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TÜSEV'den Haberler 

 

 

Sivil Toplumda Yeni 

Yaklaşımlar 

Konferansı, 21-22 

Kasım 2013 

TÜSEV‟in 20. yılı 

kapsamında Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı‟nın desteğiyle düzenlediği, sivil toplumun gelecek 10 

yılının tartışıldığı Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar Konferansı 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde Kadir 

Has Üniversitesi‟nin ev sahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 

 

TÜSEV Yönetim Kurulu ve Mütevelliler 

Heyeti Başkanı Prof. Üstün Ergüder ve 

Mısır‟ın önde gelen insan hakları 

savunucusu sosyolog ve İbn Haldun 

Merkezi Kurucusu Prof. Saad Eddin 

İbrahim‟in açılış konuşmasının ardından 

oturumlara geçildi.  

Yaklaşık 180 kişinin katıldığı toplantıda 

sivil toplum, kamu temsilcileri, 

akademisyen ve öğrenciler 2 gün boyunca sivil toplumun geleceği ve eğilimlerini tartışma, 

deneyimleri paylaşma fırsatı buldular. 4 ana, 6 paralel oturumun yer aldığı konferansın ilk gününde 

verilen resepsiyonda Boğaziçi Caz Korosu bir konser verdi. Konferansın özet 

sunumuna buradanulaşabilirsiniz. 

 

http://prezi.com/ur7zj8ma_26j/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı 

Kamu Finansmanı Çalıştayı, 13- 14 

Kasım 2013 

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı 

(BCSDN) ve ECNL işbirliği ile Sivil 

Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın 

İzlenmesi Projesi kapsamında, 13-14 

Kasım 2013 tarihlerinde Sırbistan‟da kamu 

finansmanı konulu bir çalıştay düzenlendi. Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye‟de sivil toplum 

kuruluşlarına yönelik kamu finansmanın çerçevesi ve uygulamalarını belirlemek ve AB ülkelerindeki 

eğilimler ile birlikte iyi örnekleri de tartışmak amacıyla 13 ülkeden 38 sivil toplum ve kamu temsilcisi 

çalıştayda bir araya geldi. Çalıştay raporuna buradanulaşabilirsiniz. 

Vogue Dergisi Aralık Sayısındayız 

Vogue Dergisi‟nin Aralık sayısında “Hayırseverlikten Filantropiye” başlıklı makalede TÜSEV ve 

Değişim için Bağış Projesi yer aldı. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

 

INSPIRE Filantropi Danışmanlığı Eğitimi 13-15 Kasım 2013 

Romanya‟da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ARC tarafından uygulanan Filantropi 

danışmanlığı eğitimi Bükteş‟te gerçekleşti. TÜSEV‟in de katıldığı eğitime özellikle bireysel 

bağışçıları olan, filantropi danışmanlığı veren ve yerelde bağışçılarla iletişimde olan sivil toplum 

çalışanları katıldı. Eğitimde İngiltere‟den Fenella Rouse değişim teorisi üzerine ve Bolder Giving 

Amerika‟dan Jason Franklin bağışçılık hikayelerinin tasarımı konusunda eğitimler verdi. Üç günlük 

eğitimin sonunda bireysel bağışçılara nasıl danışmanlık verilmesi ile ilgili uygulamalar yapıldı. 

http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/BCSDN_Report_from_Regional_Workshop_on_State_funding_11.2013.pdf
http://degisimicinbagis.org/usrfiles/vogue_1.pdf


 

Sivil Toplum Kamu İşbirliği Projesi 

son yerel istişare toplantısını 

Diyarbakır’da yaptı  

TÜSEV, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 

Derneği (STGM) ve Yaşama Dair Vakıf 

(YADA) ile birlikte yürüttüğü Türkiye‟de 

Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-

Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi 

kapsamında Diyarbakır‟da sivil toplum 

kuruluşları ile bir araya geldi. Türkiye‟nin 

çeşitli illerinde gerçekleştirilen bir dizi toplantı ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kamu 

kurumlarıyla çalışma konusundaki deneyim, sorun ve beklentileri paylaşıldı. Gerek sivil toplum 

örgütlerinin gerekse kamunun üzerinde anlaştığı “Davranış İlkeleri”nin belirlenmesi için TÜSEV 

proje ekibi tarafından bugüne kadar 12 farklı ilde, (Adana, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Hakkâri, 

İstanbul, İzmir, Muş, Nevşehir, Ordu, Trabzon, Van) 118 farklı sivil toplum kuruluşundan, 150 

temsilci ile görüşüldü. Projenin TÜSEV tarafından yürütülen çalışmaları hakkında detaylı bilgi 

için:http://www.siviltoplum-kamu.org 

 

Ulusal Gönüllük Komitesi Tanıtım Toplantısı, 5 Aralık 2013  

TÜSEV‟in de kurucu üyeleri arasında yer aldığı, Türkiye‟de gönüllülüğün yaygınlaşması için 25 

birey ve kuruluşun bir araya gelerek kurduğu Ulusal Gönüllülük Komitesi‟nin tanıtım toplantısı 5 

Aralık 2013 Dünya Gönüllülük Günü‟nde Ankara‟da düzenlendi. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri 

tarafından derlenen gönüllülük alanıyla ilgili yazılan makalelerin bir araya getirildiği “Türkiye‟de 

