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Sivil	  Toplumun	  Sürdürülebilirliği	  için	  
Bütüncül	  Yaklaşım	  ve	  Farklı	  Modeller	  



Nelerden	  Bahsedeceğim?	  
•  Ab	  Sivil	  Toplum	  Aracı	  ve	  Tacso	  

Projesi	  
•  Avrupa	  Birliği	  Genişleme	  

Bölgesinde	  Sivil	  Topluma	  
Destek	  Rehberi	  

•  Sivil	  Toplumun	  Sürdürülebilirliği	  
İçin	  Bütüncül	  Yaklaşım,	  AB	  ve	  
Adaylık	  Sürecindeki	  Ülke	  
Örnekleri:	  Kamu	  Finansmanı,	  
Gönüllülük,	  Ekonomik	  Faaliyet	  

•  Kaynaklarla	  İlgili	  Güncel	  	  
Bölgesel	  Eğilimler	  	  

•  Kaynaklar	  Ve	  Referanslar	  	  



Bağlam:	  
AB	  Bölgesel	  ve	  Yatay	  Programlar,	  	  Sivil	  Toplum	  Aracı:	  
•  KaPlım	  Öncesi	  Mali	  Yardım	  Aracı	  yararlanıcısı	  BaP	  

Balkanlar	  (Arnavutluk,	  Bosna-‐Hersek,	  Eski	  Yugoslav	  
Makedon	  CumhuriyeV,	  Karadağ,	  Kosova*,	  Sırbistan)	  ve	  
Türkiye	  

•  Bölgesel	  STK	  Ağlarına	  Destek	  	  
•  TACSO	  (Sivil	  Toplum	  Kuruluşları	  için	  Teknik	  Destek)	  ve	  	  
•  İnsandan	  İnsana	  Programı	  
•  hZp://tacso.org/default.aspx?

template_id=69&langTag=en-‐US&pageIndex=1	  	  
Çalışma	  Alanları:	  
•  AB	  adaylık	  sürecinde	  kaPlımcı	  demokrasinin	  gelişimi	  

için	  sivil	  toplumun	  kapasitesinin	  güçlenmesi	  
•  Sivil	  toplum	  için	  destekleyici	  yasal	  çerçevenin	  ve	  

mekanizmaların	  gelişmesi	  	  
•  Her	  bir	  ülkede	  STÖ	  Kaynak	  Kuruluşları	  ile	  çalışarak	  

Proje	  çalışmalarının	  sürdürülebilirliğinin	  sağlanması-‐	  
Sivil	  Toplumu	  GelişVrme	  Merkezi	  

TACSO	  Projesi	  	  



Aday	  Ülkelerde	  sivil	  toplum	  ortamının	  
ve	  sivil	  toplumun	  gelişim	  düzeyinin	  
izlenmesini	  sağlamak	  

Hükümetler	  	  için	  sivil	  toplumun	  
gelişimi	  yönündeki	  çalışmalara	  
rehberlik	  etmek	  

AB	  kaLlım	  sürecindeki	  desteklerin	  
daha	  etkin	  yönlendirilmesine	  katkı	  
sağlamak	  

AB	  Rehberi:	  Amaç	  	  

hZp://tacso.org/documents/otherdoc/?id=9887&template_id=73&langTag=en-‐US	  	  



•  Bireyler	  ve	  tüzel	  kişilikler	  için	  örgütlenme,	  ifade	  ve	  barışçıl	  	  gösteri	  ve	  
toplanma	  	  hakları	  için	  destekleyici	  yasal	  ortam	  mevcut	  

HEDEF	  1	  

•  STK’ları	  sürdürülebilir	  kılan	  finansal	  olarak	  destekleyici	  bir	  çevre	  mevcut	  
HEDEF	  2	  

•  Sivil	  toplum	  ve	  kamu	  kurumları	  ortak	  çıkarlar	  doğrultusunda	  diyalog	  ve	  
işbirliği	  yoluyla	  karşılıklı	  iyi	  niyete,	  güvene	  ve	  kabule	  dayalı	  bir	  ortaklık	  içinde	  

