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Yasal Haberler 

Libya Yeni Dernekler Kanunu Çalıştayı

13-14 Şubat 2012 tarihlerinde Trablus, Libya’da düzenlenmiş olan “Libya Yeni Dernekler Kanunu Çalıştayı”na TÜSEV 

uzman kuruluş olarak katılmış ve iki sunum gerçekleştirmiştir. UNDP ve ICNL ortaklığında ve Libya Kültür ve Sivil 

Toplum Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Çalıştaya; Geçici Ulusal Hükümet üyeleri, kanun taslağını hazırlayan 

uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir katılım sağlanmıştır. Çalıştayda sivil toplum kuruluşlarına dair 

hukuki düzenlemeler, STK’ların fonlanması, hükümet denetimi

ve bu çerçevede Taslak Dernekler Kanunu geliştirilmeye çalışılmıştır. Kanun taslağının önümüzdeki aylarda 

tamamlanarak kanunlaşması beklenmektedir. Çalıştay ile ilgili UNSMIL tarafından hazırlanmış 

belgeseleburadan ulaşabilirsiniz. 

Hükümetler ve STK’lar Arasında Bölgesel Politika Diyaloğu: Değişim için Bölgesel Konferans Ortaklığı, 15 

Mart 2012, Belgrad 

“Değişim için Ortaklık: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Sivil Toplum ve Hükümetler” konferansı Sırbistan hükümeti Sivil 

Toplumla İşbirliği Bakanlığı, Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), Hırvatistan hükümeti Sivil 

Toplumla İşbirliği Bakanlığı ve TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek Projesi) ortaklığında 15 Mart 

2012’de Belgrad’da gerçekleşiyor. Mart 2008’de Üskü

başlayan sürecin devamı olarak kabul edilen konferansta; kamu ve sivil toplumdan yetkililer ilk kez bölgesel düzeyde 

biraya gelerek sivil topluma sağlanan mali destekler ve danışma süreçleri gibi k

Türkiye’den uzman kuruluş sıfatıyla davet edilen TÜSEV de katılacaktır.

Sektörden Haberler 

Libya Yeni Dernekler Kanunu Çalıştayı 

14 Şubat 2012 tarihlerinde Trablus, Libya’da düzenlenmiş olan “Libya Yeni Dernekler Kanunu Çalıştayı”na TÜSEV 

uzman kuruluş olarak katılmış ve iki sunum gerçekleştirmiştir. UNDP ve ICNL ortaklığında ve Libya Kültür ve Sivil 

gerçekleşen Çalıştaya; Geçici Ulusal Hükümet üyeleri, kanun taslağını hazırlayan 

uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir katılım sağlanmıştır. Çalıştayda sivil toplum kuruluşlarına dair 

hukuki düzenlemeler, STK’ların fonlanması, hükümet denetimi ve cezalar gibi farklı konular derinlemesine tartışılmış 

ve bu çerçevede Taslak Dernekler Kanunu geliştirilmeye çalışılmıştır. Kanun taslağının önümüzdeki aylarda 

tamamlanarak kanunlaşması beklenmektedir. Çalıştay ile ilgili UNSMIL tarafından hazırlanmış kısa 

Hükümetler ve STK’lar Arasında Bölgesel Politika Diyaloğu: Değişim için Bölgesel Konferans Ortaklığı, 15 

“Değişim için Ortaklık: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Sivil Toplum ve Hükümetler” konferansı Sırbistan hükümeti Sivil 

iği Bakanlığı, Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), Hırvatistan hükümeti Sivil 

Toplumla İşbirliği Bakanlığı ve TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek Projesi) ortaklığında 15 Mart 

2012’de Belgrad’da gerçekleşiyor. Mart 2008’de Üsküp’te kamu yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıyla 

başlayan sürecin devamı olarak kabul edilen konferansta; kamu ve sivil toplumdan yetkililer ilk kez bölgesel düzeyde 

biraya gelerek sivil topluma sağlanan mali destekler ve danışma süreçleri gibi konuları ele alacaklar. Toplantıya, 

Türkiye’den uzman kuruluş sıfatıyla davet edilen TÜSEV de katılacaktır. 

