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YEREL STK’LARIN SORUNLARI, ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
VE
ADAPTASYON KRĠTERLERĠ

GĠRĠġ
Proje kapsamında STK‟larla yapılan ilçe istiĢare toplantıları, çalıĢma komisyonları tarafından tüm düzeylerde yapılan
araĢtırma sonuçları, STK‟lara yönelik düzenlenen anket çalıĢmaları ve alan araĢtırmaları sonucu ulaĢılan genel bulgular
Ģöyle özetlenebilir.
Genel olarak STK‟lar baĢlığı altında faaliyet gösteren tüm kamu kurumları, ulusal ve uluslar arası kaynaklar, araĢtırmalar ve
yorumlar STK tanımı ile nispi olarak geliĢmiĢ, insan kaynakları, kurumsal kapasitesi, mali yapısı ve görünürlüğü ile belli bir
boyuta ulaĢmıĢ Sivil toplum kuruluĢlarını kastetmektedir. Oysa bu niteliğe sahip kuruluĢların, çok küçük çapta örgütlenme ve
geliĢmiĢlik düzeyine sahip yerel STK‟lar içindeki sayısal olarak oranı yüzde birler düzeyinde bile değildir.
Birinci gruptaki STK tanımına uyan kuruluĢların sorunları, talepleri ve beklentileri ile mevcut durum analizleri yapmak ve
sorunlara çözüm aramak yalnızca buzdağının görünen yüzüyle ilgilenmek anlamına gelir. Zira birinci gruptaki STK‟lar la ikinci
gruptaki yerel STK‟ların sorunları ve bu sorunların çözümleri benzerlik göstermemektedir.
Bu gün bazıları bölgesel düzeyde, bazıları ulusal düzeyde ve bazıları da global düzeyde örgütlenmiĢ, önemli mali ve insan
kaynaklarına sahip STK‟larla, henüz bir idare ofisi, bir tabelası, bir web sitesi ve bir tek ücretli çalıĢanı bulunmayan bir yerel
STK‟yı aynı baĢlık altında değerlendirebilmek pratik olarak ta mümkün değildir.
Bu nedenle Yerel STK‟lar Hibe Programı kapsamında geliĢtirdiğimiz bu proje ile yerel STK‟lara yönelik yapılan çalıĢmaların
söz konusu alandaki boĢluğun doldurulmasında önemli bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Proje kapsamında ilimizin tüm ilçelerine planlı ziyaretler gerçekleĢtirilmiĢ, STK temsilcileri ile istiĢare toplantıları düzenlenmiĢ,
yerel STK‟ların sorunları bir zat yöneticilerin ifadeleri ile belirlenmiĢ, onların görüĢ ve önerileri, istekleri ve talepleri alınmıĢ,
Ġlimizdeki STK‟ların yönetici ve üyelerine yönelik anket çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Ayrıca oluĢturulan çalıĢma komisyonları marifetiyle Yerel STK‟ların Aktif Katılım, Demokratik GeliĢim, Etkili ĠletiĢim Ve Doğru
YönetiĢim konusundaki sorunları ve bunların çözümleri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde araĢtırmalar yapılmıĢ, iyi
örnek ve uygulamalar belirlenmiĢtir.
Bütün bu çalıĢmaların sonunda daha sonra uygulanacak STK üyelerine için düzenlenecek eğitimler ve STK‟lara uygulanacak
adaptasyonlar için sorunlar ve çözümleri içerecek ADAPTASYON KRĠTERLERĠ aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir.

YEREL STK’LARIN AKTĠF KATILIMLA ĠLGĠLĠ SORUNLARI, ÇÖZÜMLER VE ADAPTASYON KRĠTERLERĠ
ÇÖZÜMLER VE ADAPTASYON KRĠTERLERĠ
SORUNLAR

Ülkemizde ve
bölgemizde
STK‟lar üzerinde
olumsuz bir
toplumsal algı
bulunmakta,15
Temmuz darbe
giriĢi sonrası bu
algının daha da
bozulduğu
görülmektedir. Bu
durum
yurttaĢların sivil
toplum
kuruluĢlarına ve
gönüllü
çalıĢmalara
katılımlarını
olumsuz
etkilemektedir.

Ülkemizde ve
bölgemizde
STK‟lar sayısal
olarak yetersizdir.

GÖSTERGELER VE KAYNAKLAR

ADEP projesi yerel STK‟lar anket
çalıĢması sonuçlarına göre; STK‟lar
hakkındaki negatif toplumsal algı yerel
halkın katılımını, STK‟nın üye sayısını
ve gönüllü desteğini olumsuz
etkilemektedir seçeneğine katılımcıların
%47,5‟ii Kesinlikle Katılıyorum, %24,3‟ü
Kısmen Katılıyorum %14,4‟ü Fikrim Yok
%8,9‟u Kısmen Katılmıyorum %5‟i ise
Kesinlikle Katılmıyorum yanıtını
vermiĢtir.

OECD, STGM ve DERBĠS kaynaklarına
göre; STK‟ların sayısı açısından
Türkiye, dünya sıralamasında orta-alt
sıralarda yer almaktadır.3.3 milyon STK
ile Hindistan, dünyada birinci sırada
gelmekte, Ancak kiĢi baĢına düĢen STK
bakımından orta sıralarda yer
almaktadır. Bu alanda en baĢarılı
ülkeler, yani vatandaĢların sivil topluma
en aktif destek sağladığı ülkeler Fransa,
Ġngiltere, Hırvatistan ve Almanya gibi
Avrupa ülkeleridir. Hindistan, Brezilya,
Türkiye, Rusya gibi geliĢmekte olan
ülkeler 630 ila 370 kiĢiye bir STK ile
orta-alt sıralarda yer almaktadır. Ancak
Rusya ile Türkiye, bu dörtlü arasında
durumu en kötü ülkelerdir. Mısır 2295

GENEL ÇÖZÜM
ÖNERĠLERĠ

PROJEYE ÖZEL
ADAPTASYON KRĠTERLERĠ

1.STK‟ların tamamen
Ģeffaf olması,
amaçlarını, mali
kaynaklarını,
faaliyetlerini üyeleriyle
ve halkla paylaĢması
germektedir.
2.Web sitesi,sosyal
medya ve diğer
görünürlük araçlarını
daha sık kullanarak,tüm
faaliyetlerinin
yaygınlaĢtırılmasını
sağlamalıdır.
3.Üyelerini yönetimsel
iĢleyiĢe dahil etmeli,
onların kuruluĢun tüm
çalıĢmalarında aktif rol
almasını sağlamalıdır.

1.Yerel STK‟lara Web tabanlı
ADEP Platformunda duyuru, ilan
ve etkinliklerini yaygınlaĢtırma,
görünür olma fırsatı
sağlanacaktır.

1.Karar alıcı kuruluĢlar
STK‟ların kurulması ile
ilgili prosedürleri
kolaylaĢtırıcı
düzenlemeler yapmalı,
STK‟lar için mali destek
ve teĢvik mekanizmaları
geliĢtirilmelidir.
2.STK‟larla ilgili olarak
yerel halka yönelik
farkındalık faaliyetleri
yürütülmelidir.
3.STK‟lara üyelik,
gönüllü faaliyetlere
katılım sağlayan
yurttaĢlara kamu
hizmetlerine eriĢimde

2.Bazı hedef STK‟lara eğitimler
verilmiĢtir.
3.ADEP platformu üyesi 6
STK‟da adaptasyon çalıĢmaları
yapılacaktır. Bu kapsamda söz
konusu STK‟ların, Ģeffaf ve
hesap verilebilirlik kapasiteleri
geliĢtirilmeye çalıĢılacak, iç
demokrasi anlayıĢının
geliĢtirilmesine çalıĢılacaktır.
4.Hedef STK‟ların
görünürlüklerini ve
kredibilitelerini artırmaya yönelik
adaptasyon çalıĢmaları
yürütülecektir.
5.Farkındalık seminerleri ile
olumsuz algının silinmesi
planlanmıĢtır.
1.ADEP projesi kapsamında 12
ilçede istiĢare toplantıları
düzenlenmiĢtir.
2.Promosyon malzemeleri
bastırılarak STK‟ üyelerine
dağıtılmıĢtır.
3.STK üyelerine yerel halka
yönelik farkındalık seminerleri
planlanmıĢtır.

kiĢiye bir, Afganistan 5828 kiĢiye bir
STK ile listede son sırayı almaktadır.

teĢvik edici bazı
avantajlar
sağlanmalıdır.

2015 de 10.293.094 olan dernek üye
sayısı,2018 de 7.288.011‟e
düĢmüĢtür.(15 Temmuz)DERBĠS-2019
Faal Dernek Sayıları: 118.427, (%38,92
)Fesih Dernek Sayıları: 185.855
(%61,08 ) KAYNAK: DERBĠS-2019

GeliĢmiĢ ülkelere
göre Türkiye de
Ülke nüfusunun
çok az bir bölümü
STK‟lara üyedir.
Bu durum
bölgemizde
Türkiye
ortalamasının da
altındadır.

