Vakıﬂar Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısında Değişiklik
15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bakanlıkların Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki” 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile (Bölüm 49) Vakıﬂar Genel Müdürlüğü özerk bütçeli, bağlı bir tüzel
kişilik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Mevzuat Tablosu
Güncellendi
TÜSEV, Türkiye’deki sivil toplumu ilgilendiren mevzuata dair
gelişmeleri takip ederek yaygınlaştırmaya devam ediyor. 2001
yılından beri mevzuatta yapılan değişikliklerin listelendiği ve son
olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde güncellenen Vakıf ve Dernekleri
İlgilendiren Mevzuat Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Londra Çalışma Ziyareti Gerçekleşti
TÜSEV, Temmuz ayında Londra’daki çalışma ziyareti kapsamında
bağışçılık ve ﬁlantropi alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla
görüştü. Ziyaret kapsamında TÜSEV tarafından Destekle Değiştir
adıyla uygulanan Giving Circle adlı kolektif bağış modelini geliştiren
ve geniş bir küresel ağ tarafından uygulanmasını teşvik eden The
Funding Network’ün Nesta işbirliğiyle düzenlediği etkinliğe ve
modelin geliştirilmesi için düzenlenen çalıştaya katılım sağlandı.
Çalışma ziyaretinde ayrıca bağışçılar, şirketler ve sivil toplum
kuruluşlarıyla çalışmalar yürüten Charities Aid Foundation ile bir
araya gelinerek yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgi alındı ve
Türkiye’de sivil toplum ve bağışçılık pratikleri hakkında bilgi ve
deneyim paylaşımında bulunuldu.

Civic Freedom Monitor Türkiye Sayfası Güncellendi
Uluslararası Kâr amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ICNL) tarafından
yürütülen Civic Freedom Monitor projesi kapsamında, elli dört ülke
ve sekiz hükümetler arası kuruluş için sivil toplumu ilgilendiren
yasal mevzuatın değerlendirilmesine ve temel özgürlüklerin
kullanımı açısından gelişmelere odaklanılarak üç ayda bir güncel
bilgi sağlanmaktadır. TÜSEV’in Türkiye bölümünü yazdığı
çalışmanın Haziran 2018 tarihli güncelleme ve değerlendirmeleri
yayımlandı. İngilizce dilinde hazırlanan sayfaya bu bağlantıdan
ulaşabilirsiniz.

Civic Practices Special Edition
on Promoting Civic Space
Raporu Yayımlandı
TÜSEV’in üyeleri arasında yer
aldığı Balkan Civil Society
Development Network
(BCSDN) tarafından hazırlanan
Balkan Civic Practices Special
Edition on Promoting Civic
Space raporu yayımlandı. Batı
Balkanlar ve Türkiye’de sivil
alanın daralmasına karşı yakın
dönemde yapılan çalışmaları
konu alan rapor, bu
bölgelerde alana dair mevcut
ve gelecek dönemde ortaya
çıkması öngörülen sorunları
da ortaya koyuyor. İngilizce
yayımlanan rapora bu
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

STGM Sivil Toplum Okulu
Başvuruları Açıldı
Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi’nin (STGM) ilk uzun
dönemli eğitim programı olan
Sivil Toplum Okulu’nun (STOK)
başvuruları açıldı. Sivil toplum
kuruluşlarının savunuculuk
kapasitelerini geliştirmek ve
politika yapım süreçlerine
etkin katılımlarını sağlamak
amacıyla kurgulanan eğitim
programı kapsamında
katılımcı STK’lar ile uzmanlar
bir yıl boyunca çeşitli
başlıklarda buluşacaklar.
Programa katılım için son
başvuru tarihi 3 Eylül olarak
belirlendi. Program ile ilgili
detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV Bolu Bağışçılar Vakfı’nı Ziyaret Etti
TÜSEV, Türkiye’nin ilk bağışçılar vakfı ve TÜSEV üyesi olan Bolu
Bağışçılar Vakfı’na (BBV) 24 Temmuz tarihinde bir çalışma ziyareti
gerçekleştirdi. Çalışma ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıya,
BBV’nin kurucu üyesi Haldun Taşman, Yönetim Kurulu Başkanı
Şerafettin Erbayram, Genel Sekreteri Öznur Akkaya ve Yönetim
Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda BBV’nin yerel bağışçılık alanındaki
çalışmaları değerlendirildi, gelecek dönemde açılması planlanan
hibe programları hakkında ﬁkir alışverişinde bulunuldu. Çalışma
ziyareti ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Engelli
Kişilerin Hakları Komitesi’ne
Sunulan Rapor Türkçeye
Çevrildi
Toplumsal Haklar ve
Araştırmalar Derneği
(TOHAD), Türkiye’nin taraf
olduğu Birleşmiş Milletler
Engelli Kişilerin Hakları
Sözleşmesi kapsamında
sunmuş olduğu ilk raporun
Türkçe çevirisini Sivil Düşün
AB Programı desteğiyle
yayımladı. Türkiye’nin Engelli
Kişilerin Hakları Sözleşmesi
kapsamında yaptığı
çalışmaların özetlendiği
raporun, sivil toplum
kuruluşlarının ülke raporuna
referansla hazırlayabileceği
gölge raporları desteklemesi
amaçlanıyor. Ayrıntılı bilgi ve
raporu incelemek için
tıklayınız.

