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DUYURULAR 

 

Vakıfların Dikkatine: 3. Dönem Vakıflar Meclisi Seçimleri 

III. Dönem Vakıflar Meclisi seçimleri 28 Aralık 2014 günü Ankara’da yapılacaktır. TÜSEV 

Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Meclis adayı TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak 

Ersen olarak belirlenmiştir. 

Seçimde temsilci belirleyerek vakfınız adına oy kullanabilir veya TÜSEV temsilcisini 

görevlendirebilirsiniz. 

Vakıflar Meclisi seçimlerinde oy kullanabilmeniz için 28 Kasım 2014 tarihinden önce 

vakfınızın yetkili organı tarafından alınacak kararla oy kullanmaya yetkili bir temsilci 

belirlemeniz gerekmektedir. 

http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik83.xls linkinden indireceğiniz formu 

belirlediğiniz temsilci adına doldurarak Vakfınızın bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 

iletmeniz gerekmektedir. 

İstanbul’da yerleşik Vakıfların, TÜSEV temsilcisini yetkilendirmek için linkte yer alan 

formdaki boşlukları doldurarak,ilgili yönetim orgarı kararının kopyası ile TÜSEV adresine 

postayla göndermeleri gerekmektedir. 

İstanbul dışındaki Vakıfların ise, linkte yer alan TÜSEV temsilcisinin bilgileriyle doldurulmuş 

formlarını bulundukları Bölge Müdürlüğüne onaylatmaları gerekmektedir. Vakıfların, onay 

ertesinde formları TÜSEV adresine postayla göndermeleri gerekmektedir. 

Konuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik83.xls
http://www.tusev.org.tr/tr/duyurular/3.-donem-vakiflar-meclisi-secimleri#.VFdzADSsUbY
http://tusev.org.tr/tr/duyurular/3.-donem-vakiflar-meclisi-secimleri#.VFiOCxSZkdW
http://tusev.org.tr/tr/duyurular/3.-donem-vakiflar-meclisi-secimleri#.VFiOLBSZkdV


TÜSEV'den Haberler 

 

 

2014 Yılı Türkiye İlerleme Raporu 

Yayınlandı 

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin Avrupa 

Birliği üyelik sürecine ilişkin hazırladığı 

2014 yılı Türkiye İlerleme Raporu 

yayınlandı. Raporun oluşturulması 

safhasında, Türkiye AB Delegasyonu'ndan, 

sivil toplum kuruluşlarından ve kamu 

kurumlarından resmi olarak elde ettiği geri 

bildirimlerden de yararlanıldı. 

2014 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda yer alan ve sivil toplumu ilgilendiren maddelerle 

ilgili TÜSEV’in yaptığı derlemeye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TÜSEV Atölye Yayında: Sivil Toplumda Neler 

Oluyor? 

TÜSEV Atölye 21 Ekim tarihi itibari ile sosyal 

medya paylaşımlarına başladı. Atölye’nin ilk 

bölümünde sivil topluma dair 

istatistikleryayınlanıyor. Paylaşımlardan bazıları 

şöyle: 

• Türkiye’de her 714 kişiye 1 STK düşüyor.  

• Türkiye’de çeşitli derneklere üye olan kişi sayısı 

toplam nüfusun sadece %12’sini oluşturuyor.  

• Türkiye’de faaliyet gösteren derneklerin 

sadece %5,1’i Güney Doğu Anadolu Anadolu 

Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. 

Sivil topluma dair merak edilen bu ve benzeri içerikleri TÜSEV Atölye’den takip 

edebilirsiniz:#tusevatolye @tusev @stkizleme facebook.com/tusevtr 

 

 

TÜSEV Topluma Katkı Ödülü 

Veriyor 

TÜSEV Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Derneği (KSS) işbirliği 

ile, İşletme 2023 KSSD 

Pazaryerietkinliği 

http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/diger/turkiye-2014-yili-ilerleme-raporu-sivil-toplumu-ilgilendiren-maddeler
http://www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/tusev-atolye
http://www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/tusev-atolye/sivil-toplum-ile-ilgili-istatistikler
http://www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/tusev-atolye/sivil-toplum-ile-ilgili-istatistikler


kapsamında, Topluma Katkı Ödülü veriyor. 

Global Compact imzacısı ve aktif üyesi KOBİ’lere açık olan ödül küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin topluma katkı programlarını yaygınlaştırmayı, iyi örnekleri paylaşmayı ve 

şirketlerin sivil toplum kuruluşları ile etkin projeler yürütmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. 

