
 

 

 

 

Sayı 66, Ocak - Şubat 2013 

Yasal Çalışmalardan Haberler 

Yardım Toplama Kanunu Tasarı Taslağı Tartışıldı 

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın Ocak ayında görüşe açtığı “Yardım Toplama Kanunu Tasarı Taslağı” nı 

değerlendirmek ve ortak görüş oluşturulmasını sağlamak amacıyla 30 Ocak 2013 tarihinde bir toplantı 

düzenlendi. Toplantıya katılan 15 STK’yla birlikte ortak bir görüş hazırlanarak Dernekler Dairesi 

Başkanlığı ile paylaşıldı. 

“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 31 Ocak 2013’te İstanbul’da gerçekleşen yerel 

istişare toplantısında sivil toplum- kamu işbirliğine yönelik deneyimler ve beklentiler paylaşıldı. Bu 

işbirliğini iyileştirmeye ve işbirliğinin çerçevesini netlestirmeye yönelik hazırlanan “Davranış İlkeleri 

Rehberi”nin içeriğine dair görüş ve öneriler de tartışıldı. 

*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 

"Dünya Bağışçılık Endeksi 2012" Açıklandı 

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Gallup'un, 2012'de yarım milyondan fazla insanla görüşüp hazırladığı 

"Dünya Bağışçılık Endeksi" yayınlandı. "Bağış Yapma," "Gönüllülük Yapma" ve "Bir Yabancıya Yardım 

Etme" gibi kavramlar üzerinden yapılan araştırmanın kapsamlı bir analizi CAF Fundraising Okulu 

tarafından yayınlandı. CAF Fundraising Okulu analizi için burayı tıklayınız. 

Doğa için Ses Ver Kampanyası Başladı 

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi tarafından change.org 

üzerinde dağcı, fotoğrafçı ve gezgin Nasuh Mahruki’nin 

çağrısıyla başlatılan imza kampanyasına, bir hafta 

içinde Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 30.000 kişi 

katıldı. Konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınmadan hazırlandığı düşünülen Kanun 

Tasarısı ülkemizde bugüne kadar ilan edilmiş tüm koruma alanlarını yeniden değerlendirmektedir. 

Doğaseverler, yeniden değerlendirme sürecinde birçok alanın mevcut koruma statüsünü 

kaybedeceğinden kaygı duymaktadır. Kampanya hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki adreslerden 

ulaşılabilmektedir. Change.org/tabiatkanunu, Twitter: @tabiatkanunu, Facebook: 

Facebook/TabiatKanunuİzlemeGirisimi, Bilgi için: Tabiat Kanunu İzleme Girişimi Sözcüsü Hüsrev 

Özkara 0533 394 47 11 

 

 

Üyelerimizden Haberler 

Vehbi Koç Ödülleri 2013 Açıklandı 

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin 

artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek 

amacıyla her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında 

verilen ‘Vehbi Koç Ödülü’ne, bu yıl sağlık ve bilim alanına 

rehberlik eden başarılı çalışmaları ile Harvard Üniversitesi 

Genetik Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil layık görüldü. 

 

http://fundraisingokulu.org/2013/01/26/dunya-bagiscilik-endeksi-2012/?blogsub=confirming#blog_subscription-3


Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’ndan Cerebral Palsy’li 

Bireylere ve Ailelerine Önemli Hizmet 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Cerebral Palsy 

(CP) konusunda önemli bir ihtiyaca cevap verecek projeyi 

hayata geçiriyor. “Cerebral Palsy’mle Hayattayım 

(Cerebral Palsy’li Çocuk ve Gençlerin Sosyal Yaşama 

Katılımlarının ve Rehabilitasyon Hizmetlerine Erişimlerinin Arttırılması)” projesi, CP’li çocuk ve gençlere 

eşit fırsatlar sunularak, engellilik nedeniyle ortaya çıkan dezavantajlılığın azaltılması ile sağlıklı bir 

toplum inşa edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Detaylı bilgi için: www.tscv.org.tr 

 

Sabancı Vakfı’ndan Çocuk Gelinler için Küresel 

İşbirliği 

Sabancı Vakfı, günümüzde sadece Türkiye’nin değil, 

dünyanın da bir sorunu olan “Çocuk Gelinler” konusuna 

dikkat çekmek amacıyla Girls Not Brides platformunun 

organize ettiği “Çocuk Evliliklerine Beraber Son Verebiliriz: 

Ülkelerden Örnekler” çalıştayına ev sahipliği yaptı. Amerika’dan Nijerya’ya kadar 24 farklı ülkeden 49 

sivil toplum kuruluşu, toplantılarda üç gün boyunca 30 saati aşkın süreyle çocuk gelinlere yönelik çözüm 

önerileri geliştirdi. Daha fazla bilgiye [buradan] ulaşabilirsiniz. 

