
 

 

 

 

Sayı 68, Mayıs 2013 

Yasal Çalışmalardan Haberler 

http://www.siviltoplum-kamu.org.tr Açıldı  

TÜSEV’in, STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) ve YADA (Yaşama Dair Vakıf) ile birlikte yürüttüğü, 

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil 

Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” web sitesi açıldı. Proje kapsamında yürütülen 

etkinlikler, hazırlanan raporlar ve bildirilere www.siviltoplum-kamu.org.tr adresinden ulaşılabilecek. Proje 

kapsamında 25-25 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen Sivil Toplum – Kamu İşbirliği Uluslararası 

Konferansı bildirisi, konuşmacı biografileri, fotoğraflarına web sitesinden ulaşmak mümkün. 

 

Sektörden Haberler 

Çocuklar için İnsan Hakları Filmleri  

İstanbul Hollanda Konsolosluğu desteği ile İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) tarafından 2012 

yılında “Çizgilerle Haklarım Var” adı ile hayata geçirilen projede, 

çocukların ve çocuklarla çalışan kişilerin kullanımı için Çocuk 

Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

çizgilerle anlatılıyor. Animasyon filmler, Çocuk Hakları 

Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 13 yaşında 

Türkiye'de yaşayan bir kız çocuğu tarafından anlatılıyor. Proje 

kapsamında filmlerin yanı sıra filmlerin kitaplarına da yer 

verilmiştir. Kitaplara ve filmlerin nasıl yapıldığına dair bilgileri de içeren proje web 

sitesine www.cizgilerlehaklarim.comadresinden ulaşmak mümkün. 

 

http://www.siviltoplum-kamu.org.tr/
http://www.cizgilerlehaklarim.com/


Organik Tarım Sektörü, 18. Dünya Organik 

Kongresi’nde İstanbul’da Bir Araya Gelecek 

Üç yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde, IFOAM 

(Uluslararası Organik Tarım Hareketleri 

Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya 

Organik Kongresi, 13-15 Ekim 2014 tarihlerinde, 

Buğday Derneği organizasyonuyla, İstanbul Lütfi 

Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. 

Dünyanın dört bir yanından gelecek 2500’den fazla delegenin katılacağı kongrede, dünya organik 

tarımının stratejisi ve yol haritası belirlenecek. Kongrenin teması ve sloganı, İstanbul’un konumu da göz 

önünde bulundurularak “Organik Köprüler Kurmak” olarak belirlendi. 18. IFOAM Dünya Organik 

Kongresi, Türkiye’nin organik tarım potansiyelini dünyaya tanıtmak ve Türkiye’de organik tarımla ilgili 

bilinci ve farkındalığı artırmak için tarihi bir fırsat. 

 

Sivil Sesler Festivali 6-7-8 Haziran 2013  

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivil Sesler Festivali sivil toplum, kamu 

ve özel sektör işbirliği konusuna odaklanıyor. İstanbul, Beyoğlu, 

Tepebaşı eski fuar alanındaki otopark alanında (TRT binası yanı) 

gerçekleştirilecek festivale sivil toplumdan 400’ün üzerinde 

temsilcinin katılması bekleniyor.Sivil alanın farklı seslerini ve 

renklerini bir araya getirmeyi amaçlayan festivalin 

programınaburadan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Üyelerimizden Haberler 

100 bin liralık TURMEPA Sabri Ülker Çevre Ödülü çöpleri kaynağında ayrıştıran “Kaynaştır 

Projesi”nin oldu  

Yıldız Holding’in kurucusu merhum Sabri Ülker adına bu yıl ilk defa düzenlenen TURMEPA Sabri Ülker 

Çevre Ödülü, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunis Karaca’nın “Kaynayştır 

Projesi”ne verildi. Ev, ofis, hastane gibi toplu yaşam alanlarında, binalara entegre edilen kanallar 

sayesinde atık yağlardan cama, plastikten kağıda ve pile kadar her türlü atık, binaların altında bulunan 

ilgili depolama alanında ayrıştırılıp doğrudan geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor. 1 

litre kullanılmış yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği dikkate alınırsa, bu sistemle on binlerce litre atık yağın 

su kaynaklarımızı kirletmesi önlenmiş, kara ve denizdeki çöp dağlarının oluşması da engellenmiş oluyor. 

