S İ V İ L TOP LU M İ Z LEM E R A P OR U 2 012 yön etic i özeti
Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 34420 Karaköy-İstanbul
Tel: 0212 243 83 07 • Fax: 0212 243 83 05
info@tusev.org.tr
www.tusev.org.tr

S İ V İ L
TOPLUM
İZLEME
RAPORU
2 0 1 2
yö n et İ c İ
Ö Z E T İ

S İ V İ L
TOPLUM
İZLEME
RAPORU
2 0 1 2
yö n et İ c İ
Ö Z E T İ

Sivil Toplum İzleme Raporu 2012
TÜSEV Yayınları, Mart 2013
No 58
ISBN 978-605-62694-2-4
Proje Ekibi
Tevfik Başak Ersen • Liana Varon • Evrim Çoksöyler
Yazarlar (Alfabetik olarak sıralanmıştır)
Ayşegül Ekmekçi • Burçin Doğan Yüceer • Evrim Çoksöyler
İnanç Mısırlıoğlu • Liana Varon • Selen Lermioğlu Yılmaz
Semanur Karaman • Sevda Kılıçalp Iaconantonio
Tevfik Başak Ersen
Yapım
Myra • Koordinasyon Engin Doğan • Yayın Tasarımı Deniz
Kurşunlu • Sayfa Tasarımı ve Uygulama Serhan Baykara
Baskı Öncesi Hazırlık Koordinasyonu Nergis Korkmaz
Baskı
İmak Ofset Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Cad.
Göl Sok. (İtfaiye Karşısı) No: 1 Yenibosna/Bahçelievler/
İstanbul - Türkiye Tel: 0212 656 49 97 Fax: 0212 656 29 26
©Tüm hakları saklıdır. Bu yayının herhangi bir bölümü
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) izni olmadan
hiçbir elektronik veya mekanik formatta ve araçla (kayıt,
bilgi depolama, vb.) çoğaltılamaz.
TÜSEV
Bankalar Cad. No. 2 Minerva Han, 34420
Karaköy – İstanbul
TEL 0212 243 83 07
FAKS 0212 243 83 05
info@tusev.org.tr • www.tusev.org.tr
Bu kitapta yer alan görüşler yazarlara aittir. Bir kurum
olarak TÜSEV’in görüşleriyle birebir örtüşmeyebilir.

Sivil Toplum İzleme Raporu 2012

Yönetici Özeti
TÜSEV, sivil toplum alanındaki gelişmeleri daha yakından takip etmek ve değerlendirmek amacıyla ilk Sivil Toplum İzleme
Raporu’nu 2011 yılında yayınladı. Sivil toplumun daha iyi anlaşılması, tanınması ve sorunlarına dikkat çekilmesine katkıda
bulunmak amacıyla sivil toplum alanında son on yılda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Sivil Toplum İzleme Raporu’nun
gerek sivil toplum temsilcileri gerekse uluslararası alandaki çeşitli kuruluşlar tarafından olumlu şekilde değerlendirilmesinin
önemli bir gelişme olduğuna inanıyoruz.
Sivil Toplum İzleme Raporu 2012, 2011-2012 döneminde sivil toplum alanında yaşanan gelişme ve başarıları, uygulamada
görülen eksiklik ve zorlukları bir önceki yılın bulgularıyla karşılaştırmalı olarak sunuyor.
İzleme Raporu 2012, TÜSEV’in 20 yıllık geçmişinde önemli bilgi birikimi ve uzmanlık geliştirdiği yasal çerçeve, uluslararası
ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma bölümlerinden oluşuyor. Rapor kapsamında yapılan ek bir araştırma ile 2012
yılında STK’lar tarafından yürütülen üç kampanya ve sivil toplumun geleneksel ve sosyal medya gibi araçlarla kamuoyuna
erişimi STK’ların medyadaki görünürlüğü ek bölümü altında inceliyor.
Rapor kapsamında 2012’de STK’ların gündemini belirleyen ve aralarında “anayasa sürecine STK’ların katılımı”, “Van
depremi ve STK’lar”, “hak temelli kuruluşların örgütlenme özgürlüğü” ve “gönüllülük” gibi konuların da yer aldığı on
iki vaka analizi bulunuyor. Bu vaka analizlerinin oluşturulmasında sivil toplum alanındaki farklı sesler ve uzmanlıkların
duyurulmasına önem veren TÜSEV, sivil toplum alanında çalışan 70’ten fazla temsilciden mülakatlar, e-mail ve telefon
görüşmeleri aracılığıyla görüş almıştır. Raporun oluşturulmasında çeşitli kamu kuruluşlarına bilgi edinme başvuruları
yapılmış ve üç ay süreyle medya taraması hizmete alınmıştır.
2011-2012 döneminde sivil toplumun gelişimi ve önemli dönüm noktaları göz önünde bulundurularak hazırlanan Sivil
Toplum İzleme Raporu 2012’nin Yönetici Özeti’nde raporun ana başlıklarıyla ilgili kısa durum analizleri ve TÜSEV’in
önerileri yer almaktadır.
Başta destekçilerimiz Chrest Vakfı, Açık Toplum Vakfı, The Black Sea Trust ve German Marshall Fund olmak üzere,
raporun hazırlanması aşamasında değerli görüş ve önerilerini paylaşan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
TÜSEV Ekibi

Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 destekçileri
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YASAL ÇERÇEVE
Mevcut Durum
• Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında 2004 ve 2008
yıllarında dernek ve vakıfları ilgilendiren mevzuatın
iyileşmesine rağmen; özellikle uygulamada sorunlar
ve kısıtlamalarla karşılaşılmaya devam edildiği
görülmektedir.
• Özellikle örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan
yönetmelik ve genelgeler gibi ikincil mevzuat
sebebiyle uygulamada yaşanan sorunların önüne
geçilememektedir.
• Yardım Toplama ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunları gibi kanunlarda görülen baskıcı zihniyet
sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliği için gerekli
kaynak geliştirme faaliyetleri ve toplumu ilgilendiren
konularda demokratik şekilde tepki gösterme
yollarından biri olan protesto ve eylemlerin özgür bir
ortamda yapılamamasına neden olmaktadır.
• STK’lar gerek kamu kuruluşları gerekse diğer aktörler
tarafından demokratikleşmenin olmazsa olmaz
bir parçası olarak kabul edilmelerine rağmen; ilgili
mevzuat ve politika belgelerinde sivil toplum ve sivil
toplum kuruluşu tanımları yer almamaktadır.
• Kamu vakfı veya derneği olarak özel bir tüzel kişiliğin
tanımlanmamış olması sivil toplum alanında karmaşa
yaratmaya devam etmektedir. Kamu kaynaklarından
hali hazırda faydalanan bu kuruluşların diğer
STK’lardan ayrılmaksızın hibe programlarından
faydalanması sınırlı olan mali kaynakların dağıtımı ve
kullanımına yönelik eşit olmayan bir uygulamaya neden
olmaya devam etmektedir.
• Türkiye’deki uygulamaları genellikle dernek ve vakıf
iktisadi işletmeleri ve sosyal amaçlı kooperatifler
olarak görülen sosyal girişimlerin mevzuatta ayrı bir
tüzel kişilik olarak tanınması yönünde henüz bir adım
atılmamıştır.
• Yalnızca hibe vermek amacıyla kurulan vakıf veya
dernekler henüz mevzuat kapsamına alınmamıştır.
Bu durum, hali hazırda hibe veren vakıfların hibe
miktarlarını artırmalarını engellemektedir.

• 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin c
bendinde yapılan değişiklikle, belediyelerin “kamu
yararına çalışan dernek ve Bakanlar Kurulu’nca
vergi muafiyeti tanınmış vakıflarla ortak hizmetler
gerçekleştirebileceği” belirtilmiştir. Bu tanımlamanın
dışında kalan vakıf ve derneklerle gerçekleştirilecek
hizmet projelerininse “mahallin en büyük mülki idare
amirinin izni alınarak” yapılması gerekliliği getirilmiştir.
• Cemaat Vakıflarının mülkiyet hakları ile ilgili
olarak, Vakıflar Kanunu’nun Geçici 11. maddesinin
uygulanmasına ilişkin yönetmelik Ekim 2011’de
yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile taşınmazların tescil
edilmesi için başvuru koşulları ve tazminat ödenmesine
ilişkin koşullar belirlenmektedir.

