
  

Sayı 79, Mayıs 2014 

 

Soma Maden Faciasının Acısını Paylaşıyoruz 

SOMA’da hayatını kaybeden maden işçilerimizi rahmetle 

anıyor ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu tür felaketlerin bir 

daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınıp, 

düzenlemelerin yapılmasını temenni ediyoruz. 

Soma’da yaşanan felaketin ardından ihtiyaca yönelik ve etkin bir toparlanma / iyileştirme süreci için 

bölgede çalışan ve çalışmayı planlayan STK’lar arasında bilgi paylaşımı ortamının sağlanması 

amacıyla Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 21 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da bir toplantı 

düzenledi. Durum analizi ve toplantı raporuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Hayata Destek Derneği’nin konu ile ilgili durum raporuna göre, pek çok sivil toplum kuruluşu yetim 

kalan çocuklara eğitim bursu ve ailelerine nakit yardımı yapma amaçlı çalışmalara başladıklarını 

açıkladılar. Açılan kampanyalara ilave olarak, gönüllüler de harekete geçerek bireyler tarafından 

toplanılan ayni ve nakdi yardımların bölgeye ulaştırılması için çalışmaya devam ediyorlar. STK’lar 

ve gönüller tarafından başlatılan yardımlar ve eğitime destek kampanyaları ile ilgili detaylara 

buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Yasal Çalışmalardan Haberler 

 

İnsan Hakları İhlali Hakkında Yönetmelik 

İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların 

İncelenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik, 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından, insan hakları ihlali 

iddiasıyla, Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na yapılacak 

başvuruların incelenmesine ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. 

Yönetmeliğe göre, İnsan Hakları Kurumu tarafından insan hakları ihlallerine dair hazırlanacak yıllık 

rapor ve istatistikler kamuoyuyla paylaşılacak. Kurumun kararları tavsiye niteliğinde olacak ve 

hukuki bağlayıcılığı bulunmayacak. 
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TÜSEV'den Haberler 

 

Destekle Değiştir: Yeni Başlangıçlar 

The Funding Network ve Destekle Değiştir Uygulama 

Komitesi tarafından planlanan ilk Destekle Değiştir 

etkinliği, 13 Mayıs’ta gerçekleşti. Etkinlikte Karakutu 

Derneği, Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları 

Derneği, Herkes için Mimarlık Derneği ve Muş Kadın 

Derneği projelerini tanıttı. 2014 yılı içinde 

gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki etkinlikte yer almak için info@degisimicinbagis.org 

adresinden proje ekibi ile bağlantıya geçebilirsiniz. 

 

 

İzleme Matrisi Türkiye Raporu Yayınlandı 

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi 

Projesi Türkiye raporu yayınlandı. TÜSEV’in de arasında 

olduğu Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı’na üye sivil 

toplum kuruluşları tarafından tasarlanan ve uygulanan İzleme Matrisi Rehberine göre, Türkiye’de 

sivil toplum için elverişli ortam; Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal 

Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi bölümleri altında incelendi. 

İzleme yapılan alanlar arasında örgütlenme ve toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, STK’lar için 

kamu fonları, STK’larda istihdam ve gönüllülüğü desteklemek için kamu politikaları, politika yapım 

süreçlerinde ve hizmet sağlanmasında STK-Kamu işbirliği yer alıyor. İzleme Matrisi web sitesi’nden 

diğer ülke raporları ile birlikte mevzuat ve uygulamalar açısından bulgular ve önerileri içeren Türkiye 

raporuna ulaşabilirsiniz. 

 

Sivil Topluma Aktif Katılım – Danışma 

Toplantıları 

Türkiye‟de Sivil Toplumun Geliştirilmesi ve Sivil 

Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi projesi 

kapsamında, İnsan Hakları Hukuku Uzmanları 

tarafından hazırlanan Sivil Topluma Aktif Katılım 

Raporu’nun ilk iki danışma toplantısı İstanbul ve 

Ankara’da gerçekleşti. 13 Mayıs’taki İstanbul 

toplantısına raporun yazarları Ulaş Karan ve Gökçeçiçek Ayata da katıldılar. Toplantıların Ankara 

ayağı ise STGM’nin ev sahipliği yaptığı Sivil Sesler Festivali kapsamında 16 Mayıs’ta gerçekleşti. 

