Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı: Batı-dışı STK’lar Ağı Toplantısı 13 Ocak Çarşamba günü
Larespark Hotel’de 29 farklı kurumdan 41 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye’de kendi kaynağını yaratmakta zorluk çeken birçok STK, kuruluş amaçlarıyla ilgili çalışmalarda
bulunabilmek için uluslararası STK’lar, BM Ajansları ve AB Delegasyonu gibi hibe sağlayan kuruluşlarla
işbirliği yapıyor. Özellikle Suriye krizi sonrasındaki mülteci akını ile birlikte ortaya çıkan fon fırsatları,
STK’ların söz konusu uluslararası kurumlar ve BM Ajansları ile insani yardım alanında artan sayıda
işbirlikleri geliştirmesine yol açtı. Önümüzdeki günlerde bu işbirliklerine daha çok STK’nın katılacağını
öngörüyoruz. Bu süreçte, uzmanlaşma ve kapasitelerini geliştirme imkanı bulan STK’lar pek çok
deneyim biriktiriyor. SİTAP’ın da düzenleyicileri arasında olduğu ve geçtiğimiz Haziran ayında
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz ‘Dünya İnsani Yardım Zirvesi Ulusal İstişare Toplantısı’nda da
vurgulandığı gibi, bu ilişkiler çoğunlukla donör-yürütücü kuruluş ilişkisinden öteye gitmiyor ve STK’ların
kurumsallık ve sürdürülebilirliğine bir fayda sağlamıyor.
SİTAP, bu tür zorlukları konuşmak ve duruma çözümler önermek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları
İstişare Toplantısı’nı düzenledi. İnsani yardım alanında faaliyet gösteren yerel ve ulusal STK’ların
toplandığı, seslerini duyurduğu, haklarını savunduğu, eşit şartlarda fon kaynakları geliştirdiği bir ağ
olan Batı-dışı STK’lar Ağı’nı tanıyarak deneyim paylaşımı yapıldı. Toplantı aracılığıyla SİTAP üye ve
potansiyel üye kuruluşların uluslararası alanı tanıma ve ağa katılıma fırsatı sağlanmıştır. Batı-dışı
STK’lar Ağı, 2016 yılı Mayıs ayında tanıtım toplantısını İstanbul’da gerçekleştirecektir.
Toplantının açılış konuşması, Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) kurucu üyelerinden Hayata Destek
Derneği Genel Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu tarafından yapıldı. Açılış konuşmasının ardından
Batı-dışı STK’lar Ağı’nı (Southern NGO Network) temsilen Adeso Afrika’dan Smruti Patel, ağın kurulma
sürecini aktarıp ağı tanıttı.

1. Oturum: Batı-dışı STK’lar Ağı Hakkında Bilgilendirme
Patel ilk oturumda Batı-dışı STK’lar Ağı’nın kuruluşunu hakkında bilgi verdi. Batı-dışı STK’lar Ağı;
uluslararası politikaların geliştirilmesinde Asya ve Afrika’daki yerel ve ulusal STK’ların liderlerinin
seslerini Batı-dışı organizasyonlar olarak daha güçlü duyurmaları amacıyla kuruldu.





Zorluklar karşısında pratik çözümler bulmayı
Daha adil ve onurlu insani yardım, kalkınma sistemleri ve barışın inşaa edilmesini
Etkilenen toplulukları ve onların ihtiyaçlarını merkeze koymayı
Çok ihtiyaç duyulan forum oluşturarak yerel ve ulusal STKların politika ve pratikleri etkilemesi
nedenleriyle yeni bir ağ kurulması gereklidir.

Batı Dışı STK’lar ağının misyonu; İnsani yardım sisteminin merkezine insanı ve insanlığı koyarak insani
yardım sistemini ve yerel aktörlerin rollerini güçlendirmek; süreklilik ve sürdürülebilirlik
kazandırmaktır.
Batı-dışı STK’lar ağı;


Var olan yardım sisteminin tekrar yapılandırılmasına katkı sağlamak
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Yerel ve ulusal STK’larla uluslararası STKlar arasında daha etkili işbirliklerini geliştirmek
Karar alma sürecinde eşitliği ve şeffaf iletişimi teşvik etmek
Yardım finansmanının tekrar yapılanmasına katkı sağlamak için; öngörülebilir ve
sürdürülebilir kapasite kaynaklarını sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır.

Ağ, amaçlarına ulaşırken üyelerine aşağıdaki konularda katkı sağlamayı hedeflemektedir;






Uluslararası, bölgesel ve yerel batı-dışı STKların dayanışma konularını arttırmak.
Batı-dışı STKlar havuz fonundan katkı
Kapasite güçlendirme, deneyim paylaşımı ve karşılıklı öğrenme fırsatları
Farklı bölgelerden benzer alanlarda çalışan organizasyonlarla bir araya gelmek ve deneyim
paylaşımı
Güven oluşturmak ve batı-dışı STKların çalışmalarının görünürlüğü oluşturmak için araştırma
çalışmalarında yer almak.

2. Oturum: Grup Tartışması
Katılımcılar üç gruba ayrılarak; Türkiye’deki yerel ve ulusal STKların karşılaştıkları kapasite geliştirme
zorluklarını ve çözüm önerilerini tartıştı. Her grup, tartışma sonuçlarını temsilcileri aracılığıyla
katılımcılarla paylaştı.
Grupların, kapasite geliştirme zorluklarıyla ilgili listeleri aşağıdaki gibidir:
Capacity Building Challenges
Information is not accessable
Lack of communication with donor
Categorization
Limitation of legal legislation about volunteer
Staff trainings (admini – finance, HR, Tech
Vat charge
Too much buerocta… during application and
Limited fund
implementation process.
Emergency dışındaki konuların hot trend
Institutionalization
olmaması
Bureaucracy
Human Resource
Limited fund
Overhead
Trustworthiness problem (with donor)
Support to institutionalization
Lack of donation culture
Agreement and social security
Lack of NGOs’s capacity (monitoring and
Experiment
evaluation- project cycle)
Lack of coordination and communication
Sustainability
among the NGOs
Money transfer (Banks have unlimited
Trustworthiness
authority)
Logistics problems (Not to deliver the relief
Communication (Institutional and International)
items)
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Not to employ the qualified personnel (Lack of
fund)
Problem of NGOs’ Institutionalization (based on
fund)

Experience transfer
Inequality of opportunity

Zorluklar için sıralan çözüm önerileri aşağıdaki gibidir:
SOLUTIONS
Sharing information
Put in place an internal audit system (similar to
HAP certification / this will also helps
organizations grow)
Funding new funds for the pool
Local networks taking care of the translation
work
Experience sharing, learning from each other
Giving fund about employing the human
among the NGOs
resources if donor does not give the fund for
human resources.
Provision of overhead
X NGO complete the X amount project, fund will
support the fund.
Compansention of staff
acceptable risk fund for new enterprise
Standardization of reports.
Membership standard and rating
For issue of trust, utilize a grading system for
Support to sustainable projects
NGOs
Uphold standards for the work done
Sharing the success stroies
3. Oturum: Genel Tartışma ve Kapanış
Katılımcılar ikinci ve üçüncü oturumda tartıştıkları konular çerçevesinde Batı-dışı STK’lar Ağı’nın
faaliyetleri üzerine tartıştılar.
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