2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Sivil Toplum Kuruluşları İle İlgili Bölüm
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili bölüme yer verilmiştir.2019 yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının tamamına buradan, TÜSEV tarafından derlenen Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili bölüme
ise buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV 2018 Yılı İkinci Olağan Mütevelliler Heyeti
Toplantısı Gerçekleşti

Dünyada Filantropinin Durumu: Eğilimler, Fırsatlar
ve Zorluklar Paneli Gerçekleşti

TÜSEV 2018 yılı ikinci olağan Mütevelliler Heyeti toplantısı 5 Kasım
Çarşamba günü TÜSEV Merkezinde gerçekleşti. Toplantıda TÜSEV
2019 yılı çalışma programı ve taslak bütçesi Mütevelliler Heyeti
üyelerine sunularak kabul edildi.

TÜSEV’in 25. yıl faaliyetleri kapsamında, küresel ﬁlantropi alanının
önde gelen isimlerinden Dr. Atallah Kuttab‘ın katılımıyla düzenlediği
Dünyada Filantropinin Durumu: Eğilimler, Fırsatlar ve
Zorluklar paneli 28 Kasım’da gerçekleşti. Ürdün’de faaliyet
gösteren SAANED for Philanthropy Advisory in the Arab Region’ın
Kurucu Başkanı ve TÜSEV'in de üyeleri arasında yer aldığı
Worldwide Initiative for Grantmaker Support’un (WINGS) Emeritus
Başkanı olan Dr. Kuttab panelde, ﬁlantropi alanındaki eğilimler ve
farklı aktörlerin yaklaşımları, bağışçılık kültürünün gelişimi ve yeni
modeller ile sivil alanın daralmasının etkilerini ele aldı. Etkinlikten
öne çıkan noktaların derlendiği özel bülten için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 6.
Dönemi Başvuru Süresi Uzatıldı
TÜSEV’in, Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılından bu
yana, ﬁlantropi ve bağışçılık alanlarında bilgi ve becerilerini
geliştirip alanın gelişimine katkı sunmak isteyen sivil toplum
kuruluşu çalışanlarına yönelik olarak yürüttüğü Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın altıncı dönem başvuru süresi
uzatıldı. Yapılacak değerlendirme sonucunda 15 sivil toplum
profesyonelinin kabul edileceği programa katılmak isteyenlerin
başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ile birlikte 14
Aralık Cuma günü saat 18:00’e kadar
degisimicinbagis@tusev.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor.
Program hakkında bilgiye, başvuru koşullarına ve başvuru formuna
buradan ulaşabilirsiniz.

Dünyada Gönüllülüğün
Durumu 2018 Raporu
Yayımlandı
Birleşmiş Milletler Gönüllüleri
Programı (United Nations
Volunteers) tarafından
hazırlanan Dünyada
Gönüllülüğün Durumu 2018
Raporu (State of the World’s
Volunteerism: The Thread that
Binds) yayımlandı.
Gönüllülerin toplumların
gelişiminde aktif rol
oynadıklarının altını çizen
rapor, beş kıtada
gerçekleştirilen kapsamlı bir
çalışma aracılığıyla
toplumların gönüllülüğe bakış
açılarını inceliyor. Devletlerin
ve kalkınma ortaklarının
gönüllülük faaliyetlerini teşvik
etmeye yönelik çalışmalarının
ve gönüllülüğü bir problemle
baş etme aracı yerine
problemi engelleme aracı
olarak kullanmalarının
önemine değinen, İngilizce
dilinde hazırlanmış rapora
buradan ulaşabilirsiniz.

Demokrasi ve İnsan Hakları
için Avrupa Aracı Hibe
Programı Küresel Çağrısı
Yayımlandı
Bir Avrupa Birliği programı
olan Demokrasi ve İnsan
Hakları için Avrupa Aracı
küresel çağrısı yayımlandı.
Demokrasi ve insan haklarının
sivil toplum girişimleri
aracılığıyla
yaygınlaştırılmasını
amaçlayan hibe programı
aracılığıyla bu sene;
ayrımcılığa uğrayan
LGBTİ’lerin hakları alanında
çalışan sivil toplum kuruluşları
ve hak savunucuları, küresel
alanda idam cezasının
kaldırılması yönünde
yürütülen sivil toplum
faaliyetleri ve dijital
teknolojiler yardımıyla
aktivizmi ve katılımcılığı
destekleyen projeler
desteklenecek. Son başvuru
tarihi 21 Aralık 2018 olarak
belirlenen hibe programı ile
ilgili detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Sosyal Kooperatifçilik: Yasal Mevzuat Açısından
Avrupa Birliği Örnekleri ve Türkiye'deki Gelişmeler
Bilgi Notu Yayımlandı
TÜSEV Atölye kapsamında hazırlanan Sosyal Kooperatifçilik: Yasal
Mevzuat Açısından Avrupa Birliği Örnekleri ve Türkiye'deki
Gelişmeler bilgi notu yayımlandı. Sosyal hizmetlerin geliştirilmesi
ve istihdama katılımın desteklenmesi açısından sosyal ekonomi
alanında öne çıkan aktörlerden biri olan ve bir sosyal girişimcilik
modeli olarak kabul edilen sosyal kooperatiﬂerin incelendiği bilgi
notunda sosyal kooperatifçiliğin Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ve
Türkiye'deki uygulamaları, yasal çerçevesi ve mevcut veriler
değerlendirildi. Türkiye'de sosyal kooperatifçiliğin geliştirilmesi
yönündeki girişimler ve alandaki gelişmelerin de özetlendiği bilgi
notunu bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Eğitim Reformu Girişimi,
Eğitim İzleme Raporu
2017-2018’i Yayımladı