HEDEF	  3	  

•  Yetkin,	  şeffaf	  ve	  hesap	  verebilir	  STK’ların	  varlığı	  
HEDEF	  4	  

•  Etkili	  STK’ların	  varlığı	  
HEDEF	  5	  

•  Finansal	  olarak	  sürdürülebilir	  STK’lar	  
HEDEF	  6	  

AB	  Rehberi:	  İçerik	  



Sivil	  Toplumun	  Sürdürülebilirliği	  İçin	  	  “Altyapı”	  
•  STK’ları	  etkileyen	  yasal	  çerçevenin	  destekleyici	  olması-‐kuruluş,	  işleyiş,	  

raporlama,	  deneVm	  
•  Finansal	  kuralların	  açık,	  uygulanabilir	  ve	  kolaylaşPrıcı	  olması	  
•  Kamu	  idaresinde	  STK’larla	  ilişki	  için	  özel	  olarak	  görevlendirilmiş	  birimler	  
•  Sivil	  toplumun	  gelişimi	  için	  uzun	  vadeli	  stratejiler,	  uygulama	  planları,	  

kaynak	  ve	  görevlendirmeler	  
•  Kamu	  kaynaklarından	  ve	  farklı	  birimler	  vesilesi	  ile	  sivil	  topluma	  yönelik	  

mali	  ve	  ayni	  yardımlar	  
•  Sivil	  toplumun	  karar	  almaya	  kaPlımını	  garanVleyen	  poliVka	  ve	  

düzenlemeler	  ve	  kolaylaşPran	  mekanizmalar	  ve	  araçlar	  
•  Sivil	  topluma	  yönelik	  kapasite	  güçlendirme	  inisiyaVflerinin	  olanaklı	  

kılınması	  
•  Sektörler	  arası	  işbirliğinin	  kolaylaşPrılması,	  medya,	  akademi	  ,	  özel	  sektör	  

ve	  sivil	  toplum	  işbirliği	  için	  poliVkalar	  ve	  olanaklar	  
•  STK’lar	  için	  vergi	  indirimleri,	  isVsnalar	  
•  STK’lara	  yönelik	  bağışçılığın	  kolaylaşPrılması	  
•  STK’larda	  isVhdamı	  kolaylaşPracak	  isVsnalar	  
•  Gönüllülüğün	  gelişVrilmesi	  
•  Donör	  desteklerinin	  çeşitliliği	  ve	  koordinasyonu	  
•  STK’ların	  ekonomik	  faaliyetlerinin	  kolaylaşPrılması	  	  

Destekleyici	  
Yasal	  
Çerçeve	  

STK	  
Kapasitesi	  



STK'larla	  işbirliği	  
için	  Hükümet	  

Ofisi	  

Sivil	  Toplumun	  
Gelişimi	  için	  
Konsey	  (	  STK-‐

Kamu)	  

Ulusal	  Vakıf	  	  

Impact:	  
Sektörler	  arası	  
İşbirliği	  Destek	  

Merkezi	  

TemaVk	  STK	  
Çalışmalarına	  
Bakanlıklar	  
Üzerinden	  
Kamu	  

Finansmanı	  

Bölgesel	  vakıflar	  
üzerinden	  STK	  

kapasite	  
gelişimi	  için	  
desteği	  

Bütüncül	  Yaklaşım:	  
HırvaQstan	  

Yasal	  çerçeve:	  
•  PoliVka	  ve	  yasa	  yapımında	  kamuoyu	  

kaPlımı	  için	  iyi	  uygulama	  kuralları	  
•  STK’lara	  yönelik	  kamu	  finansmanı	  için	  

iyi	  uygulama	  kuralları	  
•  Milli	  Piyango	  gelirlerinden	  sivil	  

topluma	  kaynak	  aktarımı	  
düzenlemesi	  (%50)	  

