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Medya & STK İşbirliği Çalıştayı
Gerçekleşti

Dipnot TV, Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programı
kapsamında ortağı olan Happy Idea ve iştirakçileri TÜSEV
ve Turk Journal işbirliğiyle Ekim 2014 tarihinden bu yana
“Mesajınız Var” projesini yürütüyor. Türkiye-AB ilişkilerinde
toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesi ve
karşılıklı anlayışın artırılmasını hedefleyen Proje kapsamında
30 Eylül tarihinde “Medya&STK İşbirliği Çalıştayı”
gerçekleştirildi. Medya ve sivil toplum alanından uzmanların
deneyimlerini paylaştıkları çalıştayda, TÜSEV Genel
Sekreteri Başak Ersen ve Dipnot TV Kurucusu Cüneyt
Özdemir’in katılımıyla sivil toplum-medya ilişkilerinin
tartışıldığı bir panel düzenlendi. Proje ile ilgili detaylı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz. 

Birinci Batı Balkanlar Açık Yönetim
Ortaklığı Konferansı Gerçekleşti

Birinci Batı Balkanlar Açık Yönetim Ortaklığı (Open
Government Partnership-OGP) Konferansı, 23 ülkeden
200’e yakın kamu kurumu ve STK temsilcisinin katılımıyla
10-11 Eylül 2015 tarihlerinde Tiran, Arnavutluk’ta
gerçekleştirildi. Arnavutluk, Hırvatistan, Kosova,
Makedonya, Karadağ ve Sırbistan, OGP kapsamında sivil
toplum ve kamu işbirliği ile hazırladıkları eylem planlarında
yer alan taahhütleri ve ülkelerindeki iyi uygulamaları
katılımcılarla paylaştılar. TACSO’nun İnsandan İnsana (P2P)
Programı kapsamında etkinliğe katılan TÜSEV, Batı
Balkanlar’da OGP konusundaki gelişmeleri takip etti.
Konferans ile ilgili detaylı bilgilere sitesinden, Türkiye’nin
OGP kapsamındaki taahhütleri ve Eylem Planlarına ise
buradan ulaşabilirsiniz.

Bireysel Bağışçılar Bir Araya Geldi

TÜSEV Değişim için Bağış projesi kapsamında 3 Eylül
tarihinde ilk bireysel bağışçılar buluşmasını gerçekleştirdi.
Bağışçıların ve bağışçılık alanının gelişmesine katkı sağlayan
bireylerin bir araya geldiği etkinlikte Türkiye’de bağışçılığın
gelişmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
Bireysel bağışçılar arasındaki diyaloğu güçlendirerek bu
alana dair bilgi ve deneyim paylaşımlarının artırılmasının
hedeflendiği buluşmada, TÜSEV Genel Sekreteri Başak
Ersen, stratejik bağışçılık ve TÜSEV’in bu alandaki
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bireysel bağışçılar
buluşmasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
 

EFC “Comparative Highlights of
Foundations Laws” Raporu Yayınlandı

Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Centre-EFC)
tarafından Avrupa’daki vakıfların tabi olduğu yasal ve
vergisel düzenlemeler konusunda karşılaştırmalı bir analiz
sunmak amacıyla hazırlanan “Comparative Highlights of
Foundations Laws” raporu yayınlandı. Raporda, kırk ülkede
vakıfların faaliyet gösterdiği yasal ve mali ortam; vakıf
kurma, vakıf faaliyetleri ve denetimler, bağışçılar ve
vakıflar için vergi uygulamaları, kamu yararı ve vergi
muafiyeti statüleri ana başlıkları altında incelendi. TÜSEV’in
Türkiye bölümünün yazılmasına katkı sağladığı raporun
tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Sürdürülebilir Kalkınma
için Küresel Hedefler
  

Birleşmiş Milletler üye
ülkeleri, 25-27 Eylül 2015
tarihleri arasında New
York’ta gerçekleştirilen
Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi'nde 2030 yılına
kadar yoksulluğu sona
erdirmek, eşitsizlik ve
adaletsizlikle mücadele
etmek ve iklim
değişikliğinin üstesinden
gelmek için belirlenen 17
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefini (SKH) kabul etti.
Önümüzdeki 15 yıl
boyunca uygulanması
öngörülen Yeni Küresel
Hedefleri, Binyıl Kalkınma
Hedefleri’nin de (Millenium
Development Goals,
MDGs) ötesine geçerek
yoksulluğun ana
nedenlerine çözüm
bulmayı ve kalkınmayı
sağlamayı hedefliyor. 

STGM Fon Kaynakları
Veri Tabanı Yenilendi 
  

Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi (STGM) web
sitesinde 2006’dan beri
aktif olan ve STK’lara fon
kaynakları hakkında bilgi
sağlayan Fon Kaynakları
Veri Tabanı, STGM’nin
TACSO ile yaptığı işbirliği
çerçevesinde güncellendi.
Fon Kaynakları Veri
Tabanı, STGM web sitesi
üzerinden üç ana başlıkta
(Proje Konusu, Başvuru
Kriterleri, Fon Miktarı) ve
fon sağlayan kuruluşların
yapısına göre belirlenen
sekiz kategoride yaklaşık
yüz yirmi kuruluş
hakkında detaylı bilgi ve
referanslara erişilmesini
sağlıyor. Fon Kaynakları
Veri Tabanını buradan
inceleyebilir, bilgilerinin
yer almasını istediğiniz
kuruluşları
yardimmasasi@stgm.org.tr
adresine iletebilirsiniz.