STK’larla birlikte strateji geliştiren ve etkin çalışmalar yürüten bir KOBİ’ye verilecek olan 

Ödül, 10 Aralık 2014 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde yapılacak 

olan KSS Pazaryerietkinliğinde sahibini bulacak. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Yerel Yönetimlerde Katılımcılık Uygulaması 

TÜSEV’in ana yürütücelerinden biri olduğu Sivil 

Toplum-Kamu İlişkilerinin Güçlendirilmesi 

Projesikapsamında, gerek yerel gerekse ulusal 

düzeyde kamu-sivil toplum ilişkilerini geliştirmek 

amacıyla, farklı kurumlarla işbirlikleri yapılıyor, 

toplantılar düzenleniyor. 

Bu çalışmaların bir ayağı 21 Ekim’de Bursa Nilüfer 

Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Bulgaristan Kar Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi’nin 

kolaylaştırıcılığında yapılan toplantıda, yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarının 

nasıl daha katılımcı işleyebileceği, Bursa Nilüfer Belediyesi teşkilatı örneği üzerinden 

tartışıldı. 

Aralık ayında sonuçlanması beklenen uygulamanın sonunda, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 

uygulamaya koyabileceği bir Katılımcılık Uygulama Rehberi oluşturulması ve bir protokol 

imzalanması amaçlanıyor. 

 

 

Bireysel Bağışçılık Filantropi Profesyonelleri Eğitim 

Modülünde Konuşuldu 

Değişim için Bağış Projesi kapsamında her ay bir eğitim 

modülü için bir araya gelen Filantropi Profesyonelleri, 

Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi için çalışarak alana 

katkıda bulunuyorlar. 

Eylül ayında gerçekleşen buluşmada, bireysel bağışçılık ve bağışçılarla ilişkiler konusu ele 

alındı. Sivil toplum alanından uzmanların kendi kuruluşlarında yürüttükleri çalışmalardan 

örnekler sunduğu eğitim modülünde, Fundraising Okulu kurucularından Güneş Yıldırım, 

Türkiye Eğitim Vakfı Mali İşler Grup Müdürü Işıl Soyhan, Koruncuk Vakfı Genel Müdürü 

Erhan Ongun ve Bireysel İlişkiler ve Sosyal Medya Koordinatörü Aydan Kıral, bağışçılarla 

yürüttükleri çalışmalardan bahsettiler. 

Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.degisimicinbagis.org/sirketlerin-katkilari/tusev-topluma-katki-odulu
http://degisimicinbagis.org/sirketlerin-katkilari/tusev-topluma-katki-odulu/tusev-topluma-katki-odulu
http://www.siviltoplum-kamu.org/tr
http://www.siviltoplum-kamu.org/tr
http://www.siviltoplum-kamu.org/tr
http://degisimicinbagis.org/haberler/tusevden-haberler-1/filantropi-profesyonelleri-egitim-modulu-devam-ediyor#.VFiQPxSZkdV


 

Anna Lindh Vakfı Uluslararası Ağ Toplantısı 

Gerçekleşti 

TÜSEV’in Türkiye ağı koordinatörlüğünü yürüttüğü 

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürlerarası Diyalog  

Vakfı (ALV) uluslararası ağ toplantısı 26-30 Ekim 2014 

tarihlerinde Napoli, İtalya’da gerçekleştirildi. Vakfın 

aktif olduğu 42 ülkede ağ yönetimini üstlenen 

STK’ların katıldığı toplantıda TÜSEV Genel Sekreteri 

Tevfik Başak Ersen sivil toplumun geleceğine dair eğilimlerin belirlendiği araştırmanın 

sonuçlarını sundu. Toplantıda, ALV’nin 2015-2017 yılı stratejisi ve yeni dönemde üyelere 

sağlanacak desteklerin çerçevesi tartışıldı. 

Anna Lindh Vakfı hakkında detaylı 

bilgiye http://www.annalindhfoundation.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye ağının 

çalışmalarını takip etmek için http://annalindhturkey.net/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Sivil Toplumdan Haberler 

 

STK’lar Dünya Kız Çocuklar Günü için Biraraya 

Geldi 

2011 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 

tarafından 11 Ekim tarihi tüm dünyada kız 

çocuklarının haklarına ve karşılaştıkları sorunlara 

dikkat çekmek amacıyla Dünya Kız Çocuklar Günü 

olarak ilan edildi. 

