında gelirlerinin büyük bir kısmının  yapılan bağış ve yardım 

gelirlerinden oluştuğu gözlenmektedir. Bunun yanı sıra,  çok çeşitli kurum kuruluş ve 

platformlar tarafından sağlanan hibe fonları, üyelerden sağlanan aidatlar, ücretli 

hizmetler (eğitimler, ücretli rapor ve yazılımlar vs) Konferans, seminer, fuar 

organizasyonları gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler de finansal bütçelerinin 

oluşmasında önemli rol oynamaktadır.  

 

2.12.  Sürdürülebilirlik 

İncelenen Sivil toplum networklerinin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek adına aşağıdaki 

yöntem ve ilkeleri uyguladıkları gözlemlenmiştir: 

1. Mevcut durumlarını ve uygulamalarını gözden geçirmekteler. 

Mevcut durumlarını ve uygulamalarını  gözden geçirirken bu soruların yanıtlarına göre 

iyileştirmeler yaparak ileriye dönük güçlü adımlar atabilmekteler.  

2. Sürdürülebilirlik planları mevcut.  

Birimlerin hedeflere sahip kısa bir planı, orta vadeli bir planı ve uzun vadeli planları ortaya 

çıkarılmış. Bu sayede her birim ve STK doğru yönde hareket etmeye hızla devam 

edebiliyor. Temel bir şablona ve talimatlara sahip oldukları için, tüm birimler koordineli 

olarak bir araya gelip planlama faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor.  

3. Sürekli kaynak yaratma ihtiyacı nedeniyle çeşitli etkinlik ve faaliyetleri mevcut.  
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Bağışçılarını ve destekçilerini sürekli fon sağlama etkinliklerine davet edip, onlardan geri 

bildirim alıyorlar, alternatif fon toplama etkinlikleri oluşturup tüm yıl boyunca bunu etkili 

bir planlama ile gerçekleştiriyorlar. Bu tür faaliyetleri sosyal medyadan, e-bültenlerden 

ve sitelerinden sürekli olarak takipçileri ve bağışçıları ile paylaşarak bilinç ve farkındalık 

oluşturuyorlar. 

4. Teknik destek alıyorlar. 

Büyük STK’lar ile yerel STK’lar bir ağ yaratarak birbirlerini hem teknik konularda hem de 

hibe projeleri konularında destekliyorlar. Böylece süreçlerin işleyişi hakkında tecrübesi 

olan kişiler ile çalışma şansına erişmenin yanı sıra daha büyük hibelerden yararlanma 

şansına da erişerek sürdürülebilirlik için önemli adımlar atabiliyorlar. Bu sayede kurumsal 

kapasitelerini de arttırabiliyorlar. 

5. Danışmanlık alıyorlar. 

Sürdürülebilirlik için bu alanda çalışan kişilerden danışmanlık hizmeti alarak tüm 

süreçlerin üzerinden objektif bir şekilde geçilebilecek bir kontrol mekanizması yaratılıyor. 

Danışmanın ya da danışmanlık kurumunun katılımı ile network’ün nasıl bir 

sürdürülebilirlik planını uygulayacağı ve hangi hedeflere nasıl ulaşacağını görmesi 

sağlanıyor.  

 

2.13. Hukuki Yapıları 

Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu Networkleri genel olarak değerlendirmek ve ifade 

etmek gerekirse; belirli bir amaç için birden çok insanın bir araya gelerek oluşturduğu, 

devlet yapısından bağımsız ve hukuka aykırı olmayan her tür örgütlenme biçimi olarak 

tanımlanabilir. Bununla birlikte sivil toplum ifadesi, aynı zamanda bir araya gelme 

amacının toplumsal bir hedefi olmasını da işaret eder. Sivil toplum networkleri 

örgütlenme biçimleri çeşitli şekillerde olmaktadır. Buna ilişkin başlıca örnekler ve yasal 

dayanakları aşağıda sıralanmıştır; 

• Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve 

çalışmaların sürekli olarak birleştirilmesi suretiyle oluşturulan, tüzel kişiliğe sahip 

kişi topluluklarıdır. Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla kurulamazlar, 

• Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla 

temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil 

edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu 
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kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin idari 

yönetim amirliğine yazılı olarak bildirilir.  

• Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi 

aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı 

gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar veya networkler 

oluşturabilirler. Networkler, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet 

konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. 

• Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca 

özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bir malvarlığının 

bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya 

ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. Vakıflarda üyelik olmaz. Ülkelerin 

anayasa ile belirlenen niteliklerine ve anayasalarının temel ilkelerine, hukuka, 

ahlâka, ulusal birliğe ve ulusal faydalara aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat 

mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz. 

• Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan derneklerin, amaçlarını gerçekleştirmek 

üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. Her federasyonun bir 

tüzüğü bulunur. Federasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim 

yerinin en büyük idari yöneticisine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. 

• Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan federasyonların, amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. Her 

konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. Konfederasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve 

gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük idari yöneticisine verilmesiyle tüzel 

kişilik kazanır. 

• Sivil toplum kuruluşları kanunlarda tipleri ve şekli şartları sayılan bu örgütlenme 

biçimleri ile sınırlı olmayıp, hukuka aykırı olmadıkları surette içeriği üyelerce 

belirlenmiş örgütlenmeler kurmak mümkündür. 

Hukuki yapının oluşturulmasında, üyelerden aidat, bağış alabilmek için her şeyden önce 

tüzel bir kişilik yapısı gerektirmektedir. Yardım, bağış gibi faaliyetler de İç İşleri 

Bakanlığından gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.  

İncelemesini yapmış olduğumuz sivil toplum networkleri de çoğunluklu olarak yukarıda 

sayılan dernek ve platform tanımlarına eş değer hukuki yapılar olarak öne çıkıyor.  

Amaçlarına uygun olarak gerçekleştirdikleri kendi ilgi alanları kapsamındaki faaliyetleri 

için; tüzükler, yazılı etik ve ahlaki kurallar, ilke ve prensiplerinin olduğu normları belirleyip 

yayınlamışlar.  
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2.14. İşbirlikleri ve Ortaklıklar 

STK’ların kurdukları Networkler çıkar gütmeyen ve bir amacı gerçekleştirmeye dayalı 

özgür bireylerin kurduğu örgütlerdir. Örgüt özellikleri olarak, süreklilik gösteren ve üyeleri 

dışında başkalarına da hitap eden kapsayıcı yapılardır. Özel hukuk çerçevesinde çalışan, 

hukuk devleti ilkelerine bağlı olan Networkler kamusal ve özel güçlerle, ulusal ve 

uluslararası düzlemde ilişki geliştirerek birlikte çalışmalar yapabilirler. İşbirliğinde ve 

çalışmalarında devletlerin özel yetki alanlarını gözeten ve devletlerin rolünü 

üstlenmeyen, çoğu yerde de devletle bir bağımlılık ilişkisi olmamasını ilke edinen 

yapılardır. 

İncelediğimiz sivil toplum networklerinin, kamu kurum ve  kuruluşlarıyla, yerel yönetim 

birimleriyle, ulusal ve uluslararası ajanslar, platformlar ve kurumlar ile, vatandaşlar ile, 

eğitim kurumları, özel sektör, sanayi birlikleri ve odaları ile, üniversitelerle, medya 

kuruluşları ve  birbirleriyle güçlü iletişim ağlarıyla işbirlikleri ve ortaklıklar oluşturdukları 

ve bu işbirliği yapılarını koordineli bir şekilde planladıkları gözlemlenmektedir.  

Güven ve iyi bir iletişim ve anlayışıyla işbirliği için; 

• Yurt içi/dışı diğer STK’larla, 

• Özel kesimle, 

• Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 

• Belediyelerin Kent Konseylerine katılımla 

Karar mekanizmalarında yer alarak Network’ün  “Tanıtım, Güven ve Gücünü” 

arttıracaktır. 
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3. Sonuç ve Değerlendirmeler 

  

Bu çalışmada, Avrupa başta olmak üzere Dünya’daki başarılı Networklerin incelenmesi ve 

başarısız networklerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda Green Solar 

Network’ün kurulumu aşamasında networkün yapısı ve işleyişinin oluşturulması için 

aşağıdaki öneriler getirilmiştir.  