Hırvatistan da 93 kiĢiye, Makedonya da
161 kiĢiye, Türkiye de ise 714 kiĢiye 1
STK DüĢmektedir. KAYNAK:
TÜSEV/ATÖLYE
Türkiye de nüfusun %91‟i her hangi bir
STK‟ya üye değildir. Kaynak: Dernekler
dairesi bĢk.(DERBĠS) Ekim 2019
Sivil toplum kuruluĢlarının büyük
çoğunluğu (%87) sivil topluma
vatandaĢ katılımını yetersiz
görmekte (Toros, 2007);
katılımın düĢüklüğünü mali
sorunlarından sonra en önemli
ikinci sorunları olarak
sıralamakta (YADA, 2010) ve bu
alanda kendilerini geliĢtirmeye
yönelik faaliyetlere ihtiyaç
duyduklarını doğrulamaktadır.
Kaynak: Uluslararası sivil
toplum endeksi projesi Türkiye
ülke raporu,II
Son bir yıl içinde
sosyal/sportif/kültürel bir sivil
toplum kuruluĢunun
faaliyetlerine katılarak STK
etkinliklerinde sosyalleĢen
nüfusun oranı %11,5 olmuĢtur
(DDA, 1999). AraĢtırmalar,
vatandaĢların boĢ vakit
etkinliklerinin baĢında evde
misafir ağırlamak (%80,4),
baĢkalarına misafirliğe gitmek
(%73,6), arkadaĢlarla buluĢmak
(%68,9), siyaset tartıĢmak
(%35,4), herhangi bir hobiyle
ilgilenmek (%32,4) gibi
faaliyetlerin geldiğini ve bu
faaliyetler arasında sivil toplum
kuruluĢlarının etkinliklerinin

1.STK‟larla ilgili olarak
yerel halka yönelik
farkındalık faaliyetleri
yürütülmelidir.
2.STK‟lara üyelik,
gönüllü faaliyetlere
katılım sağlayan
yurttaĢlara kamu
hizmetlerine eriĢimde
teĢvik edici bazı
avantajlar
sağlanmalıdır.

1.ADEP projesi kapsamında 12
ilçede istiĢare toplantıları
düzenlenmiĢtir.
2.Promosyon malzemeleri
bastırılarak STK‟ üyelerine
dağıtılmıĢtır.
3.STK üyelerine yerel halka
yönelik farkındalık seminerleri
planlanmıĢtır.
4.Adaptasyon çalıĢmaları ile
hedef STK‟ların algı yönetim
kapasitelerinin artırılması
sağlanacaktır. 5.Hedef STK‟ların
hedef kitle belirleme, hedef
kitleye eriĢim, hedef kitleyi aktif
bir Ģekilde dâhil etmelerine
yönelik kapasite artırıcı
çalıĢmalar yapılacaktır.

bulunmadığını göstermektedir
(Arı-Ġnfakto, 2006). Kaynak:
Uluslararası sivil toplum endeksi
projesi Türkiye ülke raporu,II

Türkiye de
toplumsal katılım
açısından ve
sosyal bir olgu
olarak gönüllülük
yeteri kadar
geliĢmemiĢtir.

Partizan nitelik taĢımayan siyasi
hareketlere katılım oranı ise
%11,6‟dır (DDA, 1999).
VatandaĢların sadece %14‟ü
kiĢisel sorunlarıyla, %13‟ü
mahallelerindeki sorunlarla ilgili
dilekçe yazmakta, %9‟u toplu
yürüyüĢe, %7‟si boykot
eylemine ve %3‟ü internet
eylemine katılmaktadır (ArıĠnfakto, 2006). Kaynak:
Uluslararası sivil toplum endeksi
projesi Türkiye ülke raporu,II
Gönüllü faaliyetlere katılımda Türkiye
OECD ülkeleri arasında son sıradadır.
OECD 2009 kaynaklarına göre bu oran
Türkiye de,%1.8, Japonya
da,5.6,Fransa da 23,2,Ġsveç te 57.1
ABD‟de 62.4 tür. OECD ortalaması ise:
30,4 tür.
Türkiye gönüllü faaliyete katılma süresi
açısından 135 ülke arasında 132.sırada
bulunmaktadır. TÜSEV/ATÖLYE: 2014
Dünya BağıĢçılık Endeksi
Avrupa da gönüllü faaliyetlere katılma
oranı %18,9 iken Batı balkanlar ve
Türkiye de bu oran %10‟u
geçmemektedir. Sivil toplumun
geliĢmesi için elveriĢli ortamın izlenmesi
projesi –Bölgesel rapor

Bölgelerin insani
geliĢmiĢlik ve
kentlilik düzeyi ile
sosyo-ekonomik
koĢulları
STK‟ların
geliĢimini
etkilemektedir.

Türkiye de derneklerin %42 si Ġstanbul,
Ankara, Ġzmir, Adana ve Bursa da
bulunmaktadır.(Sivil toplum endeksi
projesi raporu 2011,Türkiye de sivil
toplum: Bir dönüm noktası) Türkiye de
derneklerin %35‟i Marmara bölgesinde
faaliyet gösterirken Güney doğu
Anadolu‟daki derneklerin sayısal olarak
oranı %5,1 dir. (Dernekler Dairesi
BaĢkanlığı)

1.Merkezi yönetim
gönüllülüğü yasal
prosedürlere
bağlayacak
düzenlemeler
yapmalıdır.
2.Gönüllülüğü
özendirecek eğitimler,
kampanyalar,
seminerler,
konferanslar, paneller
gibi farkındalık
faaliyetleri
düzenlenmelidir.
3.Televizyonlarda Kamu
spotları, çeĢitli basılı
yaygınlaĢtırma
materyalleri, promosyon
malzemeleri ile gönlülük
konusunda
farkındalıklar
artırılmalıdır.
1.GeliĢmemiz ve/veya
az geliĢmiĢ bölgelerde
STK‟lara Devlet mali
destekler(TeĢvik)
sağlamalıdır.
2.ĠçiĢleri bakanlığı
tarafından STK‟ların
baĢvurusu için
yayınlanan proje teklif
çağrılarına baĢvuran

1.Projemizde gönüllülük STK‟
üyelerine ve yerel halka yönelik
düzenlenecek seminerlerde
bütün yönleri ile iĢlenecektir.
2.ADEP platform üyeleri
bünyesinde yapılacak
adaptasyon çalıĢmalarında, ilgili
kuruluĢların gönüllülere eriĢim
konusundaki sorunlarının
çözümüne yönelik destek
sağlanacaktır.
3.ADEP projesi kapsamında
STK‟lar referans
kaynaklar(AraĢtırma raporları, Ġyi
örnekler, Adaptasyon kriterleri,
STK‟lar için rehber, ADEP
platform web sitesi) üretilmiĢtir

1.PaydaĢların üyeleri içi
düzenlenen eğitimlerde
STK‟ların hangi fon kaynaklarına
nasıl eriĢim sağlayacağı ile ilgili
bilgiler verilmiĢtir.
2.Adaptasyon çalıĢmalarında
ADEP platformuna üye STK‟ların
proje yeterlilikleri artırılacaktır.

kuruluĢlar arasında bu
bölgelerdeki STK‟lara
öncelik verilmelidir.
3.SODES ve Kalkınma
ajanları aracılığıyla ve
projeler vasıtasıyla
kullandırılan ulusal fon
kaynaklarında bu
bölgelerin payı oransal
olarak artırılmalıdır.
STK‟ların birçoğu
bir çatı örgüte
üye değildir.

DDB‟nin 2013 verilerine göre ve
STK‟ların %19,5‟i çatı örgütlere üyedir.

1.Yerel çatı
örgütlenmeler
oluĢturulması ve bu
örgütlere üyelikler kamu
tarafından teĢvik
edilmelidir.
2.Çatı kuruluĢların
üyelik aidatları
vasıtasıyla yerel
STK‟ların
sömürülmesinin önüne
geçilecek yasal tedbirler
alınmalıdır.
3.Çatı kuruluĢlara üye
olan STK‟lara ulusal fon
kaynaklarına
baĢvurularda avantajlar
sağlanmalıdır.

STK‟ların çoğu
ulusal ve/veya
uluslar arası bir
ağa üye değildir.

Etnik azınlıklar
STK‟lara üye
yapılırken
sorunlar, kendileri

ADEP projesi yerel STK‟lar anket
çalıĢması sonuçlarına göre; Yerel
STK‟ların diğer STK‟lar, ĠĢletmeler,
Ağlar, kamu kuruluĢları ve gönüllü
kuruluĢlarla iĢbirlikleri yeterli düzeydedir
seçeneğine katılımcıların % 2.5‟i
Kesinlikle Katılıyorum, % 10,9 „u
Kısmen Katılıyorum %21,9‟u Fikrim Yok
% 36,3‟ü Kısmen Katılmıyorum % 28,4
„ü ise Kesinlikle Katılmıyorum yanıtını
vermiĢtir.

