Avrupa Komisyonu 2018 Türkiye Raporu Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 Türkiye Raporu Nisan 2018’de yayımlandı. Raporun tamamına buradan, TÜSEV tarafından
derlenen sivil toplumu ilgilendiren maddelerin yer aldığı belgeye ise buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV 2018 Yılı Mütevelliler Heyeti Toplantısı
Gerçekleşti
TÜSEV 2018 Mütevelliler Heyeti toplantısı 24 Nisan 2018 tarihinde
Sabancı Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda 2017 yılı
faaliyetleri ve mali durumu ile 2018 yılı çalışma programı sunuldu,
çalışma programı ve tahmini bütçesi kabul edildi. Yapılan
seçimlerde; Yönetim Kurulu Başkanlığına Deniz Ataç, Yönetim
Kurulu üyeliklerine Alparslan Tansuğ, Bahadır Kaleağası, Candan
Fetvacı, Erdal Yıldırım, Gün Han Başik, Hasan Süel, Mine Yıldız
Günay, Prof. Dr. Öner Günçavdı, Selim Güven ve Zerrin Koyunsağan
ile Denetçiler Kurulu’na Altan Edis, Canan Ercan Çelik ve Sait
Tosyalı seçildiler. Toplantıyla ilgili detaylı bilgiye ve TÜSEV’in 2017
yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerin yer aldığı yıllık Faaliyet
Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Vergi Uygulamaları
ve Kamu Yararı Statüsü: Mevcut Durum ve Öneriler
Raporu Yayımlandı
TÜSEV’in sivil toplumu ilgilendiren mali mevzuatı iyileştirmek
amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan Vakıf ve
Dernekleri İlgilendiren Vergi Uygulamaları ve Kamu Yararı Statüsü:
Mevcut Durum ve Öneriler Raporu yayımlandı. Türkiye’de vakıf ve
derneklerin tabi olduğu mali mevzuatın durumunu inceleyen ve
iyileştirme önerileri sunan rapor, STK’ları ilgilendiren vergi
düzenlemeleri ve uygulamaları ile Vergi Muaﬁyeti ve Kamu Yararı
Statülerine ilişkin detaylı değerlendirmeler de içeriyor. Ayrıntılı bilgi
ve raporu incelemek için tıklayınız.

Destekle Değiştir Projeleri Ne Aşamada?
TÜSEV’in Katkı Sağladığı Küresel Filantropi Ortamı
Endeksi 2018 Yayımlandı
Indiana University Lilly Family School of Philanthropy tarafından
hazırlanan ve TÜSEV’in Türkiye bölümüne katkı sağladığı Küresel
Filantropi Ortamı Endeksi 2018 (Global Philanthropy Environment
Index 2018) yayımlandı. Bu alanda yapılan en kapsamlı araştırma
olarak kabul edilen ve 79 ülkede ﬁlantropi ortamını karşılaştırmalı
olarak sunan raporda, bağışçılığı ilgilendiren politikalar ile yasal,
mali ve kurumsal faktörlerin yanı sıra bağış yapma eğilimlerini
etkileyen sosyal ve kültürel sebeplere de yer veriliyor. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

TÜSEV’in Değişim İçin Bağış Projesi kapsamında, dünyanın farklı
ülkelerinde başarıyla uygulanan “Giving Circle” modelinden, The
Funding Network’ün teknik desteği ile adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in 10 Ekim 2017 tarihinde
İstanbul’da düzenlenen etkinliğinin güncelleme raporu yayımlandı.
Etkinliğe katılan Rehber Köpekler Derneği, Sulukule Gönüllüleri
Derneği ve Troya Çevre Derneği’nin etkinlikten sonraki altı ayda
kaydettikleri gelişmeleri paylaştıkları güncelleme raporunu
incelemek için tıklayınız.

Civic Freedom Monitor Türkiye Sayfası Güncellendi
TÜSEV Avrupa Konseyi Stratejik Danışma
Toplantısına Katıldı
TÜSEV, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Politik Karar Alma
Süreçlerine Sivil Katılım İlkeleri (Guidelines for Civil Participation in
Political Decision Making) ile ilgili stratejik danışma toplantısına
katıldı. 11 Nisan’da Avrupa Konseyi Paris temsilciliğinde
gerçekleşen toplantıda, Batı Balkanlar ve Avrupa Birliği’nin komşu
ülkelerindeki sivil toplum temsilcileri bir araya geldiler. Bu
ülkelerdeki sivil toplum katılımının geliştirilmesi ve izlenmesi
açısından mevcut durumun tartışıldığı toplantıda ayrıca Katılım
İlkeleri’nin uygulanması, yaygınlaştırılması ile ilgili hedeﬂer
konuşularak atılması gereken adımlar ele alındı.

