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Kamu-STK İşbirliğini Nasıl Kurabilirsiniz?

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dile getirmede 
ve bu talepleri kamu otoritelerine iletmede önemli bir aracı rol oynarlar. 
Demokratik bir toplumda vatandaşların politika yapım süreçlerine dahil olma 
araçlarından biri de hiç şüphesiz ki sivil toplum kuruluşlarıdır ve bu kuruluşlar 
çoğunlukla kamu politikaları ya da kamu hizmetleriyle ilişkili olan bir toplumsal 
mesele üzerine çalışırlar. STK’lar ele aldıkları mesele üzerine çeşitli faaliyet ve 
projeleri doğrudan kendileri hayata geçirebilecekleri gibi, politika, mevzuat ve 
hizmet üretme otoritesine sahip kamu kurumlarını harekete geçirmek yoluyla 
da süreçlere dahil olabilirler. Kamu-STK işbirliği yoluyla, STK’ların ve STK’lar 
aracılığıyla vatandaşların taleplerini kamu politikalarına dahil etmek, en geniş 
düzeyde kapsayıcı ve bütüncül politikaların oluşturulması için de büyük önem 
arz etmektedir. 

Katılım ve İşbirliği İlkeleri

STK’ların politika yapım süreçlerine katılabilmeleri için öncelikle elverişli bir ortamın yaratılması beklenmektedir. 
Bunun için insan hakları, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü temel alan bir yasal çerçeve ile birlikte, sivil toplumu 
destekleyici bir politik ve ekonomik ortamın varlığı ön koşuldur. Bununla birlikte STK’lar ile kamu otoriteleri 
arasında yapıcı bir işbirliği kurulabilmesi için bazı ortak ilkelerin varlığından söz edilebilir. Avrupa Konseyi’nin 
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (INGO) Konferansı çıktıları doğrultusunda geliştirilen “Karar Alma Süreçlerine 
Sivil Katılımda İyi Uygulama İlkeleri1 ” şu hususlara ışık tutmaktadır:

Açıklık: Tarafların uzun vadeli ve kalıcı ilişkiler tesis edebilmesi için ortak olarak belirledikleri katılım usullerinin 
(hedef, prosedür, aktörler, takvim vb.) açık ve erişilebilir olması gerekir.

Güven: İlişki karşılıklı saygı, şeffaflık ve güven üzerine inşa edilmelidir.

Bağımsızlık: Sivil toplum kuruluşları herhangi bir kamu kurumu ya da politik partinin etki ve idaresi altında 
kalmadan karar ve faaliyetlerini özgürce belirleyebilmelidir.

Katılım: Sivil toplum kuruluşları diyalog ve danışma ortamı içerisinde herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan, 
kamu kurumlarının karar alma ve kararların izlenmesi süreçlerine her düzeyde katılım gösterebilmelidirler. 

Şeffaflık: Tüm süreçler şeffaflık içinde yürütülmeli, dokumanlar, kararlar ve görüşler bu temel ilke çerçevesinde 
karşılıklı paylaşılabilmelidir.

Erişilebilirlik: Her farklı kesim için erişilebilirliğin sağlanması için uygun bir dil, araç ve katılım mekanizması 
tanımlanmalıdır.

Ayrımcılık yapmama: Sivil katılımın bütüncül bir bakış açısıyla gerçekleştirilebilmesi için ayrımcılık yapmamak, 
en hassas ve dezavantajlı grupların da hesaba katılmasını sağlamak öncelik olmalıdır.  

İçerme: Engelliler, göçmenler, yaşlılar vb. özel sorun ve ihtiyaçları olan grupları dahil etmek için çaba sarf 
edilmelidir.

1 Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılım İçin İyi Uygulama İlkeleri (Gözden Geçirilmiş), Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı, Ekim 
2019 https://rm.coe.int/code-of-good-practice-civil-participation-revised-301019-en/168098b0e2



Katılım ve İşbirliği Basamakları

STK’ların kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak politika yapım 
süreçlerine katılımları çeşitli düzeylerde gerçekleşebilir. Avrupa 
Konseyi belgesi olan “Karar Alma Süreçlerine Sivil Katılım 
İçin İyi Uygulama İlkeleri” içerisinde sivil katılım 4 düzeyde 
tanımlanmaktadır; bilgilendirme, danışma, diyalog ve işbirliği. 

Bilgilendirme: Tek taraflı bir işlem olarak 
bilgilendirme katılım basamaklarındaki en düşük 
düzeydir. Bununla birlikte kamu otoritesi sorumlu 
olduğu kamuoyuna zamanında ve doğru bilgiyi 
iletmekle yükümlüdür. Bilgilendirme STK’ların anlamlı bir katılım gösterebilmesi için öncelikli bir 
aşamadır. 

Danışma: Danışma aşamasında kamu kurumları STK’lardan ilgili konu hakkında görüş isterler. Bu 
aşamada da politikaları birlikte geliştirmek henüz söz konusu olmamakla birlikte kamu idaresinin 
edinilen görüş karşısında işleme koyduğu eylemler hakkında STK’lara geri dönüşte bulunmaları 
beklenir. 

Diyalog: Diyalog karşılıklı etkileşim ve iletişimin olduğu çoğunlukla yapılandırılmış bir aşamadır. Sivil 
toplum kuruluşları kamu kurumlarıyla ortak ilgi ve uzmanlık alanları doğrultusunda bir araya gelerek 
karşılıklı görüş bildirirler. Bu aşamada çoğunlukla arzu edilen ortak hedeflere ulaşmak için birlikte 
çalışılır. 

