
 

 
 

Sayı 80, Haziran 2014 

Yasal Çalışmalardan Haberler 

 
İstanbul’da Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanları Belirlendi 

T.C. İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklaması ile İstanbul ili 

sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş 

ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi 

ve bu kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca İl Makamının 

04/06/2014 gün ve 27456 sayılı Onayı ile uygun görülmüş olup; İstanbul için belirlenen Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüş alanları Yenikapı Sahil Alanı ve Maltepe Sahil Alanı olarak belirlenmiştir. 

TÜSEV'den Haberler 

 

 

TACSO&TÜSEV işbirliğiyle Sosyal Girişimcilik 

Konferansı Gerçekleşti! 

TACSO-TÜSEV işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen “Sosyal 

Girişimcilik: Sosyal İçerme ve Sürdürülebilir Toplumsal 

Gelişme Olanakları Konferansı” 26 Haziran’da Salt 

Galata’da gerçekleşti. İnsandan İnsana (P2P) Programı 

kapsamında düzenlenen konferansta, STK’lar ve sosyal 

girişimciler bir araya geldiler. Toplumsal gelişme konusunda başarılı uygulamalar ve dezavantajlı 

grupların topluma dahil edilmesi konusunda alternatifler sunan sosyal girişimcilik modellerinin 

tartışıldığı konferansta, İspanya, Romanya, Bosna Hersek gibi ülkelerde başarı kaydeden sosyal 

girişimciler deneyimlerini aktardılar. Atölye çalışmalarıyla beraber zenginleşen konferansta 

katılımcılar, “sosyal etki analizi,” “sosyal girişim modelleri,” “hikaye anlatımı” ve “sosyal 

içerme” gibi konularda derinlemesine çalışma fırsatını yakaladılar. 
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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 STK’ların görüş ve 

önerilerine açıldı. İlk iki danışma toplantısı İstanbul ve 

Ankara’da gerçekleşti. Üçüncü toplantı ise 1 Temmuz’da Bursa’da yapıldı. Katılımcılar STK’ların 

yaşadıkları mevzuat kaynaklı sıkıntıları gündeme getirdiler ve mevzuatın iyileştirilmesi için öneriler 

sundular. 

 

 

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın 

İzlenmesi Projesi’nde Bölgesel Raporlar 

Yayınlandı 

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) 

koordinasyonunda ve Avrupa Birliği’nin mali desteği ile Batı 

Balkanlar ve Türkiye’de uygulanan ve TÜSEV’in Türkiye 

ayağını yürüttüğü Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli 

Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında ülkeler arası karşılaştırmalı sonuçlar ve öneriler içeren 

Bölgesel Rapor yayınlandı. Rapor sivil toplum alanı ile ilgili bölgesel düzeyde göze çarpan ve 

öncelikli olarak reform gerektiren konuları işaret ediyor. Bunun yanında, sivil toplumun savunuculuk 

çalışmalarını destekliyor; kamu kuruluşları ve AB kurumlarında sivil toplumun gelişimi için elverişli 

ortamın sağlanması adına politika önerileri de sunuyor. 

Proje hakkında daha çok bilgi almak için http://monitoringmatrix.net/ websitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Ülke raporları ve İzleme Matrisine de buradan ulaşabilirsiniz. 

Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubunda Sosyal Etki Ölçümü 

TÜSEV koordinasyonu ile yürütülen Türkiye Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu, Koç Üniversitesi 

Sosyal Etki Forumu uzmanları ile birlikte 30 Mayıs’ta sosyal etki ölçümü üzerine bir atölye çalışması 

gerçekleştirdi. Bu çalışmada, hibe veren kuruluşların destekledikleri projelerin yanı sıra, hibe 

programının kendisinin etkisinin ölçülmesinin kritik bir ihtiyaç haline geldiği belirtildi. Kuruluşların 

farklı düzeylerde nasıl bir fark yarattıklarını anlayabilmeleri kadar, kullandıkları yöntem ve araçların 

doğru şekilde işleyip işlemediğini görmek ve süreç ilerlerken gerekli değişikliği yapabilmek için de 

etki ölçümünün önem taşıdığına değinildi. 
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Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 “Sivil Düşün AB 