Avrupa Konseyi’nden İki Yeni
Rapor
Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Hukuk
İşleri ve İnsan Hakları
Komitesi, Avrupa Konseyi
Üyesi Devletlerde İnsan
Hakları Savunucularının
Korunması ve Avrupa Konseyi
Üyesi Devletlerde Sivil Toplum
Kuruluşlarının Faaliyetlerine
Uygulanan Yeni Kısıtlamalar
başlıklı iki yeni raporu ve
tavsiye kararlarını kabul etti.
İnsan Hakları Savunucularının
Korunması başlıklı rapor son
dönemde insan hakları
savunucularına yönelik artan
kısıtlama ve soruşturmalara
dikkat çekerken, Sivil Toplum
Kuruluşlarının Faaliyetlerine
Uygulanan Yeni Kısıtlamalar
başlıklı rapor ise, aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu 4
üye ülkede sivil toplum
kuruluşlarının faaliyetlerine
getirilen kısıtlamalara
değiniyor.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
Aydın Doğan Vakfı’nın toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma
hedeﬁyle 35’incisini düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yılki kazananları belli
oldu. Dünya çapında ün kazanmış karikatür ustaları ve sanatçıların seçici kurul üyeliği yaptığı, bugüne
kadar 137 ülkeden 8.800’ü aşkın sanatçının 85.000 civarında eserinin katıldığı yarışmada bu sene
Dokhshid Ghodratipour (İran) ve Jugoslav Vlahovic (Sırbistan) birinciliği paylaşırken, ikinci Shahrokh
Heidari (İran), üçüncü ise Krzysztof Grzondziel (Polonya) oldu. Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar teması altında
verilen özel özel ödülün Fransa’dan Bernard Bouton’a verildiği yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İKSV, Birlikte Yaşamak: Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek Raporu’nu
Yayımladı
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki yedinci raporu, Birlikte
Yaşamak: Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek yayımlandı. Kanada Trent Üniversitesi’nden Dr.
Feyzi Baban ile Wilfrid Laurier Üniversitesi’nden Dr. Kim Rygiel tarafından kaleme alınan rapor, farklı
kültürler barındıran toplumlarda, özellikle mülteci ve göçmenler ile ev sahibi nüfusun uzun vadede bir
arada yaşama pratikleri geliştirmesinde kültür ve sanatın rolüne odaklanıyor. Konuya ilişkin akademik
incelemelerin ve tartışmaların bir özetini çıkaran rapor kapsamında Avrupa ve Türkiye’den başarılı
örneklere de yer veriliyor. Kültürel çoğulculuğun geliştirilmesinde kültür ve sanatı merkeze alan yaratıcı
girişimlerin de derlendiği ve değerlendirildiği raporu bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Sabancı Vakfı’nın Desteğiyle Devam Eden Metropolis Antik Kenti’ndeki Arkeolojik
Araştırmalar 2018 Sezonuna Başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ve katkıları yanında,
Sabancı Vakfı’nın destek verdiği Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 28 yıldır tarihin bilinmeyenlerini
gün ışığına çıkarmayı sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı
uluslararası arkeoloji projesinin alan çalışmaları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında 20 Temmuz’da başladı. ‘Ana Tanrıça Kenti’ Metropolis’te bu yıl, 2015
yılında keşfedilen ve ‘Zeus Krezimos’ olarak anılan kült alanındaki kazı çalışmalarına devam edilecek.
Kutsal alanın bulunduğu teras ve devamındaki alana odaklanacak kazı çalışmalarıyla Metropolis’teki dini
yaşamı anlamaya katkı sağlayacak buluntuların elde edilmesi hedeﬂeniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TEMA Vakfı Orman Yangınlarına Dikkat Çekti
TEMA Vakfı yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekti.
Türkiye’de 16 - 23 Temmuz 2018 tarihleri arasında 33 ilde 90’dan fazla orman yangını çıktığına vurgu
yapan TEMA Vakfı, yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunun altını çizdi. Piknik ateşi
yakılması, sigara izmariti atılması gibi ihmal ve kusurlardan kaynaklanan orman yangınlarının yalnızca
ağaçlara değil ormanda yaşayan tüm canlılara zarar vererek orman ekosistemine büyük zarar verdiğinin
altı çizilirken, iklim değişikliğinin etkisiyle her geçen yıl yangın riskinin de arttığı belirtildi. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

TSÇV’nin Yürüttüğü Steptember Bu Yıl 4 Eylül’de Gerçekleşecek
Her yıl Eylül ayında 8 ülkede eşzamanlı gerçekleştirilen ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın (TSÇV)
Türkiye temsilciliğini yürüttüğü Steptember bu yıl 4 Eylül’de gerçekleşecek. Cerebral Palsy (CP) hakkında
toplumda farkındalık yaratmak üzere tasarlanan uluslararası bir bağış kampanyası olan Steptember’da
dörder kişilik takımlar halinde, günde 10.000 adım atacak katılımcılar çevrelerini de harekete geçirerek
takımları adına bağış toplayacaklar. TSÇV’nin toplanan bağışları Cerebral Palsy’li çocuklara eğitim,
psikolojik ve sosyal destek, erken müdahale danışmanlığı ve ﬁzyoterapi desteğinde kullanacağı kampanya
ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

