
                              
                  
 
 
 
 

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
ortaklaşa finanse edilmektedir.  

 
Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu 

İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi 

Bu Hibe Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmekte olup  
STGM, TÜSEV ve YADA tarafından uygulanmaktadır. Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının 
içeriğinden yalnızca TÜSEV sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. 

 

 

  

Sivil toplumun ortak beklentisi:  
Daha eşitlikçi ve şeffaf kamu kurumları 

 

Sivil Toplum kamunun eşitlikçi, tarafsız ve şeffaf olmasını bekliyor 

 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği 
(STGM) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) ile birlikte yürüttüğü “Türkiye’de Sivil 
Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” Projesi 
kapsamında Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. STK’lar 
arasındaki iletişim eksikliğine dikkat çekilen toplantıda, kamu kurumlarının STK’larla 
keyfi ve seçici bir şekilde ilişki kurduğu, çoğulcu, bağımsızlıklarına saygılı, eşitlikçi ve 
şeffaf  şekilde davranmadığı vurgulandı. TÜSEV Proje Koordinatörü Selen Lermioğlu 
Yılmaz, kamu kuruluşlarının sivil toplumu eşit paydaş olarak görmesi, tarafsız ve 
şeffaf olması yönünde beklentinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.  
 

TÜSEV, Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği bir dizi toplantı ile sivil toplum 

kuruluşu temsilcilerinin kamu kurumlarıyla çalışma konusundaki deneyim, sorun ve 

beklentilerini paylaşıyor.  Gerek sivil toplum örgütlerinin gerekse kamunun üzerinde 

anlaştığı “Davranış İlkeleri”nin belirlenmesi için TÜSEV proje ekibi tarafından 

bugüne kadar 12 farklı ilden, (Adana, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Hakkâri, İstanbul, 

İzmir, Muş, Nevşehir, Ordu, Trabzon, Van) 118  farklı sivil toplum kuruluşundan, 150 

temsilci ile görüşüldü. Bu istişare toplantıları sonucunda sivil toplumun kamu ile olan 

ilişkilerinde benzer deneyimlerle karşılaştıkları ortaya çıktı.  

Örgütlenme özgürlüğü güvence altına alınmalı 

Diyarbakır’da 7 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya 13 farklı 

STK’dan 16 kişi katıldı. Toplantıya, Kibele Kadın Çevre Kültür Kooperatifi, Türkiye 

Küçük Millet Meclisi, KAMER, Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği, Sivil Toplum 

Geliştirme Merkezi Derneği, Toplumsal İnisiyatifi Oluşturma Derneği, Batman Kent 

Konseyi, Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürüdürülebilir Kalkınma Derneği, Anne 

Çocuk Eğitim Vakfı, Diyarbakır Bedensel Engelliler ve Spor Kulübü, Diyarbakır Kent 

Konseyi Engelli Meclisi, Hebun LGBT Derneği ve İnsan Hakları Derneği’nden 

temsilciler katıldı.  

  

http://www.tusev.org.tr/
http://www.siviltoplum-kamu.org/tr/proje-hakkinda/proje-ozeti
http://www.siviltoplum-kamu.org/tr/proje-hakkinda/proje-ozeti
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Farklı tematik alanlardan gelen hak temelli STK temsilcileri kamu kurumlarıyla 

ilişkilerine dair olumlu ve olumsuz tecrübelerini paylaştılar.  

Toplantıda konuşan TÜSEV Proje Koordinatörü Selen Lermioğlu Yılmaz; “Yaptığımız 

toplantılarda sivil toplumun en fazla dile getirdiği beklenti, kamu kuruluşlarının sivil 

toplumu eşit paydaş olarak görmesi, tarafsız ve şeffaf olması yönünde. Sivil toplumun  

ortaklaşa dile getirdiği diğer önemli konu ise örgütlenme özgürlüğünün güvence 

altına alınması için gereken yasal düzenlemelerin uygulanmasıdır" dedi.  

STK’lar arasındaki iletişim güçlenmeli  

Yılmaz, sivil topluma da rol ve görevlerin düştüğünü ifade ederek; “150 sivil toplum 

temsilcisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde katılımcılardan sivil toplumun kendi 

arasındaki iletişimin yeteri kadar güçlü olmadığına yönelik yorumlar aldık. Sivil 

toplumun kendi aralarındaki iletişimi güçlendirip taleplerini net bir şekilde ortaya 

koymaları, savunuculuk becerilerini arttırmaları gerekiyor. Kamuyla başlattıkları 

süreçleri iyi takip etmeleri ve taleplerinde ısrarcı olmaları gerektiği de toplantılarda 

sıkça dile getirilen ortak görüşlerden oldu” dedi.    

Yılmaz, kamunun sivil toplum ile diyalog sürecine yasal ve uygulamadaki mevcut 

sorunları tespit ederek çözüm geliştirmesinin beklendiğini, kamunun bu yönde kaynak 

ayırmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.  

          Toplantıda konuşulan konular ve önerilerden öne çıkanlar: 

 Kamuda sivil toplum konusunda bilgi ve farkındalığın olmadığı bir ortamda 
STK’ların sürekli ilişki kurabilecekleri bir birimin eksikliği, 

 Kamu kurumlarının STK’larla keyfi ve seçici bir şekilde ilişki kurduğu, çoğulcu, 
bağımsızlıklarına saygılı, eşitlikçi ve şeffaf  şekilde davranmadığı, 

 Mevcut mevzuatın STK’ların elverişli bir ortamda faaliyet gösterebilmelerinde 
yetersiz kaldığı ve uygulamada sorunlara yol açtığı, 

 STK’ların ise çalışma alanlarına dair uzmanlıklarını geliştirmeleri, kendi 
alanlarında bilgi ve çözüm önerileri üreten, savunuculuğunu ve takibini yapan 
kurumlar haline gelmeleri gerekliliği dile getirildi. 

İstişare toplantılarının raporlarına www.siviltoplum-kamu.org adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

http://www.siviltoplum-kamu.org/
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TÜSEV hakkında detaylı bilgi için: İnanç Mısırlıoğlu, inanc@tusev.org.tr 

Proje hakkında detaylı bilgi için: Selen Lermioğlu Yılmaz, selen@tusev.org.tr  

Zeynep Balcıoğlu, zeynep@tusev.org.tr 

http://www.siviltoplum-kamu.org/tr/ 

TÜSEV’i twitter’dan takip etmek için: @tusev, @stkizleme 

www.tusev.org.tr 
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