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Sivil Toplum Kanunu Çıkarılması

Aralık 2015’te yayınlanan 64. Hükümet 2016 Eylem Planı’nda, sivil toplumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair bir
çerçeve kanun çıkarılması maddesine yer verildi. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilecek reformlar bölümünde temel hak ve
hürriyetler alanında yapılacak icraatlar arasında bulunan “Sivil Toplum Kanunu çıkarılması” maddesi kapsamında, “sivil
toplum kuruluşlarının hukuki statülerinin, kurumsal yapılarının, faaliyetlerinin, kamu kurumları ile ilişkilerinin ve mali
kaynaklarının düzenlenmesinin sağlanmasının” hedeflendiği belirtiliyor. Eylem Planı metnine göre kanunun çıkarılmasından
İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili STK’lar da ilgili diğer kurumlar olarak süreçte yer
alacaktır. TÜSEV, konuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olarak önümüzdeki dönemde gündeme gelecek gelişmeleri iletişim
kanalları üzerinden sivil toplum kuruluşları ile paylaşmaya devam edecektir. Eylem Planı kitapçığına ulaşmak için
lütfen tıklayınız.

 

TÜSEV İletişim Koordinatörü Arıyor

İletişim Koordinatörü pozisyonu ile ilgilenen adayların
başvurularını en geç 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat
18.00'e kadar, e-posta konu başlığına “İletişim
Koordinatörü” yazarak TÜSEV’e göndermeleri
gerekmektedir. Başvuru koşulları ve sürecine ilişkin
bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Yalnızca başvuru için
istenen dokümanları eksiksiz gönderen ve ön elemeyi
geçen adaylarla iletişime geçilecektir. 

Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014
Medya Yansımaları 

TÜSEV, Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014 bulgularını
medya mensuplarıyla paylaşarak kamuoyuna duyurmaya
devam ediyor. Bu kapsamda, TÜSEV Genel Sekreteri Başak
Ersen’in kaleme aldığı görüş yazısı 4 Şubat tarihinde Al
Jazeera Türk’te yayınlandı. Rapor bulgularının yanında
Türkiye'de sivil toplumun son 10 yılına yönelik
değerlendirmeleri de içeren kapsamlı
yazıyı buradan okuyabilirsiniz. 15 Şubat tarihinde
Cumhuriyet Gazetesi’nden Şehriban Kıraç ile
gerçekleştirilen röportaja ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Destekle Değiştir 24 Mart’ta Pera
Müzesi’nde

TÜSEV, dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan ve
“Giving Circle” olarak bilinen uluslararası modelin Türkiye
uygulamasını “Destekle Değiştir” adıyla ilk kez 2014 yılında
hayata geçirdi. Destekle Değiştir etkinliklerinin
dördüncüsü,24 Mart tarihinde İstanbul’da Pera Müzesi’nde
gerçekleştirilecek. Bu model sayesinde, toplumsal değişime
önem veren bireyler, fon kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil
toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim
yaratan projeleri tanıma fırsatı yakalayacaklar. Daha önce
Destekle Değiştir etkinliğinde projelerini sunan STK’ların
geçtiğimiz on iki ayda neler yaptığını öğrenebileceğiniz
proje güncellemelerini buradan okuyabilir, Destekle
Değiştir’in etkisini anlatan videoyu buradan izleyebilirsiniz. 

Sivil Toplum İzleme Matrisi Türkiye 2014
Raporu Türkçe Çevirisi Yayınlandı 

TÜSEV’in, Türkiye’deki uygulamasından sorumlu olduğu
“Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi
Projesi” kapsamında hazırlanan Sivil Toplum İzleme Matrisi
Türkiye 2014 Raporu’nun Türkçe çevirisi 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 incelendi. STK temsilcilerinin Türkiye’deki
yasal ortam ile ilgili görüş ve deneyimlerini paylaştığı
anketin sonuçlarına raporun ilgili bölümlerinde yer
verildi.Raporu buradan indirebilirsiniz. 

