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Sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yapan TÜSEV, yayınları ile sivil toplum alanında
bilgi üretimine ve bu bilgilerin farklı paydaşlar arasında yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. 20142015 döneminde Yasal
Çalışmalar ve Araştırma ve Yayınlar program alanlarımız altında yayınlanan raporlarımız hakkında bilgileri aşağıda
görebilirsiniz.

Sivil Toplum İzleme Raporu 20132014
2011 yılından beri yayınlanan ve Türkiye’de sivil toplum alanını izlemeye yönelik tek rapor olan Sivil
Toplum İzleme Raporu’nun 20132014 yıllarını kapsayan üçüncü sayısında yasal ve mali ortam, Kamu
STK ilişkileri, sivil topluma aktarılan kaynaklar gibi sivil toplumu ilgilendiren konular mercek altına
alındı. İzleme Raporu’nun tamamına buradan, raporun Yönetici Özeti’ne ise buradan ulaşabilirsiniz.
Rapor kapsamında ilk kez 20132014 yılında vakıf ve derneklere ait verilere yer verilen broşür
hazırlandı. Broşürü buradan inceleyebilirsiniz.

Raporda aynı zamanda “Üniversite Öğrencilerinin Örgütlenme Özgürlüğü”, “STK’lar ve İfade Özgürlüğü”,
“Kültür Politikaları Ekseninde KamuSTK İlişkileri”, “HIV/AIDS Yasa Taslağı ve STK’ların Yasama
Süreçlerine Katılımı”, “Sivil Düşün AB Programı”, “Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı” ve
“20132014 Döneminde Gönüllülük Alanında Yaşanan Gelişmeler” başlıklı vaka analizlerine de yer
verildi. Vaka analizlerinin tamamına buradan erişebilirsiniz.

Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki
Engeller, Öneriler Raporu
Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında
hazırlanan “Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller,
Öneriler” raporu, Türkiye’de sivil topluma aktif katılımın önündeki yasal engellerin tespit edilmesi ve
bu engellerin ortadan kaldırılması için öneriler sunuyor.
Raporda uluslararası insan hakları hukukunda yer alan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası
standartlar ile Anayasa’nın bu kapsamla ne kadar uyumlu olduğu, örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı
olarak ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı ve toplanma özgürlüğü gibi haklar ile nefret söylemi ve
adalete erişim konularına yer veriliyor. Ayrıca, Türkiye hukukunda örgütlenme özgürlüğü ile ilgili yasal
düzenlemeler ve öneriler de sunuluyor. Raporu buradan inceleyebilirsiniz.

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi 2014
Türkiye Raporu
Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında yayınlanan “2014 Türkiye
Raporu”nda, Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamın sağlanması yönünde öncelikli
olarak geliştirilmesi gereken alanlar tespit ediliyor ve elverişli ortamın sağlanması için reform
önerilerine yer veriliyor. Rapor, özgürlüklerin temel hukuki güvenceleri, sivil toplum kuruluşlarının
finansal kapasitesi ve sürdürülebilirliği için çerçeve ve kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları ilişkisi
olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Atölye
Sivil toplum alanına ilişkin farkındalık oluşturmak ve alana dair tartışmaların niteliğine katkı sağlamak
için TÜSEV’in çalışmaları kapsamında üretilen içerikler ve bilgi notları sosyal medya hesapları üzerinden
TÜSEV Atölye başlığı altında yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda hazırlanan içeriklerin tamamına buradan
ulaşabilirsiniz.

Gönüllülük ve Yasal Mevzuat Bilgi Notu
“Gönüllülük ve Yasal Mevzuat” bilgi notunda, gönüllülük üzerine yapılan yasal çalışmaların
çerçevesine ve uluslararası kuruluşlar tarafından gönüllülükle ilgili yasa yapma süreçlerinde dikkate
alınması önerilen temel ilkelere yer veriliyor. Metinde, Türkiye ve Batı Balkanlar’da gönüllülük ile ilgili
yasal durum ve gelişmeler de ele alınıyor. Bilgi Notu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Yabancı STK’ların Kayıt Süreçleri
“Örgütlenme Özgürlüğü Açısından Yabancı STK’ların Kayıt Süreçleri” bilgi notunda, örgütlenme
özgürlüğü hakkı ve STK’ların kayıt olması ile ilgili uluslararası normlar ve standartlar çerçevesinde
dikkate alınması önerilen temel ilkelere yer veriliyor. Metinde, Türkiye’deki Yabancı STK’ların kayıt ve
faaliyet süreçlerine dair değerlendirme ile beraber karşılaştırmalı olarak Batı Balkan ülkeleri, Amerika,
Belçika ve Bulgaristan’daki mevcut yasal durum ve uygulamalar da ele alınıyor. Bilgi Notu’nu buradan
inceleyebilirsiniz.
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