
 

Sayı 82, Ağustos 2014 

Yasal Çalışmalar 

 

Vakıfların Dikkatine: “Paylaşılan Sosyal Sorumluluklar Avrupa Konseyi Şartı" Bakanlar 

Komitesi Tavsiye Kararı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü'nün 23.07.2014 tarih ve 2747 sayılı resmi yazısı doğrultusunda; Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi Delegeleri tarafından 22 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen “Paylaşılan 

Sosyal Sorumluluklar Avrupa Konseyi Şartı” na ilişkin Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı tüm 

vakıflara duyurulmak üzereVakıflar Genel Müdürlüğü Kurumsal web sitesinin “Duyurular” 

bölümünde yayınlanıyor. Tavsiye kararının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

TÜSEV'den Haberler 

 

 

TÜSEV Atölye Sosyal Medya Kampanyası ile 

Başlıyor 

TÜSEV, Türkiye’de sivil toplum alanına yönelik 

olarak geliştirdiği projeler, yaptığı araştırmalar 

ve çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgi birikimini paylaşmak amacıyla yeni bir projeye 

başlıyor.  

TÜSEV Atölye projesi kapsamında, ilgili tüm paydaşların dünyada ve Türkiye’de sivil toplum 

alanına dair yürütülen tartışmalarla ilgili fikir edinmelerini sağlayacak bir platform 

yaratılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, önemli görülen bilgiler ve veriler paylaşılacak. İlk 

etapta sosyal medya üzerinden başlayacak olan çalışmayla ilgili 

detaylara buradan ulaşabilirsiniz. TÜSEV Atölye ile STK’lar, kamu kuruluşları, üniversiteler, 

fon veren kuruluşlar, medya ve tüm diğer ilgili paydaşlar için, sivil alana ilişkin 

farkındalık oluşturmak ve bilgi birikimini arttırmak hedefleniyor.  

TÜSEV Atölye çalışması Twitter hesabı @tusev ve Facebook 

hesabı facebook.com/tusevtrüzerinden yaygınlaştırılacak. 

http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/duyurular144.pdf
http://www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/tusev-atolye


 

Anna Lindh Vakfı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 

Gerçekleşti 

TÜSEV'in ağ koordinatörü olduğu Anna Lindh Vakfı 

(ALV) Türkiye ağı, 27-29 Ağustos tarihlerinde TÜSEV 

ev sahipliğinde Proje Döngüsü Yönetimi (Project 

Cycle Management – PCM) eğitimi düzenledi. 

Kuruluşundan bu yana kültürlerarası diyalog 

konusunda çalışmalar yürüten ve aktif olduğu 

ülkelerde bu alandaki işbirliklerini destekleyen ALV Türkiye Ağı üyeleri için düzenlenen 

etkinlik, farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla, interaktif bir ortamda 

gerçekleşti. 

 

 

Profesyonel Birikim ile Sivil Topluma Destek 

TÜSEV’in Değişim için Bağış projesi kapsamında 

yayınlanan“İlham Veren Öyküler” serisi kapsamında, iş 

hayatına başlar başlamaz sivil toplumu farklı kapasitelerde 

desteklemiş olan Gülderen İnal’ın hikayesi yayınlandı. İnal, 

profesyonel birikimi ile mali kaynaklarını birleştirerek Aziz 

Nesin Vakfı çalışmalarını destekliyor ve Kilisli kadınların 

yaptığı el emeği ürünlerin sürdürebilir şekilde alıcıya 

sunulmasına yardımcı oluyor. Gülderen İnal hikayesi ile 

bağışçı olmak için maddi kaynağın yanı sıra, kişilerin 

uzmanlıklarını aktararak da sosyal değişime katkıda bulunabileceklerini ortaya koyuyor. 

İnal, kadın ve çocuk alanlarında yaptığı çalışmalardan duyduğu mutluluğu “değeri 

ölçülemez” şeklinde nitelendiriyor. Öyküyeburadan, proje detaylarına 

ise www.degisimicinbagis.org adresi üzerinden 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, İstanbul, 

Ankara ve Bursa illerinde STK’ların görüş ve önerilerine 

açıldı. 13 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul'da 

gerçekleştirilen danışma toplantısının raporuna buradan, 16 Mayıs 2014 tarihinde 

Ankara'da gerçekleştirilen danışma toplantısının raporuna ise buradan ulaşabilirsiniz.  