1.Ulusal ve uluslar arası
ağlara üye olan
STK‟lara ulusal fon
kaynaklarına
baĢvurularda avantajlar
sağlanmalıdır.

Etnik azınlıkların katılım
eğilimlerinde vatandaĢların
%11‟inin bu gruba denk
düĢmesine rağmen sosyal

1.Etnik azınlıkların
STK‟kurmasının
önündeki yasal kısıtlar
yumuĢatılmalıdır.

1.Projemiz kapsamında
oluĢturulan ADEP platform tüzel
kiĢiliği olmayan bir çatı
oluĢumdur.
2.Bu platform vasıtasıyla üye
kuruluĢlara yaygınlaĢtırma,
bilgiye eriĢim, eğitimsel,
yönetimsel konularda teknik
destekler sağlanmaktadır.
3.Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında hedef STK‟lara bilgiler
verilerek, iyi örnekler
gösterilerek, çeĢitli çatı
kuruluĢlara, platformlara üye
olmaları teĢvik edilecektir.

1.Projemiz kapsamında ADEP
platformu adı ile bir web ağı
olu8ĢturulmuĢtur.Bölgemizde,
ülkemizde ve uluslar arası
düzeyde çeĢitli STK‟ların bu ağa
üye olmaları için çalıĢmalara
baĢlanmıĢtır. ÇeĢitli
kampanyalarla üyelik teĢvik
edilmeye devam edilecektir.
2.STK‟lar ADEP platform web
sitesinden yararlanarak çeĢitli
ağlara ve platformlara
ulaĢabilecek, onlara
katılabilecektir.
1.Projemiz kapsamında
adaptasyon çalıĢmaları
yürütülürken ADEP platformu
üyesi STK‟ların üye profillerini

bir STK kurmaya
yöneldiklerinde
ise yasal
zorluklar
yaĢamaktadır.

katılımlarının %8, siyasi
katılımlarının ise %9 oranında
gerçekleĢtiği görülmektedir.
Siyasi aktivizmde ise %15‟lik
yüksek bir katılım düzeyi
bulunmaktadır. Kaynak:
Uluslararası sivil toplum endeksi
projesi Türkiye ülke raporu,II

2-Yerel yönetimler bu
tür STK‟ların
kurulmasını teĢvik
etmelidir.

zenginleĢtirmeleri, ilimizde
bulunan Suriye, Afgan,
Arnavutluk, Çeçen, Çerkez, lazgi
kökenli göçmenlere yer vermeleri
teĢvik edilecektir.

YEREL STK’LARIN DEMOKRATĠK GELĠġĠMLE ĠLGĠLĠ SORUNLARI, ÇÖZÜMLER VE ADAPTASYON KRĠTERLERĠ
ÇÖZÜMLER VE ADAPTASYON KRĠTERLERĠ
SORUNLAR

GÖSTERGELER VE KAYNAKLAR
GENEL ÇÖZÜM
ÖNERĠLERĠ

Yerel sivil toplum
kuruluĢlarının hak
savunuculuğu
alanındaki sayısal
ve niteliksel
yeterlilikleri
düĢüktür.

Türkiye de hukuk,insan hakları ve demokrasi
alanında çalıĢan vakıfların tüm vakıflar
içindeki oranı %0,05 tir.(Vakıflar genel
müdürlüğü) Derneklerin ise sadece %0,9 u
hukuk, insan hakları ve demokrasi alanında
faaliyet göstermektedir. (Dernekler Dairesi
BaĢkanlığı)

1.Hak savunuculuğu
yapan dernekler,
yürütme erki
tarafından zaman,
zaman yetkilerin
kullanımına karĢı
tehdit olarak
algılanmakta ve bu
nedenle orantısız
yaptırımlarla
karĢılaĢmaktadır.
Devletin özgürlük
alanını geniĢleterek bu
derneklere daha fazla
alan açması
gerekmektedir.

Özellikle Yerel
STK‟larda olmak
üzere STK‟larda
genel olarak erkek
egemen bir yapı
bulunmaktadır.
Kadınların temsili

Türkiye‟de derneklere üye olanlar içinde
sadece %5,5‟i kadındır. Derneklerdeki
kadın üye sayısı: Ülke nüfusunun
%1.65‟iErkek üye sayısı:% 7.35‟dir.
Kaynak: Dernekler dairesi bĢk. Ekim 2019
Sivil toplum kuruluĢlarında kayıtlı üyelik veya
yönetim kurulu üyeliği temelinde

1.STK‟ların
tüzüklerinde yeniliğe
giderek üye kaydında
ve yönetim
organlarının
oluĢumunda kadın
kotası uygulayarak bu

PROJEYE ÖZEL
ADAPTASYON
KRĠTERLERĠ
1.Projede eĢ baĢvuranlar
ve paydaĢlar arasında
engelli ve kadın
derneklerine yer verilerek,
bu tür STK‟ların kendilerini
daha iyi ifade etmelerine
katkı sağlanmıĢtır.
2.ADEP platformu yerel,
ulusal, uluslar arası
düzeylerde hak
savunuculuğu konusunda
çalıĢmalar yaparak üye
STK‟lara öncülük ve
rehberlik edecektir.
3.Adaptasyon çalıĢmları
sırasında hedef STK‟ların
diğer STK‟lar, kamu
kuruluĢları ve politik karar
alıcılarla yatay ve dikey
iĢbirlikleri geliĢtirerek hak
savunuculuğu konusundaki
kapasitelerinin artırılması
teĢvik edilecektir.
1.Projemizde paydaĢ
seçiminde kadın STK‟lar
için 1/3 kotası
uygulanmıĢtır.
2.Proje faaliyetlerinden
çalıĢma komisyonlarının

yetersizdir.
Kadın üye bulunan
STK‟larda,
kadınlara
yönetimsel roller
verilmemektedir.

incelendiğinde kadınların üyelerin
%10,4‟ünü, yöneticilerin ise %14,4‟ünü
oluĢturduğu görülmektedir (YADA, 2010).
Kadın katılımı dernek üyeliği bazında
incelendiğinde katılımdaki cinsiyet eĢitsizliği
çarpıcı Ģekilde görülmektedir. Ülke
genelinde dernek üyelerinin %84‟ünü
erkekler, %16‟sını ise kadınlar oluĢturmakta;
bu oranlar bazı bölgelerde %10‟lara kadar
düĢmektedir (DD, 2008). Ayrıca,
derneklerde kadın katılımında son yıllarda
düĢüĢ gözlemlenmiĢtir: 2005‟de %22 olan
kadın dernek üyesi oranları, 2008‟de %6‟lık
bir gerileme göstererek %16‟ya düĢmüĢtür
(DDB, 2005 ve 2008).

sorunun çözümüne
katkı sağlamasında
yarar vardır.

Demokratik
yaĢamın geniĢ
tabana yayılması
için yasama ve
yürütme erklerinde
yasa yapma
süreçlerine yerel
sivil toplum
kuruluĢlarının
katılımını mümkün
kılan mekanizmalar
yetersizdir.

ADEP projesi yerel STK‟lar anket çalıĢması
sonuçlarına göre; Demokratik yaĢamın geniĢ
tabana yayılması için yasama ve yürütme
erklerinde yasa yapma süreçlerine yerel sivil
toplum kuruluĢlarının katılımını mümkün
kılan mekanizmalar yetersizdir seçeneğine
katılımcıların % 44,8 „i Kesinlikle
Katılıyorum, %28,4‟ü Kısmen Katılıyorum %
16,4‟ü Fikrim Yok %7,5 i Kısmen
Katılmıyorum %3 „ü ise Kesinlikle
Katılmıyorum yanıtını vermiĢtir.

1. Devlet tarafından
yasa yapma
süreçlerine yerel sivil
toplum kuruluĢlarının
katılımını sağlayacak
daha geniĢ kapsamda
yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.

Yerel STK‟lar çeĢitli
görev ve
sorumluluklar
vererek üyelerinin
potansiyellerini
ortaya çıkaracak ve
bundan
yararlanacak bir iç
demokrasi
anlayıĢına sahip
değildir.

ADEP projesi yerel STK‟lar anket çalıĢması
sonuçlarına göre; Yerel STK‟lar çeĢitli görev
ve sorumluluklar vererek üyelerinin
potansiyellerini ortaya çıkaracak ve bundan
yararlanacak bir iç demokrasi anlayıĢına
sahip değildir seçeneğine katılımcıların %
30,3‟ü Kesinlikle Katılıyorum, %34,8 „i
Kısmen Katılıyorum % 19,4 „ü Fikrim Yok
%10,9 „u Kısmen Katılmıyorum %4,5‟i ise
Kesinlikle Katılmıyorum yanıtını vermiĢtir.

1.STK‟lar üyeler
arasında çeĢitli
çalıĢma komisyonları
oluĢturarak üyelerine
onların istek,yetenek
ve yeterlilikleri ile
orantılı rol ve
sorumluluklar verecek
bir yaklaĢım
geliĢtirmelidir.

teĢkilinde 1/3 kadın kotası
uygulanmıĢtır.
3.Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında ADEP platformu
bünyesindeki STK‟ların
üyeliklerinde ve yönetimsel
organlarında kadın
temsilinin artırılması için
çalıĢmalar yürütülmeye
baĢlanmıĢtır.

