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İDARİ KAPASİTENİZİ NASIL 
GELİŞTİREBİLİRSİNİZ?



İdari Kapasitenizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Kurumların varoluş amaçlarını gerçekleştirilebilmeleri için bu amaca uygun bir yapı ve etkin bir işleyiş sistemi 
kurmaları gerekir. Hem yapıyı kurarken hem de değişen ihtiyaçları göre bu yapıyı geliştirirken birkaç temel unsur 
üzerine çalışılmalıdır. Bu unsurların başlıcaları, organizasyonel yönetim, insan kaynağı yönetimi, gönüllü yönetimi, 
kurum hafızası, iletişim & kaynak geliştirme & risk yönetimi planları ve izleme & değerlendirmedir. Bu unsurlar günün 
koşullarına, çeşitlenen fırsatlara, kurumun farklılaşan ihtiyaçlarına ve içinde bulunulan ekosisteme göre yeniden 
yapılandırılabilir. 

Organizasyonel Yönetim

Organizasyonel yönetim sistemi ilk olarak bir kurumun ne için var olduğunu göz önünde bulundurarak amaç, hedef, 
faaliyet, işleyiş ve idare modelini oluşturması ile kurulur. 

Vizyon ve Misyon: Kurumun uzun vadede ulaşılmasını istediği ideali tanımlayan vizyon ile bu vizyona ulaşmada 
kurumun kendi varlık nedenini açıkladığı misyon açık bir şekilde ortaya konmalıdır. Bu iki tanım kurumun sonrasında 
oluşturacağı tüm yapısal unsurlarla iç içedir. 

İlke, Değer ve Standartlar: Kurumun hangi ilke ve değerle yola çıkacağı, hangi standartları benimsediği kendi 
işleyişine yansıyacak bir diğer temel unsurdur. Kurum kuruluş aşamasında ilke ve standartlarını ortaya koyacağı gibi 
sonrasında bunları güncelleme ihtiyacı da duyabilir.  

Stratejik Plan Oluşturma:  Kurum vizyon ve misyonuna 
uygun hedef ve faaliyetler yine kuruluş aşamasında başlar 
ve ilerleyen zamanlarda güncellenebilir. Faaliyetlerin 
nasıl uygulanacağı organizasyonel yönetim sorularından 
biridir. Kurumsal çalışmaların stratejik planlama adımları 
ile oluşturulmuş, süreli planlar çerçevesinde yürütülmesi 
kurumsal hedefler açısından sistematik bir yaklaşım 
olacaktır. Kurum hedef ve faaliyetlerinin stratejik planınız 
doğrultusunda amacına ulaşıp ulaşmadığını ölçebilmek 
için çeşitli göstergeler oluşturmalıdır. 

Organizasyonel İşleyiş:  Çok farklı organizasyonel işleyiş modelleri vardır. Bu modeller yasal olarak tanımlanmış 
(Dernek, Vakıf, Kooperatif vb.) ve kurumun ilkeleri doğrultusunda tercih edilmiş modellerden biri olabilir. Kurumlar 
dikey (hiyerarşik), yatay (katılımcı ve demokratik) ya da bu ikisinin farklı ölçülerde karışımından oluşan hibrit modelleri 
tercih edebilirler. Bir organizasyon şeması oluşturularak tanımlanan pozisyonların kurum içerisindeki yerlerine dair 
şematik bir bilgi sağlanabilir.

Yasal ve İdari Yükümlülükler: Dernek, Vakıf, Kooperatif vb. kurumların yapı ve işleyiş kurallarını koyan yasalar 
mevcuttur. Bu yasalar bir takım idari ve mali yükümlülük ve kısıtlar getirir. Örneğin Derneklerin sahip olması gereken 
kurullar ya da Vakıfların hazırlaması gereken mali denetim raporları yasalarca belirlenmiştir. 



Finansal Yönetim

Kurumların idaresinde öncelikli alanlardan biri finansal yönetimdir. İyi bir finansal işleyişin sağlanması finansal 
sistemlerin doğru kurulmasıyla mümkündür. Kurumlar öncelikle finansal sürdürülebilirlik planları yapmalı ve bu planlar 
çerçevesinde gelir ve giderlerini yönetebilecekleri alt yapıyı oluşturmalıdırlar.

Muhasebeleştirme ve Bütçe takip: Muhasebe bir uzmanlık alanıdır. Kurumlar muhasebe hizmetlerini dışardan 
alabilecekleri gibi kendi iç muhasebe birimlerini de oluşturabilirler. Her iki durumda da kurum yönetimi muhasebenin 
takibinden sorumludur. Gelir ve giderlerin haftalık, aylık ve yıllık takipleri kurumun kaynak ihtiyacını tespit edebilmesi, 
mali yükümlülüklerini yerine getirmesi ve aynı zamanda şeffaf ve hesap verilebilir olması için gereklidir.

Mali Prosedürler:  Kurumların mali işlerinin idaresinde birçok prosedüre ihtiyacı vardır. Avans prosedürü, harcama 
prosedürü, satın alma prosedürü bunlardan bazılarıdır.

