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Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Gönüllülük 

Hakkındaki Vaka Analizi Yayınlandı 

Hollanda Başkonsolosluğu MATRA Programı finansman 

desteğiyle hazırlanan Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 

kapsamında hazırlanan “2012-2013 Döneminde 

Gönüllülük Alanında Yaşanan Gelişmeler” vaka analizi 

yayınlandı. Türkiye’de gönüllülük alanına dair güncel 

verilerin derlendiği vaka analizinde; gönüllülük alanında 

farklı aktörler tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da 

bilgiler yer alıyor. Ayrıca, gönüllülük alanında çalışan 

STK’lar, kamu kurumları ve bireysel katılımcıların bir araya gelmesi ile 2012 yılında kurulan Ulusal 

Gönüllülük Komitesi’nin hedefleri ve planlanan faaliyetler de vaka analizinde anlatılıyor. Vaka 

analizlerinin tümüne buradan ulaşabilir, sivil toplumla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için 

@stkizleme hesabını takip edebilirsiniz. 

 

Sosyal Girişimcileri Buluşturan 

Konferanstan Notlar 

TACSO veTÜSEV işbirliğiyle düzenlenen 

“Sosyal Girişimcilik: Sosyal İçerme ve 

Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme Olanakları 

Konferansı” Türkiye’den 50’ye yakın STK ve 

sosyal girişimci ile 10 AB ve IPA ülkesinden 

temsilcilerinin katılımıyla, 26 Haziran 2014’te 

İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’de sosyal girişimciliği tanıtma ve teşvik etmenin amaçlandığı 

konferansta; sosyal girişimciliğin sosyal içerilme, sürdürülebilir toplumsal gelişme ve sosyal değişim 

için önemi tartışıldı. Konferansta, Batı Balkanlar, AB ve Türkiye’de hassas gruplar ve toplumsal 

http://www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/sivil-toplum-izleme-raporu-1/sivil-toplum-izleme-raporu-2013-vaka-analizleri


gelişim üzerine çalışan başarılı sosyal girişim modelleri tanıtıldı. Konferans 

notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

İlham Veren Bağışçı Öykülerini Okudunuz mu? 

Bireysel çabaları ile eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında 

ciddi katkılar yapan iş dünyasının önde gelen bağışçılarının 

öyküleri, kazandıklarını topluma geri vermek isteyenlere ilham 

veriyor. Yeni dönemde genç girişimcileri desteklemek için yola 

çıkan ve Girişim Vakfı’nı oluşturan Sina Afra’nın, aktivizmi ile 

başka insanları da gençlik alanında destek vermeye teşvik 

eden Timur Tiryaki’nin ve gönüllülükten, bağışçılığa ve yönetim 

kurulu üyeliğine uzanan hikayesi ile bize umut veren Tangül 

Sınav’ın ilham veren öykülerini okuyabilirsiniz. 

 

STK Hukukunda Küresel Eğilimler 

Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi’nin (ICNL) 

dört ayda bir yayınlanan “Global Trends in NGO Law” (Sivil 

Toplum Hukukunda Küresel Eğilimler) yayınının yeni sayısında 

sivil toplum için elverişli ortamın ölçülmesi ve izlenmesinde 

kullanılan farklı yöntemler inceleniyor. Çeşitli STK’lar ve ağ kuruluşlar tarafından uygulanan 8 

izleme ve ölçümleme yöntemi ve bu çalışmaların çıktıları paylaşılıyor. Makalede, TÜSEV’in Balkan 

Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda Türkiye’de yürüttüğü Sivil Toplumun 

Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan İzleme Matrisi metodolojisi 

de tanıtılıyor. İngilizce yayınlanan Sivil Toplum Hukukunda Küresel Eğilimler 

makalesine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Bunları Biliyor Muydunuz? 

Sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını 

geliştirmek amacıyla çalışmalar yapan 

TÜSEV’inwww.tusev.org.tr adlı resmi web sitesi 

üzerinden birçok yayın, rapor ve araştırmanın yanında 

konferans ve etkinlik notlarına ulaşabileceğinizi biliyor 

muydunuz? 