2.Yerel yönetimler
politikalarını
oluĢtururken yerel
stk‟ları çözüme dahil
edecek mekanizmalar
geliĢtirmelidir.

4.ADEP projesi
kapsamında STK‟lar
referans
kaynaklar(AraĢtırma
raporları, Ġyi örnekler,
Adaptasyon kriterleri,
STK‟lar için rehber, ADEP
platform web sitesi)
üretilmiĢtir
1.Proje sırasında ve
sonrasında ADEP platform
yerel yönetimler düzeyinde
bir baskı unsuru olarak
kullanılacak, ilimizin
yönetimi ile ilgili kent
konseyi dahil bir çok
platformda temsili için çaba
harcanacaktır.
2.Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında hedef STK‟lara
roller tanımlanarak her
birinin kendi faaliyet alanı
ile ilgili yerel yönetimlere
yönelik (Belediye meclisi,
belediye encümeni, kent
konseyi ) teklif ve öneriler
hazırlamaları için teĢvik
edileceklerdir.
1.ADEP platform üyeleri
isterlerse ADEP platform
üzerinden online anketler
uygulayarak üyelerinin katkı
sağlayabileceği yeterlilikleri
ölçecektir.
2.Bu anketlerin sonuçlarına
göre, Adaptasyon
çalıĢmaları sırasında ADEP
platform üyesi STK‟larda
bünyesinde bu STK‟ların

Yerel STK‟ların
zaten yetersiz olan
mali kaynaklarına
rağmen özel
sektörün tabi
olduğu muhasebe
sitemine tabi
olmaları önemli
ekonomik
sorunlarının önemli
nedenlerinden
biridir.
Ülkemizde toplantı,
gösteri ve
yürüyüĢlerde
yaĢanan
kısıtlamalar
özellikle hak
savunuculuğu
yapanlar olmak
üzere STK‟ların ve
sosyal toplumun
demokratik
geliĢimini olumsuz
etkilemktedir.

Devletin STK‟ları daha basit bir mevzuata
tabi tutması gerekirken Batı balkanlar ve
Türkiye de STK‟lar özel sektörle aynı
muhasebe sitemine tabidir. KAYNAK:
TÜSEV-ATÖLYE: Sivil toplumun geliĢmesi
için elveriĢli ortamın izlenmesi projesi bölgesel rapor

1.Yerel STK‟lara KDV
muafiyeti, ÖTEV
muafiyeti, diğer vergi
ve harçlardan
muafiyetler gibi yasal
düzenlemeler
yapılmalıdır.
Muhasebe sitemleri
basitleĢtirilmelidir.

Türkiye de valilikler il ve ilçelerde tüm
toplantıları yasaklama ve erteleme yetkisine
sahiptir.KAYNAK: TÜSEV/ATÖLYE: TÜSEV
2014. Sivil topluma aktif katılım: Uluslar
arası standartlar, Ulusal mevzuattaki
engeller, öneriler

1.Devletin özellikle AB
katılım müzakereleri
sürecine katkıyı da
esas alarak
toplantı,gösteri ve
yürüyüĢle ilgili kanun
ve yönetmeliklerde
özgürlük alanını
geniĢletici
düzenlemeler yapması
gerekmektedir.

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi(AĠHS)‟nin
ilgili maddelerini ihlal etmesine
rağmen,Türkiye de kamuya açık genel
yollar,parklar ve ibadethaneler gibi pek çok
yerde toplantı ve gösteri yürüyüĢü yapmak
yasaktır. KAYNAK:TÜSEV/ATÖLYE:
TÜSEV 2014. Sivil topluma aktif katılım:
Uluslar arası standartlar, Ulusal mevzuattaki
engeller, öneriler
Türkiye de planlanan bir gösteriyi
düzenleyen kuruldan bir kimsenin her hangi
bir sebepten gösteriye katılmaması halinde
6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile
yargılanmaktadır.
KAYNAK:TÜSEV/ATÖLYE: TÜSEV 2014.
Sivil topluma aktif katılım: Uluslar arası
standartlar, Ulusal mevzuattaki engeller,
öneriler
Türkiye de sadece 18 yaĢından büyük
bireyler açık hava da toplantı ve gösteri
düzenleme hakkına sahiptir.
KAYNAK:TÜSEV-ATÖLYE: Sivil toplumun
geliĢmesi için elveriĢli ortamın izlenmesi
projesi - Türkiye raporu

faaliyet alanları ile ilgili
çeĢitli çalıĢma komisyonu
oluĢturulması ve bu
komisyonlarda üyelere
görev ve sorumluluklar
verilmesi sağlanacaktır.
Projemiz için uygun
değildir. DıĢ etkenlere
bağlıdır.

Projemiz için uygun
değildir. DıĢ etkenlere
bağlıdır.

Türkiye de mevzuata göre toplantı ve gösteri
yürüyüĢlerinin en az 48 saat önceden mülkü
amirliğe bildirilmesi gerekiyor.
KAYNAK:TÜSEV-ATÖLYE: Sivil toplumun
geliĢmesi için elveriĢli ortamın izlenmesi
projesi –Türkiye raporu

Yerel STK‟lar
genellikle
yönetimleri
tarafından kuruluĢ
amacı dıĢında
kullanılmakta,
üyeler ve hedef
kitleler istismar
edilmektedir

STK yönetimlerinin
eğitim düzeyi
demokrasi
anlayıĢını doğrudan
etkilemektedir.

Yerel STK‟ların
ekonomik, sosyal,
kültürel, siyasal
sorunların

Anayasaya göre herkesin izin almadan
toplantı ve gösteri yapma hakkı varken,1983
yılında hazırlanan toplantı ve gösteri
yürüyüĢleri hakkındaki kanun bu hakkın
kullanımını kısıtlamaktadır. KAYNAK:
TÜSEV/ATÖLYE: TÜSEV 2014. Sivil
topluma aktif katılım: Uluslar arası
standartlar, Ulusal mevzuattaki engeller,
öneriler
ADEP projesi yerel STK‟lar anket çalıĢması
sonuçlarına göre; Yerel STK‟lar genellikle
yönetimleri tarafından kuruluĢ amacı dıĢında
kullanılmakta, üyeler ve hedef kitleler
istismar edilmektedir seçeneğine
katılımcıların % 20,9‟u Kesinlikle
Katılıyorum, %30,3 „ü Kısmen Katılıyorum %
22,9‟u Fikrim Yok %13,4‟ü Kısmen
Katılmıyorum %12,4 ise Kesinlikle
Katılmıyorum yanıtını vermiĢtir.

ADEP projesi yerel STK‟lar anket çalıĢması
sonuçlarına göre; STK yönetimlerinin eğitim
düzeyi demokrasi anlayıĢını doğrudan
etkilemektedir. Eğitim düzeyi düĢük
bireylerde demokrasi anlayıĢının zayıf
olduğu kanaatindeyim seçeneğine
katılımcıların %31,3 „ü Kesinlikle
Katılıyorum, %35,8 i Kısmen Katılıyorum
%15,9 „u Fikrim Yok % 8,5 Kısmen
Katılmıyorum %8,5 ğu ise Kesinlikle
Katılmıyorum yanıtını vermiĢtir.
ÇalıĢma alanları açısından
STK‟ların büyük çoğunluğunun
sosyal dayanıĢma ve hizmet odaklı
çalıĢtığı, politikaları etkilemeye

1.Yerel STK‟larda
kamusal denetimin
özellikle bu alanda
yapılması, istismar
aracı haline gelen
STK‟lara yaptırımlar
uygulanması
gerekmektedir.

1.Bu konuda STK‟lara
kamusal bir müdahale
beklenmektedir. Bu
sorun STK‟larda
üyelerin daha fazla rol
ve sorumluluk almaları
sonucu yönetim
seçimleri sırasında
aĢılmalıdır.
1.Karar alıcı politik
kuruluĢlar(merkezi ve
yerel) kanun ve
yönetmeliklerde

1.Proje kapsamında STK
üyelerine verilen
eğitimlerde STK‟larda
Ģeffaflık ve hesap
verebilirlik konularına özel
önem verilmiĢtir.
2.Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında hedef STK larda
yönetimlerin Ģeffaflığını
sağlayacak tedbirlere
uyumu sağlanacaktır.
3.ADEP projesi
kapsamında STK‟lar
referans
kaynaklar(AraĢtırma
raporları,Ġyi
örnekler,Adaptasyon
kriterleri,STK‟lar için
rehber,ADEP platform web
sitesi) üretilmiĢtir
1.Projemiz kapsamında
verilecek eğitimler,
farkındalık faaliyetleri,
yaygınlaĢtırma ve
adaptasyon çalıĢmaları
soruınun yerel düzeyde
aĢılmasına katkı
sağlayacaktır.

1.Projemiz kapsamında
oluĢturulan ADEP
platform(Yerel STK‟lar
platformu) tüm üye

çözümünde rol
alma kapasiteleri
zayıftır.

