
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Fonları:
Standartlar ve İyi Örnekler Raporu Yayımlandı

TÜSEV’in yasal çalışmalar alanı altında yürüttüğü ve Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı Sivil
Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Fonları: Standartlar ve İyi
Örnekler Raporu yayımlandı. Avrupa Kâr amacı Gütmeyen
Kuruluşlar Hukuk Merkezi (ECNL) Program Direktörü Vanja Skoric
tarafından hazırlanan raporda, STK’lara yönelik kamu fonları
kavramı, STK’ların vizyon ve misyonlarını yerine getirebilme
kapasiteleri ve sürdürülebilirliği de dahil olmak üzere sivil toplum
gelişimini desteklemek amacıyla, kamu kurumları tarafından
uygulamaya konulan çeşitli maddi veya ayni destek
mekanizmalarına yer veriliyor. Türkçe ve İngilizce dillerinde
yayımlanmış olan rapora buradan ulaşabilirsiniz.

COVID-19’la Mücadelede Yeni Sivil Toplum
Oluşumları: Yerel Dayanışma Ağları Etkinliği
Gerçekleşti

TÜSEV’in filantropi ve sivil toplum alanlarında çalışan uzmanların
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması amacıyla başlattığı
Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor serisi kapsamında düzenlenen
COVID-19’la Mücadelede Yeni Sivil Toplum Oluşumları: Yerel
Dayanışma Ağları Etkinliği 10 Haziran’da gerçekleşti. Etkinlikte
Yurttaş Dayanışma Ağı’ndan Soner Çalış, Açık Açık Derneği’nden
Doç. Dr. Itır Erhart ve Derin Yoksulluk Ağı’ndan Hacer Foggo
konuşmacı olarak yer aldılar. Yerel dayanışma ağlarının ilkelerinin,
amaçlarının, avantaj ve zorluklarının ele alındığı ve bu oluşumların
filantropi ekosistemini ve sivil toplumun geleceğini nasıl
şekillendireceklerinin konuşulduğu toplantıdan öne çıkan noktaların
derlendiği notlara buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, Birlikte Öğrenme Ekosistem Buluşması’na
Katkı Sağladı

TÜSEV, İmece ve Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı partnerliği ve Ara
Studio kolaylaştırıcılığında 3 Haziran’da gerçekleştirilen ve sosyal
fayda alanındaki profesyonellerin ve kurumların içinde bulunulan
süreçteki yaklaşım ve öğrenimlerini paylaşmak amacıyla
düzenlenen Birlikte Öğrenme Ekosistem Buluşması’na konuşmacı
olarak katıldı. TÜSEV’in salgın döneminde sivil toplumun
ihtiyaçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalardan edindiği deneyimlerin
paylaşıldığı etkinlikte, pandemi sonrasında yeni öğrenme
yöntemlerinden eğitimin geleceğine, değişen çalışma kültüründen
dayanıklılık için inovasyon ve iş birliğine kadar çok farklı konular
geniş bir katılımcı kitlesi tarafından tartışıldı. Toplantıyla ilgili
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplum Kuruluşları için Katılımcı Süreçler
Değerlendirme Tablosu Yayımlandı

TÜSEV’in yasal çalışmalar alanı altında yürüttüğü ve Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında Şubat ayında
yayımladığı Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Mekanizmalarına
Katılımı: Yerel Yönetimlerde Kaliteli ve Anlamlı Katılım için
Uygulama Rehberi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları için
Katılımcı Süreçler Değerlendirme Tablosu yayımlandı. Katılım
süreçlerinde yerel yönetimlerin paydaşı olan tüm STK’ların katılım
süreçlerinin belirlenmesi ve uygulanması aşamalarını kendi
deneyimleri üzerinden takip etmeleri ve izlemelerine olanak
sağlayacak bir kontrol listesi olarak geliştirilen tabloyu incelemek
için tıklayınız.

17. Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı Başlıyor

Eğitim Reformu Girişimi’nin
(ERG) 2004 yılından bu yana
Sabancı Vakfı ve Sabancı
Üniversitesi’nin desteğiyle
gerçekleştirdiği Eğitimde İyi
Örnekler Konferansı bu yıl, 3
Temmuz-14 Ağustos 2020
tarihleri arasında Saklı Kalan
Başarılar temasıyla, dijital
ortamda gerçekleşecek.
Türkiye’nin dört bir yanından
öğretmenlerin kendi
yaratıcılıklarını kullanarak
geliştirdikleri uygulamaların,
başarı üzerine gerçekleşecek
panellerin ve atölyelerin yer
alacağı konferans her hafta
Salı ve Perşembe günleri ERG
YouTube kanalı üzerinden
yayınlanacak. 25 ilden 83
eğitimde iyi örneğin yer
alacağı konferans hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pi Gençlik Derneği Türkiye’de
Gençlik Çalışanlarının Hak
Temelli Çalışma Algısı
Araştırması Devam Ediyor

Pi Gençlik Derneği tarafından
yürütülen Hak Temelli ve
Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları
için Gençlik
Organizasyonlarının
Güçlendirilmesi Projesi
kapsamında Türkiye’deki
gençlik çalışanlarının insan
hakları, gençlik hakları ve
ayrımcılıkla mücadele
konusunda algı ve bilgi
düzeylerinin tespit edilmesi
amacıyla Türkiye’de Gençlik
Çalışanlarının Hak Temelli
Çalışma Algısı Araştırması
anketi devam ediyor. Gençler
için çalışmalar yürüten gençlik
çalışanlarının hedef kitlesi
olduğu anket hakkında
ayrıntılı bilgi ve ankete
katılmak için tıklayınız.

CIVICUS Sivil Toplumun
Durumu Raporu 2020
Yayımlandı

CIVICUS: World Alliance for
Citizen Participation’ın senelik
olarak hazırladığı Sivil
Toplumun Durumu Raporu
2020 yayımlandı. 2019
yılındaki sivil toplum
hareketlerine ve sivil toplumu
etkileyen eğilimlere
odaklanan rapor, alanda
çalışan 50 kişiyle yapılan
röportajları, uzmanların
kaleme aldığı
değerlendirmeleri ve CIVICUS
Monitor’ün bulgularını
kapsıyor.  İklim krizinde sivil
toplum hareketi, ekonomik
eşitsizliğin yol açtığı kolektif
hareket, dışlanma ile
mücadele ve hak talebinde
bulunma, demokratik
özgürlüklerin durumu,
uluslararası düzeyde sivil
toplum başlıklarından oluşan
rapora ulaşmak için tıklayınız.

STK’lar için Sosyal Etki ve
Savunuculuk Programı
Başvuruları Devam Ediyor

YADA Vakfı, NEET (ne
eğitimde ne istihdamda)
gençler konusunda
çalışan/çalışmayı planlayan
STK’ların proje ve
çalışmalarını sosyal etki odaklı
olarak yeniden gözden
geçirmesi, savunuculuk
stratejilerini kurgulaması ve
revize etmesine destek
olunması amacıyla
düzenlediği STK’lar için Sosyal
Etki ve Savunuculuk Programı
başvuruları devam ediyor. 3
atölye çalışmasının
gerçekleştirileceği ve her
kurumla, seçilecek bir
proje/programın sosyal etki
odaklı tasarım, uygulama ve
ölçme metodolojilerini
geliştirmek üzere birebir
danışmanlık çalışmasının
yapılacağı program için
başvurular 8 Temmuz tarihine
kadar açık olacak. Ayrıntılı
bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Çelikel Eğitim Vakfı’nın Düzenlediği Burs Veren Kurumlar Platformu Toplantısı
Gerçekleşti

