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1. GİRİŞ
Sivil toplum kuruluşları, toplumsal gelişmeyle birlikte, devletlerin toplumun geneline
sundukları kamu hizmetlerinin daha da ileri bir seviyeye taşınmasında çok önemli görevler ifa
etmektedir. Sivil toplum kuruluşları, toplumsal veya yerel düzeyde problemleri tespit edebilme,
var olan sorunları ve karşılaşılan kriz durumlarını iyileştirebilme ve çözebilme, sosyal hizmetler
için iş birliğinde bulunabilme, toplumsal çıkarları savunabilme gibi özellikleriyle yapıcı ve
işlevsel kamu politikaları oluşturulması konusunda çok önemli aktörler haline gelmiştir.
Sivil toplumun gelişmesi için uygun bir ortamın oluşturulması, bir ülkenin gelişmiş bir
demokrasiye ulaşması için gerekli ön koşullardan birisidir. Kamu yararı amacı doğrultusunda
kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesinde devlet yetkilileri ve sivil
toplum kuruluşları arasında etkin bir iş birliği ortamının oluşturulması, vatandaşlarının
hizmetinde olan modern bir devletin temel özellikleri arasındadır.
Bu kapsamda Türkiye’de sivil toplum alanına yönelik önemli yasal ve idari düzenlemeler
2000’li yıllar ile başlamış ve özellikle 2004 yılında yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler
Kanunu ile beraber sivil toplum alanına yönelik önemli düzenlemeler getirilmiştir.
Bu anlayışla 2003 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı kurularak faaliyete geçirilmiş ve sivil
toplum kuruluşlarının iş ve işlemleri emniyet birimlerinden alınarak sivil bir birim tarafından
yürütülmeye başlanmıştır. Bu yapılanmayı destekleyecek idari ve yasal pek çok düzenleme de
hayata geçirilmiştir. Sivil toplum alanında yapılan bu reformların bir sonucu olarak ortaya çıkan
hem nicelik hem de niteliksel gelişmeye uygun bir teşkilatlanma yapısı oluşturmak maksadıyla,
13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
misyonunu tamamlayan Dernekler Dairesi Başkanlığı kapatılmış ve yerine Sivil Toplumla
İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye'de
sivil toplum kuruluşları için yönetim, denetim ve rehberlik işlevlerini yürütmeye devam
etmekte olup, sivil toplum kuruluşlarının tümünde faaliyetlerinin verimliliğini artırabilmek için
merkezi ve yerel düzeyde kapasitesini güçlendirmeye devam etmektedir. Bu amaçla; etkin,
etkili, mevzuata hakim ve karar alma süreçlerine katılan bir STK yapısının oluşturulması
amacıyla STK’ları idari ve mali alanda desteklemeye devam etmektedir.
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü,
 Merkezde; Sivil Toplum İstişare Kurulu, 1 Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile 7 Daire
Başkanlığı,
 İllerde; İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü,
 İlçelerde; İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü/Büro Şefliği olarak teşkilatlanmıştır.
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2. MİSYON, VİZYON ve ORTAK DEĞERLER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Misyon
Temel hak ve hürriyetleri esas alarak; iç güvenlik, kıyı ve
karasularının emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve
güvenliği, göç politikaları oluşturma, kamu hizmetlerinin
koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini tesis etme,
afetlere dirençli toplum oluşturma, nüfus ve vatandaşlık
hizmetlerini sunma ve sivil toplumu destekleme görevlerini
insan odaklı ifa etmek.
Vizyon
Güvenli Türkiye.

SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Misyon
Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum
oluşumuna katkıda bulunmak, sivil topluma rehberlik ederek
ortak akla ulaşmak, değişen ve gelişen koşullara uyum
sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline
gelmektir.
Vizyon
Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı
demokrasinin kökleşmesine, toplumun yaşam kalitesinin
yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.
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Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, küresel ölçekte genel kabul görmüş evrensel
değerleri, ülkemizin milli ve manevi değerlerini önceleyecek şekilde kabul etmekte olup küçük
ve büyük ölçekli tüm faaliyetlerini sürdürülebilir bir biçimde aşağıda yer alan ortak değerlere
uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Adalet
Şeffaflık ve
Hesap
Verebilirlik

Yenilikçililk
(İnovasyon)

Yeni
Nesillere
Karşı
Duyarlılık

DEĞERLER

Katılımcılık

Etik

Kapsayıcılık

Liyakat

Adalet - Topluma ve STK’lara sunduğu hizmetlerin tüm vatandaşlara hiçbir konuda ayrım
gözetmeden adil bir şekilde sunulmasını taahhüt eder.
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik - Sivil toplum sektöründeki tüm hizmetlerinde ve kaynakların
etkin kullanımında topluma karşı her konuda açık ve şeffaf olunmasını ve hesap verme
sorumluluğunu esas kabul eder.
Etik - Sivil toplum hizmetlerinin evrensel düzeyde kabul görmüş hukuki ve sosyal normlar
çerçevesinde yürütülmesini esas kabul eder.
Kapsayıcılık – Anayasa ve kanunlara uygun bir şekilde toplumun tüm kesimlerinin
ihtiyaçlarını gözeterek hizmet sunmayı esas kabul eder.
Yenilikçilik - Sivil topluma dönük hizmetlerin sunumunda küresel ölçekte en iyi uygulamaların
dikkate alındığı modern ve çözüm odaklı yöntemlerin uygulanması esasını kabul eder.
Yeni Nesillere Karşı Duyarlılık ve Hassasiyet – Çocukların ve gençlerin sivil toplum bilinci
içerisinde gönüllülük faaliyetlerine katılması ve dayanışma ruhuna sahip olması için tüm çabayı
göstereceğini kabul eder.
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Liyakat - Hizmet alıcıların talep, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında ve tüm faaliyetlerin
yürütülmesinde mesleki yetkinlik ilkesinin hâkim olmasını esas kabul eder.
Katılımcılık – Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlık sürecinde de olduğu
gibi tüm paydaşların mevcut süreçlere dâhil edilmesini ve katılımcı bir şekilde faaliyet
göstermeyi esas kabul eder.
3. AMAÇ ve KAPSAM
Genelde sivil toplum kuruluşlarını özelde ise Bakanlığımızın Sivil Toplumla İlişkiler Genel
Müdürlüğü aracılığıyla doğrudan hizmet sunduğu tüzel kişiliği haiz kişi toplulukları olan
dernekleri kapsayan “Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğünün ve STK’ların insan kaynağının geliştirilmesi, sektör genelindeki nitelikli
STK’ların sayı ve ağırlığının artırılması, Genel Müdürlüğün toplum ile iletişim ve etkileşim
mekanizmalarının geliştirilmesi ve bu yolla toplum nezdinde bilinç ve farkındalığa katkı
sunulması, İçişleri Bakanlığının teşvik ve destekleriyle uyum arz edecek şekilde vatandaşlara,
teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanılarak daha hızlı, kaliteli, dinamik ve nitelikli hizmet
verilmesi ve bir bütün olarak sivil toplum sektörünün, toplumsal sorunların yenilikçi ve
sürdürülebilir bir şekilde çözüme kavuşturulmasında topluma ve ekonomiye katkı sunulmasını
amaçlamaktadır.
Strateji Belgesi ve Eylem Planı; güçlü, çeşitli, çoğulcu ve sürdürülebilir bir sivil toplum için
uygun ortamın oluşturulması ile sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm
kesimlerinin daha etkin katılımının sağlanması amacıyla sivil toplumu ilgilendiren 10 stratejik
amaç ve 24 stratejik hedefi kapsamaktadır.
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4. DAYANAK
Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın yasal dayanakları ve üst politika belgeleri;

Yasal Dayanaklar
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (263'üncü madde)

Dayanak Teşkil Eden Üst Politika Belgeleri

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı (2019 – 2023)

5. SİVİL TOPLUM STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI HAZIRLIK SÜRECİ
Sürekli gelişen ve değişen bir alan olan sivil toplum alanına yönelik kapsamlı düzenleme yapma
ihtiyacı uzun yıllardır dile getirilmektedir. Kalkınma planlarında, kamu kurumlarının ve
özellikle STK’ların çalışmalarında bu husus çok sık vurgulanmaktadır. Sivil Toplum Strateji
Belgesi ve Eylem Planının hazırlık sürecinde de faydalanılan bu çalışmalar özetlenecek olursa;
Sivil toplum kuruluşlarının kalkınma planlarında kapsamlı bir şekilde yer alması ilk kez 10.
Kalkınma Planında (2014-2018) “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” başlığı altında olmuştur. 10.
Kalkınma Planının sivil toplum kuruluşları ile ilgili durum analizinde; toplumsal bütünleşme
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ve yardımlaşmada önemli rol oynayan, kalkınma sürecine tüm kesimleri dâhil ederek katılımcı
ve demokratik süreçleri güçlendiren STK’lara yönelik önemli idari ve yasal düzenlemeler
yapılarak örgütlenme hak ve özgürlüğüne daha fazla imkân sağlayan bir ortam oluşturulduğu,
dernek ve vakıfları ilgilendiren mevzuatın iyileştirilerek uygulamada yaşanılan aksaklıkların
giderildiği belirtilmiştir.
11. Kalkınma Planına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında 2018 yılında kamu, STK ve
akademi temsilcilerinden olmak üzere oldukça geniş bir katılımla hazırlanan “Kalkınma
Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu Raporu” sivil toplumun gerek
sorunlarını gerekse de bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini katılımcı bir yöntemle dile
getirmiştir.
2019 – 2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planında ise sivil toplum ayrı bir başlık altında
ele alınmış ve sivil toplumun gelişimi yolunda “Sivil toplum bilincinin gelişmesi, örgütlü sivil
toplumun güçlenmesi, STK’ların saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun bir yapıya
kavuşması ve devletin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması temel amaçtır.”
genel amacı altında oldukça önemli politika ve tedbirlere yer verilmiştir.
Bu kapsamda;
 Demokratik, katılımcı, çoğulcu, şeffaf ve hesap verebilir örgütlü bir sivil toplumun oluşumunu
güçlendirecek düzenlemeler yapılacaktır.
 STK’ların sürdürülebilirliklerine katkı sağlayacak, idari ve mali alanlarda düzenlemeler
gerçekleştirilecektir.
 Sivil toplum-kamu iş birliği güçlendirilecek, kamunun ve STK’ların kapasiteleri
geliştirilecektir.
 Sivil toplum faaliyetlerine yönelik farkındalık artırılacak, bu alandaki araştırmalar
desteklenecektir.1
şeklinde tedbirler 11. Kalkınma Planında yer almıştır.
Görüleceği üzere 10. ve 11. Kalkınma Planlarında sivil toplum alanındaki eksiklikler,
geliştirilmesi gereken yönler ve bu konuda atılacak adımlar gösterilmiştir.
Yine İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planında da sivil topluma ve
sivil topluma yönelik hizmet sunan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne ilişkin önemli
hedeflere yer verilmiştir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planında;

1

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf (E.T. 07.06.2020)
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“Sivil Toplumun Gelişmesine ve Güçlenmesine Destek Olmak.” genel amacı altında;
 …Katılımcı demokrasinin güçlenmesine yönelik olarak karar alma süreçlerinde etkin,
toplumsal sorunlara çözüm üreten, şeffaf ve hesap verebilir bir sivil toplum oluşumuna katkı
sağlanacaktır.
 STK’ların kamu, üniversite ve özel sektör ile iş birliklerinin artırılması desteklenecektir.
 STK’ların fon bulma, proje hazırlama, iç denetim vb konularda kapasitesi güçlendirilecektir.
 STK’ların görünürlüğü artırılacaktır.
 Çocuklar ve gençlerde gönüllülük bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek, STK
faaliyetlerine katılımları teşvik edilecektir.2
hedeflerine yer verilmiştir.
Bu amaçla 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 263’üncü maddesinde “… h) Sivil toplum
kuruluşları, ilgili kurumlar, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde,
görev alanına giren konularda araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, orta ve uzun
vadeli stratejileri belirlemek” hükmü doğrultusunda Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde sivil toplum alanını geliştirilmesi ve daha etkin
bir şekilde politikaların üretilerek uzun vadeli politikaların belirlenmesi amacıyla “Sivil
Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanması gereği hâsıl olmuş ve bu kapsamda
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlık aşamaları, katılımcı ve sistematik bir şekilde
yürütülmüştür. Sivil toplumun tüm bileşenlerini ve paydaşlarını kapsama amacı etrafında Genel
Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ve “Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın
hazırlık sürecine temel veri ve geri bildirim sağlayan faaliyetler aşağıda belirtilmektedir.
5.1.PROJELER
5.1.1. STK’lar İle İş Birliği İçin Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi
(Kamu-STK İş Birliği Projesi) (2017-2019)
 Genel Müdürlüğümüz, Kamu-STK iş birliğini en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla
birçok faaliyet yürütmüş ve yürütmeye de devam etmektedir. Bu faaliyetlerin en
önemlilerinden birisi, Genel Müdürlüğümüz ile birlikte uzun yıllardır sivil toplum alanına
katkı sağlayan bir diğer kuruluş olan ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
kapsamında sivil toplum sektörü lider kuruluşu olan Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğinde
gerçekleştirilen “STK’lar İle İş Birliği İçin Kamu Sektörünün Güçlendirilmesi Teknik

