
 

 

 

    

 

Sayı 63, Ekim 2012 

Yasal Çalışmalardan Haberler 

“Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” 

Projesi Toplantıları 

Genel amacı Türkiye'de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin değerlerini destekleyen güçlü 

demokratik kurumların var olmasını sağlamak olan “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil 

Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi*” Projesi kapsamında Van’da ve İstanbul’da 2 toplantı 

gerçekleştirildi.  

16 Ekim 2012, Salı günü Van’da gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum- kamu işbirliğine yönelik 

deneyimler ve beklentiler paylaşıldı. Katılan sivil toplum kuruluşları, kamuyla işbirliği konusunda 

olumlu ve olumsuz tecrübelerini aktardılar. Bu işbirliğini iyileştirmeye ve işbirliğinin çerçevesini 

netlestirmeye yönelik hazırlanan “Davranış İlkeleri Rehberi”nin içeriğine dair görüş ve önerilerini 

paylaştılar. 1 Kasım 2012, Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilen Sivil Toplum - Kamu İşbirliğine 

Yönelik Deneyim Paylaşımı toplantısında ise çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 

kamu-sivil toplum ilişkileri konusunda bugüne kadar neler yapıldığı, bu ilişkilerin hangi süreçlerden 

geçtiği, bugünkü durum analizi ve bu konuda neler yapılabileceği üzerine görüş ve deneyim paylaşımı 

yapıldı. *Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi, 

STGM, TÜSEV ve YADA ortaklığında yürütülmekte; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

finanse edilmektedir. 

Sektörden Haberler 

“Sosyal Girişimcilik: Ekonomik Krize Yeni Bir Alternatif mi?” Konferansı Arnavutluk’ta 

Gerçekleşti 

“Sosyal Girişimcilik: Ekonomik Krize Yeni Bir Alternatif mi?” Başlıklı Konferans, Partners Albania ev 

sahipliğinde 29 Ekim 2012 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran'da gerçekleştirildi. Ulusal düzeyde 

sosyal girişimcilik konusunda düzenlenen ilk konferans olan toplantıyı içinde sosyal girişimci, sivil 

toplum ve özel sektör temsilcileri ile kamu yetkililerinin bulunduğu yaklaşık 150 kişi takip etti. AB 

düzeyinde politikaların anlatıldığı kanferansta Türkiye'de Sosyal Girişimlerin durumu ve TÜSEV 

tecrübesi üzerine de bir sunum gerçekleştirildi. 
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STK'lar 'İklim Ağı' kurdu 

Sivil toplum kuruluşları, iklim değişikliği konusunda ortak kaygılarını ve çözüm önerilerini birlikte dile 

getirmek üzere ''İklim Ağı'' kurdu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye'den yapılan açıklamaya 

göre, ''İklim Ağı'' insan kaynaklı iklim değişikliğinin geri dönülemez noktaya gelmeden önce 

durdurulması için ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor. ''İklim Ağı'', Buğday Ekolojik Yaşamı 

Destekleme Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Eurosolar Türkiye, Greenpeace Akdeniz, 

Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma 

ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı), WWF-Türkiye ve 350 Ankara gibi sivil toplum 

kuruluşlarının katkısıyla kuruldu. İklim değişikliği konusunda ortak kaygıları ve çözüm önerilerini yerel, 

ulusal ve uluslararası kamuoyunda ön plana çıkarmak amacıyla bir araya gelen ''İklim Ağı'', sosyal 

medyada ''www.iklimdegisikligi.org'', ''http://www.facebook.com/groups/iklimagi'' ve 

''https://twitter.com/iklimagi'' üzerinden takip edilebilecek. 