Çelikel Eğitim Vakfı liderliğinde, Burs Veren Kurumlar Platformu, Yeni Normalin Burs Süreçlerine Etkisi
konulu bilgi ve deneyim paylaşımı çevrimiçi toplantısında 4 Haziran Perşembe günü buluştu. Burs başvuru,
değerlendirme ve kabul süreçlerinin yeni normale uyumlandırılması konusunda alternatifler üzerine bilgi
ve deneyim paylaşımının yapıldığı toplantıda, öğrenimine devam eden bursiyerlerin COVID-19 gereği
düşüşe geçebilecek akademik başarıları ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı. 19 farklı burs veren kurumun
temsilcilerinin katıldığı toplantıda, daha adil bir burs sistemi için birlikte neler yapılabileceği konusu da
gündeme geldi. Kuruluşun çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Yirmi Asırlık Teknoloji İle Metropolis’te Üretime Yeniden Başlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen
Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 30. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor. Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında Temmuz ayında
başlayacak kazı çalışmalarında deneysel arkeoloji çalışmaları ile Metropolis’teki üretim faaliyetlerinin antik
teknoloji yöntemleri kullanılarak gün yüzüne çıkarılması ve ziyaretçilerin deneysel üretim aşamasına dahil
olmaları hedefleniyor. Antik kentin yakınlarında bulunan üretim araçlarından biri olan zeytinyağı pres
taşının kendi dönemindeki malzeme ve teknikle tekrar yontulması ve kentin temel geçim kaynaklarından
biri olan zeytinyağının yaklaşık 2000 yıl önceki teknoloji ile yeniden üretilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz kazı
sezonunda yapımı tamamlanan ve antik teknoloji bilgileri temel alınarak inşa edilen cam fırının ise 2020
kazı sezonunda çalıştırılması ve yaklaşık 1.500 yıl önce üretilen Metropolis’e özgü cam bardakların yeniden
üretilmesi planlanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.
TEGV Çocukları Uzaktan Eğitim Durum Değerlendirme Raporu Yayımlandı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, COVID-19 dönemi okulların kapanması ile başlayan uzaktan eğitim
sürecinde çocukların ve velilerin tecrübelerinden yola çıkarak uzaktan eğitim ile ilgili genel durum
değerlendirmesi yapmak amacı ile gerçekleştirdiği TEGV Çocukları Uzaktan Eğitim Durum Değerlendirme
Raporu’nu yayımladı. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 31 şehirden 368 TEGV velisi ile gerçekleşen veli
anketi ile TEGV’li çocukların ve ailelerinin uzaktan eğitim tecrübelerinin derlendiği, konunun
değerlendirilerek önerilerin sunulduğu rapora ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 2020 Ödülleri için Aday Gösterme Süreci
Başladı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından düzenlenen 2020 TTGV Ödülleri kategorileri için aday
gösterme süreci başladı. 2020 TTGV Ödülleri kapsamında Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü ile; üniversite-
sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik
etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezler; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara,
Refik Üreyen Ödülü ile; Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış,
bunların değişimlerinde etkin görev almış ve somut katkı sağlamış, başarı öyküsü olan kişilere ödülleri
verilecek. Ödüllerle ve adaylık süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Türkiye'de Sosyal Girişimciliğin Hukuki Statüsü Yayını Lansmanı

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde ve 15 ortaklı bir iş birliği ile yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi
kapsamında gerçekleştirilen hukuk araştırması 2 Temmuz’da saat 16:00’da yapılacak webinar etkinliğinde
Türkiye'de Sosyal Girişimciliğin Hukuki Statüsü Yayını Lansmanı başlığıyla lanse edilecek. Türkiye'de
Sosyal Girişimciliğin Hukuki Statüsü İhtiyaçlar ve Öneriler yayını; Türkiye’deki sosyal girişimcilik
ekosisteminin gelişiminin önünde, mevzuattan kaynaklanan engeller bulunup bulunmadığı ve eğer varsa
böylesi engellerin aşılması için mevzuatta ne gibi değişiklikler veya iyileştirmeler yapılabileceğini tespit
ediyor. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri tarafından kaleme alınan
yayın, masa başı araştırması, yüz yüze görüşmeler ve danışma toplantıları ışığında şekillendirildi.
Yayına, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı dijital platformundan ulaşılabilecek. Lansman hakkında ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.
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