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T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Top-
lumla İlişkiler Genel Müdürlü-
ğü Kamu-STK İş Birliği Projesi 

kapsamında iki yıl boyunca birçok 
farklı alanda faaliyet gösteren sivil 
toplum temsilcileri, akademisyen-
ler, yerel yönetimler, yerel idareler 
ve yerel basını bir araya getiren bu 
önemli projenin kapanışı 9 Temmuz 
2019 Salı günü Grand Ankara Ho-
tel’de düzenlendi. 

Konferans, Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Mü-

dürlüğü Ankara Klasik Türk Müziği Ko-
rosu Saz Sanatçıları mini konser verdi. 
Kamu- STK İş Birliği üzerine hazırlanan 
kamu spotu gösteriminin ardından, 
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler 
Genel Müdür V. Erkan Kılıç, Merkezi 
Finans ve İhale Birimi Başkanı Meh-
met Selim Uslu, AB Türkiye Delegas-
yonu Başkanı Büyükelçi Christian Ber-
ger, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB 
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile 
İçişleri Bakan Yardımcısı-Vali Mehmet 
ERSOY da yaptıkları konuşmalarda, 
Kamu-STK iş birliği projesinin önemi-
ne dikkat çekti. 

Projenin 2 yıl önceki açılışına İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat 
katıldığını hatırlatan İçişleri Bakan 
Yardımcısı Vali Mehmet Ersoy, "Son 
dönemlerde özellikle sivil toplum 
örgütlerimizin desteklenmesi ve si-
vil toplumla ilişkilerin geliştirilmesi 
adına önemli gelişmeler kaydediyo-
ruz. Hükümetimizin temel felsefesi 
olarak sivil toplumculuğu hem temel 
hak ve özgürlüklerin daha etkin bir 
şekilde kullanılması hem de demok-
ratikleşme süreçlerinin daha rahat 
yol alabilmesi için çok önemli bir araç 
olarak görüyoruz. Bu anlamda sivil 
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toplum kuruluşlarımızı desteklemek 
ve iş birliğini geliştirmek, hem de on-
lar vasıtasıyla ele alacağımız birçok 
konuda toplumsal dayanışmayı ger-
çekleştirmek adına önemli çalışmalar 
yürütüyoruz. Sivil Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürlüğü de bu amaca yö-

nelik kuruldu. Bugün geldiğimiz nok-
tada Türkiye'de sivil toplumculuğu si-
villeşmede en önemli unsuru olarak 
görüyorsak 117 bini geçen dernek 
sayısına ulaşmayı önemsememiz 
gerekir. Ancak toplumsal olarak kar-
şılaştığımız sorunların çok önemli 

bir kısmını çözmenin sadece kamu 
yoluyla çözmenin mümkün olama-
yacağını biliyoruz. Hükümetimizin 
temel felsefesi olarak sivil toplumcu-
luğu hem temel hak ve özgürlüklerin 
daha etkin bir şekilde kullanılması 
hem de demokratikleşme süreçleri-



8

GİRİŞ

nin daha rahat uygulanabilmesi için 
çok önemli bir araç olarak görüyoruz. 
Bu projenin uygulanmasında bizatihi 
sorumluluk alan değerli valilerimiz, 
vali yardımcılarımız ve kaymakamla-
rımız da konuyu çok iyi gözlemledi-
ler. Uyuşturucuyla mücadele, kadına 
şiddetin önlenmesi, kadınlarımızın 
iş hayatında da başarılı olması için 
yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıklar, 
engelli kardeşlerimizin önlerindeki 
engellerin kaldırılmasında toplumsal 

duyarlılığın ve bilincin artırılması gibi 
alanlarda sorumluluklar aldıkları iller-
de kalkınmanın ve gelişmenin yerel 
dinamiklerini en iyi şekilde harekete 
geçirmekle yükümlü mülki idari amir-
lerimiz, sivil toplum kuruluşlarının 
desteğini ne kadar alırlarsa, onlarla 
iş birliğini ne kadar geliştirirlerse bu 
ve benzeri temel sorunlarımızda da o 
oranda gelişme kaydederiz.” ifadele-
rini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB 
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 
“Ülkemizin Kopenhag siyasi kriter-
lerini karşılaması ve bunun üstüne 
gitmesi, hukukun üstünlüğü, insan 
hakları konusunda hem Avrupa'da 
hem dünyada en iyi noktaya gelme-
sini hedefliyoruz. Bunu yaparken si-
vil toplumu yaptığımız her çalışma-
ya davet ederek onların görüşlerini 
alıyoruz. Hem AB üyeliği yolunda 
hem de Türkiye'nin yeni sisteminin 
çok daha başarılı olması için ataca-
ğımız adımlarda sivil toplum kuru-
luşlarının görüşlerini almaya devam 
edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları 
bizim aslında halka en yakın unsur-
larımız. Dolayısıyla halktan kamuya 
iletilen ve AB üyelik süresinde te-
mel alacağımız değerlendirmelerde 
bulunuyorlar. Bunlar bizim için çok 
değerli. Üçüncü alan mali iş birliği 
ve birlik programları olarak özetle-
nen bir alan. Avrupa Birliği, Türki-
ye'yi üyeliğe hazırlamak için belirli 
mali fonlar sunuyor. Bugünkü prog-
ramda o fonlardan biri. Her zaman 
STK'larla iş birliği içerisinde olmayı 
istiyoruz. Biz o yüzden sivil toplum 
kuruluşlarımızın hem Türkiye'de 
kamuyla sağlıklı bir iletişim kurma-
sını istiyoruz hem kendi aralarında 