2

https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/strateji/%C5%9EEREF/Stratejik-Yonetim/ICISLERIBAKANLIGI-2019_2023-STRATEJIK-PLANI.pdf (E.T. 07.06.2020)
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Destek Projesi (Kamu-STK İş Birliği Projesi)”dir. AB Başkanlığı gerek bu projede
sağladığı katkı ile gerekse de yürüttüğü diğer çalışmalar ile sivil topluma yönelik mevzuat
çalışmaları, proje/hibe destekleri, sivil toplumun kurumsal olarak gelişiminin sağlanması
gibi farklı konularda hem Genel Müdürlüğümüze hem de STK’lara destek olmaktadır. 2017
– 2019 yılları arasında Genel Müdürlüğümüz ve Avrupa Birliği Başkanlığının eş
faydalanıcılığında yürütülen bu proje ile kamu ve sivil toplum sektörü arasında iş birliği ve
iletişimin geliştirilmesi yolunda güçlü adımlar atılmış olup merkezi ve yerel idare
temsilcilerinin STK’ların karar alma süreçlerine katılımlarını teşvik etme ve destekleme
konusundaki bilgi ve becerileri geliştirilmiştir. Proje kapsamında;
 20 ilde toplam 2000 kamu ve STK temsilcisinin katıldığı Sivil Toplum Günleri
düzenlenmiştir.
 10 ilde Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmaları yürütülmüştür. Yaklaşık 200 kişi ile anket ve
odak grup çalışması yapılmıştır.
 20 ilde, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri personeli, akademisyenler, STK temsilcileri
ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 33 uzmana, eğiticilerin eğitimi verilerek bir eğitimci
havuzu oluşturulmuştur. Bu eğiticiler illerinde 600 kamu ve STK temsilcisine sivil toplum
mevzuatı, Kamu-STK iş birliği vb. konularında eğitim vermişlerdir.
 Türkiye genelinde Bakanlığımızın tüm birimlerinde görevli personeli öncelikli olmak üzere
STK’lar ile ilgili diğer kamu personelinin de yer aldığı 15 pilot ilde eğitim düzenlenmiştir.
Toplam 1500 kamu personeline sivil toplum ve kamu-STK iş birliği konularında eğitimler
verilmiştir.
 AB üyesi 6 ülkeye çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Aralarında kamu görevlileri, STK
temsilcileri, akademisyen ve özel sektör temsilcilerinin de olduğu çalışma ziyaretlerine
toplamda 100 kişi iştirak etmiştir.
 6 yurtdışı Avrupa ülkesine yapılan Çalışma Ziyaretleri sonunda 94 kişinin katılımıyla
“Yurtdışı Çalışma Ziyareti Çalıştayı” düzenlenmiştir.
 Kamu ve sivil toplum temsilcilerinin ihtiyaç duyduğu belge, rapor ve diğer ilgili kaynaklara
erişim sağlayacak olan web tabanlı bir bilgi merkezi kurulmuştur. Bu bilgi merkezi; Genel
Müdürlüğümüz

web

sitesi

bünyesine

alınmıştır.

(https://www.siviltoplum.gov.tr/bilgimerkezi/)
 Yine proje sonrasında proje faaliyetlerine yönelik STK ve kamu temsilcilerinin algısını
ölçmek amacıyla yaklaşık 300 kişi ile anket ve odak grup toplantıları yapılmıştır.
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 Proje kapsamında “STK Algı Raporu”, “Proje Özeti Kitabı”, “AB Ülkelerinde Sivil
Toplum” ve “ Eğitim El Kitabı” olmak üzere toplamda 4 farklı kitap oluşturulmuş ve ülke
çapında ilgili kurum temsilcilerine dağıtımı yapılmıştır.
5.1.2.Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi I-II (2020-2021)
Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve 11. Kalkınma Planının “Sivil toplum bilincinin
gelişmesi, örgütlü sivil toplumun güçlenmesi, STK’ların saydamlık ve hesap verebilirlik
ilkelerine uygun bir yapıya kavuşması ve devletin karar alma süreçlerine etkin katılımının
sağlanması temel amaçtır.” amacı kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen
“Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi” ile gönüllülük, yardım toplama ve bağış
kabulü, sosyal girişimcilik, sivil toplumda şeffaflık ve hesap verebilirlik ve dijitalleşme
konularında yurt dışındaki mevcut durum araştırılmış, anket ve çalıştaylar yapılmış ve bunun
yanı sıra hem Genel Müdürlüğümüz hem de STK’lar için kapasite geliştirme faaliyetleri
uygulanmıştır.
Proje kapsamında 2020 yılında;
 Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için
kamu çalışanlarına yönelik eğitim programı tasarlanmış ve bu amaçla Ankara’da “Kamu
Personeli Eğitim Programı” gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime Genel Müdürlük merkez ve
taşra personelinden toplam 80 kişi katılım sağlamıştır.
 STK’lara yönelik konularda da kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülmüş olup bu kapsamda
2 pilot ilde “Sivil Toplum Buluşmaları” gerçekleştirilmiştir. Her bir buluşmaya kamu,
akademi ve STK temsilcilerinden 70’er kişi olmak üzere toplamda 140 kişi katılmıştır.
 Sivil toplum ve kamu kuruluşlarından paydaşların katılımcıların yer aldığı 2 pilot ilde “Sivil
Toplum Çalıştayları” düzenlenmiştir. Her bir çalıştaya kamu, akademi ve STK
temsilcilerinden 70’er kişi olmak üzere toplamda 140 kişi katılmıştır.
 Proje kapsamında gönüllülük, yardım toplama ve bağış kabulü, sosyal girişimcilik, sivil
toplumda şeffaflık ve hesap verebilirlik ve dijitalleşme konularında yurt dışındaki mevcut
durum araştırılmış ve “Yurt Dışı Mevzuat Raporu” oluşturularak 1000 kopya basılarak ilgili
kurum ve kuruluşlara dağıtımı sağlanmıştır.
14.120 STK temsilcisi ve 308 kamu kurumu temsilcisinin katılım sağladığı çevrimiçi
anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ankete verilen cevaplar ve geri bildirimler sonucunda
hazırlanan “Anket Analiz Raporu” 1000 kopya basılarak ilgili kurum ve kuruluşlara
dağıtımı sağlanmıştır.
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Proje kapsamında 2021 yılında ise;
 Ülkemizin katılımcı demokrasisine ve kalkınma hedeflerine güç katacak sürdürülebilir STK
yapısının oluşturulması doğrultusunda yasal çerçeve çalışmalarına yönelik önerilerin
kapsamlı bir şekilde ele alınması amacıyla Dernekler Mevzuatı, Yardım Toplama
Mevzuatı, Gönüllülük, STK’ların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve STK’lara
Yönelik

