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Değişim İçin Ortaklık: Batı Balkanlarda ve Türkiye’de Sivil Toplum ve Hükümetler Konferansı 

15 Mart 2012 tarihinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşmiştir. Konferansa Batı 

Balkanlar ve Türkiye’den devlet ile sivil toplum temsilcileri katılmış ve k

konusu derinlemesine tartışılmıştır. Kamu

olarak yeni bir konudur. Özellikle Hırvatistan’ın başarıyla uyguladığı model bölge için önemli 

bir örnek teşkil etmektedir. Ülkeler genellikle 

kuruluşu oluşturmayı tercih etmektedirler. Avrupa Birliği’nin konuya özel önem gösterdiği bu 

süreçte Türkiye’de konu yeteri kadarı algılanmamış ve sonuç olarak kamunun sürece dahil 

olması beklenildiği kadar olmamıştır. Bu konferansın devamı niteliğinde Ekim ayında 

Üsküp’de bir konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Sektörden Haberler 

Yeni Anayasa Sürecine Sivil Toplum Katılımı

TBMM tarafından yürütülen yeni anayasa çalışmalarına sivil toplumun katılımını teşvik 

etmek ve izlemek amacıyla Bizsiz Anayasa Olmaz Platformu’nun önerisiyle Sivil Toplum 

Geliştirme Merkezi’nin (STGM) hazırladığı Bizsiz Anayasa Olmaz kampanyası çalışmaları

devam ediyor. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye ve tanıtım 

filminewww.bizsizanayasaolmaz.org adresinden ulaşabilir, bireysel veya STK olarak destek 

olabilirsiniz. Kampanyayla birlikte çeşitli alanlardan kuruluşlar da önerilerini kamuoyuyla 

paylaşmaya devam ediyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Önerileri

Anayasaadı altında biraraya getirilirken, KAGİDER bir

Sosyal Sorumluluk Derneği ise “sosyal sorumlu anayasa girişimini”
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Değişim İçin Ortaklık: Batı Balkanlarda ve Türkiye’de Sivil Toplum ve Hükümetler Konferansı 

15 Mart 2012 tarihinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşmiştir. Konferansa Batı 

Balkanlar ve Türkiye’den devlet ile sivil toplum temsilcileri katılmış ve kamu-STK işbirliği 

konusu derinlemesine tartışılmıştır. Kamu-STK işbirliği bölgede yoğunlukla tartışılan göreceli 

olarak yeni bir konudur. Özellikle Hırvatistan’ın başarıyla uyguladığı model bölge için önemli 

bir örnek teşkil etmektedir. Ülkeler genellikle kamu-STK işbirliğinden sorumlu bir kamu 

kuruluşu oluşturmayı tercih etmektedirler. Avrupa Birliği’nin konuya özel önem gösterdiği bu 

süreçte Türkiye’de konu yeteri kadarı algılanmamış ve sonuç olarak kamunun sürece dahil 

r. Bu konferansın devamı niteliğinde Ekim ayında 

Üsküp’de bir konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Yeni Anayasa Sürecine Sivil Toplum Katılımı 

TBMM tarafından yürütülen yeni anayasa çalışmalarına sivil toplumun katılımını teşvik 

etmek ve izlemek amacıyla Bizsiz Anayasa Olmaz Platformu’nun önerisiyle Sivil Toplum 

Geliştirme Merkezi’nin (STGM) hazırladığı Bizsiz Anayasa Olmaz kampanyası çalışmaları

devam ediyor. Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye ve tanıtım 

adresinden ulaşabilir, bireysel veya STK olarak destek 

olabilirsiniz. Kampanyayla birlikte çeşitli alanlardan kuruluşlar da önerilerini kamuoyuyla 

paylaşmaya devam ediyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Önerileri Gençlik ve 

adı altında biraraya getirilirken, KAGİDER bir Anayasa Raporu hazırladı. Kurumsal 

“sosyal sorumlu anayasa girişimini” ve anayasa madde 

 

Değişim İçin Ortaklık: Batı Balkanlarda ve Türkiye’de Sivil Toplum ve Hükümetler Konferansı 