Tüzük/sözleşme; incelenen başarılı networklerden yola çıkarak Green Solar Network’e ait 

tüm yapı ve işleyişin yer verildiği detaylı bir etik kurallar/sözleşme metninin hazırlanması 

önerilmektedir. Green Solar Network için kar amacı gütmeyen yapıda sivil toplum 

örgütlerinin ve işbirliği içinde olunan kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve 

üniversiteler gibi çeşitli kurumların da yer ve görev alabileceği bir çerçeve 

oluşturulmalıdır. 

Organizasyon Yapısı ve İşleyişi; temel olarak Yönetim Kurulu, denetim kurulu ve çalışma 

gruplarının oluşturulması tavsiye edilmektedir.  

Oluşturulan organizasyon yapısında yönetim aşağıdaki sorumlulukları üstlenmelidir;  

1. Network’ün yönlendirilmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olmalı, 

2. Network’ün tüzüğünde/sözleşmesinde belirlenen amaç ve faaliyetler çerçevesinde 

networkü yönetmeli, bu çerçevede yetkisi dâhilinde her çeşit kararı alabilmeli ve 

bu kararları uygulamak ile yükümlü olmalı, 

3. Network’ü temsil etmeli veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına 

yetki vermeli, 

4. Network’ün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmalı, gelir tahsil edecek 

kişi veya kişileri belirlemeli ve bu kişilere yetki vermeli ve yetkilerini iptal etmeli, 

5. Tüzüğe/sözleşmeye aykırı olmamak kaydı ile üyeler, Network’ün organları 

ve görevlilerin uygulaması amacıyla, tüm faaliyetler ile ilgili konularda 

yönetmelikler hazırlayabilmeli, 

6. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak bütçe gelirleri ile tutarlı olarak giriş aidatı, 

yıllık aidat ve üye katılma paylarını belirlemeli, 

7. Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmalı, 
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8. Network’ün katılma kararı aldığı çeşitli kuruluşlarda network’ü temsil edecek 

delegeleri seçmeli, 

9. Alınan kararları uygulamalı, bütçenin uygulanmasını sağlamalı, 

10. Her faaliyet yılı sonunda networkün işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir 

tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemeli,  

11. Network’ün tüzüğünün/mevzuatın/sözleşmenin kendisine verdiği diğer işleri 

yapmalı ve yetkileri kullanmalı, 

12. Network’ün orta ve uzun vadede hedeflerinin belirlenmesini, hedeflere ulaşma 

yolunda uygulanan stratejilerin gözden geçirilmesini ve gerektiği durumlarda 

düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamalı, 

13. Yönetimin, komisyonların, çalışma gruplarının ve profesyonel çalışanların verimli 

ve etkin bir şekilde networkün kurumsal hedeflerine ulaşma yolunda uyumlu ve 

yapıcı bir şekilde çalıştığından emin olmalı, gerekli organizasyonel yapının 

kurulmasını sağlamalı, 

14. Paydaşlar ile iletişim politikası oluşturulmalı ve yürütülmeli, 

15. Network’ün etik kodunu uygulamalı, değer ve standartlarını artırmalı,  

16. Uygulamaların mevzuata ve iyi uygulama standartlarına uygunluğunu belirlemeli, 

17. İçerik geliştirilmesi yönündeki çalışmaların paydaşlara değer yaratan nitelik ve 

kapsamda geliştirilmesi konusunda yönlendirme yapmalı, yayınların uygunluğunu 

denetlemeli, 

18. İşbirlikleri geliştirme yönündeki temel prensipleri oluşturmalı ve yürütmeli, 

19. Gelir getirici faaliyetler, proje geliştiren bir departman veya kişi tarafından 

yönetilmeli, paydaşlara değer yaratacak, gelir getirecek projeleri hayata geçirmeli. 

İlkeler; Başarılı networklerin üyelerine ve kullanıcılarına güven sağlayacak ve networke 

aidiyeti koruyacak güçlü ilkelere sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Green 

Solar Network’ün kurulumunda güçlü ilkelere sahip olması ve bu ilkeler arasında 

aşağıdaki ilkelerin temel olarak yer alması önerilmektedir;  

• Adillik ilkesi; yönetimin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranılması 
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• Sorumluluk ilkesi; toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum 

gösterecek şekilde faaliyet göstermesi, 

• Şeffaflık ilkesi; kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını doğru 

zamanda yapması, 

• Hesap Verebilirlik; kaynaklarını düzenli olarak doğru yolda kullandığını ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluş yapısına ters düşecek faaliyetlerde bulunmadığını 

göstermesi. 

