
 

 

 

 

Sayı 69, Haziran 2013 

Yasal Çalışmalardan Haberler 

Yardım Toplama Kanunu Tasarısı  

Mayıs ayında yayınlanan Yardım Toplama Kanunu Tasarısı Taslağı bazı değişikler yapılarak Bakanlar 

Kurulu’nun onayına sunulmuştur.Taslaktaki en önemli gelişme, Kanun’un 2. Maddesinde yapılan 

değişiklik olmuştur. Bu madde, Yardım Toplama Kanunu’nun kapsamını değerlendirmektedir. Geniş 

anlamda bugüne kadar yardım toplama kapsamında değerlendirilen birçok faaliyeti Kanun kapsamı 

dışında tutmaktadır. İlgili Kanun Tasarısına buradan ulaşabilirsiniz. Tasarıya ilişkin detaylı bir bilgi notu 

hazırlanarak TÜSEV web sitesinde yayınlanacaktır. 

 

Sektörden Haberler 

Kadın ve Kız Çocuklarının İçerilmesi için Fon Sağlamak  

Grantcraft'in, "Kadın ve Kız Çocuklarının İçerilmesi için Vakıflar Ne Yapıyor?" sorusu için hazırladığı 

info-grafik Türkçe'ye çevrildi. Farklı ülkelerin deneyimleriyle zenginleştirilen, toplumsal cinsiyet üzerine 

oldukça kapsamlı bilgiler sunan info-grafik için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

AB Riskli Bölgelerde İnsan Haklarının ve Savunucularının Desteklenmesi Teklif Çağrısı  

AB İnsan Hakları ve Demokratikleşme için Avrupa Aracı (EIDHR) Kapsamında "AB Riskli Bölgelerde 

İnsan Haklarının ve Savunucularının Desteklenmesi" Teklif Çağrısı yayınlanmıştır. Avrupa Komisyonu 

tarafından yürütülecek olan programın toplam bütçesi 15 Milyon Avro'dur. Hibe programı kapsamında 

yapılacak proje önerileri için sağlanabilecek hibe miktarı en az 300.000 Euro, en fazla 1.500.000 Euro 

olabilir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=952&lang=tr
http://www.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&pageID=3763
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&;nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134288


Üyelerimizden Haberler 

Sabancı Vakfı, 2013 Yılında 9 Yeni Projeyi Destekleyecek  

Sabancı Vakfı, Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında 

2013 yılında hibe vereceği yeni projelerini açıkladı. Türkiye’nin 

dört bir yanında yürütülecek 9 yeni proje arasında; “çocuk 

gelinleri önlemek için yerel mekanizmalar”, “gençlerin toplumsal 

cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmesi”, “engellilerin eşit 

haklardan yararlanması”, “gençlerin proje geliştirme 

kapasitelerinin artırılması” gibi insanların hayatında fark 

yaratacak konular yer alıyor. 2013 yılında hibe alan sivil toplum 

kuruluşları ve projeleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TEGV’den Çocuklara Yeni Eğitim Programı: 

Düşünmeyi Öğreniyorum  

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'nın "Çocukların 

ve Gençlerin Girişimcilik Beceri ve Geleceklerini 

Destekleme Mali Destek Programı" kapsamında 

sağlanan mali destek ile hayata geçirilen 

Düşünmeyi Öğreniyorum-Çocuklar için Eğitim 

Projesi' başladı. "Düşünmeyi Öğreniyorum" eğitim 

programı; 9-14 yaş arası çocuklara sistematik ve eğlenceli yöntemler sunarak onların temel düşünme 

becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. 16 haftalık eğitim içerikleri, TEGV'in tüm eğitim programlarının 

temelini oluşturan oyun temelli ve çocuk katılımının ön planda tutulduğu yaklaşım ile hazırlandı. 

