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 Toplumda herhangi bir hizmeti karşılamak için gönüllü olarak faaliyet gösteren 

kurumlara sivil toplum kuruluşu denir.   

 Örneğin dernekler, sendikalar, vakıflar, mesleki kuruluşlar ve kooperatifler sivil toplum 

kuruluşlarıdır. 

 Kısa ve yaygın söylenişi ile bu kuruluşlara STK denilir. STK’lar dernek, vakıf, sendika gibi 

isimlerle faaliyet yürütürler. Bu kuruluşlar insan haklarının ve özgürlüklerinin korunduğu 

demokratik ülkelerde gelişir. 

 

Sivil toplum kuruluşlarının bazı özellikleri 

şunlardır: 

Sivil toplum kuruluşlarının kuruluş 

amaçlarından bazıları şunlardır: 

1. Gönüllük esasına göre çalışırlar.  

2. Amaçları topluma hizmet etmek, toplumun 

sorunlarına çözüm bulmaktır. 

3. Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında 

ücret almazlar. 

4. Her birey diğerleriyle dayanışma içindedir ve 

yardımlaşma ön plandadır.  

5. Kuruluşlarında devletin katkısı yoktur. 

Ancak çalışmalarını devletin koyduğu 

yasalar çerçevesinde gerçekleştirirler.  

6. Masraflarını, çalışmalarına destek veren 

üyelerin bağışlarıyla karşılarlar. 

 

1. Toplumsal sorunlar için çözümler üretmek 

ve bunları uygulamaya koymak 

2. Dergi, radyo, kitap, televizyon gibi araçlarla 

vatandaşları uyarmak, bilinçlendirmek 

3. Küresel ısınma gibi tüm dünyayı etkileyen 

konularda sorunlara çözüm aramak 

4. Doğal afetlerde halka en kısa zamanda 

ulaşarak gerekli yardımı sağlamak 

5. Kamuoyu oluşturma yoluyla bireylerin 

taleplerinin dikkate alınmasına yardımcı 

olmak 

6. Demokratik bir yönetim anlayışının 

oluşmasında etkili olmak 

Sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların farklı yönleri 

1. Sivil toplum kuruluşlarına katılım gönüllü; resmi kurumlara katılım zorunludur. 

2. Sivil toplum kuruluşlarında çalışma ücretsiz; resmi kurumlarda çalışma karşılığında ücret 

alırlar. 

3. Sivil toplum kuruluşlarının mesai saatleri değişken olabilirken, resmi kurumlarınki sabittir. 

4. Resmi kurumların çalışanları arasında ast- üst ilişkisi varken, sivil toplum kuruluşlarında ast-

üst ilişkisi yoktur. 

 

Sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların benzer yönleri 

Kâr amacı gütmezler. 

Toplumsal sorunlarla ilgilenirler. 

Amaçları topluma hizmet etmektir. 

Her ikisi de yasal kuruluşlardır. 

 

Bazı Sivil Toplum Kuruluşları 

TEMA, ÇEKÜL, ÇEVKO (Çevre) 

Türk Kızılayı, AKUT, AFAD (Doğal afetler, kurtarma ve yardım) 

Kızılay, Yeşilay, LÖSEV, Türk Kalp Vakfı (Sağlık) 

Türk Eğitim Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti, Anne Çocuk Eğitimi Vakfı (Eğitim) 

Mehmetçik Vakfı, İHH, Yeryüzü Doktorları (Yardım) 
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