
Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2018
Türkiye Raporu Yayımlandı

TÜSEV’in, Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi projesi kapsamında hazırladığı
Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2018 Türkiye Raporu
yayımlandı. İzleme Matrisi metodolojisi kullanılarak hazırlanan
raporda sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam, Özgürlüklerin
Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal kapasitesi ve
Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu-STK İlişkisi İzleme Matrisi
ana bölümleri altında belirlenen standart ve kriterlerine göre
incelendi. Rapor kapsamında ayrıca, bu üç temel alana dair
STK’ların görüşleri ve deneyimleriyle, sivil toplumun gelişimi için
yasal ve mali ortamın elverişli ve destekleyici olmasında öncelikli
alanların ve potansiyel çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla
anket çalışması yürütüldü. Rapora ve 125 STK temsilcisinin
yanıtladığı anketin sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Derneklerin Kuruluş Adımlarına Yer Verilen Video
Çalışması Yayınlandı

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi projesi kapsamında hazırladığı
ve derneklerin kuruluş adımlarına dair kapsamlı bilgiye yer verilen
video yayınlandı.  1 dakika 45 saniye uzunluğunda olan video
çalışmasında dernek kurmak için tüzükte yer alması gereken
noktalar, gerekli evraklar ve teslim birimleri ve dernek kurulduktan
sonra yapılması gerekenlere dair detaylı bilgi yer alıyor. Videoyu
izlemek için tıklayınız.

Charities Aid Foundation Amerika-TÜSEV İş Birliği
Toplantısı Gerçekleşti

Bireyler, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik hizmetler
sunarak bağışçılığı teşvik etmek ve sivil toplum için elverişli ortamı
ve bağışçılık kültürünü geliştirmek için faaliyet gösteren İngiltere
merkezli Charities Aid Foundation’ın (CAF) uluslararası ağında yer
alan CAF Amerika, 6 Eylül tarihinde TÜSEV’e bir çalışma ziyareti
düzenledi. CAF Amerika Başkanı ve CEO’su Ted Hart’ın katılımıyla
gerçekleşen ziyaret kapsamında Türkiye’de sivil toplumun ve
filantropinin durumu ile Değişim için Bağış Projesi kapsamında
hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu
ve CAF Amerika ile kurulabilecek potansiyel iş birlikleri
değerlendirildi.

İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Yıldız Günay

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında stratejik bağışçılığı
teşvik etme amacıyla farklı bağışçı profillerine ve deneyimlerine yer
verdiği İlham Veren Bağışçı Öyküleri devam ediyor. Uzun yıllar bir
fon yönetim şirketinde yönetici olarak çalıştıktan sonra 2012 yılında
Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü olarak sivil toplumda
çalışmaya başlayan Yıldız Günay, vakfın yönetimini üstlendiğinden
beri mevcut kaynakların en verimli şekilde değerlendirilebilmesi için
portföy yönetim tecrübesinden faydalanıyor. TÜSEV Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı da olan ve finans sektöründeki deneyimlerinin
bireysel bağışçılık yolculuğu kadar sivil toplum kuruluşlarından
beklentilerini de şekillendirdiğini ifade eden Günay’ın ilham veren
bağışçı öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz.

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
veri sağlanmaktadır. TÜSEV’in Türkiye bölümünü yazdığı çalışmanın
Mayıs-Temmuz 2019 dönemine ilişkin güncelleme ve
değerlendirmeleri yayımlandı. İngilizce dilinde yayımlanan Türkiye
sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel Yönetimler ve STK’lar arasında Başarılı İş
Birlikleri için Odak Grup Çalışması Düzenlendi

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen Yerel
Yönetimlerde Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
Katılımı konulu odak grup çalışması 29 Ağustos tarihinde
gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi’nin farklı
birimlerinde görev alan 10 temsilcinin katılımıyla gerçekleşen
toplantıda Karar Alma Süreçlerine STK Katılımı: Uygulama Rehberi
kapsamında hazırlanan “Başarılı İş Birliği için Göstergeler”
katılımcılarla paylaşılarak, katılımcılardan geri bildirim ve görüşleri
alındı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eşit Haklar için İzleme
Derneği, Birleşmiş Milletler
Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme’nin Özetini Türk
İşaret Diline Çevirdi

İnsan hak ve özgürlüklerinin
herkes için tanınması ve eşit
fırsatlarla sağlanmasına
yönelik izleme, savunuculuk
ve destek odaklı çalışmalarına
2010 yılından bu yana devam
eden Eşit Haklar için İzleme
Derneği, Birleşmiş Milletler
(BM) Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme’nin özetini
Türk işaret diline çevirdi.
Engellilerin tüm insan
haklarına tam ve eşit
erişebilmesi için ayrımcılık
yapılmaması, fırsat eşitliği,
topluma tam ve etkin katılım
gibi temel ilkelerin
tanımlandığı ve taraf
devletlere sorumluluklar
yükleyen uluslararası bir
sözleşme olan BM Engellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşme’nin
çevirisinin yer aldığı videoya
ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak
için tıklayınız.

