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Türkiye bağışçılık alanında geride kaldı 

Filantropi Özgürlüğü Endeksi 2015’e göre, Türkiye 64 ülke arasında 
47. sırada yer aldı.  

 
Amerika merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Hudson Institute’e bağlı Center for Global Prosperity 

tarafından dünyada bağışçılığın geldiği durumu analiz etmek amacıyla hazırlanan “Filantropi 

Özgürlüğü Endeksi 2015” (The Index of Philanthropic Freedom 2015) yayınlandı. Avustralya, Brezilya, 

Mısır, Hindistan, Çin, Japonya, Meksika, ABD ve Türkiye gibi ülkelerin bağışçılık alanındaki yasal 

altyapı ve vergisel uygulamalarının karşılaştırmalı olarak incelendiği Endeks’te Türkiye, 64 ülke 

arasında 47’inci sırada yer aldı.  

Endekste, ülkelerin bağışçılık alanındaki yasal-vergisel durumu 3 temel kritere göre inceleniyor: 1) 

Sivil toplum kuruluşlarının kurulma ve faaliyet göstermesinin kolaylığı 2) Bağışçılıkla ilgili vergi 

politikaları;  vergi indirimleri ve muafiyetler 3) Ülkeler arası nakdi ve ayni bağış yapma ya da alma 

prosedürlerinin kolaylığı. Bağışçılık alanındaki deneyimlerini uluslararası kuruluş ve ağlar yoluyla 

yaygınlaştıran Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Endeksin Türkiye bölümünün yazılmasına katkıda 

bulundu.   

Hollanda birinci, S. Arabistan sonuncu oldu 

Batı Avrupa bölgesinde sınır ötesi bağışçılık konusundaki engellerin kaldırılmaya başlamasının da 

etkisiyle, bölgedeki en elverişli ortamlardan birine sahip olan Hollanda, 64 ülkenin analiz edildiği 

endeksin ilk sırasında yer aldı. Bireyler için yüzde 10’a, kurumlar için yüzde 50’ye varan vergi indirimi, 

sivil toplum kuruluşları için belirli bir asgari ana varlık tutarının bulunmaması, yabancıların sivil 

toplum kuruluşu kurabilme izni olması ve devlet tarafından ödenen kamu hizmeti sağlamadıkları 

sürece raporlama zorunluluğunun olmaması, Hollanda’yı endeksin ilk sırasına taşıyan nedenler 

arasında gösterildi. 

Dünyada bağışçılık konusundaki düzenlemelerin kapsamının geliştirilmesi yönünde atılması gereken 

adımlarla ilgili önemli bir yol haritası olarak kabul edilen Endekse göre, kişi başına düşen geliri 25 bin 

doların altında olan ülkelerin yüzde 36’sı endeksin üst sıralarında yer aldı. Kişi başına düşen geliri en 

yüksek ülke olan Katar sondan ikinci, yabancı kaynaklı bağış toplamanın yasak olduğu Suudi Arabistan 

ise endeksin en alt sırasında yer alan ülke oldu.  

TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen; “Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika Bölgeleri’ne göre ortalama değerlere sahip olsa da, küresel standartlarla karşılaştırıldığında, 

sivil toplum kuruluşlarının bağış alması ve toplamasını düzenleyen yasalar konusunda hala atılması 

gereken adımlar bulunmaktadır. Türkiye’de sivil toplum kuruluşları için vergi muafiyetlerinden 

http://www.hudson.org/policycenters/13-center-for-global-prosperity
http://www.cbf.nl/Uploaded_files/Zelf/hudson-institute-the-index-of-philanthropic-freedom-2015.3c5af7.pdf


yararlanmanın en önemli aracı kamu yararına çalışan dernek veya vergi muafiyetine sahip vakıf 

statüsüne sahip olunmasıdır. Türkiye’deki vakıfların yüzde 5’i, derneklerin ise sadece binde 4’ü bu 

statüye sahiptir. Gelir vergisi mükellefi bireyler ve şirketler beyan edilmiş gelirlerinin yüzde 5’ine 

kadar olan kısmını kamu yararı statüsüne veya vergi muafiyetine sahip olan dernek veya vakıflara 

bağışlamaları kaydıyla vergiden düşebilmektedir” dedi. 

Bağışçılığı teşvik edecek adımlar atılmalı 

Öte yandan Charities Aid Foundation (CAF) tarafından 2006 yılından bu yana düzenli olarak her sene 

Gallup Küresel Anketi bilgilerinden faydalanılarak hazırlanan Dünya Bağışçılık Endeksi’ne göre (World 

Giving Index) Türkiye, “tanımadığı bir kimseye yardım etme”, “sivil toplum kuruluşlarına maddi 

yardımda bulunma” ve “gönüllü zaman harcama” başlıkları altında belirlenen 3 kategoride yapılan 

değerlendirmeye göre; 2014 yılında 135 ülke arasında 128. sırada yer almıştı. Endeks verileri, 2006 

yılında TÜSEV’in yaptığı Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet 

Araştırması1’nın sonuçlarıyla da benzerlik gösteriyor. Araştırmaya göre, Türkiye’deki toplam bağışlar 

toplam hane halkı gelirinin yüzde 1’ine bile ulaşmıyor. Bu da Türkiye’de bağış yapma eğiliminin ne 

kadar düşük olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye’de bağışçılığın durumunu değerlendiren Tevfik 

Başak Ersen, “Bağışçılığın gelişebilmesi için vergi teşviklerinin artırılması, kamu yararı için çalışan vakıf 

ve derneklere vergi indirimlerinin genişletilmesi, kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının 

desteklenmesi, kamu yararı ve vergi muafiyeti statülerinin iyileştirilmesi ve çalışan bireylerin 

bağışlarına vergi indirimi uygulanması konuları gündeme alınmalıdır” dedi.  

TÜSEV olarak Türkiye’de bağışçılığın 2006 yılından bu yana nasıl bir değişim gösterdiğini analiz etmek 

üzere 2016 yılının ilk yarısında yeni bir araştırma sunacaklarını belirten Ersen, “Bu araştırmayla 

bireylerin bağış yapma motivasyonları değerlendirilecek, hangi alanlarda, ne şekilde ve ne kadar bağış 

yapmayı tercih ettikleri incelenecek” diye konuştu.  

 

 
TÜSEV Hakkında  
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü 
sektörün yasal, mali, ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün vakfın 100’ü 
aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında işbirliği yapmaktadır.  
www.tusev.org.tr, @tusev, www.facebook.com/tusevtr   
 
Değişim için Bağış Projesi Hakkında  
TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi ile Türkiye’de bağışçılık kültürünü teşvik etmeyi ve stratejik 
bağışçılığın gelişebilmesini kolaylaştıran yasal ve vergisel altyapının iyileştirilmesini hedeflemektedir. 
Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarına fon aktarımının, yaratılan sosyal etkinin ve mali 
sürdürebilirliğin artırılmasını desteklemeye yönelik yenilikçi bağış modellerini tanıtma, başarılı 
uygulamaları yaygınlaştırma, tematik işbirlikleri ve ağ kurma faaliyetleri yürütmektedir.  
www.degisimicinbagis.org, @sosyalyatirim, www.facebook.com/degisimicinbagis  
 

İletişim: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, İletişim Koordinatörü, Öznur Halilcikoğlu, oznur@tusev.org.tr  
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