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Sivil Toplum-Kamu İşbirliği 

Ulusal Konferansı 

TÜSEV, STGM ve YADA 

tarafından hayata geçirilen, Avrupa 

Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilen 

“Türkiye‟de Sivil Toplumun Gelişimi 

ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 26 Şubat 2014 tarihinde 

Ankara‟da bir ulusal konferans düzenlendi. TÜSEV'in gerçekleştirdiği Sivil Toplum-Kamu İşbirliği 

Ulusal Konferansı, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Konferansın panel 

oturumunda kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum-kamu diyaloğunun gelişmesine yönelik 

çalışmaları, planları, iyi örnekleri ve sorunları aktardılar. 

 

Atölye oturumunda ise, sivil toplum ve kamu 

kurumlarının temsilcileri, işbirliğinin gelişmesi 

amacıyla TÜSEV tarafından hazırlanacak olan 

Davranış İlkeleri Rehberi‟nin içeriğine dair 

önerilerini paylaştılar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÜSEV'den Haberler 

 

Sivil Toplum İzleme Raporu 2013’ün İlk 

Vaka Analizi Yayımlandı 

Hollanda Başkonsolosluğu MATRA Programı 

finansman desteğiyle hazırlanan Sivil Toplum 

İzleme Raporu 2013‟ün ilk vaka analizi yayınlandı. 

STK‟ların yasama süreçlerine katılımının önündeki 

engellerin HIV/AIDS Yasa Taslağı örneği üzerinden 

incelendiği vaka analizinde, Pozitif Yaşam Derneği 

ve Yasama Derneği‟nin yasa taslağının 

hazırlanması sürecindeki işbirliği ve yürütülen 

savunuculuk çalışmalarından edinilen deneyimlere 

de yer verilmektedir. HIV/AIDS Yasa Taslağı ve 

STK‟ların Yasama Süreçlerine Katılımı vaka analizinin tam metnine buradanulaşabilirsiniz. Sivil 

Toplum İzleme Raporu 2013 ile ilgili gelişmeleri takip etmek için @stkizleme hesabını takip 

edebilirsiniz. 

 

İlham Veren Öyküler için Aday Gösterin 

Değişim için Bağış projesi ile Türkiye‟de bağışçılık kültürünün gelişmesi için çalışan TÜSEV, 

bağışçıların deneyimlerinden yola çıkarak, farklı destek yöntemlerini tanıtmayı ve başarılı 

uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olan İlham Veren 

Öyküler ile sosyal değişim projelerini destekleyen, desteklediği çalışmalara aktif olarak katılan, 

girişimci ruha sahip bağışçıların öyküleri derleniyor. TÜSEV, bu çalışmaya katkı sağlamak için 

sizleri bireysel bağışçıları aday göstermeye davet ediyor. Daha fazla bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

Değişim için Bağış Projesi – Giving Circle Etkinliği 

Değişim için Bağış projesi kapsamında bağışçılığı geliştirmek amacıyla yürütülen faaliyetlere bir 

yenisini ekleniyor. Dünyanın farklı ülkelerinde başarı ile uygulanan “Giving Circle” olarak bilinen 

kolektif bağış yapma modeli, 13 Mayıs 2014‟te İstanbul'da düzenlenecek bir pilot etkinlik ile 

tanıtılacaktır. 

Bireyleri sosyal bir ortamda bağış yapmaya teşvik eden, onlara inisiyatif alma, sivil toplum 

aktivistleri ile tanışma ve projelerin içeriğini anlayıp sorgulama ortamı sağlayan “Giving Circle” 

dünyada sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin kültüre, ihtiyaçlara ve eğilimlere göre yerel 

düzeyde adaptasyonu,kurgulanması ve uygulanması için bir çalışma grubu oluşturulmaktadır. 

http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/AIDS_VakaAnalizi.07.03.14.pdf
http://degisimicinbagis.org/usrfiles/kitleseldestekplatformlar%C4%B1bilginotu.pdf


Detaylı bilgiye çok yakında www.degisimicinbagis.org adresinden ulaşabilecektir. 