9

İDARECİNİN SESİ / TEMMUZ / AĞUSTOS

iletişimi artırmalarını istiyoruz hem 
de Türk sivil kuruluşlarının Avrupalı 
sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği 
içinde olsun istiyoruz. Bu çalışma-
larımız devam edecek.” ifadelerini 
kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Bü-
yükelçi Christian Berger, "Kişilerin 
günlük yaşamlarını etkileyebilecek 
kararlarda söz sahibi olmaları önem-
li. STK'lar sadece merkezi düzeyde 
değil, il düzeyinde de bu projede yer 
aldı. Şimdi buradaki mevcudiyet ba-
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şarılı olduğumuzun da göstergesidir. 
Sonuçları bizi de memnun ediyor." 
İfadelerini kullandı.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Baş-
kanı Mehmet Selim Uslu, bütün 
proje faaliyetlerinin başarılı şekilde 
yerine getirildiğini ifade etti.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür 
V. Erkan Kılıç, "Bilindiği üzere STK'la-
rın kamu hizmetlerinin sunumuna 
ve karar alma süreçlerine katılım 
demokrasiler için önem arz etmek-
tedir. Bu durum STK'ların katılımının 

mevcut demokrasilerinin meşruiye-
ti için de önemlidir. STK'lar toplu-
mun sorunlarını ve taleplerini dile 
getirerek politikaların oluşmasında 
önemli rol oynamaktadır. Bakanımız 
Sayın Süleyman Soylu beyefendinin 
teşrifleriyle 21 Aralık 2017 de açılı-
şını yaptığımız bu projeyi başarılı bir 
şekilde tamamlamanın memnuni-
yetini yaşıyoruz. Bizler sivil toplum 
kuruluşlarımızın önünü açmak ve 
geliştirmek için projeler üretmeye, 
gayret göstermeye devam edece-
ğiz." ifadelerini kullandı.

Kamu- STK İş Birliği Kapanış Konfe-
ransı, Türkiye’de “Kamu-STK İş Bir-
liğinin Bugünü ve Yarını” tartışıldığı 
bir de panel oturumu ile devam etti. 
Panele İçişleri Bakanlığı Sivil Top-
lumla İlişkiler Genel Müdür V. Erkan 
Kılıç, Dışişleri Bakanlığı AB Başkan-
lığı Proje Uygulama Daire Başkanı 
Ahmet Hakan ATİK, Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Edi-
be Sözen ile İstanbul Kadın ve Kadın 
Kuruluşları Derneği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Funda Akyol konuşmacı 
olarak katıldı.
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Kamu-STK İş Birliği Projesi Bilgi Notu

Proje Faaliyetleri ve Çıktıları

1. İhtiyaç analizi yapılmıştır.
 10 ilde yürütülmüştür. Yaklaşık 200 kişi ile anket ve 

odak grup çalışması yapılmıştır. Merkezi ve yerel dü-
zeyde kamu görevlilerin sivil topluma bakış açıları, ka-
mu-STK iş birliğine yönelik yaklaşımları araştırılmıştır. 
Bu araştırma sonuçları rapor haline getirilmiştir. 

2. Eğitici uzman grubu oluşturulmuştur.
 20 pilot ilde, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürleri, 

Akademisyenler, STK temsilcileri ve özel sektör tem-
silcilerinden oluşturulan 33 uzmana eğitici eğitimi 
verilerek bir eğitimci havuzu oluşturulmuştur. Bu 
eğiticiler ilerinde kamu ve STK temsilcilerine eği-
tim vermişlerdir. Bu şekilde yapılan eğitimlere 600 
kişi katılmıştır. Yine STK’ların ihtiyacına yönelik özel 
kapasite geliştirme faaliyeti yürütmüşlerdir. (beyan-
name hazırlama, proje hazırlama gibi). Bu eğiticiler 
illerinde yerel eğitimlere ve kapasite geliştirme faa-
liyetlerine devam edeceklerdir.