Yurttaşların Hak ve
Yükümlülükleri
Konusunda Çalışan
Kuruluşların
Haritalandırılması

Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi (STGM) 2014
yılından bu yana,
Yurttaşların
Bilgilendirilmesi, Rehberlik
ve Danışmanlık ile
Doğrudan Destek
Hizmetlerinin
Güçlendirilmesi Projesi’ni
(Triple A Project)
yürütüyor. Proje ile
Türkiye’de yurttaşların hak
ve yükümlülükleri
konusunda çalışan
kuruluşların
haritalandırılması ve bu
kuruluşlar arasında bir
iletişim bağı kurulması
hedefleniyor. Böylece,
yurttaşların bir sorunla
karşılaştıklarında bilgi
edinebilecekleri,
danışabilecekleri, yardım
alabilecekleri STK’lara
rahat ulaşması
amaçlanıyor. Bu amaçla
hazırlanan anket
vasıtasıyla, konu ile ilgili
hizmet veren STK’lar ve
projelerin belirlenmesi
planlanıyor. Kuruluşların
tespit edilmesinin ardından
yurttaşların bu kuruluşlara
ulaşmasını sağlayacak, web
üzerinden çalışacak bir veri
tabanı oluşturulacaktır.
Çalışmaya bu
link üzerindeki anketi
doldurarak katkıda
bulunabilirsiniz. 

Uluslararası Af
Örgütü’nden Yeni Rapor:
Dünyada İnsan
Haklarının Durumu 

Uluslararası Af Örgütü, her
yıl dünya çapındaki insan
hakları ihlallerini mercek
altına aldığı yıllık
raporu Dünyada İnsan
Haklarının Durumu’nu
yayımladı. 2015 yılında
160 ülkedeki insan hakları
temelli kaygıların dile
getirildiği raporda,
dünyanın çeşitli
bölgelerinde yaşanan
şiddet olaylarına, ifade
özgürlüğü üzerindeki
baskılara, insan hakları
ihlallerine ve küresel
mülteci krizine dikkat
çekildi. Raporun bulguları,
düzenlenen basın
toplantısıyla kamuoyuyla
paylaşıldı. Raporu indirmek
için tıklayınız.

KUSIF Sosyal Etki
Ölçümleme Kılavuzu
Yayınlandı 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki
Forumu (KUSIF) tarafından
hazırlanan Sosyal Etki
Ölçümlemesi
Kılavuzuyayınlandı.
“Türkiye’de Sosyal Etki
Ölçümlemesi: Sivil Toplum
Kuruluşları” adlı projenin
çıktısı olan kılavuz kitapta,
sivil toplum kuruluşlarının
ve fon veren kuruluşların
etkilerini artırmak için
sosyal etki ölçümlemesi
yapmasının önemine
değiniliyor, iyi etki
ölçümleme pratiklerinin
teşvik edilmesi
amaçlanıyor. Üç bölümden
oluşan kılavuzda “sosyal
etki” kavramı tüm
boyutlarıyla ele alınarak
“KUSIF 4 Adım Yaklaşımı”
adıyla, sosyal etki ölçümü
sırasında izlenecek adımlar
tanıtılıyor. Kılavuzu
indirmek için tıklayınız.

AB ve Kalkınma
Ajanslarına Yönelik Proje
Hazırlama ve Bütçeleme
Teknikleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi
STK Eğitim ve Araştırma
Birimi’nin hazırladığı “AB ve
Kalkınma Ajanslarına
Yönelik Proje Hazırlama ve
Bütçeleme Teknikleri” 
Ocak 2016 tarihinde
yayınlandı. STK
Çalışmaları-Eğitim Kitapları
Dizisi kapsamında
hazırlanan kitap; STK’ların,
KOBİ’lerin ve
kooperatiflerin Avrupa
Birliği, Kalkınma Ajansları
ve fon veren diğer ulusal
ve uluslararası kurumlara
yönelik projelerini
yazabilmeleri için gerekli
bilgileri ve yöntemi
tanıtmayı amaçlıyor. Kitabı
incelemek için tıklayınız.

