Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve
Geliştirilmesi Projesi Başladı
TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi Mayıs 2018 itibarıyla
başladı. 2020 yılının Mart ayına kadar sürecek proje kapsamında,
sivil toplum için elverişli yasal ve mali ortamın geliştirilmesine katkı
sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarının politika yapım ve karar
alma süreçlerine katılımının artırılması hedeﬂeniyor. Amaçları
arasında sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren yasal ve mali
mevzuat hakkında farkındalık yaratılması, sivil toplum için elverişli
ortamın izlenmesi ve geliştirilmesi ile Kamu-STK işbirliğinin
güçlendirilmesi de olan proje ile ilgili gelişmeleri www.tusev.org.tr
ve www.siviltoplum-kamu.org adreslerinden takip edebilirsiniz.

Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın
İzlenmesi Projesi 2017 Yılı Türkiye Raporu
Yayımlandı
TÜSEV’in, İzleme Matrisi metodolojisini kullanarak hazırladığı Sivil
Toplum İzleme Matrisi Türkiye 2017 Raporu İngilizce dilinde
yayımlandı. Sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamın,
özgürlüklerin temel hukuki güvenceleri, STK’ların ﬁnansal
kapasitesi ve sürdürülebilirliği için çerçeve ve Kamu-STK ilişkileri
başlıkları altında incelendiği rapora bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Çocuğa Karşı
Şiddet Durum Raporu
Yayımlandı
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek
İçin Ortaklık Ağı, Türkiye’de
Çocuğa Karşı Şiddet Durum
Raporu 2017’yi yayımladı.
Temel çerçevesini 2017
yılında düzenlenen çalıştaylar
kapsamında paylaşılan vaka
analizleri, bulgular ve verilerin
oluşturduğu rapor, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) ile
farklı bakanlıklar tarafından
yayımlanan veriler, kurum
faaliyet ve inceleme raporları,
milletvekili soru önergelerine
verilen cevaplar, gazete
haberleri ve STK’lar tarafından
hazırlanan çeşitli raporlar ile
desteklendi. Alternatif Bakım
Kurumlarında Çocuğa Karşı
Şiddet, Çocukların
Özgürlüğünden Yoksun
Bırakıldığı Ortamlarda Çocuğa
Karşı Şiddet, Aile/Ev İçinde
Çocuğa Karşı Şiddet,
Okul/Eğitim Ortamlarında
Çocuğa Karşı Şiddet ve Çocuk
İşçiliği ve Çalışma Ortamında
Çocuğa Karşı Şiddet olmak
üzere 5 ana bölümü olan ve
iyileştirme önerilerine yer
verilen rapora ulaşmak için
tıklayınız.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA
II) ve Sivil Toplum Alt Sektörü Vaka Analizi
Yayımlandı
Sivil Toplum İzleme Raporu 2016-2017 kapsamında hazırlanan
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) ve Sivil
Toplum Alt Sektörü vaka analizi yayımlandı. 2014-2020 uygulama
döneminde sivil toplumun ilk kez ayrı bir alt sektör olarak kabul
edildiği IPA II’nin incelendiği vaka analizi kapsamında Avrupa Birliği
tarafından Türkiye’de sivil toplum sektörü için belirlenen hedeﬂer,
öncelikler ve aktarılacak mali yardım ile birlikte bütüncül bir kamu
politikası oluşturulması için programlama sürecine sivil toplum
katılımı, koordinasyon ve izleme süreçleri değerlendirildi. Vaka
analizini incelemek için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Beşinci
Dönemi Tamamlandı
TÜSEV tarafından ﬁlantropinin gelişimini önemseyen ve bu alandaki
bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen sivil toplum
kuruluşu çalışanlarına yönelik olarak 2014 yılından bu yana
yürütülen Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın beşinci
dönemi tamamlandı. 17 sivil toplum profesyonelinin katılımıyla
Ocak-Haziran 2018 ayları arasında gerçekleşen altı eğitim
modülünde Türkiye’de ve dünyada ﬁlantropinin durumu ve
geleceği, bireysel bağışçılık, bağışçılarla iletişim ve dijital kaynak
geliştirme kampanyacılığı, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel
düzenlemeler, hibe verme modelleri, özel sektör-sivil toplum
işbirliği, yerel bağışçılık gibi çeşitli konular ele alındı. Program
süresince katılımcılar birbirlerinden öğrenme ve deneyim
paylaşımının yanı sıra alanda çalışan uzmanların paylaştıkları
bilgilerden faydalanma fırsatı buldular. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

WINGS’in Unlocking
Philanthropy’s Potential Raporu
Yayımlandı

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Kurumsal Hibe Programı
Başvuruları Devam Ediyor