 

http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/26_Haziran_SG_Konferans_Notlari.pdf
http://www.degisimicinbagis.org/bireysel-bagiscilik/bireysel-bagiscilarin-ilham-veren-oykuleri
http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi
http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi
http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/izleme_matrisi_rehberi_doc_23_08_2013.pdf
http://www.icnl.org/research/trends/trends5-1.pdf
http://www.tusev.org.tr/tr


 

TÜSEV’in Sosyal Yatırım Programı altında bulunan Değişim için Bağış Projesi kapsamında 

bağışçılık ile ilgili en son gelişmeleri www.degisimicinbagis.orgadresi üzerinden takip edebilirsiniz. 

Amacı Türkiye’de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin değerlerini destekleyen güçlü 

demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sağlamak olan Sivil Toplum-Kamu İşbirliği 

Projesi hakkındaki detaylara www.siviltoplum-kamu.org adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Ülkemizde sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin 

teşviki için yapılan çalışmaların geliştirilmesi adına faaliyetlerde bulunan Sosyal Girişimcilik Projesi 

ile ilgili bilgilere ulaşmak için www.sosyalgirisim.org adlı portalı ziyaret edebilirsiniz. 

Ayrıca, TÜSEV’in resmi Twitter hesabı @tusev ve Facebook hesabı facebook.com/tusevtr’yi takip 

ederek, sivil toplumu ilgililendiren konulardan haberdar olabilirsiniz. 

Sivil Toplumdan Haberler 

 

 

STK’lara Operasyonel Hibeler 

Avrupa Komisyonu ilk defa STK'ların idari giderlerini 

karşılamak üzere STK Örgütlenmelerine 

Operasyonel Hibeler: Bölgesel Tematik STK 

Örgütlenmelerine Destek Çağrısı adlı bir hibe 

programı açtı. Hibe çağrısı, 2008 yılında hayata geçirilen; Batı Balkanlar ve Türkiye’de, sivil toplum 

kuruluşlarını güçlendirerek aktif şekilde demokratik süreçlere, politika ve karar alma 

mekanizmalarına katılma kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik destekler sağlayan Sivil Toplum 

Aracı Programı kapsamında yayınlandı. Program hakkında detaylı bilgiye ve başvuru 

formlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

2014 İnsani Gelişme Raporu Tokyo’da 

Açıklandı 

Kalkınmada ilerleme kaydedebilmek ve bu ilerlemeyi 

güvence altına alabilmek için temel sosyal hizmetlere 

evrensel düzeyde herkes için erişim sağlanması ve sosyal 

güvenlik ve tam istihdam alanlarında daha güçlü politikalar oluşturulması çağrısında bulunan 2014 

İnsani Gelişme Raporu 24 Temmuz’da Tokyo’da açıklandı. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.degisimicinbagis.org/
http://www.siviltoplum-kamu.org/tr
http://www.sosyalgirisim.org/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1404109969060&do=publi.detPUB&ORDERBY=upd&ORDERBYAD=Desc&SEARCHTYPE=QS&PAGE=1&AOREF=136034&NBPUBLILIST=15&userlanguage=en
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/news-from-new-horizons/2014/08/2014-_nsani-gelime-raporu-tokyoda-ackland.html


 

 

İtalya’da Sosyal Girişimcilik Eğitimi 

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı tarafından, Euro-

Med bölgesi’nde sosyal girişimcilik üzerine 7 günlük bir 

eğitim düzenleniyor. Fondazione CRT ev sahipliğinde 16-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Torino’da 

20 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitimi takiben gençler deneyimli sosyal girişimcilerden 

danışmanlık hizmeti alacaklar ve seminerin ardından 9 ay süresince potansiyel yatırımcılar ile 

buluşturulacaklar. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

STK Yönetimi ve Sivil Toplum Aktivizmi 

Sertifika Programı Açıldı 

STK gönüllü ve profesyonellerine yönelik eğitim ve 

sertifika programları gerçekleştiren İstanbul Bilgi 

Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, lise mezunu ve üniversite öğrencisi olup STK’larda 

gönüllü ya da profesyonel çalışanlara yönelik bir sertifika programı gerçekleştiriyor. Hak temelli 

STK’larda en az 3 yıl gönüllü ya da profesyonel olarak çalışan lise mezunlarına ve 2 yıllık yüksek 

okul mezun ve öğrencilerine yönelik olan programa başvurular 1 Ağustos–12 Eylül 2014 tarihleri 

arasında kabul edilecek.. Başvurular için linkitıklayabilirsiniz. 