Bu yıl 11 Ekim’de dört STK ağı -Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, Çocuğa 

Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu, 

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı ve Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği Tematik 

Grubu- Dünya Kız Çocuklar Günü için bir araya geldi. Bu kapsamda “Şiddet döngüsünü 

kırmak için kız çocuklarını güçlendirelim” temalı bir panel düzenlenerek, kız çocuklarının 

toplumsal konumlarının güçlendirilmesinin desteklenmesi ve temel insan haklarına uygun 

koşullarda yaşamalarının sağlanmasına olan ihtiyaç üzerine konuşuldu.  

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.annalindhfoundation.org/
http://annalindhturkey.net/
http://www.cocukhaklariizleme.org/17431


 

AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması 

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu 10 Aralık 

İnsan Hakları Günü kapsamında, AB İnsan Hakları 

Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Amatör ve 

profesyonel film yapımcıların katılımına açık olan 

yarışma, bireylerin insan hakları konusundaki 

farkındalığını artırmayı amaçlıyor. 

“İnsan Onuru ve İfade Özgürlüğü” temalı yarışmada ilk üçe giren yarışmacılar HD kamera, 

videoyazılım programı ve tablet PC kazanacak. Yarışmanın birincisi Avrupa'nın en önemli 

festivallerinden Oberhausen Kısa Film Festivali'ne katılım hakkı elde edecek. 

Ahu Türkpençe, Ezgi Başaran, Murat Erşahin, Reis Çelik ve Tamer Levent’ten oluşan jüri, 

ödül alacak filmleri belirleyecek. Son başvuru tarihi 7 Kasım 2014. 

Detaylı bigi için:http://www.avrupa.info.tr/ 

 

Ermenistan Seyehat Fonu Üçüncü Dönem Seçimleri 

Yapıldı 

Hrant Dink Vakfı, iki komşu ülke halkı arasında doğrudan 

temasların artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik 

edilmesi amacıyla Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nu 

oluşturdu. 

Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçen Türkiye-Ermenistan 

Seyahat Fonu, Mart 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, 

en az 200 kişinin Türkiye ve Ermenistan arasında seyahat etmesini hedefliyor. Vakıf, 

Seyahat Fonu’nu Civilitas Foundation ortaklığında, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve 

Gümrü merkezli Youth Initiative Center (YIC) işbirliğiyle yürütüyor. 

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun üçüncü döneminde bu fondan yararlanmaya hak 

kazananlar belli oldu. 29’u Türkiye’den 16’sı Ermenistan’dan, toplam 45 kişinin çalışmaları 

ile ilgili detaylara ve seyahat fonunun ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu 

Yayınlandı 

Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi 

(NHC:İÖG) tarafından Türkiye’de Temmuz 2013- 

Haziran 2014 tarihleri arasında düşünce, din veya 

inanç özgürlüğü hakkı ile ilgili yaşanan gelişmeler, 

uluslararası insan hakları hukuku temel alınarak değerlendirildi ve bu kapsamda hazırlanan 

rapor kamuoyuna sunuldu. 

http://www.avrupa.info.tr/
http://www.hrantdink.org/index.php?Detail=1166&Lang=


Raporda din veya inanç özgürlüğüne ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra inanç 

gruplarının tüzel kişiliğine odaklanan ve bu konuda uluslararası standartlar ve Türkiye’deki 

sorunlara ilişkin tespit önerilere yer veren bir bölüm de yer alıyor. 

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz 

Üyelerimizden Haberler 

 

 

AÇEV ve Vodafone Vakfı İşbirliği ile “İlk 6 Yıl” Mobil 

Uygulaması Yayında 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Türkiye 

Vodafone Vakfı işbirliği ile, “İlk 6 Yıl” adlı mobil 

uygulama hayata geçirildi. Google Play ile Apple 

Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, 0-6 

yaş arasında çocuğu olan tüm anne ve babalar için 

değerli bilgiler içeriyor. Uygulama aynı zamanda 

video, fotoğraf ve animasyonlarla da destekleniyor. 

Tanıtım videosu ve detaylı 

bilgilere buradanulaşabilirsiniz. 

 

TEGV ile Adım Adım’dan Yeni Proje: Benim Adım 

Türkiye 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Adım 

Adım Oluşumu’nun birlikte başlattıkları “Benim 

Adım Türkiye” projesi dahilinde 7 farklı bölgede yer 

alan 7 ildeki TEGV öğrenim birimine destek 

toplanması hedefleniyor. 

16 Kasım 2014’te koşulacak İstanbul Maratonu ve 1 Mart 2015’teki Runtalya Maratonu’na 

katılacak olan Adım Adım koşucuları, “Benim Adım Türkiye” projesine bağış yaparak destek 

vermek isteyenlere çağrıda bulunacak. Projenin hedefi Edirne, Rize, Erzincan, Burdur, 

Denizli, Nevşehir ve Diyarbakır’daki TEGV öğrenim birimlerinin 2 yıllık işletme giderlerinin 

karşılanarak ilköğretim çağındaki toplam 17 bin çocuğa eğitim desteği sağlanması. 

