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Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

5 Ağustos 2015 tarihli 29436 sayılı Resmi Gazete’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Yönetmeliğe bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Sivil Toplum-Kamu İlişkileri Davranış
İlkeleri Belgesi Görüşe Açıldı

Türkiye’de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin
değerlerini destekleyen güçlü demokratik kurumların ve
sivil toplumun var olmasını sağlamayı hedefleyen
“Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu
İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında TÜSEV, sivil
toplum-kamu işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar
yürütüyor. Bu kapsamda hazırlanan Sivil Toplum-Kamu
Kurumları İlişkilerine Dair Davranış İlkeleri Belgesi taslağı
STK, kamu kurumları ve uzman kuruluşlardan temsilcilerin
görüşleriyle hazırlandı. Taslak belgenin kapsamlı bir görüş
alma süreci sonunda katılımcı bir şekilde son haline
getirilebilmesi amacıyla Davranış İlkeleri Belgesi görüşe
açıldı.  Taslak belge ile ilgili görüşlerinizi 11 Eylül tarihine
kadar bu linkten bildirebilirsiniz.  

TÜSEV Atölye’nin İlk Dönemi
Tamamlandı

TÜSEV, Türkiye’de sivil toplumun durumunu ortaya koymak
ve alana dair güncel bilgileri paylaşmak amacıyla Ekim
2014’te TÜSEV Atölye’yi başlattı. TÜSEV’in geliştirdiği
projeler, yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde
ettiği bilgi birikimini paylaşmak amacıyla başlatılan
çalışmanın ilk ayağında; sivil toplum ile ilgili istatistikler,
örgütlenme özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, insan
kaynakları, ifade özgürlüğü ve sivil toplum-kamu işbirliği
üst başlıkları altında öne çıkan çarpıcı konular sosyal medya
hesapları aracılığıyla paylaşıldı. TÜSEV Atölye’de mevcut
durum, sorun ve engellere ilişkin değişiklik ve iyileştirme
önerilerinin paylaşılacağı ikinci dönem çok yakında
başlayacak. Gelişmelerden haberdar olmak için @tusev,
@stkizleme ve facebook.com/tusevtr adreslerini takip
edebilir, paylaşımların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Sivil Topluma Aktif Katılım Raporu
Yayınlandı 

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 yayınlandı. Sivil
toplumu ilgilendiren yasal mevuzat konusunda ilk defa bu
kadar kapsamlı bir çalışma yapıldı. İstanbul Bilgi
Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi Uzmanı Gökçeçiçek Ayata ve İstanbul Bilgi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ulaş Karan tarafından kaleme alınan rapor üç bölümden
oluşuyor. İlk bölümde uluslararası insan hakları hukukunda
yer alan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin uluslararası
standartlar ile Anayasa’nın bu kapsamla ne kadar uyumlu
olduğu değerlendirilirken, ikinci bölümde örgütlenme
özgürlüğü ile bağlantılı olarak ifade özgürlüğü, bilgi edinme
hakkı ve toplanma özgürlüğü gibi haklar ile nefret söylemi
ve adalete erişim konularına yer veriliyor. Son bölümde ise
Türkiye hukukunda örgütlenme özgürlüğü ile ilgili yasal
düzenlemeler ve öneriler yer alıyor.   

KSS Türkiye’de TÜSEV Röportajı
Yayınlandı

TÜSEV program alanları altında yürüttüğü çalışmaları
kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. KSS Türkiye
Dergisi’nin Temmuz-Ağustos tarihli 22. sayısında TÜSEV
Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen ile STK’lar ve STK-
şirket işbirlikleri üzerine yapılan söyleşiye yer verildi.
Röportajda kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının
STK’lar ve şirketler açısından artan öneminden, bu alanda
görülen eğilimlerden ve kurulan işbirliklerinin nasıl daha
etkili hale getirilebileceğinden bahsedildi. Haberin tamamına
buradan ulaşabilirsiniz.

 

Demokrasi ve İnsan
Hakları için Avrupa
Aracı 2015 Küresel Hibe
Programı Teklif Çağrısı
Yayımlandı

Demokrasi ve İnsan
Hakları için Avrupa Aracı
(DİHAA) kapsamında
Avrupa Komisyonu
Kalkınma ve İşbirliği Ofisi
tarafından duyurulan
Küresel Hibe Programları
2015 teklif çağrısı
yayımlandı. Temel amacı
STK’ların çalışmalarına
destek vererek insan
hakları ve temel
özgürlükleri korumak,
teşvik etmek ve bu konu
ile ilgili uluslararası
çerçevenin
güçlendirilmesine katkıda
bulunmak olan teklif
çağrısı için ön başvuru
tarihi 1 Ekim 2015, saat
16:00’da sona eriyor.
Detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz. 

