
 

 

 

 

Sayı 67, Mart-Nisan 2013 

Yasal Çalışmalardan Haberler 

Yardım Toplama Kanunu Tasarısı görüş ve değerlendirmelerinizi bekliyor  

Dernekler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Yardım Toplama Kanunu Tasarısı” gelen görüşler 

çerçevesinde gözden geçirilerek tekrar görüşlerin alınması için www.dernekler.gov.tr’de yayınlandı. 

Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi, en geç 17/05/2013 Cuma günü mesai saati 

bitiminedernekler@icisleri.gov.tr'ye) gönderebilirsiniz. Detaylı bilgi için: www.tusev.org.tr veya 

www.dernekler.gov.tr 

 

Sektörden Haberler 

Philanthropic Freedom Raporu  

The Center for Global Properity Hudson Institute’un hazırladığı Philanthropic Freedom raporu 

yayınlandı. Avusturalya, Brezilya, Mısır, Hindistan, Çin, Japonya, Meksika, ABD ve Türkiye gibi ülkelerin 

yer aldığı raporda ülkelerin bağışçılık alanındaki yasal altyapı, vergi uygulamaları vb. göstergeler 

karşılaştırmalı olarak inceleniyor. TÜSEV’in de Türkiye’deki bağışçılık alanındaki duruma ilişkin katkıda 

bulunduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

EFC Konferansı 2013  

Avrupa Vakıflar Merkezi’nin 2013 Konferansı “Sürdürülebilir Kentler” temasıyla 30 Mayıs-1 Haziran 

tarihlerinde Kopenhag’da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için: www.efc.be , Facebook: European 

Foundation Centre, twitter: @the_EFC 

 

 

http://www.hudson.org/files/documents/FinalOnlineVersionPhilanthropicFreedomAPilotStudy5.pdf
https://www.facebook.com/pages/European-Foundation-Centre/61157173597
https://www.facebook.com/pages/European-Foundation-Centre/61157173597
https://twitter.com/The_EFC


Üyelerimizden Haberler 

Adana Tiyatro Festivali, Görkemli Bir Gösteriyle Kapandı  

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen 

15. Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro 

Festivali, Hollandalı Close Act topluluğunun “İstila” adlı 

gösterisi ile sona erdi. Geçtiğimiz yıllarda “Pi Leau” ve 

“Malaya” adlı gösterileriyle Adana sokaklarında şenlik 

havası estiren Close Act grubu, festivalin son günü olan 30 

Nisan akşamı Adana’da Atatürk Parkı’ndan başlayarak tren garına kadar uzanan güzergahta nefes 

kesen bir gösteriye imza attı. Türkiye’den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyunlar da 

dahil toplam 271 oyun ve 573 temsil düzenlendi. Festival, bu yıl 80 binden fazla seyirci tarafından 

beğeniyle izlendi. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Darüşşafaka Cemiyeti 150. Yılını Kutluyor!  

1863 yılında “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla kurulan, 

eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka 

Cemiyeti, 2013’te 150. yılını kutluyor. Her yıl Türkiye çapında 

düzenlediği sınavında başarılı olan, annesini veya babasını 

kaybetmiş, maddi durumu yetersiz ve yetenekli öğrencilere 

ortaokul birinci sınıftan lise mezuniyetine kadar uluslararası standartlarda kaliteli bir eğitim fırsatı sunan 

Darüşşafaka, 150 yıldır, Türkiye’de bu özel misyonla hizmet veren tek okul olma özelliğini koruyor. 

Bugün, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Maslak yerleşkesinde, ülkemizin 68 ilinden 954 öğrenci, tam 

burslu, yatılı ve İngilizce eğitim görüyor. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için:www.darussafaka.org SMS – 

“1863” SMS bağış numarası (Tüm operatörler için bağış bedeli 5 TL, mesaj bedeli 2 SMS’tir.)  

*Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılan bağışlardan banka havale ücreti alınmamaktadır. 

