
  

Sayı 72, Ekim 2013 

Yasal Çalışmalardan Haberler 

 

AB 2013 İlerleme Raporu'nda Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler 

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin olarak hazırladığı ilerleme raporu, 16 

Ekim 2013 tarihinde yayımlandı. Raporda sivil toplumu ilgilendiren bölüm ve 

maddelere buradanulaşabilirsiniz. 

Sektörden Haberler 

 

 

Sosyal Etki Forumu Gerçekleşti 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) tarafından 

düzenlenen, “sosyal etki ölçümü” kavramının incelendiği 

eğitim 4-5 Kasım tarihlerinde Koç Üniversitesi’nde 

gerçekleşti. Heidelberg Üniversitesi Sosyal Yatırım 

Merkezi’nden gelen uzmanlar Dr. Volker Then, 

Konstantin Kehl ile beraber katılımcılar, sosyal etki 

analiziyle ilgili teorik ve pratik bilgileri öğrenme ve tartışma fırsatını yakaladılar. KUSİF hakkında 

detaylı bilgi için: http://kusif.ku.edu.tr/tr 

Uluslararası Af Örgütü 'Gezi Parkı Eylemleri Raporu'nu yayımladı 

Uluslararası Af Örgütü, “Gezi Parkı Eylemleri” başlığıyla bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye’de 

Gezi olayları süresince toplanma özgürlüğü hakkının engellendiğine yönelik ifadeler yer aldı. 

Rapora buradan ulaşabilirsiniz. (http://www.amnesty.org.tr/ai/system/files/GeziParkiTR.pdf) 

 

http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/diger/turkiye-2013-yili-ilerleme-raporu-sivil-toplumu-ilgilendiren-maddeler
http://kusif.ku.edu.tr/tr
http://www.amnesty.org.tr/ai/system/files/GeziParkiTR.pdf


TÜSEV'den Haberler 

 

Sivil Toplumda Yeni 

Yaklaşımlar 

Konferansı, 21-22 

Kasım 2013 

TÜSEV, Sabancı Vakfı 

ve Vehbi Koç Vakfı desteğiyle 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde 

iki günlük “Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar Konferansı”nı düzenleyecektir. Konferasın amacı 

TÜSEV’in 20. yılı kapsamında sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarına, sivil toplumun önümüzdeki 

10 yılına ilişkin bilgi paylaşabilecekleri ve toplumsal sorunlara yenilikçi çözümleri tartışabilecekleri 

bir platform sunmaktır. Program detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Sivil Toplum Liderleri Eğitimi 

Gerçekleşti, 8 - 9 Ekim 2013 

TÜSEV'in, Türkiye Vodafone Vakfı 

desteği ve işbirliği ile sivil toplum 

kuruluşlarının iletişim, mobil 

teknolojilerin kullanımı ve kaynak 

geliştirme ihtiyaçlarına yönelik 

düzenlediği iki günlük eğitim programı 

gerçekleştirildi. 24 STK çalışanının katıldığı eğitim, konusunda uzman eğitmenlerin bilgi 

paylaşımıyla TÜSEV'in Karaköy ofisinde yapıldı. 

Grantmakers East Forum (GEF), 16-18 Ekim 2013 

Grantmakers East Forum (GEF), 16-18 Ekim 2013 tarihlerinde Belgrad’da, “Şeffaflık” konusunu el 

aldı. Yoğunlukla Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren vakıf ve donör kuruluşların katıldığı forumda 

vakıf hibe programları, yerel topluluklarda filantropi, sosyal medya ve sosyal girişimcilik gibi konular 

şeffaflık çerçevesinde değerlendirildi. TUSEV’in de katıldığı Forum’da en çok öne çıkan konu 

şeffaflığın getirileri olarak güven ortamının sağlanabilmesi, bilgi akışının ve kurumsallaşmanın 

ilerlemesi ve filantropinin gelişmesi oldu. 

 

http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/STYYKprogram.TR.08.11.13.pdf


 

Şirketlerin Topluma Katkı Raporu 

Tanıtıldı, 22 Ekim 2013 

TÜSEV’in, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği 

ile birlikte KSS uzmanlarını bir araya 

getirdiği, şirketlerin topluma katkı programları 

çerçevesinde yenilikçi yöntemlerini, iyi 

uygulamalarını ve gelişim alanlarını tartıştığı 

deneyim paylaşımı 22 Ekim’de gerçekleşti. 

Koç Holding Dış İlişkiler ve KSS Koordinatörü Aylin Gezgüç, Boyner Holding Kurumsal Sorumluluk 

ve Sürdürülebilirlik Müdürü Aysun Sayın, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Koordinatörü Başak 

Güçlü ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucu Direktörü Serra Titiz’in panelist 

olarak katıldığı toplantının moderatörlüğünü TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen yaptı. 

Üyelerimizden Haberler 

 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Çok Yakında Açılıyor! 

Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek için 2014 Toplumsal Gelişme Hibe 

Programı’nı başlatıyor. Hibe Programı 3 Ocak 2014 itibariyle Sabancı Vakfı web sayfası üzerinden 

(www.sabancivakfi.org) başvurulara açılacak, 21 Şubat 2014 tarihinde ise başvurulara kapatılacak.  

Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri 

hedef alan projelere destek verilecektir. Projelerin, kadın, genç ve engellilere yönelik ayrımcılık ve 

fırsat eşitsizliği ile mücadele eden, ekonomik hayata katılımın önündeki engelleri kaldıran ve bu 

hedef kitlelerin topluma katılımını teşvik eden çalışmaları kapsaması beklenmektedir. 

 

Geçmiş Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerine buradan ulaşabilirsiniz. 