15 Mart 2012 tarihinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleşmiştir. Konferansa Batı 

STK işbirliği 

STK işbirliği bölgede yoğunlukla tartışılan göreceli 

olarak yeni bir konudur. Özellikle Hırvatistan’ın başarıyla uyguladığı model bölge için önemli 

STK işbirliğinden sorumlu bir kamu 

kuruluşu oluşturmayı tercih etmektedirler. Avrupa Birliği’nin konuya özel önem gösterdiği bu 

süreçte Türkiye’de konu yeteri kadarı algılanmamış ve sonuç olarak kamunun sürece dahil 

Geliştirme Merkezi’nin (STGM) hazırladığı Bizsiz Anayasa Olmaz kampanyası çalışmalarına 

adresinden ulaşabilir, bireysel veya STK olarak destek 

olabilirsiniz. Kampanyayla birlikte çeşitli alanlardan kuruluşlar da önerilerini kamuoyuyla 

azırladı. Kurumsal 



önerisini kamuoyuyla paylaştı. 

TÜSEV Değişim için Bağış Araştırması 

TÜSEV’in Bağışçılığı Geliştirme Projesi kapsamında yayınlayacağı Değişim için Bağış 

Araştırması: İyi Uygulamalar, Bağışçılık Öyküleri ve İhtiyaçlar Raporu bireysel bağışçılık, 

şirket bağışçılığı ve vakıflar tarafından yapılan bağışlara yönelik uygulamaları inceleyerek; 

ülkemizde bağışçılığın mevcut durumunu inceleyecek ve ihtiyaçları tespit edecek, iyi 

uygulamalara ve bağışçılık öykülerine yer verilecek araştırmaya kişisel ya da kurumsal 

bağışçılık öykünüzü paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Değişim için Bağış Araştırmasının 

içeriği hakkında daha fazla bilgiyi ve araştırmaya nasıl katkı 

sağlayabileceğinizi buradanöğrenebilirsiniz. 

 

Gönüllülük Çalışmaları Komitesi Kuruluyor 

UN Volunteers Türkiye ofisi koordinasyonunda Türkiye’de gönüllülükle ilgili çalışan ve 

gönüllü desteği alan kuruluşları bir araya getiren ve bu alanda yapılacak çalışmaların 

çerçevesini belirleyecek bir komite oluşturulacaktır. Tüm kuruluşların katılımına açık olan 

komitenin üyeleri 20 Nisan 2012 tarihinde Ulusal Ajans’ın Ankara ofisinde düzenlenecek 

toplantıda bir araya gelerek yapılacak çalışmalarla ilgili amaç, hedefler ve değerlerin 

belirleneceği ortak bir metin oluşturulacaktır. Komiteye katılmak ya da hazırlanan ortak 

metine katkı sağlamak isteyenlerin ulla.gronlund@undp.org adresinden Program 

Sorumlusu Ulla Helena Gronlund ile irtibata geçmesi gerekmektedir. 

 

Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı: Medya Yansımaları 

TÜSEV, British Council ve TACSO projesinin ortaklığında düzenlenen Uluslararası Sosyal 

Girişimcilik Konferansı 29 Şubat-1 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşmişti. 

Konferansa; Türkiye Vodafone Vakfı stratejik ortak ve Kadir Has Üniversitesi ev sahibi olarak 

katkıda bulunmuştu. Konferansın medyada ve sosyal medyadaki yansımaları ile çeşitli 



fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. Konferansa ilişkin detaylı bir İngilizce rapor Nisan ayı 

içinde tamamlanarak www.tusev.org.trve www.sosyalgirisim.org adreslerinde yayınlanacaktır. 

