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Sivil Toplum Kuruluşu 

Nedir?

Sivil toplum kuruluşu, halkın bir araya

gelerek oluşturmuş olduğu, amaç

doğrultusunda daha iyi yaşam koşulları

hedefleyen yasal örgütlere verilen isimdir.

Sivil toplum kuruluşları, sosyal ekonomik,

işçi hakları, dini amaçlı veya hayır işleri

gibi alanlarda faaliyet gösterebilir. Sivil

toplum kuruluşlarına bazı örgüt ve

kurumlar örnek gösterilebilir.



MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, sivil toplum 

çalışmalarının kişisel gelişime katkısını hatırlatarak, öğrencilerin üniversite 

günlerinden itibaren STK’larda gönüllü çalışması tavsiyesinde bulunuyor.

• Eğitim alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve Özyeğin Üniversitesi kurucu rektörü de olan Prof. Dr. Erhan

Erkut, sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla öğrencilere üniversite tercihlerinde dikkat etmeleri gereken

konularda yardımcı oluyor. Bu alanda yazdığı yazılarını ‘Üniversite Seçerken’ isimli kitapta toplayan Erhan

Erkut’un önerilerinde girişimcilik ve öğrenci yıllarından itibaren çalışma hayatına adım atmak ilk sıralarda

yer alıyor. ‘İş veya staj’ dediğinde hep özel sektörün düşünüldüğünü belirten Erhan Erkut, “Oysa yeni

kurulan öğrenci grupları, start up’lar, girişim kulüpleri ve STK’lar daha da değerli. Türkiye’deki üniversite

öğrencileri arasındaki STK’lara üye olma oranı yüzde bir civarında. Bu soruyu Kanada’da sorsanız yüzde

70-80 gibi bir oran çıkar. Hep demokrasiyi, ekonomiyi konuşuyoruz. Demokrasinin dört ayağından biri

basın, biri hukuk, biri bağımsız ekonomi, serbest piyasa ise diğeri de sivil toplumdur. Bu bacak, Türkiye’de

çok çok zayıf. Dolayısıyla öğrenciler sivil toplum kuruluşlarını seçip gitsinler gönüllü çalışmalar yapsınlar.

Eğitim, kadın hakları ve daha bir çok alanda STK var ülkemizde kendilerine yakın olan kurumlara gitsinler.

Böylece öğrencilik yıllarını daha verimli geçirmiş olacaklar. “ diye konuştu.



• Sivil toplum çalışmalarının daha yaşanılır bir toplum çabası olduğunu hatırlatan Erkut,

“Aslında insan olarak bizim de amacımız bu. Fark yaratmak, anlam yaratmak, dünyadaki refah

seviyesini yükseltmek. Bu sadece bir şirkete girip çalışarak olmuyor. Sivil toplum çok değerli.

Öğrencilerin, okul hayatında sivil toplum kuruluşlarıyla tanışması gerekiyor ki mezun olduktan

sonra da bu çalışmalara destek verebilsin. Yurt dışında sivil toplum alanında gönüllü çalışma

yapmıyorsanız ayıplanırsınız. Fark yaratmaktan bahsettim, buna en iyi sivil toplum alan açar.

Kendi mesleğinizde yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Ben 17 değişik alanda bir şeyler yapmaya

çalışıyorum, bunların yarısı sivil toplum. Elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Sadece

vermiyorum verdiğim kadarını da alıyorum. Bu çalışmalar bana çok şey kattı, katıyor. Sivil

toplum çalışmaları kişisel gelişime de katkı sunuyor. Öğrencilerin bunu görmesi lazım. “ dedi.



Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarındaki 

Profesyonel Çalışanlar

• STK çalışanları kavramıyla; bir STK'nın işlevini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu, STK yönetim

kurulunun belirlediği görev tanımı çerçevesinde tam zamanlı, yarı zamanlı ya da proje bazlı olarak çalışan,

emeğinin karşılığını belli bir ücretlendirme politikası çerçevesinde para ve sosyal haklar şeklinde alan

profesyonel çalışanlar, uzman, yönetici, destek kadrosu, vb. anlatılmaktadır. Ücretli çalışanlar, kurumlaşmış

STK'ların ayrılmaz ve vazgeçilmez unsurlarıdır. Bununla birlikte özel kuruluşlardan farklı olarak, STK'ların

yalnızca çalışanı durumunda değildirler. STK'nın ana amaç ve ideallerine inanmış, mesai saatleri dışında da

çalışmaya hazır ve istekli kişiler olmaktadırlar. Pek çok STK'da, ücretli çalışanlar aynı zamanda STK'nın

üyesidir. Dolayısıyla, STK politikalarının belirlenmesinde oy hakkına da sahiptirler. Burada STK çalışanları

ile kar amaç güden profesyonel işletmelerde çalışanlar arasındaki temel fark, sivil toplum örgütlerinde

çalışmanın yanı sıra mesai dışında da yine kurum için gönüllü ve ek ücret talep etmeksizin çalışılabiliyor

olmasıdır.



Yeni Nesil Bir Kariyer Hedefi: Sivil Toplum 

Kuruluşlarında Çalışmak

• Özellikle gençlerde sosyal bilincin artmasıyla Sivil Toplum Kuruluşları
(STK) oldukça popüler bir kariyer hedefi haline gelmeye başlıyor. Kurumsal
hayatın rekabeti içerisine girmek istemeyen ve dünyaya daha iyi bir yer
haline getirmek isteyen insanların sayısı azımsanamayacak düzeyde. Biz de
bu şekilde de bir kariyer yapılabileceğini size göstermek istedik.

• İlk bakışta uluslararası bir STK’da çalışmak oldukça zor gözüküyor.
Sonuçta bildiğimiz uluslararası STK sayısı 10’u bulmuyor. Fakat aslında
dünya üzerinde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 40.000’e yakın STK
bulunuyor.



• Yaptıkları iş bakımından kar amaçlı şirketlerden fazlasıyla ayrılsalar da

çalıştıkları sistem bakımından STK’lar da aynı kar amaçlı şirketler gibi

departmanlara ayrılıyor. STK’larda da muhasebe, operasyon, iletişim gibi

bölümler bulunur ve her bir bölümde çalışacak insanların farklı yetkinliklere

sahip olması beklenir. STK’na ne kadar büyükse departmanların ayrımı ve

altında çalışan insanların sayısı da o kadar fazla oluyor haliyle.



STK’larda Çalışmak İstiyorsanız Karar 

Vermeniz Gereken İlk Şey Sizi Neyin Motive 

Ettiğidir.
• Hayvan hakları mı? Çevre mi? İnsan hakları mı? Motivasyonunuzu net bir

şekilde belirlemeniz kar amaçlı şirketlerde çalışan insanlardan daha önemli çünkü

STK çalışanlarının deyim yerindeyse temel yakıtı bu motivasyonlarıdır.

• Motivasyonunuzu belirledikten sonra STK’larda çalışmak için bazı yetkinliklere

sahip olmanız gerekir. Öncelikli olarak yabancı dil olmazsa olmaz. İngilizce dışında

Birleşmiş Milletlerin diğer resmi dilleri olan Arapça, Çince, Fransızca, Rusça ve

İspanyolcadan en az birini ileri düzeyde konuşuyor olmanız sizi ileri taşıyacaktır.



İkinci Olarak Mobil Olmanız Yani Herhangi 

Bir Seyahat Engelinizin Bulunmaması 

Önemli.
• Farklı ülkelerde çalışmanız veya uzun soluklu yurtdışı konferanslarına

katılmanız gerekebilir. Böyle bir kurumda çalışmadan önce sivil topluma

ilgili olduğunuzu gösterecek gönüllülük faaliyetleri de bir STK’ya kabul

edilmenizde oldukça önemli tabi. Son olarak başka kültürlere hoşgörü ve

anlayışla yaklaşmak bir STK çalışanının olmazsa olmaz bir yetkinliği olmalı.

• Sivil Toplum sürdürebilir bir dünya için olmazsa olmaz bir yapı. Gün

geçtikçe yeni yeteneklerin bu alana yöneliyor olması ise oldukça mutluluk

verici.