Gönüllülük” raporu yayınlandı. Sivil Toplum İzleme Raporu 2012‟de yayınlanan Gönüllülük Vaka 

Analizinin de yer aldığı rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

The Funding Network ile Giving Circle Çalışması  

TÜSEV‟in yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında, İngiltere‟de son on yıldır “giving circle” 

yöntemiyle 4 milyon Pound değerinde kaynak geliştirmiş ve 4.000 bağışçının katkısı ile 590 projeye 

destek sağlamış olan The Funding Network‟ün (TFN) teknik desteği ile Türkiye‟de bu modelin yerel 

kurumlarca uygulanabilir ve sivil topluma fon akışını güçlendirebilir bir model olabilmesi için 

çalışmalar yürütülecek. Konuya ilişkin daha fazla bilgi için Değişim için Bağış e-bültenini takip 

edebilirsiniz. Bültene üye olmak için: www.degisimicinbagis.org 

 

 

http://www.siviltoplum-kamu.org/
http://www.undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/mdgs/Turkiyedegonulluluk.pdf
http://www.degisimicinbagis.org/


Üyelerimizden Haberler 

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin 7 yıllık öyküsü  

“Bizim Hikayemiz”de toplandı  

2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı‟nın işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı‟nın desteği ile Koç Holding 

tarafından başlatılan ve bu yıl yedinci yılını tamamlayan Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, 

„Bizim Hikayemiz‟ adlı kitapta ve filmde bir araya getirildi. Kitap, projede emeği geçen tüm 

paydaşların; okullardaki öğretmenlerin, öğrencilerin ve Koç Topluluğu şirketleri çalışanlarının 

MLMM ile tanışma süreçleri, öncesi ve sonrası ile ilgili hikayelerini kendi ağızlarından derleyip 

okuyuculara sunuyor. „Bizim Hikayemiz‟ kitabı kurumsal sosyal sorumluluk alanında referans niteliği 

taşıyor. Detaylı bilgi için: http://www.vkv.org.tr/ 

 

Sabancı Vakfı Filantropi Semineri - 12 Aralık 2013  

Sivil toplum, vakıf, özel sektör ve kamu kuruluşu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla bir araya 

getiren Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri‟nin 7‟ncisi 12 Aralık 2013 tarihinde “İmkansızı 

Zorlamak” başlığıyla düzenleniyor. Sabancı Center'da gerçekleştirilecek seminerde, Hollanda 

Prensesi Mabel van Oranje ve Zimbabve‟den Dr. Tererai Trent, erken evlilikler ve eğitimde fırsat 

eşitliği konularında verdikleri mücadeleyi anlatacak ve deneyimlerini paylaşacaklar. Detaylı bilgi 

için: http://www.sabancivakfi.org/sayfa/seminerler 

Türk Eğitim Vakfı’ndan Yurtdışı Tıp Eğitimi Bursu  

TEV, Dr. Orhan Birman burs fonundan tıp fakültesi mezunu ve tıp doktoru diploması sahiplerine 

yönelik belirli bir projeyi uygulamak veya ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını 

geliştirecek; döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya geçirecek 

uzman tıp doktorlarına 2014–2015 öğretim yılında araştırma çalışmaları için yurtdışı bursu 

vermektedir. Burs hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gönül Köyü 

Projesi ile 1.900 Çocuğa Ulaşacak  

TEGV‟in Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Sevgi – 

Erdoğan Gönül Eğitim Parkı için hazırladığı ve 

Şanlıurfa Valiliği'nin desteğiyle T.C. Kalkınma 

Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) 

kapsamında uygulanacak olan "Gönül Köyü" 

projesiyle, Şanlıurfa köylerindeki 1.900 çocuğa 

eğitim desteği verilecek. Proje hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.vkv.org.tr/
http://www.sabancivakfi.org/sayfa/seminerler
http://www.tev.org.tr/TEV/detay/Yurt-Disi-Tip-Burs-Basvurulari-Baslamistir/20/798/0
http://www.tegv.org/web/18-883-1-1/tegv/haberler/anasayfa_haberler/vakfimiz_gonul_koyu_projesiyle_1_900_cocuga_ulasacak


 

Sektörden Haberler 

 

 

Bilgi STK’danYeni Kılavuz  

Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma 

Birimi “Engellilere Yönelik Harcamaları 

İzleme Kılavuzu”nu yayınladı. Prof. Dr. 

Nurhan Yentürk ve Volkan Yılmaz‟ın birlikte 

hazırladıkları 

kılavuza buradanulaşabilirsiniz. 

Transparency International’dan Yolsuzluk Algısı İndeksi  

Yolsuzlukla küresel düzeyde mücadele eden Transparency International, ülkelerin yolsuzluk 

karnelerini harita üzerinde gösteren her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algısı İndeksi‟ni yayınladı. Detaylı 

bilgiye ve rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

STK'lar İçin Sosyal Medya Eğitim Programı  

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, 17 - 18 Ocak 2014 tarihinde 

Ankara‟da 2 günlük sosyal medya eğitimi düzenliyor. Eğitim 

programı ile STK temsilcilerinin sosyal medyanın kullanımı 

konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Program, hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşu 

temsilcilerinin başvurularına açıktır. Bilgi için: www.stgm.org.tr 
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