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Kapsamlı bir tanım

• Sivil Toplum Örgütleri (STÖ), bireylerin ortak 
hedef ve ideallere ulaşmak için bir araya geldiği; 
politik, sivil, kültürel, sosyal ve ekonomik her 
türlü haklarını korumak ve geliştirmek için 
etrafında örgütlendiği devlete bağlı olmayan, 
kar amacı gütmeyen, tarafsız olan ve 
şiddete dayalı olmayan yapıların tümünü 
kapsar.   



Aday Ülkelerde Sivil Topluma sağlanan
AB desteğine ilişkin rehberler, 2014-2020

• Genişleme politikası kapsamında sivil topluma
sağlanan destekler, katılımcı demokrasiyi mümkün
kılmaya ve canlandırmaya odaklanır. Bu kapsamda iki
ana hedef belirlenmiştir:  

• 1/ Sivil Toplum Örgütleri açısından elverişli bir ortam
oluşturulması

• 2/ Daha etkili, bağımsız ve hesap verebilir aktörler
olmaları yönünde STÖ’lerin kapasitelerinin
güçlendirmek



Türkiye Strateji Belgesi 2014-2020

• AB Rehberleri doğrultusunda, Türkiye’de sivil
topluma sağlanan AB desteğinin temel hedefleri; 

• - politika ve karar alma süreçlerine daha aktif
demokratik katılım sağlama yönünde sivil toplumun
gelişiminin desteklenmesi,   

• - Temel haklar ve diyalog kültürünün
oluşturulmasının teşvik edilmesi

• - Türkiye ve Avrupa’da bulunan sivil toplum örgütleri
arasındaki sivil toplum diyaloğunun ve kültürlerarası
değişimin genişletilmesi. 



Öncelikler
ve

Mali Araçlar



Türkiye’de AB Sivil toplum
desteğinin beklenen sonuçları

• - Sivil topluma danışma süreçlerinin düzenli hale 
getirilmesi ve politika yapım süreçlerine aktif
katılımın sağlanması yönünde elverişli ortamın
iyileştirilmesi;

• - Başta hak temelli örgütler olmak üzere, sivil
toplumun kapasitesinin, erişiminin, temsiliyetinin
ve ağının geliştirilmesi;

• - Türkiye ve AB ülkeleri arasında insandan-insana
paylaşımın daha üst seviyeye taşınması. 



3 Temel Mali Araç

• - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı – sivil toplum
alt sektörü (IPA-Türkiye)- AB Delegasyonu ve
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ortak
yürütülmektedir. 

• - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı – Sivil Toplum
Aracı (IPA-CSF) – AB Delegasyonu tarafından
yürütülmektedir. 

• - Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı
(DİHAA) – AB Delegasyonu tarafından
yürütülmektedir. 



Türkiye’de Sivil
Topluma AB Desteği

İnsan
Haklarının

Desteklenmesi

STÖ Kapasite
Geliştirme

AB-TR Diyaloğu ve
Kültürü

v Demokrasi ve
İnsan Hakları
İçin Avrupa
Aracı
(DİHAA)

v Sivil Toplum Destek
Programı (IPA)

v Sivil Düşün Programı
(CSF)

v STÖ’ler için Teknik
Destek – TACSO (CSF)

v Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi - STGM (CSF)

v AB-TR Sivil
Toplum Diyaloğu
Programları (IPA)

v AB-TR Ortak
Kültürel Miras
(IPA)

v AB-TR 
Kültürlerarası
Diyalog (IPA)

STÖ-kamu sektörü
işbirliği için elverişli

ortamın oluşturulması

v Dernekler Dairesi
Başkanlığı’na Destek
(IPA)

v Vakıflar Genel
Müdürlüğü’ne
Destek (IPA)

v Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı’na Destek
(IPA)



Lokomotif Programlar



Demokrasi ve İnsan Hakları için
Avrupa Aracı (DİHAA)

• - Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün
ve insan haklarının geliştirilmesi ve
sağlamlaştırılması için Türkiye’deki
STÖ’lere doğrudan mali destek.

• - Yılda bir kere proje teklif çağrısı - her yıl
yaklaşık 20-25 proje desteği

• - 2011 yılına kadar sağlanan fon: 
€15M – 2015 yılında 5 Milyon Avro, 2016 
yılında 2.9 Milyon Avro



Sivil Düşün (Think Civil) Programı

Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin ve aktif
vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan ve hızlı
cevap veren Avrupa Birliği teknik destek
programı.
2012 yılında başlangıcından bu yana, hak temelli
çalışmalarda bulunan aktivistlere, STÖ’lere, 
platformlara, ağlara ve sivil girişimlere esnek, 
şeffaf ve erişilebilir destek sağlamaktadır. 
Toplam bütçe: 2012 yılından bu yana 7.2 Milyon
Avro, 2018-2020 için 5 Milyon Avro  
www.sivildusun.net



• Türkiye ve Avrupa’da bulunan sivil
toplum örgütleri arasında, ortak
konularda çalışma yapmak, bilgi ve
uzmanlık paylaşımı ve uzun vadeli
ilişkilerin kurulması için ortaklıkların
geliştirilmesi.

• 2008 yılından bu yana sağlanan
fon miktarı: 59 Milyon Avro

• Bir sonraki proje çağrısı (CSD V):
2018 yılının ilk çeyreği

• http://civilsocietydialogue.org/

Sivil Toplum Diyaloğu (CSD)



Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Sivil Toplum desteğine ve
yasal çerçeveye ilişkin her türlü soru için oluşturulan Yardım Masası da 
dahil olmak üzere, Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için bir kaynak
merkezidir. 2017 yılı Aralık ayı itibariyle, STGM ayrıca TACSO-Türkiye
programını yürütecektir.

http://www.stgm.org.tr/en

2005 yılından bu yana AB Türkiye Delegasyonu tarafından
desteklenmektedir. 



Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından yürütülen
Sivil Toplum Sektörü

Güncel ve gelecek projelere ilişkin örnekler:

Sivil Toplum Destek Programı: Taban örgütlerini, STÖ ağlarını ve
platformlarını desteklemek üzere geliştirilen hibe programları
- 2017 yılının Temmuz ayında başlatılmıştır. 

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nı, STÖ’ler ile daha iyi bir işbirliği
geliştirebilmesini desteklemek amacıyla Mayıs 2017’de yeni bir proje
imzalanmıştır. 

Sivil Toplum- Kamu işbirliğini güçlendirmek amacıyla, TÜSEV, Bilgi
Üniversitesi, STGM, Yaşama Dair Vakıf (YADA) gibi kilit örgütlere
Doğrudan Hibe Desteği



• Daha fazla bilgi almak ve faaliyetlerimizi
takip etmek için:

• www.avrupa.info.tr

• Twitter:

• Facebook:

•

https://www.facebook.com/EUinTurkey/