108 Cemaat Vakfı, 1568 adet
taşınmazın iadesi için başvuruda
bulunmuştur. 18 Eylül 2012 itibariyle,
Vakıflar Meclisi, 58 taşınmazın
iadesini ve 8 taşınmaz için tazminat
ödenmesini onaylamış; 53 başvurunun
uygun olmadığına karar vermiştir.
Kalan 1449 başvurunun incelenmesi
devam etmektedir (AB İlerleme
Raporu 2012).
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Faal Dernek Sayısı

• Dernekler Dairesi Başkanlığı (DDB) tarafından sağlanan
verilere göre 2011’de 89.495 olan faal dernek sayısı,
Ekim 2012 itibariyle 92.670’ye ulaşmıştır.5

2011
2012

89.495
92.670

• Dernek sayısındaki artışa paralel olarak dernek
üyelerinin sayısında da artış görülmektedir. 2011’de
toplam dernek sayısı 89.495’e ulaşırken üye sayısı da
8.852.907 olmuştur. Türkiye’nin 2011 yılı nüfusunun
73 milyon olduğu düşünüldüğünde, nüfusun yaklaşık
% 12’sinin derneklere üye olduğunu söylemek
mümkündür.

Derneklerin Toplam Üye Sayısı (2011)

8.852.907
• Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (VGM) yapılan bilgi edinme
başvurusundan alınan bilgilere göre vakıf sayısında artış
söz konusudur. İzleme 2011’de yer alan Temmuz 2011
verilerine göre yeni vakıfların sayısı 4.585 iken 2011 sonu
itibariyle toplam vakıf sayısı 4.634’e ulaşmıştır.6

TEMMUZ
ARALIK

2011

2011

4.585
4.634

• Özellikle hak temelli çalışmalar yapan kuruluşlar söz
konusu olduğunda denetimlerin sıklığı, süresi ve
denetim süresince yapılan çalışmaların kapsamının
kuruluştan kuruluşa farklılık göstermesi gibi sıkıntıların
sürdüğü görülmektedir.

5

Derneklere İlişkin İstatistikler.Dernekler Dairesi Başkanlığı (DDB), Erişim Tarihi: 1 Ekim 2012. www.dernekler.
gov.tr

6

Yeni Vakıf İstatistikleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Erişim tarihi: 3 Eylül 2012 http://www.vgm.gov.tr/
icerik.aspx?Id=192

“Örgütlenme özgürlüğü ile
ilgili mevzuat büyük ölçüde AB
standartları ile uyumludur. Ancak,
orantısız denetimler ve kanunun
kısıtlayıcı yorumlanışından
kaynaklanan sorunlar sürmektedir”
(AB İlerleme Raporu 2011).
• 2011-2012 döneminde dernek ve vakıfların kaç kez
denetlendiği, bu denetlemelerin kaçında cezai
uygulamalara başvurulduğu ve kesilen cezaların toplam
tutarını öğrenmek amacıyla DDB ve VGM’ye yapılan bilgi
edinme başvurularına cevap alınamamıştır. İlgili kuruluşlar,
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7. maddesinin7 2. fıkrasını
gerekçe göstererek, soruların yanıtlarının “ayrı bir çalışma
gerektirmesi” nedeniyle yanıtsız bırakıldığını belirtmişlerdir.
• Dernekler ile ilgili ceza maddelerinin çoğu idari para
cezası olarak düzenlenirken, mahkeme kararıyla ağır para
cezaları ve ağır hapis cezalarının uygulandığı durumlar da
görülmektedir. Vakıflar içinse en üst ceza Vakıflar Meclisi’nin
takdirinin mahkeme kararıyla desteklenmesi durumunda
vakıf yöneticilerinin görevden alınması şeklinde olmaktadır.

AB İlerleme Raporu 2012’ye göre,
“mevzuatın, derneklere karşı
sınırlayıcı bir biçimde yorumlandığı
ve dernek yöneticilerinin taciz
edildiği örnekler mevcuttur” STK’ların
“para cezaları, kapanma davaları ve
çalışmalarına ilişkin idari engellerle
karşılaşmaya devam edilmektedir”
(AB İlerleme Raporu, 2012).
• Denetim ve cezaları belirleyen mevzuatta görülen çeşitli
tanım eksiklikleri de bazı STK’ların cezai uygulamalarla
karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır.

7

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/10/20031024.
htm#1 adresinden erişebilirsiniz.
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Kamu yararına çalışan dernek
statüsüne sahip olan bir kuruluşa
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
müfettişlerince yapılan incelemede
dernek faaliyetlerine çeşitli şekillerde
destek olan gönüllülerle ilgi ceza
kesilmiştir. Bakanlık müfettişleri,
iş mevzuatında gönüllü tanımı
bulunmadığı gerekçesiyle gönüllüleri
“sigortasız çalıştırılan işçi” olarak
tanımlamış ve derneğe para cezası
kesilmiştir.
• Örgütlenme özgürlüğünün önünde engel teşkil edebilen
uygulamaların bir türü de insan hakları savunucularının
ve onların birlikte çalıştığı STK’ların maruz kaldığı hak
ihlalleridir. Bu tür ihlaller her zaman doğrudan dernekler
ve vakıflara ilişkin mevzuattan kaynaklanmamakla
birlikte ifade ve örgütlenme özgürlüğünü büyük ölçüde
kısıtlayabilmektedir. Bu tür ihlaller çoğunlukla Terörle
Mücadele Kanunu(TMK), Kabahatler Kanunu ile Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi yasal metinlerin
geniş bir biçimde yorumlanmasıyla oluşmaktadır.
• İnsan hakları savunucusu STK’lara üye kişilerin 2011
ve 2012’de de süren TMK kaynaklı tutuklamalarına
bakıldığında, Ege ve Marmara bölgelerindeki şehirlerde
de görülmekle birlikte yoğun olarak Diyarbakır, Mardin,
Siirt, Muş, Malatya gibi Doğu ve Güneydoğu şehirlerinde
yaşandığı görülmektedir.8 Tutuklulara yönelik suçlama ve
iddianamelerde, mensubu oldukları STK’nın faaliyetleri,
yürüttüğü projeler ile bu projeler için sağlanan fonların
(örneğin Avrupa Birliği veya AB üyesi bir ülke tarafından
proje bazlı olarak verilen fonların) soruşturma konusu
olduğu ve bunların TMK kapsamında değerlendirilmesi
yönünde bir eğilim olduğu gözlenmektedir.9

8

İnsan Hakları Haftası Özel Sayısı. İnsan Hakları Derneği Bülteni 10-17 Aralık 2011 http://www.ihd.org.tr/
Eylül 2011 Mazlum-Der Şanlıurfa Şubesi basın açıklaması: http://sanliurfa.mazlumder.org/

9

Erbey şahsında İHD yargılanıyor. Bianet. Erişim Tarihi: 26 Ocak 2012 http://bianet.org/bianet/
bianet/135726-erbey-sahsinda-ihd-yargilaniyor

• Türkiye’de STK’ların uluslararası çerçevede tanınan
rollerini gerçekleştirebilmesi için bilgilendirme,
danışma, diyalog ve işbirliği düzeylerinde gerekli olan
belirli, eşitlikçi, sürekliliği olan, erişilebilir mekanizmalar
bulunmamaktadır. İlişkiler çoğunlukla davet usulü ve
tek taraflı olarak yürümektedir. Kamusal politikalar
hakkında görüşmeye davet edilen STK’ların görüşlerinin
nasıl yansıdığına dair bilgi verilmemektedir. Yapılan
mülakatlarda dile getirilen diğer bir konu kamuSTK ilişkilerinin sürekliliğine dair güvensizlik yaratan
deneyimler olmuştur. Kamu kurumlarının yöneticilerinin
inisiyatiflerine bağlı olarak STK’lar ile ilişkiler dönem
dönem gelişebilmekte veya sınırlanabilmektedir.

