
Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı
ve Sivil Toplumu İlgilendiren Mevzuat Taslakları’na
Dair TÜSEV Görüş ve Önerileri

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) tarafından
2023-2027 döneminde uygulanması planlanan ve sivil topluma dair
kısa, orta ve uzun vadeli kamu stratejilerinin yer alacağı “Taslak
Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile STİGM tarafından
yürütülmekte olan Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi II
kapsamında hazırlanan, Dernekler Mevzuatı, Yardım Toplama
Kanunu Mevzuatı, Gönüllülük Mevzuatı ve STK’lara Sağlanan
Vergisel Avantajlar Mevzuatı taslaklarına yönelik TÜSEV olarak
hazırladığımız ve yetkililerle paylaştığımız ilgili görüş ve öneri
belgelerine ulaşmak için tıklayınız.

Genel Sekreterimiz Rana Kotan ECNL’in Global
Expert Hub Buluşması’na Katıldı

Genel Sekreterimiz Rana Kotan, Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen
Hukuk Merkezi'nin (European Center for Not-for-Profit Law – ECNL)
davetiyle, kara para aklama ve terörizmin finansmanının
önlenmesine yönelik uygulamalarla ilgili çalışan 70'ten fazla STK
temsilcisinin bir araya geldiği, 12-14 Eylül tarihlerinde Paris,
Fransa’da düzenlenen Global Expert Hub Buluşması’na katıldı. Söz
konusu konularda iyi örneklerin ve iş birliği mekanizmalarının
değerlendirildiği etkinlikte alanda çalışan kuruluşlardan temsilciler
birbirlerinin deneyiminden faydalanma fırsatı buldular. Etkinliğin
son gününde düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye Bölgesel
Toplantısı’nda ise bölgesel örneklerle katılım ve savunuculuk
stratejileri ile bölgesel eylem planı konularında katılımcı ülkelerden
uzmanlar birlikte değerlendirmelerde bulunuldu.

AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi Toplantısı’na
Katıldık

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (European Economic and
Social Committee) altında çalışmalarını yürüten AB-Türkiye Karma
İstişare Komitesinin (The EU-Turkey Joint Consultative Committee –
JCC) 19 Eylül’de Brüksel’de düzenlediği toplantıya ekibimizden
Güneş Engin katıldı. Toplantıda, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki
diyalogda kapsayıcı ve etkin bir sivil toplum katılımı için öneriler ve
Komitenin rolü üzerine konuşuldu. Türkiye’deki sivil toplumun
durumu, hak temelli kuruluşların karşılaştıkları kısıtlamalar, yabancı
fon alan sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı zorluklar gibi konular
da toplantıda etraflıca görüşüldü. Toplantıda ayrıca aktif diyalogun
sürdürülmesinin ve AB Komisyonunun, Türkiye’de sivil toplumun
ihtiyaçlarını dinlemesinin ve politikalarını bu öneriler doğrultusunda
şekillendirmesinin önemi vurgulandı.

#PaylaşmaGünü Açılış Toplantısı 4 Ekim’de
Gerçekleşecek

Küresel ölçekte 80’den fazla ülkede uygulanan, #GivingTuesday’in
Türkiye uygulaması olan ve TÜSEV olarak ülke koordinatörlüğünü
üstlendiğimiz #PaylaşmaGünü’nün 2022 yılı açılış toplantısı 4 Ekim
Salı günü, TÜSEV ofisinde yüz yüze düzenlenecek. Geçtiğimiz iki
yılda yüzden fazla kurumun katılımıyla kutlanan ve bu yıl 29 Kasım
Salı günü Türkiye’de üçüncü kez kutlayacağımız
#PaylaşmaGünü’nün açılış toplantısında önceki yıllarda kutlamalara
katılan STK, eğitim kurumları ve özel sektör kurumlarından
temsilcilerin katılacağı bir panel de gerçekleşecek. Hazırlık
toplantılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi, yeni materyaller, #PaylaşmaGünü
ile ilgili gelişmeler ve daha fazlası için buraya tıklayınız.