 

CIVICUS Danışma Toplantısı, 21 Mart 2012, İstanbul 

TÜSEV’in Sivil Toplum Endeksi ve Ulusal Kuruluşlar Ağı programlarının ulusal ortağı olduğu 

Güney Afrika merkezli bir sivil toplum ağı olan CIVICUS’un 2013-2017 stratejik planı TÜSEV 

ev sahipliğinde yapılan bir toplantıyla ağın Türkiye’deki üyelerine kurumunun İletişim 

Direktörü Henri Valot tarafından sunuldu. Uluslararası sivil toplumu etkinleyen küresel 

sorunlar ve bu sorunlara ne gibi cevaplar verilebileceğiyle birlikte, Türkiye’den CIVICUS üye 

ve ortaklarının bu süreçte ne gibi roller alabileceği bu toplantıda tartışıldı. Süreç ve planla 

ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Rio+20 STK Görüş Belgesine Katkıda Bulunun  

1992 yılında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Zirvesi’nin 20 yıllık takip 

toplantısı 20 – 22 Haziran 2012 tarihleri arasında “Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi” başlığı ile Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecektir. Zirvede 

“Sivil Toplum Forumu” ile küresel ölçekte de sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi 

sağlanmaktadır. Rio+20 sürecinde Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının da çeşitli ölçeklerde 

katılım sağladığı bir “ulusal hazırlık süreci” devam etmektedir. Bu süreç T.C.Kalkınma 

Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın kolaylaştırıcılığında 

yürütülmektedir. Bu çerçevede kadın çalışmaları, sosyal politikalar, insani yardım, gençlik, 

çevre, insan hakları alanlarında çalışan STK temsilcileri Rio+20 STK adlı bir platform 

oluşturmuştur. Rio+20 STK, sürecin raporunun hazırlanması için Raporlama Ekibi 

oluşturularak 2012 Nisan ayı sonuna kadar tematik gurupların Türkiye’deki temsilcilerinden 

dileyenlerin katkılarıyla bir politika belgesi oluşturmayı hedefliyor. Türkiye’deki STK’ların 

Görüş Belgesi için katkılarınızıRio20_STK@yahoogroups.com adresine iletebilirsiniz. 

Çalışmalarla ilgili genel bilgiyi ve gündemi Zirvenin resmi internet sayfasından takip 



edebilirsiniz. 

HATIRLATMA: Anna Lindh Vakfı Proje Teklif Çağrısı 2012

Anna Lindh Vakfı ulusal ağı üyelerinin başvurabileceği 2012 teklif çağrısı yayınlandı. 

Program, Anna Lindh Vakfı’nın diyalog, çeşitlilik, demokrasi ve kalkınma alanlarındaki 

öncelikli stratejisini göz önünde bulundurularak sivil toplumun ve vatandaşların 

katılımcılığını ve örgütlenmesini destekleyen projelere fon sağlayacaktır. Seçilen projelere 

20.000-35.000 Avro arası destek sağlayacak programa son başvuru tarihi

2012’dir. Teklif çağrısı ve başvuru belgeleri ile ilgili bilgiye

HATIRLATMA:İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programları 
Açıklandı 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın kar amacı gütmeyen “kuruluşla

kalkınma”, “çocukların ve gençlerin girişimcilik beceri ve geleceklerini destekleme” ve “kar 

amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik küresel turizm merkezi İstanbul” başlıklı 2012 yılı mali 

destek programları açıklandı. STK’ları

tekliflerini sunabilecekleri programlar ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı 

bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

HATIRLATMA:CIVICUS Genel Kurul Toplantısı 2012 Kayıtları Başladı

Sivil toplumun, bağışçıların, kamu temsilcilerinin ve iş dünyasının biraraya gelerek küresel 

düzeyde sivil toplumun durumu ve katılımını tartıştıkları bir uluslararası topluluk olan 

CIVICUS’un, 2012 yılı Genel Kurul Toplantısı “Yeni Bir Toplumsal Sözleşme 

Geleceği Birlikte Oluşturmak” (Defining a New Social Contract

teması ile 3-7 Eylül 2012 tarihlerinde Montreal’de gerçekleşecek. Devletlerin vatandaşlar 

yoluyla değişimi, sosyal innovasyon için işbirlikleri oluşturul

yeniden tanımlanması konularının alt temalar olarak tartışılacağı toplantı hakkında daha 

fazla bilgiye ve başvuru formuna buradan

Üyelerimizden Haberler 

TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı

TÜSEV’in 2012 yılı Mütevelliler Heyeti Toplantısı

18.00 saatlerinde Koç Holding A.Ş’de yapılacaktır. Toplantıda 2011 yılında yapılan 

faaliyetlerin değerlendirilmesinden ardından 2012 yılı için planlanan faaliyetler tanıtılarak 

üyelerimizin görüş ve onaylarına açılacaktır. Mütevelliler 

HATIRLATMA: Anna Lindh Vakfı Proje Teklif Çağrısı 2012 

Anna Lindh Vakfı ulusal ağı üyelerinin başvurabileceği 2012 teklif çağrısı yayınlandı. 