Kamu kurumlarının STK’larla
ilişkilerini ve bu alana yönelik
politikalarını tespit etmek üzere yirmi
Bakanlığa bilgi edinme başvuruları
yapılmıştır. Dört Bakanlık’tan
konuyla ilgili cevap alınamamıştır.
On altı Bakanlık’tan alınan cevaplar
incelendiğinde, dört Bakanlık’ın ek
araştırma gerektiği gerekçesiyle
(Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 7 veya
12inci maddelere referansla10) bilgi
vermediği, üç Bakanlık’ın ise STK’larla
herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı
yönünde cevap verdiği görülmüştür.
Kamu-STK ilişkilerinin daha çok bilgilendirme ve danışma
aşamalarında kaldığı, diyalog ve işbirliği örneklerinin çok az
olduğu gözlenmektedir. Anayasa yapım sürecindeki büyük
hareketlilikte dahi, temel bilgilendirme aşaması detaylı olarak
tasarlanmış, danışma için çeşitli kanallar belirlenmiştir. Ancak
görüşlerin müzakere edilmesi yönünde bir birlikte çalışma ve
geri bildirim yöntemi belirlenmemiş ve gerçekleştirilmemiştir.

10

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. Adalet Bakanlığı. Erişim Tarihi: 12 Temmuz 2012. http://www.mevzuat.adalet.
gov.tr/html/1303.html
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• 2011 ve 2012 döneminde kamu ve sivil toplumun işbirliği
açısından en heyecan verici gelişme, Ekim 2011’de
TBMM’de Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmasıyla
başlayan yeni anayasa çalışmaları kapsamında
yaşanmıştır. Sivil ve katılımcı bir anayasa yapılması için
ilk kez planlı bir irade gösterilmiş, yeni anayasaya sivil
toplumun taleplerinin yansıması için danışma düzeyinde
olmakla beraber bir işbirliği kanalı açılmıştır.

STK temsilcileri, Yeni Anayasa
sürecinde sivil toplumun yasama
süreçlerine katılımını düzenlemek
ve kolaylaştırmak amacıyla ilk kez
bu kadar net ve herkese açık bir
mekanizma oluşturulmasını olumlu
bir gelişme olarak değerlendirmiştir.
Belirlenen tarihe kadar yazılı olarak ve
sözlü sunumlarla görüşler toplanmış, bu
görüşler Komisyon uzmanlarınca tasnif
edilmiştir. Ancak, toplanan görüşlerin
ne şekilde değerlendirildiği konusunda
bir geri bildirim mekanizması
kurulmamış, çalışmalar müzakere
edilmemiş ve konu özelinde kalıcı bir
iletişim biçimi geliştirilmemiştir. (Sivil
Toplum İzleme Raporu 2012, Anayasa
Vaka Analizi)
• Dernek ve vakıfların gelir getirici faaliyetler yürütebilmek
için iktisadi işletme kurmaları gerekmektedir. Kurumlar
Vergisi mükellefi olan iktisadi işletmelerin, kar amacı
güden ticari kuruluşlarla aynı şekilde vergilendirilmesi
ekonomik faaliyetlerini sosyal fayda yaratma amacıyla
yürüten STK’lar için ağır yükler getirmektedir.

S İ V İ L TOP LU M İ ZL E ME RAP ORU 2 012 YÖNE T İC İ ÖZE Tİ

Vergi mevzuatıyla belirlendiği üzere,
tüzel kişilerin vergi muafiyeti olan
vakıflara ve kamu yararı statüsü
bulunan derneklere yaptıkları
bağışlarda uygulanan vergi indirimi
AB ülke ortalaması olan % 10’un
altında kalarak % 5 oranıyla
sınırlandırılmaktadır. Bordrolu olarak
çalışan gerçek kişiler tarafından yapılan
bağışlarda ise vergi indirimine yönelik
bir uygulama bulunmamaktadır.
• Aralık 2012’de derlenen verilere göre, vergiden muaf
vakıfların sayısı 249’a ulaşmıştır.11 İzleme 2011 verileriyle
(237 vakıf) karşılaştırıldığında vergiden muaf vakıf
sayılarında artış görülmektedir. Vergi muafiyetine sahip
vakıfların sayısının, 4.60312 olan yeni vakıf sayısına oranı
2011’de olduğu gibi % 0,5’le sınırlı kalmaktadır. Kamu
yararına sahip derneklerin sayısında ise bir önceki yılın
verilerine (410) kıyasla düşüş görülmektedir. Kamu
yararı statüsüne sahip 406 dernek,13 sayısı 93.599 olan
faal derneklerin yalnızca % 0,04’ünü oluşturmaktadır.
• İzin almadan yardım toplayabilen kuruluşların sayısı 19
ile sınırlı kalmaktadır.14 Vergi muafiyeti ve kamu yararı
statüsüne sahip kuruluşların 650’yi aştığı, toplam
vakıf ve dernek sayısının ise 95.000’in üzerinde
olduğu bir ortamda izin almadan yardım toplayabilen
kuruluşların sayısının yok denecek kadar az olduğu
gözlemlenmektedir.

11

Bakanlar Kurulu’nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi. Gelir idaresi Baskanligi, Erişim Tarihi: 20
Aralık 2012. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=406

12

Yeni Vakıflar İstatistikleri. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Erişim Tarihi: 19 Aralık 2012 http://www.vgm.gov.tr/
icerik.aspx?Id=192

13

Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü. Dernekler Dairesi Başkanlığı. Erişim Tarihi: 19 Aralık 2012 http://
dernekler.icisleri.gov.tr/Dernekler/Kurum/KamuYarariListe.aspx

14

İzin Almadan Yardım Toplama Statüsü Bulunan Tüzel Kişiliklere Ait Liste. Dernekler Dairesi Başkanlığı. Erişim
Tarihi: 21 Aralık 2012 http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&view=category&layout=
blog&id=51&Itemid=66&lang=tr
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Ö N E R İ LER

Bunun yanı sıra, belediyelerin kamu yararı ve vergi
muafiyeti statüsü bulunmayan dernek ve vakıflarla
ortak hizmetler vermesinin söz konusu olduğu
durumlarda kaymakam ve valiliklerin bu kuruluşlara
yönelik seçim kriterleri açık bir şekilde paylaşılmalıdır.

Örgütlenme Özgürlüğü
YASAL Çerçeve ve Sivil
Toplumu İlgilendiren
Mevzuatın Değerlendirilmesi
• Örgütlenme özgürlüğü alanında sivil toplumu
ilgilendiren mevzuat söz konusu olunduğunda
aralarında Dernekler ve Vakıflar Kanunu’nun
yanı sıra Yardım Toplama ile Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunları, Vakıfların Kamu Kurum ve
Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun, Basın Kanunu,
Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunları’nın
da yer aldığı kanunlar dernek ve vakıfların
faaliyetlerini daha özgürlükçü ve elverişli bir ortamda
gerçekleştirebilmeleri için yeniden düzenlenmelidir.
• “Sivil toplum” ve “sivil toplum kuruluşu” tanımları evrensel
kriterler doğrultusunda ve net bir şekilde tanımlanarak
mevzuat ve ilgili politika belgelerine eklenmelidir. Bu tür
bir tanımlamanın, Kamu-STK ilişkilerinin daha sağlıklı
ve önceden belirlenmiş mekanizmalar çerçevesinde
gelişmesinin yanı sıra, toplumsal düzeyde sivil toplum
algısının oluşmasının sağlanmasına ve uygulamada
görülen farklılık ve aksaklılıkların önüne geçilmesine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
• STK’lara kaynak aktarılmasında önemli potansiyeli
olan “hibe veren vakıf” modelinin desteklenmesi
amacıyla, yalnızca hibe vermek amacıyla kurulan
vakıf ve derneklerin tanınması ve mevzuatta gerekli
değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
• Sivil toplum kuruluşlarının finansal sürdürülebilirlikleri
için önemli bir fırsat olan sosyal girişimler de
mevzuatta ayrı bir tüzel kişilik olarak tanımlanmalıdır.
Buna ek olarak, mevcut durumda dernek ve vakıf
iktisadi işletmeleri ve kooperatif tüzel kişilikleriyle
faaliyet gösteren sosyal girişimlerin vergisel şartları
iyileştirilerek teşvik edilmelidir.
• 2012 yılında değişikliğe uğrayan Belediye Kanunu
kapsamında, belediyeler ve kamu yararı statüsüne
sahip derneklerle yapılabilecek işbirliklerinde ne tür
faaliyetlerin destekleneceğine açıklık getirilmelidir.