Sığınmacı ve
Mültecilerle Çalışan
STK'lar ve Sivil
İnisiyatifler 

TACSO ve STGM işbirliği
ile Türkiye’deki sığınmacı
ve mültecilerin
karşılaştıkları insani kriz
durumuna ilişkin
çalışmalar yürüten STK’lar
ve sivil inisiyatflerin
bilgilerinin yer aldığı özel
bir e-bülten hazırlandı.
Yapılan masa başı
araştırması ve son
dönemde STK'ların
yayınladıkları araştırmalara
dayanılarak hazırlanan e-
bültene buradan
ulaşabilirsiniz. Çalışmaya
katkı sağlamak için
info.tr@tacso.org e-posta
adresinden iletişime
geçebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Özel
Raportöründen Yeni
Rapor

Birleşmiş Milletler (BM)
Barışçıl Toplanma ve
Örgütlenme Özgürlüğü
Özel Raportörü Maina Kiai,
Ekim 2015’te BM Genel
Kurulu’na sunulmak üzere,
devletlerin özel sektör ve
sivil topluma yaklaşımını
karşılaştıran “Comparing
States’ Treatment of
Business and Associations”
adlı raporu kaleme aldı.
Devletlerin, uluslararası
kuruluşların ve diğer
aktörlerin özel sektör ve
sivil toplum için
oluşturduğu elverişli
ortamın karşılaştırıldığı
raporda, eşit olmayan
uygulamalara dikkat
çekiliyor. Raporun
tamamını bu linki
tıklayarak okuyabilirsiniz. 

Sabancı Vakfı Desteğiyle 10 Yıldır Yürütülen Birleşmiş Milletler
Ortak Programı Tamamlandı

Sabancı Vakfı’nın finansal desteği, UNDP ve UN Women ile Sabancı Üniversitesi’nin
uygulayıcılığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve
Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle yürütülen Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan
Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı’nın (Ortak Program) kapanış toplantısı Ankara’da
yapıldı. “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, “Mor Sertifika Programı” ve “Sabancı
Vakfı Hibe Programı” olmak üzere üç bileşenden oluşan Ortak Program’ın 2012-2015 yılları
arasında yürütülen ikinci dönemindeki başarılı sonuçların ele alındığı toplantıda pilot illerde
ortaya çıkan iyi örnekler paylaşıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TEGV Adına Çocukların Eğitimi İçin Koştular

Eker Süt Ürünleri tarafından Bursa’da bu sene ikincisi gerçekleştirilen “Eker I Run” koşusunda
gönüllüler Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) adına koşarak bağış topladılar. Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata
geçirilen yarışta TEGV’e destek veren gönüllülerin yanı sıra Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri
Derneği (BUİKAD) ve Borusan Okyanus Gönüllüleri de oluşturdukları koşu takımlarıyla TEGV’i
desteklediler. Etkinlik noktalarının bulunduğu illerdeki maratonlar sayesinde hem sağlıklı
yaşama hem de sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekmeyi hedefleyen TEGV, toplanan
bağışlarla çocukların daha kaliteli bir eğitim almalarına yardımcı oluyor. Koşu hakkında detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TEMA Vakfı Koşucuları Ağaç Kardeşliği’ne Çağırdı

TEMA Vakfı, 15 Kasım'da düzenlenecek 37. Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacak
koşucuları ve onların destekçilerini “Ağaç Kardeşliği” projesini desteklemeye davet ediyor.
Adım Adım Oluşumu'nun düzenlediği yardımseverlik koşusunda TEMA Vakfı bu yıl Ağaç
Kardeşliği projesi kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı iş birliği ile oluşturulacak “Adım
Adım - Çocuklar Hatıra Ormanları” ile ağaçlandırma ve erozyonla mücadeleye katkı
sağlanmasını amaçlıyor. Dört bin çocuğa ulaşarak sekiz bin fidan dikmeyi hedefleyen Ağaç
Kardeşliği projesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.tema.org.tr adreslerini ziyaret
edebilirsiniz. 

TURMEPA 19 Eylül’de Kıyılara Akın Etti

DenizTemiz Derneği/TURMEPA “Uluslararası Kıyı Temizliği-ICC” etkinliği çerçevesinde, tüm
dünyayla eş zamanlı olarak kıyılarımızı temizlemek için kolları sıvadı. 19 Eylül’de,
Heybeliada’da 200’e yakın gönüllünün katılımıyla bir saat içinde karadan 43 çöp torbası
plastik, 14 çöp torbası metal, 5 çöp torbası cam ve 1 çöp torbası sigara izmaritinden oluşan
150 kilogram çöp toplandı. Deniz dibinden ise 200 kilogram çöp çıkarıldı. Türkiye’nin 30 farklı
noktasında gerçekleşen etkinlikle deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz temizliğinin önemi
konusunda bilinç kazandırmak amaçlandı.

Vehbi Koç Vakfı Ev Sahipliğinde Grantmakers East Forum (GEF)
Konferansı Gerçekleşti

Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) tarafından düzenlenen Grantmakers East Forum (GEF)
Konferansı, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Vehbi Koç Vakfı ev sahipliğinde İstanbul’da
gerçekleştirildi. Avrupa'da faaliyet gösteren vakıfların ve hibe veren kuruluşların işbirliği
yapmasına ve birbirinden öğrenmesine fırsat veren EFC’nin bir parçası olan GEF, özellikle
Avrupa ve Doğu Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren vakıfların dâhil olduğu bir ağ. GEF bu
sene 20. yılını Vehbi Koç Vakfı ev sahipliğinde Avrupa bölgesinden hibe veren vakıfların da
katılımıyla “Creating equal opportunities: Overcoming divides” temalı konferans ile
kutladı. 
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