Düşünmeyi Öğreniyorum projesi ile bir yılda İstanbul'da 768 çocuk ve 96 gönüllüye ulaşılması 

hedefleniyor. Bilgi için: http://www.tegv.org/ 

 

http://www.sabancivakfi.org/sayfa/2013-secilen-projeler
http://www.tegv.org/


Koruncuk'tan Bağış Kampanyası 

Her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve 

sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından 

yararlanma, çağdaş bir eğitim alma hakkı olduğunu savunarak 

ailesi olmayan veya terk edilen, kişisel varlığı tehdit altında olan, 

ihmal veya istismara uğramış korunmaya muhtaç çocukları 

(Koruncukları), “Çocukköyleri” ile koruma altına altına alan 

Koruncuk Vakfı, Ramazan'da herkesi Koruncuklara destek olmaya 

çağırıyor. Dilediğiniz gün sayısı kadar bağışta bulunarak daha 

fazla Koruncuğa el verebilir,onların minik yüreklerine sevgi ve 

şefkatle dokunabilirsiniz. 

Bağışlarınızı buradangerçekleştirebilirsiniz. Bağış yapan destekçilere isme özel Ramazan Sertifikası da 

düzenlenmektedir. 

 

 

TÜSEV’den Haberler 

TÜSEV Web Sitesi Yenilendi!  

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), web sitesi 

yeni tasarımıyla yayına başladı. Görsel bakımdan 

daha güçlü ve kullanıcı dostu ve dinamik yapısıyla 

TÜSEV'i www.tusev.org.tr adresinden ziyaret 

edebilirsiniz. TÜSEV web sitesi bünyesinde üyelerin 

bilgi paylaşımını artırmak için hizmet veren Bilgi 

Bankası da çok yakında yeni tasarımıyla hizmete 

açılacaktır. 

 

Vakıfların Hibe Programları Rehberi ve Atölye Çalışması, 26 Haziran 2013  

 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Değişim için Bağış Projesi kapsamında vakıfların sivil toplum 

kuruluşlarını desteklemeye yönelik rollerinin ve etkili hibe programı geliştirme yollarının tartışıldığı bir 

http://www.koruncuk.org/site/page/pid/3/hakkimizda
http://www.tusev.org.tr/


deneyim paylaşımı ve ilişki geliştirme toplantısı düzenledi.  
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nelerdir? Sorularına yanıt aranarak hazırlanan “Vakıfların Hibe Programları Rehberi”nin ışığında güçlü 

bir sivil toplum için vakıfların fon mekanizmaları üzerine bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Türkiye’den yedi 

vakfın deneyimlerine yer verilen rehberin online versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Türkiye’nin ilk Ulusal Gönüllülük Komitesi Kuruldu!  

24 Nisan 2013 günü Ankara’da bulunan 22 katılımcı, Türkiye’de bir ilk olacak Gönüllülük Komitesi’ni 

kurmak için bir araya geldi. Komite’nin amacı, gönüllülüğün tanınmasını, güçlendirilmesini ve 

yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organı olarak hareket etmektir. TÜSEV’in de 

kurucu üyelerinden bir olduğu Komite, şu an için 17 kurum ve 5 bireysel üyeden oluşmaktadır. 

Sivil Toplum İzleme Projesi 2013  

TÜSEV Nisan 2013’ten bu yana Sivil Toplum İzleme Projesi 2013 

için çalışmalarına devam ediyor. 2011 yılından bu yana yürütülen 

proje, Türkiye’de sivil toplumun durumunu TÜSEV’in program 

alanları doğrultusunda belirlenen dört başlıkta ele alıyor: yasal 

çalışmalar, kurumsal kapasite, uluslararası ilişkiler ve 

araştırma. 2013 yılında Türkiye’de sivil toplumun durumunu 

inceleyen ve vaka analizleriyle zenginleşecek proje raporunun 2014 Nisan ayında duyurulması 

planlanmaktadır. Sivil Toplum İzleme Projesi 2013 ile ilgili 

gelişmeleri www.tusev.org.tr ve https://twitter.com/stkizleme adresinden takip edebilirsiniz. 

