
STK’lar Destekle Değiştir ile Neler
Başardıklarını Anlattılar

Farklı ülkelerde başarı ile uygulanan ve “Giving Circle”
olarak bilinen kolektif bağış yapma modeli, TÜSEV
tarafından kültürel ihtiyaçlara ve eğilimlere göre adapte
edilerek, 2014 yılında Destekle Değiştir ismiyle
uygulanmaya başlandı. Dayanışma ruhuyla bir araya gelen
bireyler, STK’ların ilham veren projeleri hakkında bilgi
edinme ve bu projeleri destekleme fırsatı yakaladılar. 2014
yılında İstanbul’da gerçekleştirilen iki Destekle Değiştir
etkinliğine katılanlara ve STK destekçilerine altıncı ve on
ikinci aylarını doldurmuş projeler hakkında bilgi vermek
amacıyla hazırlanan metni bu linki tıklayarak okuyabilir,
Destekle Değiştir’in başarısına tanıklık edebilirsiniz. 

WINGS-DAFNE Akran Öğrenme Etkinliği
Gerçekleşti

WINGS (Worldwide Initiative for Grantmaker Support) ve
DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe)
tarafından düzenlenen ve filantropi alanında altyapı
güçlendirme çalışmaları yapan kuruluşları bir araya getiren
akran öğrenme etkinliği 15-17 Temmuz tarihleri arasında
Madrid’de gerçekleştirildi. Akran öğrenme etkinliğinin,
filantropi alanında çalışan kuruluşların yarattıkları etkiyi
ölçmelerine yarayacak bir çerçeve oluşturulması için
yapılacak bir dizi çalışmanın ilk adımı olması planlanıyor.
WINGS ve DAFNE üyesi olan TÜSEV, bu etkinliğe katılarak
filantropi alanında çalışan kuruluşlarla deneyim
paylaşımında bulundu. 

CIVICUS 2015 Sivil Toplumun Durumu
Raporu Yayınlandı 

Sivil toplumun içerisinde bulunduğu durumu analiz etmek
amacıyla CIVICUS tarafından hazırlanan “2015 Sivil
Toplumun Durumu Raporu” (State of Civil Society Report)
yayınlandı. Her yıl farklı bir tema ile hazırlanan raporun bu
yılki teması sivil toplumun kaynak bulmada karşılaştığı
zorluklar ve fırsatlar olarak belirlendi. TÜSEV’in Türkiye
bölümünün yazılmasına katkıda bulunduğu raporda ayrıca,
küresel krizlere karşı sivil toplumun duruşu, protesto
eğilimleri, sivil özgürlüklere karşı tehditler ve sivil toplumda
yeni yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. 165
ülkeden CIVICUS üyelerinin katkı sağladığı raporda, sivil
özgürlüklere karşı tehditler ve kaynaklara erişim ile ilgili
engeller, en önemli küresel sorun alanları olarak ortaya
çıkıyor. 

TACSO Türkiye 4. UDK Toplantısı Yapıldı

Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek projesi (TACSO
Türkiye) dördüncü Ulusal Danışma Kurulu (UDK) Toplantısı,
TÜSEV’in de aralarında bulunduğu 19 üye kuruluştan 27
temsilcinin katılımıyla, 1 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında TACSO etkinliklerinin
aktarılmasının yanı sıra UDK üyeleri, Genişleme Bölgesinde
Sivil Topluma Destek Rehberlerine göre Türkiye’de sivil
toplumun gelişimine ilişkin yorum ve önerilerini paylaştılar.
TÜSEV, Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın
İzlenmesi Projesi kapsamında yayınladığı 2014 Türkiye
Raporu bulgularını içeren bir sunum ile toplantıya katkı
sağladı. 

Türkiye’deki Sivil
Toplum Kuruluşları için
Fon Rehberi Güncellendi

Sivil Toplum Kuruluşları
için Teknik Destek projesi
(TACSO Türkiye)
tarafından Türkiye’de farklı
alanlarda çalışan STK’ların
faaliyetlerine destek olmak
amacıyla 2012 yılında
hazırlanan ve bir başvuru
kaynağı niteliği taşıyan
“Türkiye’deki Sivil Toplum
Kuruluşları için Fon
Rehberi” adlı yayın
güncellendi. Ulusal ve
uluslararası alanlarda
STK’lara fon sağlayan
birçok kurum ve kuruluş
incelenerek hazırlanan ve
farklı kategoriler altında
derlenen rehberi bu
linkten indirebilirsiniz. 