1 Temmuz’da Bursa’da yapılan toplantının notları ve son danışma toplantısının yeri ve tarihi 

ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır. 

 

http://degisimicinbagis.org/bireysel-bagiscilik/bireysel-bagiscilarin-ilham-veren-oykuleri/gulderen-inal
http://www.degisimicinbagis.org/
http://www.siviltoplum-kamu.org/usrfiles/files/MevzuatRaporu_TR.pdf
http://www.siviltoplum-kamu.org/usrfiles/files/istanbul-Raporu_13.05.2014.pdf
http://www.siviltoplum-kamu.org/usrfiles/files/istanbul-Raporu_13.05.2014.pdf


 

TÜSEV YUGLA Webinar’ına Konuk Oldu 

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği’nin, Sabancı 

Vakfı Fark Yaratanlar Hibe Programı mali desteği ile 

hayata geçirdiği Yurtlu Genç Liderler Akademisi (YUGLA) 

webinar serisinin 14 Ağustos’taki konuğu TÜSEV’di. 

TÜSEV, gençlerle interaktif bir ortamda biraraya gelerek, 

sivil toplum konusunda bilgi vermenin yanı sıra, Sivil Toplum İzleme Raporu çıktılarını 

paylaştı. Oldukça verimli geçen webinar sırasında, gençlerin konuyla ilgili sorularına da 

cevap verildi. 

 

TÜSEV Koç Üniversitesi Öğrencileri ile Buluştu 

TÜSEV sivil toplum alanına yönelik bilgi birikimini gençlere 

aktarmayı önemsiyor vu bu amaç uğrunda üniversitelerle 

buluşmalar gerçekleştiriyor. 27 Ağustos tarihinde Koç 

Üniversitesi’nde, Türkiye’de sivil toplumun durumu ve 

geleceğine dair verilerin paylaşıldığı bir sunumla gençlerle bir araya geldik. Sivil topluma 

katılım yollarından da bahsedilen sunum, gençler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 

 

Sivil Toplumdan Haberler 

 

CIVICUS İnovasyon Ödülleri 

CIVICUS 10 yıldır sivil yoplum kuruluşlarının ve aktivistlerinin 

başarılı ve inovatif çalışmalarını ödüllendiriyor. Bu yıl ilk kez 

adaylık süreci herkesin önerilerine açıldı. Siz de pozitif sosyal 

değişim yaratmak adına inovatif ve etkileyici bir kampanya 

gerçekleştirmiş olan lider, aktivist ya da STK’ları aday olarak 

gösterebilirsiniz. Ödül sahipleri, Johannesburg’da Kasım 

ayındagerçekleştirilecek olan Sivil Toplum Haftası’na katılma 

hakkı kazanacaklar ve ödüllerini burada yapılacak ödül seramonisinde alacaklar. 

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Ulusal Kuruluşlar Ağı – AGNA’dan Sivil Toplumu 

İlgilendirecek Paylaşımlar 

TÜSEV’in 2008 yılında aralarına katıldığı ve dünyanın dört 

bir yanından ulusal kuruluşları bir araya getirerek 

işbirlikleri gerçekleştirilmesini ve ortak yarar sağlanmasını teşvik etmek amacıyla çalışan 

Ulusal Kuruluşlar Ağı - Affinity Group of National Associations (AGNA)’nın sivil toplumu 

ilgilendirecek fon fırsatları, webinarlar ve online eğitimler ile ilgili paylaşımlarına Facebook 

http://civicus.org/awards/#/home
https://www.facebook.com/groups/agna.civicus/


sayfası üzerinden ulaşabilir ve gelişmeleri takip edebilirsiniz. 