Vergisel

Avantajlar

konu

başlıkları

çerçevesinde

alanında

uzman

akademisyenlerden 5 çalışma grubu oluşturulmuştur.
 Oluşturulan çalışma gruplarının çalışmalarını tamamlamaları ardından; kamu, üniversite ve
STK temsilcilerinin katıldığı; 3 pilot ilde “Sivil Toplum Çalıştayları” gerçekleştirilmiştir.
 Tüm bu çalışmaların sonucunda sivil toplum alanına yönelik belirlenen 5 konu başlığında
(Dernekler Mevzuatı, Yardım Toplama Mevzuatı, Gönüllülük, STK’ların Karar Alma
Süreçlerine Katılımı ve STK’lara Yönelik Vergisel Avantajlar) illerde gerçekleştirilen
çalıştaylar sonucunda sahadan gelen görüş ve öneriler alanında uzman akademisyenler
tarafından analiz edilerek taslak mevzuat önerileri Genel Müdürlüğümüze bir rapor şeklinde
sunulmuştur.
5.1.3. Sivil Toplum Araştırmaları Projesi (Dijitalleşme) (2021)
Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüz ile iş birliğinde Hacettepe
Üniversitesi koordinesinde yürütülen “Sivil Toplum Araştırmaları Projesi (Dijitalleşme)” ile
STK’ların kalkınma hedeflerine uygun olarak bilişim alt yapılarının güçlendirilerek
görünürlüklerinin, şeffaflık ve hesap verilebilirliklerinin artırılması ve maliyetlerini daha aza
indirebilmesi, STK’ların dijitalleşen dünyaya uyum sağlaması, STK’ların ve kamu kurum
temsilcilerinin dijital becerilerini artırmaya yönelik iş birliğinin sağlanması, sivil topluma
yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün
sunmuş olduğu kamusal hizmetlerin merkezi ve yerel düzeyde dijitalleşmesinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında;
 Sivil toplum faaliyetlerinin ve Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin dijitalleşmesi üzerine
STK’lar, Genel Müdürlüğümüz ve Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüklerinin katılım
sağladığı yaklaşık 7500 STK ve kamu temsilcisine yönelik anket çalışması yapılmış ve
alanında uzman akademisyenler tarafından anket sonuçları analiz edilmiştir.
 Anket çalışmasının ve yurtdışı iyi uygulama örneklerinden elde edilen veriler kapsamında
kamu ve STK temsilcileri ile “Odak Grup Görüşmeleri” gerçekleştirilmiştir.
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 Ülkemizde sivil toplum alanına yönelik dijitalleşme sağlanabilecek alanları tespit etmek
üzere belirlenecek ülkelerde STK’lara yönelik yurt dışındaki iyi uygulamaların
incelenmesi amacıyla kapsamlı bir yurtdışı iyi uygulama örnekleri araştırması yapılmıştır.
 Elde edilen çıktılar ve veriler ışığında, kamu ve sivil toplum kuruşlarının dijitalleşmesi
ışığında, mevcut durum ve bu durumun geliştirilmesi hususunda görüş alışverişinin
yapılabileceği 2 pilot ilde çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.
 Proje kapsamında yapılan anket, odak grup görüşmeleri, yurt dışı iyi uygulama örnekleri
araştırması ve çalıştaylardan elde edilen geri bildirimler, çıktılar, veriler ve sorun alanlarına
yönelik öneriler ışığında kapsamlı bir “Sivil Toplum Dijitalleşmesi Raporu” ve
“Hizmetlerin Dijitalleşmesi Öneriler Raporu” hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze
sunulmuştur.
 Proje; Ankara’da Kamu, STK ve akademi temsilcilerinden oluşan 1 (bir) günlük “Kapanış
ve Değerlendirme Toplantısı” ile sona erdirilmiştir.
5.1.4. STK İhtiyaç Analizi Projesi (2019)
Genel Müdürlüğümüz tarafından proje desteği verilerek desteklenen ve Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi tarafından yürütülen "STK İhtiyaç Analizi" projesi ile sivil toplum kuruluşlarının
ve STK’lar özelinde derneklerin ihtiyaçlarının analiz edilmesi, karşılaşılan sorunların
belirlenmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması ve ülke genelinde etkin bir sivil toplumun
varlığı için gerekli koşulların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çok aşamalı uzun vadeli bir sürecin
ilk aşaması olarak düşünüldüğünde ise bu çalışmanın somut amacı ülke genelini kapsayacak bir
Sivil Toplum Strateji Belgesi oluşturulması öncesinde sorunların detaylı olarak teşhisi ve
çözümüne yönelik fikirlerin geliştirilmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda sivil topluma yönelik
literatür taraması yapılmış, literatürde öne çıkan sorunların ışığında hazırlanan soru setleri ile
bir anket oluşturulmuş ve Türkiye’nin çeşitli illerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren
derneklerle yüz yüze, telefonla veya link üzerinden katılımcılar ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda elde edilen veriler analiz edilerek bir sonuç çalıştayı
düzenlenmiş ve bu çalıştayda odak grup görüşmeleri de gerçekleştirilerek konunun
derinlemesine analiz edilmesi sağlanmış ve buradan elde edilen analizler de sonuç raporuna
dâhil edilmek üzere değerlendirilmiştir. Çalıştayın amacı, sivil toplum alanında faaliyet
gösteren farklı aktörlerin bir araya gelerek konunun çok boyutluluğuna cevap veren somut ve
uygulanabilir öneriler getirmesidir. Bu çalışmalar ışığında oluşan sonuç raporu Genel
Müdürlüğümüz ile paylaşılarak bu konuda ortaya çıkan veriler somut bir şekilde Stratejik
Belgesi ve Eylem Planı için temel veri oluşturmuştur. Belgeye veri oluşturan bir örneğe yer
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vermek gerekirse, proje kapsamında hazırlanan raporun “4. SORUNLAR ve ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ” başlıklı bölümünde önemli analizlere yer verilmiştir. Bu kısımda özetle şu
ifadelere yer verilmiştir: “…Yapılan analize göre derneklerin karşılaştığı en büyük sorunlar
mali yönetimleri aşamasında gerçekleşmektedir. Sürdürülebilir mali kaynaklara sahip olmayan
dernekler verilen soruya en yüksek oranda finansal desteğe ihtiyaç duydukları yönünde cevap
vermişlerdir. … Katılımcıların verdiği yanıtlara göre en önemli ikinci sorun mevzuat olarak
ortaya çıkmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar içerisinde ağırlıklı olarak bürokratik
engellerden bahsedilmiştir. Dernek yetkilileri tarafından belirtilen bir diğer sorun ise iş birliği
hakkındadır. Gerek derneklerin birbirleri ile gerekse kamu ile iş birliğinin yeterli seviyede
olmamasının sorun yarattığını belirten dernek yetkilileri, bir diğer sorun olarak ortaya çıkan
güvensizlik probleminin de bu sebeple daha da arttığını belirtmişlerdir. Mevzuat geliştirilmesi
konusundan, eğitim verilmesine, hibe çağrılarına başvurudan etkinlik ve faaliyetlere kadar
hiçbir alanda güçlü iş birliği bulunmadığına dikkat çekmişlerdir.”
Yine proje kapsamında 13 ilde STK’lar ziyaret edilmiş ve saha araştırmalarının ardından
gerçekleştirilen çalıştaya ise, ziyaret edilen ve anket uygulamasına katılan STK’lardan ilgili
kişiler davet edilmiştir. 13 farklı ilden STK temsilcisinin katıldığı çalıştayda 5 farklı tematik
alan belirlenmiştir. Eğitim, araştırma ve geliştirme, mesleki dayanışma, gençlik, spor ve kültür,
insani yardım ve insan hakları, kent, çevre ve sağlık başlıkları altında gerçekleştirilen odak grup
toplantılarında araştırma ekibi tarafından belirlenen 4 soru cevaplandırılmıştır. Her bir odak
grupta dernek temsilcilerinin yanı sıra Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerinden katılımcılar
da yer almıştır. Böylelikle soru ve sorunlara iki tarafın bakış açısının da yansıtılması
hedeflenmiştir. Gerçekleştirilen toplantılarda moderatör ve raportörler görev almış, çalıştay
sonucu elde edilen veriler ayrıca bir rapor haline getirilmiştir.
5.2.Vatandaş Memnuniyet Anketleri
81 ilimizde sunulan hizmetlerin anket yöntemi ile araştırılmasına yönelik yürütülen çalışma
kapsamında, illerden kaynak olabilecek veriler Genel Müdürlüğümüze iletilmekte, Genel
Müdürlüğümüzün sunmuş olduğu hizmetler vatandaşlarımız tarafından değerlendirilmekte ve
bu sayede geri bildirimler alınmaktadır.
Bu kapsamda 2019 yılında 9.457, 2020 yılında 11.399 ve 2021 Aralık ayı itibarıyla 16.673
olmak üzere toplamda 37.529 vatandaş memnuniyet anketi gerçekleştirilmiştir.
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5.3. STK Ziyaretleri
Sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurmak, sorunlarını ve çözüm önerilerini yerinde
dinlemek, Kamu-STK İş Birliğini daha da geliştirmek ve karar alma mekanizmalarına sivil
toplum kuruluşlarının katılımını artırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan
“STK Ziyaretleri” kapsamında 2019 yılında 23, 2020 yılında 2241 ve 2021 yılı Aralık ayı
itibarıyla 2491 STK olmak üzere Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüklerimiz tarafından
toplamda 4755 STK ziyaret edilmiştir. Bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları ile istişare
halinde çalışmalara devam edilmektedir.
5.4. Sivil Toplum İstişare Kurulu
Sivil toplum faaliyetleri ile ilgili politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi, kamu ile sivil
toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanması, güçlendirilmesi, sivil
toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sektörde
dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanının
başkanlığında, üniversite temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum
kuruluşları temsilcilerinden oluşan Sivil Toplum İstişare Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul ile
Kamu-STK iş birliğinin ve STK’ların karar alma mekanizmalarına katılımının en üst düzeyde
sağlanması beklenmektedir.
Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesinin 263’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan
09/10/2018 tarihli “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Yönetmelik” ile “Sivil Toplum İstişare Kurulu” nun yapısı düzenlenmiş
olup,
Bu kapsamda “Sivil Toplum İstişare Kurulu Görev ve Çalışma Yönergesi”nin 5’inci
maddesinde; “Sivil Toplum İstişare Kurulu”nun görevleri:
a) Sivil toplum ile ilgili politika oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
b) Kamu ile STK’lar arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanmasına ve
geliştirilmesine yönelik taraflara önerilerde bulunmak,
c) Kalkınma planlarına uygun olarak kısa, orta ve uzun vadeli sivil toplum stratejilerinin
oluşturulmasına ve stratejik planlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum alanındaki gelişmeleri değerlendirmek ve ilgili
kurum kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak,
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d) STK’ların etkinliğinin ve kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlayabilecek teşvik
mekanizmalarını belirlemek ve bu konuda önerilerde bulunmak,
e) Sivil toplum alanında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik istişarelerde
bulunmak,
f) Gönüllülük bilincinin oluşturulması noktasında ilgili kurum ve kuruluşları teşvik etmek,
önerilerde bulunmak,
g) Sivil toplumu ilgilendiren mevzuat çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
h)Toplumun öncelikli sorunlarının çözümü noktasında STK’lar ile istişare etmek ve
tavsiyelerde bulunmak,
ı) Bakan tarafından STK’lar ile ilgili uygun görülen diğer konuları istişare etmek olarak
belirlenmiştir.
Bu amaçla; Sivil Toplum İstişare Kurulu’nun “Gönüllülük” temalı ilk toplantısı, İçişleri
Bakanı Sn. Süleyman SOYLU’nun başkanlığında, 27 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da
gerçekleşmiştir. Toplantıya STK, kamu ve akademisyen temsilcileri olmak üzere birçok farklı
sektörden toplamda 50 kişi katılım sağlamış ve gönüllülük alanına yönelik uzun vadeli
gerçekleştirilecek faaliyetler ve çalışmalar üzerine istişare edilmiştir.
Sivil Toplum İstişare Kurulunun ikinci toplantısı ise, Sn. Süleyman SOYLU’nun başkanlığında
“Yardım Toplama Yönetmeliği ve Dernekler Yönetmeliği Değişikliği” ve “Sivil Toplum
Strateji Belgesi ve Eylem Planı” gündemleri ile 13 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da
toplanmıştır. Toplantıda sivil toplum alanına yönelik gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi
planlanan mevzuat değişiklikleri ile “Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı” üzerine
kapsamlı sunumlar gerçekleştirilmiş ve gündemdeki başlıklara ilişkin STK, kamu ve
akademisyenlerden oluşan kurul üyelerinin görüş ve önerileri alınmıştır.
İstişare Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesinin ardından toplantı esnasında sunumu
gerçekleştirilen Taslak Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı kurul üyeleri ile
paylaşılmış ve Belgeye yönelik görüş, öneri ve katkıları yazılı olarak istenmiştir. Kurul
üyelerinden gelen geri bildirimler Genel Müdürlüğümüzce incelenmiş ve öneriler
değerlendirilmiştir.
5.5. Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi (2021)
Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlık sürecine temel teşkil edecek veri ve
geri bildirim sağlayan tüm bu faaliyetlerin ardından, Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın
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akademik bir bakış açısı ile nihai hale getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce proje
desteği verilerek desteklenen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından yürütülen
“Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi” ile belgenin hazırlık aşaması
tamamlanmıştır.
Proje kapsamında birincil veri elde edilmesi amacıyla iç ve dış paydaş çalıştayları, anket
uygulaması ve yüz yüze mülakat yöntemleri kullanılarak STK, kamu ve özel sektör temsilcileri
ile STK’ların hizmetlerinden faydalanan vatandaşların görüşlerinden faydalanılmıştır. Tüm
paydaşların ilgili süreçlere dahil edilmesini amaçlayan görüş, fikir ve öneri alma aşamalarının
yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı sivil toplum sektörü literatürünü kapsayacak şekilde kapsamlı bir
literatür araştırması yürütülerek dünya genelindeki güncel ve özelikle vizyoner gelişmeler ile
çözüm önerilerine dönük bilgi sahibi olmaya çalışılmıştır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
bünyesinde alanında uzman akademisyenler tarafından akademik esaslarla uyum içerisinde
bilimsel ve etik değerler gözetilerek STK açısından gelişmiş büyük illerimizi de kapsayacak
şekilde saha araştırmaları yürütülerek yerinde gözlem yapma ve sorunlar ile fırsat alanlarını
tespit etme imkânına sahip olunmuştur. Saha çalışması Genel Müdürlük personeli ve STK’lar
olmak üzere iki ayrı şekilde gerçekleştirilmiştir. Tüm dünyada etkisini gösteren salgın sebebiyle
anket uygulamasının çevrim içi bir şekilde gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve örnekleme
tüm STK’lar dâhil edilmiştir. Proje kapsamında anket uygulamasına dâhil olan Genel Müdürlük
personeli ve STK’larla araştırmanın bütünlüğünü korumak adına tüm anket uygulamaları
çevrim içi gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlük personeli ile paylaşılan soru formunda kurumsal yapı, kurumsal öncelikler,
yeni çalışma alanları, stratejik yönetim, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler, kamuda
dijitalleşme ve gelecek perspektifi hakkında sorular sorulmuştur. Tüm Genel Müdürlük
personeli ile paylaşılan anket linki yaklaşık 800 kişiye iletilmiştir.
STK’lara yönelik hazırlanan anket formunda ise stratejik planlama, yasal mevzuat ve devlet
desteği, finansal yönetim ve şeffaflık, iş birliği, gönüllülük ve hayırseverlik, yönetişim, network
geliştirme ve lobicilik faaliyetleri ile performanslarına yönelik başlıklar yer almıştır. Bu
başlıklar altında yer alan sorular ile sektöre ilişkin oluşturulacak olan Strateji Belgesi ve Eylem
Planı’nın genel çerçevesinin oluşturulması hedeflenmiştir. Böylelikle katılımcı bir şekilde
stratejik hedeflerin belirlenerek bu hedeflere yönelik performans göstergelerinin oluşturulması
amaçlanmıştır. Anket linki tüm STK’lara iletilmiş olup 9750 STK temsilcisi ankete cevap
vermiştir.
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Tüm bu çalışmalar ışığında nihai hale getirilen Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı,
temel olarak bütüncül bir yaklaşım içerisinde, stratejik amaçların, hedeflerin ve bu amaçlara
ulaşmaya yönelik faaliyetlerin belirlenmesi çalışmalarında birincil ve ikincil veri
kaynaklarından faydalanılmıştır. Bu kapsamda paydaşlarla yapılan odak grup toplantılarının
yanı sıra sahada gerçekleştirilen faaliyetler süresince sektör izlemelerinden ve sektöre ait
doküman analizlerinden faydalanılmıştır. Planın hazırlık aşamalarında gözlem yapma, görüşme
ve doküman analizi çalışmalarının yanı sıra sivil toplum alanında yapılan akademik
çalışmaların, sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı raporların ve kaynakların taranması gibi
kalitatif araştırma yöntemlerinden de yararlanılmıştır. Ayrıca Planın hazırlanmasına yönelik
araştırmalar yürütülürken nitel araştırma yöntemleri ile birlikte sivil toplum sektörüne ait
istatistiki veriler değerlendirilmiş olup bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarabilmek adına
çalışmada kantitatif araştırma yöntemlerinden de yararlanılmıştır.
Yapılan bu değerlendirmeler ışığında, Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın temel önceliği,
stratejik

amaçları,

hedefleri

ve

faaliyetleri

aşağıdaki

piramitte

sistematik

olarak

gösterilmektedir.

