
Öneriler

• STK’lara yönelik kurumsallaşma, iyi yönetişim, kaynak geliştirme ve fi-
nansman konularında eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülmelidir.  

• Kamu tarafından STK’lara sağlanan mali desteğin daha şeffaf hale gelmesi için 
AB standartlarında başvuru ve uygulama kriterlerinin tüm bakanlıklar tarafından 
kullanılması gerekmektedir. 

• STK’ların kamu fonlarından daha fazla yararlanabilmeleri için yalnızca 
STK’ların faydalanacağı bir kota oluşturulması gerekmektedir.

• Türkiye’de hibe veren vakıfların sayısı arttırılmalı ve bu vakıfların hibe verdik-
leri alanlar çeşitlendirilmelidir.

• Özel sektörün sivil toplum kuruluşlarına mali desteği için elverişli bir ortam 
oluşturmayan mevcut vergi yasalarının sosyal sorumluluk ve bağışçılığı teşvik 
edici hale getirilmesi gerekmektedir.  

• Özel sektör, kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerine yönelik hedef ve önce-
liklerini belirleyerek kurumsal sosyal sorumluluk politikaları geliştirmelidir.

   4. Araştırma 

Mevcut Durum

• YÖK veritabanından derlenen bilgilere göre 2002-2010 yılları arasında der-
nek ve vakıflarla ilgili 264 tez çalışması yapılmıştır. Bu konuda yapılan yüksek 
lisans ve doktora tez sayısı 2002 yılında 16 iken 2010 yılında 49’a ulaşmıştır 
(YÖK, 2011).
• Türkiye çapında sayıları 165’e ulaşan devlet ve vakıf üniversiteleri, üniversite-
sivil toplum ilişkilerinin gelişmesi, ortak araştırmalar ve projeler yürütülmesi ve 
gönüllü programlarının gelişmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.
• Üniversiteler sivil toplumla ilgili akademik çalışmalarını farklı düzeylerde ku-
rumsallaştırmaktadır. Mevcut durumda üniversiteler kapsamında kurulan ve sivil 
topluma yönelik çalışan merkezlerin sayısı sınırlıdır.
• Giderek artan sayıda üniversite son yıllarda gönüllülük, toplumsal duyarlılık 
gibi adlar altında programlar geliştirerek öğrencilerini ve çalışanlarını STK’larda 
gönüllülük yapmaya veya sosyal bir proje geliştirmeye teşvik etmektedir.
• Öğrencilerin toplumun güncel sorunlarını belirleyip çözüm üretmeye yönelik 
projeler hazırlamasını amaçlayan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi 2006 yılı 
itibariyle Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programlarına eklenmiştir. 

Öneriler

• Üniversitelerde öğrenci kulüpleri aracılığıyla yapılan toplumsal duyarlılık ve 
sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalar desteklenerek üniversiteler ve STK’lar 
arasındaki iletişim ve işbirliği geliştirilmelidir.
• Üniversitelerde sivil toplumla ilgili konularda daha fazla akademik toplantı 
ve etkinlik yapılmalı, üniversite ve STK’lar projelerini yürütürken birbirlerinin 
tecrübe ve bilgisinden faydalanmalıdır.

• Sivil toplum konusunda yapılan 
tez çalışmalarının %15’i sivil top-
lumu Avrupa Birliği ve demokratik-
leşme çerçevesinde ele almaktadır. 
(YÖK, 2011)
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   1. Yasal Çalışmalar 

