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STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi’ne Hofl Geldiniz, 

‹stanbul Bilgi Üniversitesi STK E¤itim ve Araflt›rma Birimi’nin, STK’lar için düzenledi¤i kapasite gelifltirme e¤itimleri
2003 y›l›nda bafllamadan önce, özellikle hak temelli çal›flan STK’lar›n ihtiyaçlar›na göre yaz›lm›fl, bu STK’lar›n deneyim
ve çal›flma kültürlerini dikkate alan, e¤itimleri etkin k›lmak için gerekli yaz›l› ders materyalinin eksikli¤i, çok önemli bir
sorun olarak karfl›m›za ç›kt›. E¤itimler süresince e¤itmenlerimizin haz›rlad›klar› ders notlar›, derslerdeki tart›flmalar ve
kat›l›mc›lar›n deneyimleriyle geliflti, olgunlaflt› ve STK’larda çal›flan gönüllü ya da profesyonellerin kullanabilecekleri
yaz›l› kaynaklar haline dönüfltü. Bu geliflme ve e¤itim programlar›na kat›lamayan STK’lar›n yo¤un istekleri üzerine, ‹s-
tanbul Bilgi Üniversitesi’nde STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi üzerine çal›flmaya bafllad›k.

Bu dizinin ilk aflamas› 2007 y›l›nda tamamland› ve befl tanesi telif iki tanesi tercüme kitap olmak üzere yedi kitap ya-
y›mland›. Telif kitaplar, Proje Döngüsü Yönetimi I: Proje teklifi yazma, izleme ve de¤erlendirme; Proje Döngüsü
Yönetimi II: Bütçeleme, de¤erleme, raporlama; STK’lar için Muhasebe, Finansman ve Vergi Uygulamalar›na Gi-
rifl; Gönüllülerle ‹flbirli¤i; Stratejik Düflünme - Strateji Gelifltirme bafll›klar›n› tafl›maktad›rlar. Tercüme kitaplar-
sa, Avrupa Konseyi Yay›nlar› taraf›ndan bas›lan e¤itim k›lavuzlar›ndan (T-Kits) ikisinin tercümesidir: Örgüt Yönetimi
ve Kaynak Gelifltirme ve Fon Yönetimi.

2009 y›l›nda STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi’nin ikinci aflamas›n› tamaml›yoruz. ‹kinci aflamada iki kitap yer
al›yor. Bunlar›n birincisi Avrupa Konseyi Yay›nlar› taraf›ndan bas›lan e¤itim k›lavuzlar›ndan (T-Kits) Sosyal D›fllan-
ma’n›n tercümesi, ikincisi ise AB, Bütünleflme ve STK’lar bafll›kl› elinizde tuttu¤unuz bu kitapt›r. Savunuculuk ve Po-
litikalar› Etkileme bafll›kl› e¤itim kitab› ise üçüncü aflamada yay›mlanacakt›r.

STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi tamamland›¤›nda, STK kapasite gelifltirme programlar›n› olufltururken ve sür-
dürürken STK’lar›n ihtiyaç duyduklar›n› gördü¤ümüz ve programlar›m›za dahil etti¤imiz tüm derslerin kitaba dönüfl-
mesini sa¤lam›fl olaca¤›z. Di¤er yandan STK’lar için uzaktan e¤itim a¤›rl›kl› sürdürdü¤ümüz kapasite gelifltirme prog-
ramlar›nda kulland›¤›m›z görsel ve iflitsel malzemeleri içeren STK E¤itim CD’lerine de http:/stk.bilgi.edu.tr adresinden
ulaflabilirsiniz. Avrupa Konseyi Yay›nlar› olan e¤itim k›lavuzlar›, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi taraf›ndan yü-
rütülen Gençlik E¤itimi için Ortakl›k Program›’n›n ürünlerinden biridir. Bu ortak çal›flmalarla ilgili daha fazla bilgi alma
için http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

STK Çal›flmalar› - E¤itim Kitaplar› Dizisi, STK E¤itim ve Araflt›rma Birimi’nin ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’yla or-
tak yürüttü¤ü bir çal›flmad›r. Bu dizi çerçevesinde yay›mlanacak olan kitaplar› http:/stk.bilgi.edu.tr ve http:/www.bilgi-
yay.com adreslerinden izleyebilirsiniz.

Tüm bu yay›nlar› üretmemizin amac›, STK’lar›n çevrelerinde gördükleri sorunlara yönelik olarak etkili ve uzun dönem-
li çözümler bulma sürecinde aktif olabilmeleri; yerel, ulusal ve uluslararas› yönetimleri sorunlar›n çözümleri için ge-
rekli politikalar› üretmeye yönlendirebilmeleri amac›yla STK’lara destek olmak ve STK’lar›n Türkiye’nin demokratiklefl-
mesinde önemli bir aktör olmalar›na katk›da bulunmakt›r.

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yönetimi, STK E¤itim ve Araflt›rma Biriminin kurulmas› ve ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› konu-
sunda en büyük deste¤i verdi. Üniversitenin akademik ve tüm idari kadrosu STK’lardan e¤itim programlar›na kat›lan
herkese kucak açt› ve üniversitenin ö¤rencilerinden sayd›. Tümüne teflekkür ederim. Birimin faaliyetlerini önemseyip
finansal katk›da bulunan tüm destekçilerimize ve kitaba de¤erli katk›lar› olan ‹stanbul Bilgi Ünversitesi AB Enstitüsü’ne
de teflekkür ederim. Özel teflekkürüm 2003 y›l›ndan itibaren sürdürdügümüz tüm e¤itim programlar›n›n kat›l›mc›lar›na. 
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