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TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı

TÜSEV Mütevelliler Heyeti toplantısı 27 Nisan 2015
tarihinde Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi
(TEVDAK) ev sahipliğinde Kabataş Erkek Lisesi Hamdi Saver
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Üyelerin yüksek bir
katılım gösterdiği toplantıda, 2014 yılı faaliyetleri ve mali
durumu ile 2015 yılı çalışma programı sunuldu, 2015 yılı
çalışma programı ve tahmini bütçesi kabul edildi. TÜSEV’in
2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerinin yer aldığı yıllık
Faaliyet Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.  

İlham Veren İki Yeni Bağışçılık Öyküsü

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesikapsamında yürüttüğü
“İlham Veren Öyküler” serisine bu ay iki yeni öykü daha
eklendi. 1980’lerden beri özellikle insan hakları konusunda
çalışmalarını sürdüren ve Hrant Dink Vakfı “Tarih ve Hafıza
Araştırmaları Teşvik Fonu”nun kurulmasını sağlayan Dr.
Alper Öktem'in bağışçılık öyküsüne buradan, yıllardır birçok
kuruma bağış yapıp gönüllü olan ve Türkiye’deki bağışçılık
kültürünün nasıl şekillendiğine yakından tanıklık eden
Yasemin Arlat’ın ilham veren öyküsüne ise buradan
ulaşabilirsiniz. Siz de bağışçılık öykünüzü paylaşmak
isterseniz bize degisimicinbagis@tusev.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz. 

TÜSEV Atölye’den Yeni Bilgi Notu:
Yabancı STK'ların Kayıt Süreçleri 

TÜSEV Atölye kapsamında yayınlanan Örgütlenme
Özgürlüğü Açısından Yabancı STK'ların Kayıt Süreçleri bilgi
notunda, örgütlenme özgürlüğü hakkı ve STK’ların kayıt
olması ile ilgili uluslararası normlar ve standartlar
çerçevesinde dikkate alınması önerilen temel prensiplere
yer verildi. Türkiye’deki yabancı STK’ların kayıt ve faaliyet
süreçlerine dair değerlendirmenin yanı sıra; Batı Balkan
ülkeleri, Amerika ve Belçika’daki mevcut yasal durum ve
uygulamalar karşılaştırmalı olarak ele alındı. TÜSEV Atölye
bilgi notları ve paylaşımlarının tamamına buradan
ulaşabilirsiniz.

Sivil Topluma Aktif Katılım Danışma
Toplantıları

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu
İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, İstanbul
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uzmanları tarafından
hazırlanan Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası
Standartlar Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler
Raporuİstanbul, Ankara ve Bursa illerinde düzenlenen
danışma toplantılarında tartışıldı. Son danışma toplantısı 7
Nisan 2015 tarihinde farklı alanlarda çalışmalar yapan STK
temsilcilerinin katılımıyla Mersin’de gerçekleştirildi.
Toplantıda sivil toplumun yasal ve mali altyapısı ile ilgili
yasal düzenlemelere dair deneyimler paylaşıldı, öneriler
sunuldu. 

Sivil Toplum Diyaloğu
Bilgilendirme Günleri
Başlıyor

Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından Türkiye ve AB
sivil toplumları arasındaki
diyaloğun güçlendirilmesi
amacıyla geliştirilen Sivil
Toplum Diyaloğu IV Hibe
Programının potansiyel
başvuru sahiplerine
tanıtılması amacıyla İzmir,
İstanbul ve Ankara
illerinde bilgilendirme
günleri düzenleniyor.
Bilgilendirme günlerine
katılmak isteyenlerin 
formu doldurarak kayıt
yaptırmaları gerekiyor.
Bilgi Günleri Programını bu
linkten indirebilir, detaylı
bilgi ve hibe başvuru
rehberlerine buradan
ulaşabilirsiniz.

Sivil Düşün Aktivist
Programı 2. Dönem
Destekleri Başlıyor

Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’nun sivil
toplum destek programı
olan Sivil Düşün AB
Programı, aktivistleri ve
sivil toplum örgütlerini
desteklemeye devam
ediyor. Hak temelli
yaklaşım ile “katılımcı,
kapsayıcı, esnek ve şeffaf”
yapı ilkelerini esas alan
Aktivist Programı’nın ikinci
dönem destek çağrısı için
başvuru rehberi, başvuru
formu, sıkça sorulan
sorular ve örnek
başvurulara bu
bağlantıdan erişebilirsiniz. 