Mevcut Durum

• Avrupa Birliği üyelik sürecinde değiştirilen Dernekler ve Vakıflar Kanunların-
da yapılan değişiklikler olumludur. 
• Dernekler Kanunu, Yardım Toplama Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunları’nın uygulamalarında sıkıntılar yaşanmaya devam etmektedir.
• Mevzuatta sivil toplum kuruluşu tanımı bulunmamaktadır. Bu eksiklik her 
kamu kuruluşunun kendi tanımını oluşturmasına ve STK’ların diğer kuruluşlar-
dan ayrıştırılamamasına neden olmaktadır. 
• Türkiye’de kamu kaynaklarıyla kurulan ve kamu yetkilileri tarafından yöne-
tilen vakıf veya dernekler için özel bir tüzel kişilik tanımlanmamıştır. Bu vakıf 
ve dernekler diğer STK’larla aynı şartlarda çalışmakta, hibe programları ve kamu 
desteklerinden faydalanabilmektedir. 
• Mevcut mevzuatta sadece hibe vermek amacıyla bir vakıf veya dernek kurul-
ması mümkün değildir. Bu durum, STK’lara kaynak yaratmada önemli potansiye-
li olan sosyal yatırım vakıfları gibi modellerin gelişmesini engellemektedir.
• Vakıf ve derneklerin örgütlenme özgürlüğüyle ilgili karşılaştığı sınırlamalar 
genellikle cezalar ve denetim kapsamındaki uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 
Yurtdışından fon alan, hak temelli çalışan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge-
lerinde faaliyet gösteren STK’ların daha sık denetlendiği, adli uygulamalara maruz 
bırakıldığı ve idari konularda zorluk yaşadığı gözlemlenmiştir. 
• Türkiye’de Kamu-STK ilişkilerinin çerçevesini belirleyecek genel bir politika 
ya da mekanizma henüz oluşmamıştır. İlişkiler genellikle tek taraflı ve davet 
yoluyla gerçekleşmektedir.
• Kamunun diyalog içinde olduğu STK’ları belirlemesinde adil ve eşit koşullar 
bulunmadığı gözlemlenmektedir.
• Bireylerin ve STK’ların kamudan bilgi almaları için önemli bir mekanizma 
olan Bilgi Edinme Kanunu’nun uygulamasında ortak yöntemler kullanılmadığı ve 
uygulamada aksaklıklar yaşandığı tespit edilmiştir.
• Genel kanının aksine vakıf ve derneklerin vergilendirilmesi büyük ölçüde ger-
çek kişilerin vergilendirilmesi ile aynıdır. Vakıf ve dernekler Kurumlar Vergisi 
mükellefi değildir, ancak iktisadi işletmeleri olan vakıf ve derneklerin bu işletme-
lerinin faaliyetleri Kurumlar Vergisi’ne tabidir.
• Vakıflar için vergi muafiyeti dernekler için kamu yararı statüsü uzun ve bürokra-
tik bir süreç sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla verilmektedir, dolayısıyla siyasi bir 
karardır.  Bu statü dahi vakıf ve derneklere kısıtlı fayda ve ayrıcalık sağlamaktadır.
• Yardım Toplama Kanunu, sivil toplum kuruluşlarının yardım toplamalarını 
düzenlemekten ziyade zorlaştırmaktadır.

Öneriler

• Dernekler Kanunu daha özgürlükçü bir yaklaşımla yeniden düzenlenmelidir.
 

• Yardım Toplama Kanunu yürürlükten kaldırılmalı veya STK’ların yardım top-
lama faaliyetlerine özgürlük getirici bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.
• Evrensel kriterler doğrultusunda belirlenmiş bir sivil toplum kuruluşu tanımı 
mevzuata eklenmeli; bu tanımın dışında kalan kamu vakıf ve dernekleri için ayrı 
bir statü tanımlanmalıdır.

• 2000-2010 arasında dernek 
sayısı %40 oranında artmıştır. 
(DDB, 2011)

• 2010 yılında vakıfların %12,5’i 
idari para cezasına çarptırılmıştır. 
(VGM, 2011)

• “... bir LGBTT derneği 2006-
2009 yılları arasında 8 kez denetime 
uğradığını ve bunun sıradan bir 
insan hakları derneğine uygulanan 
denetim sayısının çok üzerinde ol-
duğunu belirtmiştir” (Uluslararası 
Af Örgütü  2011)

• “Ege Sanayi Odası Vakfı’nın 10 
sene süren vergi muafiyeti kazan-
ma süreci gazete haberinde ‘müca-
dele’ olarak nitelendirildi.” (Yeni-
gün Gazetesi, 2011)

• Türkiye’de vakıfların %5’i ver-
gi muafiyeti statüsüne, dernekle-
rin  %0.4’ü kamu yararı statüsüne 
sahiptir. (VGM, 2011) (DDB, 2011)