• Dernek ve vakıflar için beyan sistemine dayalı denetim
esas kılınmalıdır.
• Denetimlerin çalışma alanı ve faaliyet gösterdiği
bölgeye bakılmaksızın tüm STK’lar için eşit koşullarda
yapılması için sıklığı, süresi ve denetçilere verilen
yetkilerin çerçevesi açık bir şekilde mevzuata
eklenmelidir.
• Denetim ve cezaları belirleyen yasal mevzuattaki
çeşitli tanım eksiklikleri, STK’ların orantısız cezai
uygulamalara maruz kalmasının engellenmesi
amacıyla giderilmelidir.
• Mevzuatta gönüllülük ile ilgili düzenlenmelerin en
kısa sürede yapılması gerekmektedir. Bu eksiklik
konunun farklı kamu kurumları tarafından değişik
yorumlanabilmesine neden olmakta ve STK’lar
yüksek miktarda ceza hükümleri ile karşı karşıya
kalabilmektedir.
• Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Dernekler Dairesi
Başkanlığı’nın denetim ve cezalarla ilgili güncel
verileri paylaşmaları, kamunun şeffaf ve hesapverebilir
şekilde çalışmasının önünü açacaktır. Bu verilerin
paylaşılması, STK’ların hangi konularda eksiklik ve
hatalar görüldüğünü tespit ederek gidermeleri için de
önemlidir.
• Yasalarda somut tanımları yer almayan “genel ahlâk”
ve “Türk aile yapısı” gibi kavramların yeniden gözden
geçirilerek sivil toplumun örgütlenme özgürlüğünün
kısıtlanması engellenmelidir.
• Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
görevleri gereği dernek ve vakıfların ceza almamaları
için rehberlik etmeli, cezanın gerekli görüldüğü durumlar
ise Ceza Kanunu kapsamında belirlenerek Dernekler ve
Vakıflar Kanunları’ndaki ceza hükümleri kaldırılmalıdır.
• Dernek ve vakıfların dentimlerle ilgili uygulamaları
içeren mevzuata hakim olması ve yapılan değişiklikleri
sürekli takip etmesi gerekmektedir. Vakıf ve dernekleri
desteklemek amacıyla ilgili konularda eğitimler
verilmelidir.
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• Terörle Mücadele Kanunu ile sağlanan yetkinin
orantısız şekilde kullanımı, insan hakları savunucuları
ile destekledikleri STK’ların örgütlenme özgürlüğü
açısından sorun yaratmaya devam etmektedir.
Yaygın terör tanımı yeniden gözden geçirilerek insan
hakları savunucularının ve STK’ların faaliyetlerinin
kısıtlanmasının önüne geçilmelidir.

Kamu-STK İlişkileri
• Kamu kuruluşları karar alma ve yasama süreçleri
sırasında STK’ları meşru birer paydaş olarak
görmelidir. Katılımcı, şeffaf, eşitlikçi kriterlere göre
düzenlenmiş danışma süreçleri oluşturularak, STK’ların
görüş bildirmesine olanak sağlayan mekanizma ya
da mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bununla birlikte,
Kamu-STK ilişkileri görüş bildirmeyle sınırlı kalmamalı,
STK’ların karar alma ve yasa yapım süreçlerine etkin
katılımını artıracak danışma ve istişare süreçlerine
dönüştürülmelidir.
• Kamu kuruluşlarının STK’lara eşit mesafede
yaklaşmasını destekleyen tarafsız ve şeffaf kriterler
belirlenerek STK’ların karar alma süreçlerine
katılımında etkin rol alması desteklenmelidir.
• 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun yürürlükten
kaldırılarak, Kamu-STK ilişkilerini düzenleyen eşitlikçi,
tarafsız ve şeffaf mekanizmalar geliştirilmelidir.
• Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’te gerekli değişiklikler yapılarak STK’ların
görüşlerinin dikkate alınması ve stratejik planlama
süreçlerine katılımları sağlanmalıdır.
• STK’ların yasama süreçlerine katılabilmeleri için TBMM
komisyon sürecinde dinlenmelerine olanak sağlayacak
bir yöntem geliştirilmelidir. Taslaklar komisyona
ulaşmadan önce, geniş bir zaman diliminde taslak
üzerinde sivil toplum mutakabatını sağlayacak
mekanizmaların geliştirilmesi bu yöntemlerden biridir.
• Kamu kurum ve kuruluşları internet sayfalarında
mümkün olduğunca detaylı ve güncel bilgi ve belgeler
paylaşmalıdır.
• Bilgi edinme başvurularına verilen cevaplarda
gözlemlenen farklılıklar, cevapların yetersizliği ve
sürecin her kurumda farklı işlemesinden kaynaklanan
olumsuzluklar kamu kurum ve kuruluşları tarafından
giderilmelidir.
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Kaynak Geliştirmeye İlişkin
Mevzuat
• Yardım Toplama Kanunu, Türkiye’nin 2007-2013
yılları içinde hazırladığı AB Müktesebatına Uyum
Raporu’nda değiştirilmesine karar verilen kanunlar
arasında yer almaktadır. Bu kanunun yürürlükten
kaldırılması veya vakıf ve derneklerin kanun
kapsamından çıkarılarak STK’ların yardım toplama
faaliyetlerine özgürlük getirici bir şekilde yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir.
• Vergi muafiyeti ve kamu yararı statüleri STK’ların
kamu yararına yürüttükleri çalışmaların devlet
tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmeleri esasına
dayandırılmalıdır. Bu bağlamda vakıf ve derneklere
sağlanan avantajlar farklı ülkelerdeki uygulamalar
dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.
• Kamu yararına çalışan kuruluşlar için kapsayıcı
bir tanım yapılarak; vakıf ve dernekler arasındaki
eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Bu statü vakıflar
ve derneklere belirli avantajlar ve dolayısıyla
sorumluluklar getiren bir statü olarak tanımlanmalıdır.
Yapılacak tanım kapsamında belirlenen objektif
kriterleri sağlayan mümkün olan en çok sayıda
kuruluşa kamu yararı ve vergi muafiyeti statüleri
verilmelidir.
• Kamu yararı statüsünü almaya hak kazandırıcı faaliyet
alanları mevcut durumda olduğu gibi dar ve sınırlı
değil, tam tersine ilerideki ihtiyaçlar da dikkate
alınarak mümkün olduğu kadar geniş ve esnek
tutulmalıdır.
• Kamu yararı statüsü Bakanlar Kurulu gibi ulaşılması
güç ve netice itibariyle politik bir makam değil,
her kuruluşun rahatlıkla ulaşabileceği bir kuruluş
tarafından verilmelidir.
• Kamu yararına çalışan kuruluşlara devletin sağladığı
yardımlar artırılmalı, bağışlar teşvik edilmeli, çeşitli
vergilerden muafiyet ve istisnalar sağlanmalıdır. Ayrıca
kamu ihalelerinde ve hizmet sözleşmelerinde devlet
kamu yararına çalışan kuruluş lehine taraf olabilmeli,
bu kuruluşlara öncelik tanınmalıdır.
• Vakıf ve dernekler için özel muhasebe standartları
geliştirilmeli ve yürürlüğe konulmalıdır. Vakıf ve
dernekler için raporlama standart hale getirilmeli ve
önceden belirlenmiş formlar kullanılmalıdır.

11

S İ V İL TO P LUM İ ZL E ME RAPORU 2012 YÖNETİ Cİ ÖZ ETİ

• Ücretli çalışanların bağış yapmaları önündeki engeller
kaldırılarak bordrolu çalışan kişilerin kamu yararına
çalışan kuruluşlara bağış yapmaları durumunda vergi
muafiyetinden yararlanmaları ile ilgili düzenlemeler
yapılmalıdır.
• Gerçek ve tüzel kişilerin bağışlarının vergiden
indirilebilecek tutarları arttırılmalıdır. % 5’lik oranın
birçok AB ülkesinde olduğu gibi % 10 (kalkınmada
öncelikli bölgeler için % 20 olabilir) seviyesine
yükseltilmesi gerekmektedir.
• Vakıf ve derneklerin amacını gerçekleştirmek için
kurulan kar amacı gütmeyen işletmeler ile kamuya
yararlı amaçlarını gerçekleştirmek için kurdukları kâr
amaçlı iktisadi işletmeler Kurumlar Vergisi’nden muaf
olmalıdır.
• İktisadi işletmelerin Kurumlar Vergisi ödendikten
sonra elde ettikleri kârdan dernek veya vakfa
yaptıkları aktarmalar kâr dağıtımı sayılmamalı, gelir
vergisi stopajına tabi tutulmamalıdır.

