
 

Sivil Toplum Ödülleri 

Ödül Yönergesi 

 

Madde 1: Ödülün Amacı 

İLKE Sivil Toplum Ödülleri, her yıl sivil toplum alanında gerçekleştirilen yenilikçi ve özgün 

çalışmaları gerçekleştiren kişi ve kurumları teşvik etmek için verilir. Ödüller; sivil toplum alanında 

özgün, etki alanı yüksek ve sürdürülebilir çalışmaların ortaya konmasını ve alandaki yeni ve 

nitelikli çalışmaların teşvik edilmesini amaçlamaktadır.  

 

Madde 2: Ödülün Kapsam ve Konusu 

Sivil toplum konusunda gönüllü katılım, etki alanı yüksek ve yenilikçi çalışmalar bu ödülün 

kapsamını oluşturmaktadır. Sivil Toplum Ödülleri üç temel başlık altında verilmektedir.  

a. Gönüllülük Ödülü: Gönüllülük Ödülü ile sivil toplumda gönüllüğü teşvik eden, toplumda etki 

alanı yüksek ve toplumsal fayda oluşturan çalışmalara dikkat çekilmesi hedeflenmiştir. 

Gönüllülük Ödülü şahıslara verilmektedir. 

b. Öne Çıkan Faaliyet/Proje Ödülü: Öne Çıkan Faaliyet Ödülü ile sivil toplum kuruluşlarının 

belirlediği bir toplumsal olay ya da durum karşısında süreci tanımlayarak yaratıcı çözüm 

getirmesi ve etki alanını genişletecek işbirliği temelli çalışmalar ortaya koyması 

hedeflenmiştir. Öne Çıkan Faaliyet Ödülü kurumlara verilmektedir. 

c. Yenilikçi STK Ödülü: Hizmet alanında farklı uygulamalar sergileyen, bu anlamda istisnai 

katkılar sağlayan proje ve faaliyetler gerçekleştiren STK’lar hem çalışmalarının tanınırlığı hem 

de örneklik göstermesi adına ödüllendirilecektir. Yenilikçi STK Ödülü, kurumlara 

verilmektedir. 

 

Madde 3: Ödüller 

Sivil Toplum Akademisi (STA) tarafından özel olarak tasarlanan, tasarımcının özen ve gayretle el 

emeği sonucu yapılan ödül sembolik ve manevi değer taşımaktadır. Ödüller ayrıca ödül alan kişi 

veya kurumların kamuoyunda tanınmasına ve bilinirliğinin artmasına vesile olacaktır. 

 



 

Madde 4: Değerlendirme Jürisi 

Verilecek ödüllerin belirlenmesi amacıyla her yıl STA yönetimi tarafından bir değerlendirme jürisi 

oluşturulur ve ilan edilir. 

2023 Sivil Toplum Ödülleri Jürisi:  

1. Ömer Torlak, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi (Jüri Başkanı) 

2. Davut Şanver, İLKE Vakfı 

3. Funda Akyol, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği 

4. Halit Bekiroğlu, İLKE Vakfı 

5. Hüseyin Türkan, YEKDER 

6. İbrahim Altan, Dr., Türk Kızılayı 

7. M.İhsan Karaman, Prof. Dr., İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi 

8. Kemal Öztürk,  HaberTürk Gazetesi 

9. Mehmet Ali Çalışkan, YADA Vakfı 

10. Mehmet Bülent Deniz, Av., Tüketici Hakları Federasyonu Başkanı 

11. Mehmet Lütfi Arslan, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

12. Nihat Alayoğlu, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Odası 

13. Ömer Çaha, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi 

14. Tarkan Oktay, Prof. Dr.,İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

Madde 5: Ödül Kriterleri  

a. Genel Kriterler  

(i) Yenilikçilik 

Adayların başvurdukları alanda öncü ve yenilikçi çalışmalar yapmış olması beklenmektedir. 

Alanda yeni ve alanı yönlendirici çıktılara sahip olmalıdır. Bu manada aday olan çalışmaların 

aşağıdaki kriterlerden en az bir tanesini sağlaması beklenmektedir; 

 Yeni bir çözüm üretmesi, 

 Yeni bir uygulama veya süreç tasarlaması, 

 Var olan bilginin günümüz ihtiyaçları bağlamında güncellemesi,  



 

 Diğer alanlardaki süreçleri uyarlayarak sivil toplum alanının ihtiyaçlarına uygun süreç 

veya ürünler geliştirmesi. 

(ii) Yaygın Etki 

Aday çalışmaların, ortaya koydukları çözüm önerileriyle etkilerinin geniş kitlelere ulaşması 

beklenmektedir. Sivil topluma yeni çalışma alanları açması veya uygulamada ortaya koyduğu 

modellerle yeni iş imkânlarının oluşmasına veya sosyal etkilerin ortaya çıkmasına imkân vermesi 

beklenmektedir. 