(http://www.sabancivakfi.org/haber/sabanci-vakfindan-cocuk-gelinler-icin-kuresel-isbirligi)… 

 

 

TÜSEV’den Haberler 

TÜSEV'den Uluslararası Panel: “Stratejik Bağışçılıkta Yeni Eğilimler” 

TÜSEV ve Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) ortaklığıyla düzenlenen Stratejik 

Bağışçılıkta Yeni Eğilimler Paneli, 5 Şubat’ta TÜSEV ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantının 

konuşmacıları Vakıflar Konseyi Küresel Bağışçılık Depratmanı Yöneticisi John Harvey, Global Fund for 

Community Foundations (Bağışçılar Vakıfları İçin Küresel Fon) Direktörü Jenny Hodgson, Social 

Venture Partners International Genel Müdürü Ruth Jones ve Charities Aid Foundation (Yardım 

Kuruluşları Vakfı) Rusya Direktörü Maria Chertok oldu. Toplantının notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Sosyal Girişimcilik Alanının İhtiyaçları Konuşuldu 

TÜSEV, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumları bir araya getirmek ve sosyal 

http://tscv.org.tr/
http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Image/Stratejik%20Ba%C4%9F%C4%B1%C5%9F%C3%A7%C4%B1l%C4%B1kta%20Yeni%20E%C4%9Filimler_Toplanti%20notlari.pdf


girişimciliğin desteklenmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla 16 

Ocak’ta bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda, sosyal girişimciliği tanıtmak ve desteklemek için yapılan 

faaliyetler ve devam eden ihtiyaçların yanı sıra ortak çalışmalar için önerilerde de bulunulmuştur. 

Toplantının Türkçe ve İngilizce yayınlanan  

notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

TÜSEV, Vakfın Çalışmalarını Optimist Dergisi’ne Anlattı 

Ocak ayında yayın hayatına başlayan Optimist dergisi, inovasyon ve girişimcilik üzerine derlediği 

makale ve söyleyişilerle beraber yayın dünyasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Sosyal girişimciliğin 

de önemli bir parçasını oluşturduğu derginin Şubat ayında yayınlanan 2. sayısının konuklarından biri de 

TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen oldu. Röportajda, TÜSEV’in “Sosyal Girişimcilik Projesi” 

kapsamında Türkiye’deki sosyal girişim modelinin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi, yasal ve 

mali altyapının iyileştirilmesi ve sosyal girişimlerin teşviki için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler yer 

alıyor. Proje kapsamında sivil toplum, kamu ve özel sektörü bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten 

Ersen, son yıllarda artan ilgiyle beraber sosyal girişimcilik alanında farkındalığın artığını ve buna bağlı 

olarak gelecek dönemde sosyal girişim örneklerinin çeşitlenmesinin beklendiğini sözlerine ekledi. 

Röportaj ve dergi ile ilgili daha fazla bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

Şirketlerin Topluma Katkı Programları için Rehber Hazırlandı 

TÜSEV’in şirketlerin topluma katkı programlarındaki iyi uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımları incelemek 

üzere kurumsal sosyal sorumluluk yönetmenleri ve şirketlere danışmalık edenkuruluşların temsilcileri ile 

gerçekleştirdiği görüşmelerin sonunda elde ettiği bulgulara yer veren araştırması yayınlandı. Raporda, 

şirketlerin topluma katkı programları oluştururken ya da topluma katkı stratejilerini yenilerken 

faydalanabileceklerini pratik bilgilere ve ipuçları yer almaktadır. Yayının online 

versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz. 

"Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve 

Sürdürülebilirlik" Semineri Gerçekleşti 

TÜSEV, British Council desteği ve işbirliği ile hayata geçirdiği 

Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında, 26 Şubat 2013 tarihinde 

“Sosyal Girişimlerin Geleceği: Sivil Toplum İlişkisi ve 

Sürdürülebilirlik“ başlıklı seminere ev sahipliği yaptı. TÜSEV 

Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Avrupa Sivil Toplum 

Liderleri Ağı Euclid’in Direktörü Filippo Addarii konuşmacı olarak katıldı. 

 

http://www.sosyalgirisim.org/userfiles/document/16%20Ocak%20Sosyal%20Giri%C5%9Fimcilik%20Toplant%C4%B1s%C4%B1%20Notlar%C4%B1.pdf
http://www.optimistdergi.com/sosyal-girisim-kapitalizmin-krizlerinden-cikti/
http://degisimicinbagis.org/yayinlar/sirketlerin-topluma-katki-programlari-icin-rehber
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