• Vakıf ve derneklerin kamu yararı faaliyetleri
çerçevesinde satın aldığı mal ve hizmetler Katma
Değer Vergisi’nden muaf tutulmalıdır.
• Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmelerinin mal- sabit
kıymet- edinebilmeleri bu malları (sabit kıymetleri)
adlarına tapuda tescil ettirebilmeleri mümkün
kılınmalıdır.
• Kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve dernekler
Emlak Vergisi’nden muaf tutulmalıdır.
• Kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve dernekler
Damga Vergisi’nden muaf olmalıdır.
• Kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve dernekler
Noter Harçları’ndan muaf olmalıdır.
• Kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin
Motorlu Taşıtlar Vergileri’nden muaf olmalıdır.
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Uluslararası İlişkiler
Mevcut Durum
• Yurtdışında kurulmuş kuruluşların Türkiye’de şube
ya da temsilcilik açmaları izine tabidir. Başvuruda
bulunan kuruluşların talebinin neden gösterilmeksizin
reddedilmesi, başvurunun cevapsız bırakılması ve izin
sürecinin şeffaf olmaması dolayısıyla takip edilememesi
gibi sorunlar yaşandığı dile getirilmektedir.

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren,
merkezi yurtdışında bulunan iki sivil
toplum kuruluşunun Türkiye’de şube/
temsilcilik kurma talebi reddedilmiştir.
(AB İlerleme Raporu 2012)
• STK’ların uluslararası iletişim ve işbirliği faaliyetlerinin
sıklığı, bölgesel farklılıklar göstermeye devam etmektedir.
• Yerel kaynakların ve STK’lara yapılan bağışların yeterli
düzeyde olmadığı bir ortamda, uluslararası fonlar
STK’ların faaliyetlerini sürdürebilmelerinde önem
taşımaya devam etmektedir. Başta Avrupa Birliği
programları olmak üzere Dünya Bankası gibi uluslararası
finansman kuruluşları, Birleşmiş Milletler gibi hükümetler
arası kuruluşlar, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcilikleri
ve hibe veren uluslararası vakıflar, mali destekleriyle
Türkiye’de sivil toplumun gelişmesine katkı sağlamaktadır.
• VGM internet sitesinde 2011 yılı beyannamesini veren
2.314 vakfın bilgilerine dayanarak yayınlanan verilere
göre, Türkiye’deki vakıfların aldığı uluslararası fonların
toplamı 21.247.219 TL’dir.
• VGM internet sitesinden alınan verilere göre, 2011 yılında
vakıfların yurtdışına yaptığı yardımların toplamı yaklaşık
86 milyon Lira’dır.15

15

Yeni Vakıf İstatistikleri. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Erişim Tarihi: 05 Kasım 2012 http://www.vgm.gov.tr/icerik.
aspx?Id=192,

2002-2011 yılları arasında IPA
kapsamında Merkezi Finans ve İhale
Birimi tarafından derneklerle 547 adet
hibe sözleşmesi imzalanarak projelerine
41.503.302 Avro tutarında hibe
verilmiş; vakıflarla ise 209 adet hibe
sözleşmesi yapılmış ve bu projelere
22.398.525 Avro hibe edilmiştir.16
• Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı’nın 2011
yılı hibe çağrısı kapsamında 23 STK projesi hayata
geçmiştir. Bu projeler için verilen toplam destek tutarı
3 milyon Avro’dur. DİHAA kapsamında açılan Türkiye
bazlı programlar için 2012 yılında 2 milyon Avro bütçe
ayrılmıştır.17
• Avrupa Gençlik Vakfı, 2012 yılında 180 projeye 1.292.900
Avro tutarında destek sağlamıştır. Bu projelerin yalnızca 5
tanesi Türkiye’de uygulanmış ve toplam 58.000 Avro hibe
desteği alınmıştır.18
• Her yıl yaklaşık 25 projenin desteklendiği GEF Küçük
Destek Programı kapsamında Ekim 2011-2012 döneminde
775.000 Dolar tutarında hibe verilmiştir. 2013 yılında
ise Haziran ayı sonuna kadar 525.000 Dolar destek
sağlanması planlanmaktadır.19
• Foundation Center tarafından yayınlanan verilere göre,
Türkiye’deki STK’lar Amerika Birleşik Devletlerinde
bulunun vakıflardan 2011 yılında 14 STK, 16 hibeyle toplam

16

Başarılı Olan Projelerin Kuruluşlara Göre Sıralaması. Avrupa Birliği Bakanlığı. http://ab.gov.tr/index.
php?p=45174&l=1Listenin güncelleme tarihi 28.03.2012’dir. 14.01.2013 tarihinde AB Bakanlığı yetkilisi ile
yapılan telefon konuşmasında listenin başlangıç yılının 2002 olduğu belirtilmiştir.

17

Hibe çağrıları ile 2010 yılına ait hibe sözleşmeleri listesine şu adresten ulaşılmaktadır: webgate.ec.europa.
eu/europeaid
2012 yılında imzalanan hibe sözleşmelerine dair işlemler devam ettiğinden hibe almaya hak kazananların
listesi ve ilgili detaylar henüz yayınlanmamıştır.

18

Gençlik Planlama Komitesinin 28. toplantısında aldığı kararlar, 2012, http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/
Grant_decisions_PC28.pdf

19

SGP Türkiye hakkındaki bilgiler, Programın Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun ile yapılan 21.01.2013 tarihli
yazışmadan derlenmiştir. Program hakkında detaylı bilgi için http://www.gefsgp.net/ adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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2.043,068 Dolar hibe almıştır. 2011 yılında Türkiye’den en
yüksek miktarda hibe (1.100.292 Dolar) alan kuruluşun
Türk Kızılayı olması, yapılan bağışların Van depreminden
sonra toplanan yardımlar olduğunu düşündürmektedir.

Foundation Center Aralık 2012
verilerine göre, 3 STK tarafından
hazırlanan 4 projenin Amerikan
Vakıflarından toplam 1.200.000 Dolar
mali destek aldığı tespit edilmiştir.

ÖNER İ LER
Uluslararası İletişim ve İşbirliği
• STK’ların uluslararası konferans ve eğitimlere katılımı
kapasite geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak
değerlendirilmeli ve bu amaçla faydalanılabilecek mali
desteklerin sayısı artırılmaldır.
• Derneklerin her yıl kamu makamlarına sunduğu
beyannamelerle gerçekleştirdikleri uluslararası faaliyetlere
dair bilgiler Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından
kamuoyuna açık ve erişilebilir hale getirilmelidir.
• Vakıfların yurtdışına yaptığı yardımların kapsamı ve bu
desteklerin kullanımına yönelik bilgiler Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla şeffaf bir şekilde
paylaşılmalıdır.
• Yurtdışında kurulmuş ve/veya faaliyet gösteren kuruluşların
Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunması, temsilcilik
veya şube açması, dernek veya üst kuruluş kurması
veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılması
ağır bürokratik kurallara bağlanmıştır. İzine başvurma
süreçlerinin şeffaflaştırılarak, prosdürlerin açık bir şekilde
izlenebilir hale gelmesi ve uluslararası kuruluşlara karşı
süregelen şüpheci tutumun terk edilmesi gerekmektedir.
• Türkiye’deki STK’lar uluslararası konferanslara katılım,
uluslararası kuruluş ve ağlarla bilgi ve deneyim paylaşımı,
uluslararası fonlara erişim yoluyla kurulan ortaklıklar
aracılığıyla uluslararası kuruluş ve ağlarla işbirliği ve
iletişimi artırmalıdır.