 Yürütülen kapasite geliştirme etkinlikleriyle hem 
kamu görevlileri hem sivil toplum temsilcileri, sivil 
toplum kavramı, sivil toplumun toplumdaki rolleri ve 
işlevleri, kamu-STK iş birliği modelleri ve yaklaşımları 
gibi konularda detaylı bilgi sahibi olmuşlardır.

3. Kamu görevlilerine sivil toplum ve kamu-STK iş 
birliği konusunda eğitim verilmiştir. 

 Türkiye genelinde Bakanlığımızın tüm birimlerinde 
görevli personeli öncelikli olmak üzere STK’lar ile 
ilgili diğer kamu personellerinin de yer aldığı 15 
eğitim düzenlenmiştir. Toplam 1500 kamu persone-
line sivil toplum ve kamu-STK iş birliği konusunda 
eğitim verilmiştir. Kamu personelinin sivil toplum 
konusunda farkındalığın artırılmasına ve kamu-STK 
iş birliğinin teşvik edilmesine katkı sağlamıştır.

4. Sivil toplum günleri düzenlenmiştir.
 20 ilde, toplam 2000 kamu ve STK temsilcisinin ka-

tıldığı etkinlikler düzenlenmiştir. Proje hazırlama, 
fon bulma, STK’ların kamusal yükümlülükleri gibi 
kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra kamu ve 
STK’lar arasındaki iletişim ve iş birliği geliştirmeye 
yönelik atölye çalışmaları da yapılmıştır. Kamu per-
soneli ve STK temsilcileri karşılıklı olarak sorunlarını 
birbirlerine aktarma imkânı bulmuşlardır. 

5. 6 AB ülkesine çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.
 AB üyesi 6 ülkeye çalışma ziyaretleri gerçekleşti-

rilmiştir. Aralarında kamu görevlileri, STK temsil-
cileri, akademisyen ve özel sektör temsilcilerinin 
de olduğu 100 kişi iştirak etmiştir. Ziyaret edilen 

ülkelerdeki sivil toplumla ilgili kamu kurumları ve 
STK’lar tarafından heyete bilgilendirme yapılmış-
tır. Yapılacak mevzuat çalışmalarında yararlanmak 
üzere ziyareti yapılan ülkelerin sivil toplum ve gö-
nüllülük mevzuatları çevrilmiştir. 

6. Genel Müdürlüğümüz Sivil Toplum Stratejileri ve 
Eğitim Daire Başkanlığına destek sağlanmıştır.

 Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Sivil Toplum 
Stratejileri ve Eğitim Daire Başkanlığının hizmet 
kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmış 
ve uygulama rehberleri geliştirilmiştir. 

7. STK Bilgi Merkezi oluşturulmuştur.
 Kamu ve sivil tolum temsilcilerinin ihtiyaç duydu-

ğu belge, rapor ve diğer ilgili Kaynaklara erişim 
sağlayacak olan web tabanlı bir bilgi merkezi ku-
rulmuştur. Bu bilgi merkezinin Genel Müdürlüğü-
müz web sitesinin bünyesine alınması çalışmaları 
devam etmektedir.

8. Bakanlığımızın sivil toplum alanında görünürlüğü 
arttırılmıştır.

 Kamu-STK iş birliğine yönelik kamu spotu hazır-
lanmıştır. Çekimleri devam etmektedir. Türkiye ge-
nelinde düzenlenen 15 kamu personeli eğitimleri, 
20 sivil toplum günleri, yerelde düzenlenen 30 ka-
pasite geliştirme eğitimleri ile bu faaliyetlere dair 
ulusal ve yerel basında yer alan haberler Bakan-
lığımızın sivil toplum alanındaki görünürlüğüne 
önemli katkıları olmuştur.

9. Kamu personelinin STK algısı ölçülmüştür.
 Proje başlangıcında ihtiyaç analizi ile birlikte aynı 

zamanda kamu personelinin STK algısını ölçmeye 
yönelik yaklaşık 200 kişi ile anket ve odak grup top-
lantıları yapılmıştır. Yine proje sonrasında yaklaşık 
300 kişi ile anket ve odak grup toplantıları yapılmış-
tır. Konu ile ilgili hazırlanan bu rapor kitap haline 
getirilerek, kamu ve STK temsilcilerine dağıtılmak 
üzere 1000 adet proje kapsamından bastırılacaktır.

10. Yol haritaları oluşturulmuştur.
 Gerçekleştirilen toplantı, araştırma ve atölye çalış-

malarında sivil toplum sektörünün sorunları tespit 
edilmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik yol ha-
ritaları oluşturulmuştur.

11. İş birliği ve güven ortamının geliştirilmesine katkı 
sağlamıştır.

 Düzenlenen yerel etkinliklerde kamu kurumları ve 
sivil toplum örgütleri bir araya getirilerek iletişim 
ve iş birliği ortamı yaratılmıştır. Böylece karşılıklı 
güven ortamının daha da geliştirilmesinde katkıda 
bulunulmuştur.