•  Toplum	  Yararına	  (kamu	  yararı)	  
çalışma	  proje	  ve	  programların	  
temalara	  göre	  belirlenmesi	  
(Dernekler	  Kanunu	  Md	  32)	  	  	  

•  Kamu	  ihalelerinde	  	  toplum	  yararına	  
yönelik	  STK	  projelerine	  öncelik	  
verilmesi	  düzenlemesi	  

•  Sivil	  topluma	  yönelik	  AB	  
yardımlarının	  ve	  kamu	  finansmanının	  
kaPlımcı	  planlanması	  

	  

Amaç:	  Sivil	  toplumun	  
kaPlımcı	  demokrasideki	  
rolünü	  etkin	  şekilde	  
sürdürebilmesi	  için	  
yaşam	  alanını	  
garanVlemek	  
	  

www.udruge.gov.hr/en	  	  	  



İçişleri	  Bakanlığı-‐
Strateji	  Seviyesinde	  

Koordinasyon	  

Sivil	  Toplum	  için	  
Ulusal	  Vakıf	  (ulusal	  
ve	  uluslararası	  
faaliyet	  için,	  

kapasite	  gelişVrme	  
için	  fonlar)	  

Bölgesel	  STK	  
Destek	  Merkezleri	  

TemaVk	  STK	  
Çalışmalarına	  

Bakanlıklar	  ve	  yerel	  
yöneVmler	  	  

Üzerinden	  Kamu	  
Finansmanı	  

Başbakanlık	  Paydaş	  
KaPlımı	  

Koordinasyon	  
Birimi	  

Bütüncül	  Yaklaşım:	  Estonya	  	  
Yasal	  çerçeve:	  
•  Sivil	  toplumun	  Gelişimi	  için	  Strateji	  (EKAK)	  
•  Karar	  Almaya	  KaPlım	  İçin	  İyi	  Uygulama	  

Kuralları	  
•  Mevzuat	  Hazırlama	  ve	  PoliVka	  gelişVrme	  

Kuralları	  (	  Bilgi	  Sağlama	  ve	  kaPlım)	  
•  STK’lara	  yönelik	  kamu	  finansmanı	  için	  iyi	  

uygulama	  rehberi	  ve	  kapasite	  gelişVrme	  	  
•  Kamu	  ihalelerinde	  	  STK’lara	  öncelik	  

verilmesi	  için	  davranış	  kuralları	  
•  Sivil	  topluma	  yönelik	  AB	  yardımlarının	  ve	  

kamu	  finansmanının	  kaPlımcı	  planlanması	  
•  Yıllık	  15.000	  EUR	  Mali	  hacmi	  olan	  STK	  ve	  

işletmeler	  için	  vergi	  isVsnası	  
•  Gelir	  Kanunu:	  Kamu	  yararına	  çalışma	  (kar	  

amacı	  gütmeme,	  toplum	  çıkarına	  çalışma,	  
kurucu/üyelerine	  kar	  sağlamama,	  vd.)	  ve	  
bağlı	  vergi	  isVsnalarının	  	  faaliyetlere	  göre	  
belirlenmesi	  (11.000/2200	  STK	  )	  ve	  
bağışların	  vergiden	  muaf	  olması	  

	  

Amaç:	  Sivil	  toplumun	  
kaPlımcı	  demokrasideki	  
rolünü	  etkin	  şekilde	  
sürdürebilmesi	  için	  
yaşam	  alanını	  
garanVlemek	  
	  

hZp://www.ngo.ee/neno	  	  



Sivil	  Toplumun	  Sürdürülebilirliği	  İçin	  	  “Altyapı”	  
•  STK’ları	  etkileyen	  yasal	  çerçevenin	  destekleyici	  olması-‐kuruluş,	  işleyiş,	  

raporlama,	  deneVm	  
•  Finansal	  kuralların	  açık,	  uygulanabilir	  ve	  kolaylaşPrıcı	  olması	  
•  Kamu	  idaresinde	  STK’larla	  ilişki	  için	  özel	  olarak	  görevlendirilmiş	  birimler	  
•  Sivil	  toplumun	  gelişimi	  için	  uzun	  vadeli	  stratejiler,	  uygulama	  planları,	  