İşbirliği: Katılımın en üst düzeyde sağlandığı aşama işbirliği aşamasıdır. STK’lar ve kamu kurumları 
birlikte sorumluluk alarak, tasarımdan uygulamaya ortak çalışmalarda bulunurlar. STK’lar sadece 
görüş bildiren ve izleyen pozisyonunda değil aynı zamanda eşit bir paydaş olarak sürecin bir parçası 
olurlar. 

Katılım ve İşbirliği Modelleri 

STK ve kamu otoritelerinin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde, farklı model ve mekanizmalar içerisinde katılım ve 
işbirliği olanakları mümkündür. Her 3 düzeyde de STK’lar;

- Stratejik plan, eylem planı ve politika belgelerinin hazırlanması
- Yasa, yönetmelik ve yönergelerin oluşturulması, değiştirilmesi, düzenlenmesi
- Kamu hizmetlerinin tasarlanması
- Plan ve bütçelerin hazırlanması ve izlenmesi
- Kamu tarafından temin edilen hibe, teşvik ve fonların dağıtılması
- Kurul ve komisyonların içerisinde yer alınması
- Danışma organlarında bulunulması
- Yasa, politika ve hizmetlerin izlenmesi ve denetlenmesi

gibi aşamaların içerisinde yer alabilirler. Dünyadaki farklı ülke örneklerinde, STK ve kamu kurumları arasındaki 
ilişkileri düzenleyen belirli mevzuatlar ve bu ilişkileri yürüten yetkilendirilmiş kişi ya da birimler mevcuttur. Türkiye’de 
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 



Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü sivil toplumla ilgili yasal çerçeveye ilişkin 
çalışmalar yürüten başlıca kamu kurumlarıdır. Avrupa Birliği Başkanlığı da söz konusu kamu kurumlarıyla birlikte 
sivil toplumu bir sektör olarak ele alarak danışma toplantılarında sivil toplumla bir araya gelmekte, politikalar 
geliştirmekte ve uygulamaktadır. 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı vd. sivil toplum kuruluşları da Kamu-STK 
işbirliği süreçlerinin aktif katılımcılarıdır. 

Yerel ve merkezi idarenin kendi iç mevzuatı içerisinde ayrı olarak tanımlanmış prosedür ve katılım mekanizmaları 
bulunmaktadır. Bu mekanizmalar meclis, konsey, kurul, çalışma grubu gibi adlarla tanımlanmaktadır. Bu 
mekanizmaların çoğu danışma ve istişare amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye’de Kamu-STK işbirliği olanakları 
uygulamada istişare mekanizmalarına katılım ve ortak projeler yürütme ana çerçevesinde kendini göstermektedir. 

   
Yerel Yönetimler içerisindeki Katılım ve İşbirliği Mekanizmaları 

Yerelde Belediyelere bağlı Kent Konseyleri aracılığıyla STK’ların istişare süreçlerine katılması mümkündür. Kent 
Konseyi Yönetmeliği, kent sorunlarına kalkınma öncelikleri ve kalkınma ilkeleri doğrultusunda, demokratik 
ilkeler ve uzlaşı çerçevesinde çözümler getirmeyi öngören yönetişim modelini tanımlar. Çok ortaklı ve çok aktörlü 
yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak Kent Konseyi görev tanımı içerisinde bulunmaktadır. Gençler 
ve kadınlar başta olmak üzere çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimlerine katkıda bulunmaları amacıyla 
meclisler ve çalışma grupları oluşturulur.

Kent konseylerine katılımın yanı sıra stratejik planların ve yıllık performans programlarının oluşturulması, 
mahallelerin yönetimine katılım, şehir planlaması diğer ön plana çıkan yerel Kamu-STK işbirliği alanlarıdır2.

Merkezi Yönetim İçerisindeki Katılım ve İşbirliği Mekanizmaları

STK’lar yasa ve yönetmeliklerin oluşturulma, yürütme ve izlenme aşamalarında 
dışardan ya da komisyon ve kurullar içerisinde yer alarak görüş bildirebilirler. 
Yasa yapım aşamasının ilk basamağında komisyonlar ve alt komisyonlar bulunur. 
Komisyonlara katılım hususunda TBMM İç Tüzüğünde STK’lara özel bir atıf 
bulunmamakla birlikte ihtisas alanında görüş bildirmek üzere uzman katılımı 
mümkün kılınmıştır. Komisyonlarda ele alınacak yasa tekliflerinin hazırlanması ve 
değerlendirilmesi noktasında dile getirilmek üzere milletvekillerine görüş arzında 
bulunmak da diğer dolaylı katılım yöntemleridir.

Strateji planı, eylem planı ve bütçe oluşturma aşamalarında STK’lar yine davet edildikleri istişare toplantılarına 
katılmakta, yürütme aşamasında ise izleme ve raporlama faaliyetlerinin yanında, merkezi idarenin taşra teşkilatı 
bünyesinde oluşturulan çeşitli kurullara katılım imkânları bulunmaktadır. 

2TÜSEV; Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Yerel Yönetimlerde Kaliteli ve Anlamlı Bir Katılım İçin Uygulama Rehberi 
(https://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/Katilim2020.pdf).



“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal liderliğindeki 

konsorsiyum sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”