 

 

Güney Kafkasya’da Güven İnşaası Hibe Programı 

Açıldı 

Robert Bosch Vakfı ve Black Sea Trust for Regional 

Cooperation of the German Marshall Fund (BST) ortaklığında 

Güney Kafkasya ve komşu ülkelerinde sivil toplumda barış 

inşası aktivitelerini desteklemeye yönelik çalışmalar devam 

ediyor. Bu kapsamda açılan ve Türkiye’den başvuruların da 

kabul edildiği hibe programı ile ilgili başvuru süreci ve 

detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

http://unaocyouth.org/e4sc/
http://stk.bilgi.edu.tr/
http://www.mladiinfo.eu/2014/04/22/grants-for-confidence-building-activities-in-south-caucasus/
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Darüşşafaka Yararına Fotoğraf Sergisi 

Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna 

sanatçılardan destek geliyor. Fotoğrafçı Naci Demiral'ın Urla 

Fotoğraf Sanat Evi'nde ziyaretçilerle buluşacak olan “Beni 

İnönü'ye Gömün” başlıklı sergisinden elde edilecek gelir, 

Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanacak. Açılışı 2 Ağustos 2014 

Cumartesi günü saat 17:00'de yapılacak olan sergi, 2 Ağustos - 

5 Eylül tarihleri arasında hafta içi her gün 08:00 - 18:00 arası 

ziyaret edilebilir. 

 

Çocukların Geleceği İçin “Hayata İz Bırak” 

Projesi 

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) 

ile Kâmil Koç, “Hayata İz Bırak” adlı ortak projeyi hayata 

geçirdi. Bu projeyle Kâmil Koç’un www.kamilkoc.com.tradresli 

web sitesi üzerinden bilet alırken çocukların yararına bağışta 

bulunmak mümkün oluyor. “Hayata İz Bırak” projesiyle, bir yıl içinde 1 Milyon TL’lik bir bağış elde 

edilmesi hedefleniyor. 

 

 

Sabancı Vakfı İkinci Kez Avrupa Vakıflar Merkezi 

Yönetim Kurulu’nda 

Sabancı Vakfı, 40. yılında uluslararası arenadaki varlığını 

güçlendirmeye devam ediyor. Sabancı Vakfı, ilk kez 2011 

yılında görev aldığı Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (EFC- 

European Foundation Center) Yönetim Kurulu üyeliğine ikinci 

kez seçildi. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.darussafaka.org/tr-TR/darussafaka/darussafaka-cemiyeti/guncel/haberler/Sayfalar/naci-demiral-sergisi.aspx
http://www.darussafaka.org/tr-TR/darussafaka/darussafaka-cemiyeti/guncel/haberler/Sayfalar/naci-demiral-sergisi.aspx
http://www.kamilkoc.com.tr/
http://www.sabancivakfi.org/haber/sabanci-vakfi-ikinci-kez-avrupa-vakiflar-merkezi-yonetim-kurulu-uyeligine-secildi


 

 

Yüzyıllık Geleneğin İzinde Vehbi Koç Vakfı 

Koç Topluluğu’nun kurumsal dergisi Bizden Haberler, Temmuz 

2014 sayısının dosya konusunu Vehbi Koç Vakfı ve vakıfçılık 

üzerine hazırladı. Dosya dahilinde gerçekleştirilen röportajlarda 

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel vakfın 

yeni çalışmalarını değerlendirirken, Vakfın Genel Müdürü Erdal 

Yıldırım günümüzde Türkiye’deki vakıfçılık anlayışı ve yapılan 

çalışmaları anlattı. Dergide Boğaziçi Üniversitesi Atatürk 

Enstitüsü ve Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket 

Pamuk ve TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen de 

vakıfçılığı farklı pencerelerden ele aldı. 
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