
Basında TÜSEV

TÜSEV program alanları altına yürüttüğü çalışmaları
kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 28 Nisan tarihinde
Birgün Gazetesi TÜSEV’in Sivil Toplum İzleme Raporu
2013-2014 kapsamında yayınladığı “Kültür Politikaları
Ekseninde Kamu-STK İlişkileri” başlıklı vaka analizinin
çıktılarına yer verdi. 30 Nisan tarihinde ise TÜSEV, Açık
Radyo’da yayınlanan “Toplumsal Dönüşüm için Sosyal
Girişimcilik” adlı programa konuk olarak, bağışçılık
alanındaki çalışmalarını anlattı ve Değişim için Bağış
projesini tanıttı. Program kaydını buradan dinleyebilir, vaka
analizinden bulguların yer aldığı haberin tamamına buradan
ulaşabilirsiniz. 

Panel: Şirketler ve Kurumsal Sosyal
Sorumluluk 

TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı
kapsamında 26 Mayıs tarihinde özel sektör ve STK
temsilcilerinin katılımıyla, şirketlerin kurumsal sosyal
sorumluluk stratejileri ve STK’larla işbirliklerinin tartışıldığı
“Şirketler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konulu bir panel
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TÜSEV Genel Sekreteri
Başak Ersen’in yaptığı panelde, IBM Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Programları Müdürü Ceyhun Göcenoğlu,
Turkcell Sosyal Sorumluluk Yetkilisi Selin Güler, Tohum
Otizm Vakfı Genel Sekreteri Betül Özer ve ÇİMSA Kurumsal
İletişim Şefi Burcu Türkay panelist olarak yer aldı.
www.degisimicinbagis.org 

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli
Ortamın İzlenmesi Projesi 2014 Türkiye
Raporu Yayınlandı

TÜSEV’in üyesi olduğu Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı
(BCSDN) ortaklığında yürüttüğü “Sivil Toplumun Gelişimi
için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi” kapsamında
hazırlanan 2014 Türkiye raporu yayınlandı. Raporda sivil
toplumun gelişimi için elverişli ortam; özgürlüklerin temel
hukuki güvenceleri, STK’ların finansal kapasitesi ve
sürdürülebilirliği için çerçeve ve sivil toplum-kamu ilişkileri
proje kapsamında sivil toplum hukuku uzmanları tarafından
belirlenen standart ve göstergelere göre incelendi. İngilizce
raporu buradan indirebilirsiniz. BCSDN Bölgesel Raporu
2014’e ise bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Estonya Çalışma Ziyareti

TÜSEV, TACSO Türkiye işbirliği ile 5-8 Mayıs tarihlerinde,
“Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu
İşbirliğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Estonya’ya
bir çalışma ziyareti düzenledi. Sivil toplum-kamu işbirliğine
dair çerçeve ve mekanizmalar ile sivil toplum kuruluşlarının
tabi olduğu mevzuata dair bilgi ve deneyim paylaşımı
yapmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında,
Estonya Hükümeti Strateji Başkanlığı, Maliye Bakanlığı
Vergi Politikaları Müdürlüğü, Sivil Toplum için Ulusal Vakıf, 
E-Yönetişim Enstitüsü ve Estonya Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlar Ağı ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyarete
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Avrupa
Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı’ndan temsilciler
de katılım gösterdi. 

İletişim Yaklaşımları Geliştirme Atölyesi 

TÜSEV’in Değişim için Bağış projesi kapsamında 28 Mayıs
tarihinde başta hibe veren kuruluşlar olmak üzere, farklı
alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına
yönelik olarak “İletişim Yaklaşımları Geliştirme” adlı bir
atölye düzenlendi. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Öğretim Görevlisi Elif Sungur ve dijital iletişim danışmanı
Uluğ Sungur’un eğitimci olarak bulundukları atölyede
katılımcılar hedef kitleye ulaşmada kullanılacak uygun
iletişim yöntemlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar
yaptılar ve etkili sosyal medya kullanım yöntemlerini
tartıştılar. 