TÜSEV’in de üyesi olduğu, 40
ülkeden 100’ün üzerinde
ﬁlantropik kuruluşu ve
ﬁlantropinin gelişimi için çalışan
destek kuruluşlarını bir araya
getiren Worldwide Initiatives for
Grantmaker Support (WINGS),
vakıﬂar, bireysel bağışçılar,
kalkınma yardımı ve insani
yardım sağlayan kuruluşlar gibi
çeşitli fon sağlayıcılara yönelik
Unlocking Philanthropy’s
Potential adlı yeni rehberini
yayımladı. Rehberde, fon
sağlayıcıların verdikleri fonların
etkisini ve sürdürülebilirliğini
nasıl artırabileceklerine ve bir
ﬁlantropi destek ekosistemi
oluşmasına nasıl katkı
sunabileceklerine değiniliyor.
Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın STK’ların kurumsal
kapasitelerini desteklemek
için yürüttüğü Kurumsal Hibe
Programı başvuruları devam
ediyor. Gönüllülerle çalışma,
iç ve dış iletişim, strateji
oluşturma ve uygulama,
sürdürülebilir kaynak
sistemleri oluşturma,
savunuculuk ve lobi
faaliyetlerini geliştirme, üye
yönetim sistemleri kurma gibi
kurumların iç kapasitelerini
geliştirmeye yönelik
faaliyetlerin desteklendiği
hibe programı ile ilgili detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Sosyal Uyum
Raporu Yayımlandı
İstanbul Politikalar Merkezi
(İPM), Aysen Ataseven ve
Çağla Bakış tarafından
hazırlanan Türkiye’de Sosyal
Uyum Raporu’nu yayımladı.
Türkiye’deki 26 ilde, 18 yaş
üstü 1514 kişi ile yapılan yüz
yüze görüşmelerin
bulgularının Sosyal Uyum
Endeksi kapsamında
hesaplanmasıyla hazırlanan
raporda sosyal uyum;
bağlantılılık, sosyal ilişkiler ve
ortak fayda anlayışı olmak
üzere üç ana başlık altında
inceleniyor. Sivil toplum veya
siyaset yolu ile sivil katılım
konularının da ele alındığı
araştırmaya bu bağlantıdan
ulaşabilirsiniz.

AÇEV Eğitimleri Sonrasında Şişli Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) çalışanlarına Baba Destek Programı kapsamında eğitim verdiği Şişli
Belediyesi, DİSK/Genel-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. 21 Haziran tarihinde imza töreni
gerçekleşen iş sözleşmesi kapsamında eşi doğum yapan erkeklere 30 gün babalık izni tanınırken,
kadınların doğum izni 8 aya çıkartıldı. İlgili babalık alanında yürütülen farkındalık çalışmalarının somut bir
kazanımı olarak değerlendirilen gelişme ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çelikel Eğitim Vakfı 2017 Yılı Faaliyet Raporunu Yayımladı
2007 yılından bu yana, eğitimin niteliğini artırarak yaratıcı, sorumlu, özgür düşünen ve yeniliklere açık
gençler yetiştirmek için, eğitim kurumları, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği
geliştirmeyi hedeﬂeyen Çelikel Eğitim Vakfı 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı. 2017 senesinde 45 ayrı
eğitim ve etkinlik düzenleyen vakıf, 394.470 TL tutarında burs ve yardım desteği sundu. Rapora buradan
ulaşabilirsiniz.

Sabancı Vakfı Üçüncü Kısa Film Yarışması’na Başvurular Başladı
Sabancı Vakfı tarafından toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Kısa
Film Yarışması’nın bu yılki teması 'ayrımcılık' olarak belirlendi. Üçüncü yılında da hem Türkiye’nin hem de
dünyanın önemli sorunlarından birine odaklanan yarışmaya başvurular 16 Kasım 2018 tarihine kadar
yapılabilecek. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TEGV Atma Bağışla Kampanyası ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları Eğitime
Kazandırıyor
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Sanayicileri
Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile yürüttüğü Atma Bağışla kampanyası devam ediyor. Çevre kirliliğinin önüne
geçmenin de amaçlandığı kampanya kapsamında, kullanılmayan her türlü Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyalarından elde edilen gelir imkânı kısıtlı çocukların nitelikli eğitimi için bağış olarak değerlendiriliyor.
Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Umut Vakfı’nın Düzenlediği ‘Yaşama Hak Tanıyın’ Karikatür Yarışması Başvuruları
Açıldı
Umut Vakfı’nın 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği ödüllü karikatür
yarışmasının başvuruları açıldı. Karikatürün, var olan toplumsal sorunları mizahi bir evrensel çizgi dili ile
anlatan bir sanat aracı olduğuna dikkat çeken vakıf, bu yarışma ile artan bireysel silahlanmanın olası
neden, sonuç ve tehlikelerini irdelemeyi ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Bireysel Silahsızlanma:
Yaşama Hak Tanıyın başlığıyla düzenlenen ve son başvuru tarihi 17 Ağustos 2018 olarak belirlenen
yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