• Daha fazla sayıda STK uluslararası toplantılara ev sahipliği
yaparak, Türkiye’deki STK’ların uluslarası düzeyde yapılan
tartışmalara eklemlenmesi ve Türkiye’deki kuruluşların
ve aktivistlerin iletişim ve işbirliği ağlarının genişletilmesi
konusunda aktif rol oynamalıdır.
• Güncel bilişim ve iletişim teknolojileri aracılığıyla Türkiye’deki
STK’ların uluslararası kuruluşlarla deneyim paylaşımı ve
ortaklıkları artırılmalı ve STK’ları ilgilendiren konularda
dünyada ne gibi yaklaşımların ve yeniliklerin edinildiği
gözlemlenmelidir. Bu noktada, STK’ların çalışanlarına ve
gönüllülerine güncel bilişim ve iletişim teknoloji araçlarını
etkili kullanma konusunda eğitimler vermeleri ve bu
konudaki kapasitelerini artırmaları önemlidir.
• STK’lar için yurtdışından alınan yardımlarda uygulanan
“yardımın kullanılabilmesi için bildirim” uygulamasına son
verilerek, STK’ların sene içinde yurtdışından aldıkları mali
yardımları yıllık beyannameleri ile toplu olarak bildirmeleri ile
ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.
• Yurt içinde şubesi, temsilciliği olan uluslararası kuruluşlardan
(Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler,
Elçilikler vs.) temin edilen hibeler yurtdışından elde edilen
gelir gibi algılanmamalı dolayısıyla izne tabi tutulmamalıdır.

Uluslararası Fonlar
• Uluslararası fonlara erişimde insan kaynakları ve
yabancı dil engelinin önemli bir sorun olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, kuruluşların yabancı
dil bilen gönüllüleri kaynak geliştirme faaliyetlerine
dâhil etmelerinde fayda bulunmaktadır. Ayrıca STK’lar
kuruluşlarına dair bilgi ve belgelerin bir kısmının
İngilizce’ye çevrilmesini sağlayarak fon veren uluslararası
kuruluşların çalışmalarını daha iyi tanımalarını sağlamalıdır.
• Fon veren uluslararası kuruluşlar finansal olarak
destekledikleri STK’larla olan ilişkilerini kısa vadeli ve
proje odaklı değerlendirmek yerine, bu fonları uzun vadeli
ortaklıklar kurmak için bir fırsat olarak değerlendirmeli
ve STK’ların uzun vadede kapasitelerini güçlendirmeye
yönelik stratejiler geliştirmede verilen fonları bir araç
olarak görmelidir.
• STK’lar uluslararası fonlarla sürdürdükleri projelerin
izleme ve değerlendirme süreçlerine yönelik bilgi
içeren raporları yalnızca bağışçı kuruluşlarla paylaşmak
yerine, internet siteleri ve diğer iletişim araçlarını
kullanarak kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bu tür bir yaklaşım,
STK’ların şeffaflığını artırmanın yanı sıra projelerin güçlü
yönleri, geliştirilebilecek alanları gibi konularda da fikir
alışverişine olanak sağlayacaktır.
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Kurumsal Kapasite
• 30 Mayıs 2012 itibariyle 2011 yılı beyannamesi veren
toplam 2.314 vakıftan 1.169’unun (% 50) ücretli çalışanı
bulunmaktadır.20 Bu vakıfların toplam ücretli çalışan
sayısı ise 8.065’tir. 2.314 vakıftan yalnızca 357’si (% 15)
gönüllülerle çalışırken toplam gönüllü sayısı 1.004.969’dur.
• Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan
bilgiler incelendiğinde, Marmara Bölgesi’nin Türkiye’de en
fazla bilgisayar sahibi olan derneğe sahip bölge olduğu
görülmektedir. Türkiye’deki derneklerin % 34,9’unun yer
aldığı Marmara Bölgesi’nde bilgisayarı olan derneklerin
oranı % 39,81’dir.21
• TACSO’nun 2011 Yılı İhtiyaç Analizi’ne göre, STK’larda
önemli kararlar yönetim kurulu üyeleri tarafından,
etkinliklerden kısa süre öncesinde alınmakta ve STK’lar
genellikle “günlük şekilde” idare edilmektedir. Raporda,
“STK’larda hiyerarşi içermeyen, demokratik yönetim
sistemlerinin bulunmamasının ve yalnızca özel sektördeki
yönetim yapısı veya sistemlerinin kopyalanmasının
eleştirildiği” belirtilmektedir (TACSO, 2011).
• Tükiye’de STK’ların kurumsal altyapılarını ve faaliyetlerini
destekleyen düzenli ve sürekli bir kamu fonu mekanizması
bulunmamaktadır. STK’lar kimi kamu kuruluşları tarafından
açılan hibe programlarına başvuru yapabilmektedir. Bu
desteklerin yanı sıra; üyelik aidatları, hizmet/ürün satışıyla
elde edilen gelirler, bireysel bağışlar, şirketlerin kurumsal
sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamındaki destekleri ve
vakıfların hibe programları STK’ların başlıca mali kaynakları
arasında yer almaktadır.
• Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 3 Mayıs 2012 tarihi itibariyle
2011 yılı beyannamesi veren 2.134 vakfın aktif varlıklar
toplamı 18 milyar Lira’nın üzerindedir. Bu vakıflardan
2.102’si 27.608 adet gayrimenkule sahip olduğunu
belirtmektedir.
• Bakanlıkların STK’lara mali destek vermede dikkate
aldığı ortak bir anlayış ve uygulama henüz oluşmamıştır.
Kamu-STK ilişkilerini düzenleyen mekanizmaların eksikliği
dolayısıyla, STK’larla ilişkilerin bakanlıklar inisiyatifinde
gelişmeye devam ettiği ve bakanlıklar arasında farklılık
göstermeye devam ettiği gözlemlenmektedir.

20

Yeni Vakıf İstatistikleri. Vakıflar Genel Müdürlüğü. Erişim Tarihi: 20 Aralık 2012. http://www.vgm.gov.tr/
icerik.aspx?Id=192

21

Dernek İstatistikleri. Dernekler Dairesi Başkanlığı. Erişim Tarihi: 10 Ekim 2012 http://www.dernekler.gov.tr/
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=12&lang=tr

2011 yılı beyannamesini veren 2.134
vakfın kamu kuruluşlarından aldığı
toplam yardım tutarı 260 milyon
TL’nin üzerindedir. Bu verilere göre,
vakıfların kamu kurumlarından aldığı
yardımların aktif varlıklar toplamının
% 1,4’ünü oluşturduğu görülmektedir.
• IPA veya AB Birlik Programları kapsamında desteklenen
projelerin sözleşme numarası, yararlanıcı STK’nın adı ve
adresi, proje adı, uygulanacağı şehir, süresi ile verilen
hibenin toplam proje bütçesindeki oranı gibi biligilere
ulaşmak mümkünken; AB finansmanı dışında kalan
Bakanlık fonları için ortak uygulamalar bulunmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından derneklere
ayırılan bütçe kapsamında 2012 yılında
221 derneğin projelerine toplam
10.072.904 TL tutarında mali destek
sağlanmıştır.22
• SODES hibeleriyle gerçekleştirilen projelerin toplam
tutarlarına bakıldığında, STK projelerine 2012 yılında
66.505.583 TL ayrıldığı görülmektedir. STK’ların 2012
yılında faydalandığı hibe miktarının programın tamamı için
ayrılan bütçenin % 34’ünü oluşturmaktadır.
• Charities Aid Foundation tarafından hazırlanan Dünya
Bağışçılık Endeksi 2012’ye Türkiye, 2012 araştırmaya
dâhil edilen 146 ülke arasında 137. sırada yer almaktadır.23
Araştırma sonuçlarına göre, 2012 yılında Türkiye nüfusunun
% 10’u STK’lara nakdi bağış yaparken, nüfusun yalnızca % 4’ü
gönüllü olarak STK çalışmalarına katılmaktadır. Tanımadıkları
bir kişiye yardım edenlerin oranı ise % 31’dir (CAF, 2012).