STK ları kapsayan
yasal mevzuat
kıtlayıcı ve
caydırıcıdır.

1.Türkiye de bir çok
yönden dernek
kurmayı
zorlaĢtıracak yasal
engeller
bulunmaktadır.

yönelik etkinliklere ve savunuculuk
faaliyetlerine daha az rastlandığı
görülmektedir. Türkiye‟de
derneklerin %18,1‟ini “dini
hizmetlerin geliĢtirilmesine yönelik
hizmet faaliyetleri” veren cami
dernekleri, %14,3‟ünü spor
kulüpleri, %13,7‟sini yardımlaĢma
dernekleri, %9,5‟ini kalkınma ve
konut dernekleri, %10‟unu ise
mesleki dayanıĢma örgütleri
oluĢturmaktadır. Bu durumda
derneklerin %65‟inin herhangi bir
politikaları etkileme gündemi
olmadığı; sosyal hizmetler ile
dayanıĢma faaliyetlerine
odaklandığı görülmektedir (DDB,
2008). Kaynak: Uluslararası sivil
toplum endeksi projesi Türkiye ülke
raporu,II
ADEP projesi yerel STK‟lar anket
çalıĢması sonuçlarına göre; Yerel
STK‟ların ekonomik, sosyal,
kültürel, siyasal sorunların
çözümünde rol alma kapasiteleri
zayıftır. seçeneğine katılımcıların
%46 si Kesinlikle Katılıyorum,
%24,3‟ü Kısmen Katılıyorum
%10,9‟u Fikrim Yok %10,4‟ü
Kısmen Katılmıyorum %8,4‟ü ise
Kesinlikle Katılmıyorum yanıtını
vermiĢtir.
Sivil toplumu ilgilendiren yasal
mevzuat STK‟ların %69‟u tarafından
oldukça veya son derece kısıtlayıcı
bulunurken, STK‟ ların sadece
%13‟ü devletten bağımsız olduğunu
ve sadece meĢru denetimlere tabi
olduklarını düĢünmektedir. Kaynak:
Uluslararası sivil toplum endeksi
projesi Türkiye ülke raporu,II
Türkiye de bir derneğin kurulabilmesi için
dernek merkezi olması ve bu merkez
mesken olarak kayıtlı ise binadaki tüm kat
maliklerinin onayının alınması gerekiyor.
(Dernekler Dairesi BaĢkanlığı)
Türkiye de dernek kurmak için 7 kiĢi
gerekiyor. Avrupa konseyi tavsiyesine göre

düzenlemeler yaparak
,toplumsal sorunların
çözümünde
(ekonomik, sosyal,
kültürel, siyasal) Yerel
STK‟ların dahil
olmalarını sağlayacak
mekanizmalar
geliĢtirmelidir.
2.Yerel STK‟lar kendi
faaliyet alanlarındaki
diğer STK‟larla çeĢitli
platformlar oluĢturarak
güç birliği etmeli
ekonomik, sosyal,
kültürel, siyasal sorun
alanlarında çözüme
etki edebilecek baskı
grupları oluĢturmalıdır.

STK‟lardan aldığı güç ile
yerel ve ulusal düzeyde
ekonomik, sosyal, kültürel,
siyasal sorunların
çözümünde rol alabilecek
ve etki yaratabilecek bir
mekanizma olarak
kurulmuĢtur. Bölgemizdeki
STK‟ların bu platforma üye
olmaları teĢvik edilecektir.
2.ADEP projesi
kapsamında STK‟lar
referans
kaynaklar(AraĢtırma
raporları, Ġyi örnekler,
Adaptasyon
kriterleri,STK‟lar için
rehber,ADEP platform web
sitesi) üretilmiĢtir Bu
dokumanlar ADEP web
sitesinde
yayınlanacak,bazıları basılı
dokum an olarak
dağıtılacaktır.

1.Devletin STK‟larla
ilgili mevzuatlarda AB
normlarına paralel
iyileĢtirmeler yapması
gerekmektedir.

Projemiz için uygun
değildir. DıĢ etkenlere
bağlıdır.

1.Dernek kuruluĢuyla
ilgili mevzuatın
iyileĢtirilmesi
gerekmektedir.
AB‟deki iyi yasal
uygulamaların
Türkiye‟deki mevcut
sisteme adaptasyonu

Projemiz için uygun
değildir. DıĢ etkenlere
bağlıdır.

STK kurmak için 2 kiĢi yeterli:
KAYNAK:TÜSEV/ATÖLYE: TÜSEV 2014.
Sivil topluma aktif katılım: Uluslar arası
standartlar, Ulusal mevzuattaki engeller,
öneriler

gerekmektedir.

Arnavutluk, Bosna- Hersek, Kosova ve
Hırvatistan da gruplar kayıt yaptırmadan
serbestçe sivil toplum faaliyeti
yürütmektedir. Türkiye de ise STK‟ların vakıf
veya dernek olarak kaydı gerekiyor.
KAYNAK:TÜSEV-ATÖLYE: Sivil toplumun
geliĢmesi için elveriĢli ortamın izlenmesi
projesi –ülke raporları.
Makedonya ve Arnavutlukta internet
üzerinden STK kurmak mümkün iken
Türkiye de buna izin verilmemektedir.
KAYNAK: TÜSEV-ATÖLYE: Sivil toplumun
geliĢmesi için elveriĢli ortamın izlenmesi
projesi –ülke raporları.
Makedonya da dernek kurmak için 5 gün
beklemek yeterli iken Türkiye de bu süre 60
güne kadar uzamaktadır. KAYNAK:TÜSEVATÖLYE: Sivil toplumun geliĢmesi için
elveriĢli ortamın izlenmesi projesi -bölgesel
rapor.

Yerel STK‟ların
demeokratik karar
alma
mekanizmalarındaki
rolü zayıftır.

Platform, inisiyatif ve sosyal giriĢim gibi
örgütlenme biçimleri Türkiye de tüzel kiĢilik
olarak tanınmamaktadır. KAYNAK:
(TÜSEV/ATÖLYE: Sivil toplum izleme
raporu 2012)
Sivil toplumun demokratik karar
almayı teĢvik etmedeki rolü
konusunda ise katılımcıların sadece
%25‟i kuruluĢlarının kendi
kuruluĢları ve çevrelerinde
demokratik karar alma süreçlerini
teĢvik etmedeki rolünü önemli olarak
değerlendirmekte; %75 bu konudaki
rolünü önemsiz, ortalama ya da
sınırlı olarak nitelendirmektedir
(STKA, 2009). . Kaynak:
Uluslararası sivil toplum endeksi
projesi Türkiye ülke raporu,II

1.Devletin STK‟ları
karar alma süreçlerine
dahil edecek
mekanizmalar
geliĢtirmesi
gerekmektedir.
2.Yerel yönetimlerin
karar alma süreçlerine
yerel STK‟ları dahil
etmesini sağlayacak
adımlar atması
gerekmektedir.
3.Yerel STK‟ların
platformlar, ağlar,
birlikler ve sosyal
kooperatifler kurarak

1.Projemizde web tabanlı
bir yerel STK‟lar platformu
oluĢturularak üye STK‟ların
etkinlikleri artırılmıĢtır.
Ġlimizdeki diğer yerel
STK‟larında platforma üye
olmaları için çalıĢmalar
yürütülecektir.
2.ADEP projesi
kapsamında STK‟lar
referans
kaynaklar(AraĢtırma
raporları, Ġyi örnekler,
Adaptasyon kriterleri,
STK‟lar için rehber, ADEP
platform web sitesi)
üretilmiĢtir

etkinliklerini artırmaları
gerekmektedir.

Yerel STK‟larda
Ģeffaflık ve hesap
verebilirlik zayıftır,
bu nedenle
üyelerine ve yerel
halka güven
vermemektedir

ADEP projesi yerel STK‟lar anket
çalıĢması sonuçlarına göre; Yerel
STK‟larda Ģeffaflık ve hesap
verebilirlik zayıftır, bu nedenle
üyelerine ve yerel halka güven
vermemektedir seçeneğine
katılımcıların %26,4‟ü Kesinlikle
Katılıyorum, %32,8‟i Kısmen
Katılıyorum %15,9‟u Fikrim Yok
%10,9‟u Kısmen Katılmıyorum
%13,9‟u ise Kesinlikle Katılmıyorum
yanıtını vermiĢtir.

1.STK‟lar üzerinde
kamu denetiminin
yanında ve hatta
ondan daha çok iç
denetim
mekanizmalarının
geliĢtirilmesi ve
uygulanması yine
karar alıcı kuruluĢlar
tarafından
sağlanmalıdır.