• Temel Öncelik: Etkin, katılımcı
ve çoğulcu bir sivil toplum
alanı oluşturmak

• 10 Stratejik Amaç
• 24 Hedef
• 73 Faaliyet
Piramidin en tepesinde bulunan “Etkin, katılımcı ve çoğulcu bir sivil toplum alanı oluşturmak”
temel önceliğine ulaşabilmek için toplamda 10 stratejik amaç, 24 hedef ve piramidin taban
noktasında ise 73 faaliyet planlanmış bulunmaktadır.
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6. SİVİL TOPLUM MEVZUATI
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde
(263’üncü madde) belirtilen görev ve yetkileri şunlardır:
 Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı dernek, vakıf ve
kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ile temsilciliklerinin kayıtlarını tutmak,
iş ve işlemlerini yürütmek,
 26.03.1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında
Kanun hükümlerine göre kurulan teşekküllerin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,
 Yardım toplama mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 35 inci maddesi kapsamındaki iş ve
işlemler ile vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, vakıf ve sendikaların üst kuruluşlarıyla ilgili
olarak İçişleri Bakanlığına mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kuruluşlar ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek,
 5253 sayılı Kanun kapsamındaki platformlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Görev alanına giren kuruluşlara rehberlik ve danışma hizmeti sunmak, idari, mali ve teknik
destekte bulunmak, bunlarla ortak projeler yürütmek, eğitim ve benzeri konularda iş birliği
yapmak,
 Dernekler ve şubelerinin; derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 3335 sayılı Kanuna göre
kurulan teşekküllerin; yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki
şube ve temsilcilikleri ile 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre verilen her türlü izin ve
faaliyetin denetimini yapmak,
 Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan dernek ve benzeri kuruluşların kayıtlarını
tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek,
değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 Yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen kuruluşların yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı
faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak,
 Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla iş birliği
içerisinde, görev alanına giren konularda araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, orta
ve uzun vadeli stratejileri belirlemek,
 Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak şeklindedir.
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Tablo 1’de ise, derneklere yönelik hukuki statüyü düzenleyen temel mevzuat gösterilmiştir:
Tablo 1: Derneklere Yönelik Temel Mevzuat
No. Mevzuat İsmi
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası Md. 33
İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi Md. 20
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi Md. 11
4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu
Md. 56–117

5253 sayılı Dernekler
Kanunu

5072 sayılı Dernek ve
Vakıfların Kamu Kurum ve
Kuruluşları İle İlişkilerine
Dair Kanun

7.

2860 sayılı Yardım Toplama
Kanunu

8.

3335 sayılı Uluslararası
Nitelikteki Teşekküllerin
Kurulması Hakkında Kanun

9.

3628 sayılı Mal Bildirimi,
Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Kanunu

Açıklama
Dernek kurma, derneğe katılma ve dernekten ayrılma
özgürlüğü hakkındaki hususlar düzenlenmiştir.
Dernek kurma, derneğe katılma ve dernekten ayrılma
özgürlüğü düzenlenmiştir.
Dernek kurma özgürlüğü düzenlenmiştir.
Dernekler ve vakıfların kuruluşu, iş ve işlemleri
düzenlenmiştir.
Dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri,
federasyonlar, konfederasyonlar, merkezleri yurt
dışında bulunan dernekler ve vakıflar ile diğer kâr
amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya
temsilciliklerinin yasak ve izne tâbi faaliyetleri,
yükümlülükleri, denetimleri ve uygulanacak cezalar
ile bunlara ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya
personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve
Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile
bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri
düzenlenmiştir.
Yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların ve
bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerinin
belirlenmesi, yardımın toplanması, kullanılması ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Türk
ve
yabancı
hakiki
veya
hükmi
şahısların Türkiye’de veya yurt dışında kuracakları
uluslararası teşekküllere ilişkin izin süreçleri ve
faaliyetleri düzenlenmiştir.
Kamu yararlı derneklerin yönetim veya denetim
kurulu üyelerinin mal beyanında bulunması
hakkındaki faaliyetler düzenlenmiştir.
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10. 31.03.2005 tarihli Dernekler
Yönetmeliği

11. 08.07.2005 tarihli Gençlik ve
Spor Kulüpleri Yönetmeliği

27.12.1999 tarihli Yardım
12. Toplama Esas ve Usulleri
Hakkında Yönetmelik

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun uygulanması ve
vakıfların bazı işlemleri ile dernekler ve dernek şubesi
veya
temsilciliklerin,
federasyonlar
ve
konfederasyonların, merkezleri yurt dışında bulunan
dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı
gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya
temsilciliklerinin kuruluşu, genel kurul toplantıları,
uluslararası faaliyetleri, yükümlülükleri, izne tabi
faaliyetleri, lokal açmaları, sandık kurmaları ve diğer
hususlar düzenlenmiştir.
Gençlik kulübü, spor kulübü, gençlik ve spor kulübü
adını alan derneklerin organlarının teşkili, görev ve
yetkileri, denetimleri, yapılacak yardımların şekil ve
şartları, üst kuruluş oluşturmaları, gençlik ve spor
faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ile kulüplerin
kayıt ve tesciline ilişkin usul ve esaslar
düzenlenmiştir.
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun
uygulanması, bu Kanun kapsamında yapılacak
işlemlerde izin süreçleri ile düzenlenecek dilekçeler,
makbuz ve biletlerin şekli, kesin hesabın çıkartılması
ve diğer hususlar düzenlenmiştir.

7. SİVİL TOPLUMA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER*
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına ilişkin seçilmiş veriler tablo 2’de gösterilmiştir:
Tablo 2: Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşu Verileri
Dernek Sayısı

Sayı
122.444

Dernek Federasyonu Sayısı

1.302

Dernek Konfederasyonu Sayısı

124

Kamu Yararına Çalışan Dernek Sayısı

357

İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluş Sayısı

30

İzne Tabi Kelime Kullanan Kuruluş Sayısı

511

Türkiye’de Faaliyetine İzin Verilen Yabancı STK Sayısı

140

3335 Sayılı Kanun Kapsamında İzin Verilen Birlik, İş Birliği, Yurt Dışı Üyelik

51

(Uluslararası Teşekküller)
3

*

İstatistiki veriler Ekim 2021 tarihinde siviltoplum.gov.tr adresinden alınmıştır.
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Tablo 3: Dernek, Siyasi Parti ve Sendikalara İlişkin Sayısal Veriler
Türkiye’deki derneklerin nevilerine göre sınıflandırılması aşağıdaki tablo 3’de gösterilmiştir:
Tablo 3: Dernek Nevileri Sınıflandırılması
Sıra
Dernek
Dernek Nevileri
Yüzde
No
Sayısı
1
Mesleki ve Dayanışma Dernekleri
38.376 31,34%
2
Spor ve Spor İle İlgili Dernekler
27.343 22,33%
Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren
3
18.529 15,13%
Dernekler
4
Eğitim ve Araştırma Dernekleri
6.217
5,08%
5
Kültür, Sanat ve Turizm Dernekleri
6.042
4,93%
6
İnsani Yardım Dernekleri
5.663
4,62%
7
Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri
2.740
2,24%
8
Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler
2.663
2,17%
9
Çevre Doğal Hayat Hayvanları Koruma Dernekleri
2.616
2,14%
10
Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim Dernekleri
2.615
2,14%
11
İmar, Şehircilik ve Kalkındırma Dernekleri
1.651
1,35%
12
Hak ve Savunuculuk Dernekleri
1.513
1,24%
13
Engelli Dernekleri
1.400
1,14%
14
Düşünce Temelli Dernekler
1.107
0,90%
15
Kamu Kurumları ve Personelini Destekleyen Dernekler
1.037
0,85%
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanında Faaliyet Gösteren
16
826
0,74%
Dernekler
17
Yurt dışı Türkler ile Dayanışma Dernekleri
668
0,55%
18
Uluslararası Teşekküller ve İş Birliği Dernekleri
627
0,51%
19
Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri
473
0,39%
20
Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler
325
0,27%
21
Çocuk Dernekleri
14
0,01%
Tablo incelendiğinde Türkiye’de %31,34’lük oran ile en çok “mesleki ve dayanışma
dernekleri”nin faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bunu %22,33 ile “spor dernekleri”nin ve
%15,13 ile “dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler”in takip
ettiği görülmektedir.
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Türkiye’de faaliyet gösteren derneklerin yıllara göre artış sayısı aşağıdaki grafikte

122.444

121,522

118,430

114,410

110,914

108,217

102,642

96,725

91,891

84,996

81,907

78,713

76,326

72,704

80,000

70,900

100,000

69,740

120,000

88,010

140,000

106,416

gösterilmiştir:
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40,000
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0

Türkiye’de dernek sayılarının yıllara göre değişim oranları tablo 4’te gösterilmiştir:
Tablo 4: Yıllara Göre Dernek Sayıları Değişim Oranları
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Sayı

Artış Sayısı
69.740
70.900
72.704
76.326
78.713
81.907
84.996
88.010
91.891
96.725
102.642
106.416
108.217
110.914
114.410
118.430
121.522
122.444

Artış Oranı
1.160
1.804
3.622
2.387
3.194
3.089
3.014
3.881
4.834
5.917
3.774
1.801
2.697
3.496
4.020
3.092
2.473

1,7%
2,5%
5,0%
3,1%
4,1%
3,8%
3,5%
4,4%
5,3%
6,1%
3,7%
1,7%
2,5%
3,2%
3,5%
2,61%
2%
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Yıllara göre Türkiye’deki derneklerin toplam üye sayıları aşağıda gösterilmiştir:

8,306,207

8,211,042

8,011,265

7,350,803

9,143,852

9,080,662

8,946,166

8,429,410

8,100,083

7,945,351

7,645,586

6,980,626

6,079,237

6,040,756

6,029,066

6,408,579

5,758,873

10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

3,925,244

Yıllara Göre Üye Sayısı

Yıllara göre dernek üye sayılarının değişim oranları tablo 5’te gösterilmiştir:
Tablo 5: Yıllara Göre Dernek Üye Sayıları Değişim Oranları
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Üye Sayısı
3.925.244
5.758.873
6.408.579
6.029.066
6.040.756
6.079.237
6.980.626
7.645.586
7.945.351
8.100.083
8.429.410
8.946.166
9.080.662
9.143.852
7.350.803
8.011.265
8.211.042
8.306.207

Artış/Azalış
1.833.629
721.706
-379.513
11.000
38.481
901.389
664.960
299.756
154.732
329.327
516.756
134.496
62.920
-1.793.049
660.462
199.777
95.165

Yüzde Değişim
46,71%
12,53%
-5,91%
0,18%
0,63%
14,82%
9,52%
3.92%
1,94%
4,06%
6,13%
1,50%
0,69%
-19,60%
8,98%
2,49%
1,15%
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Toplam faal dernek sayısı ve üye istatistikleri tablo 6’da gösterilmiştir:
Tablo 6: Türkiye’deki Derneklerin Sayısı ve Üye İstatistikleri
Faal Dernek Sayısı
Derneklere Üye Olan Kişi Sayısı
Derneklere Üye Olan Kadın Sayısı
Derneklere Üye Olan Erkek Sayısı

122.444
8.306.207 (Türkiye Nüfusunun % 9,7’si)
1.573.941 (Toplam Üye Sayısının % 20’si)
6.732.266 (Toplam Üye Sayısının % 80’i)

Türkiye’deki derneklerin 2010-2019 yılları arasındaki toplam gelirleri aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir:

YILLARA GÖRE GELİR TOPLAMI (TL)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

23,258,317,975.27
20.835.441.782,48
16.384.837.082,6

12.297.689.903,4
10.947.968.479
9.198.800.514,8
7.824.773.370,1
6.013.473.962,7
6.254.639.632,7
5.169.711.913,1
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Dernek gelirlerinin yıllara göre değişim oranları ise tablo 7’de gösterilmiştir:
Tablo 7: Yıllara Göre Dernek Gelirleri Değişim Oranları
Yıl
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Gelirler Toplamı
5.169.711.913,1
6.254.639.632,7
6.013.473.962,7
7.824.773.370,1
9.198.800.514,8
10.947.968.479
12.297.689.903,4
16.384.837.082,6
20.835.441.782,48
23.258.317.975,27

Artış/Azalış
1.084.927.719,6
-241.165.670
1.811.299.407,4
1.374.024.144,7
1.749.167.964,2
1.349.724.424,4
4.087.147.179,2
4.450.604.669,88
2.422.876.192,79

