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Yasal Çalışmalardan Haberler 

 

Demokratikleşme Paketi kabul edildi 

TBMM Anayasa Komisyonu, kamuoyunda "Demokratikleşme Paketi" olarak bilinen Temel Hak ve 

Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nı kabul 

etmiştir. Tasarının yakın zamanda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kanunlaşması 

beklenmektedir. Tasarının orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler incelendiğinde 

beklentileri karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. Kanunun uluslararası insan hakları normları 

ve uygulamaları ışığında gözden geçirilmesi hatta yeni bir Kanun yapılmasının gerekli olduğu farklı 

platformlarda dile getirilmiş ve akademik çalışmalarda ortaya konulmuştur. Haberin 

devamına buradan ulaşabilirsiniz. 

TÜSEV'den Haberler 

 

 

AB Politikalarının Merkezinde 

Sosyal Girişimcilik: Strazburg 

Deneyim Paylaşımı 

TÜSEV, Sosyal İnovasyon Merkezi ve 

TACSO ortaklığında, Avrupa’daki sosyal 

girişimcilik alanındaki gelişmeler ve Türkiye yansımaları hakkında fikir alışverişinde bulunulacak 

informal bir etkinlik düzenliyor. 19 Şubat’ta 15.00-17.00 saatleri arasında TÜSEV ofisinde 

gerçekleştirilecek olan etkinlikte, 15-17 Ocak tarihlerinde Strazburg’da düzenlenen Sosyal 

Girişimcilik Konferansları çıktılarının yanı sıra, başarılı sosyal girişim örneklerinin de gözden 

geçirileceği bir tartışma ortamı yaratılacak. Bu deneyim paylaşımı etkinliğine katılmak isteyenler en 

geç 17 Şubat 2014 tarihine kadaraysegul@tusev.org.tr adresinden LCV yaptırabilirler. 

 

http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/263081.pdf
http://www.tusev.org.tr/tr/duyurular/demokratiklesme-paketi-kabul-edildi#.Uv3b72J_sXU
mailto:aysegul@tusev.org.tr


İlham veren öyküler için aday gösterin 

TÜSEV “Değişim için Bağış” projesi altında sosyal değişim projelerini destekleyen, desteklediği 

çalışmalara aktif olarak katılan, girişimci tipte bağışçıların öykülerini derliyor. TÜSEV olarak, 

Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesi için, bağışçıların deneyimlerinden yola çıkarak, farklı 

destek biçimlerini tanıtıyor ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaya 

katılım için sizleri de bireysel destekçileri aday göstermeye davet ediyoruz. Daha fazla 

bilgiyeburadan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar 

Konferansı - 21-22 Kasım 2013 

Notları 

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. Konferansın TÜSEV ekibi tarafından derlenen notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Giving Circle Çalışma Grubu Etkinlik Hazırlıklarına Başladı 

Bağışçılığın daha etkili, demokratik ve sosyal değişim odaklı bir deneyim haline dönüşmesini 

sağlayan giving circle modelinin Türkiye’de uygulamasını tartışmak üzere bir araya gelen çalışma 

grubu 22 Ocak'ta birinci ve 3 Şubat’ta ikinci toplantısını TÜSEV ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 

Bağışçılığın geliştirilmesi ile ilgilenen sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 

düzenlenen toplantılarda, modelin Türkiye’ye adaptasyonu için çalışma ilke ve esasları tartışılıyor 

ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların üzerinden geçiliyor. Toplantı ve giving circle ile ilgili 

daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Giving Circle modelinin Türkiye’de uygulanmasına destek 

veren The Funding Network ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Sosyal Değişime Kolektif Katkı: 