 

İstanbullu Çocuklar Denizle Buluştu  

Denizlerle çevrili, içinden deniz geçen İstanbul’da 300 binin 

üzerinde denizi hiç görmemiş  

çocuğun yaşadığı tahmin ediliyor. DenizTemiz Derneği/ 

TURMEPA ve Şehir Hatları A.Ş. , “Görmediğim şeyi bilemem, 

bilmediğim şeyi sevemem, sevmediğim şeyi de koruyamam” 

anlayışından hareketle, bu yıl İGDAŞ ana sponsorluğunda denizi görmemiş İstanbul çocuklarını denizle 

tanıştırdı. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 1000 çocuk, Boğaz turu sırasında eğlenerek aldığı 

eğitimlerle çevre koruma konusunda bilgi aldı. Projeler Hakkında Bilgi için: http://www.turmepa.org.tr/ 

 

http://www.sabancivakfi.org/sayfa/tiyatro-festivali
http://www.darussafaka.org/tr-TR/Sayfalar/ana-sayfa.aspx


BM, Hayrettin Karaca’yı Orman Kahramanı Seçti  

Birleşmiş Milletler, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 

Hayrettin Karaca’yı “Orman Kahramanı” ilan etti. BM 

Sekretaryası tarafından belirlenen jüri, 2013 yılında 30 

ülkeden 47 adayın arasından Hayrettin Karaca’yı 

seçerek “Orman Kahramanı” ödülüne layık buldu. 

Hayrettin Karaca, ödülünü, İstanbul’da 197 ülkenin 

katılımıyla yapılmakta olan BM 10. Orman Forumu kapsamında 10 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen 

törende aldı. BM tarafından Orman Kahramanı ilan edilmesinin kendisine büyük sorumluluk verdiğini 

ifade eden Hayrettin Karaca: “Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Ben bildiklerimi, her yerde, her mekanda 

anlatmaya gayret ediyorum. Türk ulusunun, Türk toplumunun ormanlara verdiği değer her gün olumlu bir 

yolda ilerlemektedir. Bir gün gelecek ormanın bir ekosistem olduğu anlaşılacaktır. Buna benim inancım 

tamdır” sözleri ile konuşmasını tamamladı. 

 

Anadolu Vakfı Desteğiyle Sosyal İnovasyon Makaleleri Türkçe yayınlandı  

Dünyaca ünlü Stanford Social Innovation Review’un sosyal girişimcilikten bağışçılığa pek çok toplumsal 

konuda makalelerin yer aldığı 10. Yıl Özel sayısı, Anadolu Vakfı Desteğiyle yayınlandı. Girişim ve 

İnovasyon Yönetimi Dergisi Optimist tarafından yayına hazırlanan makaleler, dergi ile ücretsiz 

dağıtılmaktadır. 

 

TÜSEV’den Haberler 

Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 Yayınlandı  

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) olarak sivil 

toplum-kamu ilişkileri, yasal ve mali ortam, sivil topluma 

aktarılan kaynaklar, yönetişim, uluslararası ilişkiler gibi 

çeşitli konuları detaylı biçimde mercek altına alarak 

ikincisini hazırladığımız Sivil Toplum İzleme Raporu 

2012'nin tanıtım toplantısı 29 Mart 2012, Cuma günü 

gerçekleştirildi. Sivil Toplum İzleme Raporu 2012’de, 

2011-2012 döneminde sivil toplum alanında yaşanan gelişmeler, uygulamada karşılaşılan zorluklar ve 

alanın güçlü yanları bir önceki yılın bulgularıyla karşılaştırmalı olarak incelendi. Yasal çerçeve, 

uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma başlıklarından oluşan raporda, bu sene STK’ların 

medyada görünürlüğü ek bir bölüm altında ele alındı. Raporun online versiyonlarına aşağıdaki linklerden 

ulaşabilirsiniz. Medyada yer alan Sivil Toplum İzleme Raporu haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.  

Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 Yönetici Özeti  

Sivil Toplum İzleme Raporu.2012 

 

http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Image/SivilIzlemeYoneticiOzeti.29.03.13.pdf
http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Image/SivilToplumIzlemeRaporu.29.03.13.pdf


Sosyal Etki Analizi Semineri Gerçekleştirildi  

TÜSEV, 19 Mart 2013 tarihinde “Sosyal Girişimler ve 

Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki Analizi” 

başlıklı seminere ev sahipliği yaptı. İngiltere’de 

bulunan Sosyal Denetim Ağı’nın (Social Audit 

Network) Kurucu Direktörü ve sosyal girişimci Helen 

Vines’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda sosyal 

etki analizinin sosyal girişimler ve STK’lar için önemi 

ve kullanılan farklı yöntemler tartışıldı. Seminerin 

notlarına ve Helen Vines'ın sunumuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

19 Mart Sosyal Etki Analizi Semineri Notları.pdf  

Sosyal Etki Analizi, 1.Bölüm -Helen Vines Sunumu.pdf  

Sosyal Etki Analizi, 2.Bölüm -Helen Vines Sunumu.pdf 

 