Genel Sekreterimiz Rana Kotan Venedik Komisyonu
Panelinde Konuşmacı Oldu

Venedik Komisyonu ve Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi
(Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR)
ortaklığında 13 Eylül’de düzenlenen ‘Sivil Toplum: Güçlendirme ve
Hesap Verebilirlik’ başlıklı uluslararası yuvarlak masa toplantısında
Genel Sekreterimiz Rana Kotan ‘Yabancı Fon Kaynaklı STK’ların
Yasal Yükümlülükleri’ panelinde konuşmacı olarak yer aldı ve sivil
toplum kuruluşlarının aldıkları yabancı fonlarla ilgili düzenlemeye
ilişkin Türkiye'deki sivil toplumun deneyimlerini paylaştı.
Uluslararası yuvarlak masa toplantısının diğer oturumlarında sivil
toplum kuruluşlarının kamudaki karar alma süreçlerine katılımı
konusu ele alındı ve bu alanda farklı ülkelerden uzmanların
aktardığı ülke örnekleri görüşüldü.

Avrupa Konseyi ‘Demokrasi için Dünya Forumu
2022’ için Başvurular Açıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği (STGM) ile birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme
Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında Avrupa Konseyi
Demokrasi için Dünya Forumu 2022’ye Türkiye’den 7 sivil toplum
kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımı desteklenecek. 7-9 Kasım 2022
tarihlerinde Strasbourg, Fransa’da gerçekleşecek foruma katılacak
STK temsilcileri açık çağrıyla belirlenecekler. Son başvuru tarihi 2
Ekim 2022 olan forumla ilgili başvuru koşulları ve takvime ilişkin
ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Katılım Hakkı Eğitimi için
Başvurular Başladı

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen TÜSEV olarak
Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği (STGM) ile
birlikte yürüttüğümüz
Örgütlenme Özgürlüğünün
İzlenmesi Projesi kapsamında
STK’ların savunuculuk ve
katılım kapasitesinin
güçlendirilmesi hedefiyle
STGM tarafından düzenlenen
Katılım Hakkı Eğitimlerinin
ikincisi için başvurular açıldı.
Katılım hakkını çeşitli
boyutlarıyla ele alan 4 günlük
eğitim dizisinin ilk buluşması
21-22 Ekim 2022 tarihlerinde,
ikinci buluşma ise 4-5 Kasım
2022 tarihlerinde
gerçekleşecek. Son başvuru
tarihi 2 Ekim 2022 Pazar günü
olan Katılım Hakkı Eğitimi ile
ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru
için tıklayınız.

Dünya Bağıçılık Endeksi 2022
Yayımlandı

Charities Aid Foundation (CAF)
tarafından hazırlanan Dünya
Bağışçılık Endeksi’nin (World
Giving Index) 2022 yılı raporu
yayımlandı. Dünya genelinde
119 ülkeden bağışçılık
alanında önemli veriler içeren
raporda; ülkelerin bağışçılık
skoru “tanımadığı bir kimseye
yardım etme”, “sivil toplum
kuruluşlarına bağış yapma” ve
“gönüllülük için harcanan
zaman” üzerinden
ölçümleniyor. Dünya Bağışçılık
Endeksi 2022’nin birinci ve
ikinci sırasında Endonezya ve
Kenya yerini korurken, üçüncü
sırada Amerika Birleşik
Devletleri yer alıyor. 119
ülkeye ilişkin
değerlendirmelerin bulunduğu
endekste, Türkiye’nin genel
bağışçılık skoru %40 ve
sıralaması 63 olarak
belirlendi. Bir önceki ve 119
ülkenin sonuçlarına yer
verilen raporda %31 bağışçılık
skoru ile 78. sırada olan
Türkiye, 2022 endeks
sonuçlarına göre, tanımadığı
bir kimseye yardım etmede
%75 oranla 16. sırada, sivil
toplum kuruluşlarına yapılan
bağışlarda %33 oranla 57.
sırada ve gönüllülük için
harcanan zamanda %11 ile
104. sırada yer alıyor. İngilizce
dilinde yayımlanan raporu
incelemek için tıklayınız.

ECNL Küresel Kâr Amacı
Gütmeyen Kuruluşlar
Rehberi’ni Yayımladı

Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen
Hukuk Merkezi (European
Center for Not-for-Profit Law –
ECNL), Küresel Kâr Amacı
Gütmeyen Kuruluşlar
Rehberi’ni yayımladı. Rehber;
kâr amacı gütmeyen
kuruluşların farklı biçimleri,
kayıt süreçleri, iç yönetim
yapıları, istihdam ve vergi
düzenlemelerine uyum gibi
konularda yasalar hakkında
bilgilere yer veriyor.
Raporlama gereksinimleri, fon
bulma ve kaynak geliştirme
kuralları ile kâr amacı
gütmeyen kuruluşların
kapatılması hakkında da
bilgiler içeren ve İngilizce
dilinde yayımlanan rehberi
incelemek için tıklayınız.