İnsan Kaynağı Yönetimi

Sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanı sosyal konular olduğu için insan 
kaynağı da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde oluşturulmalıdır. İnsan 
kaynağının yönetiminde gözetilecek ilkelerden birisi kurumun amacıyla 
ters düşmeyecek bir yönetim anlayışı ortaya konmasıdır.

İnsan Kaynağı Prosedürü: İnsan kaynağı prosedürü, işe alım 
kriterlerinden, özlük haklarına kadar kurumun çalışanlarını ilgilendiren 
birçok kuraldan oluşur. Bu prosedürün oluşturulmasında kurumun 
insan kaynağı ihtiyacı, insan kaynağının özellikleri, iş tanımları, iş şartları 
gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.

Gelişim ve izleme: İnsan kaynağının doğru tespit edilmesi kadar doğru yönlendirilmesi de önem arz etmektedir. 
Çalışanların ihtiyaç duydukları gelişim alanları belirlenmeli, bu alanlarda çalışanlar eğitim, mentörlük, yurt içi- yurt dışı 
çalışma ziyaretleri vb. araçlarla desteklenmelidir. Özellikle göç, şiddet, travma ve bağımlılık gibi hassas sosyal konularda 
çalışan kişilere yönelik süpervizyon desteği sağlanmalıdır.   

Gönüllü Yönetimi

Sivil toplum kurumlarının önemli bir kısmı gönüllülerle çalışmaktadır. 
Bazı kurumlarda gönüllülerin hacmi oldukça büyüktür ve farklı 
şehirlere yayılmıştır. Bazı kurumlar sadece gönüllülerden oluşur ve 
kurumun hiç profesyonel çalışanı bulunmayabilir. Her durumda kurum 
ve gönüllü arasında ilişki ve işbirliğinin çerçevesini belirleyen kriterlere 
ve bir gönüllü politikasına ihtiyaç vardır. 

Gönüllü politikası: Kurumun hangi hedef kitleye ulaşmak istediği, 
hangi gönüllü profiliyle çalışmak istediği, onlara nasıl ulaşabileceği, 
onlarla nasıl ilişkileneceği ve onlardan ne beklediğiyle ilgili soruların 
cevaplanması ve bu doğrultuda planlama yapılması demektir. 

Rol ve sorumluluklar: Gönüllüler her ne kadar belirli bir zorunluluk olmadan kurumla ilişkiye geçseler de bunu 
belirli rol ve sorumlulukları yüklenme taahhüttü karşılığında yaparlar. Gönüllülerin kurumun vizyon, vizyon ve ilkeleri 
doğrultusunda çalışmaları beklenir.  
 
Destekler: Kurum gönüllülerine vereceği desteklerle ilgili planlama yapmalıdır. Örneğin her gönüllü için kurum 
oryantasyonu, çeşitli tematik eğitimler, ya da mentörlük ve süpervizyon gibi destekler tanımlanabilir.     



Kurum Hafızası

Hafıza kurumu geçmişten geleceğe taşıyan en önemli bileşendir. 
Kurum hafızasının oluşturulması, biriken bilgi ve deneyimin 
aktarılmasına ve kurumun bu birikim ışığında gelişimine katkı 
sağlar. Aynı zamanda kurumun yıllar içerisinde geçirdiği değişim 
görülür, yarattığı ürün ve hizmetler depolanır, kurduğu ilişkiler 
tasniflenir. 

Hafıza prosedürü: Hafızanın nasıl ve nerde kaydedileceğine dair 
bir prosedür oluşturulması, sonrasında biriken büyük bilgi havuzu 
içerisinde kaybolmamaya hizmet eder. Arşivleme prosedürü,  
depolama prosedürü gibi başlıklarda kurallar oluşturulabilir. Hafıza 
içerisindeki hangi bilginin kim tarafından erişilebileceği de bu 
prosedür tarafından belirlenmelidir.

Arşiv ve  Depolama: Arşiv ve depolama için fiziksel ve sanal ortamlara ihtiyaç vardır. Örneğin kurum yayın ve 
materyallerinin hem fiziksel ortamlarda depolanarak erişilebilirliğinin sağlanması hem de dijital mecralarda saklanması 
iyi olacaktır. Böylelikle iki mecradan da ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla erişilebilir olurlar. 

Risk Yönetimi

Kurumun karşı karşıya kalabileceği çeşitli mali, idari ve politik risklere karşı planlama yapması; yani öngörülebilir risk 
ve önlemleri tanımlayabilmesi, buna dair bütçe ve hazırlık içerisinde olması, riskleri yönetebilmesini sağlar. Böylelikle 
kurum karşısına çıkan tehlikeleri en az zarar ve maliyetle atlatabilir. 

İzleme & Değerlendirme

Kurum sistematik olarak yaptığı işlerle ilgili bilgi toplamalı, topladığı bilgileri periyodik olarak analiz etmeli ve böylece 
kurumun verimlilik, etkililik, etkinlik, sürdürülebilirlik gibi konularda ne aşamada olduğu tespit edilmelidir. Kurumun 
yaratmak istediği etkiyi ölçmesi hedeflerine ne ölçüde ulaşıp ulaşmadığını göstermektedir. 
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