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Vakıflar Genel Müdürlüğü Yeni Genelge Yayınladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 18 Ocak 2016 tarihinde 67723701-010.06-1283 sayılı, “Yeni, Mülhak, Esnaf ve Cemaat
Vakıflarla İlgili Yürütülen İş ve Kalemler” konulu bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelge ile; yeni, mülhak, esnaf ve cemaat
vakıfları ile ilgili bazı genelge ve talimatlar yürürlükten kaldırılmış, yürürlükte bulunanlar ise güncellenerek düzenlenmiştir.
Genelgeyi incelemek için linki tıklayınız. 

 

Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014
Medya Yansımaları

TÜSEV’in Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu Matra
(Toplumsal Dönüşüm) Fonu mali desteğiyle hazırladığı Sivil
Toplum İzleme Raporu 2013-2014 yayınlandı. Raporun
bulguları 17 Aralık tarihinde yapılan tanıtım toplantısında
sunuldu. Birçok medya kuruluşu tarafından da ilgiyle
karşılaşılan rapor ile ilgili basın yansımalarına ve online
platformlarda yayınlanan haberlere buradan ulaşabilirsiniz. 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı 3. Dönemi Başladı

TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014
yılından bu yana Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve
yaygınlaşması konusunda çalışan STK profesyonellerinin
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Filantropi
Profesyoneleri Eğitim Programı'nı yürütüyor. Katılımcılar altı
ay boyunca birbirlerinden öğrenme ve deneyim
paylaşmanın yanı sıra; bireysel ve kurumsal bağışçılık, 
bağışçı ilişkileri, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel
mevzuat gibi konularda uzmanların paylaştıkları pratik
bilgilerden faydalanma fırsatı da buluyorlar. 26 Ocak
tarihinde başlayan Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın üçüncü dönemi ile ilgili detaylara ve yeni
katılımcıların listesine ulaşmak için tıklayınız. 

Sivil Toplum-Kamu İşbirliği Davranış
İlkeleri Broşürü Yayınlandı

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu
İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, sivil toplum
ve kamu sektörü arasında kalıcı bir diyaloğun ve işbirliği
mekanizmalarının oluşturulması hedefi doğrultusunda,
Kamu-STK işbirliğinin çerçevesini belirleyecek ve tüm
tarafların üzerinde anlaşacağı Davranış İlkeleri TÜSEV
tarafından hazırlandı. Davranış İlkeleri’nin geliştirilme
sürecinde Avrupa Birliği ve uluslararası alanda uygulanan
iyi örnekler incelendi. İlkeler oluşturulurken Proje
kapsamında düzenlenen ulusal ve uluslararası konferanslara
ve 13 şehirde 150 STK temsilcisi ile gerçekleştirilen 11
yerel istişare toplantısına katılan temsilcilerin görüşleri
dikkate alındı. Davranış İlkeleri, 4-11 Eylül tarihleri
arasında gerçekleştirilen online danışma süreci sonrasında
son haline getirildi. Davranış İlkeleri Broşürü’ne buradan,
detaylı bilgi içeren Rehbere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Topluma Aktif Katılım Raporu’nun
İngilizce’si Yayınlandı

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu
İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan
Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal
Mevzuattaki Engeller, Öneriler Raporu’nun İngilizce çevirisi
yayınlandı. Sivil toplum kuruluşları için önemli bir referans
kaynağı olan Rapor, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları
Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Gökçeçiçek
Ayata ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan tarafından hazırlandı.
Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü ve sivil toplumun aktif
katılımı açısından uluslararası mevzuat çerçevesinde yasal
engelleri tespit ederek reform yönünde politika önerileri
sunan Raporun İngilizce çevirisine ulaşmak için tıklayınız.
Raporun Türkçesi için tıklayınız. 