Katılımcılar STK’ların yaşadıkları mevzuat kaynaklı sıkıntıları gündeme getirdiler ve mevzuatın 

iyileştirilmesi için öneriler sundular. 
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Sivil Toplum İzleme Raporu 2013  

STK’lar ve İfade Özgürlüğü Vaka Analizi Yayınlandı Hollanda 

Başkonsolosluğu MATRA Programı finansman desteğiyle 

hazırlanan Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 kapsamında 

hazırlanan STK‟lar ve İfade Özgürlüğü vaka analizi 

yayınlandı. Vaka analizinde, Türkiye’de ifade özgürlüğünü 

düzenleyen yasal mevzuatın durumu, STK’ların karşılaştığı 

engeller ve 4. Yargı Paketi’nin getirdiği düzenlemelere yer 

veriliyor. Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 kapsamında 

yayınlanan vaka analizlerine buradan ulaşabilir, sivil toplumla 

ilgili gelişmelerden haberdar olmak için @stkizleme hesabını 

takip edebilirsiniz. 

 

TUSEV & IBM Proje Yönetimi Eğitimi 

Gerçekleşti 

TÜSEV ve IBM işbirliği ile gerçekleştirilen 

Proje Yönetimi Eğitimi 27 Mayıs’da 

düzenlendi. Sosyal girişimciler ve sivil topluma 

yönelik olarak IBM eğitmenleri tarafından 

verilen eğitimde, proje yönetimi adımları 

anlatıldı. Tüm gün süren eğitimde katılımcılar 

hem proje yönetimine dair sorularına cevap 

alma, hem de pratik örnekler üzerinde çalışma fırsatı buldular. 

 
Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi Gerçekleşti 

Eskişehir Valiliği, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı desteği ile Kamu Araştırmaları Vakfı 

tarafından organize edilen Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi 11-13 Mayıs 2014 tarihlerinde 200’ü 

aşkın STK temsilcisi, akademisyen ve kamu görevlisinin katılımı ile Eskişehir’de gerçekleşti. 

TÜSEV’in konuşmacı olduğu panellerde, Türkiye‟de Sivil Toplum- Kamu İşbirliği açısından 

uygulama ve mevzuata dair sorun ve öneriler ile beraber; Sivil Toplumun Gelişimi için 

Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi metodolojisi ve bulguları paylaşıldı. Zirve ile ilgili ayrıntılı 

bilgiye ve sonuç bildirisine http://www.stkzirve.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Birliği (AB) Rehberi Konferansı Gerçekleşti 

Genişleme Ülkelerinde Sivil Topluma Destek için Avrupa Birliği (AB) Rehberi Konferansı, Sivil 

Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek Projesi (TACSO) Bölgesel ofis ve Avrupa Komisyonu 

Genişleme Genel Müdürlüğü işbirliği ile 6-9 Mayıs tarihlerinde Tiran, Arnavutluk’da gerçekleşti. 

Toplantıya Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’den kamu kuruluşları, STK’lar, AB kurumları ve donör 

kuruluşlardan 80’i aşkın temsilci katıldı. TÜSEV, Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı’nın (BCSDN) 

üyesi olarak, İzleme Matrisi çerçevesinde hazırlanan ve 2014 Ekim ayında yayınlanacak olan AB 

ilerleme raporlarına da içerik oluşturacak Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi 

Projesi Türkiye raporu’nun temel bulgularını katılımcılarla paylaştı. 
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Filantropi Profesyonelleri Çalışmalarını Sürdürüyor 

Filantropi Profesyonelleri’nin üçüncü toplantısında konu şirketler ve topluma katkı programları oldu. 

Vodafone Türkiye, Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı Başak Ülgenalp ve Boyner Holding KSS 

Müdürü Aysun Sayın’ın konuşmacı olduğu eğitim modülünde profesyoneller şirket perspektifinden 

STK’larla çalışma ve karşılıklı beklentiler üzerine tartıştılar. 