Darüşşafaka Giriş Sınavı'na Başvurular Başladı

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve
yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2016 yılı sınavı, 29 Mayıs 2016
Pazar günü saat 10.00’da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan ve gerekli
koşulları karşılayan öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı
elde edecek. Sınavla ilgili detaylı bilgi için darussafaka.org’u ziyaret edebilirsiniz.

İKSV Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama Raporu Yayımlandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki beşinci
raporu, “Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama” başlığı ile yayımlandı. Raporun, kültürü yerel
yönetimlerin planlama süreçlerine dahil ederken kılavuzluk edecek bir referans belgesi olması
amaçlanıyor. Yerel yönetimlerde kültürel planlama konusuna bir giriş niteliği taşıyan Raporu,
geleceğin kentlerini planlayan ve kültür politikalarını belirleyen yerel yönetimlere, yaratıcı
kültür alanları ve sürdürülebilir kentler yaratma yolunda yardımcı olmayı hedefliyor. Raporun
tamamını bu linkten indirebilirsiniz.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı Yedinci Sezonu Devam
Ediyor

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini”
anlattığı Fark Yaratanlar programı, yedinci sezonuyla devam ediyor. Yedinci sezonun
dokuzuncu Fark Yaratan’ı, demokratik süreçlerin pekiştirilmesi ve geliştirilmesinde ilk adım
olan adil, güvenilir ve şeffaf seçimler için 45 ilde gönüllü, tarafsız, partiler üstü ve sivil seçim
gözlemciliği yapan Oy ve Ötesi Derneği oldu. Sercan Çelebi ve arkadaşlarının seçim
süreçlerinde katılımcı demokrasi anlayışını zedeleyecek iddiaların oluşmasını engellemek ve
vatandaşlık bilincini geliştirmek amacıyla kurduğu Oy ve Ötesi Derneği’ni daha yakından
tanımak için tıklayınız.

TEMA Vakfı’ndan Sürdürülebilirlik Hedeflerine “Yeşil Yaka”
Desteği

TEMA Vakfı, Baltaş Grubu ile birlikte özel sektör çalışanlarına yönelik “Yeşil Yaka” programını
geliştirdi. Özel sektör çalışanlarının karar ve tercihleriyle dünyayı tüketmenin önüne geçmeye
katkıda bulunma olanağına sahip gruplardan biri olduğu gerçeğinden hareketle geliştirilen
Yeşil Yaka programının amacı, çalışanların sürdürülebilirlik felsefesini anlayarak
içselleştirmeleri ve kurumlarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında liderlik rolünü
üstlenmeleridir. Üç temel bölümden oluşan programda,  yeryüzündeki yaşamın işleyişi,  insan-
doğa arasındaki ilişki ve sürdürülebilir yaşamın somut adımları anlatılacak. Detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Vehbi Koç Vakfı Ev Sahipliğinde Panel: Türkiye’de Göçmen ve
Kadın Olmak 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Vehbi Koç Vakfı ev sahipliğinde, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nün ardından Türkiye’de göçmen kadın olma deneyimini konuşmak üzere bir
panel düzenliyor. Panelde, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetin göçmen kadınlar
açısından değerlendirilmesi ve Türkiye’de kadın ve göçmen olma hallerini farklı boyutlarıyla ele
alınması amaçlanıyor. İKGV uzmanlarının konuyla ilgili araştırma bulgularını sunacağı ve
deneyimlerini paylaşacağı Panelde, konuşmacı olarak yer alan Suriyeli mülteci kadınlar
karşılaştıkları sorunları ve çözüm taleplerini dile getirecekler. Detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
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