kaynak	  ve	  görevlendirmeler	  
•  Kamu	  kaynaklarından	  ve	  farklı	  birimler	  vesilesi	  ile	  sivil	  topluma	  yönelik	  

mali	  ve	  ayni	  yardımlar	  
•  Sivil	  toplumun	  karar	  almaya	  kaPlımını	  garanVleyen	  poliVka	  ve	  

düzenlemeler	  ve	  kolaylaşPran	  mekanizmalar	  ve	  araçlar	  
•  Sivil	  topluma	  yönelik	  kapasite	  güçlendirme	  inisiyaVflerinin	  olanaklı	  

kılınması	  
•  Sektörler	  arası	  işbirliğinin	  kolaylaşPrılması,	  medya,	  akademi	  ,	  özel	  sektör	  

ve	  sivil	  toplum	  işbirliği	  için	  poliVkalar	  ve	  olanaklar	  
•  STK’lar	  için	  vergi	  indirimleri,	  isQsnalar	  
•  STK’lara	  yönelik	  bağışçılığın	  kolaylaşPrılması	  
•  STK’larda	  isVhdamı	  kolaylaşPracak	  isVsnalar	  
•  Gönüllülüğün	  gelişQrilmesi	  
•  Donör	  desteklerinin	  çeşitliliği	  ve	  koordinasyonu	  
•  STK’ların	  ekonomik	  faaliyetlerinin	  kolaylaşLrılması	  	  

Destekleyici	  
Yasal	  
Çerçeve	  

STK	  
Kapasitesi	  



Sivil	  Topluma	  Yönelik	  Kamu	  
Finansmanı	  
Kapsam:	  	  
•  Farklı	  kamu	  gelirlerinden	  STK’lara	  

nakdi	  (hibe	  vb.)	  kaynak	  aktarılması,	  
ayni	  katkılar	  sağlanması	  	  

Ne	  şekilde:	  	  
•  STK’ların	  kurumsal	  varlıklarını	  ve	  

asli	  işlerini	  sürdürmeleri	  için	  
operasyonel	  hibeler	  

•  STK’ların	  çalışmaları	  için	  proje	  bazlı	  
destekler	  

•  Sivil	  alanı	  güçlendirmek	  için	  
inisiyaVfler	  

•  Sektörler	  arası	  işbirliği	  ve	  sivil	  alana	  
katkıyı	  kolaylaşPran	  girişimler	  	  

hZp://www.icnl.org/research/resources/ngogovcoop/engb54.pdf	  	  



Sivil	  Topluma	  Yönelik	  Kamu	  
Finansmanı:	  HırvaQstan	  
•  Kamu	  kaynağı	  Milli	  Piyango	  

düzenlemesi	  ile	  garanV	  alPna	  alınıyor	  
•  Öncelikler	  ve	  temaVk	  dağılım	  Konsey	  

önerisi	  ile	  belirleniyor	  
•  İyi	  Uygulama	  Kuralları	  gözeVliyor	  
•  Hükümet	  İşbirliği	  Ofisi	  iyi	  uygulama	  

için	  kamu	  idaresine	  kapasite	  gelişVrme	  
desteği	  sağlıyor	  

•  Hibe	  destekleri	  	  veri	  tabanı	  
güncelleniyor	  

•  Yıllık	  raporlama	  
•  1999-‐2009,	  27.543	  projeye	  320	  Milyon	  

Euro	  destek	  (33.700	  STK	  kaydı)	  
•  Daha	  fazla	  bilgi:	  Hükümet	  Sivil	  

Toplumla	  İşbirliği	  Ofisi	  

www.udruge.gov.hr/en	  	  	  



Sivil	  Topluma	  Yönelik	  Kamu	  
Finansmanı:	  İngiltere	  
•  Hükümet	  ve	  Gönüllü	  Kuruluşlar	  	  arasındaki	  

İlişkiler	  üzerine	  Sözleşme	  	  (2008	  revizyon)	  
•  Piyango	  hasılaPnın	  %	  28’i	  şu	  kategorilere	  

ayrılıyor:	  hayırseverlik,	  sağlık,	  eğiVm	  ve	  
çevre	  (%	  50);	  spor	  (%	  16.67);	  sanat	  (%16.6);	  
ve	  miras	  (%	  16.67%).	  	  	  