 

 

 

İnsan Hakları Temelli Polis İzleme Eğitimi 

Uluslararası Af Örgütü dünyada kolluk kuvvetlerinin hak 

temelli örgütlerce izlenmesi ve kolluk kuvvetlerinin 

ihlallerinin raporlanması sürecinde sivil toplum 

kuruluşlarına destek sunuyor. Bu çerçevede, Türkiye'deki 

kolluk kuvvetleri kaynaklı insan hakları ihlallerini izleyen ve raporlayan örgütlere ve bu 

alanda çalışma başlatmak isteyen örgütlere yönelik olarak bir “İnsan Hakları Temelli Polis 

İzleme Eğitimi” gerçekleştiriliyor. 25-26 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 

olan eğitim ile katılımcılara bu alanda uygulanan uluslararası insan hakları standartları 

aktarılıp, uluslararası insan hakları standartlarının Türkiye'deki yasal ve pratik gerçeklikle 

karşılaştırılarak, katılımcıların polislik mesleği ve polislerin işlevi hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olması amaçlanıyor. 

 

 

1.Gençlik Politikaları Küresel Forumu 

700 gençlik politikası aktivisti, 28-30 Ekim 2014 

tarihlerinde Bakü, Azerbeycan’da  

1. Gençlik Politikaları Küresel Forumu için biraraya 

gelecek. BM Genel Sekreterliği Gençlik Temsilciliği, UNDP, UNESCO ve Avrupa Konseyi 

işbirliği ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 

Forum’da gençlik politikalarının gelişimi için yol gösterici ilkeler oluşturulması hedefleniyor. 

Ayrıca Forum’un 21. Yüzyılda gençlik politikalarının ciddiye alınması gerekliliğinin 

tartışılacağı bir platform yaratacak olması da ayrı bir önem taşıyor. Detaylı 

bilgiye www.youthpolicyforum.org adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 

Soma Bölgesinde Kadın Girişimcilik Çalıştayı 

Soma bölgesinde maden faciasından etkilenen kadınların 

güçlendirilmesi, istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve 

kadın girişimciliğinin geliştirilmesi adına, Gıda Bankacılığı 

ve Temel İhtiyaç Derneği (GBtider) tarafından bir günlük 

bir çalıştay düzenleniyor.  

Çalıştayın amacı, maden faciasından etkilenen kadınlara 

yönelik projeler üretmek ya da bu projeleri desteklemek isteyen kişi ve kurumların bir araya 

getirilerek; güçlü, uygulanabilir ve kapsayıcı projelerin oluşturulmasını sağlamakla beraber, 

açıklanacak Çalıştay Sonuç Bildirgesi ile dikkatleri faciadan etkilenen kadınların 

güçlendirilmesi alanına çekebilmektir. 5 Eylül 2014 tarihinde İzmir Ekonomi 

Üniversitesi’nde gerçekleştirecek çalıştaya katılmak için başvuru formunu doldurabilirsiniz. 

https://www.facebook.com/groups/agna.civicus/
http://www.youthpolicyforum.org/
https://docs.google.com/a/tusev.org.tr/forms/d/1INjWQ0jrdWby1ruc7VKWzV1auLxY1AWP_CTdEMMnXp0/viewform


 

 

KSS Pazaryeri Etkinliğinin Altıncısı Düzenleniyor 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri (KSS Pazaryeri) 

etkinliğinin altıncısı, 10 Aralık 2014’te Kadir Has 

Üniversitesi, İstanbul’da düzenlenecek. KSS Pazaryeri’nin 

Türkiye ayağında da uygulanacak olan ve CSR Europe (KSS 

Avrupa) tarafından geliştirilen Pazaryeri etkinliği 

modelinde şirketler, KSS çözümlerini diğer şirket, kamu, 

sivil toplum yöneticileri ve ilgili paydaşlara sunuyor.  

Pazaryerinin amacı, Türkiye’de uygulanan başarılı KSS 

çözümlerinin duyurulması, yaygınlaştırılması ve KSS 

paydaşlarının bir araya gelerek paylaşımda bulunabileceği, 

yıl sonu değerlendirmesi yapabileceği bir alan yaratmaktır. 

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz 

Üyelerimizden Haberler 

 

 

Bolluca Çocukköyü’nün Gençleri Türkiye’nin Önde 

Gelen Üniversitelerine Yerleşti 

1979’dan bu yana korunma ihtiyacındaki çocukları 

hayata kazandırmak için çalışmalar yapan Koruncuk 

Vakfı tarafından kurulan Bolluca Çocukköyü’nden başarı 

haberleri var.  