Yüzde Değişim
20,98%
-3,85%
30,12%
17,55%
19,01%
12,32%
33,23%
27,16%
11,62%
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Coğrafi bölgelere göre derneklerin dağılımı ve nüfus yoğunluğu dağılımı tablo 8’de
gösterilmiştir:
Tablo 8: Derneklerin Bölgelere Göre Dağılımı
Bölge
Dernek Sayısı
Dernek Oranı
Nüfus Oranı
42.678
34,86%
30,26%
Marmara
22.441
18,33%
15,95%
İç Anadolu
16.133
13,18%
12,91%
Ege
14.484
11,83%
9,88%
Karadeniz
12.199
9,96%
12,74%
Akdeniz
7.813
6,38%
10,56%
Güneydoğu Anadolu
6.686
5,46%
7,70%
Doğu Anadolu
Ülke genelinde hem nüfus yoğunluğu olarak hem de dernek sayısı olarak Marmara Bölgesi ilk
sırayı almaktadır. Marmara Bölgesindeki toplam dernek sayısı 42.678’dir. Marmara Bölgesini
22.441 dernekle İç Anadolu ve 16.133 dernekle Ege Bölgesi izlemektedir. Hem nüfus
yoğunluğu olarak hem de dernek sayısı olarak en seyrek bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi olarak
karşımıza çıkmaktadır.
8.GZFT ANALİZİ
Aşağıdaki tabloda Türkçeye “GZFT Analizi” (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)
olarak da geçen SWOT analizi kapsamında sivil toplum sektörüne ilişkin güçlü ve zayıf yönler
ile tehditler ve fırsatlar incelenmiştir. Analiz aşamasında sektörde ve kurum içerisinde yapılan
tespitler daha sonra ele alınacak hedef kartları oluşturulurken göz önünde bulundurulmuştur.
Sivil Toplum GZFT Analizi
Tablo 9: Sivil Toplum GZFT Analizi
İç Analiz

Dış Analiz

Strengths/Güçlü Yönler Weaknesses/Zayıf Yönler
 Tarihsel olarak köklü
bir

sivil

toplum

mali  Kamu

kapasiteler,
 Dernek

anlayışının

merkezi

ve

Threats/Tehditler

kesiminde  Toplumdaki

STK’lar ile ilişkilerin

bireyselleşmenin

geliştirilmesi isteği,

artma eğilimi,

diğer fiziki imkânların  Kamu kurumları ile  Sektöre

bulunması,
 Toplum olarak güçlü
yardımlaşma

 Yetersiz

Opportunities/Fırsatlar

ve

istenilen
bulunmaması,

seviyede

AB

ve

diğer

güvenin

kuruluşların fonlama

edilmesi

duyulan
istismar

dolayısıyla güven
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 Uzmanlaşmış

dayanışma
anlayışının

personelin sayıca az

bulunması,

olması,

 Teknolojik

 Sivil

imkânların

yüksek

olması,
 Proje

topluma

olarak

uygulama  Gönüllü

deneyiminin yüksek

sayısının

olması,

olması,
uzman  Üyelik

ortamının

artırmaları,

zedelenmesi,

 Gelişen iletişim ağları  Gelişen teknolojik
aktif

katılımın

sağlanamaması,

 Alanında

kapasitelerini

sayesinde farkındalık

altyapı

çalışmalarının

iyileştirmelerine

çeşitlendirilebilmesi,

uyum

çalışan  Sektördeki akademik
yetersiz

sağlanamaması,

çalışmaların
artırılması isteği,

aidatları

ve  Sivil toplum alanında

yöneticilerin

bağışların düzenli gelir

yaşanan

teknolojik

bulunması,

haline getirilememesi,

altyapı gelişmeleri,

 Gelişmeye açık bir  Medya ile iletişimin  Sivil toplumda çatı
STK yapısı,
 Nitelikli

düşük düzeyde olması,
yayın  Stratejik ve geleceğe

hazırlama

yönelik planlamaların

kapasitesinin yüksek

düşük seviyede olması

önem

kazanması.

 İç denetime gereken

olması,
 Gelişime

örgütlerin

açık

önemin verilmemesi.

örgütlenme yapısı.

9. PESTLE ANALİZİ
PESTLE analizi bir kurumun ne durumda olduğunu ve gelecekte hangi yöne doğru gideceğini
dış çevredeki gelişmeler kapsamında tespit etmede ve stratejik planlama yaparken kurumun
içinde yer aldığı çevresel faktörleri irdelemede kullanılan önemli bir stratejik araçtır. Bu
bağlamda, politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel açıdan analiz edilmiştir.
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Tablo 10: PESTLE Analizi
Fırsatlar

Politik

● Kamu otoritelerinin
STK’ları destekleyici
politikalara daha fazla yer
vermesi
● AB sürecinin getirdiği
avantajlar

Tehditler

● Bölgesel istikrarsızlıklar
● AB müzakerelerinin
yavaşlaması
● Ülke güvenliğini tehdit
edecek art niyetli politik
girişimlerde STK’ların araç
olarak kullanılması,
kurumsal kapasitelerinin
olumsuz etkilenmesi

Ekonomik

● Ekonomik dengelerin

● STK ve kamu kurumlarının

değişmesi, küresel krizler,

mali olanaklarının

gönüllülük faaliyetlerinin

yetersizliği

daha aktif kullanılması
● Sosyal girişimcilik
alanında aktif derneklerin
artması ile
sürdürülebilirliğin
artırılması
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Sosyal

● Toplumsal hassasiyetlerin
yüksek olması
● Genç neslin gönüllü
faaliyetlere katılımının
sağlanabilmesi
● Gençlerin “sosyal

● STK’larda yer alma
konusunda kazanç
beklentisinin olumsuz
etkisi
● Bazı olumsuz örneklerin
basına yansıması

CV/özgeçmiş”

sonucunda kamuoyundaki

oluşturması aşamasında

olumsuz STK algısı

STK’ların ön plana
çıkabilecek olması

Teknolojik

● DERBİS, PRODES,

● Yazılım tabanlı

SENBİS ve PARBİS

uygulamalara siber saldırı

vasıtasıyla kurumsal

yapılması ihtimali ve

kapasitenin artırılması,

güncellenme sorunları

verilere daha kolay ulaşım
sağlanması
● Sosyal medya aracılığı ile
gönüllülük faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi

Yasal

● Süreçlere uyumlu mevzuat
değişiklikleri

Çevresel

● Karşılaşılan bürokratik
süreçler

● Doğal afetlerin getireceği

● Özel sektörün yarattığı

birlik duygusu ile dernek

çevre tahribatının, sivil

faaliyetlerinin artması

toplumun çabalarıyla
giderilemeyecek ölçüde
büyük ölçekli olması
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10. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF SETİ
10.1. Stratejik Amaç Seti

Sivil Toplum
Mevzuatının
Güncellenmesi

Hayırseverlik ve
Bağışçılığın
Yaygınlaştırılması

Karar Alma Süreçlerine
Katılımda Etkin Sivil
Toplum Yapısının
Oluşturulması

Sivil Toplumda
Dijitalleşmenin
Geliştirilmesi

Stratejik
Amaçlar

STK'ların
Görünürlüklerinin
Artırılması

Şeffaf ve Hesap
Verebilir Sivil
Toplum Yapısının
Oluşturulması

Kamu - STK İş
Birliğinin Tesis
Edilmesi

Sosyal
Girişimciliğin
Geliştirilmesi

Gönüllülüğün
Teşvik Edilmesi
STK'ların
Kurumsal
Kapasitesinin
Güçlendirilmesi
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10.2. Stratejik Hedef Seti
Stratejik Amaç 1. Sivil Toplum Mevzuatının Güncellenmesi
 Hedef 1.1. Kamu yararı statüsünü teşvik etmek üzere mevzuatın güncellenmesi


Hedef 1.2. Sivil toplum mevzuatı alanındaki boşlukların giderilmesi

Stratejik Amaç 2. Sivil Toplumda Dijitalleşmenin Geliştirilmesi
 Hedef 2.1. STK’lara ait iş ve işlemlerin dijital ortama aktarılması
 Hedef 2.2. Derneklere ait defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmasına yönelik altyapı
çalışmalarının tamamlanması
Stratejik Amaç 3. Şeffaf ve Hesap Verebilir Sivil Toplum Yapısının Oluşturulması
 Hedef 3.1. STK’larda iç denetim mekanizmasının ve demokratik yönetim anlayışının güçlendirilmesi
 Hedef 3.2. STK’larda şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi
 Hedef 3.3. Genel kurula sunulacak faaliyet ve denetim kurulu raporlarının usul ve esaslarının belirlenmesi
Stratejik Amaç 4. Kamu-STK İş Birliğinin Tesis Edilmesi
 Hedef 4.1. Kamu STK iş birliğinde tarafların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi.
 Hedef 4.2. Kamunun yürüttüğü projelerde STK’ların paydaş olarak yer alması ve kamunun imkânlarından
faydalanması
Stratejik Amaç 5. Gönüllülüğün Teşvik Edilmesi
 Hedef 5.1. Gönüllülük mevzuatına yönelik yasal düzenleme önerisinin hazırlanması
 Hedef 5.2. Gönüllülüğün desteklenmesi
 Hedef 5.3. Üniversite öğrencilerinin gönüllülük ve sivil toplum alanında faaliyet yürütmelerinin
kolaylaştırılması
 Hedef 5.4. Gönüllülüğün küçük yaşlardan itibaren özendirilmesi
Stratejik Amaç 6. STK’ların Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
 Hedef 6.1. STK’ların fon bulma, proje hazırlama ve kaynak yaratma konularında kapasitelerinin
artırılması
 Hedef 6.2. STK’ların finansal, yönetim ve organizasyon yapılarının güçlendirilmesi
 Hedef 6.3. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından STK’lara verilen hibe/proje desteklerinin etkinliğinin
artırılması
Stratejik Amaç 7. Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi
 Hedef 7.1. Sosyal girişimcilik konusunda hukuki altyapının oluşturulması
 Hedef 7.2. Sosyal girişimcilik konusunda farkındalığın artırılması
Stratejik Amaç 8. STK’ların Görünürlüklerinin Artırılması
 Hedef 8.1. STK’ların faaliyetlerine medya organlarında ve kamuoyunda daha fazla yer verilmesi
amacıyla çalışmalar yürütülmesi
 Hedef 8.2. Önemli gün ve haftalar arasına “Sivil Toplum ve Hayırseverlik Haftası” eklenerek, STK’ların
faaliyetleri konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması
Stratejik Amaç 9. Karar Alma Süreçlerine Katılımda Etkin Sivil Toplum Yapısının Oluşturulması
 Hedef 9.1. Sivil Toplum İstişare Kurulu’nun etkinliğinin artırılması
 Hedef 9.2. Merkezi ve yerel düzeyde STK’ların karar alma süreçlerine katılımının ve etkinliklerinin
artırılması
Stratejik Amaç 10. Hayırseverlik ve Bağışçılığın Yaygınlaştırılması
 Hedef 10.1. Hayırseverlik ve Bağışçılığın toplum tarafından daha fazla benimsenmesi
 Hedef 10.2. Dijital bağışçılığın geliştirilmesi
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11. EYLEM PLANI HEDEF KARTLARI
Stratejik
Amaç

Stratejik Hedef

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

1-3
yıl

STİGM (K)
– Hazine ve
Maliye
Bakanlığı

Adalet
Bakanlığı
–
STK’lar

1.1.2.
Kamu
yararı statüsüne
sahip derneklerin
vergi ve diğer Hazırlanan
ayrıcalıklarının
düzenleme
gözden
önerisi sayısı
geçirilerek teşvik
mekanizmalarının
artırılması

1-4
yıl

Hazine ve
Maliye
Bakanlığı
(K) –
STİGM

Adalet
Bakanlığı
–
STK’lar

1.1.3. Başvuruları
reddedilen
derneklerin
bu
statüyü
Hazırlanan
alabilmeleri için 3
düzenleme
yıllık
bekleme
önerisi sayısı
sürelerinin
gözden
geçirilmesi

1-3
yıl

Faaliyet

Performans
Göstergesi
Saha
araştırması
sayısı

STK’lar ve
kamu
1.1.1.Kamu yararı kurumları ile
statüsüne ilişkin yapılan
şartların gözden koordinasyon
geçirilmesi
toplantı
sayısı
Hazırlanan
düzenleme
önerisi sayısı
1.1.Kamu yararı
1.Sivil Toplum statüsünü teşvik
Mevzuatının
etmek
üzere
Güncellenmesi mevzuatın
güncellenmesi

STİGM

STK’lar

(K): İlgili faaliyetlerin yürütülmesinde birden fazla “sorumlu kurum” olması durumunda (K) ifadesi,
koordinasyonu sağlayacak ana sorumlu kurumu ifade eder.
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Stratejik
Amaç

Stratejik
Hedef

Faaliyet
1.2.1.Sivil toplum
mevzuatı alanında
yasal
boşlukların
giderilmesi amacıyla
çalışmalar yapılması
1.2.2.Yardım
Toplama
Kanunu’nun gözden
geçirilmesine
yönelik çalışmaların
yapılması

Performans
Göstergesi
Saha
araştırması
sayısı
Hazırlanan
düzenleme
önerisi sayısı
Saha
araştırması
sayısı
Hazırlanan
düzenleme
önerisi sayısı

1.2.3.Yapılan dernek
denetimleri
sonucunda idari para
1.2.
Sivil cezası
verilmesini
toplum
gerektiren
bazı
1.Sivil Toplum
mevzuatı
durumların
ortaya
Mevzuatının
alanındaki
çıkması halinde idari Hazırlanan
Güncellenmesi
boşlukların para
cezası düzenleme
giderilmesi uygulanması yerine önerisi sayısı
öncelikle derneğin
uyarılması eksikliğin
giderilmemesi
halinde idari para
cezası uygulanması