•  2011’e	  dek	  350,000’den	  fazla	  projeye	  25	  
milyar	  Sterlin	  dağıPlmış	  Piyango	  hasılaPnın	  
en	  büyük	  dağıPcısı	  Big	  LoZery	  Fund	  (Büyük	  
Piyango	  Fonu)’dur.	  	  

•  2013-‐2014’te	  gönüllü	  kuruluşlar	  15	  Milyar	  
Sterlin	  kaynak	  kullanırken,	  bunun	  
%81’ihaleler	  ya	  da	  ücretler	  biçiminde	  
gerçekleşmiş.	  Hibelerin	  bu	  tutardaki	  ağırlığı	  
%19	  (2.8	  Milyar	  sterlin)	  

•  Daha	  fazla	  bilgi:	  NaVonal	  Council	  for	  
Voluntary	  OrganizaVons,	  12.000	  STK	  üyesi	  
olan	  bir	  şemsiye	  örgüt	  	  
	  

hZps://www.ncvo.org.uk/	  	  



Sivil	  Topluma	  Yönelik	  Kamu	  
Finansmanı:	  Estonya	  
•  Estonya	  Sivil	  Toplumun	  Gelişimi	  KonsepV	  

(EKAK)	  ve	  Uygulama	  Planı	  	  
•  Estonya	  Sivil	  Toplumun	  Gelişimi	  İçin	  Ulusal	  

Vakıf-‐	  KÜSK,	  2009	  
•  STK’lar	  ulusal	  (bakanlıklar,	  piyango	  hasılaP,	  

ulusal	  vakıflar)	  ve	  yerel	  düzeyde	  birkaç	  
kaynaktan	  finansman	  elde	  eder.	  

•  2008’deki	  ilk	  çalışma	  yılında	  Estonya	  Vak{	  
toplam	  23	  milyon	  Estonya	  kroonluk	  85	  
proje	  desteklemişVr	  (yaklaşık	  1.5	  milyon	  
Avro).	  2008-‐	  2011	  yıllarında	  devlet	  yaklaşık	  
20	  milyon	  Estonya	  kroonu	  (yaklaşık	  1.3	  
milyon	  Avro)	  tahsis	  etmişVr.	  2007	  yılında	  
bakanlıklar	  yaklaşık	  700	  milyon	  Estonya	  
kroonu	  (yaklaşık	  44	  milyon	  Avro)	  
dağıtmışPr.	  

•  Daha	  fazla	  bilgi	  için:	  Estonya	  Sivil	  Toplum	  
Kuruluşları	  Ağı	  (NENO):	  STK’lardan	  107	  
üyesi	  ve	  4000	  yararlanıcısı	  var	  
hZp://www.ngo.ee/legislaVon	  	  



Sivil	  Topluma	  Yönelik	  Kamu	  
Finansmanı:	  Macaristan	  	  
•  78.000	  STK	  (2016)	  
•  Sivil	  Toplumla	  İlişkiler	  	  Ofis,	  1998	  
•  2014’te	  Ulusal	  Dayanışma	  Fonu,	  öncesinde	  Ulusal	  

Sivil	  Toplum	  Fonu,	  2003	  (İdari	  Konsey	  ve	  yerel	  
kurullarca	  yöneVliyor)	  

•  Kamu	  Finansmanının	  Şeffaflığı	  hakkında	  Kanun,	  
2008	  

•  Yüzdelik	  sistemle	  bağış:	  Vergi	  mükellefi	  kişiler	  vergi	  
tahakkuklarının	  %1’ini	  seçVkleri	  	  STK’lara	  
bağışlayabiliyor-‐	  en	  az	  iki	  yıl	  önce	  kurulmuş	  olmalı	  