Kitlesel Destek Platformları 

TÜSEV, Fongogo, Biayda ve Carma ile 

birlikte günümüzün yeni teknoloji eğilimleri 

ile uyumlu olan ve bireylerin sosyal 

değişime daha etkin, hızlı ve doğrudan 

katkıda bulunmasını sağlayan inovatif 

sistemlerin tanıtıldığı bir panel ve deneyim 

paylaşımı etkinliği düzenledi. 23 Ocak 

tarihinde gerçekleşen etkinlikte dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ve Türkiye’de de popülerlik 

https://go.madmimi.com/redirects/1391086900-f24826792c0e5582cd3c7c616654c0cf-e6f8617?pa=20104939507
http://www.tusev.org.tr/tr/haberler/sivil-toplumda-yeni-yaklasimlar-konferansi-21-22-kasim-2013-1#.Uv3rP2J_sXU


kazanmaya başlayan “crowdfunding” (kitlesel destek) platformları tartışmaya açıldı. Toplantı ile ilgili 

bilgi notunaburadan ulaşabilirsiniz. 

Üyelerimizden Haberler 

 

Değişim için Bağış Bülteninde Haftanın Yazısı: Sosyal Değişimi Tetiklemek için 

Zor Alanlara Hibe Vermek 

Sabancı Vakfı Programlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Rana Kotan, yazısında Türkiye'deki 

vakıfların tarihsel süreç içinde değişen rollerini analiz ediyor ve toplumsal gelişime katkıda 

bulunmak için sosyal risk alma ve sivil toplum girişimlerini destekleme sorumluluklarını ele alıyor. 

Kotan, 12 Aralık 2013 tarihinde Zimbabweli konuşmacı, Tinogona Vakfı Kurucusu, Dr. Tererai Trent 

ve Hollanda Prensesi, Uluslararası Çocuk Gelinler Platformu Kurucusu ve Başkanı Mabel van 

Oranje’nin katılımıyla yedincisi gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Filantropi Semineri’nde işlenen çocuk 

gelinlerin önlenmesi mücadelesi ve filantropinin rolü ile ilgili önemli aktarımlarda bulunuyor. Yazının 

tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı 

“Demokrasi ve Haklarım İçin 

Buradaydım, Buradayım ve 

Burada Olacağım” Projesi 

T.C. Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans 

ve İhale Birimi ve T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından yürütülen 

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Hibe Programı kapsamında 21. Yüzyıl Eğitim ve 

Kültür Vakfı (YEKÜV) tarafindan uygulanmakta olan “Demokrasi ve Haklarım İçin Buradaydım, 

Buradayım ve Burada Olacağım” projesi Şişli Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında devam 

etmektedir. Projenin amacı ortaokullarda öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencileri, bu 

öğrencilerin aileleri ve öğretmenlerine yönelik demokratik değerler ve insan hakları konusunda 

farkındalığı güçlendirmektir. 

 

https://go.madmimi.com/redirects/1391086900-f24826792c0e5582cd3c7c616654c0cf-e6f8617?pa=20104939507
https://go.madmimi.com/redirects/1391086900-5ee31fa9b8ad9b3acc802a0c249a42f9-e6f8617?pa=20104939507


 

 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 19 

Yaşında 

1995 yılında kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 

(TEGV), bugüne kadar 1,8 milyonun üzerinde 

çocuğun eğitimine destek vererek, onların 

hayatındaki değişimin önemli bir parçası olmuştur. 

2014 yılında 19’uncu yaşını kutlayan TEGV, 

oluşturduğu eğitim programlarıyla çocukların kitapla, 

sanatla, sporla, teknolojiyle tanışmalarına ve 

yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmakta ve 

çocukların hayatında kalıcı izler bırakmaktadır. 

Eğitim Gönüllüleri’nin çalışmaları hakkında detaylı 

bilgi için: www.tegv.org 

 

Minik TEMA İstanbul Projesi 

TEMA Vakfı tarafından Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimini 

Geliştirme Derneği işbirliğinde yürütülen 

Minik TEMA Eğitim Programı; 2012 - 2013 

eğitim - öğretim döneminde İstanbul 

Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. 

Proje kapsamında İstanbul’da 500 okulda, 

29.800 çocuğa doğa eğitimleri verildi. Minik 

TEMA eğitmenleri tarafından yapılan değerlendirmeler; Minik TEMA’ların çevre farkındalıklarının en 

az % 90 arttığını gösterdi. Detaylı bilgi için: www.tema.org.tr 
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