Rehber Göstergelerle İstanbul
Belediyeleri Katılım ve
Kapsayıcılık Raporu
Yayımlandı
Yerel İzleme, Araştırma ve
Uygulamalar Derneği (YERELİZ) yerel yönetimin özellikle
dezavantajlı grupları dikkate
alma ve şeﬀaﬂaşma çabalarını
takip eden bir izleme
mekanizması oluşturma
doğrultusunda atılan bir adım
olan Rehber Göstergelerle
İstanbul Belediyeleri Katılım
ve Kapsayıcılık Raporu’nu
yayımladı. İstanbul’daki ilçe
belediyelerinin katılımcılık ve
kapsayıcılık derecesini kent
konseylerinin yapısı ve
stratejik planlarının içeriği
üzerinden ölçmeye çalışan
rapor, Türkiye’de yerel
yönetimlere ilişkin mevzuatta
katılımcılık açısından mevcut
olan bu iki mekanizmanın
doğru bir şekilde
kullanılmasını, yerel yönetim
alanına farklı grupların dâhil
edilmesini, katılımcı
demokrasiyi ve insan hakları
kenti anlayışını beslemesini
amaçlıyor. Raporu buradan
inceleyebilirsiniz.

STK’lar İçin Google Reklam
Bağışları Webinarı
Düzenlenecek
Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi ve TechSoup Türkiye
tarafından düzenlenen,
Google reklam bağışlarını
verimli ve etkin kullanmak,
reklam kampanyaları
geliştirerek hedef kitleyle
etkili iletişim kurmak ve yeni
bağışçılar ile gönüllüler
kazanmak konulu webinar
(internet semineri) 15 Mayıs
tarihinde gerçekleşecek.
Multiligo Dijital Pazarlama
Uzmanı Barış Yaşbala’nın
katılımıyla düzenlenecek
webinar ile ilgili detaylı bilgi
almak ve kayıt olmak için
tıklayınız.

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
veri sağlanmaktadır. TÜSEV’in Türkiye bölümünü yazdığı çalışmanın
Aralık 2017-Mart 2018 dönemine ilişkin güncelleme ve
değerlendirmeleri yayımlandı. İngilizce dilinde yayımlanan Türkiye
sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Raoul Wallenberg İnsan
Hakları Araştırmaları Hibe
Programı Duyurusu
Yayımlandı
İnsan Hakları ve insancıl
hukuk konularında araştırma
ve yayın sayısını artırmayı ve
araştırmacıları teşvik etmeyi
amaçlayan Raoul Wallenberg
Enstitüsü, İnsan Hakları
Araştırmaları Hibe Programı
duyurusunu yayımladı.
Türkiye’deki insan hakları
meselelerinden en az bir veya
birkaçını konu alması gereken
araştırma tekliﬂerinden
seçilen her bir araştırma için
verilecek en yüksek hibe
bedeli 15.000 TL olarak
açıklandı. Son başvuru tarihi
20 Mayıs 2018 olarak
belirlenen hibe programı ile
ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Gençlik ve Spor Bakanlığı
STK’lara Yönelik Proje
Çağrısını Yayımladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Gençlik Projeleri Destek
Programı kapsamında STK’lar
için proje teklif çağrısı
yayımladı. Gençlere daha iyi
hayat şartları ve yeni fırsatlar
sağlamak, gençlerin kişisel ve
sosyal gelişimlerini
desteklemek, potansiyellerini
gerçekleştirebilmelerine
imkân sağlamak, sosyal
hayatın her alanına etkin
katılımlarını artırmak amacıyla
yayımlanan teklif çağrısı
kapsamında 6 farklı alandan
seçilen projelere 10 bin ila
150 bin TL arasında destek
sağlanacak. Son başvuru
tarihi 13 Mayıs 2018 olan
programın proje çağrısı ve
başvuru koşulları hakkında
detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