22

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden 2012 Yılı için Yardım Alan Dernekler ve Projeleri. Dernekler Dairesi Başkanlığı.
Erişim Tarihi: 27 Şubat 2013.
http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=914&lang=tr

23

Dünya Bağışçılık Endeksi 2012. Charities Aid Foundation. Erişim Tarihi: 21 Aralık 2012. https://www.cafonline.
org/PDF/WorldGivingIndex2012WEB.pdf
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ÖNER İ LER
İnsan Kaynakları
• STK’ların insan kaynakları politikalarını, ücretli
çalışanlardan beklentileri ve bu kişilere sağlanacak
katkıları ortaya koyacak şekilde belirlemeleri
gerekmektedir. Bunun yanı sıra, çalışma alanlarına bağlı
olarak ücretli çalışanların eğitim ve kapasite geliştirme
faaliyetlerine katılımı için de destekler sağlanmalıdır.
• STK’lar mevzuatta ve ilgili politika belgelerinde yer alacak
gönüllülük ve gönüllü tanımları üzerinde uzlaşmalıdır.
Bu tanım üzerinden gönüllülük politikaları geliştirilerek,
gönüllük yapan kişilerden beklentiler ve bu kişilere
sağlanacak katkılar açık bir şekilde paylaşılmalıdır.

Yönetişim
• STK’ların iyi yönetişim ilkeleri konusunda bilgilendirilmesi
ve bu uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen
eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarının sayısı
artmalı ve daha fazla sayıda yerel ve ulusal kuruluşun bu
eğitimlerden faydalanmasına olanak sağlanmalıdır.
• Şeffaflık ve hesapverebilirlik gibi ilkelerin STK’lar arasında
teşviki, yaygınlaşması ve bağışçıların STK bilgilerine
kolaylıkla erişebilmesi için ilgili kamu kuruluşlarının da
desteğiyle online veri tabanı ve akreditasyon sistemleri
Türkiye’de de uygulanmaya başlanmalıdır.
• STK’ların yürütmekte olduğu çalışmaların etkisini
ölçümlemek, geleceğe yönelik hedeflerini ve bu hedeflere
ulaşmak için kullanılacak yöntem ve araçları belirlemek
amacıyla stratejik planlama yöntemini kullanması
gerekmektedir. İç ve dış paydaşlar bu çalışmalara katkı
sağlayarak STK’ların kısa ve uzun dönemli hedefleri ve
eylem planlarına katkı sağlamalıdır.
• STK’lar, kendi çalışma ortamlarında insan hakları,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre konusundaki evrensel
ilkeleri kabul etmeli ve uygulamalıdır.

Mali Sürdürülebilirlik
• STK’ların faydalanabildiği kamu fonları hakkında bilgiye
erişimin kolaylaştırılması için hibe verilen kuruluşların

isimleri, desteklenen projelerin isimleri, toplam hibe
tutarı ve kısa proje özetleri ilgili kamu kurumlarının
internet sayfasında kamuoyunun erişimine açık şekilde
yayınlanmalıdır.
• Kamu fonlarının uygulamalarında ortak standartlar
belirlenerek, desteklenen projeler ve projelerin izleme
değerlendirme süreçleri hakkındaki bilgi ve raporlar
kamuoyuna açık şekilde paylaşılmalıdır. Bu tür bir
uygulama, ilgili kuruluşların ve proje bilgilerinin şeffaf
bir şekilde paylaşılmasının yanı sıra; STK’ların farklı
bölgelerde yürütülen projeler hakkında bilgi edinmesi
ve karşılıklı öğrenme süreçlerinin başlamasına olanak
sağlayacaktır.
• Daha fazla sayıda STK’nın kamu kurumları tarafından
sağlanan mali desteklerden faydalanabilmesi için
STK’lara yönelik kota uygulamaları geliştirilmelidir.
• Bağışçılıkla ilgili iyi örnekler yaygınlaştırılarak, bireylerin
STK’ları gönüllülük, uzmanlık paylaşımı ve bağışlarıyla
desteklemeleri teşvik edilmelidir.
• Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ve
stratejilerini öncelikleri ve ilgi alanları doğrultusunda
belirleyerek, STK’larla işbirliği halinde yürütmeleri teşvik
edilmelidir. Şirketler, çalışanlarının STK’larda gönüllülük
yapmalarını teşvik edecek politikalar belirlemelidir.
• Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya
getirecek iletişim kanalları güçlendirilerek, birlikte
çalışma alanları ve prensiplerinin belirleneceği çalışmalar
desteklenmelidir.
• Özel sektörün STK’lara mali desteği için elverişli bir
ortam oluşturmayan mevcut vergi yasalarının sosyal
sorumluluk ve bağışçılığı teşvik edici hale getirilmesi
gerekmektedir.
• Aralarında Bağışçılar Vakfı modelinin de bulunduğu
ve özellikle yerelde faaliyet gösteren STK’ların kaynak
geliştirmesinde önemli bir potansiyele sahip olan hibe
veren vakıf modeli tanıtılarak, bu modelin Türkiye’de
yaygınlaşması için iletişim ve destek çalışmaları hayata
geçirilmelidir.
• Sivil toplum kuruluşlarının mali sürdürülebilirliklerini
sağlamada etkili bir model olan sosyal girişimlerin
STK’lara tanıtılması, mevzuatın iyileştirilmesi ve
desteklenmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
STK’ların sosyal girişimlere yönelik eğitim ve mali destek
programlarından faydalanmaları desteklenmelidir.
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Araştırma
• Türkiye’de sivil toplum üzerine üretilen akademik
yayınlar dernek ve vakıflardan toplumsal hareketlere,
farklı boyutlardaki sivil inisiyatifleri içeren geniş bir alanı
kapsamaktadır.
• 2011 yılında Yükseköğretim Kurulu’nun tez merkezinde
kayıtlı olan yüksek lisans ve doktora tezlerinden
yaklaşık 79 tanesi sivil toplumla ilgilidir ve zengin bir
konu çeşitliliğine sahiptir. Yazılan tezler konu alanları
bakımından sivil toplumun Türkiye’de yönetişim
kavramı açısından önemi, kurumsal sosyal sorumluğun
kalkınmadaki rolü, sivil toplum kuruluşlarının mali
sürdürülebilirlikleri gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
• Türkiye’deki üniversite-STK ilişkileri az sayıda
ancak yoğun olarak faaliyet gösteren sivil toplum
merkezleri, sivil toplumun farklı alanlarında ve sosyal
girişimcilik konusunda üniversiteler tarafından sunulan
ders seçenekleri, toplumsal duyarlılık projeleri ve
akademisyenlerin STK’ların araştırmalarına araştırmacı ve
danışman olarak katılımı aracılığıyla kurulmaktadır.
• Türkiye’de 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren
hak temelli kuruluşlar bünyesinde yürütülen izleme
çalışmalarının, 2000’li yıllarla birlikte artış gösterdiği ve
büyük bir çoğunluğunun düzenli yayınlar haline geldiği
gözlemlenmektedir.