(http://www.sabancivakfi.org/sayfa/desteklenen-projeler) 

Vehbi Koç Vakfı’ndan “Anadolu Okuyor” Projesi 

Vehbi Koç Vakfı çok sayıda aldığı kitap talebine cevap vermek üzere 2011 yılı itibariyle “Anadolu 

Okuyor” ismiyle yeni bir proje başlattı. Bu proje kapsamında her yıl bir ilin tüm ilk ve orta dereceli 

okullarının kitaplığına 100 temel eser içerisinden okul seviyesine göre oluşturduğu 20 kitaplık setler 

ulaştırıyor. Vehbi Koç Vakfı 2011 yılında Hakkâri’de 229 okula, 2012 yılında Van’da deprem sonrası 

yaşanan eğitim-öğretim zorluklarının aşılmasına yardımcı olmak adına tüm orta öğretim 

kurumlarına ve 200 ilkokula VKV kitap setlerini ulaştırdı. 2013 yılında ise kitap setlerini Şırnak’taki 

http://www.sabancivakfi.org/
http://www.sabancivakfi.org/sayfa/desteklenen-projeler


tüm orta öğretim kurumlarına ve 200 ilk öğretim seviyesinde eğitim veren okullara gönderdi. Bilgi 

için: http://www.vkv.org.tr// 

 

Darüşşafaka Cemiyeti 150. Yılını Kutluyor 

1863 yılında “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla kurulan, Darüşşafaka Cemiyeti, 2013’te 150. yılını 

kutluyor. Her yıl Türkiye çapında düzenlediği sınavında başarılı olan, babasını veya annesini 

kaybetmiş, maddi durumu yetersiz ve yetenekli öğrencilere ortaokul birinci sınıftan lise 

mezuniyetine kadar uluslararası standartlarda kaliteli bir eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka, 

Türkiye’de bu özel misyonla hizmet veren tek okul olma özelliğini koruyor. Bugün Türkiye’nin dört 

bir köşesinden, sınavla seçilen 1.000’e yakın öğrenci, Darüşşafaka’da ortaokul 1. sınıftan liseyi 

bitirinceye kadar tam burslu, yatılı ve İngilizce eğitim görüyor. Detaylı bilgi ve bağış 

için:www.darussafaka.org 

 

Minik TEMA Doğa Eğitim Programı 

TEMA Vakfı, Minik TEMA Doğa Eğitim Programı ile 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında İstanbul’daki 500 okulda, 1.142 sınıfta, 

29.800 çocuğa ulaştı. Örgün eğitim sistemi içinde çevre ve 

doğa bilinci kazandırmayı hedefleyen Minik TEMA Eğitim 

Programı kapsamında bir değerlendirme anketi de 

gerçekleştirildi. Programın eğitmenleri tarafından yapılan 

değerlendirmeler; Minik TEMA’ların çevre farkındalıklarının en az % 90 arttığını gösterdi. Detaylı 

bilgi için: www.tema.org.tr 

 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSCV), Dünya Cerebral Palsy Günü’nde Sivil Toplumun 

Temsilcileriyle Bir Araya Geldi 

Amerika ve Avustralya’da başlatılarak hızla dünya ülkelerine yayılan “World CP Day” (Dünya 

Cerebral Palsy Günü) farkındalık kampanyası, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) öncülüğünde 

Türkiye’de devam ediyor. TSÇV, bu yıl 2 Ekim’de kutlanan “Dünya Cerebral Palsy Günü” 

kapsamında sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. TSÇV Genel Koordinatörü Nigar Evgin’in 

katıldığı toplantıda, geçen yıl düzenlenen kampanyada “güneş enerjisi ile çalışan tekerlekli 

sandalye” proje fikriyle en çok oyu alan Alper Şirvan’a, Virginia Üniversitesi tarafından üretilen 

sandalyesi de takdim edildi. 

http://www.vkv.org.tr/
http://www.darussafaka.org/tr-TR/Sayfalar/ana-sayfa.aspx
http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/index.aspx


 

 

WWF-Türkiye’den Türkiye’nin 

Canı Hibe Programı 

WWF-Türkiye, ülkemizin biyolojik 

çeşitliliğinin korunması amacıyla başlattığı Türkiye’nin Canı Kampanyası ile yerel sivil toplum 

kuruluşlarının doğa koruma projelerini hayata geçirmek için hibe çağrısı başlattı. Başvurular için son 

tarih 29 Kasım 2013 saat 17:00’dir. Türkiye’nin Canı Hibe Programı’na yapılacak başvuruların Hibe 

Rehberi’ne göre hazırlanması ve ilgili tüm belgelerin eksiksiz doldurularak, son başvuru tarihine 

kadar turkiyenincani@gmail.com ve hibe@wwf.org.tr adresine gönderilmesi gerekiyor. Detaylı 

bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. (http://www.turkiyenincani.org/hibeprogrami/ikincihibecagrisi//) 

 

 

2. Koruncuk Haftası, 18-26 Kasım 2013 

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 

ülkemizdeki 1 milyonun üzerinde bulunan kimsesiz 

ve korunmaya muhtaç çocukların sorunlarını 

gündeme taşımak, çözümler üretmek için 18-26 

Kasım 2013 tarihleri arasında Koruncuk Haftası’nı 

düzenliyor. Bir dizi etkinliğin yer alacağı programda, “Türkiye’de Korunmaya Muhtaç Çocuk Sorunu” 

konulu forum da yer alıyor. Işık Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan forumda GFK 

Araştırma Şirketi yaz boyunca yaptığı araştırmanın sonuçlarını ilk kez kamuoyuna açıklayacak, 

konunun uzmanları ve akademisyenler de forumda bilgi paylaşarak çözümler geliştirecekler. Detaylı 

bilgi için: www.koruncuk.org 
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