Sosyal Kuluçka Merkezi
Yeni Dönem Başvuruları
Başladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi
bünyesindeki Sivil Toplum
Çalışmaları Merkezi
(STÇM) çatısı altında
faaliyet gösteren Bilgi
Sosyal Kuluçka Merkezi
(Kuluçka), İstanbul’da hak
temelli çalışan STK ve
yurttaş girişimlerinin
kapasite gelişimlerine
destek oluyor. Bu
kapsamda Ekim 2015-Mart
2016 dönemi için Destek
Programı başvuruları
başladı. Açık olan çağrıya
cevap veren 10 sivil
girişime ofis alanı ve
üniversite altyapısı
(internet, toplantı salonu,
kütüphane imkanları,
yemek, vb.) mentorluk,
ihtiyaç temelli eğitim ve
atölyeler ve akademik
destek imkanları
sağlanacak. Son başvuru
tarihi 24 Ağustos 2015
olan programın başvuru
formuna buradan
ulaşabilirsiniz. 

C20 Türkiye Zirvesi
Başvuruları Uzatıldı

Dünyanın dört bir
tarafından 400’ü aşkın STK
temsilcisinin katılımıyla
15-16 Eylül tarihlerinde
Boğaziçi Üniversitesi’nde
gerçekleştirilecek olan C20
Zirvesi, sivil toplumun
G20’ye yönelik politika
önerilerinin
şekillendirilmesi amacıyla
uzman konuşmacı ve
misafirleri, interaktif
yöntemler eşliğinde bir
araya getirecek. C20
Zirvesi katılımcılarından,
15-16 Kasım’da Antalya’da
düzenlenecek G20 Liderler
Zirvesi’nden önce karar
vericilere sunulacak olan
C20 Bildirgesi’nin finalize
edilmesi konusunda katkı
sunmaları bekleniyor.
Zirveye katılmak için son
başvuru tarihi 7 Ağustos’a
kadar uzatıldı. Detaylı bilgi
almak ve başvuru yapmak
için bu linki
tıklayabilirsiniz. 

Kaynak Geliştirmede
Yeni Eğilimler Eğitimi 

Fundraising Okulu ve Kadir
Has Üniversitesi Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi 12
Ağustos 2015 tarihinde
“Kaynak Geliştirmede Yeni
Eğilimler ve Kaynak
Geliştirme Hikâyeleri
Eğitimi” düzenliyor.
Fundraising Okulu
eğitmenleri ve mezunları
tarafından verilecek eğitim
Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü Galata
salonunda gerçekleşecek.
Katılımın ücretsiz olduğu
eğitim hakkında detaylı
bilgi ve katılım talebi için
bilgi@fundraisingokulu.org
adresine e-posta
gönderebilirsiniz. 

Çelikel Eğitim Vakfı: Alev Topları Programı Başvuruları Başladı

Çelikel Eğitim Vakfı’nın “Bugünün Kıvılcımları, Yarının Alev Topları” söylemiyle 2012 yılında
hayat verdiği Alev Topları Programı’na 2015 yılı için başvurular başladı. Programda, maddi
desteğin yanı sıra kişisel ve sosyal gelişim fırsatlarıyla öğrencilerin tüm yaşamını saran bir
anlayış hakim. Temel koşul ise, 2015 ÖSYS kontenjanları dahilinde İstanbul’daki devlet
üniversitelerinin lisans programları ile vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına
kayıt hakkı kazanmak. Son başvuru tarihi 30 Ağustos 2015 olan program hakkında deatylı
bilgi için lütfen tıklayınız.

Darüşşafaka Cemiyeti: Bazı Harcamalar #OlmasadaOlur ama
Eğitim Olmazsa Olmaz!