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK’ların Savunuculuk ve 

İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 

Proje, Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) 

koordinasyonunda; sivil toplum için elverişli ortam 

yaratılmasına katkı sağlayarak bu alandaki izleme ve 

savunuculuk çalışmalarının temelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi. 2012 Aralık-2014 Kasım 

tarihleri arasında yürütülecek proje kapsamında; Batı Balkanlar (Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, 

Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye, Bulgaristan, Belçika, Romanya ve Slovenya) ve Türkiye’deki 

sivil toplum kuruluşları tarafından bir “izleme matrisi” geliştirilmiştir. TÜSEV tarafından Türkiye’ye 

uyarlanacak bu matris aracılığıyla; sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam yaratılmasına dair izleme 

mekanizmalarının tasarlanması ve uygulanması, Avrupa Birliği İlerleme Raporlarının STK’lar için 

elverişli ortamların yaratılmasına dair meseleleri vurgulaması ve tutarlı şekillerde ele alması ve temel 

paydaşların Avrupa Birliği katılımı, yasal reform girişimleri ve izleme faaliyetlerini desteklemeleri 

hedeflenmektedir. Avrupa birliği tarafından fonlanan projenin diğer ortakları ise Avrupa Ulusal Sivil 

Toplum Kuruluşları Ağı (Enna) ve Avrupa Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hukuk Merkezidir (ECNL)’dir. 

Detaylı bilgi için www.tusev.org.tr ve www.balkancsd.net adresleri ziyaret edilebilir. 

 

Dünya Sosyal Forumu  

Bir çok farklı ülkeden aktivist ve sivil toplum örgütünün katıldığı Dünya Sosyal Forumu bu sene 26 – 30 

Mart tarihleri arasında Tunus’ta gerçekleşti. Ekonomik kalkınma planlarından, çevresel örgütlenmeye 

kadar bir çok konunun tartışıldığı Forum’da katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini paylaşma olanağı 

yakaladılar. Civicus, NCVO ve ANND tarafından düzenlenen “Ulusal Ağlar Kurmak” adlı panelin 

http://www.sosyalgirisim.org/userfiles/document/19%20Mart%20Sosyal%20Etki%20Analizi%20Semineri%20Notlar%C4%B1.pdf
http://www.sosyalgirisim.org/userfiles/document/Sosyal%20Etki%20Analizi,%201.B%C3%B6l%C3%BCm%20-Helen%20Vines%20Sunumu.pdf
http://www.sosyalgirisim.org/userfiles/document/Sosyal%20Etki%20Analizi,%202.B%C3%B6l%C3%BCm%20-Helen%20Vines%20Sunumu.pdf
http://www.tusev.org.tr/
http://www.balkancsd.net/


konuşmacılarından biri de TÜSEV oldu. TÜSEV’in yanı sıra, Hindistan’da, Gambia’da ve Arap ağında 

bulunan ulusal sivil toplum platformlarının tecrübe ve deneyimlerini paylaştığı toplantıda, Kuzey 

Afrika’da başlayan sivil toplum ağları için iyi örnek ve uygulamalardan bahsedildi. 

Mütevelliler Heyeti Toplantısı  

TÜSEV Mütevelliler Heyeti toplantısı 17 Nisan 2013’de Sabancı Vakfı ev sahipliğinde Four Seasons 

Bosphorus Otel’de yapılmıştır. Toplantıda 2012 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2013 yılı çalışma 

programı sunularak çalışma programı ve tahmini bütçe kabul edilmiştir. Toplantıda yapılan sunuma ve 

TÜSEV 2012 Yıllık Faaliyet Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz. 

Sivil Toplum Kamu İşbirliği Uluslararası Konferansı  

TÜSEV, STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) ve YADA 

(Yaşama Dair Vakıf) ile birlikte yürüttüğü Türkiye’de Sivil 

Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin 

Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 25-26 Nisan 2013’te 

İstanbul'da iki günlük bir uluslararası konferans düzenlendi. 

Konferansta, sivil toplum kamu sektörleri arasındaki 

işbirliğine dair Dünya’daki ve Avrupa’daki pratiklerin, politikaların ve deneyimlerin Türkiye ile 

karşılaştırmalı olarak ele alındığı panel ve atölye oturumları yer aldı. Sivil Toplum Kamu İşbirliği 

uluslararası Konferansı, sivil toplum ve kamu kuruluşlarından temsilciler ile Türkiye ve AB ülkelerinden 

uzmanları bir araya getirdi. Konferansa ilişkin notlar ve raporlar önümüzdeki günlerde, projenin web 

sitesinde yayınlanacaktır. 
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