•  Ulusal	  Fon	  kaynağının	  %60’ını	  (2007)	  bu	  STK’ların	  
operasyon	  giderlerini	  desteklemek	  için	  kullanıyor	  

•  STK’ların	  %50’si	  kamu	  kararı	  statüsünden	  
yararlanabiliyor	  

•  Kamu	  yararı	  faaliyet	  temelinde	  belirleniyor	  
•  2009’da	  Fonun	  sermayesi	  27.5	  Milyon	  Euro	  iken,	  

bunun	  25.3	  Milyonu	  açık	  çağrılarla	  STK’lara	  
sağlamış.	  2009	  sonuna	  dek	  10.276	  STK	  destek	  
almış.	  	  

hZp://civil.info.hu/civil-‐szervezetek-‐staVszVka-‐szambavetele	  	  



STK’ların	  Ekonomik	  Faaliyetleri	  

Model	  1:	  Kar	  amacı	  gütmeyen	  her	  yapı	  her	  
türlü	  ekonomik	  faaliyeZe	  bulunabilir.	  Kural	  
olan,	  kar	  edilen	  tutarın	  kar	  amacı	  gütmeyen	  
yapının	  amaçları	  için	  kullanmak	  ve	  ekonomik	  
faaliyeVn	  STK’nın	  ana	  amacı	  olmaması.	  Bu	  
modelde	  elde	  edilen	  gelir	  vergiden	  muaf.	  	  

•  Fransa’da	  bu	  model	  uygulanıyor,	  STK’lar	  amaçları	  
ile	  ilgili	  olsun	  olmasın	  ekonomik	  faaliyeZe	  
bulunabiliyor.	  Burada	  dikkat	  edilen	  husus,	  
işletmeler	  arasında	  haksız	  rekabet	  yaratma	  
konusu.	  	  

•  Almanya’da	  da	  bu	  model	  uygulanıyor,	  	  ekonomik	  
faaliyeVn	  STK’nın	  amacı	  ile	  ilişkili	  olması	  konusu	  
söz	  konusu	  faaliyeZen	  elde	  edilen	  gelire	  
uygulanan	  vergi	  rejimini	  etkiliyor.	  

Model	  2:	  	  	  STK’nın	  ekonomik	  faaliyeZe	  
bulunabilmesi	  için	  ikVsadi	  işletme	  (yan	  
kuruluş)	  oluşturması	  gereksinimi	  (Türkiye,	  
daha	  önce	  FYR	  Makedonya).	  Bu	  modelde	  elde	  
edilen	  gelir,	  kar	  amacı	  güden	  işletmelerle	  aynı	  
vergi	  rejimine	  tabi.	  

Model	  3:	  Bu	  modelde	  STK’ların	  ekonomik	  faaliyetleri	  belirli	  
koşullar	  alPnda	  düzenlenir:	  

•  Ekonomik	  faaliyet	  ile	  STK’nın	  tüzüğünde	  belirVlen	  
amaçları	  arasında	  bir	  ilişki	  olması	  (Romanya,	  Litvanya)	  

•  Ekonomik	  faaliyeVn	  STK’nın	  asli	  değil	  tali	  faaliyeV	  olması	  
(Latvia,	  Arnavutluk,	  Çekya,	  Macaristan,	  faaliye=n	  %60’ı	  
ekonomik	  ise	  asli	  amacı	  ekonomik	  faaliyeDr)	  

•  Ekonomik	  faaliyetlerin	  ne	  olduğunun	  STK	  kurucu	  
belgelerinde	  tanımlanması	  (Slovenya,	  Sırbistan,	  Karadağ)	  

•  STK’nın	  tüzel	  kişilik	  türüne	  göre	  ekonomik	  faaliyet	  
yapabilmesi	  (Slovakya’da	  vakıflar	  için	  sınırlamalar	  var)	  