Sosyal Yatırım Programı Yasal Mevzuat Eğitimi 

Sabancı Üniversitesi, JP Morgan Chase Foundation’ın desteğiyle Sosyal Yatırım Programı’nı (SYP) 

başlattı. 23-24 Mayıs’ta düzenlenen temel eğitimde TÜSEV, sosyal girişimciliği ilgilendiren yasal 

mevzuat ile ilgili bilgi vererek, sosyal girişimcilerin farklı işlev ve amaçlar için tercih edebilecekleri 

tüzel kişilikleri, avantajları ve dezavantajları ile birlikte anlattı. 

 

Sivil Toplumdan Haberler 

 

Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans 

Programı 

STK’ların yetişmiş insan kaynağı gereksinimine ve bu alanda 

yürütülecek kaliteli akademik çalışmalara katkıda bulunmayı 

hedefleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014-2015 öğretim 

yılından itibaren “Sosyal Projeler ve STK Yönetimi” Yüksek 

Lisans Programını başlattı. Akademik ve mesleki geleceğini 

sivil toplumda görenler için düzenlenen programın tezli veya tezsiz seçenekleri bulunuyor. STK 

yönetimi ve sivil toplum çalışmaları alanlarında yoğunlaşan programla ilgili detaylı bilgiye buradan 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek 

Programı 

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı 

sınırın açılmasına yönelik sivil toplum faaliyetlerini 

desteklemek için Ocak 2014’te başlayan bir program geliştirildi. 

Programı yürüten Konsorsiyum, Ermenistan’dan Civilitas 

Foundation (CF), Eurasia Partnership Foundation (EPF), Public 

Journalism Club (PJC), Regional Studies Center (RSC); Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye 

Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Hrant Dink 

Vakfı’ndan oluşuyor. 

Programın en önemli önceliklerinden biri kapsayıcılık; diyalog sürecine yeni aktörlerin katılımını 

teşvik etmek ve desteklemek. Bu doğrultuda, Konsorsiyum, Türkiye ve Ermenistan’dan 

Konsorsiyum üyeleri dışındaki birey ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla Ermenistan-

Türkiye Normalleşme Süreci Destek Pogramı kapsamında bir hibe programı oluşturdu. Program 

hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
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Sosyal İnovasyon Merkezi e-Kütüphanesi Açıldı! 

Sosyal İnovasyon Merkezi web-sitesinde Sosyal İnovasyon, 

Sosyal Girişimcilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 

Gönüllülük ve Sivil Toplum alanlarında Türkiye'de ve 

Dünya'daki toplam 194 yayını bir araya getiren bir e-kütüphane 

açtı. Kütüphanedeki yayınlara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Türkiye'de Sivil Alandan Kampanyalar Tarihi 

Seçkisi 

Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi kapsamında hazırlanan 

seçki ile Türkiye’de demokratikleşme ve sivil haklar alanının genişlemesi sürecine etkisi olan önemli 

sivil kampanyalarla ilgili olarak ulaşılabilen yazılı ve görsel malzemeleri biraraya getirmek; yöntem, 

araç, etki ve sonuç açısından yaşanan deneyimlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak 

amaçlanıyor. Yapılan çalışmada dönem olarak, 1993-2012 yılları arasındaki 20 yıllık süre 

inceleniyor. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

Üyelerimizden Haberler 

 

 

Eğitimde Fırsat Eşitliği için Boğaziçi Mezunlar 

Korosu Konseri 

Darüşşafaka Derneği yararına 30 Mayıs Cuma günü saat 

20:00’de Kadıköy Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek olan 

konserde; Nâzım Hikmet’in şiirleri müzikle hayat bulacak. Bu 

konser ile Nâzım Hikmet sevenler, “eğitimde fırsat eşitliği” 

misyonu çerçevesinde buluşacak. 