Programı” ve “Küresel Çevre Fonu Küçük Destek 

Programı” Vaka Analizleri Yayınlandı 

Hollanda Başkonsolosluğu MATRA Programı finansman 

desteğiyle hazırlanan Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 

kapsamında hazırlanan “Sivil Düşün AB Programı” ve “Küresel 

Çevre Fonu Küçük Destek Programı” vaka analizleri 

yayınlandı. Sivil topluma aktarılan uluslararası fonların 

incelendiği raporda, uluslarası fonların kapsamı, işleyişleri, bu 

fonlar kapsamında STK’lara verilen destekler ve edinilen 

deneyimler iki farlı örnek üzerinden incelendi. Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 kapsamında 

yayınlanan vaka analizlerine buradan ulaşabilir, sivil toplumla ilgili gelişmelerden haberdar olmak 

için @stkizleme hesabını takip edebilirsiniz. 

Bağışçılar İlham Veren Öykülerini Anlatıyor 

Sina Afra yılların getirdiği girişimcilik deneyimini gençlere aktarıyor... Suzan Bayazıt farklı 

yöntemler ve kaynaklar kullanarak kadın, eğitim ve sağlık alanlarında değişime etkin katkılarda 

bulunuyor… Selim Baki müzik eğitimi ile Edirnekapı’lı çocukların hayatını değiştiriyor… Bunlar ve 

daha birçok bağışçı öyküsü, bağışçılığı ve farklı destek biçimlerini teşvik etmek için TÜSEV 

tarafından derleniyor. Öykülere buradan ulaşabilir, deneyimlerinden etkilendiğiniz bağışçıları 

öykülerini aktarmamız için degisimicinbagis@tusev.org.tr adresi üzerinden aday gösterebilirsiniz. 

 

Sivil Toplumdan Haberler 

TİKA ve UNDP İşbirliğinde Uluslararası Kalkınma İşbirliği Konferansı 

Gerçekleşti 

18- 20 Haziran tarihlerinde TİKA ve UNDP işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kalkınma 

İşbirliği: Eğilimler ve Yükselen Fırsatlar Yeni Aktörlerin Bakış Açıları Konferansı’nda, uluslararası 

kalkınma işbirliğinin geleceği konusunda yeni yaklaşımlar ve fırsatlar  

konuşuldu. Küresel tartışmalara katkıda bulunması hedeflenen konferans, pek çok ülkeden bakan, 

kalkınma işbirliği ajansı başkanı ve hükümet yetkilileri düzeyinde katılım ile gerçekleşti. Detaylı bilgi 

için: www.tika.gov.tr 

 

 

CIVICUS Sivil Toplumun Durumu 2014 Raporu 

Yayınlandı 

CIVICUS’un senelik olarak hazırlanan karşılaştırmalı araştırma 

raporu State of Civil Society Report 2014 (2014 Sivil 

Toplumun Durumu Raporu) yayınlandı. Dünyanın önde gelen 

uzmanları ile CIVICUS üye ve destekçilerinin katkılarıyla 

hazırlanan raporun bu yılki odak noktası Global Governance 

(Küresel Yönetişim) olarak belirlendi. Rapora buradan ulaşabilirsiniz. 
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STK’ların SOMA’da Devam Eden Faaliyetleri 

Hayata Destek Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG) ve Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Derneği’nin (MK) alanda faaliyet gösteren çeşitli STK’ların katılımıyla kurduğu Sivil 

Toplum Afet Platformunu (SİTAP) SOMA konusundaki bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarına 

devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda hazırlanan ve STK’ların SOMA’da yürüttükleri 

faaliyetler ve destekleri içeren matrise buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

