
 

Sayı 85, Kasım 2014 

DUYURULAR 

 

AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı I ve II: Sivil Toplumu İlgilendiren 

Düzenlemeler 

Avrupa Birliği (AB)’ne Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşaması, 1 Aralık 2014 tarihinde 

kamuoyuyla paylaşıldı. 18 Eylül 2014 tarihinde açıklanan Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi 

kapsamında hazırlanan AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşaması Kasım 2014-Haziran 

2015 dönemini kapsamaktaydı. AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşamasında ise 

müzakere fasıllarında Haziran 2015-Haziran 2019 döneminde uyumlaştırılması öngörülen birincil 

ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmalara ilişkin öncelikler yer alıyor. 

TÜSEV tarafından Ulusal Eylem Planı I ve II’de öngörülen ve STK’ları doğrudan ilgilendiren 

düzenlemeler incelendi. Derlemeye buradan ulaşabilirsiniz. 

Dernekler Dairesi Verileri Güncellendi 

T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, resmi web sitesi aracılığıyla Türkiye’deki 

derneklere dair veri ve istatistikleri açıklıyor. Yayınlanan veriler arasında illere göre faal dernek 

sayıları, dernek üye sayıları, derneklerin faaliyet alanlarına göre dağılımı gibi istatistiki bilgiler yer 

alıyor. Güncellenmiş bilgilere ulaşmak için www.dernekler.gov.tr sitesinden Dernek İstatistikleri 

bölümünü ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koruncuk Vakfı İstanbul Maratonu’ndaydı 
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TÜSEV'den Haberler 

Milliyet Röportajı: Gönüllülükte Dünyada Sondan 

3’üncüyüz 

Türkiye’deki gönüllülük faaliyetlerini izleyen TÜSEV, bu konuyla 

ilgili veri ve istatistikleri Milliyet Gazetesi ile paylaştı. 

Gönüllülüğün yasal tanımının olmamasından gençlerin 

gönüllülük konusundaki ilgisine, gönüllü sayıları ile ilgili 

verilerden gönüllülükte geldiğimiz noktaya kadar birçok önemli 

konu röportajda detaylarıyla ele alındı. 

TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen ile yapılan ve 6 

Aralık Cumartesi günü Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan 

röportaja buradanulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

Toplumsal Değişime Katılın: Destekle Değiştir 

İlki 13 Mayıs tarihinde yoğun bir ilgiyle karşılanan ve büyük bir 

başarıyla gerçekleştirilen Destekle Değiştir etkinliğinin 

ikincisi, 16 Aralık’ta 18:30 – 21:00 saatleri arasında Pera 

Müzesi’nde düzenlenecek.  

Küçük kaynaklarla büyük değişimler yaratmak için çalışan 

STK’lar ile STK’ların projelerini destekleyen bireylerin biraraya 

geleceği etkinlikte; Sinemasal Kültür Sanat Derneği, Açık Hava 

Sinema Festivali Projesi’ni, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği 

ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD), Acil Destek 

Hattı Projesi’ni ve Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, Çocuklarla Ritim Atölyesi 

Projesi’ni tanıtacak. 

Videoyu buradan izleyebilirsiniz! 

Katılım ve daha fazla bilgi için aysegul@tusev.org.tr adresine e-mail gönderebilir ve etkinliği 

http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/2014_Aralik_Gonullulukte_Sondan_Ucuncu_Olduk_-_Milliyet.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lcXdoc454X8
mailto:aysegul@tusev.org.tr


Facebook adresimizden takip edebilirsiniz: www.facebook.com/events/1503989289876664 

TÜSEV Atölye: Gönüllülük 

Ekim ayı itibari ile TÜSEV sosyal medya hesaplarında 

hayata geçen TÜSEV Atölye’de 5 Aralık Dünya 

Gönüllüler Günü kapsamında, 2-5 Aralık tarihleri 

arasında, Türkiye’de ve dünyada gönüllülük konusu ile 

ilgili paylaşımlar yapıldı. Atölye’nin bu bölümünde 

yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: 