Her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak ettiğine inananları 

buluşturacak konserin tüm geliri, Türkiye’nin dört bir 

köşesinden sınavla seçilen ve Darüşşafaka’da okuyan 1.000’e 

yakın öğrencinin eğitim, beslenme, giyim, barınma, sağlık gibi 

giderlerinin karşılanmasında kullanılacak. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TEMA Vakfı ENV.net Projesi Hibe Programı 

Sonuçları Belli Oldu 

TEMA Vakfı'nın da ortaklarından olduğu ENV.net projesi 

kapsamında gerçekleşen, Türkiye’de vatandaşların yerel çevre 

sorunlarıyla mücadelede daha aktif katılımı ve karar mekanizmalarına dahiliyeti yönünde faaliyetleri 

kapsayan, “Yerel Sorunlara, Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe 

Programı” na 28 farklı ilden toplam 37 başvuru alındı. Proje ekibi ve bağımsız değerlendiricilerden 

oluşan komite tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hibe verilecek projeler belirlendi. 

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

https://go.madmimi.com/redirects/1401691738-7ca444633cefa4c67317365fb3abe33f-965d137?pa=22999742927
https://go.madmimi.com/redirects/1401691738-e689f1542d62f8a162fe121f2b1c480e-965d137?pa=22999742927
https://go.madmimi.com/redirects/1401691738-6032b723b329cee326fd2a7c33edaecc-965d137?pa=22999742927
https://go.madmimi.com/redirects/1401691738-8a08eee965cd488b7328399780337874-965d137?pa=22999742927


 

 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Harvard Kennedy 

School Müfredatında 

Dünyanın en seçkin eğitim kurumlarından olan Harvard 

Üniversitesi bünyesinde lisans üstü ve üst düzey yönetici 

eğitimi veren Harvard Kennedy School tarafından, Türk Eğitim 

Gönüllüleri Vakfı’nın 2001 yılından bu yana sürdürdüğü ölçme-

değerlendirme çalışmaları, STK’ların etki-performans 

ölçümleme çalışmalarına yönelik “dünya çapında bir başarı 

örneği” kabul edilerek vaka çalışması olarak ders müfredatına 

dahil edildi. TEGV vaka çalışması, TÜSEV’in de katılımcıları arasında yer aldığı “Strategic 

Management for Leaders of NGO’s” programı kapsamında Mayıs 2014 itibariyle müfredata eklendi. 

 

Türkiye Kanserle Savaş Vakfı’ndan Menekşe ve 

Yaşam Dergisi 

1977 tarihinden bu yana insan sağlığına verdiği önemle, 

kanser konusunda yaptığı çalışmalarla ve bilim adamlarının 

yetişmesi için sağladığı katkılarla bilinen Türkiye Kanserle 

Savaş Vakfı, dört ayda bir ücretsiz dağıtılan 

„‟MENEKŞE&YAŞAM‟‟ dergisi ile, kanserde erken tanının 

önemini ve kanser hastalığıyla ilgili farkındalığı vurguluyorlar. 

Derginin içeriğini sağlık, kültür, sanat yazıları, gezi yazıları ve 

renkli röportajlar oluşturuyor. Dergiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 
Umut Vakfı’ndan Ödüllü Fotoğraf Yarışması 

Umut Vakfı’nın, her yıl düzenlediği ödüllü yarışmanın bu yılki dalı fotoğraf, yarışmasının konusu ise 

“Barışın Dili, Şiddetin Reddi” olarak belirlendi. Tüm amatör ve profesyonel fotoğraf meraklılarına 

ve fotoğrafçılara açık olan yarışmanın detaylarına Umut Vakfı websitesinden ulaşabilirsiniz.  

Ödül töreni, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde gerçekleşecek. 

 

Türkiye'de Hemşirelik Tarihine Işık Tutan Kitap 

Vehbi Koç Vakfı, 12-18 Mayıs hemşireler haftasında 

hemşireliğin bir meslek olarak kabul görmeye ve kesintisiz 

eğitiminin verilmeye başlamasının 100. yılı onuruna Osmanlı 

döneminden itibaren Türkiye'de hemşirelik tarihine ışık tutan bir 

kitap yayınladı. Kitapta, Prof. Dr. Nuran Yıldırım, hemşirelik 

mesleğinin ne tür zorlukları aşarak günümüze geldiğini ve 

geleceğin hemşirelerini yetiştirmek için ne tür çalışmalar 

yapıldığını kaleme aldı. 
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