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ÖNSÖZ

STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları Dizisi’ne hoş geldiniz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nin, STK’lar için düzenlediği kapasite geliştirme eğitimleri 
2003 yılında başlamadan önce, özellikle hak temelli çalışan STK’ların ihtiyaçlarına göre yazılmış, bu STK’ların deneyim 
ve çalışma kültürlerini dikkate alan, eğitimleri etkin kılmak için gerekli yazılı ders materyalinin eksikliği, çok önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıktı. Eğitimler süresince eğitmenlerimizin hazırladıkları ders notları, derslerdeki tartışmalar ve 
katılımcıların deneyimleriyle gelişti, olgunlaştı ve STK’larda çalışan gönüllü ya da profesyonellerin kullanabilecekleri 
yazılı kaynaklar haline dönüştü. Bu gelişme ve eğitim programlarına katılamayan STK’ların yoğun istekleri üzerine, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları Dizisi üzerine çalışmaya başladık.

Bu dizinin ilk aşaması 2007 yılında tamamlandı ve beş tanesi telif iki tanesi tercüme kitap olmak üzere yedi kitap ya-
yımlandı. Telif kitaplar,Proje Döngüsü Yönetimi I: Proje teklifi yazma, izleme ve değerlendirme; Proje Döngüsü Yöneti-
mi II: Bütçeleme, değerleme, raporlama; STK’lar için Muhasebe, Finansman ve Vergi Uygulamalarına Giriş; Gönüllü-
lerle İşbirliği; Stratejik Düşünme - Strateji Geliştirme başlıklarını taşımaktadırlar. Tercüme kitaplarsa, Avrupa Konse-
yi Yayınları tarafından basılan eğitim kılavuzlarından (T-Kits) ikisinin tercümesidir: Örgüt Yönetimi ve Kaynak Geliştir-
me ve Fon Yönetimi.

2009 yılında STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları Dizisi’nin ikinci aşamasını tamamladık. İkinci aşamada iki kitap yer 
aldı. Bunların birincisi Avrupa Konseyi Yayınları tarafından basılan eğitim kılavuzlarından (T-Kits) SosyalDışlanma’nın 
tercümesi, ikincisi ise AB, Bütünleşme ve STK’lar başlıklı kitaptır. Dizinin üçüncü ve son aşamasında Savunuculuk ve 
Politikaları Etkileme başlıklı eğitim kitabını yayımlıyoruz.

STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları Dizisi tamamlandığında, STK kapasite geliştirme programlarını oluştururken ve sür-
dürürken STK’ların ihtiyaç duyduklarını gördüğümüz ve programlarımıza dahil ettiğimiz tüm derslerin kitaba dönüşme-
sini sağlamış olacağız. Diğer yandan STK’lar için uzaktan eğitim ağırlıklı sürdürdüğümüz kapasite geliştirme program-
larında kullandığımız görsel ve işitsel malzemeleri içeren STK Eğitim CD’lerine de http:/stk.bilgi.edu.tr adresinden ula-
şabilirsiniz. Avrupa Konseyi Yayınları olan eğitim kılavuzları, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen 
Genç Ekip Eğitimi için Ortaklık Programı’nın ürünleridir. Bu ortak çalışmalarla ilgili daha fazla bilgi almak için www.
training-youth.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.

STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları Dizisi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nin İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’yla or-
tak yürüttüğü bir çalışmadır. Bu dizi çerçevesinde yayımlanacak olan kitapları http:/stk.bilgi.edu.tr ve http:/www.bilgi-
yay.com adreslerinden izleyebilirsiniz.

Tüm bu yayınları üretmemizin amacı, STK’ların çevrelerinde gördükleri sorunlara yönelik olarak etkili ve uzun dönemli 
çözümler bulma sürecinde aktif olabilmeleri; yerel, ulusal ve uluslararası yönetimleri sorunların çözümleri için gerekli 
politikaları üretmeye yönlendirebilmeleri amacıyla STK’lara destek olmak ve STK’ların Türkiye’nin demokratikleşmesin-
de önemli bir aktör olmalarına katkıda bulunmaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nin kurulması ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda en 
büyük desteği verdi. Üniversitenin akademik ve tüm idari kadrosu STK’lardan eğitim programlarına katılan herkese 
kucak açtı ve üniversitenin öğrencilerinden saydı. Tümüne teşekkür ederim. Birimin faaliyetlerini önemseyip finansal 
katkıda bulunan tüm destekçilerimize ve kitaba değerli katkıları olan YASADER’e de teşekkür ederim. Özel teşekkürüm 
2003 yılından itibaren sürdürdügümüz tüm eğitim programlarının katılımcılarına.
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