▪ Türkiye gönüllü faaliyetlere katılma süresi açısından 
135 ülke arasında 132. sırada yer alıyor. 
▪ Avrupa’da gönüllü faaliyetlere katılma oranı %18,9 
iken Batı Balkanlar ve Türkiye’de bu oran %10’u 
geçmiyor. 
▪ Türkiye’de STK’ların %57’sinde ücretli çalışan 

bulunmazken bu STK’ların yaklaşık %41’i 6 ila 20 gönüllü çalışandan oluşuyor. 

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

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

 

Türkiye’de Gönüllülük ve Kamu-STK 

İlişkileri Konferansı 

Türkiye’de yerel yönetimler konusunda en iyi 

uygulamalardan biri olan Nilüfer Dernekler 

Yerleşkesi, Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından, 

derneklerin toplanma ve etkinlik düzenleme 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. Çeşitli 

etkinliklere ev sahipliği yaparak, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarını buluşturan Nilüfer 

Dernekler Yerleşkesi’nde 4-5 Aralık tarihlerinde Türkiye’de Gönüllülük ve Kamu-STK 

İlişkileri üzerine bir konferans düzenledi. 

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yerelde kamu-STK ilişkilerine dair sunumuyla 

başlayan konferans, ulusal ve uluslararası kurumlardan gelen katılımcıların katıldığı panellerle 

devam etti. Konferansa içerik desteği sağlayan TÜSEV, Türkiye ve Batı Balkanlarda 

Gönüllülükve Kamu-STK İlişkileri üzerine iki sunum gerçekleştirdi. 

 

http://www.facebook.com/events/1503989289876664
http://www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/tusev-atolye
http://www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/tusev-atolye/turkiyede-sivil-toplumun-surdurulebilirligi-insan-kaynaklari


TEGV Dünya Gönüllüler Günü Konferansı 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'in 

gelenekselleşen Dünya Gönüllüler Günü Konferanslarının 

dokuzuncusu, 5 Aralık tarihinde“Türkiye'de Gönüllü 

Hakları ve Gönüllülüğün Yasal Çerçevesi” başlığı 

altında gerçekleşti. 

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV)'nin katkılarıyla düzenlenen Dünya Gönüllüler Günü 

Konferansı'nda Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK) katılımıyla bir oturum ve TÜSEV Genel Sekreteri 

Tevfik Başak Ersen moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. Panele Toplum Gönüllüleri Vakfı, 

Habitat Yönetişim ve Kalkınma Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı, AB 

Bakanlığı AB Gençlik ve Hareketlilik Koordinatörlüğü’nden isimler katıldı. 

Kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile gönüllüleri bir araya getiren konferans, dünyada ve 

Türkiye’de mevcut uygulamaların ve gönüllülerin çalışma alanları konusunda atılması gereken 

adımların tartışılmasını sağladı. 

 

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı 

Projesi’nde İkinci Dönem 

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) 

koordinasyonunda ve Avrupa Birliği’nin mali 

desteği ile Batı Balkanlar ve Türkiye’de 2012-2014 

yılları arasında uygulanan Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi’nin ilk 

dönemi sona erdi. 

BCSDN ağı üyesi olan TÜSEV, Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamı İzleme Matrisistandart 

ve göstergelerini oluşturan uzman ekipte yer alarak Türkiye raporunu yayınladı. Ülke raporlarından 

karşılaştırmalı sonuçlar ve öneriler içeren Bölgesel Rapor’a İzleme Matrisi web 

sitesinden ulaşabilirsiniz. 

TÜSEV ve diğer BCSDN üyeleri, 2014-2016 yıllarını kapsayan projenin ikinci döneminde izleme 

çalışmalarına devam edecektir. 