22. İstanbul LGBTİ Onur Haftası Sona Erdi 

22 İstanbul LGBTİ Onur Haftası kapsamında, 12. İstanbul 

Onur Yürüyüsü 29 Haziran tarihinde İstiklal Caddesi’nde 

gerçekleşti. Yapılan basın açıklamasında, Anayasa’da ve 

Ayrımcılık Yasası’nda LGBTİ’lerin yok sayılmasına tepki 

gösterildi, LGBTİ’lerin tanınmamasının nefret suçlarının 

teşviki anlamına geldiğinin altı çizildi. Özgürlük ve halkların kardeşliği söylemi ile eşitlik talepleri bir 

kez daha dile getirildi. Yürüyüşle birlikte, “Temas” temalı 22. İstanbul LGBTİ Onur Haftası da sona 

erdi. 

Üyelerimizden Haberler 

 

 

Avrupa Vakıflar Merkezi’nin Vehbi Koç Vakfı ile Röportajı 

Yayınlandı 

Filantropi sektörünü güçlendirmek misyonu ile çalışmalar yapan Avrupa 

Vakıflar Merkezi (European Foundation Centre) Vehbi Koç Vakfı Genel 

Müdürü Erdal Yıldırım ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Vehbi Koç 

Vakfı’nın misyonu ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Röportajın 

tamamını buradan okuyabilirsiniz. 

 

Sabancı Vakfı’ndan Fark Yaratanlar’a Hibe Desteği 

Sabancı Vakfı’nın, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda 

bulunanların öykülerini ve çalışmalarını gündeme getirerek; 

onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek amacıyla, 2009 

yılında hayata geçirdiği “Fark Yaratanlar”ın beşinci sezon 

finali, Cüneyt Özdemir’in sunumuyla “5N1K” programında canlı olarak yayınlandı. Sabancı Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın da katıldığı programda, beşinci sezonun 15 “Fark 

Yaratan”ı eğitimden çevreye, yurttaş katılımından kültür-sanata birçok farklı alandaki başarı 

hikayelerini ve deneyimlerini izleyicilerle paylaştı.  

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
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Çevrenin Korunması Hibe Programı Başvuruları 

Başladı 

Bolu Bağışçılar Vakfı, 2014 yılında Bolu ilinde gerçekleşecek 

çevrenin korunması ve iklim değişikliği konulu projeler için “Çevrenin 

Korunması Hibe Programı” başlatıyor. Programın amacı Bolu’nun 

çevre ve doğasının korunmasına katkıda bulunmak ve iklim 

değişikliğinin önlenmesine ve olumsuz etkilerine uyum sağlanmasına 

destek olmak. Bolu’daki sivil toplum kuruluşlarının bu konuda proje geliştirme ve yürütme 

kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Deteylar için: www.bbv.org.tr 

 

Türkiye'nin Lise Düzeyindeki İlk Tekno-Girişimcilik 

Gençlik Merkezi Açıldı 

Darüşşafaka Derneği, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 

desteğiyle Türkiye'nin liseler düzeyindeki ilk “Tekno-Girişimcilik 

Gençlik Merkezi”ni kurdu. Öğrencilerin girişimcilik ve bireysel 

yaratıcılıklarının gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Merkez, 

devlet okulları ya da özel okullarda okuyan öğrencilere de hizmet verecek. Detaylı bilgi burada yer 

alıyor. 

 

 

İTÜ Vakfı Yayınlarından Yeni bir Kitap 

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülmekte olan “Akıntıya 

Tutulma, Yaşama Tutun” başlıklı proje kapsamında 6 Mayıs 2013 

tarihinde İstanbul’daki birçok kamu kurumu ve sivil toplum örgütü 

temsilcilerinin katılımıyla “Çeken Akıntılar ve Suda Boğulmalar 

Çalıştayı 2013” düzenlendi. Çalıştayda sunulan bildirilerin bir araya 

getirilmesiyle ortaya, Çeken Akıntılar ve Suda Boğulmalar adlı bir 

bildiri kitabı çıktı. Bu kitabın akademik çalışmalar için bir başlangıç 

olması amaçlanıyor. Deteylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
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