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Yasal Çalışmalardan Haberler 
“Davranış İlkeleri Masa Başı Araştırması” tamamlandı  

STGM, TÜSEV ve YADA tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilen “Türkiye'de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin 
Güçlendirilmesi”Projesi kapsamında Eylül 2012‟den beri sürmekte olan “Davranış İlkeleri Masa Başı 

Araştırması” tamamlandı. Uzman Tina Divjak tarafından yürütülen araştırmanın raporunda, 13‟ü 
Avrupa‟dan olmak üzere toplam 16 ülkede sivil toplum-kamu ilişkilerinin çerçevesi, yasal altyapı, 
mekanizmalar gibi farklı bilgilerin yanı sıra davranış ilkelerinin bu ülkelerde neler olduğuna dair de bilgi 
verilmektedir. Rapor, Almanya, Avustralya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Kanada, Hırvatistan ve 9 
ülkede daha, kamu-sivil toplum ilişkilerini düzenleyen yasaları ve politikaları, araştırma raporları, yasal 
ve politik metinler, ve uygulamaya dair yazılı görüşlere dayanarak aktarmaktadır. Yürütülmekte olan 
projenin hedeflerinden birisi olan Türkiye‟de Kamu-Sivil Toplum ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 
oluşturulması planlanan“Davranış İlkeleri” belgesine çok önemli bir alt yapı sağladığına inandığımız bu 

rapor çok yakında İngilizce ve Türkçe olarak internet sitemizden de paylaşılacaktır. 

 
Sektörden Haberler 
Roman Vatandaşlar için Kamu-Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Diyaloğun geliştirilmesi 
Semineri”ni gerçekleştirdi  

Sıfır Ayrımcılık Derneği “Romanlar İçin Kamu- STK Diyaloğu Projesi” kapsamında 13-14 Aralık 2012 
tarihlerinde “Roman Vatandaşlar için Kamu-Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Diyaloğun geliştirilmesi 
Semineri”ni gerçekleştirdi. Proje, Olof Palme Center ve Global Dialogue‟nin desteğiyle yürütülmekte olup 
Roman toplulukların hak-temelli; sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarının yanı sıra ayrımcılığa maruz 
kalmamalarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve Roman STK‟ların örgütlenme ve temsil 
süreçlerine katkı sağlamasını amaçlıyor. Proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliği yapılarak alanda deneyim sahibi uzmanlar ile 
Avrupa‟dan örnek kurum temsilcileri bir araya getirildi. 16 ayrı ilden katılan sivil toplum örgütleri kamu 
kuruluşlarından temsilcilerle buluşturulmuş ve Roman‟ların sorunlarına ortak çözümler üzerinde çalışıldı. 
E - Gönüllülük yarışması „Discover E-volunteering‟ için başvurular sürüyor  

İnternet üzerinden gönüllülük esaslı sosyal projelere kaynak geliştirme fırsatı sağlayan e-gönüllülük 
yarışmasına başvurular sürüyor. E- gönüllülük esasına dayalı projenizi hayata geçirmek için başvuru 
formunu doldurmak yeterli. TÜSEV'in de yerel destekçisi olduğu “Discover e-volunteering” yarışmasına 
katılım için http://www.e-volunteering.eu/competition adresindeki online formu doldurabilirsiniz. 
Katılım için son tarih: 28 Ocak 2013'tür. 

Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi - III Programı  

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sivil 
toplum diyaloğunun güçlendirmesi amacıyla çeşitli projeler yürütülmektedir. Bugüne kadar, sivil 
toplumun aktif bir şekilde ülkemizin AB katılım sürecine dahil olmasına yönelik olarak "Sivil Toplum 
Diyaloğu - I" ve "Sivil Toplum Diyaloğu - II" programları farklı tematik alanlarda uygulamaya 
konulmuştur. Bu programların devamı niteliğindeki"Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun 
Güçlendirilmesi - III Programı" ise 2013 yılı itibarıyla hayata geçirilecektir. Program ile ilgili ayrıntılı 
bilgiye ve Ortak Arama ve Eşleştirme Aracına www.csdproject.net internet sitesinden 
ulaşılabilmektedir. Sorularınızı ve önerilerinizi csd3@ab.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 
 
 
Üyelerimizden Haberler 



 
Sabancı Vakfı, toplumsal gelişme için yeni projeler arıyor  

Sabancı Vakfı‟nın kadın, genç ve engellilerin sorunlarına 
çözümler üreten sivil toplum kuruluşlarını 
desteklediği“Toplumsal Gelişme Hibe Programı”na (TGHP) 
başvurular başladı. 22 Şubat 2013 tarihine kadar başvuruların 

alınacağı Program kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının 
kadın, genç ve engellilerin topluma aktif olarak katılmalarını ve 
fırsat eşitliğinden faydalanmalarını hedefleyen projelerine hibe 
verilecek. Bugüne kadar uyguladığı tüm Hibe Programlarında 
62 projeyle 360 bin kişinin hayatına dokunan Sabancı Vakfı‟nın 
2013 yılında vereceği toplam hibe tutarı 1,2 milyon TL ile 
birlikte, toplam hibe desteği 7 milyon TL‟yi aşacak. Başvurular 
hakkında detaylı bilgiyeburadan ulaşabilirsiniz. 