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi
2019 Dönemi Başvuruları
Açıldı

Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
değerlediği Eğitim İzleme
Raporu’nun on birincisini
yayımladı. Kapsayıcı eğitim
politikalarına duyulan
gereksinimi ve çocuğun iyi
olma hali yaklaşımının politika
ve uygulamalara rehberlik
etmesinin önemini vurgulayan
rapor, eğitime ayrılan
kaynaklara ve erişime, güncel
öğretmen politikalarına,
eğitimin içeriğine, eğitim
ortamlarına ve eğitimin
çıktılarına yönelik bilgi
sunuyor. Öğrenimini
tamamlamış ya da
sürdürmekte olan gençlerin
istihdam durumları, değerleri,
siyasi katılım durumları gibi
göstergelerin de incelendiği
raporu bu bağlantıdan
inceleyebilirsiniz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde
Sivil Toplum Çalışmaları
Merkezi bünyesinde
faaliyetlerine devam eden
Bilgi Sosyal Kuluçka
Merkezi’nin zarar görebilir ve
hassas gruplar alanında
çalışan sivil toplum
kuruluşlarının ve yurttaş
girişimlerinin önceliklerini
belirlemelerini sağlayarak
kurumsal kapasitelerini
geliştirmek amacıyla
yürüttüğü programın 2019
dönemi başvuruları açıldı.
Kuruluşların kendilerine
odaklanmaları sağlanarak
hem kurum içinde sorun
çözme yetilerinin
geliştirilmesi, hem de örgütsel
gelişimlerinin
desteklenmesinin hedeﬂendiği
program için son başvuru
tarihi 17 Aralık 2018 olarak
belirlendi. Detaylı bilgi ve
başvuru için tıklayınız.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Düzenlediği 38. İstanbul Film Festivali'ne
Başvurular Başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 2019 yılında 38. kez düzenleyeceği İstanbul Film Festivali’ne
başvurular başladı. Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden Türkiye sinemasının en yeni
yapımlarına, klasiklerden yeni keşiﬂere, efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtlara ve kült ﬁlmlere;
söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetleriyle 5-16 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek festivalde
Türkiye Sineması bölümündeki ﬁlmler Ulusal Yarışma, Yarışma Dışı, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal
Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Sakıp Sabancı’nın İzinde, Genç Sanatçıları Ödüllendirmeye Devam
Ediyor
Merhum Sakıp Sabancı’nın sanatçıların başarılarını ödüllendirmek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve
Sabancı Vakfı’nın devam ettirdiği “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 25’inci kez sahiplerini buldu. Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç derece
ile mezun olan genç sanatçılara ödüllerinin takdim edildiği törende 9 başarılı öğrenciye toplam 240
Cumhuriyet Altını değerinde Türk Lirası ödül verildi. Tören, ödüllerin 25 yıllık yolculuğunu anlatan bir
sergiye de ev sahipliği yaptı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 2018 Onur Ödülü Altın Madalyası Ayşegül
Sarıca’nın Oldu
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından 1989 yılından beri her yıl çok sesli müziğe hizmet edenlere
verilen Onur Ödülü Altın Madalyası bu yıl Ayşegül Sarıca’nın oldu. “Gerek solist gerekse oda müziği
topluluğu yorumcusu olarak yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği çalışmalar ve elde ettiği başarılar,
aldığı ödüllerle ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş olması, örnek kişiliği ve yetiştirdiği öğrencilerle
Türkiye’de ve uluslararası alanda klasik müziğin gelişimine sağladığı yararlar” göz önünde bulundurularak,
Vakıf Kurullarının oy birliği ile ödüle layık görülen Sarıca’nın madalyası 6 Aralık tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığı Şura Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde kendisine takdim edildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı #BenNedenYokum Kampanyasını Gerçekleştirdi
Otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak için faaliyetler gerçekleştiren Tohum Otizm
Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli çocukların eğitim hakkına erişimlerine dair farkındalık
yaratmak amacıyla #BenNedenYokum kampanyasını hayata geçirdi. Türkiye’de engelli çocukların
%89,3’ünün çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemediğini ve eğitim hakkından mahrum kaldığını aktaran
Tohum Otizm Vakfı, 3 Aralık gününde sosyal medya üzerinden yürüttüğü kampanya ile herkesi engelli
çocukların eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanabilmeleri için destek olmaya davet etti. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Tekirdağ Fibria Öğrenim Birimi Açıldı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) eğitim desteğini ulaştırmak amacı ile hayata geçirdiği eğitim
birimlerinden bir yenisi Tekirdağ’da açıldı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Fibria ve Lila
Group’un bağışlarıyla açılan TEGV Tekirdağ Fibria Öğrenim Birimi’nde, tasarım ve beceri atölyesi, kodlama
etkinliği, düşler atölyesi ve drama atölyesi gibi etkinliklerle yılda 2000 çocuk eğitim desteği alacak. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

