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Finansal Sürdürülebilirlik
Finansal sürdürülebilirlik bir STK’nın ana faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli gelir kaynaklarının
güvence altına alınmasını ifade eder. STK’ların sürdürülebilirliğini sağlaması finansal güvencenin yanı
sıra kurumsal, teknik ve idari olarak sahip olduğu kapasitesini koruması ve geliştirmesine de bağlıdır.
Kurumsal sürdürülebilirliğin geniş bir tanımı olsa da, altyapısal ihtiyaçların karşılanmasının önemli bir
kısmı finansal sürdürülebilirlikle doğrudan ilişkilidir.

Finansal Sürdürülebilirlik Stratejisi
Finansal sürdürülebilirlik stratejisi, bir STK’nın hayatta kalması ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli
finansal kaynakların temini, devamlılığı ve güvenini sağlamaya yönelik bir planlama yapılmasını ifade eder. Bu
strateji, STK’nın bugün olduğu kadar geleceğini de güvence altına almayı hedeflemelidir. Strateji ile birlikte yakın
dönem finansal hedefler ve amaca uygun finansal politikalar doğrultusunda kurumun gerçekleştireceği gelir
getirici faaliyetler belirlenir.

Finansal Hedefler Belirleme
STK’lar belirli periyotlar halinde kendilerine finansal hedefler koymalıdır. Bu hedefler aylık, yıllık ya da daha
uzun vadeli hedefler olabilir. Finansal hedefler, STK’ların mevcut mal varlığı, gelir yaratma potansiyeli, tanınırlığı,
imkanlar ve riskler gibi unsurlar göz önünde bulundurularak belirlenir. STK’lar gelir hedefleri ile birlikte aynı
dönem içindeki gider hedeflerini de oluşturmalıdırlar.

Güçlü Bir Finansal Yönetim Sistemi Kurma
Finans bir uzmanlık alanıdır. Finans yönetimi de bu alana dair güncel bilgileri takip etmeyi, altyapı, mevzuat
ve mali sistemlere dair bilgi ve donanıma sahip olmayı gerektirir. Bir STK’nın finansal konularda bilgi toplama,
takip ve değerlendirme yapmak için sistem kurmaya ihtiyacı vardır. Bu sistemin kurulması “hangi ihtiyacı nasıl
karşılayacağız?” sorularına cevap verilmesi ile başlar. Bir finansal sistemin işletilmesine olanak sağlayan çeşitli
dijital araçlar mevcuttur.

Finansal Politikalar Oluşturma
STK’ların finansal süreçlerinin yönetiminde belirli kural ve kriterleri
mevcuttur. Bu kural ve kriterler kurumun amacı, misyonu ve
vizyonuyla örtüşmelidir. Aynı zamanda finansal hedeflerin belirlendiği
periyotlara yönelik bazı öncelikler belirlenebilir. Bu öncelikler
ekonomik, teknolojik ve çevresel faktörlerin değişimine göre yıllar
içerisinde farklılaşabilir.
Gelir Politikası: Kurum gelirlerinin hangi kaynaklardan ve nasıl elde
edileceğine dair oluşturulan politikadır. Her kurum kendi erişebileceği
kaynak ve imkanlar ölçüsünde bir gelir politikası oluşturur. Aynı
zamanda kurumların gelir politikası kendi duruşlarıyla da uyumlu
olmalıdır.
Paydaş Politikası: STK’ların birlikte çalıştığı paydaşlarla finansal ilişkisini belirleyen politikalardır. Bu paydaşların
yıllar içerisinde değişen beklentileri vardır. Kurumlar bu beklentilerin farkında olmalı ve kendi araçlarını bu
doğrultuda güncellemelidir.

Etik Politika: STK’ların etik ilkelerinin finansal çalışmalarına yansıdığı politikalardır. Kurumlar kendi amaç,
misyon ve vizyonları doğrultusunda paydaş ilişkisinden, kaynak geliştirme yöntemine kadar finansal süreçlerin
çok farklı aşamalarında etik ilkelerini uygulamayı tercih edebilirler.
Risk Yönetimi: STK’ların içinde yaşadığı ekonomik ortam çok çeşitli risklerle dolu olabilir. Ekonomik kriz ve
enflasyon, kur değişimi, hırsızlık ve yolsuzluk, siyasi gerilimler, fonların kesilmesi bu risklerden bazılarıdır.
Riskler ülke içi nedenlere bağlı olabileceği gibi uluslararası konjonktürden de kaynaklı olabilir. STK, iç ya da dış
kaynaklara bağımlılık düzeyine göre bir risk planı çıkarmalıdır.

Kaynak Geliştirme ve Çeşitleri
STK’lar ortaya koydukları gelir politikası çerçevesinde kaynak geliştirirler. Bu politika bazı kaynak yaratma
faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeyi, bazılarını dışarda bırakmayı ya da çoklu modeller uygulamayı
gerektirebilir.
Kaynak geliştirmek aynı zamanda iyi bir iletişim çalışması yapmak demektir. Bağışçılarla, üyelerle, sponsorlarla
ve destekçi olan tüm diğer kurumlarla geliştirilen iletişimin niteliği STK’nın gelirini belirleyen ana unsurdur. Bu
nedenle STK içerisindeki kaynak geliştiren kişiler iyi bir iletişim becerisinin yanı sıra yeni medya ve teknoloji
araçlarına da hakim olmalıdır.