Toplumun her kesiminin desteğiyle babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu
yetersiz çocuklara eğitimle yeni bir yaşam armağan eden Darüşşafaka, yepyeni bir bağış
kampanyasına imza attı. Kampanya, kamuoyuna “Bazı harcamalar #OlmasadaOlur ama
eğitim olmazsa olmaz!” diye sesleniyor. Düzenli bağışların öneminin altını çizen “Olmasa da
Olur” kampanyası, insanların bazı küçük şeylerden vazgeçerek bir çocuğun eğitimine destek
olabilecekleri ve onun hayatında fark yaratabilecekleri ana fikri üzerine kurulu. Kampanya,
sosyal medyada #OlmasadaOlur hashtag’i üzerinden ilerliyor. Detaylı bilgi için:
www.darussafaka.org

Genç Hayat Vakfı: "Ben de Varım!" Proje Filmi Yayınlandı

Genç Hayat Vakfı'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında;
JP Morgan Vakfı ve Garanti Bankası desteğiyle yürüttüğü "Ben de Varım!" projesi, Kız Teknik
ve Meslek Liselerindeki öğrencilerin sosyal kimlik algısı, toplumsal rol ve sorumluluklarının
sağlıklı gelişimini destekleyen bir projedir. Proje, ergenlik dönemindeki gençlerin, cinsiyet
temelli bir bakış açısı geliştirmeleri yerine insan olma ortak paydasında; iletişim kurma
becerisine sahip, hak ve sorumlulukları gözeten bir yaklaşımla kendilerini geliştirerek
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sosyal yaşama yerleşmesini temel alıyor. "Ben de Varım!"
projesinin kısa filmini bu linkten izleyebilirsiniz. 

Koruncuk Vakfı: BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddelerini
Hatırlayalım

Koruncuk Vakfı'nın kurucu üyesi olduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu bu sene
“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin temel maddelerini hatırlatmayı amaçlıyor.
Her çocuğun başta yaşama, beslenme, korunma, barınma ve eğitim hakkına sahip olduğunu
gözeten, hak ihlallerinin önlenmesi için bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları
yapan, tüm çocukların fırsat eşitliğine dayanılarak özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için
çalışan Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu yarının yepyeni bir başlangıç olması dileğiyle
kamuoyuna sesleniyor. Platform hakkında bilgi için www.cocukhaklarinikorumaplatformu.org
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sabancı Vakfı Hibe Programları ile 2015 Yılında 10 Yeni Projeye
Destek Veriyor

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında bu yıl destek vereceği yeni projelerini açıkladı.
Kadın, genç ve engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarını destekleyen
Sabancı Vakfı, 2015’te 10 yeni projeye daha hibe verecek. Sabancı Vakfı Hibe Programları
kapsamında 8 yıl içinde 119 projeye verilen hibe tutarı 11 milyon TL’yi aştı. Hibe alacak yeni
projeler arasında, erken yaşta evliliklerle mücadeleden engellilere yönelik ayrımcılıkla
mücadeleye ve gençlerin sanat yoluyla topluma katılımına kadar farklı toplumsal konulara
çözüm arayan çalışmalar yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 

 

http://www.tusev.org.tr/
https://twitter.com/TUSEV
https://www.facebook.com/tusevtr
mailto:info@tusev.org.tr
http://www.degisimicinbagis.org/usrfiles/tusev_dd_guncellemedosyasi_30.07.15_web.pdf
http://civicus.org/images/StateOfCivilSocietyFullReport2015.pdf
http://civicus.org/images/StateOfCivilSocietyFullReport2015.pdf
http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi
http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi
http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi/2014-turkiye-raporu-yayinlandi
http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi/2014-turkiye-raporu-yayinlandi
http://tacso.org/doc/TuRKiYE_DEKI_STK_LAR_iciN_FON_REHBERi.pdf
http://tacso.org/doc/TuRKiYE_DEKI_STK_LAR_iciN_FON_REHBERi.pdf
http://www.sosyalkulucka.bilgi.edu.tr/
http://www.c20turkey.org/
mailto:bilgi@fundraisingokulu.org
http://celikelegitimvakfi.org/pages/1615/1614/t/tr-TR/Basvuru_ve_Kabul_Kilavuzu.aspx
http://www.darussafaka.org/
http://youtu.be/SLchLKMyhkc
http://www.cocukhaklarinikorumaplatformu.org/
http://www.sabancivakfi.org/sayfa/2015-secilen-projeler
http://www.degisimicinbagis.org/
http://tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/sivil-toplumun-gelisimi-icin-elverisli-ortamin-izlenmesi-projesi
http://www.siviltoplum-kamu.org/
http://tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/sivil-toplum-izleme-raporu-1
http://www.sosyalgirisim.org/
http://tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/tusev-atolye
http://www.ngi3d.com/mail/sablonlar/dib33/unsub.htm

	Local Disk
	C:\Users\cem\Desktop\t93.htm