(iii)Ahlaki Çerçeve 

Çalışmaların veya modellerin adaylar tarafından geliştirilmiş ve üçüncü kişi veya kurumlara ait 

olmaması gerekmektedir.  

 

b. Özel Kriterler 

Yukarıda belirtilen genel kriterlere ek olarak her bir ödül kategorisi ile ilgili aşağıdaki özel 

kriterleri de dikkate alınmaktadır. 

(i) Gönüllülük Ödülü  

Gönüllülük Ödülü, sivil toplum çalışmaları kapsamında gönüllülük faaliyeti gerçekleştirmiş, 

oluşturduğu etki ile topluma katkı sunan kişilere verilmektedir.  

Değerlendirme sırasında; 

 Fayda odaklı olmasına,  

 Kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalara öncülük etmesine, 

 Oluşturduğu etki alanına,  

 Oluşturduğu toplumsal faydaya, 

 Sivil toplum alanına olan katkısına dikkat edilmektedir. 

 

(ii) Öne Çıkan Faaliyet Ödülü  

Sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli hedef kitlelere yönelik olarak gerçekleştirilen ve hayatın 

farklı alanlarındaki uygulamalarıyla toplumun gelişmesine özgün katkılar sunmuş yenilikçi 

uygulamalar yapan kurumlara verilmektedir.  

Değerlendirme sırasında; 



 

 Yeni ve etkili bir uygulamanın olmasına, 

 Fayda odaklı olmasına, 

 Uygulamanın özgün olmasına ve başka bir kurum veya kişi tarafından geliştirilmemiş 

olmasına;  

 Toplumun yararına olmasına; 

 Ahlaki kurallar çerçevesinde olmasına dikkat edilmektedir.  

 

(iii)Yenilikçi STK Ödülü 

Fark yaratan faaliyetlere öncelik vererek sivil toplum alanında vizyoner çalışmalar gerçekleştiren 

STK’lara verilmektedir. 

Değerlendirme sırasında; 

 Hedef kitlenin ihtiyaç alanlarına yönelik çalışmalar yapmasına, 

 İşbirliği odaklı çalışmalar yapmasına, 

 Toplumsal fayda sağlayacak işler yapmasına, 

 İstihdamı destekleyen projeler yapmasına dikkat edilmektedir. 

 

Madde 6: Başvuru Usulü 

Ödül süreci ile ilgili duyurular her yıl STA tarafından kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla 

duyurulur. Adaylık ile ilgili başvuru formları Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak ilgili süre 

içinde internet sitesi üzerinden başvuruya açılır. 

Başvuru usulü ödüllere göre değişmektedir: 

Gönüllülük Ödülü: Başvuruyu kişi hem kendi adına hem de aday göstereceği kişi adına 

yapabilir. 

Öne Çıkan Faaliyet Ödülü: Başvuru sadece kurum temsilcisi tarafından yapılabilir. 

Yenilikçi STK Ödülü: Başvuru sadece kurum temsilcisi tarafından yapılabilir. 

 

Madde 7: Değerlendirme Usulü 

Ödüle aday gösterilen başvurular değerlendirme formundaki kriterler baz alınarak incelenir. Her 

üye bireysel olarak yaptığı değerlendirmeleri ödül jürisine sunarak görüşlerini bildirir. Ödül jürisi 



 

tarafından yapılacak olan panel ile değerlendirmeler tartışılarak ödüle uygun görülen aday veya 

adaylar Sivil Toplum Ödülleri Jürisi’ne sunulur. Ödüle layık görülecek olan adaylar oybirliği veya 

oy çokluğu ile jürinin onayı neticesinde belirlenir. 

 

Madde 8: Ödüllerin İlan Edilmesi ve Verilmesi 

Ödüle uygun bulunan adayların ödülleri, STA tarafından düzenlenecek Sivil Toplum Zirvesi’nde 

düzenlenecek ödül töreninde takdim edilir. Ödül alan kişi veya kurumların bu törene katılarak 

ödülü bizzat şahsen almaları gerekmektedir. 

 

Madde 9: Ödül Alan Kişi veya Kurumların Yükümlülükleri   

 Ödülü bizzat almak, 

 Ödülle ilgili sunum ve tanıtım yapmak,  

 Ödülü bireysel veya kurumsal web sitelerinde belirtmek, 

 CV’lerinde ödüle yer vermek. 

 

Madde 10: Ödül sonrası tanıtım süreci 

Ödül sonrasında ödül sahipleri ilgili çevreye duyurulur. Tanıtım filmi, basın materyalleri, kurum 

web sitelerinde kullanılır ve tanıtılır. Ayrıca, alana ilgisi olan uluslararası çevre ile paylaşılır.      

 

Madde 11: Önemli Tarihler 

2023 Sivil Toplum Ödülleri için önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir. 

 Son Başvuru Tarihi   : 15.12.2022 

 Sonuçların İlanı ve Ödül Takdimi : 11.02.2023 