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili Kurum

1-3
yıl

STİGM
(K) –
Adalet
Bakanlığı
– Vakıflar
Genel
Müdürlüğü

Valilikler –
Üniversiteler –
STK'lar

1-3
yıl

STİGM

Adalet
Bakanlığı –
Vakıflar Genel
Müdürlüğü –
Valilikler –
STK’lar

1-3
yıl

STİGM
(K) –
Adalet
Bakanlığı

Valilikler –
STK’lar

1-3
yıl

STİGM
(K) –
Gençlik ve
Spor
Bakanlığı

Adalet
Bakanlığı –
STK’lar

Saha
araştırması
sayısı

1.2.4.Derneklerin
borçlanmasının
kurala bağlanmasına
yönelik
yasal
düzenlemelere
ilişkin çalışmaların Hazırlanan
düzenleme
yürütülmesi
önerisi sayısı
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Stratejik
Amaç

Stratejik
Hedef

Faaliyet

Performans
Göstergesi

2.1.1.
STK’lara
hizmet sunumunda
kullanılan
dijital
Dijital araçlarda
araçların (DERBİS,
yapılan
PRODES, SENBİS,
güncelleme sayısı
PARBİS)
geliştirilmesi

2.1.2. Elektronik
ortamda dernek
kurulması

2.Sivil
Toplumda
Dijitalleşmenin
Geliştirilmesi

Elektronik
ortamda kurulan
dernek sayısı

2.1.STK’lara
ait iş ve
2.1.3.Elektronik
işlemlerin
Yapılan e-genel
ortamda genel kurul
dijital
kurul sayısı
yapılması
ortama
aktarılması

2.1.4.Elektronik
ortamda yardım
toplanması

Süre

1-4
yıl

1-3
yıl

STİGM (K)
– İçişleri
Bakanlığı
Bilgi
Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü

STK’lar

1-2
yıl

STİGM (K)
– İçişleri
Bakanlığı
Bilgi
Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü
–
TÜRKSAT

STK’lar

1-2
yıl

STİGM (K)
– İçişleri
Bakanlığı
Bilgi
Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü

Valilikler –
STK’lar

1-3
yıl

STİGM (K)
– İçişleri
Bakanlığı
Bilgi
Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü

STK’lar

Analiz
çalışmaları sayısı

Elektronik
ortamda üye olan
kişi sayısı

İlgili
Kurum

İçişleri
Bakanlığı
Bilgi
Sanayi ve
Teknolojileri
Teknoloji
Genel
Bakanlığı –
Müdürlüğü Üniversiteler
(K) –
– STK’lar
STİGM –
TÜRKSAT

E-yardım
toplama sayısı

2.1.5.Elektronik
ortamda dernek
üyelik işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

Sorumlu
Kurum
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Stratejik
Amaç

Stratejik
Hedef

Faaliyet

Performans
Göstergesi

Süre

STK’lar
ve
kamu kurumları
ile
yapılan
koordinasyon
toplantı sayısı
2.2.1.Teknolojik
altyapı
çalışmalarının
tamamlanması

2.2.2.
Derneklere ait
zorunlu defter
ve belgelerin
elektronik
ortamda
tutulmasına
yönelik STK
temsilcilerine
eğitimler
verilmesi

İlgili
Kurum

1-4 yıl

Bilgi
STİGM (K)
Teknolojileri
– Hazine ve
ve İletişim
Maliye
Kurumu –
Bakanlığı Kamu
İçişleri
Gözetimi
Bakanlığı
Muhasebe
Bilgi
ve Denetim
Teknolojiler
Standartları
Genel
Kurumu –
Müdürlüğü
Üniversiteler
– STK’lar

Sürekli

STİGM (K)
– İçişleri
Bakanlığı
Eğitim
Dairesi
Başkanlığı

Gerçekleştirilen
teknolojik
altyapı çalışma
sayısı

2.2.Derneklere
ait defter ve
belgelerin
2.Sivil
elektronik
Toplumda
ortamda
Dijitalleşmenin
tutulmasına
Geliştirilmesi
yönelik altyapı
çalışmalarının
tamamlanması

Sorumlu
Kurum

Eğitim sayısı

Valilikler –
STK’lar

Eğitimlere
katılan kişi
sayısı
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Stratejik
Amaç

Stratejik
Hedef

Faaliyet

3.1.1.STK
üyelerinin
üye
oldukları STK’ların
karar
alma
mekanizmalarına
katılımının
artırılmasına ilişkin
çalışmalar
yürütülmesi
3. Şeffaf ve
Hesap
Verebilir
Sivil Toplum
Yapısının
Oluşturulması

3.1. STK’larda
iç denetim
mekanizmasının
ve demokratik
yönetim
anlayışının
güçlendirilmesi

3.1.2.Belirlenecek
kriterler
doğrultusunda
STK'ların bağımsız
denetim kuruluşları
tarafından
denetlenmesinin
teşvik edilmesi

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

1-4
yıl

STİGM
(K) –
Vakıflar
Genel
Müdürlüğü

Adalet
Bakanlığı –
Valilikler –
Üniversiteler
– STK'lar

1-4
yıl

Hazine ve
STİGM
Maliye
(K) –
Bakanlığı –
Kamu
Vakıflar
Gözetimi
Genel
Muhasebe
Müdürlüğüve Denetim
Valilikler –
Standartları
Üniversiteler
Kurumu
– STK’lar

Performans
Süre
Göstergesi

Saha
araştırması
sayısı

Hazırlanan
düzenleme
önerisi
sayısı

Bağımsız
denetim
yaptıran
STK sayısı
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Stratejik
Amaç

Stratejik
Hedef

Faaliyet

Performans
Göstergesi

Eğitim
sayısı

3.2.1.Beyanname
düzenleme,
verilerin
açıklanması
ve
bankalar
aracılığıyla yardım
toplanması
konusunda
STK’lara yönelik
eğitimler verilmesi Eğitimlere
katılan kişi
sayısı

3.2.2.Derneklerin
üye
ve
3.Şeffaf ve
3.2.STK’larda bağışçılarının
Hesap
şeffaflık ve
derneğe
ve
Verebilir
hesap
derneğin
Sivil Toplum
verebilirliğin
faaliyetlerine
Yapısının
güçlendirilmesi ilişkin
Oluşturulması
derneklerden bilgi
edinme taleplerinin
karşılanması
amacıyla
düzenlemeler
yapılması

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

STİGM (K)
–
İçişleri
Bakanlığı
Eğitim
Dairesi
Başkanlığı

Valilikler
– STK'lar

Sürekli

Sürekli

Hazırlanan
düzenleme
önerisi
sayısı

1-3 yıl

STİGM

Adalet
Bakanlığı
– STK’lar

3.2.3.
Yapılan
denetimler sonucu
hazırlanan dernek
denetim
Derneklere
raporlarının
gönderilen
derneğe
rapor sayısı
bildirilmesine
yönelik
çalışmaların
gözden geçirilmesi

1-3 yıl

STİGM

Valilikler
– STK'lar
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Stratejik
Amaç

Stratejik
Hedef

Faaliyet

Performans
Göstergesi

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

3.3.1. Faaliyet ve
denetim kurulu
raporu
kılavuzunun
gözden
geçirilmesi

Güncellenen
faaliyet
ve
denetim kurulu
raporu kılavuzu
sayısı

1-2 yıl

STİGM

Valilikler –
STK’lar

3.3.Genel
kurula
3.Şeffaf
ve
sunulacak
Hesap
faaliyet
ve
Verebilir
denetim kurulu
Sivil Toplum
raporlarının
Yapısının
usul
ve
Eğitim sayısı
Oluşturulması
esaslarının
belirlenmesi
3.3.2. STK’lara
yönelik faaliyet
ve
denetim
raporu kılavuzu
hakkında
kapasite
geliştirme
eğitimlerinin
verilmesi
Eğitimlere
katılan kişi
sayısı

STİGM
(K) –
Vakıflar
İçişleri
Genel
Sürekli Bakanlığı Müdürlüğü
Eğitim
– Valilikler
Dairesi
– STK’lar
Başkanlığı
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Stratejik
Amaç

Stratejik Hedef

Faaliyet

Performans
Göstergesi

4.1.1. Kamu STK iş
birliğine dair tarafların
yetki ve sorumluluklarını
belirleyen düzenlemeler
yapılması

Sivil toplumun
karar
alma
süreçlerine
katılımına
yönelik
“Katılımcılık
İlkeleri
Rehberi”
hazırlanması

4.1.2.Kamu görevlilerine
ve STK temsilcilerine
yönelik Kamu-STK iş
birliği eğitim içeriğinin
hazırlanması

4.Kamu STK İş
Birliğinin
Tesis
Edilmesi

4.1.Kamu - STK
iş
birliğinde
tarafların yetki ve
sorumluluklarının
belirlenmesi

4.1.3.
Kamu-STK
iş
birliğine yönelik kamu
görevlilerini
ve
sivil
toplum temsilcilerini bir
araya getiren kapasite
geliştirme etkinliklerinin
gerçekleştirilmesi

4.1.4.STK'larda
görev
alan kamu görevlilerinin
yapacağı
çalışmalar
kapsamında
izinli
sayılmasına
yönelik
mevzuat
çalışmalarının
yürütülmesi

Süre

Sorumlu Kurum

İlgili Kurum

1-5 yıl

STİGM (K) –
AB Başkanlığı

Tüm
Bakanlıklar –
Üniversiteler
– STK'lar

1-3 yıl

STİGM (K) – AB
Başkanlığı –
İçişleri Bakanlığı
Eğitim Dairesi
Başkanlığı

Valilikler –
STK’lar

Sürekli

STİGM (K) – AB
Başkanlığı

Valilikler –
STK’lar

1-4 yıl

Cumhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları
Ofisi – Çalışma
ve Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı (K) –
Adalet Bakanlığı
– STİGM

STK’lar

1-3 yıl

İçişleri Bakanlığı
İller İdaresi Genel
Müdürlüğü (K) –
Çevre, Şehircilik
ve İklim
Değişikliği
Bakanlığı –
STİGM

Türkiye
Belediyeler
Birliği –
Valilikler Belediyeler

Eğitim içeriği
sayısı

Eğitim
içeriğinin
paylaşıldığı
kamu kurumu
sayısı

Etkinlik sayısı

Etkinliklere
katılan
kişi
sayısı

Hazırlanan
düzenleme
önerisi sayısı

Kurulan birim
sayısı
4.1.5. Valilikler ve yerel
yönetimler
bünyesinde
“STK İletişim Birimleri”
nin kurulması

Kurulan
birimlerden
faydalanan kişi
sayısı
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4.2.1.
Yerel
yönetimler
tarafından
yürütülen sosyal
amaçlı
hizmet
projelerini STK'lar
ile
birlikte
gerçekleştirilmesin
in teşvik edilmesi

4.2.Kamunun
yürüttüğü
4.Kamu - projelerde
STK
İş STK’ların
Birliğinin paydaş olarak
Tesis
yer alması ve
Edilmesi
kamunun
imkânlarından
faydalanması

Performans
Göstergesi

Yerel yönetimler
ve
STK’lar
tarafından ortak
olarak
gerçekleştirilen
proje sayısı

4.2.2.Atıl
durumdaki
binaların STK'lara
Hazırlanan
tahsis edilmesine
düzenleme
yönelik
yasal
önerisi sayısı
düzenleme
çalışmalarının
yapılması

Sorumlu
Kurum

İlgili Kurum

Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği
Bakanlığı (K) –
STİGM –
İçişleri
Bakanlığı İller
İdaresi Genel
Müdürlüğü

Türkiye
Belediyeler
Birliği –
Valilikler –
İl Özel
İdareleri –
Belediyeler –
STK’lar

1-3 yıl

Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği
Bakanlığı (K) –
Adalet
Bakanlığı –
STİGM

Türkiye
Belediyeler
Birliği –
Vakıflar
Genel
Müdürlüğü –
Valilikler –
Belediyeler

Sürekli

STİGM (K) –
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı –
Gençlik ve Spor
Bakanlığı – Aile
ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı – AB
Başkanlığı –
Kalkınma
Ajansları

Valilikler –
STK’lar

Süre

Sürekli

Desteklenen
proje sayısı
4.2.3. Kamu-STK
iş birliğinin
geliştirilmesine
yönelik proje
desteklerinin
artırılması
Desteklenen
toplam proje
tutarı
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Stratejik
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5.1.1.Türkiye'de
gönüllülüğün
mevcut
durumunun
tespitine ilişkin
çalışmaların
yürütülmesi