Türk-İsveç İş Birliği Birimi
2020 Yılı Projeleri için Başvuru
Çağrısı Yayımladı

Türkiye ve İsveç arasındaki iş
birliğini güçlendirmek
amacıyla 2001 yılından beri
faaliyet gösteren Türk-İsveç
Kalkınma İş Birliği Birimi’nin
2020 dönemi proje başvuru
çağrısı yayımlandı. STK’lar ile
iş birliği kurarak tüm
Türkiye’yi kapsayan projeleri
desteklemek ve kamusal
tartışma alanı oluşturmayı
sağlamak misyonu
çerçevesinde insan hakları,
ifade özgürlüğü, demokratik
katılım ve hesap verebilirliği
geliştiren, kadınların ve kız
çocuklarının karar alma
süreçlerine katılımlarını
artıran, çoğulcu sivil toplumu
teşvik eden ve güçlendiren,
demokrasi ile hukukun
üstünlüğü konularında özgür
ve bilinçli kamuoyu
tartışmasını teşvik eden
projelerin kabul edileceği
çağrının son başvuru tarihi 14
Ekim 2019. Detaylı bilgi için
tıklayınız.

Sivil Düşün #İklimİçin
Kampanyası Devam Ediyor

Sivil Düşün, AB Türkiye
Delegasyonu İklim Eylem
Haftası kapsamında iklim
değişikliği konusuna dikkat
çekmek ve Türkiye’de çevre
hakkının gelişmesine yönelik
çalışmalara katkı sunmak
hedefiyle #İklimİçin
kampanyasını başlattı.
#İklimİçin kampanyası
kapsamında, alanda
çalışmalar yürüten sivil toplum
kuruluşları ve aktivistlerin
faaliyetleri ve kendileriyle
röportajlar, uluslararası
sözleşmelerle tanımlanan
haklar, konuyla ilgili yayınlar,
sokak röportajları ve konuyla
ilgili kişilerin yapabileceği
çalışmalar üzerine bilgiler
#İklimİçin etiketiyle Sivil
Düşün web sitesi ve sosyal
medya hesaplarında
yayınlanacak. 24 Eylül – 6
Ekim tarihleri arasında
düzenlenecek İklim Eylem
Haftası’na paralel olarak
devam edecek kampanya
hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.

GEF Küçük Destek Programı
SGP Proje Çağrısı Yayımlandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP), Birleşmiş
Milletler Çevre Programı
(UNEP) ve Dünya Bankası
tarafından yönetilen Küresel
Çevre Fonu (Global
Environment Facility-GEF)
Küçük Destek Programı
çerçevesinde proje teklif
çağrısı yayımlandı. Uygulama
projeleri, toplantı/çalıştay
veya yayın ve proje geliştirme
desteği olmak üzere üç alanda
ulusal ve yerel sivil toplum
kuruluşlarının projelerine açık
olan çağrının bir sonraki son
başvuru tarihi 8 Kasım. Çağrı
hakkında genel bilgiye ve
başvuru formuna buradan
ulaşabilirsiniz.

Misafir Sanatçı Programı Türkiye Atölyesi 2020 Yılı için Başvurular Devam Ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Paris’teki sanat kurumu Cité Internationale des Arts’da 20
yıllığına kiralanan Türkiye Atölyesi’nde Misafir Sanatçı Programı kapsamında, 2020 yılı Ocak-Mart, Nisan-
Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri için başvurular devam ediyor. Program kapsamında,
görsel sanatlar, deneysel film, tasarım, performatif sanatlar gibi farklı disiplinlerde çalışan sanatçılara
Paris’te yaşama ve çalışma imkânı sunuluyor. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2019 olan Misafir Sanatçı
Programı hakkında ayrıntılı bilgiye buradan, başvuru koşullarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretmenin Kimyası Eğitimi Başvuruları Devam Ediyor

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın, DOW Türkiye desteği ile yürüttüğü Öğretmenin Kimyası Eğitimi başvuruları
devam ediyor. Eğitim kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan ortaokul fen bilgisi ve kimya
öğretmenlerine alternatif ve yaratıcı fen eğitimi konularında eğitimler verilerek disiplinler arası eğitim,
yöntem ve teknikleri sınıflarında uygulamaları hedefleniyor. Eğitimler, 2019-2020 eğitim öğretim yılında
İstanbul ve Amasya’da, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise Ağrı, Şanlıurfa ve Adana’da gerçekleşecek.
28-29 Eylül’de İstanbul yapılacak eğitim için son başvuru tarihi 10 Eylül 2019. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın 2019-2020 Eğitim Yılı Burs Tutarları Açıklandı

Verdiği burslarla 45 yıldır başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimlerini destekleyen Sabancı Vakfı,
2019-2020 eğitim yılında da lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak.
Her yıl 1.500’e yakın öğrenciye burs veren Sabancı Vakfı, 2019-2020 yılı burs tutarlarını aylık 700 TL olarak
belirledi. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran
ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme
yükümlülüğü bulunmuyor ancak mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya
devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TEMA Vakfı, İzmir’deki Yangın Sonrası Ağaçlandırma Çalışması Başlattı

TEMA Vakfı İzmir’in Karabağlar mevkiinde çıkan ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle büyük bir alana yayılan orman
yangınının ardından İzmir’in ağaçlandırılması için bir çalışma başlattı. Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile
hayata geçirilen ve “İzmir’in Dağlarında Yeniden Çiçekler Açsın” sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında
6 Eylül 2019 itibarıyla 143.147 fidan bağışı yapıldı. Çalışma kapsamında ayrıntılı bilgi almak için lütfen
tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı, Altın Sosyal Baykuş Ödülü'nün Sahibi Oldu

Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde Türkiye’de
toplum sorunlarını en iyi anlayan ve tanımlayan araştırma projelerine verilen Sosyal Baykuş kategorisindeki
ödülün sahibi oldu. GfK Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen, bundan önce 2015 ve 2017 yıllarında
yayımlanan ve otizm farkındalığı ve bilinirliğine odaklanan Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi
Düzeyi Araştırması ve ödül hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
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