 

Belgrad Sosyal İnovasyon Forumu, 14 Mart 2014 

Batı Balkanlar ve Türkiye‟de sosyal girişimciliğin gelişmesi için yapılması gerekenlerin bölgesel 

düzeyde tartışıldığı Sosyal İnovasyon Forumu 14 Mart‟ta Belgrad‟da düzenlendi. Coalition for the 

Development of Social Entrepreneurship of Serbia, Social Inclusion and Poverty Reduction Unit 

Team, British Council, Business Leaders Forum ve AIESEC ortaklığıyla düzenlenen Forum‟a 

TÜSEV panelist olarak katkı sağladı. Konferans kapsamında bölgede sosyal girişimciliğin 

desteklenmesi yönünde yapılacak savunuculuk çalışmalarının çerçevesini belirleyen Belgrad 

Deklarasyonu tanıtıldı. TÜSEV‟in de imzacıları arasında yer aldığı bildiriye buradan [linkten] 

(http://belgradedeclaration.net/) ulaşabilirsiniz. 

Üyelerimizden Haberler 

 

 

Hayırseverliğin 40 Yılına Sabancı Vakfı 

Damgası 

Türkiye‟de hayırseverlik geleneğinin yenilikçi aktörü 

olarak öncü bir rol üstlenen Sabancı Vakfı, filantropi 

sektöründeki 40‟ıncı yılını kutluyor. Sabancı Center‟da 

düzenlenen basın toplantısında Vakfın 40 yıllık 

geçmişi, hayırseverlik anlayışı ve gelecek hedefleri 

aktarıldı.  

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı‟nın 40‟ıncı yıl basın 

toplantısında yaptığı konuşmada, Sabancı Topluluğu‟nun ve Sabancı Vakfı‟nın Türkiye‟nin en 

iyisine layık olduğu inancıyla çalıştıklarını kaydederek şunları söyledi: “Genç nüfusumuz ve bunun 

gerektirdiği sosyal ihtiyaçlarımız, istihdam ihtiyaçlarımız, Türkiye‟nin hızla büyümesini zorunlu 

kılıyor. „Geleceğe güven olmadan‟, olağanüstü potansiyelimize rağmen bu büyümeyi 

gerçekleştiremeyiz.” Hayırseverlikle dolu 40 yılın hikayesine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Geleceğe Yol Almak: 2013 Yılı Faaliyetleri 

Geçen yıl ilk defa hazırlanan Vehbi Koç Vakfı 

Faaliyet Raporu “VKV”nin, 2013 edisyonu 

yayımlandı. Önsözünde Yönetim Kurulu Başkanı 

Semahat Arsel‟in ve Genel Müdür Erdal Yıldırım‟ın 

“geleceğe” ilişkin sorular sorarak açılış yaptığı rapor, Vehbi Koç Vakfı‟nın ve çatısı alındaki tüm 

kurumların eğitim, sağlık ve kültür alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetlerini röportajlarla 

http://www.degisimicinbagis.org/
http://www.sabancivakfi.org/40/tur/


zenginleştirerek anlatıyor. Faaliyet Raporu İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı. 

Rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Sivil Toplum Kuruluşları Çocukları 

ve Haklarını Korumak üzere ortak 

bir platformda buluştu 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Sözleşmesi‟nin tüm çocuklara tanıdığı 

yaşama, gelişim ve beslenme, katılım, 

korunma ve barınma ile eğitim haklarının 

çocuğun öncelikli yararı esas alınarak 

geliştirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi için 

bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yapılması için Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

Vakfı, Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği, Yaratıcı Çocuklar Vakfı ve Çelikel Vakfı 

önderliğinde bir platform çalışması başlatılmıştır. Kuruluşlarının deneyimlerini ve uzmanlık alanlarını 

çocuklar yararına buluşturmak ve kendi imkanlarıyla aşamayacakları sorunları ortak bir platformda 

paylaşarak çözüme ulaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalara yanıt veren vakıf ve dernekler 27 

Şubat tarihli toplantıda bir araya geldi. 