Üyelikleri; Başarılı olan networklerin üye yapınlamaları incelendiğinde üyelikleri 

kategorize ettikleri görülmüştür. Green Solar Network’ün de üyeleri arasında bir fark 

gözmemeksizin network’ün sağlıklı ve daha kolay yönetilebilmesi için aşağıdaki 

kategorilerin oluşturulması gerekliliği sonucuna varılmıştır; 

• Onursal Üye 

• Genel için Üye 

• Maddi destek sağlanacaklar için Destek üye 

• Bilgi/belge alınacaklar için Katkı üye  

Faaliyet Raporları; Başarılı olan Networklerin düzenli olarak yıllık faaliyet raporu 

hazırladıklarından yola çıkarak Green Solar Network’ün de kurumsal yönetim 

uygulamaların iyi işlemesi açısından asgari düzeyde aşağıdaki bilgilerin yer aldığı faaliyet 

raporları hazırlaması tavsiye edilmektedir;  

• Yönetim kurulu mesajı 

• Yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgiler 

• Yönetim yapısı 

• Faaliyetler hakkında özet bilgiler 

• Mali tablolar ve dipnotlar 

• Bağımsız denetim raporu 

Tanıtım; Sivil toplum kuruluşlarının gerek faaliyetlerinin kamuoyu tarafından takip 

edilebilmesi, gerekse de düzenlenen aktivitelere ve programlara katılımın artırılabilmesi 

için tanıtım faaliyetlerinin öneminin yadsınamaz olduğu tepit edilmiştir. Bu türden 

faaliyetleri kişisel ilişkiler yoluyla yapılması etkin bir yöntem olup, kitlelere ulaşma 

konusunda daha çok fırsatlar yaratan basın, internet, medya, sosyal medya gibi araçların 

kullanılması çağımız gereklerinden olarak görülmektedir. Belli bir deneyim ve 

yapılandırma gerekse de belli sürelerde dergi çıkartmanın da ufukta yer almasının faydası 

olacağı düşünülmektedir. Toplantı, söyleşi, konferans ve duyurular, bültenler, bloglar, 
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çalıştaylar, alt çalışma grubu etkinlikleri, eylem planları, yayınlar, sunumlar, fuarlar, 

sergiler, tanıtım ve etkinlik günleri, broşür, afiş ve dergi gibi basılı ürünler, kamplar ve 

seminerler tanıtım çalışmaları için aktif olarak ve nitelikli içerikler oluşturularak 

kullanılmalıdır. 

Projeleri; Doğru proje seçiminde üç ana kriteri göz önüne almak gerekmektedir. Bunlar; 

Etki, Yaratılacak Değer, Değerin Sürekliliği. Projeler ile yaratılacak değerlerin tekrar 

edilebilir, sürdürülebilir olmasına dikkat edilmelidir. Sadece fon sağlayıcı projeler değil, 

belirli bir amacı ortaklaşa yerine getirmeye yönelik gönüllülük projeleri 

gerçekleştirilmelidir. 

Finansal Yapıları; Sivil Toplum Networkleri kar amacı gütmeyen yapılanmalardır. Bu 

nedenle üye katkıları dışında gelir getirici nitelikli çalışmalar üretilmelidir. Çeşitli kurum 

kuruluşlar tarafından sağlanan hibeler, ücretli eğitimler, uygulama kullanımı gibi 

hizmetler,  konferans, seminer, fuar organizasyonlarının düzenlenmesi tavsiye 

edilmektedir. 

Hukuki yapıları; kar amacı gütmeyen bu networklerin ayrı bir tüzel kişilik kazanarak 

devam etmesi network’te yer alan kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa karar verilmesi 

önerilmektedir. Network’ün faaliyetleri ve proje sürecinde yaratacağı etki bütün olarak 

ele alınarak en uygun hukuki çerçeve çizilmelidir. 