 

TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Programı 2015 Başvuruları Başlıyor 

TÜSEV Değişim için Bağış Projesi kapsamında STK çalışanlarına yönelik olarak Filantropi 

Profesyonelleri Programı’nı yürütüyor. Filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli 

http://www.tusev.org.tr/tr/haberler/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi-1#.VIhI5xSZkdV
http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi/sivil-toplum-izleme-matrisi-uygulama-rehberi-yayimlandi-1
http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi/turkiye-raporu-yayinlandi
http://monitoringmatrix.net/regional/
http://monitoringmatrix.net/
http://monitoringmatrix.net/


olan bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak 

tasarlanan bu programın ilk mezunları Türkiye’nin ilk filantropi danışmanları grubunu oluşturacak. 

2015 programına 26 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve 

başvuru formunu indirmek için için burayı ziyaret edin. 

Sivil Toplumdan Haberler 

Dünya Bağışçılık Endeksi 2014 Açıklandı 

İngiltere merkezli Charities Aid Foundation tarafından bu yıl 

beşincisi yayınlanan Dünya Bağışçılık Endeksi, 135 ülkenin 

bağışçılık konusundaki durumunu ele alarak bu konudaki 

verileri yayınlıyor. Hazırlanan raporda kurumlara yapılan nakdi 

bağış oranı, gönüllülük süresi ve tanımadığı birine yardımda 

bulunma oranları olmak üzere üç kriter inceleniyor, ülke 

sıralamaları paylaşılıyor. 

Yukarıdaki kriterler doğrultusunda belirlenen genel sıralamada 

128. sırada yer alan Türkiye; tanımadığı birine yardımda bulunma kriterinde 106, bağış yapma 

kriterinde 112 ve gönüllülük süresi kriterinde 132. sırada yer alıyor. Myanmar, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Kanada ise ilk üçte yer alıyor. 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

ERG Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından 2004’ten bu yana 

her yıl düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları, 

öğretmenler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarını bir 

araya getirmeye ve yeni öğrenme ortamlarının oluşmasına 

katkı sağlamaya devam ediyor. 

Eğitimcilerin gün boyunca etkileşimde bulunacakları, örgün ve 

yaygın eğitim çerçevesinde iyi örnek uygulamalarını 

paylaşacakları 12. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı için 

başvurular 1 Aralık’ta açıldı. ERG, yenilikçi ve iyi örnek 

uygulaması/ders materyallerini 5 Ocak 2015’e kadar bekliyor. 

Konferans ile ilgili bilgiler www.egitimdeiyiornekler.orgadresinde yer alıyor. 

 

http://degisimicinbagis.org/filantropi-profesyonelleri/filantropi-profesyonelleri-programi
https://www.cafonline.org/pdf/CAF_WGI2014_Report_1555AWEBFinal.pdf
http://www.egitimdeiyiornekler.org/


AB İnsan Hakları Film Gösterimi 

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun, AB Üye 

Ülkeleri ve kültür merkezlerinin katkıları ile 

düzenlediği 4. AB İnsan Hakları Film Günleri 10 

Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde Türkiye genelinde 6 ilde gerçekleşecek. Etkinliğin resmi 

açılışı 10 Aralık günü Ankara Büyülü Fener Sineması’nda AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışmasının 

ödül töreniyle gerçekleşecek. 

Film günleri kapsamında, öğrenciler, insan hakları savunucuları, sinemaseverler ve konuya duyarlı 

herkes insan hakları temalı filmleri ve belgeselleri Van (5-7 Aralık), Çanakkale (5-7 Aralık), Ankara 

(9-14 Aralık), Eskişehir (10-12 Aralık), Mersin (16-19 Aralık) ve Sinop’ta (17-19 Aralık) belirlenen 

sinema salonlarında ücretsiz olarak izleyebilecekler. 