•  Ekonomik	  faaliyeZe	  bulunmak	  için	  kayıt	  gereksinimi	  
(Polonya,	  Slovakya)	  

•  Ekonomik	  faaliyeZen	  elde	  edilen	  gelirin	  kullanımına	  dair	  
sınırlamalar	  ,	  yalnızca	  asli	  ve	  tüzükte	  yer	  alan	  faaliyetlerde	  
kullanması	  gibi	  (BIH,	  Slovenya,	  Çekya)	  

Bu	  modelde	  vergi	  muafiyeV	  farklı	  şekillerde	  uygulanıyor:	  	  
•  Gelir	  miktarına	  göre	  (	  Sırbistan	  3270	  EUR	  ,	  Karadağ	  	  

4000	  EUR	  alPnda	  vergiden	  muaf,	  Macaristan’da	  genel	  
gelirlerin	  %15’i	  alPndaysa	  Asli	  faaliyetle	  ilişkisine	  göre	  
(Almanya,	  35.000	  EUR	  üstündeki	  gelirler	  için	  	  asli	  
amaca	  yönelik	  harcanmıyorsa	  vergi	  rejimi	  söz	  konusu	  
olabiir)	  

•  Gelirin	  harcanacağı	  konuya	  göre	  (Polonya,	  Kosova*)	  

hZp://www.icnl.org/research/library/files/TransnaVonal/TransNatEconAct.pdf	  	  



Gönüllülük	  
•  İngiltere,	  yasa	  yok,	  iyi	  uygulama	  ilkeleri	  

var,	  Compact	  Code	  of	  Good	  PracVce	  on	  
Volunteering	  	  

•  İsveç,	  STK’ya	  ve	  düzenleyici	  belgelerine	  
bırakılıyor	  

•  Latvia,	  dernekler	  kanunu	  gönüllülerin	  
masraflarının	  ödenmesine	  olanak	  
veriyor,	  sigorta	  ve	  vergi	  konularında	  
çerçeve	  kanunlar	  geçerli	  

•  Kosova,	  Gençlik	  ve	  KaPlımı	  yasasında	  
gönüllülüğü	  düzenliyor,	  gönüllülerin	  
masraflarının	  ödenmesine	  olanak	  
veriyor	  

•  Polonya,	  Public	  Benefit	  and	  Volunteer	  
Work,	  çalışanlara	  uygulanan	  masraf	  
ödeme	  kuralları	  gönüllülere	  de	  
uygulanıyor,	  gönüllülerin	  hakları	  
belirVliyor,	  yurt	  dışı	  gönüllülükte	  sağlık	  
sigortası	  gibi	  ek	  destekler	  öngörülüyor	  

•  FYRM	  (Makedonya)	  Gönüllü	  Yasası	  
(2007),	  masraf	  ödemeleri,	  gönüllü	  
olanın	  ve	  gönüllü	  olunanın	  hakları,	  
masraf	  ödemelerinde	  vergi	  ve	  sosyal	  
sigorta	  düzenlemelerine	  yer	  veriyor	  

•  Litvanya,	  Gönüllülük	  Kanunu,14	  
yaşından	  iVbaren	  herkes	  için	  gönüllülük	  
kuralları	  ve	  haklar/sorumlulukları	  
belirliyor,	  masraflar	  vergiden	  muaf	  
olarak	  gönüllüye	  ödeniyor	  

hZp://www.icnl.org/research/resources/volunteerism/VolunteerismLaws2001.pdf	  	  



Donor	  Koordinasyonu	  

•  Uluslararası	  donörlerin	  
ülkede	  sivil	  topluma	  yönelik	  
desteklerinin,	  bu	  alandaki	  	  
ülke	  stratejisine	  uygun	  
olarak	  planlanmasının	  
cesaretlendirilmesi	  için	  
mekanizma	  ve	  araçlar	  
(Sırbistan,	  Bosna	  Hersek,	  
Slovakya)	  