Kar Amacı Gütmeyen Sektörde İzleme
Değerlendirme

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Harvard
Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi 7. Sivil Toplum
Günleri işbirliği ile düzenlenen II. Nirun Şahingiray
Uluslararası Forumu 14 Mayıs tarihinde, Türkiye ve
dünyadan uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar ve sivil
toplum kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Forum kapsamında düzenlenen “Türkiye'de Kar Amacı
Gütmeyen Sektörde İzleme-Değerlendirme Kültürü” adlı
panelde TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen de moderatör
olarak yer aldı. Forum ile ilgili detaylı bilgilere buradan
ulaşabilirsiniz. 

Sivil Toplum Aracı ve
Medya Programı Teklif
Çağrısı Yayımlandı

Sivil toplum ve çoğulcu
medya için elverişli bir
yasal ve mali ortamı teşvik
ederek, sivil toplum ve
medya kuruluşlarını etkili
ve bağımsız aktörler
olarak güçlendirmek;
politika ve karar alma
süreçlerini etkilemek için
hükümetlerle diyalog
kapasitelerini geliştirmek
ve vatandaşlara ve
topluma karşı hesap
verebilir olmalarını
desteklemek amacıyla
hayata geçirilen Sivil
Toplum Aracı (CSF) ve
Medya Programı’nın
“2014-2015 Bölgesel
Tematik STK Ağlarına
Destek” teklif çağrısı
yayımlandı. 6 Temmuz
2015 tarihine kadar
başvurulabilecek olan teklif
çağrısına ilişkin rehber ve
diğer dokümanlara Avrupa
Komisyonu web sitesinden
ulaşılabilirsiniz. 

Sivil Toplum Kuruluşları
için Yardım Masası
Açıldı

Sivil Toplum Kuruluşları
için Teknik Destek
Programı (TACSO) ve
TACSO’nun Türkiye’deki
kaynak kuruluşu olan Sivil
Toplum Geliştirme Merkezi
(STGM), 2017 yılında
TACSO projesinin sona
ermesine dek, sivil
topluma yönelik
desteklerinde işbirliği
yapıyor. Bu kapsamda
STGM, STK’lara 10 yılı
aşkın süredir sağladığı
farklı nitelikteki teknik
destekleri “STÖ Yardım
Masası” adı ile
yapılandırarak sunacak.
TACSO Türkiye Yardım
Masası da 2017’de proje
bitene dek STK
başvurularını almaya
devam edecek. Detaylı
bilgi için STGM web
sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.

Türkiye Çevre İhlalleri
Haritası Projesi

Uluslararası Şeffaflık
Derneği ve Çevre Hukuku
Derneği tarafından
yürütülen Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen
Türkiye Çevre İhlalleri
Haritası Projesi
kapsamında
gerçekleştirilen haritalama
çalışması ile, çevre ile ilgili
mahkeme kararları farklı
bir perspektifle kamuoyu
ile paylaşıyor. İlişki/ağ
haritalaması (network
mapping) yöntemi
kullanılarak hayata
geçirilen proje, merkezine
ilişkileri koyan bir
görselleştirme yöntemi ile
çalışıyor. Konuyla ilgili
mevzuat ve kitapçığa bu
bağlantıyı tıklayarak
ulaşabilirsiniz. 

5. İnsan Hakları Yaz
Okulu: Protesto Hakları

İnsan Hakları Ortak
Platformu (İHOP) ve
Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi İnsan
Hakları Merkezi (İHM)
işbirliğiyle, 2-6 Eylül 2015
tarihlerinde Türkiye’deki
insan hakları sorunlarının
tartışıldığı “İnsan Hakları
Yaz Okulu” programı
düzenlenecek. Bu yıl 5.
kez Ankara’da
gerçekleşecek olan
programın teması
“Protesto Hakkı” olarak
belirlendi. Gerek alanda
çalışanlar, gerekse bu
alana ilgi duyan lisans ve
lisansüstü öğrencileriyle
Türkiye’de yeni gelişmeye
başlayan insan hakları
bürokrasisi çalışanlarını
kapsayacak geniş bir
yelpazeye hitap eden
programın son başvuru
tarihi 15 Temmuz 2015.
Programa ve başvuru
şartlarına ilişkin detaylar
için tıklayınız.