 

Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu Toplantısı, 27 Haziran 2013  

TÜSEV, 27 Haziran 2013 tarihinde Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu toplantısına ev sahipliği yaptı. 

Sosyal girişimcilik alanındaki yasal düzenlemelerin tartışıldığı toplantıya sosyal girişimcilik alanında 

faaliyet gösteren kurumlar, bireyler ve sosyal girişimciler katıldı. Önümüzdeki aylarda bir araya gelmeye 

devam edecek olan çalışma grubu, alanın ihtiyaçlarını belirleyip, somut çözüm önerileri üretmeyi 

hedeflemektedir. Toplantı notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Gelişen Ekonomilerde Gelişen Bağışçılık Uygulamaları  

Emerging Societies – Emerging Philanthropies başlığı ile ilk kez yapılan uluslararası forum büyüyen 

ekonomilerde filantropinin rolünü tartışmak üzere 17 ülkeden delegeyi biraraya getirdi. 1-2 Temmuz 

2013’de Peterhof, Rusya’da gerçekleştirilen, TÜSEV’in de katılımcısı olduğu, deneyim paylaşımı 

oturumlarında Rusya, Çin, Brezilya, Türkiye gibi ekonominin geliştiği ancak gelir dağılımı eşitsizliği ve 

http://www.degisimicinbagis.org/usrfiles/vakiflarinhibe_programlariicinrehber.pdf
http://www.tusev.org.tr/
https://twitter.com/stkizleme
http://www.sosyalgirisim.org/userfiles/document/27%20Haziran%20Sosyal%20Giri%C5%9Fimcilik%20Toplant%C4%B1s%C4%B1%20Notlar%C4%B1.pdf


sosyal eşitsizliklerin varlığının büyük oranda devam ettiği ülkelerde stratejik filantropinin güçlenebilmesi 

için izlenebilecek etkili yöntemler ele alındı. 

Sivil Toplum İzleme Matrisi Projesi Danışma Toplantısı  

TÜSEV, Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı ortaklığı ve Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hayata 

geçirdiği Sivil Toplum İzleme Matrisi Projesi kapsamında 8 Temmuz 2013 tarihinde danışma toplantısı 

düzenledi. Toplantıya araştırma projelerinde deneyimi olan sivil toplum uzmanlarıyla, bu alanda çalışan 

akademisyen ve hukukçular katıldı. “Sivil Toplum İzleme Matrisi”nin tanıtıldığı, katılımcıların 

deneyimlerinin dinlendiği ve matrise yönelik uzmanların görüşlerinin alındığı toplantıya farklı 

kurumlardan 12 katılımcı katkı yaptı. Toplantıda, 2013 yılı sonunda tamamlanacak izleme matrisi 

raporunun savunuculuk faaliyetleriyle ilgili görüşler de paylaşıldı. 

Şirketlerin Topluma Katkı Programları Optimist Dergi'de  

TÜSEV'in Değişim için Bağış Projesi kapsamında yayınladığı Şirketlerin Topluma Katkı Programları 

Rehberi Optimist Dergisi Temmuz sayısında Filantropi başlığı altında detaylı olarak ele alındı. 

Röportaja buradan ulaşabilirsiniz. 

    

©2013 Third Sector Foundation of Turkey | Bankalar Cad. Minerva Han No: 2/5 Karakoy, İstanbul - Turkey 
 

Powered by Mad Mimi ® 

 

  

 

http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/Optimist_Sirketlerin_Topluma_Katki_Programalari_Roportaji.pdf
http://mad.ly/%5b%5bmimi_link%5d%5d
mailto:info@tusev.org.tr
http://www.facebook.com/tusevtr
http://plus.google.com/113959629929879045739/posts
http://twitter.com/tusev