 
Shaman Dans Tiyatrosu‟nun 'İstanbul' gösterisi TEGV‟in ev sahipliğinde sahnelendi  

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ev sahipliğinde organize 
edilen Shaman Dans Tiyatrosu'nun "İstanbul" temsilinin 
bilet satışlarından elde edilen gelir ile TEGV bünyesindeki 
binlerce ilköğretim çağındaki çocuğun eğitimine destek 
sağlandı. Shaman Dans Tiyatrosu‟nun “İstanbul” eserinin 
özel gösterimi, Murat Uygun‟un sanat yönetiminde ve 
ünlü dansçıların katılımıyla ilk kez 18 Aralık‟da İstanbullu 
sanatseverler ile buluştu. TEGV Genel Müdürü Berna 
Çağatay, yaptığı açıklamada; TEGV olarak binlerce 
çocuğun güzel bir çocukluk geçirmesi ve geleceğe 
donanımlı hazırlanması için sağlanan destekten çok 
mutlu olduklarını dile getirdi. Çağatay, konuşmasını: 

“Başta Most Prodüksiyon ve Shaman Dans Tiyatrosu olmak üzere, projeye destek veren herkese 
teşekkür ederiz” diyerek tamamladı. 

 
TEMA‟nın Yürüttüğü 81 İlde 81 Orman Projesi Sonuçları Açıklandı  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İş Bankası ve 
TEMA Vakfı işbirliğinde 2008 yılında 
başlatılan Türkiye‟nin en büyük kurumsal 
ağaçlandırma projelerinden biri olan “81 
İlde 81 Orman” projesinin dikim aşaması 
tamamlandı. Beş yıl boyunca devam eden 
proje ile 23 farklı türde, 2 milyon 205 bin 
fidan dikildi. Proje kapsamında dikilen 
fidanların kendi başlarına tutunabilecekleri 
süre olan 5 yıl boyunca bakımları devam 
edecek. 81 İlde 81 Orman projesinin 

sonuçlarının değerlendirildiği toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına İstanbul Orman Bölge 
Müdürü Zekeriya Mere, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, İş Bankası Genel Müdürü 
Adnan Bali, TEMA Vakfı Onursal Başkanları Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit, TEMA Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Ataç ile TEMA Vakfı Genel Müdürü M. Serdar Sarıgül katıldı. 

 
TÜSEV’den Haberler 

 
degisimicinbagis.org açıldı!  

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı‟nın, C.S. Mott Vakfı ve Turkish Philanthropy Funds desteğiyle yürüttüğü 
Değişim İçin Bağış projesi kapsamında www.degisimicinbagis.org sitesi kullanıma açıldı. Bağışçılık ile 

ilgili en kapsamlı online kaynak olan Degişim İçin Bağış, bireyler, vakıflar, şirketler ve yerel grupların 
bilinçli seçimler doğrultusunda bağışçılık uygulamalarına şekil verebilmeleri için bilgi, haber, iyi 
uygulama, tavsiye ve yayınlar bulunduruyor. 
 
 
 
TÜSEV Açık Radyo‟ya konuk oldu  

TUSEV Sosyal Yatırım Direktörü Sevda Kılıçalp, 27 Aralık 2012 Perşembe günü,"Toplumsal Dönüşüm 
için Sosyal Girişimcilik" programında Hülya Denizalp‟in konuğu olarak "Değişim İçin Bağış" projesinden 

http://www.sabancivakfi.org/sayfa/2013-basvurulari


bahsetti. Söyleşi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

 
TÜSEV Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri Finalistleriyle Buluştu 

İstanbul Bilgi Üniversitesi‟nin International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı), 
Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan Laureate 
Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
işbirliği ile 2010 yılından bu yana gerçekleştridiği 
Bilgi Genç Sosyal Girişimcilier Ödüllerinin 2012 
finalistleri belirlendi. TÜSEV ekibi, 20 Aralık 2012 
Perşembe günü finalistlerle “Sosyal Girişimciler  

 
İçin Hukuksal ve Kurumsal Altyapı” başlıklı bir sunum yaparak Türkiye‟de sosyal girişimleri 

ilgilendiren yasal ve mali mevzuat hakkında bilgi verdi. Bilgi Genç Sosyal Girişimciler Ödülleri ve önceki 
yıllardaki finalistler hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
 
DenizTemiz Derneği /TURMEPA eğitimlerle 6 yılda 6 milyonu aşkın öğrenciye ulaştı  

DenizTemiz Derneği /TURMEPA , ilk ve ortaöğretim 
okulları, üniversiteler ve kurumlar için hazırladığı 
eğitim- gönüllü programlar ile gelecek nesillere temiz 
bir doğa bırakmak için deniz kirliliğine karşı 
mücadeleyi, deniz sevgisini ve sürdürülebilir korumayı 
aşılıyor. TURMEPA, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği 
çerçevesinde özel eğitimlerle ilk ve orta öğretim 
kurumlarında binlerce gönüllü öğretmen ve eğitmen 
aracılığı ile 6 yılda 6 milyonu aşkın öğrenciye 
ulaştı. “Sınırsız Mavi” ve “Deniz Eğitim 
Atölyeleri” ile Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesine 

entegre olan deniz ve çevre eğitimlerini de 16 milyon 
öğrencinin deneyimine sunuyor. Proje hakkında 
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Her 

üniversitede “Deniz Elçileri” oluşturmayı hedefleyen projeler ile Mavi Dalga Hareketini yaygınlaştırıyor; 
Bölgesel farkındalık ve gönüllü katılımı sağlayan “Kıyı Temizleme Hareketi” sayesinde özel 

sektöründe katılımı ile deniz sevgisini tüm Türkiye„de herkese benimsetmeye çalışıyor. Katılmak için: 
egitim@turmepa.org.tr / gonulluyum@turmepa.org.tr 

 

http://sosyalgirisimci-lik.blogspot.com/2013/01/27-aralk-2012-gunu-programn-konusu.html
http://www.bilgiggo.org/
http://www.sinirsizmavi.com/default.aspx