Program, Anna Lindh Vakfı’nın diyalog, çeşitlilik, demokrasi ve kalkınma alanlarındaki 

öncelikli stratejisini göz önünde bulundurularak sivil toplumun ve vatandaşların 

atılımcılığını ve örgütlenmesini destekleyen projelere fon sağlayacaktır. Seçilen projelere 

35.000 Avro arası destek sağlayacak programa son başvuru tarihi 16 Nisan 

’dir. Teklif çağrısı ve başvuru belgeleri ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

HATIRLATMA:İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programları 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın kar amacı gütmeyen “kuruluşlara yönelik bilgi odaklı ekonomik 

kalkınma”, “çocukların ve gençlerin girişimcilik beceri ve geleceklerini destekleme” ve “kar 

amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik küresel turizm merkezi İstanbul” başlıklı 2012 yılı mali 

destek programları açıklandı. STK’ların çalışma alanlarına uygun olarak tüm başlıklarda proje 

tekliflerini sunabilecekleri programlar ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı 

HATIRLATMA:CIVICUS Genel Kurul Toplantısı 2012 Kayıtları Başladı 

Sivil toplumun, bağışçıların, kamu temsilcilerinin ve iş dünyasının biraraya gelerek küresel 

düzeyde sivil toplumun durumu ve katılımını tartıştıkları bir uluslararası topluluk olan 

CIVICUS’un, 2012 yılı Genel Kurul Toplantısı “Yeni Bir Toplumsal Sözleşme Tanımlamak: 

Geleceği Birlikte Oluşturmak” (Defining a New Social Contract- Making the future together) 

tarihlerinde Montreal’de gerçekleşecek. Devletlerin vatandaşlar 

yoluyla değişimi, sosyal innovasyon için işbirlikleri oluşturulması ve küresel yönetişimin 

yeniden tanımlanması konularının alt temalar olarak tartışılacağı toplantı hakkında daha 

buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı 

TÜSEV’in 2012 yılı Mütevelliler Heyeti Toplantısı 11 Nisan 2012 Çarşamba günü 16.00-

18.00 saatlerinde Koç Holding A.Ş’de yapılacaktır. Toplantıda 2011 yılında yapılan 

faaliyetlerin değerlendirilmesinden ardından 2012 yılı için planlanan faaliyetler tanıtılarak 

üyelerimizin görüş ve onaylarına açılacaktır. Mütevelliler Heyeti toplantısına katılmak isteyen 

atılımcılığını ve örgütlenmesini destekleyen projelere fon sağlayacaktır. Seçilen projelere 

ra yönelik bilgi odaklı ekonomik 

kalkınma”, “çocukların ve gençlerin girişimcilik beceri ve geleceklerini destekleme” ve “kar 

amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik küresel turizm merkezi İstanbul” başlıklı 2012 yılı mali 

n çalışma alanlarına uygun olarak tüm başlıklarda proje 

Sivil toplumun, bağışçıların, kamu temsilcilerinin ve iş dünyasının biraraya gelerek küresel 

Tanımlamak: 

Making the future together) 

tarihlerinde Montreal’de gerçekleşecek. Devletlerin vatandaşlar 

yeniden tanımlanması konularının alt temalar olarak tartışılacağı toplantı hakkında daha 

-

faaliyetlerin değerlendirilmesinden ardından 2012 yılı için planlanan faaliyetler tanıtılarak 

Heyeti toplantısına katılmak isteyen 



üyelerimizin info@tusev.org.tr adresinden Ruşen Efe ile irtibata geçmelerini rica ederiz. 