Bilgi için: www.adimadim.org; benimadimturkiye@tegv.org 

 

http://inancozgurlugugirisimi.org/calismalarimiz/turkiyede-inanc-ozgurlugu-hakkini-izleme-raporu-yayinlandi-temmuz-2013-haziran-2014/
http://ilk6yil.com/#valuemail=685-10675-85143359-238322971_109101108105115097046097110100105114105110064097099101118046111114103valuemail
http://www.adimadim.org/
mailto:benimadimturkiye@tegv.org


 

TEMA Vakfı ve WWF Türkiye Ortaklığında Yeni İklim 

Projesi 

İklim değişikliği ile ilgili çalışan 12 çevre sivil toplum 

kuruluşu , ortak kaygılarını ve çözüm önerilerini ulusal 

ve uluslararası platformlarda birlikte dile getirmek 

üzere 2012 yılında İklim Ağı'nı kurdular. İklim Ağı 

kuruluşundan itibaren Türkiye’deki yerel ve ulusal alanda farklı çalışmalar yürüttü. İklim 

Ağının, TEMA Vakfı ve WWF Türkiye ortaklığında yürütülecek “Türkiye’de İklim Değişikliği 

Politikası Oluşturma Süreçlerine Sivil Toplumun Katılımının Geliştirilmesi Projesi” ile 

ulusal ve yerel STK’lar arasında işbirliğinin artırılması, iklim değişikliğinin kısa ve orta 

vadedeki sonuçlarının ulusal politika yapıcılarla paylaşılması hedefleniyor. 

Avrupa Birliği (AB) tarafından fon almaya hak kazanan proje kapsamında 15 Eylül'den 

itibaren çalışmalar sürüyor. Projeyle birlikte Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede 

uyum, strateji, politika ve uygulamalarının sivil toplum katılımıyla güçlendirilmesi 

hedefleniyor. 

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı “Cerebral Palsy” 

Uzmanlarını İstanbul’da Buluşturuyor 

1. yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) 

öncülüğünde bu yıl beşincisi düzenlenen Prof. Dr. Hıfzı 

Özcan Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel 

Bozukluklar Kongresi, 20-23 Kasım tarihleri arasında 

İstanbul’da gerçekleşecek. Cerebral Palsy (CP) ve 

gelişimsel bozukluklar alanındaki güncel gelişmelerin paylaşılacağı ve farklı ülkelerden gelen 

uzmanların dünyadaki gelişmeleri aktaracağı kongrenin bu yılki teması “Benden Sonra” 

olarak belirlendi. Her engelli çocuk sahibi aileyi düşündüren çocuğum benden sonra ne 

olacak konusu uzmanların görüşleri ile masaya yatırılacak. 

Detaylı bilgi için: www.tscv.org.tr 

 

 

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı Hibe Deneyim Paylaşım 

Toplantısı 

Sabancı Vakfı, Toplumsal Gelişme Hibe Programı 

(TGHP)kapsamında desteklediği sivil toplum kuruluşlarını 

geleneksel Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım Toplantısı’nda 

buluşturdu. 

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde Sabancı Center’da 

http://www.adimadim.org/
http://www.tscv.org.tr/


 

düzenlenen toplantıya, 2013 yılında hibe almaya hak kazanan ve 2014’te çalışmalarını 

tamamlayan 9 STK katıldı. TGHP kapsamında Sabancı Vakfı’nın hibe desteğinin yanı sıra bilgi 

ve tecrübe desteğini de alan STK’lar, yeni öykülere ilham vermek üzere, Türkiye’nin dört bir 

yanında hayata geçirdikleri kadın, genç ve engelli projelerinin öykülerini paylaştı. 

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TİSK 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Büyük Ödülü 

MLMM’nin 

Meslek Liselerinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik 

bir kamu-özel sektör işbirliği modeli modeli oluşturmak 

üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı işbirliğiyle 

Koç Topluluğu tarafından hayata geçirilen “Meslek Lisesi 

Memleket Meselesi” projesi 11. Ödülünü kazandı. MLMM, iyi uygulamalara dönüştürdüğü 

işbirliği modelinin etkililiği kapsayıcılığı, yenilikçiliği ve sürdürebilirliği sayesinde Türkiye 

İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Ödülleri’nde Büyük Ödül’e layık görüldü. 
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