“mecliste.org” Platformu
Açıldı

Denge ve Denetleme Ağı
tarafından, “mecliste.org”
adlı yeni bir platform
oluşturuldu. Toplumun tüm
kesimlerini ilgilendiren
yasalar konusunda
kamuoyunu bilgilendirmeyi,
bireylerin görüş ve
önerilerini görünür kılmayı
amaçlayan mecliste.org’un
dört önemli işlevi olacak.
Bu işlevler arasında;
uzmanlar tarafından teknik
dille yazılan yasa tasarı ve
tekliflerini anlaşılır hale
getirmek, bu tasarı ve
tekliflerin yasama
sürecinde hangi aşamada
olduklarına dair bilgi
vermek, yasaların sosyal,
ekonomik, kültürel
boyutlarını öğrenerek farklı
bakış açıları kazanılmasını
sağlamak ve bu bakış
açılarını tartışarak öneriler
getirilebilecek bir diyalog
ve müzakere alanı açmak
yer alıyor. Detaylı bilgi için
mecliste.org’u ziyaret
edebilirsiniz. 

Sivil Toplum Haftası
2016 Başvuruları Açıldı 

Dünyanın en önemli sivil
toplum buluşmalarından
biri olan Uluslararası Sivil
Toplum Haftası (ICSW)
2016, “Active Citizens,
Accountable Actions” ana
teması ile 25-28 Nisan
tarihleri arasında
Kolombiya’nın Bogota
şehrinde gerçekleştirilecek.
Küresel sivil toplum ittifakı
CIVICUS ve Confederación
Colombiana de ONG
(CCONG) tarafından
organize edilen ICSW
2016’da; barış,
kapsayıcılık, elverişli ortam
ve katılım temalarında
STK’lar tarafından 20’den
fazla etkinlik düzenlenecek.
Hafta boyunca süren
etkinlikler kapsamında
CIVICUS Genel Kurulu ve
Nelson Mandela-Graça
Machel Inovasyon Ödül
töreni de gerçekleştirilecek.
Programı incelemek ve
başvuruda bulunmak için
tıklayınız.  

Rapor: 2015 Yılında
Toplanma ve
Örgütlenme Özgürlüğü
Hakları

Birleşmiş Milletler Barışçıl
Toplanma ve Örgütlenme
Özgürlüğü Özel Raportörü
Maina Kiai tarafından
hazırlanan “2015: The Year
in Assembly & Association
Rights” başlıklı rapor
yayınlandı. Raporda, dünya
çapında toplanma ve
örgütlenme özgürlüğünün
kullanımına dair yaşanan
ihlaller ve bu yönde
karşılaşılan tehditler ile
ilgili değerlendirmelere yer
veriliyor. Raporun Türkiye
ile ilgili bölümünde İç
Güvenlik Kanunu, Gezi
Protestoları ve Ankara’da
gerçekleştirilen barış
mitingi sırasında yaşanan
olaylara da değiniliyor.
Raporu incelemek için
tıklayınız.   

Sivil Toplum için Destek
Vakfı Hibe Programı
Başvuruları Başladı

Türkiye’de bağışçılık
kültürünün gelişmesine
katkıda bulunmak amacıyla
kurulan Sivil Toplum için
Destek Vakfı’nın hibe
programı başvuruları açıldı.
Hibeler, STK'ların kurumsal
gelişimlerini hibeyle
desteklemek amacıyla
kurulan Kurumsal Destek
Programı ve STK'ların yeni
ve devam eden projelerine
destek olmak amacıyla
kurulan Proje Programı
başlıkları altında verilecek.
Mart, Haziran, Eylül ve
Ekim aylarının ortasında
çalışmalarına başlamak
isteyen STK’ların Şubat,
Mayıs, Ağustos ve Kasım
aylarının başında programa
başvurularını yapmış
olmaları gerekiyor. Detaylı
bilgiye 
www.siviltoplumdestek
.org adresinden ulaşabilir,
sorularınız için kurumsal
@siviltoplumdestek.org
adresine e-posta
gönderebilirsiniz. 