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Kurumsal Destek Fonu 2022
Dönemi Başvuruları Devam
Ediyor

Sivil Toplum için Destek Vakfı
(STDV) tarafından sivil toplum
kuruluşlarının kurumsal
gelişimlerinin güçlenmesini
desteklemek amacıyla Turkey
Mozaik Foundation ve Dalyan
Foundation iş birliği, bireysel
ve kurumsal bağışçıların
desteğiyle hayata geçirilen
Kurumsal Destek Fonu’nun
2022 dönemi başvuruları
devam ediyor. Fonun 2022
döneminde, özellikle
dezavantajlı ve kırılgan
kesimlerle çalışan STK’ların
kurumsal açıdan ortaya çıkan
yeni ya da derinleşen
ihtiyaçlarını merkezine alacak
biçimde STK’ların
kapasitelerini geliştirmelerine
yönelik desteklere öncelik
verilecek. Son başvuru tarihi
20 Ekim 2022 olan Kurumsal
Destek Fonu ile ilgili ayrıntılı
bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın “Ekim Zamanı” Etkinliği Yaklaşıyor

Sabancı Vakfı’nın bu yıl 16.’sını gerçekleştireceği “Ekim Zamanı” etkinliği için geri sayım başladı.
Etkinlikte, 2021-2022 döneminde Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan Anka Üreten Kadın Derneği, Dem
Derneği, Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği, Hempa Çocuk Derneği, Kadın Adayları
Destekleme Derneği, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nin
projelerinin hikâyesi aktarılacak. Kapsayıcılıktan erişilebilirliğe, kent hakkından toplumsal cinsiyet eşitliğine
kadar birçok konuda geliştirilmiş iyi örneklerin paylaşılacağı etkinlik, 18 Ekim Salı günü saat 10.00’da
Sabancı Center’da düzenlenecek. Etkinlik detaylarıyla ilgili Sabancı Vakfı sosyal medya hesaplarını takip
edebilirsiniz.

TEMA Vakfı “Kaderimiz Kömürle Çizilmesin” Kampanyasını Başlattı

TEMA Vakfı, kömürlü termik santrallerin ve kömür madenciliğinin hava, su, toprak ve insan üzerindeki
etkilerine dikkat çekmek için başta Kahramanmaraş, Muğla ve Kütahya olmak üzere on dört ilde
“Kaderimiz Kömürle Çizilmesin” kampanyasını başlattı. Kampanyayla, fosil yakıtların kullanımından
vazgeçilmesi gerektiğine vurgu yapılırken doğayla barışık, ekosistemle uyumlu, yerelin haklarını gözetecek
şekilde yenilenebilir enerjiye geçiş yapılmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Kampanyaya ilişkin ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı Yerel Aile Seminerleri Eğitim Kiti’ni Yayımladı

Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitimde Ailelerin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı yerel aile
seminerleri eğitim kitini yayımladı. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik özel eğitimin kalitesini
artırmak ve bütünleştirici eğitim için özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine destek sağlamak
amacı ile yürütülen proje kapsamında hazırlanan eğitim kitinde, özel gereksinimli çocukların eğitimi ve
hakları ile ilgili bilgiler yer alıyor. Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin çocuklarının eğitimleri ile ilgili
sorabileceği sorulara yanıt niteliğinde bilgileri içeren eğitim kiti için tıklayınız.

Türk Böbrek Vakfı Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası’na Ev Sahipliği Yaptı

Kurulduğu günden bu yana birçok proje gerçekleştiren ve çalıştığı konular üzerine farkındalık yaratan Türk
Böbrek Vakfı, aşırı şeker tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek için 19-25
Eylül tarihlerinde ilk kez düzenlenen Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası’na ev sahipliği yaptı. Hafta
boyu gerçekleştirilen etkinliklerle aşırı şeker tüketiminin zararlarına karşı farkındalık geliştirilirken sağlıklı
yaşamanın önemine vurgu yapıldı. Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası ile ilgili detaylı bilgi için
tıklayınız.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye 50. Yılını Kutladı

1972 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından kurulan ve Türkiye’de Cerebral Palsy konusunda önemli
çalışmalar yürüten Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye 50. yılını düzenlediği Erol Evgin
Konseri ile kutladı. Konser gelirlerinin “Erken Müdahale Programı” kapsamında engelli olma riski taşıyan 50
bebeğin tedavisinde kullanılacağının paylaşıldığı kutlama gecesinde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın
yarım asırdır ortaya koyduğu çalışmaların ve halen yürüttüğü faaliyetlerin önemine vurgu yapıldı. Vakfın
çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.  
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