• Mevzuatta yapılacak değişikliklerle hibe verilmesinin ve yalnızca hibe vermek 
amacıyla vakıf veya dernek kurulmasının önü açılmalıdır. 
• Vakıf ve dernekler için esasa ilişkin denetim sistemi yerine beyan sistemine da-
yalı bir denetim esas kılınmalıdır. Dernek ve vakıfların faaliyetlerinin sadece ka-
nunlar bağlamında suç teşkil edip etmediği kontrol edilmeli, ortaya çıkan suçlar 
Terörle Mücadele Kanunu yerine Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir.
• Vakıf ve derneklere uygulanan cezalara yönelik uygulamalar yeniden düzen-
lenmeli ve hafifletilmelidir.
• Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin şartlarını ve şe-
killerini düzenleyen şeffaf ve hesapverebilir mekanizmalar oluşturulmalı ve 
süreçler tanımlanmalıdır. 
• Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik değiştirilerek 
STK’ların görüşlerinin yasama süreçlerinde dikkate alınması ve stratejik planlama 
süreçlerine katılımlarını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.
• 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine 
Dair Kanun yürürlükten kaldırılmalıdır.
• Vergi Muafiyeti/Kamu Yararı statüsü AB üyesi diğer ülkelerde olduğu gibi sivil 
toplum kuruluşları kurulurken başlangıçtaki amaç, varlık ve kapasite gibi değer-
lerine bakılarak verilmelidir.
• Vergi Kanunları’nda değişiklik yapılarak gerçek kişilerin ve özellikle ücret-
li çalışanların bağışlarının vergiden düşülebilmesi mümkün kılınmalı, gerçek ve 
tüzel kişilerin bağışlarının vergiden indirilebilecek tutarları arttırılmalı, vakıf ve 
derneklerin amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla kurdukları iktisadi işletmeler 
Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulmalı, vakıf ve dernekler Katma Değer Vergisi, 
Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Damga Vergisi ile Noter Harçları’ndan 
muaf tutulmalıdır. 

 2. Uluslararası İlişkiler

Mevcut Durum

• Son mevzuat değişiklikleri ile birlikte STK’lara uluslararası faaliyetlerde bulunur-
ken kamu makamlarından “izin almak” yerine “bildirim yapma” esası getirilmiştir.
• Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Türkiye’de STK’ların en fazla iletişim kur-
duğu ve işbirliği yaptığı uluslararası kuruluşlardır. 
• Yurtdışında kurulmuş ve/veya faaliyet gösteren kuruluşların ülkemizde faaliyet 
göstermeleri izine tabidir. Türkiye’de şube veya temsilcilik açmak isteyen birçok 
kuruluşun başvuruları uzun süre dikkate alınmamakta veya cevap verilmemekte, 
bazı kuruluşlar ise uzun uğraşlar sonucunda başvurularına cevap alabilmektedir.
• Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına en yüksek miktarda mali destek Avru-
pa Birliği tarafından sağlanmaktadır. Çeşitli büyükelçilikler, uluslararası özel va-
kıflar (Amerikan, Alman vakıfları gibi), Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler’e 
bağlı ajanslar sivil toplum kuruluşlarına mali destek sağlayan uluslararası bağışçı 
kuruluşlar arasındadır.   
• Sivil toplum kuruluşlarının büyük bir kısmı kaynak geliştirme, insan kay-
nakları ve yabancı dil kullanımı konularındaki kısıtlı kapasiteleri dolayısıyla 
Avrupa Birliği fonlarına ve uluslararası kuruluşların mali destek programlarına 
başvuru yapamamaktadır. 

• 2010 yılı içinde 4.577 vakıftan 
yalnızca 104’ü uluslararası ça-
lışmalar yaptığını beyan etmiştir 
(VGM, 2011).

• Türkiye’deki sivil toplum kuru-
luşları 2003-2011 yılları arasında 
Amerika’daki kuruluşlardan top-
lam 93 hibe aracılığıyla 11.982,186 
dolarlık bağış almıştır (Foundation 
Center, 2011).

Öneriler

• Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen uluslararası kuruluşlara karşı sürege-
len şüpheci yaklaşım terk edilerek; uluslararası kuruluşların şube/temsilcilik 
açmaları kolaylaştırılmalıdır.
• Uluslararası sivil toplum diyaloğunu arttırmak için STK’ların teknik kapasite-
leri geliştirilmeli ve altyapı eksiklikleri giderilmelidir.
• STK’ların uluslararası ağlara ve toplantılara katılımı teşvik edilmeli, iyi örneklerin 
paylaşımı ve değişim programları gibi karşılıklı öğrenme süreçleri desteklenmelidir.
• STK’ların yurtdışından aldıkları yardımı kullanabilmeleri için gerekli olan bil-
dirim uygulamasından toplu yıllık beyan uygulamasına geçilmelidir.
• Türkiye’de şubesi ya da temsilciliği olan uluslararası kuruluşlardan alınan 
hibeler yurtdışından elde edilen gelir olarak değerlendirilmemeli ve beyana 
tabi tutulmamalıdır.
• STK’lar hayata geçirdikleri projelerin izleme ve değerlendirme raporlarını in-
ternet sitelerinde paylaşmalı ve  şeffaflık konusunda taviz vermemelidirler. 