http://www.sivilsesler.org/festival-programi/


Vehbi Koç Vakfı Faaliyet Raporu 2012 Yayınlandı  

Vehbi Koç Vakfı’nın ve çatısı alındaki tüm kurumların 2012 

yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve yakın zamanda 

hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatan “VKV” 

Faaliyet Raporu yayınlandı. Vehbi Koç Vakfı 1969 yılından 

bu yana yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık 

ve kültür alanlarında yönetimini üstlendiği kurumlar, 

desteklediği projeler ve düzenli programlar aracılığıyla 

Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmayı; tüm faaliyetlerinde “en iyiye” örnek olarak, 

sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle Türkiye’ye fayda sağlamayı amaçlıyor. Türkçe ve İngilizce 

olarak hazırlanan Faliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Sabancı Vakfı’nın Fark Yaratanlar’ı “Dalya” 

Dedi 

Sabancı Vakfı’nın, Türkiye’de toplumsal 

gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve 

çalışmalarını gündeme getirerek; onları teşvik 

etmek ve topluma ilham vermek amacıyla hayata geçirdiği “Fark Yaratanlar” programı, dördüncü yılını 

geride bıraktı. Program kapsamında, 100 Fark Yaratan’ın olağanüstü hikayesi, her hafta internet ve 

sosyal medyada izleyicilerle buluştu. Ayrıca 2009 yılından bu yana seçilen 100 Fark Yaratan’ın ilham 

veren çalışmaları bir kitapta toplandı. “Fark Yaratanlar”ın dördüncü sezon finali, Cüneyt Özdemir’in 

sunumuyla “5 N 1 K” programında canlı olarak yayınlandı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler 

Sabancı’nın da katıldığı programda, dördüncü sezonun 21 “Fark Yaratan”ı toplumsal gelişmeye katkıda 

bulunan çalışmalarını ve deneyimlerini izleyicilerle paylaştı. 

 

Koruncuk Vakfı da bu yıl Adım Adım’ın desteklediği 

STK lar arasına katıldı!  

Adım Adım Oluşumu, Runtalya ve Avrasya Maratonlarının 

her birinde önemli miktarlarda bağışın STK'lara 

aktarılmasına ve kamuoyunda farkındalık yaratılmasına 

yardımcı oluyor. 20 yıldır korunmaya muhtaç çocukların ailesi olan Koruncuk Vakfı da bu yıl Adım 

Adım’ın desteklediği STK lar arasına katıldı. 3 Mart 2013'te Antalya'da gerçekleşen Runtalya 

Maratonu'nda Koruncuk Çocuk Köyü'ndeki 5 No’lu Aile Evi’nin 1 yıllık nakdi giderlerinin karşılanması 

için,114 koşucu ve onları destekleyen bağışçılar sayesinde sürpriz bir başarıya imza attı. 114 

koşucu,1595 Bağışçı ile Koruncuk Vakfı yeni katıldığı bu oluşumda 179.000 TL. bağışa ulaştı. 

 

http://issuu.com/vehbikocvakfi/docs/vkv_2012


Sait Faik Abasıyanık Müzesi yeniden kapılarını açtı  

Eserlerinin telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti’ne 

bağışlayan Türk hikâyeciliğinin öncülerinden Sait Faik 

Abasıyanık’ın Burgazada’da yaşadığı ve pek çok hikâyesini 

kaleme aldığı köşkü, çağdaş müzecilik anlayışıyla yenilenmiş 

olarak kapılarını açtı. Sait Faik Abasıyanık Müzesi, Pazartesi ve 

Salı günleri hariç 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir. Okul 

veya grup gezilerinden önce rezervasyon yapılması rica olunur. 

