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2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlgili Bölüm 

Bu belgede 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili bölümde yer alan 
içerik paylaşılmaktadır. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

İkinci Bölüm 

2.2 2019 yılı Programının Hedefleri ve Politikaları 

2.2.1 Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum 

2.2.1.6 Sivil Toplum Kuruluşları 

a) Mevcut Durum 

Sivil toplum Kuruluşları (STK) kamu kaynakları dışında ilave kaynak yaratma potansiyelleri, esneklik, hizmet 
verilen kitleye yakınlık ve teknik bilgi sahip olma gibi özellikleri sayesinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya, 
toplumsal bilinçlenmeye, sosyal sermayenin ve demokratik süreçlerin gelişimine katkı sağlamaktadır. 

İletişim teknolojilerinin başta sosyal medya ağları olmak üzere yaygın, kolay, hızlı ve göreceli ucuz 
haberleşmeyi mümkün kılması, STK’ların uluslararası bilgi alışverişine ve işbirliğine olanak tanımıştır. Bu durum 
bireysel farkındalık yaratarak kişi, kurum ve kuruluşların sorunların çözümü için harekete geçmesini 
kolaylaştırmaktadır. 

Ülkemizde STK’lar, son dönemlerde gündem oluşturan ekonomik krizler, göç ve çevre sorunları karşısında 
toplumsal dayanışma ve ilave kaynak yaratma potansiyelleriyle önemli bir paydaş konumuna gelmiştir.  

STK’ların yerele, hizmet sunulan kitleye yakın olmaları aynı zamanda karar alma mekanizmaları ile 
faydalanıcıları arasında bir köprü işlevi görmelerini sağlamakta ve yerel yönetimlerde katılımcı süreçlere katkı 
sunmaktadır. Kent konseyleri gibi katılımcı karar alma süreçleri uygulamaları bu bağlamda iyi örnek 
oluşturmakla birlikte zaman ve teknoloji ile uyumlu yeni katılım süreçlerinin geliştirilmesi ihtiyacı devam 
etmektedir. 

Ekim 2018 itibarıyla, ülkemizde 114.078 faal dernek bulunmaktadır. Bu sayı içinde en yüksek oran 31,3 ile 
mesleki ve sosyal dayanışma derneklerine aittir. İkinci sırada yüzde 20,4 ile spor ve spor ile ilgili dernekler yer 
alırken hak ve savunuculuk konusunda hizmet sağlayan derneklerin oranı ise yüzde 1,5’tir. Temmuz 2018 
itibarıyla, faal olan 5.158 yeni vakıf daha çok eğitim, sağlık, sosyal yardım ve hizmetler, çevre ve doğal hayat, 
sanat, yaşlılık, çocuklar, yoksulluk gibi sosyal sorunlar kapsamında hizmet sunmaktadır. 

Ülkemizde STK’ların niteliksel yapılarını yansıtan veri bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler Sivil Toplum 
Kuruluşları Uluslararası Sınıflaması (ICNPO) ile uyumlu bir STK veri tabanı oluşturulması için çalışmalar devam 
etmektedir. 

Türkiye’de STK’lara ilişkin yasal değişiklikler Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylık statüsü süreciyle ivme 
kazanmıştır. STK’lara yönelik önemli idari ve yasal düzenlemeler yapılarak örgütlenme hak ve özgürlüğüne 
daha fazla imkân sağlayan bir ortam oluşturulmuştur. Kamu kesimi ile STK’lar arasında daha yapıcı bir 
işbirliğinin geliştirilmesine ve işlevselleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ülkemizde STK’lara yönelik bütünsel, kapsayıcı, kurumsal ve yasal düzenleme bulunmaması nedeniyle sivil 
topluma yönelik uygulama ve düzenlemelerin farklı kamu kurumlarınca yürütülmektedir. Kamu ile sivil toplum 
kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması, güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin 
artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sivil topluma yönelik hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde 
sunulması amacıyla 13/09/20182018 tarihli ve 30534 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17 numaralı Bazı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027M1-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm
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Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının yapısı değiştirilerek İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sivil Toplumla 
İlişkiler Genel Müdürlüğü kurulmuş ve teşkilat ve görevleri hakkında yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Diğer 
yandan sivil toplumun gelişimi, güçlendirilmesi ve desteklenmesi için hukuki statüleri, kurumsal yapıları, 
faaliyetleri, kamu kurumlarıyla ilişkileri gibi yasal ve idari hususlara ilişkin bütüncül bir mevzuat 
düzenlenmesine ve kamu-STK işbirliğinin kapsamının belirlenerek geliştirilmesine duyulan ihtiyaç devam 
etmektedir. STK’ların mali kaynak, eğitim, toplumsal alışkanlıklar, katılımcılık kültüründeki yetersizlik, kendi 
fonlarını yaratamama problemi, birbiriyle ilişkilerinin zayıflığı gibi hususlar yapısal eksiklikler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Zaman ve teknoloji ile uyumlu yeni katılım süreçlerinin geliştirilmesi ile STK’lara yönelik yasal 
düzenleme ihtiyacı sürmektedir. 

Türkiye’de bireysel bağışçılık ve hayırseverlikte geleneksel yaklaşımlar devam etmektedir. Bu kapsamda gerek 
bireysel gerekse kurumsal bağışçılar destek verecekleri alanlarda sosyal yardım ve eğitim konularına öncelik 
vermektedir. 

Ülkemizde son dönemlerde sosyal girişimciliğin gelişmesi, özel sektörün giderek artan oranda STK’ların 
çalışmalarına ve çeşitli Kamu-STK işbirliği projelerine destek vermesi bu alanda önemli katkılar sağlarken kendi 
faaliyetlerine olan ilgi ve talebi artırmaktadır. Diğer yandan son yıllarda “sosyal yenilik” kavramı toplumsal, 
ekonomik, kültürel ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan girişimciler, kamu kuruluşları 
ve STK’lar için önemli kavramlardan birisi haline gelmiştir. 

STK’lara vergi muafiyeti ve diğer kamu destekleri sağlanmakta ve kamu-STK işbirlikleri kurulabilmektedir. Bu 
kapsamda 403 dernek ve 260 vakıf vergiden muaftır. Ancak, STK’ların finansal kaynakları büyük ölçüde özel 
bağışlar ile sponsorluk yoluyla tanınan vergisel ayrıcalıklar ve diğer konulardaki teşviklerden ibaret olup bu 
durum STK’ların çoğunu kamu hibelerinde bağımlı kılmaktadır. Bu çerçevede, kaynak miktarı ve çeşitliliğin 
artırılması ile Kamu-STK işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Bu çerçevede, kaynak miktarı ve 
çeşitliliğin artırılması ile Kamu-STK işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. 

Nitelik, sürdürebilirlik, kurumsallaşma, kendi içinde demokratikleşme, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, 
finansman, ortak çalışmalar yürütebilme kültürü, destek araçlarının etkinleştirilmesi, teknik, idari ve kurumsal 
kapasite STK’ların çeşitliliği, yaygınlığı ve verimliliği açısından geliştirilmesi gerekli alanlardır. 

b) Amaç ve Hedefler 

Güçlü, çeşitli, çoğulcu ve sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun bir ortam oluşturularak sosyal ve ekonomik 
kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin daha etkin katılımının sağlanması temel amaçtır. Bu 
kapsamda STK’ların kurumsal kapasiteleri ile yasal çerçeve ve idari yapılanma geliştirilecek, sivil toplum-kamu-
özel sektör işbirlikleri artırılacak ve sosyal diyalog ortamı geliştirilecektir. 

c) Politika ve Tedbirler 
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