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Üyelerimizden Haberler 

Anadolu Vakfı Sosyal Girişimcilik 

Yarışması Başvuruları Başladı 

Anadolu Vakfı, Sosyal Girişimci 

Gençlerprojesi kapsamında gerçekleştireceği 

Sosyal Girişimcilik Yarışması için 18-29 yaş 

aralığındaki gençlerin başvurularını bekliyor. Yarışma başvuruları 1 Aralık 2014 - 28 Şubat 

2015 tarihleri arasında kabul edilecek. Ön elemeden geçen sosyal girişimci gençler proje fikirlerini 

geliştirmek ve mülakata alınmak için yarı finalist kampına davet edilecek. Burada finalist olarak 

seçilen sosyal girişimciler ileri düzeyde eğitime alınarak, proje kapsamında düzenlenecek ”Sosyal 

Girişimcilik Kariyer Günü”organizasyonuna hazırlanacak. Kariyer Günü'nde ise, finalistler sosyal 

girişimcilik alanındaki ağlarla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya getirilecek. Proje boyunca yarı 

finalist ve finalist gruplara birebir rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulacak. 

Başvuru ve proje detayları için www.sogenc.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

http://www.avrupa.info.tr/fileadmin/Content/Files/File/Docs/HRFD_Catalogue_Final.pdf
http://www.sogenc.org/


Koruncuk Vakfı İstanbul Maratonu’ndaydı 

617 Adım Adım ve Koruncuk Vakfı Gönüllüsü Bolluca 

Çocukköyü’ndeki çocukların bakım ve beslenme giderleri için 

İstanbul Maratonu’nda koşarak sosyal fayda ve farkındalık 

yarattı. Adım Adım ailesinin desteğiyle, Koruncuk Vakfı’nın 

“Her Çocuk Anne Sevgisiyle Büyümeli” mesajı yüzlerce kişiye 

duyuruldu ve iyilik koşuları içinde bu denli farkındalık yaratan önemli bir sonuç ortaya çıktı. 

Devam eden kampanyalarla ilgili bilgi almak için info@koruncuk.org adresine yazabilir 

vewww.koruncuk.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Sabancı Vakfı’ndan Filantropi Semineri 

Bu yıl “Başrolde Ödüllü Kadınlar Var” başlığıyla sekizincisi 

düzenlenecek olan Sabancı Vakfı Filantropi Semineri’nde 

Pulitzer Ödüllü yazar Sheryl Wudunn ve Oscar Ödüllü 

yönetmen Sharmeen Obaid Chinoy; kadın hakları alanındaki 

deneyimlerini paylaşacaklar. Seminer, 11 Aralık Perşembe 

günü saat 10:00’da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı 

Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. 

Geçmiş seminerler hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TEMA Vakfı Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya 

Toprak Günü’nü Birarada Kutladı 

TEMA Vakfı, 5 Aralık’ta Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya 

Toprak Günü'nü bir arada kutladı. 22 senedir toprağı koruma 

ve toprak odaklı çalışmaların önemini vurgulayan TEMA Vakfı, 

Dünya Toprak Günü’nde, toprağa saygı sunmanın ve toprağın 

yaşamsal yerini kutlamanın önemine inandığını dile getirdi. 

TEMA Vakfı Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak 

Günü'nde gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, 

desteklenmesi, toprağın korunmasının teşvik edilmesi için 

yerel temsilcilikleri aracılığıyla çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenledi. Böylece; bireyleri, 

yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya 

yönlendirmek için; bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, gönüllü çalışmaların teşvik ve takdir edildiği 

çalışmalar yapılmış oldu. 

 

mailto:info@koruncuk.org
http://www.koruncuk.org/
http://www.sabancivakfi.org/sayfa/seminerler


Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve Ailelerine 

Destek Merkezi (EÇADEM) 

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri; 

Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 

planlanan, Sarıyer Belediyesi ve Boğaziçi Engelliler Derneği 

İşbirliği’yle yürütülecek olan Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM) 

1 Aralık 2014’te açıldı. Kurulan Merkez ile, engelli çocuk, engelli çocuk anneleri ve kardeşlerine 

bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, aile bütünlüğünün korunması ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi hedefleniyor. 
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