Detaylı bilgi için: Tel: 0216 381 20 60 bilgi@saitfaikmuzesi.org  

facebook.com/SaitFaikAbasiyanikMuzesi http://saitfaikmuzesi.org/ 

 

 

TÜSEV’den Haberler 

Şirketlerin Topluma Katkı Programları Raporu Toplantısı  

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) ile birlikte Vodafone 

Türkiye ev sahipliğinde, 25 Haziran 2013 saat 14.00’de KSS uzmanlarını bir araya getiriyor. Şirketlerin 

topluma katkı programları çerçevesinde yenilikçi yöntemler, iyi uygulamalar ve gelişim alanlarının 

tartışılacağı bu deneyim paylaşımı ve ilişki geliştirme toplantısına tüm KSS uzmanları ve konuya ilgi 

duyanlar davetlidir. Detaylı bilgi için: degisimicinbagis@tusev.org.tr 

INSPIRE Stratejik Filantropi Eğitimi Gerçekleşti  

İlk ayağı 21-23 Kasım tarihlerinde Sofya’da gerçekleştirilen Bağışçılık Danışma Kursu’nun ikinci ayağı 

İstanbul’da düzenlendi. “Stratejik Bağışçılık ve Bilgi Kaynağı Girişim” kapsamında INSPIRE tarafından 

organize edilen ve TÜSEV ev sahipliğinde gerçekleştirilen kursa Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’den 

katılımcılar dahil oldu. Amacı filantropi danışmanlarına bağışçıların ihtiyaç ve isteklerini daha iyi 

anlayabilmeleri için destek vermek olan kurs kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Anne 

Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) ziyaretlerde bulunuldu. 

 

Tiflis’te Sosyal Lider Forumu Düzenlendi  

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve 

Rusya’dan gelen katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen 

Sosyal Liderler Forumu (Social Leaders Forum) 26 

Nisan-2 Mayıs tarihleri arasından Tiflis’te düzenlendi. 

TÜSEV’in de katılımcı olarak bulunduğu Forum’un amacı sivil toplum kapsamında farklı ülkeler arasında 

potansiyel işbirliklerini ve iletişim yollarını ortaya yaratmak ve genişletmektir. Sosyal Girişimcilik’ten 

 

mailto:degisimicinbagis@tusev.org.tr


gönüllülüğe kadar farklı temaların işlendiği bir haftalık program boyunca kurumlar arasında diyalog 

kurulmuş, bölgesel işbirliklerinin önemi ortaya çıkmıştır. 

EuroAsia Social Business Forum  

TÜSEV, 23 Mayıs 2013’te ilki gerçekleştirilen, EuroAsia Social Business Forum’da White&Case ile 

birlikte sosyal girişimciliğin yasal boyutlarıyla ilgili bir atölye düzenledi. Forumun amacı sosyal değişime 

katkıda bulunmak için çalışan, farklı sektörlerden kişi ve kuruluşları bir araya getirerek sosyal işletme 

modellerini keşfetmek, yatırım stratejilerini gözden geçirmek, Türkiye ve bölgede sosyal ve ekonomik 

alanlardaki sorunların üstesinden gelmek için yenilikçi yöntemleri tartışmaktı. Grameen Bankası 

kurucusu, Nobel Barış Ödülü sahibi Professor Muhammad Yunus’un açılış konuşması yaptığı 

programda işletmelerin sosyal etki ve ekonomik getiriye dayanan kapsamlı süreçleri nasıl uygulamaya 

geçirebilecekleri masaya yatırıldı. Sosyal girişimler için mevcut yasal yapıların ele alındığı atölyede ise 

TÜSEV’den Sevda Kılıçalp dernek, vakıf, kooperatif gibi sivil toplum kuruluşları ve iktisadi işletmeleri 

kapsayan yasal ve mali düzenlemeleri, karşılaşılan zorlukları ve orta-uzun vadeli çözüm önerilerini 

aktarırken White&Case’den Burçin Ergun, ticaret ve vergi mevzuatının sosyal girişimlere 

uygulanabilecek kısımlarını ve kısıtlarını ele aldı. Atölyeye katılan sivil toplum ve özel sektör 

temsilcilerinin çeşitli yasal yapıların ve mevzuatın sosyal girişimlerin gelişmesi ve yaygınlaşması için 

uygunluğunu farklı noktalardan değerlendirmesi sonucunda TÜSEV’in koordinasyonunu yürüteceği 

‘sosyal girişim yasal çalışmalar grubu’ kapsamında bu tartışmalara devam edilmesi talebi ortaya çıktı. 

‘Sosyal girişim yasal çalışmalar grubu’na katılmak ve toplantı takviminden haberdar olmak için Ayşegül 

Ekmekçi ile (aysegul@tusev.org.tr) iletişime geçebilirsiniz. 
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