 

14 Şubat 2012 tarihlerinde Trablus, Libya’da düzenlenmiş olan “Libya Yeni Dernekler Kanunu Çalıştayı”na TÜSEV 

uzman kuruluş olarak katılmış ve iki sunum gerçekleştirmiştir. UNDP ve ICNL ortaklığında ve Libya Kültür ve Sivil 

gerçekleşen Çalıştaya; Geçici Ulusal Hükümet üyeleri, kanun taslağını hazırlayan 

uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir katılım sağlanmıştır. Çalıştayda sivil toplum kuruluşlarına dair 

ve cezalar gibi farklı konular derinlemesine tartışılmış 

ve bu çerçevede Taslak Dernekler Kanunu geliştirilmeye çalışılmıştır. Kanun taslağının önümüzdeki aylarda 

Hükümetler ve STK’lar Arasında Bölgesel Politika Diyaloğu: Değişim için Bölgesel Konferans Ortaklığı, 15 
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iği Bakanlığı, Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), Hırvatistan hükümeti Sivil 

Toplumla İşbirliği Bakanlığı ve TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek Projesi) ortaklığında 15 Mart 

p’te kamu yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıyla 

başlayan sürecin devamı olarak kabul edilen konferansta; kamu ve sivil toplumdan yetkililer ilk kez bölgesel düzeyde 

onuları ele alacaklar. Toplantıya, 



 

Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı, 29 Şubat-1 Mart 2012 

Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı 29 Şubat-1 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. TÜSEV, British 

Council ve TACSO projesinin ortaklığında düzenlenen konferans; Türkiye Vodafone Vakfı’nın stratejik ortaklığı ve 

Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. British Council tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik 

Projesinin bir parçası olarak tasarlanan konferansta Batı Balkanlar, Birleşik Krallık, Türkiye, Ukrayna ve 

Gürcistan’dan 150 deneyimli sosyal girişimci ve sosyal girişimciliği destekleyen/teşvik eden kişiler biraraya gelerek 

sosyal girişimciliği ilk kez bölgesel düzeyde tartıştılar. TÜSEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder 

yaptığı açılış konuşmasında, “TÜSEV’in son iki sene içinde Türkiye’de sosyal girişimlerin gelişmesi için büyük çaba 

sarf ettiğini” belirterek konferansın sosyal girişimcilik alanında çalışan kişilerin bilgi ve deneyim paylaşımı ve 20’den 

fazla ülkeden katılan sosyal girişimcilerle ağ kurmaları için eşsiz bir fırsat sunarak TÜSEV’in bu alandaki 

çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Konferans raporu mart ayı 

içerisinde www.tusev.org.tr ve www.sosyalgirisim.org adreslerinde yayınlanacaktır. 

 

Vakıflarda İyi Uygulamalar: TEV Bağışçıya Özel Fon Yönetimi 

Türkiye’nin eğitim alanında çalışan önde gelen vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı bağış toplama, bağışlanan 

kaynakları değerlendirme, bağışçı ilişkileri ve bağışçılara sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi açısından diğer 

vakıfların da örnek alabileceği önemli çalışmalar yürütmektedir. TÜSEV, 2012 yılında başladığı Bağışçılığı Geliştirme 

Projesi kapsamında, TEV’in bu etkili uygulamasını tanıtmak ve modelin yaygınlaştırmasına öncülük etmek için bir 

başarı öyküsünü hazırladı. TEV’in bağışçıya özel fon yönetimi uygulamaları ile ilgili başarı öyküsünün 

metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

Şirketler Sosyal Projeleri ile Topluma Yatırım Yapıyorlar 

Türkiye’de Bağışçılığı Geliştirme Projesi kapsamında bağışçılık konusunda bir araştırma çalışması yürüten TÜSEV, 

Türkiye’de şirket bağışçılığı ve şirketler kapsamında yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili 