   3. Kurumsal Kapasite 

Mevcut Durum

• STK’ların %41’lik kısmında insan kaynakları 6-20 gönüllü çalışandan oluş-
maktadır (TÜSEV, 2011).
• STK’lar cinsiyet eşitliği ve sendikalaşma gibi konularda kendi içlerinde olumlu 
bir tablo sergilememektedir. 
• STK’ların %46,4’ünün internet sitesi bulunmaktadır (YADA, 2010). Bu sitele-
rin birçoğunun aktif olmadığı ya da güncellenmemiş olduğu gözlemlenmektedir. 
• STK’ların karar alma süreçlerinde ve kendi içlerinde demokratik ya da ka-
tılımcı olduklarını söylemek henüz mümkün değildir. STK’ların iç meselelerini 
ilgilendiren kararlar genellikle yönetim kurulu seviyesinde alınmakta, çalışanların 
ya da gönüllülerin karar alma süreçlerine katılımı gerçekleşmemektedir.
• Türkiye’de STK’ların en önemli sorunu ve öncelikli ihtiyaçları kaynak geliştir-
mek ve mali sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. 
• Türkiye’de STK’ların başlıca mali kaynakları arasında üyelik aidatları, bireysel 
bağışlar, kamu destekleri, yerli şirketlerin yaptığı bağışlar ve sponsorluk çalışma-
ları yer almaktadır. 
• Bakanlıkların mali destek sağlayacakları projeleri belirlemek için kullandık-
ları ortak başvuru şekilleri bulunmamaktadır. Başvuru süreçleri ve kriterlere yö-
nelik ortak uygulamaların eksikliği kararların ve süreçlerin şeffaflığına dair soru 
işaretleri yaratmaktadır. 
• Dünya Bağış Endeksi 2010’a göre bireysel bağışlar açısından incelendiğinde, 
Türkiye 153 ülke içinde 134. sırada yer almıştır. 
• Türkiye’de vatandaşların %80’i geleneksel ve dini sebeplerle, akrabalarına veya 
yakınlarına bağış yapmaktadır. Bu bağışların büyük çoğunluğu (%86) ihtiyaç sahip-
lerine doğrudan yapılan, küçük miktarda ve düzensiz bağışlardır (TÜSEV 2006).
• Eğitim, dezavantajlı gruplar ve çevre özel sektörün sponsorluk ya da bağış yo-
luyla destek verdiği öncelikli alanlar arasında yer almaktadır. Özel sektörün hak 
temelli çalışmalara ise ilgi göstermediği gözlemlenmektedir.

• Haziran 2011 itibariyle vakıf-
larda toplam  ücretli çalışan sayısı 
13.064’tür (VGM, 2011). Dernekler-
de ise toplam 23.250 kişi istihdam 
edilmektedir (DDB, 2008).

• STK’ların %60’ı sivil toplumun 
cinsiyet ayrımcılığı yaptığını (Toros, 
2007); %93’ü ise sendika üyeliği 
bulunan çalışanı olmadığını belirt-
mektedir (TÜSEV, 2011).

• STK’ların %79’u mali kapasi-
telerini sürdürülebilir veya hedef-
lerini gerçekleştirmede yeterli bul-
mamaktadır (TÜSEV, 2011).

• STK’ların öncelikli mali kaynak-
larını üyelik aidatları (%33) oluştu-
rurken, hizmet/bedelli satışla elde 
edilen gelirler (%5) ve kamu kay-
nakları (%6) Türkiye’deki STK’ların 
gelirleri arasında oldukça sınırlı yer 
tutmaktadır (TÜSEV, 2011).

• Sosyal Destek Programı, proje 
teklifleri tutarının en az %25’inin 
STK’lar ve kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşları tarafından yü-
rütülen projelere verilmesi zorunlu 
tutulan tek kamu desteğidir.