Performans
Göstergesi

Mevcut durum
ve
ihtiyaç
analizi
çalışması
sayısı

5.1.2.Gönüllülüğe
ilişkin ilke ve
standartları
5.1.Gönüllülük
belirleyen, tanım
Hazırlanan
mevzuatına
ve sigortalılık vb.
5.Gönüllülüğün
düzenleme
yönelik yasal
hükümleri
de
Teşvik
önerisi sayısı
düzenleme
içeren
yasa
Edilmesi
önerisinin
düzenleme
hazırlanması
önerisinin
hazırlanması

5.1.3.Kamu
görevlilerine, özel
sektör
çalışanlarına ve
sivil
toplum
kuruluşlarına
yönelik
gönüllülük
konusunda
eğitimler
verilmesi

Süre

İlgili
Kurum

1-3
yıl

Çalışma ve
STİGM
Sosyal
(K) –
Güvenlik
Gençlik ve Bakanlığı –
Spor
AFAD –
Bakanlığı
Diyanet
– AB
İşleri
Başkanlığı Başkanlığı
– Vakıflar – Valilikler
Genel
–
Müdürlüğü Üniversiteler
– STK’lar

1-3
yıl

STİGM
(K) –
Adalet
Bakanlığı
– Vakıflar
Genel
Müdürlüğü

Hazine ve
Maliye
Bakanlığı –
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı –
Gençlik ve
Spor
Bakanlığı –
AFAD –
STK’lar

1-3
yıl

STİGM
(K) – AB
Başkanlığı
– İçişleri
Bakanlığı
Eğitim
Dairesi
Başkanlığı
– Vakıflar
Genel
Müdürlüğü

AFAD –
TOBB –
STK’lar

Eğitim sayısı

Eğitimlere
katılan
kişi
sayısı

Sorumlu
Kurum
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Performans
Göstergesi

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

1-3 yıl

İçişleri
Bakanlığı
İller
İdaresi
Genel
Müdürlüğ
ü (K) –
STİGM

Gençlik
ve Spor
Bakanlığı
- STK'lar

1-3 yıl

STİGM
(K) – AB
Başkanlığı

Gençlik ve
Spor
Bakanlığı
- Vakıflar
Genel
Müdürlüğ
ü – AFAD
- Diyanet
İşleri
Başkanlığı
- STK’lar

Sürekl
i

STİGM (K)
- Kültür ve
Turizm
Bakanlığı Gençlik ve
Spor
Bakanlığı Aile ve
Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı AB
Başkanlığı
- Kalkınma
Ajansları

STK’lar

Gerçekleştirile
n etkinlik sayısı
5.2.1.
Muhtarlar ve
gönüllüler
arasında
iş
birliği
sağlanmasının
teşvik edilmesi Etkinliklere
katılan gönüllü
sayısı

Koordinasyon
toplantısı sayısı
5.Gönüllülüğü
5.2.Gönüllülüğü
n
Teşvik
n desteklenmesi
Edilmesi

5.2.2.
Gönüllülerle
kamu kurumları
arasındaki
koordinasyonu
n geliştirilmesi

Toplantılara
katılan
kişi
sayısı

Desteklenen
proje sayısı
5.2.3.
Gönüllülüğün
geliştirilmesine
yönelik proje
desteklerinin
artırılması

Desteklenen
toplam proje
tutarı
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5.3.Üniversite
öğrencilerinin
5.Gönüllülüğ gönüllülük
ve
ün
Teşvik sivil
toplum
Edilmesi
alanında faaliyet
yürütmelerinin
kolaylaştırılması

İlgili Kurum

Eğitim
sayısı
YÖK (K) –
STİGM

1-5
yıl

YÖK (K) –
STİGM

Üniversiteler
– STK’lar

1-5
yıl

Cumhurbaşk
anlığı İnsan
Kaynakları
Ofisi - YÖK
(K) –
STİGM –
Vakıflar
Genel
Müdürlüğü

Üniversiteler
– STK’lar

Üniversiteler
– STK’lar

Eğitimlere
katılan kişi
sayısı

Üniversite ve
STK
5.3.2.Üniversiteler ortaklığında
de, STK’lar ile gerçekleşen
etkinlik sayısı
üniversite
öğrencilerini
buluşturabilecek
mekanizmaların
kurulması

Sorumlu
Kurum

Sürekli

5.3.1.Sivil toplum
ve
gönüllülük
konularında
üniversite
öğrencileri
arasında
farkındalığın
artırılması

Performans
Süre
Göstergesi

Etkinliklere
katılan
üniversiteli
öğrenci sayısı

Gönüllülüğün
ders olarak
5.3.3.Üniversite
öğrencilerinin ders eklendiği
geçme ve staj üniversite
sayısı
zorunluluğu
kriterleri
arasına
gönüllülük
faaliyetlerini teşvik Zorunlu
stajlarını
edici
STK’larda
düzenlemelerin
yapan
yapılması
üniversite
öğrenci sayısı
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5.4.1.Okullarda
gönüllülük
faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması

5.Gönüllülüğün
Teşvik Edilmesi

Performans
Göstergesi

Gönüllülük
alanında
okullarda
gerçekleştirilen
faaliyet sayısı

Süre

Soruml
u
Kurum

İlgili
Kurum

Sürekli

MEB
(K) –
STİGM

STK’lar

Sürekli

STİGM
(K) –
MEB –
AB
Başkanl
ığı

RTÜK –
TRT –
STK’lar

Sürekli

MEB
(K) –
STİGM

STK’lar

Okullarda
gerçekleştirilen
faaliyetlere
katılan öğrenci
sayısı

spotu
5.4.2.Çocuklarda Kamu
sayısı
gönüllülük
bilincinin
5.4.Gönüllülüğün
küçük yaşlardan artırılmasının
kamu spotu ve
itibaren
benzeri iletişim
özendirilmesi
araçları ile teşvik
edilmesi
Etkinlik sayısı

5.4.3.Öğretmenler Faaliyet sayısı
in
gönüllülük
konusunda
farkındalığının
artırılmasına
yönelik
faaliyetlerin
Faaliyetlere
yürütülmesi
katılan
öğretmen sayısı
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6.1.1.Valilikler
bünyesinde
STK'lara hizmet
verecek proje
koordinasyon
ofislerinin
kurulması

6.1.2.Kurumsal
açıdan gelişmiş
STK'ların daha
küçük ölçekteki
STK'lara
6.1.STK’ların yönelik
fon
bulma, mentörlük
faaliyetlerinin
proje
6.STK'ların
hazırlama ve desteklenmesi
Kurumsal
kaynak
Kapasitesinin
yaratma
Güçlendirilmesi
konularında
kapasitelerinin
artırılması

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

1-2 yıl

İçişleri
Bakanlığı
İller İdaresi
Genel
Müdürlüğü
(K) –
STİGM

AB
Başkanlığı
–
Valilikler
– STK’lar

Değişik
ölçekteki
STK’ların bir
Sürekli
araya geldiği
faaliyet
sayısı

STİGM (K)
– AB
Başkanlığı

STK’lar

Performans
Göstergesi
Kurulan
koordinasyon
ofisi sayısı
Ofislerden
hizmet alan
STK sayısı

Eğitim sayısı

6.1.3.
STK
STİGM (K)
temsilcilerine
– AB
proje
yazımı,
Başkanlığı –
hibe ve fon
Kalkınma
İçişleri
bulma
Sürekli
Ajansları
Bakanlığı
konularında
– STK’lar
Eğitim
bilgilendirme
Dairesi
eğitimleri
Eğitimlere
Başkanlığı
verilmesi
katılan kişi
sayısı
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Performans
Göstergesi

6.2.1.
Mükelleflerin
ödeyecekleri gelir
vergisinden belirli
Hazırlanan
oranları STK'lara
düzenleme
aktarabilmelerine
önerisi sayısı
yönelik
yasal
düzenleme
çalışmalarının
yürütülmesi

6.2.STK’ların
6.STK'ların
finansal,
Kurumsal
yönetim ve
Kapasitesinin
organizasyon
Güçlendirilmesi
yapılarının
güçlendirilmesi

Süre

Sorumlu
Kurum

Hazine
ve
Maliye
1-5 Bakanlığı
yıl
(K) –
Adalet
Bakanlığı
– STİGM

6.2.2. Derneklerin
yapmış olduğu iş
ve
işlemlerden
kaynaklı
kendilerine düşen
vergi
yükünü
azaltıcı
çalışmaların
yapılması

İktisadi
işletmelerden
derneklere
aktarılan kar
payı üzerinden
gerçekleştirilen
Hazine
stopaj
ile
ve
derneklerin
Maliye
kira ödemeleri
1-5 Bakanlığı
üzerinden
yıl
(K) –
gerçekleştirilen
Adalet
stopajların
Bakanlığı
gözden
– STİGM
geçirilmesi de
dâhil
olmak
üzere
ilgili
hazırlanan
düzenleme
önerisi sayısı

6.2.3. STK'larda
istihdamı teşvik
edici
ve
kolaylaştırıcı
düzenlemelerin
hazırlanması

İstihdamı
teşvik etmeye
yönelik
düzenleme
sayısı

Çalışma
ve Sosyal
1-3 Güvenlik
yıl Bakanlığı
(K) –
STİGM

İlgili Kurum

STK’lar

STK’lar

Cumhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları
Ofisi – Hazine ve
Maliye Bakanlığı
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Performans
Göstergesi

Süre

6.3.1.
Kamu
kurumlarınca
STK’lara
sunulan
hibe/proje
Veri tabanının
1-4 yıl
desteklerine
ilişkin oluşturulması
ortak
bir
veri
tabanının
geliştirilmesi

6.STK'ların
Kurumsal
Kapasitesinin
Güçlendirilmesi

6.3. Kamu
kurum ve
kuruluşları
tarafından
STK’lara
verilen
hibe/proje
desteklerinin
etkinliğinin
artırılması

Sorumlu
Kurum
İçişleri
Bakanlığı
Bilgi
Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü
(K) –
STİGM –
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı –
Gençlik ve
Spor
Bakanlığı –
AB
Başkanlığı –
Aile ve
Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı

6.3.2.
Kamu
kurumlarınca
STK’lara
sunulan
Yayımlanan
hibe/proje
veri sayısı
desteklerine
ilişkin
verilerin toplanarak
yayımlanması

STİGM (K)
– Kültür ve
Turizm
Bakanlığı –
Gençlik ve
Spor
Sürekli Bakanlığı –
AB
Başkanlığı
– Aile ve
Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı

6.3.3. Genel yönetim
kapsamındaki
kamu
Hazırlanan
idarelerinin
bütçelerinden STK’lara düzenleme
yapılan
yardımlar önerisi sayısı
kapsamında
vergisel
avantajlar sağlanması

Hazine ve
Maliye
1-3 yıl Bakanlığı
(K) –
STİGM

STİGM (K)
– Kültür ve
Turizm
Bakanlığı –
Gençlik ve
Spor
Bakanlığı –
1-5 yıl
AB
Başkanlığı
– Aile ve
başarılı ve verimli
Sosyal
alanlarda verilen
Hizmetler
fon sayısındaki
Bakanlığı –
artış
STK’lar

Sorumlu
kurumlar
tarafından
yıllık olarak
6.3.4.
STK'lara oluşturulacak
verilen
hibe/proje etki analizi
desteklerine
ilişkin raporu sayısı
etki
analizi
Etki analizlerinin
çalışmalarının
sonucuna göre
yapılması

İlgili
Kurum

STK’lar

STK’lar

STK’lar

STK’lar
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7.1.1.
Hukuki
altyapının
oluşturulmasına
yönelik
ihtiyaç
analizinin
yapılması,
iyi
uygulama
örneklerinin
araştırılması

7.1.Sosyal
girişimcilik
7.Sosyal
konusunda
Girişimciliğin
hukuki
Geliştirilmesi
altyapının
oluşturulması

Performans
Göstergesi

Süre

Hazırlanan
ihtiyaç
analizi sayısı

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

1-3 yıl

Ticaret
Bakanlığı
(K) –
STİGM –
AB
Başkanlığı

Hazine ve
Maliye
Bakanlığı –
STK’lar

7.1.2.
Sosyal
girişimciliğe
Hazırlanan
yönelik mevzuat düzenleme
1-4 yıl
önerisinin
önerisi sayısı
hazırlanması

Ticaret
Bakanlığı
(K) –
STİGM –
AB
Başkanlığı

Hazine ve
Maliye
Bakanlığı –
STK’lar

Ticaret
Bakanlığı(K)
– Kamu
İhale
Kurumu –
STİGM

STK’lar

Araştırılan
ülke
örnekleri
sayısı

7.1.3.
Sosyal
girişimcilik
faaliyeti yürüten
STK'lara
ihalelerde öncelik Hazırlanan
1–3
sağlanmasına
düzenleme
yıl
yönelik mevzuat önerisi sayısı
değişikliği başta
olmak üzere teşvik
mekanizmalarının
oluşturulması
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Performans
Göstergesi