çalışmalar konusundaki ilk bilgi notunu yayınladı. Türkiye’de sanat, kültür, eğitim, çevre koruması vb. sosyal alanlara 

kaynak ayıran, bunun için sosyal yatırım stratejisi oluşturan, faaliyetlerini ölçüp değerlendiren, sivil toplum 

kuruluşları ile ortaklıklar kuran, yenilikçi girişimler başlatan, çalışanlarını sosyal projelere katan, sivil toplum 

kuruluşlarında çalışanların gönüllüğünü destekleyen şirketler hakkında ön bilginin sunulduğu bilgi 

notuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Aylık Destek Programları ile Destekçilerinizi Planlı Bağışa Yönlendirebilirsiniz 

Destekçinin belli bir miktarda paranın belirlenen tarihte her ay hesabından alınmasına onay vermesi ile başlayan 

aylık destek uygulaması sivil toplum kuruluşlarına yıllık olarak verilen bağış miktarı arttırılmasında önemli rol 

oynuyor. Aylık destek programları bağışçıları planlı bağışa yönlendirmenin yanı sıra; yapılan bağışların destekçinin 

isteklerine göre şekillenmesini ve bağışçının merkeze konulmasını da sağlıyor. TÜSEV’in Türkiye’de bağışçılığı 

yaygınlaştırmak üzere yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak hazırlanan aylık destek programları ile ilgili bilgi 

notuna buradan ulaşabilirsiniz. 

 

ERG 4+4+4 Eğitim Teklifi Tasarısı İle İlgili Bildirge ve Bilgi Notları 

Türkiye gündeminin en önemli konularından biri haline gelen “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 23 Şubat Perşembe günü TBMM Milli Eğitim, Kültür,Gençlik ve Spor 

Komisyonu’nda tartışılmaya başlandı. Kanun teklifi ile ilgili süreci yakından takip eden ve yayınladığı bilgi notları ile 

tartışmaları bilimsel bulgular temeline taşıyan Eğitim Reformu Girişimi, tasarıda yapılan güncellemelere rağmen 

devam eden eğitim alanı ile ilgili önemli riskleri yayınlanan bildirgede ele aldı. Yasa tasarısı ile ilgili ERG tarafından 

hazırlanan bildirge ve bilgi notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

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 16 Nisan 2012’dir. Teklif çağrısı ve 

başvuru belgeleri ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 



 

Birleşmiş Milletler’in Dünya Gençlik Raporu Yayınladı 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UNDESA) tarafından yayınlanan “Gençlik İstihdamı: Değişen 

Zamanlarda İnsan Onuruna Yakışır İş Arayışına Gençlerin Yaklaşımı” raporu iş piyasasında gençlerin durumu ve 

gençlik istihdam eğilimlerini ele alıyor. Genç istihdamını fakirlik, katılımcılık ve eğitim gibi konularla ilişkilendirerek 

inceleyen rapor gençlerin bu alanlardaki önerilerine yer veriyor. Raporun İngilizce yayınlanan 

kopyasınawww.unworldyouthreport.org adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

SOGLA Sosyal Girişimcilik Konferansı, 7 Nisan 2012 

Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi (SOGLA) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Sosyal Girişimcilik 

Konferansı 7 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 

gerçekleşecek.Sosyal girişimcilik alanında önde gelen sivil toplum liderleri, yerli ve yabancı sosyal girişimciler, fikir 

öncüleri ve genç sosyal girişimci liderlerin katılımıyla gerçekleşecek konferans, Türkiye’de sosyal girişimcilik 

konusunu ele alan, gençlere yönelik en geniş katılımlı konferans olacak. Konferansa katılım için son başvuru tarihi 20 

Mart 2012. Başvuru formu ve programaburadan ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programları Açıklandı 

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 



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 Tanımlamak

Contract- Making the future together) teması ile

vatandaşlar yoluyla değişimi, sosyal innovasyon için işbirlikleri oluşturulması ve kü

tanımlanması konularının alt temalar olarak tartışılacağı toplantı hakkında daha fazla bilgiye ve başvuru 

formuna buradanulaşabilirsiniz. 