22. Aydın Doğan Ödülü Arif Sağ’a Verildi
Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana kültür, sanat, edebiyat ve bilim yaratıcılarını
ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü’nün bu seneki sahibi Türk Halk Müziği sanatçısı Arif
Sağ oldu. Türk Halk Müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını yoğunlaştırarak sürdürdüğü, Anadolu
müziğinin dünyaya tanıtılmasına katkı sunduğu, eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağladığı
ve bağlama çalgısında bir ekol yarattığı için bu yıl 22. kez verilen ödüle layık görüldüğü açıklanan Sağ’a
ödülü düzenlenen törende takdim edildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fazıl Say, Darüşşafaka Cemiyeti için Konser Verdi
Dünyanın en önemli piyanist ve bestecileri arasında gösterilen Fazıl Say, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155’inci
yılı kapsamında düzenlenen bağış konserinde sahne aldı. Tüm biletlerin tükendiği konserde Say, kendi
bestelerini ve çağdaş bestecilerin eserlerini yorumladı. Konser biletlerinin satışından elde edilen bağışlarla
Türkiye’nin dört bir yanından Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na gelen, anne veya babası vefat etmiş 48
öğrencinin bir yıllık eğitim masraﬂarına destek sağlandı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Maya Vakfı, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı Sosyal Hizmet
Merkezlerini Güçlendirecek
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet Örnek ile Maya Vakfı
Genel Müdürü Dr. Julide Ergin tarafından imzaları atılan protokolle Maya Vakfı, sosyal hizmet
merkezlerinde görev yapan sosyal çalışmacıların psikososyal destek ve travma alanında güçlendirilmesi
için programlar geliştirecek ve yürütecek. Geçmiş dönemde GAP Bölgesi’ndeki Çok Amaçlı Toplum
Merkezleri (ÇATOM), Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ve yerel STK personellerine yönelik travma ve öz
bakım eğitimleri düzenleyen vakıf bu eğitimlerinin kapsamını ve içeriğini sosyal hizmet merkezlerindeki
ihtiyaç analizine göre yenileyecek. Pilot programı İstanbul’daki SHM’lerde uygulanmaya başlayacak proje,
ölçme ve değerlendirmenin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maya Vakfı tarafından eğitici
eğitimleri ile Türkiye geneline yayılacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Her Yerde Sanat Derneği, Fark Yaratanlar Programı'na Seçildi
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten 'sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini' anlattığı Fark
Yaratanlar programı, dokuzuncu sezonuyla devam ediyor. Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının
hazırlanıp internette ve televizyonda yayınlanmasıyla projelerin görünürlük kazanmasını ve izleyenlere
ilham vermesini hedeﬂeyen Fark Yaratanlar programı, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı
artırmayı amaçlıyor. Mardin’de yaşayan farklı dil, din ve kültürlerden çocukların ayrımcılıktan uzak bir
ortamda bir araya gelmeleri amacıyla kurulan Her Yerde Sanat Derneği, 2012 yılında Pınar Demiral ve
arkadaşları tarafından çocuk ve gençler için sürdürülebilir ve yaşamlarına dokunabilecek çalışmalar
yürütmek amacıyla kuruldu. Mardin’de tek seferlik bir festival ﬁkrinden yola çıkılarak kurulan dernek,
Türkiyeli ve Suriyeli çocuk ve gençleri bir araya getirerek sanatın ortak dil olduğu eğlenceli bir yaşam alanı
sunuyor. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Teknoloji Projelerine Destek Vermeye
Devam Ediyor
TTGV, ‘Teknoloji üreten Türkiye’ sloganıyla faaliyetlerine devam ediyor. 2017 yılının sonunda hayata
geçirilen ve teknoloji tabanlı erken aşama projelerin ﬁnansman desteği toplayabilmesi için başlatılan
kitlesel fonlama programı ideanest ile yeni ﬁkirlerin hayat bulmasına yardımcı olunurken, ilk dönemde
ideanest’te fon toplayan dört projeden üçü bütçe hedeﬁne ulaştı. Diğer taraftan TTGV öncelikli alanları
arasında olan eğitim konusunda başlattığı ve şu anda Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla yürütmekte olduğu
‘Yarını İnşa Et’ Programı ile lise 9-10-11. sınıf öğretmen ve öğrencilerini sağlık, çevre-enerji ve akıllı şehirler
konularında kendilerine sağlanan teknoloji kitleri ile çevrelerindeki problemlere çözüm geliştirmelerini
sağlamayı hedeﬂiyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