S İ V İ L TOP LU M İ ZL E ME RAP ORU 2 012 YÖNE T İC İ ÖZE Tİ

Ö N ERİLER
• Üniversiteler ve STK’lar arasındaki diyalog ve işbirliğinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilerek,
tarafların birbirinin uzmanlıklarından faydalanabileceği
ve sivil toplum alanına fayda sağlayacak işbirlikleri ve
ortak araştırma projeleri yürütmeleri teşvik edilmelidir.
• Üniversitelerin sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık
alanındaki çalışmaları desteklenerek gençlerin sivil
toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeleri ve ortak
projeler yürütmelerine olanak sağlanmalıdır.
• Sivil toplumu ilgilendiren alanlarda güncel verilerin
toplanması ve senelere göre karşılaştırmalı olarak
sunulmasında önemli rol oynayan izleme raporlarının
yaygınlaşmasına ve kamuoyuna daha etkili şekillerde
duyrulmasına önem verilmelidir. Bu raporlardan
edinilen veriler, ilgili kamu kuruluşlarına iletilmeli ve
STK’ların yürüteceği savunuculuk çalışmalarının temelini
oluşturmalıdır.
• Kaynak geliştirmeden savunculuğa, yönetişimden
kampanya oluşturmaya kadar uzanan bir alanda
STK’ların kapasitelerini geliştirmek üzere hazırlanan
çalışmaların verilecek eğitimlerle desteklenmesine ve
bu araştırma ve eğitimlerin yereldeki STK’ların erişimine
açılmasına devam eden bir uygulama olmalıdır.
• Sivil toplum alanında hazırlanan uluslararası çalışmaların
Türkçe’ye kazandırılarak daha fazla sayıda STK’nın
erişimine açılması ve Türkiye’deki STK’ların ürettiği
çalışmaların uluslararası kuruluşlarla paylaşılabilmesi
için yapılan araştırmaların yabancı dillere çevirilmesine
olanak sağlayacak destekler artırılmalıdır.
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Sivil Toplum Kampanyaları
ve Medya Görünürlüğü
Yöntem
• Araştırma, 2012 yılında sivil toplum kuruluşlarının
yürüttüğü kampanyalardan örneklerin incelenmesi ve
yazılı basında ulusal günlük gazetelerden örneklem
alınarak yürütülen medya taramasından oluşmaktadır.
• Araştırma kapsamında Eğitim Reformu Girişimi’nin
(ERG) 4+4+4 eğitim sistemine geçişe ilişkin
yaşanılabilecek sorunları dile getirdiği 4+4<8
kampanyası, Greenpeace Akdeniz Ofisi’nin Yürüttüğü
GDO’lu yiyeceklerin Türkiye’ye girmesine ilişkin yasayı
protesto eden Yemezler kampanyası ve Türkiye’de
kürtajın yasaklanmasını ön gören yasa çalışmasına karşı
yürütülen Kürtaj Yasaklanamaz ve Benim Bedenim
Benim Kararım kampanyalarının adı geçen STK’lar
ve grupların desteğiyle ortaya çıkışı, kampanyaların
medyadaki görünürlüğü ve başarıya etki eden faktörler
incelenmektedir.
• Yazılı basında ulusal günlük gazetelerden örneklem
alınarak yürütülen medya taramasında Hürriyet, Radikal,
Zaman, Cumhuriyet ve Sabah gazeteleri incelenmiştir.
Haber taramasının ilk aşaması Interpress firması
tarafından vakıf, dernek, sivil toplum, anayasa, gönüllü,
kampanya, sosyal sorumluluk, aktivist, bağış anahtar
sözcükleri üzerinden gerçekleştirilmiş, yapılan haber
taraması sonrasında aşağıda belirtilen tarihlerdeki
haberler, tek tek okunarak analiz edilmiştir. Medya
taraması toplamda 3,5 aylık bir süreci kapsamıştır.24
Araştırmanın tutarlılığı için tarama tarihleri seçilen vaka
analizlerinde yer verilen kampanyaların yürütüldüğü
süreyle sınırlandırılmıştır. Bu sebeple, Rapor’da yer
alan analizler üzerinden 2012 yılının tamamına yönelik
değerlendirme yapılmamıştır.

24

Medya taraması kapsamında 6-20 Ocak 2012, 15-28 Şubat 2012, 1-30 Mart 2012, 1-30 Nisan 2012, 25-31
Mayıs 2012 ve 6-15 Haziran 2012 tarihleri arasında Hürriyet, Radikal, Zaman, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde yer alan haberler incelenmiştir.

• STK’lar seslerini hedef kitleye duyurmak, kamuoyunu
bilgilendirmek, proje ve kampanyalarına destek
bulmak amacıyla medyada görünür olmaya ihtiyaç
duymaktadır.
• Yazılı basında STK’lar en fazla haber (% 46) ve kısa
haber (% 26) olarak yer almaktadır. STK’lar köşe
yazılarında ise % 22 oranında yer almıştır. STK’ların
haber analizi ve başyazılarda yer alma oranı ise % 3’tür.
GRAFİK 1. TÜRÜNE GÖRE STK HABERLERİNİN DAĞILIMI
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• Gazetelerin sivil toplum kavramını nasıl tanımladığına
bakılmaksızın, yayın türleri gazetelere göre
incelendiğinde, STK’lar hakkında en fazla habere yer
veren gazeteler Zaman, Cumhuriyet ve Radikal olarak

karşımıza çıkmaktadır. STK’lara köşe yazılarında en
fazla yer veren gazeteler ise Hürriyet, Cumhuriyet ve
Sabah’tır.

GRAFİK 2. YAYIN TÜRLERİNİN GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI
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GRAFİK 3. STK’LARIN YER ALDIĞI HABERLERİN COĞRAFİ ODAĞA GÖRE DAĞILIMI
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• Ulusal ve yerel medya ayırımına gitmeksizin genel
tablo bize ulusal yani Türkiye’de faaliyet gösteren
STK haberlerinin taranan haberlerin % 83’ünü temsil
ettiğini göstermektedir. Bölgesel STK haberleri tüm STK
haberlerinin % 4,6’sını, yerel odaklı haberler ise
% 3,9’unu oluşturmaktadır. Bu verilere baktığımızda,
ulusal basının yerel ve kentsel çıkışlı sivil toplum
çabalarına yer verme oranının düşük olduğu
görülmektedir. Uluslararası STK haberlerinin de % 8,3
oranında yazılı basında yer bulduğu görülmektedir.
Genel portre, STK haberlerinin nadir durumlarda ulusal
sınırların dışına çıkıp uluslararası, yerel ve bölgesel
perspektifte yansıtıldığı yönündedir.
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• Tüm gazetelerde çıkan haberlerin STK türlerine göre
dağılımı incelendiğinde savunuculuk faaliyetleri yürüten
STK’lar, şirketlerin topluma katkı programları ve aile
vakıfları, meslek ve iş örgütlerine ilişkin haberler en fazla
yer verilen ilk üç kategoriyi oluşturmaktadır. En az haber
yapılan STK türleri ise STK ağları, destek merkezleri, kâr
amacı gütmeyen medya, öğrenci-gençlik birlikleri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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GRAFİK 4. SABAH GAZETESİ HABERLERİNİN STK
TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

• Sosyal medya katılımcı bir yapıda olması ve bireylerin
bilgiye ulaşma özgürlüğünü artırması bakımından
STK’lar için önem taşımaktadır. Sosyal medyanın
katılımcı yapısı sadece ticari markalar için değil
örgütlenmeden, kampanyaların duyurulmasına; bilgi
paylaşımından kaynak yaratmaya kadar birçok alanda
sivil toplum için önemli fırsatlar sağlamaktadır.
• Türkiye’de sosyal medyayı en aktif kullanan ve katılımcı
rakamları en yüksek kuruluşların başında Greenpeace
Akdeniz-Türkiye gelmektedir. Greenpeace Akdeniz Türkiye,
781.000 Facebook hayranı ile dünya üzerindeki birçok
ticari markadan daha fazla hayran sayısına sahiptir.25
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Sayfanın hayran sayısına ilişkin rakam, Aralık 2012 itibarı ile alınmıştır.

• Greenpeace Türkiye/Akdeniz’in Twitter’da da en fazla
takip edilen STK olduğu görülmektedir. Greenpeace’i
takipçi sayılarıyla takip eden kuruluşlara bakıldığında
AKUT Derneği ile Türk Kızılay’ı, İHH, Kimse Yok mu?
Derneği gibi insani yardım kuruluşlarının geldiği
görülmektedir.
• Türkiye’de yazılı basın çevre, kadın kuruluşları, çocuk
ve insan hakları gibi hak temelli konularda STK
çalışmalarına düşük düzeyde görünürlük sağlamaktadır.
Bunun yanında barınma, yoksulluk, göç/mülteciler,
gönüllülük gibi STK’lar için büyük önem taşıyan bazı
konular da basılı medyada nadiren yer bulmaktadır.
• Araştırma kapsamına dâhil edilen karikatür, başyazı,
haber analizi, kamuoyu araştırması, röportaj, okur
mektupları türlerinin oranı haber türleri yüzdesi
içerisinde dikkate alınmayacak ölçüde düşüktür. Bu
verilerden STK’ların basında daha yüzeysel biçimde ele
alındığını, STK’lara yönelik derinlemesine araştırmalara
ve yazılara yer verilmediği ortaya çıkmaktadır.
• Ana akım medyada görünürlük sağlamakta zorlanan
kuruluşlar için kamuoyu yaratmada ve hedef
kitlesine ulaşmada sosyal medya önemli bir alternatif
haline gelmektedir. Özellikle Türkiye’deki kullanıcı
rakamlarına bakıldığında çoğu zaman Facebook ve
Twitter takipçi/kullanıcı sayıları gazete tirajlarının çok
üzerine çıkabilmektedir. Sivil toplumda çalışan iletişim
uzmanlarının sosyal medyayı yakından takip etmeleri
ve bu alanda da çalışmalar yürütmeleri artık kaçınılmaz
hale gelmiştir.
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