Bolu Bağışçılar Vakfı Enerji ve Su Tasarrufu Hibe Programı

Bolu Bağışçılar Vakfı (BBV) tarafından geçen yıl başlatılan çevrenin korunmasına yönelik hibe
programlarının ikincisi, “Enerji ve Su Tasarrufu Hibe Programı” başlığıyla açıldı. Yaklaşık 60
sivil toplum kuruluşu, üniversite öğrenci topluluğu ve kamu kurumu temsilcisinin katılımıyla
30 Mayıs’ta gerçekleştirilen ilk eğitim programında uzman Özgür Gürbüz, katılımcılara eğitim
vererek, hibe programı hakkındaki detayları aktardı. Başvurular için iki ay süre tanınan
temsilciler bu süreç sonunda Bolu Bağışçılar Vakfı’na projelerini sunacak, değerlendirmeler
sonucu uygun görülen projelere destek sağlanacak. 

Darüşşafaka Kurumsal Yönetimde Notunu 9,08'e Yükseltti

2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını,
hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan
Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl da Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal
Yönetim Hizmetleri AŞ’nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum
Derecelendirmesi Metodolojisi'ne uygun olarak yapılan değerlendirme neticesinde 10
üzerinden 9,08 puan aldı. Darüşşafaka Cemiyeti 2013 yılında aynı değerlendirmeden 10
üzerinden 8,40, 2014 yılında ise 8,64 puan almıştı.

Genç Hayat Vakfı SOMA Toplumsal Yaşama Destek Projesi

Genç Hayat Vakfı, Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasının ardından bölgenin
psikolojik, kültürel ve ekonomik durumunu gözeterek, Soma Toplumsal Yaşama Destek
Projesi’ni hayata geçirdi. Kurulan geleneksel el sanatları atölyesiyle bugüne kadar 65 kadının
istihdamı sağlandı. Ürünlerden elde edilen gelir, yeni malzemeler ve yeni tasarımlara
dönüşüyor ve daha fazla kadına ulaşılması hedefleniyor. Haftanın belirli günleri çalışan daimi
bir psikolog istihdam edilerek, kadınlara ve çocuklara terapi hizmeti veriliyor. Genç Hayat
Vakfı’nın Travma Sonrası Stres ve Krizle Baş Edebilme Destek Eğitimleri’ne katılan
öğretmenler, 13 Mayıs tarihinde kazada hayatını kaybedenler için içlerinden gelen temenni,
dilek, ümit ve dualarını beyaz balonlarla birlikte gökyüzüne uçurdular.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Riskli Bebek İzlemi Kitabı
Yayınlandı

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı(TSÇV), Cerebral Palsy riskinin azaltılması için erken müdahale
alanında sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, “Riskli Bebek İzlemi” kitabını
bilim dünyasına kazandırdı. TSÇV Akademik Kurul Üyesi Prof. Dr. İpek Akman’ın editörlüğünü
üstlendiği kitap, alanında uzman 25 akademisyenin çalışmalarıyla tamamlanarak yayınlandı.
Riskli Bebek İzlemi kitabı başta çocuk hastalıkları ve neonatoloji yan dal uzmanları olmak
üzere riskli bebek izlemi yapan tüm sağlık personeline güncel bilgileri ulaştırmak ve böylelikle
fiziksel, gelişimsel ve psikososyal açıdan riskli olan pek çok bebeğe ve ailelerine yardımcı
olmak amacıyla hazırlandı. 

SANERC’e Uluslararası ANCC Akreditasyonu

1992 yılında kurulan ve 2004 yılında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’na bağlanan
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), mezun hemşirelerin
mesleki gelişimine destek sağlıyor. 2010 yılında, dünyanın en prestijli ve ISO 9001:2008
belgesi olan tek hemşirelik akreditasyon merkezi Amerikan Hemşireler Kredilendirme Merkezi
(ANCC) tarafından akredite edilen SANERC’in, reakreditasyon başvurusu kabul edilerek, Mart
2019’a kadar akredite bir merkez olarak hizmet vermesine onay verildi. SANERC Türkiye’de
ve bölgede mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları veren ve uluslararası ANCC
akreditasyonu olan tek merkezdir. 
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