
İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği pek çok hayır 
ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve destek olmuş 
iradenin, bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirmek 
amacıyla 2010 yılında kurduğu çatı bir kuruluştur.  
İLKE, bünyesinde yer alan kurumlarıyla beraber 
iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve 
yaygın din eğitimi alanında faliyet göstermekte ve bu 
konularda stratejik bakışı geliştiren öncü çalışmalar 
yapmaktadır. Bu çerçevede İLKE kamuoyuna ve 
politika yapıcılara yönelik bilgi, politika ve strateji 
üretmeyi önemsemektedir.

Türkiye’de sivil toplum alanında gönüllülük üzerine 
yapılmış çalışmalar içerisinde farklılık yaratan 
Türkiye’nin Gönüllü Gücü (TGG) projesi ile sivil 
topluma dair etki alanı yaratmış kişi ve kurumların 
deneyimleri aktarılacaktır. 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının yapısı, 
örgütlenmesi, çalışma alanları üzerine çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Ancak sivil alan oluşumunun 
önemli dinamikleri arasında yer alan gönüllülüğün 
küresel alandaki dönüşümlerine karşı Türkiye’ye 
özgü yapısına odaklanan çalışmalar hala oldukça 
azdır. TGG projesi ile  bir kurum kurmuş; kurulmasına 
yardımcı olmuş veya herhangi bir sivil toplum 
kuruluşuna vizyonuyla, gönüllü katılımı ve yer aldığı 
işlerle katkı sağlamış kişilerin öyküsü dinlenecektir. 
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Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının 
yapısı, örgütlenmesi, çalışma alanları 
hakkında yapılmış incelemelere katkı 
sunmak. 

Türkiye’de sivil toplum geleneğinin 
önemli dinamiklerinden biri olan 
gönüllülüğü aktörlerinden dinleyerek 
bu anlatıyı ilgililerine ulaştırmak. 

Sivil toplum alanındaki gönüllülüğe dair 
bilgi kaynağı oluşturmak. 

Sivil toplum alanında geliştirdiği vizyon, 
yaptığı işler ile isminden söz ettirmiş kişi 
ve kurumların hikayelerini aktarılabilir bir 
deneyim olarak sunmak. 

PROJENİN  
HEDEFLERİ

PROJE 
HAKKINDA

Sivil toplum çalışmaları Türkiye’de ve 
küresel ölçekte öne çıkan konulardan 
biridir. Sivil toplumda gönüllülük üzerine 
yapılan çalışmalara bakıldığında, ekseriyeti 
kurumsallaşan yapılar içerisindeki gönüllü 
gücünün varlığına odaklanmıştır. Ancak sivil 
alanın hızla dönüşümü klasik anlamdaki 
gönüllü gücüne yeni tanımlar ve yeni hareket 
biçimleri katmaktadır. Bu yeni hareket 
biçimleri renkli, yaygın faaliyet alanları 
kurmakla beraber kişi katılımında da belirleyici 
olmaktadır. 

Türkiye’nin Gönüllü Gücü (TGG) projesi ile 
sivil toplum geleneğine yaslanan ve bugünün 
dinamikleriyle hareket alanını belirleyen kişi 
ve kurumların öyküsü dinlenecektir. Belli 
bir faaliyet alanına dönük çalışmalar yapan, 
etki alanı oluşturmuş ve gönüllü gücünü öne 
çıkarmış yapılar ve bireysel çabalar projenin 
öncelikli odağıdır. 

Türkiye’nin sivil toplum ve gönüllü gücündeki 
kendi özgü gerçekliği dinamik bir yapı 
oluşturmaktadır. TGG projesi ile toplum içinde 
inisiyatif almış bu kişi ve kurumların bizzat 
kendilerinden hikayeleri, hedefleri, çalışma 
biçimleri ve yarattıkları dönüşümleri dinleme 
imkanı yakalanacaktır. 

İLKE, sivil toplum alanında yaptığı birçok 
projeye bir yenisini daha ekleyerek 
gönüllülüğün farklı tonlarını ortaya 
çıkarmaktadır.  Bu proje ile sivil toplum 
gönüllüleri için Türkiye’de gönüllülüğe dair 
önemli bir bilgi kaynağı oluşturulmuş olacaktır. 
Sivil topluma ilgi duyan araştırmacılar, sivil 
toplum gönüllüleri ve uygulayıcıları projenin 
öncelikli hedef kitlesidir. 