Teknolojide Kadın Hareketi Projesi 

Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 

(KAGİDER) ortaklığında kadınları iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlarla tanıştırarak, 

ekonomiye katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratmayı ve kadın girişimciliğini geliştirmeyi 

hedefleyen Teknolojide Kadın Hareketi projesinin tanıtım toplantısı 9 Mart 2012’de Dokuz 

Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nda yapıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Binali Yıldırım ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katılımıyla 

gerçekleşen toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray proje 

ile bir yıl içinde bin kadına ulaşılarak iş olanakları yaratılması amaçlandığını belirtti. 

Teknolojide Kadın Hareketi projesi ile ilgili ayrıntılı 

bilgiye www.turkiyevodafonevakfi.org.tr adresinden erişebilirsiniz. 

 

Adana’da Bahar, Tiyatro Festivali İle Başladı 

Her yıl binlerce insanı sanatla buluşturan Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana 

Tiyatro Festivali, görkemli bir törenle 14’üncü kez perdelerini açtı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar 

Günü’nde; Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 

Güler Sabancı ve Adana halkının katıldığı açılış, son yıllarda Festival’in sabit sahnelerinden 

biri haline gelen Taşköprü ve Seyhan Nehri üzerinde gerçekleşti. Uluslararası bir festival 

olarak yerli ve yabancı pek çok ünlü tiyatro topluluğunu ağırlayacak olan Adana Tiyatro 

Festivali, sanatseverlere bir ay boyunca tiyatro ziyafeti yaşatarak 29 Nisan 2012’de sona 

erecek. Festivalle ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 



TEGV’in 52. Öğrenim Birimi Afyonkarahisar’da Açıldı  

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Afyonkarahisar’da kurulan 52. Öğrenim Birimi 14 Mart 

2012’de gerçekleştirilen resmi törenle açıldı. Açılış törenine; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı 

Ali Muhiddin Varol, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Lokman Derya Solmaz ve 

TEGV yönetimi katıldı. Okuma odası, bilişim ve teknoloji odası ve etkinlik odası ile, ilköğretim 

çağındaki tüm çocuklara açık olan Öğrenim Birimi çocuklara yaşam becerilerini geliştirecek ve 

temel eğitimlerine destek verecek eğitim olanakları sunacak. Açılış töreniyle ilgili daha fazla 

bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

Umut Vakfı Çizgi Film (Animasyon) Yarışması  

Umut Vakfı artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdeleyerek 

toplumsal boyutuna dikkat çekmek ve düşündürücü, tespit edici, vurgulayıcı görüntüler 

kullanarak kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla “Bireysel 

Silahsızlanma:Yaşama Hak Tanıyın” temalı çizgi film yarışmasını başlatmıştır. Her 

türlü çizgi film tekniği kullanımının serbest olduğu yarışma kapsamında en az 3 dakika süreli 

çizgi filmler jüri tarafından değerlendirilecektir. Son başvuru tarihinin 15 Ağustos 

2012 olarak belirlendiği yarışmada dereceye giren kişi ya da gruplar ödüllerini eylül ayında 

düzenlenecek törende alacaktır. Yarışma şartnamesi ve başvurularla ile ilgili ayrıntılı 

bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

 

İbrahim Çeçen Vakfı Avrupa Gönüllü Hizmetleri Başvurularını Kabul Ediyor  

Türkiye ayağı Ulusal Ajans tarafından düzenlenen ve İbrahim Çeçen Vakfı’nın 

koordinasyonuyla yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmetleri programını başvuruları açıldı. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yürütülen sosyal içerikli bir projede 2 ile12 ay arasında değişen 

süreler dahilinde gönüllü olarak çalışmayı ve dil eğitimi almayı içeren Avrupa Gönüllü 

Hizmeti programına 18-30 yaş arasındaki gençler başvurabiliyor. Avrupa Gönüllük Hizmeti ve 



başvurular hakkında daha fazla bilgiye

TÜSEV Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi?

Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara 

uygun düzeyde şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla hazırlanan İngilizce ve 

Türkçe online veritabanımız TÜSEV Bilgi Bankası’na websitemize sağ üs

panelinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek 2011 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. 

Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web 

sitemize eklenmiştir. Kılavuza buradan

bilmiyorsanızinfo@tusev.org.tr adresinden talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası 

profiliniziwww.tusev.org.tr/member
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başvurular hakkında daha fazla bilgiyeburadan ulaşabilirsiniz. 
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