Üyelerimizden Haberler 

Sabancı Vakfı’ndan “Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak 

Programı”na 1.7 Milyon Dolarlık Destek 

Sabancı Vakfı, kadınların insan haklarının geliştirilmesi konusunda 2015 yılı sonuna kadar destek 

vereceği yeni bir programa başlıyor. “Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi 

Ortak Programı”; Sabancı Vakfı desteği; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women), Sabancı Üniversitesi ve Türkiye 

Belediyeler Birliği olmak üzere Türkiye’nin önde gelen kurumlarının işbirliğiyle 10 ilde yürütülecek. 

Sabancı Vakfı’nın 2006 – 2010 yılları arasında desteklediği Ortak Programın devamı niteliğinde olan 

program, kadının toplumsal yaşam içindeki rolünü güçlendirmeyi, kadın hakları konusunda toplumsal 

bir bilinç yaratmayı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Daha fazla 

bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Türkiye Vodafone Vakfı’ndan Uluslararası Girişimcilik Merkezi 

Türkiye Vodafone Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Kalkınma ve 

Yönetişim Derneği ortaklığında, Kalkınma Bakanlığı desteği ile İstanbul’da Uluslararası Girişimcilik 

Merkezi’ni hayata geçirmiştir. Merkezde, önde gelen kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum 

kuruluşlarının desteği ile gençlere, kadınlara, sosyal girişimcilere ve KOBİ’lere eğitimler verilmesi 

planlanmaktadır. 

Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan “Gönüllülük” Konferansı 

Eğitim Gönüllüleri Vakfı, "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında düzenlediği Göüllülük 

Konferansı’nın bu yıl 7.’sini gerçekleştiriyor. “Gönüllülüğün Yeni Yolları” başlığıyla düzenlenen 

konferansta “gönüllü hareketliliği” ve çevirimiçi teknolojilerle gönüllülük” panelleri yer alıyor. 

http://www.sabancivakfi.org/sayfa/bmop-2012-2015


TÜSEV'den Haberler 

TÜSEV’den Yerel Bağışçılığın Önemi Atölye Çalışması 

Yerel bağışçılığın Türkiye’de sivil topluma yapabileceği katkıları incelemek üzere TÜSEV tarafından 6 

Aralık 2012’de bir atölye çalışması düzenlenecektir. Toplantıda, C.S. Mott ve Aga Khan Vakfı’na 

danışmanlık yapan Barry Knight, “Yerel Bağışçılığın Önemi” yayını hakkında bir konuşma yapacaktır. 

Atölye çalışmasının TUSEV’in 2013 yılından itibaren uygulamaya geçireceği “Yerel Bağışçılık 

Programı”nın içeriğin belirlenmesine de ışık tutması beklenmektedir. Yerel Bağışçılığın Önemi 

kitabına buradan ulaşabilisiniz. 

 

Sosyal Girişimcilik Projesi 3. Dönemi Başlyor 

TÜSEV’in 2009 yılından beriBritish Council desteği ve işbirliği ile 

hayata geçirdiği Sosyal Girişimcilik Projesi’nin 3. dönemi başlıyor. 

Projenin 2012-2013 dönemi faaliyetleri kapsamında sosyal girişimlerle 

ilgili farkındalık yaratılması, tematik seminerler aracılığıyla bilgi 

paylaşımı, sosyal girişimci ağının geliştirilmesi ve sosyal girişimleri 

ilgilendiren yasal ve mali altyapının güçlendirilmesine yönelik 

savunuculuk çalışmaları yapılacaktır. Sosyal girişimcilik projesi 

hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Türkiye’de ilk kez “Yeni Bir Yol: Girişim Temelli Sosyal Yatırım” paneli düzenlendi 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Anadolu Vakfı evsahipliğinde European Venture Philanthropy 

Association (EVPA) katılımıyla 17 Ekim 2012 tarihinde girişim temelli sosyal yatırım (venture 

philanthropy) konusunda Türkiye’de ilk kez “Yeni Bir Yol: Girişim Temelli Sosyal Yatırım” paneli 

düzenlendi. EVPA üyelerinden Stichting De Verre Bergen Vakfı Direktörü Roelof Prins ve UBS 