AB	  Fonlarının	  Kullanımı	  	  

•  AB	  Mali	  yardımının	  
planlanmasına	  STK	  kaPlımını	  
sağlayan	  mekanizma	  ve	  
araçlar	  (HırvaVstan	  ve	  
Sırbistan	  )	  

•  Kamu	  Finansmanı	  olanakları	  
ile	  AB	  Fonları	  için	  Eş-‐
Finansman	  Olanağı	  
yaraPlması	  (Sırbistan)	  

hZp://www.tacso.org/doc/rs20140919_seko_en.pdf	  



Kaynaklarla	  İlgili	  Güncel	  Eğilimler:	  
BaL	  Balkanlar	  ve	  Türkiye	  	  

•  Donör	  önceliklerinin	  güncel	  krizlerden	  etkilenerek	  
belirli	  alanlara	  yoğunlaşması	  ve	  çeşitliliğin	  azalması	  

•  Donör	  destekleri	  için	  rekabeVn	  artması	  
•  Kamu	  kaynaklarına	  erişimlerdeki	  sınırlılık,	  STK’ların	  

hizmet	  sağlama	  rolüne	  artan	  ağırlık	  
•  Finansal	  çerçevede	  belirgin	  değişiklik	  yapılmaması	  
•  Yenilikçi	  metotların	  mevzuatla	  olanaklı	  kılınmamış	  

olması	  
•  Bağışçılığın,	  sivil	  alanın	  daralmasından	  olumsuz	  

etkilenmesi	  	  
•  Sivil	  toplumun	  görünürlüğe	  erişimi	  	  (ana	  akım	  

medya	  ve	  yerel	  medyaya	  erişim)	  daraldıkça	  
destekçilerle	  (bağışçı	  	  ve	  gönüllü)	  ilişkisinin	  
azalması	  	  

•  Farklı	  nitelikteki	  STK’lar	  için	  özelleşVrilmiş	  
araçların,	  farklı	  uzunluktaki	  ve	  nitelikteki	  
programların	  sayısının	  azlığı	  	  



Başvuru	  Kaynakları	  	  
•  TACSO	  	  Bölgesel	  Web	  Sitesi	  :	  

hZp://tacso.org/default.aspx?
template_id=69&langTag=en-‐
US&pageIndex=1	  	  

•  ECNL	  (European	  Cetre	  for	  Non	  
Profit	  Law):hZp://ecnl.org/	  	  

•  ICNL	  (InternaVonal	  Cetre	  for	  Non	  
Profit	  Law):hZp://www.icnl.org/	  	  

•  TÜSEV:hZp://tusev.org.tr/tr/
arasVrma-‐ve-‐yayinlar/online-‐
yayinlar	  	  

•  STGM:hZp://www.stgm.org.tr/tr/
icerik/goster/e-‐kutuphane	  	  

•  TACSO	  Türkiye	  Web	  sayfası	  



STÖ	  Yardım	  Masası	  
STGM	  STÖ	  Yardım	  Masası	  Kapsamında	  
STÖ'lere	  aşağıdaki	  başlıklarda	  destek	  
veriyor.	  
•  AB	  Fonları	  ve	  STÖ'ler	  için	  açılan	  diğer	  

fonlar	  
•  Proje	  başvurusunda	  karşılaşPğınız	  

teknik	  sorunlar	  	  
•  Hibe	  alan	  STÖ’lerin	  karşılaşPkları	  mali	  

ve	  teknik	  sorunlar	  
•  	  AB	  ile	  ilgili	  merak	  e~kleriniz	  	  
•  Ortaklık	  kurma	  (Ülke	  içinde	  veya	  

bölgesel	  düzeyde)	  
•  Hukuki	  sorular	  ve	  idari	  düzenlemeler	  
•  Dernek	  ve	  Vakıf	  mevzuaP	  
•  Görünürlük	  ve	  ileVşim	  
	  

hZp://www.stgm.org.tr/tr/icerik/goster/sto-‐yardim-‐masasi	  	  



	  
	  

Teşekkürler!	  

İleVşim:	  info.tr@tacso.org	  	  