Üyelerimizden Haberler 

11. Vehbi Koç Vakfı Ödülü Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a Verildi

Vehbi Koç Vakfı tarafından insanların yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik 

etmek amacıyla her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verilen ‘Vehb

alanında Prof. Dr. Nermin Abadan Unat layık görüldü. Türkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcisi, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti, ilk kadın profesörü ve ilk kadın kürsü kurucusu olan 

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç tarafından takdim 

edildi. Vehbi Koç Vakfı ödülleri ile ilgili bilgiye

Sivil Toplum Kuruluşları, Sabancı Vakfı’nın Hayaline Ortak Oldu

Sabancı Vakfı’nın, kadın, genç ve engelliler için eşit fırsatlar ve topluma aktif katılımlarını hedefleyen sivil toplum 

projelerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği

Şubat’ta sona erdi. Programa, bu yıl 45 ilden; kadın, genç ve engellilerin hayatına dokunacak 192 proje başvurdu. 
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Hibe Programı’na yapılan başvurular, Sabancı Vakfı ekibi ve bağımsız uzmanların dest

ve ön elemenin ardından bağımsız Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek hibe almaya hak kazanan 

projeler belirlenecek. 2012 yılı için bir projeye verilebilecek en düşük hibe tutarı 40.000 TL, en yüksek hibe tutarı 

200.000 TL olacak. Tüm projelere verilecek toplam hibe tutarı olarak 1,2 milyon TL kaynak ayrıldı. Toplumsal 

Gelişme Hibe Programı hakkında ayrıntılı bilgiye

Türk Eğitim Derneği Burs Başvuruları Devam Ediyor

Türk Eğitim Derneği'nin akademik olarak başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocuklara yönelik “Tam Eğitim 

Bursu” programı için başvurular başladı. Program kapsamında 2012

burslu öğrencilerin belirleneceği "Tam Eğitim Bursu Sınavı" 7 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecektir. Sınava girecek 

öğrencilerin T.C. vatandaşı olması, 5., 6., 7., 8. veya 9. sınıfa devam ediyor olması, en son bitirdiği sınıftaki karne not 

ortalamasının 85-100 aralığında olması, ekonomik k

kriterler aranıyor. Burs programı için son başvuru tarihi

bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

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 üst bölümdeki kullanıcı 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 ulaşabilir, eğer kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız

talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası profilinizi
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Hibe Programı’na yapılan başvurular, Sabancı Vakfı ekibi ve bağımsız uzmanların desteğiyle ön elemeden geçirilecek 

ve ön elemenin ardından bağımsız Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek hibe almaya hak kazanan 

projeler belirlenecek. 2012 yılı için bir projeye verilebilecek en düşük hibe tutarı 40.000 TL, en yüksek hibe tutarı 

200.000 TL olacak. Tüm projelere verilecek toplam hibe tutarı olarak 1,2 milyon TL kaynak ayrıldı. Toplumsal 

Gelişme Hibe Programı hakkında ayrıntılı bilgiye www.sabancivakfi.org sitesinden erişebilirsiniz. 

Türk Eğitim Derneği Burs Başvuruları Devam Ediyor 

Türk Eğitim Derneği'nin akademik olarak başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocuklara yönelik “Tam Eğitim 

Bursu” programı için başvurular başladı. Program kapsamında 2012–2013 öğretim yılında TED Okulları'na alınacak 

"Tam Eğitim Bursu Sınavı" 7 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecektir. Sınava girecek 

öğrencilerin T.C. vatandaşı olması, 5., 6., 7., 8. veya 9. sınıfa devam ediyor olması, en son bitirdiği sınıftaki karne not 

100 aralığında olması, ekonomik koşullar itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duymaları gibi 

kriterler aranıyor. Burs programı için son başvuru tarihi 9 Mart 2012’dir. Başvurularla ilgili ayrıntılı 

 

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 

t bölümdeki kullanıcı panelinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek 2011 yılı güncellemelerinizi 

yapabilirsiniz. Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web sitemize 

ulaşabilir, eğer kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanızinfo@tusev.org.tr adresinden 

talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası profiliniziwww.tusev.org.tr/member adresinden görüntüleyebilirsiniz.
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