3.Eğitimler, farkındalık
seminerleri ve adaptasyon
çalıĢmaları ile Hedef
STK‟ların demokratik
karar alma
mekanizmalarındaki rolü,
katılımı ve kapasitesi
artırılacaktır.
1.Proje kapsamında bazı
hedef STK‟larda
adaptasyon çalıĢmaları
planlanmıĢtır. Bu
çalıĢmalarda söz konusu
STK‟ların bir iç denetim
mekanizması kurmaları,
üyelerin STK‟nın karar alma
süreçlerine katılımını
sağlamaları, üyelere ve
yerel halka kuruluĢun gelirgiderleri, yönetiĢim biçimi,
karar alma süreçleri
hakkında bilgi aktarımlarını
ve geri dönütleri
sağlayacak bir mekanizma
oluĢturmaları için destekler
verilecektir.
2.ADEP projesi
kapsamında STK‟lar
referans
kaynaklar(AraĢtırma
raporları, Ġyi örnekler,
Adaptasyon kriterleri,
STK‟lar için rehber, ADEP
platform web sitesi)
üretilmiĢtir

YEREL STK’LARIN ETKĠLĠ ĠLETĠġĠMLE ĠLGĠLĠ SORUNLARI, ÇÖZÜMLER VE ADAPTASYON KRĠTERLERĠ
ÇÖZÜMLER VE ADAPTASYON KRĠTERLERĠ
SORUNLAR

GÖSTERGELER VE KAYNAKLAR
GENEL ÇÖZÜM
ÖNERĠLERĠ

STK‟ların büyük
çoğunluğu bir
web sitesine
sahip değildir. Bu
nedenle tanıtım
ve görünürlük
sorunu
yaĢamaktadır.

DDB‟nin 2013 verilerine göre STK‟ların
sadece %9.36‟nın internet sitesi vardır

Ġnternet sitesi
bulunmayan/edinemeyen
STK‟ların platformlara ve
ağlara üye olarak bu platform
ve ağların internet sitelerinden
yararlanmaları için
yönlendirmeler yapılmalıdır.

PROJEYE ÖZEL
ADAPTASYON
KRĠTERLERĠ
1.Proje kapsamında
oluĢturulan ADEP platform
web sitesi tüm yerel
STK‟ların her türlü haber,
duyuru, etkinlik gibi
paylaĢımları için
kullanabilecekleri bir
içerikle hazırlanmıĢtır.
2.Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında hedef STK‟ların
birer bağımsız web sitesine
kavuĢmaları teĢvik
edilecek, mevcut web
sitelerinin içeriklerin nasıl
zenginleĢtirileceği ve
güncelleneceği konusunda
teknik destek verilecektir.

STK-medya
iliĢkileri zayıftır,
medya yerel
STK‟ların
faaliyetlerine
karĢı duyarsızdır.

Yerel STK‟lar
sosyal medyayı
ve mahalli
yaygınlaĢtırma
araçlarını
kullanmakta
yetersizdirler ve
etkili bir iletiĢim

ADEP projesi yerel STK‟lar anket
çalıĢması sonuçlarına göre; STKmedya iliĢkileri zayıftır, medya yerel
STK‟ların faaliyetlerine karĢı duyarsızdır
seçeneğine katılımcıların %37,8 „i
Kesinlikle Katılıyorum, %31,8‟i Kısmen
Katılıyorum %17,4‟ü Fikrim Yok %9,5‟i
Kısmen Katılmıyorum %3,5‟i ise
Kesinlikle Katılmıyorum yanıtını
vermiĢtir.

Küçük yerel STK‟ların yerel
birlikler, platformlar,
kooperatifler kurarak medya
üzerindeki etkisini ve
görünürlüğünü artırması
gerekmektedir.

ADEP projesi yerel STK‟lar anket
çalıĢması sonuçlarına göre; Yerel
STK‟ların çoğunun web sitesi yoktur,
sosyal medyayı ve mahalli
yaygınlaĢtırma araçlarını kullanmakta
yetersizdirler seçeneğine katılımcıların
%32,3‟ü Kesinlikle Katılıyorum, %40,8‟i
Kısmen Katılıyorum %17,4‟ü Fikrim Yok

Yerel STK‟lara ilgili kamu
kurumları, birlikler, daha güçlü
STK‟lar ve platformlar
tarafından etkili iletiĢim
eğitimleri verilmelidir.

1.ADEP platform, ilimizde
en büyük yerel STK‟
dayanıĢması ve güç birliği
olma yolundadır. STK‟ların
ADEP platform web
sitesinde ki yayınları yerel
medya ile de
paylaĢılacaktır.
2.Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında hedef STK‟ların
medya ile iliĢkilerini
güçlendirmeye yönelik
pratik bilgiler verilecek,
önerilerde bulunulacaktır.
ADEP projesi kapsamında
yerel STK‟lara iletiĢim ve
iĢbirliği eğitimleri verilmiĢ
olup ayrıca adaptasyon
çalıĢmaları yapılacaktır.
Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında hedef STK‟lara
bazı örnek sosyal medya

stratejisi yoktur.

%4,5 „i Kısmen Katılmıyorum %5 „i ise
Kesinlikle Katılmıyorum yanıtını
vermiĢtir.

Yerel STK‟ların
diğer STK‟lar,
ĠĢletmeler, Ağlar,
kamu kuruluĢları
ve gönüllü
kuruluĢlarla
iĢbirlikleri yeterli
düzeyde değildir.

Sivil toplumun geliĢmiĢlik
düzeyinin önemli bir göstergesi
sivil toplum aktörlerinin birbirleri
ile ne derece iletiĢim ve iĢbirliği
içinde olduklarıdır. Bu
bağlamda ülkedeki STK‟ların
büyük çoğunluğu son üç ay
içinde en fazla 5 sivil toplum
kuruluĢu ile toplantı, bilgi-belge
paylaĢımı veya iĢbirliğinde
bulunmuĢtur (sırasıyla %42,
%45 ve %48). Bunun yanında
önemli bir kısmının ise hiçbir
kuruluĢla teması olmamıĢtır
(sırasıyla %17, %25 ve %29).
Uluslararası düzeyde ise
STK‟ların yarıdan fazlasının
yurtdıĢında yerleĢik ya da
faaliyet gösteren bir sivil toplum
kuruluĢu ile hiçbir iletiĢim veya
iĢbirliği olmamıĢtır (%58 ve
%63) (STKA, 2009). Bu veriler
sivil toplum kuruluĢlarının
faaliyetlerini birbirlerinden
oldukça kopuk ve bağımsız
yürüttüklerine iĢaret etmekte,
sektör olma farkındalıkları ve
birlikte hareket edebilme becerileriyle ilgili soru iĢaretleri
yaratmaktadır. Kaynak:
Uluslararası sivil toplum
endeksi projesi Türkiye ülke
raporu, II
ADEP projesi yerel STK‟lar
anket çalıĢması sonuçlarına
göre; Yerel Yerel STK‟ların
diğer STK‟lar, ĠĢletmeler, Ağlar,
kamu kuruluĢları ve gönüllü
kuruluĢlarla iĢbirlikleri yeterli
düzeydedir seçeneğine
katılımcıların %2,5‟i Kesinlikle

1.Hem merkezi hükümet ve
hem de yerel yönetimlerin
STK‟larla iliĢkilerini
düzenleyen yasal çerçeve
geniĢletilmeli,kamu kuruluĢları
ve yerel yönetimler STK‟ların
ihtiyaç,beklenti ve sorunlarına
karĢı daha duyarlı hale
getirilmedir.
2.Yerel STK‟ların
platformlar,ağlar,birlikler ve
sosyal kooperatifler kurarak
etkinliklerini artırmaları
gerekmektedir.

sayfaları üzerinden pratik
eğitimler verilecek,
alternatif sosyal medya
araçlarını kullanmaları
teĢvik edilecektir.
1.Projemizde web tabanlı
bir yerel STK‟lar platformu
oluĢturularak üye STK‟ların
etkinlikleri artırılmıĢtır.
2.ADEP projesi
kapsamında STK‟lar
referans
kaynaklar(AraĢtırma
raporları, Ġyi örnekler,
Adaptasyon kriterleri,
STK‟lar için rehber, ADEP
platform web sitesi)
üretilmiĢtir
3.Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında hedef STK‟ların
yöneticileri ile projemiz
kapsamında hazırlanan iyi
örnek ve uygulamalar
raporu incelenerek, diğer
STK‟lar, ĠĢletmeler, Ağlar,
kamu kuruluĢları ve gönüllü
kuruluĢlarla iĢbirlikleri için
her STK‟ düzeyinde
yapılabilecek pratik
çalıĢmalar belirlenecek ve
bu çalıĢmalarda STK‟lara
rehberlik edilecektir.

Yerel STK‟ların
proje yapma ve
uygulama
kapasitelerinin
zayıf olması,
ulusal ve
uluslararası
iĢbirliklerini
olumsuz
etkilemektedir.