Faaliyet

7.2.1.Sosyal
Yapılan ihtiyaç
girişimcilik
alanında ihtiyaç analizi sayısı
analizinin
yapılması

7.2.2.STK’ların
iktisadi
işletmelerinin
sosyal
girişimciliğe
uyumlaştırılması

7.2.Sosyal
7.Sosyal
girişimcilik
Girişimciliğin konusunda
Geliştirilmesi farkındalığın
artırılması

7.2.3.Sosyal
girişimcilik
alanında
farkındalığın
artırılması
amacıyla
uygulama
örneklerinin
kamuoyuyla
paylaşılması

İktisadi
işletmesi
bulunan
derneklere
yönelik
gerçekleştirilen
etkinlik sayısı

Görünürlük
faaliyeti sayısı
iyi

Ulaşılan
sayısı

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

1-3 yıl

Ticaret
Bakanlığı
(K) –
STİGM –
AB
Başkanlığı

Hazine ve
Maliye
Bakanlığı STK’lar

1-3 yıl

STİGM
(K) –
Ticaret
Bakanlığı

STK’lar

Ticaret
Bakanlığı
(K) –
Sürekli
STİGM –
AB
Başkanlığı

RTÜK TRT

Ticaret
Bakanlığı
(K) –
STİGM –
AB
Başkanlığı

STK’lar

kişi

Desteklenen
proje sayısı
7.2.4.Sosyal
girişimciliğin
yaygınlaştırılması
için sağlanan proje
desteklerinin
Desteklenen
artırılması
toplam proje
tutarı

1-5 yıl
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Performans
Göstergesi

8.1.1.STK'ların
faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması
amacıyla görsel
ve yazılı medya
organları ile iş
birliğinin
geliştirilmesi

İş
birliği
yapılan medya
kuruluşu
sayısı

8.1.2.STK’ların
görünürlüklerinin
artırılmasının
Kamu
kamu spotu vb.
sayısı
iletişim
araçlarıyla
sağlanması

8.STK'ların
Görünürlüklerin
in Artırılması

8.1.STK’ların
faaliyetlerine
medya
organlarında
ve
kamuoyunda
daha fazla yer
verilmesi
amacıyla
çalışmalar
yürütülmesi

spotu

8.1.3. Sivil toplum
alanında başarılı
çalışmalar
gerçekleştiren
STK’ların
Düzenlenen
kamuoyu
organizasyon
nezdinde
sayısı
tanınırlıklarının
artırılmasına
yönelik çalışmalar
yapılması

8.1.4. Uluslararası
standartlarla
uyumlu bir STK
veri
tabanı
oluşturulmasına
yönelik
çalışmaların
tamamlanması

Teknik
altyapının
oluşturulması
ve
ilgili
verilerin
toplanmasına
yönelik
tamamlanan
çalışma sayısı

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

Sürekli

STİGM
(K) – AB
Başkanlığı

RTÜK –
TRT –
Medya
Kuruluşları
– STK'lar

Sürekli

STİGM
(K) – AB
Başkanlığı

RTÜK –
TRT –
STK’lar

Sürekli

STİGM
(K) – AB
Başkanlığı

Valilikler –
STK’lar

5 yıl

STİGM
(K) –
TÜİK

Vakıflar
Genel
Müdürlüğü
– Aile ve
Sosyal
Hizmetler
BakanlığıKültür ve
Turizm
Bakanlığı –
Gençlik ve
Spor
Bakanlığı –
AB

Başkanlığı
– STK’lar
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Stratejik Amaç

Stratejik
Hedef

Faaliyet

Performans
Göstergesi

Süre

Koordinasyon
toplantısı
8.2.1.Önemli gün ve sayısı
haftalar arasına “Sivil
Toplum
ve
Hayırseverlik
1-2 yıl
Haftası’nın
dâhil
edilmesi ve bu haftaya
yönelik etkinliklerin
8.2.Önemli gün planlanması
ve haftalar
Hazırlanan
arasına “Sivil
düzenleme
Toplum ve
önerisi sayısı
Hayırseverlik
8.STK'ların
Haftası”
Görünürlüklerinin
eklenerek,
Artırılması
STK’ların
faaliyetleri
konusunda
kamuoyunda
farkındalık
Gerçekleştirile
çapında n görünürlük
oluşturulması 8.2.2.Ülke
“Sivil Toplum ve faaliyetleri
Hayırseverlik
sayısı
Haftası’nın STK’lar
tarafından
Sürekli
benimsenmesini ve
kutlanmasını
sağlamaya
yönelik
tanıtım faaliyetlerinin
yürütülmesi
Görünürlük
faaliyetleri ile
ulaşılan kişi
sayısı

Soruml
u
Kurum

İlgili
Kurum

STİGM
(K) –
Vakıflar Diyanet
Genel
İşleri
Müdürlü Başkanlığı
ğü – AB – STK'lar
Başkanlı
ğı

STİGM
(K) –
Vakıflar
Genel Valilikler –
Müdürlü STK’lar
ğü – AB
Başkanlı
ğı
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Stratejik
Amaç

Stratejik
Hedef

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili
Kurum

1-3 yıl

İçişleri
Bakanlığı
İller
İdaresi
Genel
Müdürlüğü
(K) –
STİGM

Valilikler –
STK’lar

İçişleri
Bakanlığı
9.1.2.
İl
Sivil
İller
Toplum
İstişare Toplanan İl Sivil
İdaresi
Kurullarının
Toplum İstişare Sürekli
Genel
çalışmalarına
Kurulu sayısı
Müdürlüğü
başlaması
(K) –
STİGM

Valilikler –
STK’lar

Faaliyet

Performans
Göstergesi

9.1.1.Valilikler
bünyesinde İl Sivil
Toplum
İstişare
Hazırlanan
Kurulları
düzenleme
oluşturulmasına
önerisi sayısı
yönelik
düzenlemeler
yapılması
9.Karar Alma
Süreçlerine
Katılımda
Etkin
Sivil
Toplum
Yapısının
Oluşturulması

9.1. Sivil
Toplum
İstişare
Kurulunun
etkinliğinin
artırılması
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Stratejik
Amaç

Stratejik Hedef

Faaliyet

9.2.1. Merkezi ve
yerel yönetimlerin
tabi
olduğu
mevzuatta STK'ların
karar
alma
süreçlerine katılımını
düzenleyen
hükümlerin gözden
geçirilerek mevzuat
önerilerinin
hazırlanması

9.Karar Alma
Süreçlerine
Katılımda
Etkin
Sivil
Toplum
Yapısının
Oluşturulması

9.2.Merkezi
ve
yerel
düzeyde
STK’ların
karar
alma
süreçlerine
katılımının
ve
etkinliklerinin
artırılması

Performans
Göstergesi

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili Kurum

1-4 yıl

STİGM (K)
– Adalet
Bakanlığı –
Çevre,
Şehircilik
ve İklim
Değişikliği
Bakanlığı –
İçişleri
Bakanlığı
İller İdaresi
Genel
Müdürlüğü
– AB
Başkanlığı

Tüm
Bakanlıklar –
Valilikler –
Belediyeler – İl
Özel İdareleri –
Türkiye
Belediyeler
Birliği –
STK'lar

STİGM
(K) – AB
Başkanlığı
– İçişleri
Bakanlığı
Bilgi
Teknolojile
ri Genel
Müdürlüğü

Cumhurbaşkan
lığı Dijital
Dönüşüm
Ofisi – Tüm
Bakanlıklar –
İçişleri
Bakanlığı İller
İdaresi Genel
Müdürlüğü –
Türkiye
Belediyeler
Birliği –
STK'lar

Saha araştırması
sayısı

Hazırlanan
düzenleme
önerisi sayısı

Eğitim sayısı
9.2.2.
STK’ların
merkezi ve yerel
yönetimlerin karar
alma
süreçlerine
katılımları
konusunda
kapasitelerinin
geliştirilmesi
ve
katılıma
ilişkin
mekanizmaların
oluşturulması

Eğitimlere
katılan
kişi
sayısı

Oluşturulan ekatılım
mekanizma
sayısı

1-4 yıl
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Stratejik
Amaç

10.
Hayırseverlik
ve
Bağışçılığın
Yaygınlaştırıl
ması

Stratejik Hedef

10.1.
Hayırseverlik ve
bağışçılığın
toplum tarafından
daha fazla
benimsenmesi

Faaliyet

Performans
Göstergesi

Farkındalığın
artırılmasına
yönelik
gerçekleştirile
n etkinlik
10.1.1.
Hayırseverlik ve sayısı
bağışçılık
konusunda
farkındalığın
artırılması
Farkındalık
faaliyetlerine
katılan kişi
sayısı

10.1.2.
Hayırseverlik ve
bağışçılık
alanında ilke ve
standartların
belirlenmesi

Süre

Sorumlu
Kurum

İlgili Kurum

1-4 yıl

STİGM
(K) – AB
Başkanlığ
ı–
Vakıflar
Genel
Müdürlüğ
ü

Diyanet
İşleri
Başkanlığı
–Valilikler
– STK’lar

1-4 yıl

STİGM
(K) – AB
Başkanlığ
ı–
Vakıflar
Genel
Müdürlüğ
ü

STK’lar

Saha
araştırması
sayısı

Hazırlanan
düzenleme
önerisi sayısı
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Stratejik
Amaç

Stratejik Hedef

Faaliyet

Performans
Göstergesi

10.2.1.
Dijital
bağışçılık
konusunda
iyi
uygulama
İncelenen ülke
örneklerinin
sayısı
araştırılması

Süre

Sorumlu
Kurum

3 Yıl

STİGM
(K) – AB
Başkanlığ
ı

Kamuoyunda
10.2.2.
Dijital
10.
farkındalık
bağışçılığa
Hayırseverli
oluşturmak
10.2.
Dijital
yönelik
k
ve
amacıyla
4 Yıl
Bağışçılığın
kamuoyunda
Bağışçılığın
gerçekleştirile
Geliştirilmesi
farkındalığın
Yaygınlaştırı
n
etkinlik
artırılması
lması
sayısı

10.2.3. STK'ların
etkin bir şekilde
bağış
toplayabilmesi
amacıyla Bağış
Kabulü
Eğitim
Programlarının
düzenlenmesi

Eğitim sayısı

4 yıl

Eğitimlere
katılan STK
temsilcisi
sayısı

STİGM
(K) – AB
Başkanlığ
ı–
Vakıflar
Genel
Müdürlüğ
ü
STİGM
(K) –
İçişleri
Bakanlığı
Eğitim
Dairesi –
AB
Başkanlığ
ı–
Vakıflar
Genel
Müdürlüğ
ü

İlgili
Kurum

Cumhurbaşk
anlığı Dijital
Dönüşüm
Ofisi –

STK’lar

Cumhurbaşk
anlığı Dijital
Dönüşüm
Ofisi –

STK’lar

Cumhurbaşk
anlığı Dijital
Dönüşüm
Ofisi –

Valilikler –
STK’lar
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12. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Plan dönemi içerisinde kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak
iyileştirilmesini sağlamak üzere izleme ve değerlendirme yöntemleri kullanılacaktır. Planın
izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse
hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. Bu
kapsamda izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak
strateji belgesi ve eylem planı gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar
karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda planın
güncellenmesine karar verilebilecektir.

Sivil Toplum
Strateji Belgesi ve
Eylem Planı (2022
- 2026)

Performans
Programı (Yıllık)

İzleme Programı
(Altışar aylık)

Bu Plandaki amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama
öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik bir şekilde nicel ve nitel verilerin toplandığı
ve analiz edildiği tekrarlı bir süreç olarak izleme metodu kullanılacaktır. Amaç ve hedeflerin
gerçekleşme sonuçlarının sorumlu ilgili birimlerce izlenmesi ve altışar aylık dönemler itibarıyla
raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması “izleme” faaliyetlerini oluşturacaktır.
Bu Planda yıllık olarak tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde
sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan
çalışmaları incelemek adına “değerlendirme” çalışmaları yürütülecektir.
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın değerlendirilmesi amacıyla gerek kurum içi gerek kurum
dışı sorumlu birimlerden altı ayda bir elde edilecek raporların konsolide edilmesi sonucu ertesi
yılın Şubat ayı sonuna kadar Strateji Belgesi ve Eylem Planı Değerlendirme Raporu oluşturulur.
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Oluşturulacak Strateji Belgesi ve Eylem Planı Değerlendirme Raporu Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve ilgili Bakan Yardımcısından
oluşan Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı Değerlendirme Komisyonuna sunulur.
Komisyonun değerlendirmesinin ardından rapor Bakanlık makamına arz edilir. Son aşamada
ise sonuçlar kamuoyu ile paylaşılır.
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