Bu proje Avrupa Birliği
tarafından finanse edilmektedir.

Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi

TÜSEV Avukatlar Ağı Çalışma Grubu Toplantısı
09.11.2018
İstanbul
Toplantı Gündemi
14.00 – 14:15 Açılış ve tanışma
14.15 – 14.30 Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi tanıtımı
14.30 – 15.30 STK’ların karşılaştıkları yasal sorunlar üzerine deneyim paylaşımı
15.30 – 16.00 Kahve arası
16.00 – 17.00 Avukatlar Çalışma Grubu yol haritası ve öneriler
Katılımcılar
Ad Soyad
Birsen Atakan
Deniz Bayram
İdil Elveriş
İlkay Bahçetepe
Levent Korkut
Makbule Okat
Özlem Özkan
Sadife Karataş Kural
Selmin Cansu Demir
Sinem Bölükbaşı
Tora Pekin
Ulaş Karan
Zeynep Başak Baysal
Nazlı Türker
Tevfik Başak Ersen
Zeynep Ekin Aklar

Destek olunan ve/veya çalışılan kurum
Serbest avukat ve arabulucu
Greenpeace
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Pro Bono Network
Uluslararası Af Örgütü
İstanbul Medipol Üniversitesi, STGM
AB Başkanlığı İstanbul Temsilciliği
Mor Çatı kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü)
İKSV, TÜSEV, İstanbul Modern Vekilliği
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Kliniği sorumlusu,
Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Mavi Kalem Derneği
AB Başkanlığı İstanbul Temsilciliği
Greenpeace, EGEÇEP
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi
İstanbul Üniversitesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı
TÜSEV Proje Uzmanı
TÜSEV Genel Sekreteri
TÜSEV Proje Koordinatörü

Bu proje TÜSEV tarafından yürütülmektedir.
Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden sadece TÜSEV sorumlu olup hiçbir şekilde
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır
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Toplantı sonuçları
Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesinin örgütlenme özgürlüğü üzerine
çalışan avukatlar havuzunun oluşturulması faaliyeti kapsamında 12 avukatın, AB Başkanlığı’ndan 2
temsilcinin ve TÜSEV’in katıldığı Avukatlar Ağı Çalışma grubu toplantısı 9 Kasım 2018 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda STK’ların faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları sorunlar ve bu
sorunlara yönelik öneriler tartışılmıştır.

Karşılaşılan zorluklar ve tespitler:
•
•

Son zamanlarda STK’lardan sorun odaklı olmanın yanında hukuki ihtiyaçlara yönelik ve
önlemeye yönelik talepler geldiği, STK’ların bu konuda farkındalığının arttığı paylaşıldı.
Talepler ve sorun alanları aşağıda belirtilmiştir:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

Kuruluş işlemleri
Vakıf senedi değişikliği
Tahliye davası
Gönüllü/bağışçı sözleşmeleri
Hizmet sözleşmeleri
Yabancı çalıştırma koşulları
Vergi muafiyeti statüsü ve Kamu yararı statüsünün kazanılması
Fikri mülkiyet hakkının kullanımı
KVVK gereği STK’ların yerine getirmesi gereken yükümlülükler
Belediyelerle yapılan protokoller (ayni / nakdi yardım)
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bildirimleri
STK’lara kalan mirasın paylaşımı, veraset süreçleri
STK’ların faaliyet gösterdikleri ve savunuculuğunu yaptıkları alanlardaki davalara
müdahillik meselesi
KHK ile kapatılan STK’larla ilgili süreçler:
Hak mücadelesi veren derneklerin hukuki temsil meseleleri
Kira kontratları
STK’ların işveren statüsü ile çalışanları arasında çıkan iş uyuşmazlıkları

Mevzuatta bağış toplama hallerinin kısıtlayıcı olduğu ve yeni toplama şekillerinin yasada
tanımlı olmadığı paylaşıldı. Benzer şekilde toplanan bağış ve yardımın STK tarafından nasıl
kullanılacağı konusunda sorunlarla karşılaşıldığı paylaşıldı.
Gönüllüsü olan derneklerin son yıllarda “sigortasız kişi çalıştırdıkları” üzerinden cezalar
aldıkları ve gönüllülük kanunun çıkarılması gerektiği paylaşıldı.
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•

•
•
•

Dernek üye bilgilerinin kamu ile paylaşılmasının zorunluluk haline getiren düzenlemenin
dernekler açısından kısıtlayıcı bir durum olduğu, bu durumun örgütlenme özgürlüğü hakkının
ihlali olduğu, dolayısıyla kişilerin derneklere üye olmasının önünde ciddi bir engel teşkil
edeceği ve diğer yandan bu düzenlemenin KVKK ile çelişmekte olduğu paylaşıldı.
Son dönemlerde kişilerin ya da kurumların bir dernek çatısı altında faaliyetlerini yürütmek
yerine platformu tercih ettiği paylaşıldı.
STK’ların savunuculuk yaptıkları alanlarda dava açmaları ya da müdahil olmaları önünde
engeller bulunduğu paylaşıldı.
STK’ların denetimleri sırasında avukatlar ve müfettişler arasında çeşitli gerilimlerin olduğu,
müfettişlerinin sivil topluma ve örgütlerine dair farkındalıklarının yetersiz olduğu paylaşıldı.

Öneriler:
•

•
•
•
•

STK’lar için çalışan hukukçulara yönelik teknik ve avukat-STK iletişimini güçlendirecek
eğitimlerin yapılması gerektiği, bu eğitimlerin içeriği belirlenirken STK’ları ilgilendiren
konularda temel hukuk bilgisi gerektirecek başlıklar ile avukat desteği (profesyonel ve probono) gerekli alanların belirlenmesi ve gerektiği paylaşıldı.
Pro Bono çalışmalarına öğrencilerin de dahil edilmesi ve Baro’nun desteğinin alınması
gerektiği paylaşıldı.
STK’ların ile CFCU ilişkileri ve AB mevzuatına ilişkin avukatlara eğitim verilmesi gerektiği
paylaşıldı.
Bağış/yardım toplama faaliyetleri ile ilgili mevzuat çalışması yürütülmesi gerektiği paylaşıldı.
TÜSEV’in çalışmalarda koordinasyon görevi üstlenebileceği önerildi.
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