Katılıyorum, %10,9‟u Kısmen
Katılıyorum %21,9‟u Fikrim Yok
%36,3‟ü Kısmen Katılmıyorum
%28,4‟ü ise Kesinlikle
Katılmıyorum yanıtını vermiĢtir.
Özellikle bazı uluslararası fon
kaynaklarının diğer STK‟larla
iĢbirliğini Ģart koĢmasının
projeler çerçevesinde iletiĢim
ve iĢbirlikleri kurulmasını
sağladığı, ancak bu iliĢkilerin
proje bitiminden sonra devam
etmediği bildirilmektedir. Bu
veriler sivil toplum
kuruluĢlarının faaliyetlerini
birbirlerinden oldukça kopuk ve
bağımsız yürüttüklerine iĢaret
etmekte, ortak bir alanı
paylaĢma farkındalıkları ve
birlikte hareket edebilme
becerileriyle ilgili soru iĢaretleri
yaratmaktadır.
Kaynak: Uluslararası sivil
toplum endeksi projesi Türkiye
ülke raporu, II

Yerel STK‟lara proje
hazırlama ve uygulama
eğitimleri verilerek
,uluslararası proje ortaklıkları
teĢvik edilerek,iĢbirliği
kapasiteleri artırılmalıdır.

1.ADEP platform web sitesi
uluslararası kuruluĢların da
üyeliğine açıktır. Böylece
yerel STK‟ların web sitesi
üzerinden yurt dıĢındaki
benzer kuruluĢlarla iletiĢim
ve iĢbirliği kurması,
ortaklıklar oluĢturması
kolaylaĢacaktır.
2.Proje kapsamında
düzenlenen eğitimlerde
kısmen PaydaĢ STK‟lara
proje hazırlama, uygulama
ve ortak arama eğitimleri
verilmiĢtir.
3.Adaptasyon
çalıĢmalarında STK‟ların
proje hazırlamnları
konusunda teĢvik edilmesi
sağlanacak, proje
hazırlama süreçlerinde
rehberlik edilecek,uluslar
arası kuruluĢlarla iĢbirliği
kurmaları için destek
sağlanacaktır.

YEREL STK’LARIN DOĞRU YÖNETĠġĠMLE ĠLGĠLĠ SORUNLARI, ÇÖZÜMLER VE ADAPTASYON KRĠTERLERĠ
ÇÖZÜMLER VE ADAPTASYON KRĠTERLERĠ
SORUNLAR

GÖSTERGELER VE KAYNAKLAR
GENEL ÇÖZÜM
ÖNERĠLERĠ

STK‟larda
kurumsallaĢma
yetersizdir.

DDB verilerine göre STK‟ların
birçoğunun stratejik plan veya
politikaları bulunmamaktadır.

Yerel STK‟larda
çoğunlukla profesyonel
çalıĢanlar
bulunmamaktadır.

2018 yılı itibariye, derneklerde tam
zamanlı çalıĢan sayısı:41.221, yarı
zamanlı çalıĢan sayısı: 4.628 proje
zamanlı çalıĢan sayısı:18.352‟dir.
KAYNAK: DERBĠS 2019
Türkiye de STK‟ların %57 sinde ücretli
çalıĢan bulunmazken, STK‟ların
yaklaĢık %41‟i de 6 ile 20 gönüllü
çalıĢandan oluĢmaktadır.
KAYNAK:TÜSEV/ATÖLYE:STEP 2011
MaaĢlı çalıĢanı bulunan STK‟ların
%85‟i maaĢlı çalıĢan kapasitesini,
gönüllü çalıĢanı bulunan STK‟ların ise
%71‟i bu alandaki kapasitelerini
yetersiz olarak değerlendirmektedir.
KAYNAK: TÜSEV/ATÖLYE: STEP
2011

Yerel STK‟lar çoğunlukla
maaĢlı ve gönüllü
çalıĢanların
kapasitelerini doğru ve
yeterli bir Ģekilde
değerlendirememektedir.

Kamu kurum ve
kuruluĢları, yerel
yönetimler ve karar alıcı
kuruluĢlar yerel STK‟ları
karar alma sürecine
yeterince dahil
etmemektedir.

ADEP projesi yerel STK‟lar anket
çalıĢması sonuçlarına göre; Kamu
kurum ve kuruluĢları, yerel yönetimler
ve karar alıcı kuruluĢlar yerel STK‟ları
karar alma sürecine yeterince dahil
etmektedir seçeneğine katılımcıların
%5,9‟u Kesinlikle Katılıyorum, %10,9‟u
Kısmen Katılıyorum %11,9‟u Fikrim
Yok %31,7 si Kısmen Katılmıyorum
%39,6 si ise Kesinlikle Katılmıyorum
yanıtını vermiĢtir.

Yerel STK‟larda kurum
kültürü anlayıĢı yeterli

ADEP projesi yerel STK‟lar anket
çalıĢması sonuçlarına göre; Yerel

Yerel STK‟lara yerel
otoriteler tarafından
onların stratejik plan
hazırlama
kapasitelerini
arttıracak eğitimler
verilmelidir.
Kamuda çalıĢan
profesyonellerin
STK‟larda kısmi
zamanlı çalıĢmalarına
izin verecek yasal
düzenlemeler
yapılmalıdır.

Yerel STK‟lara Kamu
kurumları, yerel karar
alıcılar,birlikler ve
platformlar tarafından
Ġnsan kaynakları
kapasitesinin kulanımı
konusunda eğitimler
verilmeldir.
Özellikle yerel
yönetimlerin sosyoekonomik ve sosyo –
kültürel konularda
geliĢtirecekleri karar
alma süreçlerine,
düzenleyecekleri
projeler, etkinlikler ve
eğitimlere ilgili
STK‟ları dahil
edecekleri somut
mevzuat
düzenlemeleri
yapılmalıdır.
Yerel STK‟lara
KurumsallaĢmanın

PROJEYE ÖZEL
ADAPTASYON
KRĠTERLERĠ
ADEP projesi çerçevesinde
uygulanan eğitimlerde
paydaĢ STK‟lara stratejik
plan eğitimleri verilmiĢtir.

Projemizde kamudan emekli
kısmi zamanlı çalıĢanlar ile
diğer profesyonellerin
PaydaĢ STK‟lara
adaptasyon çalıĢmaları ile
Aktif Katılım, Demokratik
GeliĢim, Doğru YönetiĢim ve
etkili iletiĢim konularında
katkı sağlamaları için
çalıĢmalar planlanmıĢtır.
Projemizde kamudan emekli
kısmi zamanlı çalıĢanlar ile
diğer profesyonellerin
PaydaĢ STK‟lara
adaptasyon çalıĢmaları ile
Aktif Katılım, Demokratik
GeliĢim, Doğru YönetiĢim ve
etkili iletiĢim konularında
katkı sağlamaları için
çalıĢmalar planlanmıĢtır.
ADEP platform yerel karar
alıcılar ve yerel yönetimlerin
karar alma sürçlerine
katılımı için bir toplumsal
baskı aracı olarak
kullanılacaktır.
2.Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında hedef STK‟ların
özellikle yerel karar alma
süreçlerine katılımı ile ilgili
eğitici ve teĢvik edici
çalıĢmalar yapılacaktır.
ADEP projesi eğitimlerinde
kurumsallaĢma ve kurum

düzeyde geliĢmemiĢtir.

Yerel STK‟larda denetim
mekanizması etkili bir
Ģekilde iĢlemektedir

Yerel STK‟larda
gönüllülerin yasal bir
tanımı yoktur.

Yerel STK‟lar ekonomik
nedenlerle teknolojik
yeniliklere adaptasyon
sağlayamamakta, bu
durum onların çağdaĢ
normlara adaptasyonunu
zorlaĢtırmaktadır.

Yerel STK‟ların en
önemli sorunu mali ve
ekonomik sorundur.

STK‟larda kurum kültürü anlayıĢı
yeterli düzeydedir seçeneğine
katılımcıların %4,0‟ı Kesinlikle
Katılıyorum, %14,9‟u Kısmen
Katılıyorum %20,4 „ü Fikrim Yok %39,8
si Kısmen Katılmıyorum %20,9 „u ise
Kesinlikle Katılmıyorum yanıtını
vermiĢtir.
ADEP projesi yerel STK‟lar anket
çalıĢması sonuçlarına göre; Yerel
STK‟larda denetim mekanizması etkili
bir Ģekilde iĢlemektedir seçeneğine
katılımcıların %10‟u Kesinlikle
Katılıyorum, %12,9‟u Kısmen
Katılıyorum % 19,9‟u Fikrim Yok
%34,3‟ü Kısmen Katılmıyorum %22,9‟u
ise Kesinlikle Katılmıyorum yanıtını
vermiĢtir.

Türkiye de gönüllülük tanımını içeren,
gönüllülerin haklarını ve çalıĢma
koĢullarını belirleyen bir mevzuat ya da
politika belgesi yoktur. Dolayısıyla
gönüllülük yasal olarak
tanınmamaktadır.
KAYNAK:TÜSEV/ATÖLYE: Sivil
Toplum Ġzleme Raporu 2013
Teknolojik altyapı açısından
bilgisayar sahibi derneklerin
bölgesel dağılımı büyük
farklara iĢaret etmektedir:
bilgisayar sahibi derneklerin
neredeyse yarısı (%43)
Marmara Bölgesi‟nde
bulunurken diğer bölgelerde bu
oran %3‟e kadar düĢmektedir.
Kaynak: Uluslararası sivil
toplum endeksi projesi Türkiye
ülke raporu,II

Sivil toplum kuruluĢlarının
faaliyetlerini son derece kısıtlı
mali imkânlarla

geliĢtirilmesi ve kurum
kültürü anlayıĢının
yaygınlaĢması için
eğitimler verilmelidir.

kültürü konusu iĢlenmiĢtir.
Adaptasyon çalıĢmaları
sırasında ise hedef
STK‟larda kurumsal yapının
oluĢturulması/geliĢtirilmesi
için teĢvik edici çalıĢmalar
yapılacaktır.