Uluslararası Hrant Dink
Ödülü Sahibini Bulacak

Hrant Dink Vakfı her yıl
Hrant Dink’in anısına
Uluslararası Hrant Dink
Ödülü’nü veriyor. Ödül,
ayrımcılıktan, ırkçılıktan,
şiddetten arınmış, daha
özgür ve adil bir dünya
için çalışan, bu idealler
uğruna bireysel risk alan,
ezber bozan, barışın dilini
kullanan, bunları yaparken
insanlara mücadeleye
devam etme yolunda
ilham ve umut veren
kişilere veriliyor.
Uluslararası Hrant Dink
Ödülü, 15 Eylül 2015
tarihinde yedinci kez
sahibini bulacak. Detaylı
bilgi için:
www.hrantdinkodulu.org  

STK’lar için
Yardımseverlik Koşusu
Kılavuzu

Adım Adım, sekiz yıl
boyunca sekiz STK ile
gerçekleştirdiği 67
kampanyada biriktirdiği
tecrübeleri tek bir belgede
bir araya getirerek,
STK’lar için Yardımseverlik
Koşusu Kılavuzu’nu
hazırladı. Bağış ihtiyacı
olan, yardımseverlik
koşuları ile kaynak
yaratmak isteyen ve
bağışçı haklarını kabul
eden bütün STK’ların
yararlanabileceği Kılavuz,
kendi başına farklı kaynak
yaratma modellerini
değerlendirmek isteyen
STK’lara destek vermeyi
amaçlıyor. Kılavuza
buradan ulaşabilirsiniz. 

Google ile Sivil Toplum
Kuruluşları Programı

Google ile Sivil Toplum
Kuruluşları Programı,
dünya genelinde kar
amacı gütmeyen
kuruluşların çalışmalarının
etkisini artırmak için
teknolojiye erişimlerini
destekleyen bir kuruluş
olan TechSoup işbirliği ile
Türkiye’deki çalışmalarına
başladı. Program Gmail,
Google Takvim, Google
Reklam Bağışları ve diğer
ürünlere ücretsiz erişim
olanağı sunuyor. Bu
araçlar STK’ların yeni
bağışçılar ve gönüllüler
kazanmasına olanak
sağlamanın yanı sıra, daha
verimli çalışmaları
konusunda da yardımcı
oluyor. Programa
başvurmak için bu linki
tıklayabilirsiniz. 

Bolu Bağışçılar Vakfı Bolu’nun ilk  “Çevre Festivali”ni Düzenliyor 

Bolu Bağışçılar Vakfı’nın (BBV) düzenlediği  1. Çevre Festivali 18-19 Eylül tarihlerinde Bolu
Kent Meydanı’nda gerçekleşecek. BBV, Türkiye’densürdürülebilirlik ve çevre üzerine çalışan
STK’ları, festival kapsamında kendi etkinliklerini gerçekleştirmeye davet ediyor. Festival
kapsamında çeşitli çalışma atölyeleri, bilgi stantları, film gösterimleri, canlı sanatsal
performanslar, tohum takasları, konuşmalar, sergiler, vb. ücretsiz düzenlenecek. Festivalde
etkinlik düzenlemek isteyen STK temsilcilerinin başvuru formunu doldurarak 7 Eylül 2015
tarihine kadar info@bbv.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Detaylı bilgi için bu linki
inceleyebilirsiniz.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Dünya Yaz Oyunları’ndan Dört Madalya
ile Döndü

170 ülkeye yayılmış 225 kurumu kanalıyla 4,4 milyon kişiye ulaşan Uluslararası Özel
Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye’deki kuruluşu olan Özel Olimpiyatlar Türkiye,
dünyanın en büyük amatör spor organizasyonu Dünya Yaz Oyunları’na katıldı. Dört yılda bir
düzenlenen Dünya Yaz Oyunları’nın bu yılki açılış seremonisi 25 Temmuz 2015 tarihinde
Michelle Obama’nın katılımı ile Los Angeles’ta gerçekleşti. Özel Olimpiyatlar Türkiye, yedi özel
sporcu, üç antrenör ve üç partner sporcuyla katıldığı Dünya Yaz Oyunları’nda dört madalya
kazandı. Özel sporcu Eren Güngör 100 m koşuda bronz, Uğur Kublay 100 m koşu ve uzun
atlamada gümüş madalya kazandı. Karma Voleybol Takımı ise A Grubunda ikinci olarak
gümüş madalyaya aldı. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Sabancı Vakfı’nın Desteklediği Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası Bayram Havası Yaşattı

Sabancı Vakfı’nın, kuruluşunun gerçekleşmesini sağladığı ve yedi yıldır ana destekçisi olduğu
Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) Sabancı
Üniversitesi’ndeki eğitim ve provaların ardından Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Almanya ve Türkiye’de müzikseverlerle buluştu.  Bu yılki teması “Bayram ve Panayır” olan
orkestra, Mussorgski’den Dvorak’a uzanan muhteşem bir seçkiyle tam bir bayram havası
estirdi. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında en prestijli konser salonlarında ve festivallerde,
dünyaca ünlü solistlere eşlik eden genç müzisyenler, bu yılın Avrupa turnesinin ardından
gerçekleştirdiği İstanbul konserinde de dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’ndan “Steptember” Kampanyası

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy (CP) hakkında toplumda farkındalık yaratmak
üzere tasarlanan ve birçok farklı ülkede uygulanan Steptember kampanyasını bu yıl ikinci kez
hayata geçiriyor. Tüm dünyada sporculardan sanatçılara, ofis çalışanlarından üniversite
öğrencilerine kadar birçok bireyin destek verdiği kampanya ile Cerebral Palsy’li bireylerin
hayatında pozitif bir etki yaratmak için bir ay boyunca takımlar hem spor yapacak hem de
bağış toplayacak. Kampanya 2- 29 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Kampanya
süresince toplanan bağışlar ile Cerebral Palsy’li çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon
hizmetlerine erişimi sağlanacak. Başvuru için www.steptember.org.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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