2014 LGBT İnsan
Hakları İzleme Raporu
Yayınlandı

Kaos GL Derneği 2006
yılından beri düzenli olarak
lezbiyen, gey, biseksüel ve
trans bireylerin insan
hakları ihlallerini izlemek
ve raporlamak amacıyla
çalışmalar yapıyor. 9
Nisan 2015 tarihinde
yayımlanan “2014 Cinsel
Yönelim ve Cinsiyet Kimliği
Temelli İnsan Hakları
İhlalleri İzleme
Raporu”nda, 2014 yılında
medyaya yansımış vakalar
ele alınıyor. Rapor nefret
suçları, nefret söylemi ve
ayrımcılık, 2014’te
sonuçlanan ve 2015’te
devam eden davaların
incelendiği dört bölümden
oluşuyor. Raporun
tamamına bu linki
tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mikado Sürdürülebilir
Kalkınma Danışmanlığı
Eğitim Takvimi Açıklandı

2007 yılında kurulan bir
sosyal girişim olan Mikado,
sorumlu özel sektör,
sürdürülebilir ve şeffaf
sivil toplum, sosyal
inovasyon ve değişim için
çalışmalar yapıyor.
Stratejik sürdürülebilirlik
yönetimi, sürdürülebilirlik
raporlaması, çalışan
gönüllüğü yönetimi, sosyal
risk yönetimi ve paydaş
katılımı, yaşanabilir
kentler, iş dünyasında
insan hakları gibi alanlarda
eğitimler gerçekleştiren
Mikado’nun 2015
takvimine ulaşmak ve
kayıt yaptırmak için bu
adresi ziyaret edebilirsiniz.

Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitim Reformu Girişimi, Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle, mesleki ve teknik Anadolu
Liselerinde okuyan genç kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve bu
eşitsizliklerin kadınların mesleki kimlik ve becerilerine olan etkisini araştırdı. Meslek
Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Ümraniye ve Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Örneği başlıklı araştırma için 24 genç kadın, 14 genç erkek ve 9 öğretmen ile odak grup
görüşmeleri yapıldı. Rapora erişmek için bu linki tıklayabilirsiniz.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’ndan Anaokullarında Müzik
Eğitimine Destek

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştireceği
anaokullarında müzik eğitimi projesi “Dans Eden Notalar” ile anaokulu öğretmenlerine, müzik
öğretiminde yeterliliği artırmaya yönelik Orff yaklaşımı çerçevesinde eğitimler verilmesi
hedefleniyor. Proje, çocuklarda müzik sevgisini uyandırmak, ritim duygusunu artırmak, müzik
becerilerini destekleyecek deneyimler sunmak, yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesini
sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Belirlenen 10 pilot okulda, 60 öğretmene verilecek
eğitimlerle toplam 2.000’e yakın çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Sabancı Vakfı: “Bırakın Çocuklar Çocuk Kalsın, Gelin Olmasın”

Kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının geliştirilmesi ve toplumsal hayata eşit şartlarda
katılmaları için yıllardır çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı, çocuk evlilikleri sorununun
çözümüne de öncülük ediyor. Sezen Aksu'nun söz ve müziğini yazdığı, Sertab Erener’in
seslendirdiği ve Sabancı Vakfı’na armağan ettikleri “Kız Leyla” şarkısının video klibi yayına
girdi. Sabancı Vakfı, usta yönetmen Çağan Irmak’ın imzasını taşıyan kliple Türkiye’nin her
köşesine “Bırakın çocuklar çocuk kalsın, gelin olmasın” diyecek.

TEGV’den Uluslararası Forum: Kar Amacı Gütmeyen
Organizasyonlarda İzleme-Değerlendirme

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 14 Mayıs Perşembe günü, Harvard Üniversitesi ve Kadir
Has Üniversitesi 7. Sivil Toplum Günleri işbirliği ile Nirun Şahingiray II. Uluslararası
Forumu’nu düzenliyor. İki yılda bir gerçekleştirilen Nirun Şahingiray Uluslararası Forumu’nun
bu seneki konusu “Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlarda İzleme-Değerlendirme” olacak.
Forum’a Türkiye ve dünyadan uzmanlar, uluslararası kuruluşların yöneticileri, sivil toplum
liderleri ve akademisyenler katılacaklar. İlgilenen herkesin katılımına açık olan Forum’da,
TÜSEV Genel Sekreteri  Başak Ersen sivil toplum alanında izleme ve değerlendirme
uygulamaları  ile ilgili görüşlerini paylaşacak.

Girişimcilikte “Önce Kadın” Projesi 10 İlde 10.000 Kadına Gelir
Kapısı Açacak

Türkiye'de toplumsal gelişim ve dönüşümün öncüsü olmayı hedefleyen Vodafone, kadın
istihdamının artırılmasına yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Milli Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı
işbirliğiyle hayata geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi ile 10 ilde 10.000 kadına
girişimcilik ve teknoloji alanlarında eğitim verilerek el emeğinin kazanca dönüştürülmesi
planlanıyor. Nisan ayı itibariyle, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ,  Eskişehir,
Giresun, İstanbul, İzmir ve Samsun'da önce 100 danışman öğretmen yetiştirilip, 10.000
kadına girişimcilik eğitimi verilecek. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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