TEGV ve Bernard van Leer Vakfı Mevsimlik Tarım İşçileri için İşbirliği Yapıyor 

TEGV, Bernard van Leer Vakfı işbirliğiyle Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi‟ni hayata geçirdi. Proje 

kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin 5-9 yaş arası çocuklarına yönelik geliştirilmiş özel eğitim 

programı, işçilerin yerleştiği bölgelerde belirli sürelerde bulunan bir Ateşböceği ile uygulanıyor. 

Ayrıca çevre okullarda eğitim gören çocuklar da taşımalı olarak Ateşböceği‟ne getirilerek 

etkinliklerden faydalanıyor. Proje ile şimdiye kadar 500‟den fazla çocuğa ulaşıldı. Çocuklarla, 

Ateşböceği etkinliklerinin yanı sıra dış mekânda ve etkinlik saatleri dışında sosyal etkinlikler de 

gerçekleştiriliyor.. Projenin toplamda 2000 çocuğa ulaşması hedefleniyor. Detaylı 

bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

http://issuu.com/vehbikocvakfi/docs/vkv_fal_rap
http://www.tegv.org/i/Assets/%20mailing_subat_2014/sivil_toplum_4.html


 

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri 

Raporu’nu Açıkladı 

İstanbul‟un geleceğini etkileyecek üç 

proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve 

Kanal İstanbul‟un hayata geçirilmesi 

halinde meydana gelebilecek etkiler 

TEMA Vakfı önderliğinde bilimsel bir 

raporda bir araya getirildi. İstanbul 

Projeleri Raporu‟nun sonuçları 25 

Mart Salı günü düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı. Detaylı 

bilgiye www.tema.org.tr‟denulaşabilirsiniz. 

Sivil Toplumdan Haberler 

 

CIVICUS 2014 State of Civil Society Raporu Sunumu ve Panel 

CIVICUS‟un senelik olarak hazırlanan karşılaştırmalı ararştırma raporu 2014 State of Civil Society 

(2014 Sivil Toplumun Durumu) sunumu 29 Mart 2014 Cumartesi günü 14:30-16:00 saatleri 

arasında Dedeman Oteli‟nde (Esentepe Mh. Yıldız Posta Cd No:50) yapılacaktır. Detaylı 

bilgiyeburadan ulaşabilirsiniz. 

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 7-25 Nisan 2014 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından 2004‟ten bu yana her yıl düzenlenen Eğitimde İyi 

Örnekler Konferansları, ülkemizde, öğretmenler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarını bir 

araya getirmesi ve eğitimde iyi örneklerin yaygınlaştırılması açısından zengin bir iletişim ve işbirliği 

platformu sunuyor. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı‟nın 11.si, 3 Mayıs 2014 tarihinde Sabancı 

Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenecektir. Başvuru süreci Ocak 2014‟te son bulan konferansta 

matematik, fen ve teknoloji alanında yenilikçi uygulamalar ve materyaller, kaynaştırma ve özel 

eğitim, dil eğitimi ve öğretimi, ortaöğretimde kişisel gelişim ve kariyer danışmanlığı, katılımcı okullar, 

eğitim fakültesi - uygulama okulu işbirlikleri ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanlarında 

başvurular değerlendirmeye alındı. Detaylı bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

 

Çalışan Gönüllülüğü Haftası 2-13 Mayıs 2014 

2008 yılında başlatılan, Give&Gain - Çalışan Gönüllülük Günü, İngiltere‟de faaliyet gösteren ve 

Business in the Community‟nin birçok ülkede gerçekleştirdiği bir proje. Özel sektörde; tek bir günde 

geniş bir gönüllü kitlesi yaratmayı, gönüllüğün önemi hakkında farkındalığı arttırmayı, ilk defa 

gönüllülük yapacak şirketlere gönüllülüğü tecrübe edebilecekleri bir alan sağlamayı ve gönüllüleri 

http://www.tema.org.tr/
http://www.tusev.org.tr/tr/duyurular/civicus-2014-state-of-civil-society-raporu-sunumu-ve-panel#.UzLEeRSZkdV
http://www.egitimdeiyiornekler.org/iok-2014/


 

motive etmeyi amaçlıyor. Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında yeni ilişkiler kurmak ve 

geliştirmek için bir fırsat olan bugünde yaratılan işbirlikleri uzun soluklu projelere dönüşüyor. Detaylı 

bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
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