Filantropi Danışmanlığı Direktörü Nina Hoas’un deneyimlerini paylaşmasını takiben EVPA Genel 

Müdürü Kurt Peleman, Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ve TÜSEV Program Direktörü Sevda 

Kılıçalp’in girişim temelli sosyal yatırımın Türkiye için uygunluğunu ve bu modelin teşvik edilmesi için 

neler yapılabilebileceğini, katılımcıların da katkısıyla ele aldı. Toplantıya ilişkin 

notlara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

INSPIRE Filantropi Danışmanlığı Eğitimi 21-23 Kasım tarihlerinde Sofya’da düzenleniyor 

Orta ve Doğu Avrupa’da bağışçılık alanında çalışan uzmanların bilgi ve iletişim ağı olan INSPIRE, “Orta 

ve Doğu Avrupa’da Stratejik Bağışçılık Konusunda Bilgi Kaynakları Geliştirme Girişimi” kapsamında ilk 

Filantropi Danışmanlığı eğitimini 21 – 23 kasım tarihlerinde Sofya’da gerçekleştirecek. Instititute for 

Philanthropy Kıdemli Danışmanı Fenella Rouse tarafından verilecek eğitimde; stratejik bağışçılığın 

özellikleri, filantropi danışmanlarının bağışçıları stratejik bağışçılığa yönlendirmede izlemesi gereken 

adımlar ve bağışçılarla ilişkilerin yönetimi konuları tartışılacak. Programa Türkiye, Romanya ve 

Bulgaristan’dan katılacak katılımcılar eğitim kapsamında çeşitli vaka analizlerini inceleyecek ve çalışma 

http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/YerelBagisciliginOnemi.pdf
http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=77&s=157
http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Image/VentureFilantropi%20Toplanti%20Notu.pdf


gezilerine katılacaklar. INSPIRE Filantropi Danışmanlığı Eğitimin ikinci ayağı 22-24 Mayıs 2013 

tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. 

Bağışçılar Vakfı Modeli'ni Destekleme Programı’na başvurular sürüyor 

TÜSEV Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından bu yana, yeni yöntemleri tanıtarak ve kamu, özel ve 

gönüllü sektör temsilcilerini bağışçılığı kolaylaştıracak yeni mekanizmaları keşfetmeleri için biraraya 

getirerek STK’lara kaynak akışını artırmaya çalışıyor. Bu uzun soluklu girişimden edilen deneyimden 

yola çıkarak TÜSEV, C.S. Mott ve Türk Filantropi vakıflarından aldığı destekle Türkiye’de Bağışçılık 

Altyapısını Geliştirme Projesi’ni uygulamaya başladı. Projenin amacı kurumsal bağışçılığı ve bağış 

kültürünü teşvik etmek ve bağış altyapısını güçlendirmektir. Bulunduğunuz il veya ilçede bağışçılar vakfı 

modelinin uygulanabilirliğini araştırma, paydaşları bilgilendirme ve mobilize etme; nihayet modeli 

hayata geçirme aşamalarında; fizibilite çalışması yürütme, paydaşları bilgilendirme, yerel kalkınma için 

ele alınacak fırsat ve öncelikli sorunları analiz etme, stratejik planlama, anavarlık oluşumu için fon 

geliştirme, var olan bağışçı vakıflarına çalışma ziyareti gerçekleştirme, vakıf kuruluşu için idari ve 

hukuksal gereklilikleri yerine getirme konularında TÜSEV'den teknik destek talep etmek için form 

doldurmanız yeterli olacaktır. Formda yer alan soruların tamamına yanıt verdikten sonra formu 

degisimicinbagis@tusev.org.tr adresine iletiniz Bağışçılar vakfı modelini ve TÜSEV'in verdiği hizmetleri 

anlatan kısa animasyonaburadan ulaşabilirsiniz. 
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