Yerel STK‟larda
Ģeffaflığı artıracak ve
iç denetimi daha etkin
bir Ģekilde mümkün
kılacak mekanizmalar
geliĢitirlmesi için politik
karar alıcıların
STK‟ların tüzüklerinde
daha etkin
düzenlemeleri zorunlu
kılmaları ve etkin bir
denetim iĢletmeleri
gerekmektedir.
Devlet gönüllülerin
haklarını,çalıĢma
koĢullarını ve rollerini
belirleyecek yasal
düzenlemeler
yapmalıdır.

Projemiz için uygun değildir.
DıĢ etkenlere bağlıdır.

1.Kamu yerel
STK‟ların teknolojik
araçlara eriĢimini
kolaylaĢtıracak
tedbirler almalı, nakdi
ve/veya ayni katkı
sağlamalıdır.
2.STK‟ların çeĢitli forn
kaynaklarına eriĢimi
kolaylaĢtırılarak,
teklojiye eriĢimi
mümkün kılınmalıdır.
3.Yerel STK‟ların proje
yapma ve uygulama
kapasiteleri artırılarak,
bu yolla teknolojik
altyapılarını
geliĢtirmeleri için
destekler
sağlanmalıdır.
1.Devletin bir kısım
sivil toplum
kuruluĢuna kamu
yararı statüsü

1.Projemizde oluĢturulan
web platformu yerel
STK‟ların kullanımına
açılmıĢtır.
2.Proje
kapsamında yerel STK‟lara
kullanabilecekleri fon
kaynakları ile ilgili bilgiler
verilmiĢtir.
3.Yerel STK‟ların projeler
yoluyla fon kaynaklarına ve
teknolojiye eriĢim
kapasitelerini artırmak için
proje hazırlama ve
uygulama eğitimleri
verilmiĢtir.

Projemiz için uygun değildir.
DıĢ etkenlere bağlıdır.

Projemiz için uygun değildir.
DıĢ etkenlere bağlıdır.

KurumsallaĢamama
yerel STK‟ların geliĢimini
engellemektedir.

Yerel STK‟ların çoğunda
Ģeffaflık zayıftır, Yerel
STK‟larda hesap
verebilirlik yetersizdir.

gerçekleĢtirdikleri
görülmektedir. STK‟ların
neredeyse yarısının (%44,6)
yıllık gelirleri 10.000 TL‟nin
altında-dır. Ayrıca %15,7 gibi
önemli bir kesiminin yıllık
gelirlerinin 2.000 TL‟nin altında
olduğu, 200.000 TL‟nin
üzerinde geliri olan
kuruluĢların ise %8,8‟i
geçmediği görülmektedir
(YADA, 2010).STK‟lara göre
en önemli sorunlarının baĢında
mali sıkıntılar gelmektedir ve
bu durum kaynakların
yetersizliği kadar sürdürülebilir
olmamasıyla da yakından
iliĢkilidir. Kaynak: Uluslararası
sivil toplum endeksi projesi
Türkiye ülke raporu,II
STK‟ların çoğunda resmi bir yönetim
organı olmasına rağmen, gittikçe artan
bir kurumsallaĢma ihtiyacı ve talebi
bulunmakta, fakat bu
kurumsallaĢmanın nasıl olacağına dair
bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle
ilerleme kaydedilememektedir.
Türkiye‟de demokratik yapılanma, ileri
derecede katılım, hukuk devletinin
kurumsallaĢtırılması, Ģeffaflık, cevap
ve hesap verebilirlik, yönetiĢimde
paydaĢlık, etkililik ve verimlilik, stratejik
vizyon gibi iyi yönetiĢim ilkelerinin
uygulanmasının sivil toplumu geliĢtirici
etkisi düĢünüldüğünde (Gündoğan,
2004)yönetiĢimdeki kurumsallaĢma
probleminin önemi daha da ortaya
çıkmaktadır. KAYNAK:
TÜSEV/ATÖLYE: Sivil Toplum Ġzleme
Raporu 2013

vermesi, diğer
STK‟ların
mağduriyetine yol
açmaktadır. Bu
nedenle tüm STK‟ların
üye sayıları oranında
kamu desteği almasını
sağlayacak
mevzuatlar
geliĢtirilmelidir.
Arsa-bina tahsisi, ayni
ve nakdi
destekler,yardım
toplayabilme gibi
konularda tüm yerel
STK‟lar
desteklenmelidir.

STK‟lara
kurumsallaĢma için
kamu kurumları ve
yerel yönetimler
tarafından harici
destekler
sağlanmalıdır.

ADEP projesi kapsamında
düzenlenecek adaptasyon
çalıĢmaları ile hedef
STK‟ların
kurumsallaĢmasına katkı
sağlanacaktır.

ġeffaflık açısından
incelendiklerinde STK‟ların
%70,6‟sı mali bilgilerinin
kamuya açık olduğunu
belirtmiĢlerse de, bu bilgilere
nasıl ulaĢılabileceği
konusunda farklı cevaplar

Denetleyici kurumlar
STK‟ların Ģeffaflık ve
hesap verebilirlik
kapasitesini artırmak
için yasal,denetimsel
ve eğitimsel tedbirleri
geliĢtirmelidir.

ADEP projesi kapsamında
düzenlenecek adaptasyon
çalıĢmaları ile hedef
STK‟ların Ģeffaflık ve hesap
verebilirlik kapasiteleri
artırılacaktır.

Yerel STK‟ların sivil
toplum alanı ile ilgili
istatistiklere ve bilgilere
eriĢimi sınırlıdır.

vermiĢlerdir. Örneğin, %30
mali bilgilerine raporlarından,
bir diğer %30 çalıĢanlarına
sorarak, %34 ise web
sitesinden ulaĢılabileceğini
belirtmiĢlerdir (STKA, 2009).
KAYNAK: TÜSEV/ATÖLYE:
Sivil Toplum Ġzleme Raporu
2013
Türkiye de sivil toplumun geliĢimi için
sivil toplum alanı ile ilgili istatistikleri
sistematik Ģekilde toplayıp kamuya
açık Ģekilde paylaĢılması gerekiyor.
Sivil toplumun geliĢmesi için elveriĢli
ortamın izlenmesi projesi –Bölgesel
rapor
Hırvatistan haricinde Batı balkanlar ve
Türkiye de sivil toplum ve kamu
arasında istiĢare süreçlerine geri
bildirim sağlayan bir mekanizma
bulunmamaktadır. Sivil toplumun
geliĢmesi için elveriĢli ortamın
izlenmesi projesi –Bölgesel rapor

Türkiye de STK-kamu
iĢbirliği için bir strateji
oluĢturulmamıĢ olması
Yerel STK-Kamu
iliĢkilerini olumsuz
etkilemektedir.

Kamu kuruluĢlarında yeterli insan
kaynakları kapasitesinin ve fonların
olmaması batı balkanlar ve Türkiye de
STK-kamu iĢbirliğinin geliĢmesini
engelleyen temel sebeplerden biridir.
Sivil toplumun geliĢmesi için elveriĢli
ortamın izlenmesi projesi –Bölgesel
rapor
Türkiye de sivil toplum kamu iĢbirliğine
dair bütüncül bir politika ve strateji
bulunmamaktadır. Sivil toplumun
geliĢmesi için elveriĢli ortamın
izlenmesi projesi –Bölgesel rapor
Türkiye de sivil toplum-kamu
iliĢkilerinden sorumlu merkezi düzeyde
bir kamu kurumu bulunmamaktadır.
Sivil toplumun geliĢmesi için elveriĢli
ortamın izlenmesi projesi –Bölgesel
raporu

TÜĠK, Dernekler
Dairesi BaĢkanlığı ve
diğer ilgili kurumların
Türkiye de sivil
toplumun geliĢimi için
sivil toplum alanı ile
ilgili istatistikleri
sistematik Ģekilde
toplayıp kamuya açık
Ģekilde paylaĢılmaları
gerekmektedir.

Projemiz için uygun değildir.
DıĢ etkenlere bağlıdır.

1STK-Kamu iĢbirliği
konusundaki yasal
altyapı geliĢtirilmelidir.

Projemiz için uygun değildir.
DıĢ etkenlere bağlıdır.

KOMĠSYONLAR
Aktif Katılım
Komisyonu(AKK)
Demokratik geliĢim
komisyonu(DGK)
Etkili ĠletiĢim
Komisyonu (ETĠK)
Doğru YönetiĢim
Komisyonu (DYK)
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