Üye Aidatları
Üye aidatları özellikle üye tabanı geniş STK’lar için önemli bir gelir kaynağıdır. Üye aidatlarının belirlenmesinde
üyelerin ödeme kapasiteleri göz önünde bulundurulursa aidatlar düzenli bir gelir aracı haline gelebilir. Aidatlar
üyelerle STK’lar arasında kimlik temelinde bir bağ kurulmasına da yardımcı olur.
Aidatların toplanması pek çok STK için sorun oluşturabilen bir konudur. Bu noktada çağın sunduğu teknik
kolaylaştırıcılar etkin kullanılmalıdır. Mevzuat çerçevesinde çevrimiçi ödeme platformları, mesajla ödeme
sistemleri vb. hayata geçirilebilir.

Bağış ve Yardımlar
Türkiye’de STK’ların üçüncü kişi/kurumlardan bağış ve yardım alabilmeleri
genel anlamda mümkünken bu iki kavramın farkının mevzuatta
net bir şekilde ortaya konmamış ve çerçevesinin çizilmemiş olması
uygulamada sorunlara yol açabilmektedir. Yardım toplama faaliyetleri
ilgili mevzuat kapsamında izne tabidir. Bu yüzden bu iki türde faaliyetin
gerçekleştirilmesinde mevzuatın ve uygulamaların incelenmesinde yarar
vardır.

Yardım

Birçok STK’nın temel gelir kaynağı bağışlardır. Bu nedenle STK’ların mevcut ve potansiyel bağışçılarına yönelik
bir strateji geliştirmesi gerekir. Örneğin bağışçıları sınıflandırmak, farklı bağışçı gruplarına yönelik farklı iletişim
stratejileri oluşturmak yararlı bir yöntem olabilir. Bir bağışçı veri tabanı oluşturulması sınıflandırma yapılmasını
kolaylaştıracaktır.
Yüz yüze iletişim, çevrimiçi kampanyalar, TV programları/reklamları, internet sitesi ve dijital araçlar, kültürel
ve sosyal etkinlikler (koşular, geziler, kermesler) en yaygın kullanılan yardım veya bağış toplama yöntemlerdir.
Bağışlar bireysel olabildiği gibi kurumsal olarak da gerçekleştirilebilir. STK’ların kişi ya da kurumların bağış
yapma motivasyonlarını doğru olarak tanımlaması etkin bir iletişim kurmanın ilk adımıdır.

Proje Hibe ve Fonları
Ulusal uluslararası kurumların belirli bir projeye yönelik verdiği nakdi kaynaklardır. Proje hibe ve fonları
çoğunlukla bir açık çağrıyla duyurulur. STK’lar ilgili çağrı için hazırlanan yönerge doğrultusunda proje
başvurularını yaparlar. Bir seçim komitesi belirli kriterler doğrultusunda başvuruları değerlendirir ve hibeler
dağıtılır.
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kurumları, Avrupa Konseyi, Dünya Bankası, Yabancı Ülkelerin Büyükelçilik
ve Konsoloslukları, Ulusal ve Uluslararası Vakıflar, Kamu ya da Özel Sektör Kurumları en yaygın hibe ve fon
dağıtan kurumlardır.

İktisadi İşletme Gelirleri
STK’lar bir iktisadi işletme açarak mal ve hizmet satışından gelir elde edebilirler. Bu mal ve hizmetlerin içeriği
STK’ların uzmanlık alanlarından beslenebilir. İktisadi işletme kurabilmek için STK’nın tüzüğünde bunun
belirtilmiş olması gerekir.

Yatırım Gelirleri
Özellikle Vakıflar gibi belli bir ölçeğe sahip STK’lar sabit ve taşınmaz mallara, döviz, hisse senedi, nakit
vb. yatırımlara sahip olabilirler. Faiz ve kira gelirleri kurumların düzenli gelir kaynaklarından biridir ve
sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlar. STK’lar yatırım araçlarının belirlenmesinde bir uzman desteği de
alabilirler.

Faydalı Uygulamalar
STK’lar için aidat toplama süreci zorlu olabilmektedir. Aidat ödemelerinde
yaşanan gecikmeler hem STK’nın finansal sürdürülebilirliğini riske atmakta
hem de üyelerin sivil toplum faaliyetlerine katılmalarında aksamaya
yol açabilmektedir. Ödeme süreçlerini kolaylaştırmak için çağın teknik
imkânlarından yararlanmanın yanında üyelerin kendilerine düşen aidat
ödemelerine ilişkin tutar, zaman vb. bilgileri takip edebilecekleri; hatırlatma
modülleri içeren portallar üyelerin süreçlere katılımlarını kolaylaştırıcı
uygulamalar olabilir.

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal liderliğindeki
konsorsiyum sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
“This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the
sole responsibility of the consortium under the leadership of WEglobal and do not necessarily reflect the
views of the European Union.”