Koruncuk Ailesi, korunma ihtiyacı olan çocuklara okul 

öncesi yaştan itibaren eğitim imkanı sunarak, kişisel 

yeteneklerinin gelişimine katkı sağlıyor ve geleceğe 

hazırlayıp topluma kazandırıyor.  

Koruncuk Vakfı destekçileri sayesinde gençler %100 

başarı sağlayarak, Yeditepe Üniversitesi, Işık 

Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi 

gibi üniversitelerin farklı bölümlerine girmeye hak kazandı. 

 

İTÜ Vakfı’ndan Denizcilik Sektörüne Yönelik Yeni Yayın 

Denizcilik eğitimi veren üniversiteler ve gemi kullanımına yönelik 

eğitim ve araştırmalar için temel bir başvuru kaynağı olan “Theory 

and Practice of Ship Handling” adlı kitabın Türkiye'deki yayın 

hakları, Japonya Kobe Üniversitesi öğretim üyesi Kinzo Inoue 

tarafından İTÜ Vakfı'na verildi. 

http://kssd.org/wp-content/uploads/2014/08/duyuru-pazaryeri.pdf


 

 

Dünyaca Ünlü Tosca Operası, TUGFO’nun 

Yorumuyla Yeniden Yaşam Buldu 

Sabancı Vakfı’nın altı yıldır desteklediği Türkiye 

Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), bu seneki 

müzik yolculuğuna, İtalya-Sicilya’daki uluslararası 

Taormina Festivali’nde verdiği konserlerle başladı. 

Orkestra, Sabancı Üniversitesi’ndeki üç haftalık yoğun çalışma dönemi sonrası çıktığı bu 

yılın ilk turnesinde izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 

geçen yıl İtalya’da verdiği başarılı konserin ardından, Taormina Festivali’ne Türkiye’den 

davet edilen ilk “yerleşik orkestra” olarak gururlandıran bir başarıya da imza attı.  

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TEGV Çalışanları “Geleceğe Bakış”ta Buluştu 

Türkiye genelinde 36 ilde ve 80 farklı etkinlik 

noktasında faaliyetlerini sürdüren TEGV’in tüm 

çalışanlarını her sene bir araya getiren “Geleceğe 

Bakış” toplantısı bu yıl 27-31 Ağustos tarihleri arasında 

Koç Üniversitesi kampüsünde organize edildi.  

 

Geleceğe dair yeni fikirlerin konuşulduğu, geçmiş dönem faaliyetlerinin değerlendirildiği 

toplantıda, Eğitim Gönüllüleri’nde 5, 10 ve 15’inci yıllarını dolduranlara plaketleri verilirken, 

geçtiğimiz öğrenim yılında etkinlik noktaları tarafından hayata geçirilen yaratıcı projeler 

tanıtılarak, renkli sunumlar, eğlenceli eğitimler ve aktiviteler gerçekleştirildi. 

 

 

Model Okul Projesi Uygulama Çalışmaları: 

Beykoz Ortaokulu Öğretmen Çalıştayları 

Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 

uluslararası mimari tasarım şirketi Cannon Design 

ortaklığı ile, 2011 yılından bu yana Model Okul 

Projesi kapsamında bilgi üretimi, uygulama ve 

iletişim çalışmaları yürütülüyor Uygulama 

ayağında, Beykoz Ortaokulu’nun yeniden inşa edilmesi ile ortaya çıkacak okulun eğitim ve 

öğrenimde davranışların pozitif olarak değişmesine yardımcı olması öngörülüyor. Vehbi Koç 

Vakfı, mevcut okulun öğretmenleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler için ayırdığı 

seminer dönemlerinde hizmet içi eğitimler kapsamında bir araya gelerek modelin 

geliştirme ve uygulamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlk çalıştay 23-24-25 Haziran 

tarihlerinde gerçekleştirildi. 

http://www.sabancivakfi.org/haber/sicilyanin-incisi-turkiye-genclik-filarmoni-orkestrasinin-genc-muzisyenlerini-agirladi
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