Eczacıbaşı Vakfı İzzet Keribar’ın Renk ve Biçim Dünyasını
Fotoğrafseverlerle Buluşturuyor

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin yeni kitabı İzzet Keribar retrospektifi, kitabevlerinde
yerini aldı. Eczacıbaşı Topluluğu’nun 40 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı
geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan seri, her yıl
değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde izleyicilere
ulaştırıyor. Kitap, Türkiye’nin en tanınmış fotoğrafçılarından biri olan İzzet Keribar’ın, hem
Türkiye’nin hem de dünyanın birçok bölgesinde çektiği özellikle renk ve biçim dünyasını öne
çıkararak belleklerde önemli ve unutulmaz izler bırakan fotoğraflarından oluşan bir seçkiyi bir
araya getiriyor. Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan ve editörlüğünü Merih Akoğul’un
üstlendiği kitapta, İzzet Keribar ile yapılan özel bir röportaja da yer veriliyor. Eczacıbaşı
Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin 6. kitabı İzzet Keribar retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki
dilde sunuluyor.

28. Yıl Enka Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları 1 Şubat’ta Başlıyor

28. Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları kapsamında ENKA İbrahim Betil
Oditoryumu’nda 14 farklı etkinlik seyirciyle buluşacak. Genco Erkal’ın Bir Delinin Hatıra Defteri
oyunu ile başlayacak etkinlikler boyunca, Ferhan Şensoy’un Ferhangi Şeyler, DeepBlueIdeas’ın
Çingene Boksör, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş, Semaver
Kumpanya’nın Cimri, Mam'art’ın Özel Kadınlar Listesi, Craft’ın Personel, Moda Sahnesi’nin En
Kısa Gecenin Rüyası, Tiyatro 2000’in Haldun Taner Kabare Dün Bugün, Galata Perform’un
Kabuk adlı oyunları sahnelenecek. Etkinliklerin konser ayağında, Sahnelerden Aşk Şarkıları (2)
projesiyle Çiğdem Erken ve Doğu Masalı ile besteci Aydın Karlıbel,  Neşeli Pazarlar
Konseri’nde ise Barış İçin Müzik Orkestrası sahne alacak.  Programın tek sergi etkinliğinde,
ödüllü çağdaş sanatçı Genco Gülan’ın eserleri 4 Mart 2016 tarihine kadar Dr. Clinton Vickers
Sanat Galerisi’nde sergilenecek. Detaylı bilgi için facebook.com/enkakultur  ve
twitter.com/enkakultur adreslerini takip edebilirsiniz.

Özel Olimpiyatlar Türkiye - Karma Sporlar

Sporun birleştirici gücü ile özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yeteneklerini, becerilerini ve
başarılarını keşfetmelerini amaçlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye’nin en önemli konseptlerinden
birisi karma sporlardır. Karma sporların amacı özel eğitim gereksinimi olan bireyleri (özel
sporcu) diğer bireylerle (partner sporcu) aynı takım çatısında bir araya getirmektir. Temel
olarak özel sporcu ve partner sporcuların antrenman ve oyunlarda bir araya gelmeleri
sağlanarak kalıcı dostluklar geliştirmeleri hedeflenir. Karma sporlar futbol, basketbol ve
voleybol gibi takım sporlarına uyarlanabilir. Türkiye’de yürütülen Dilek Sabancı Karma Futbol
Projesi’ne ait videoyu izleyerek karma sporlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için www.soturkiye.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nda Yedinci Sezon

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini
anlattığı Fark Yaratanlar programı, yedinci sezonuyla devam ediyor. Yedinci sezonun yedinci
Fark Yaratan’ı, STK’ları daha görünür hale getirmek ve bireylere kolay bir bağış deneyimi
yaşatmak hedefinden hareketle kurulan Yuvarla sosyal girişimi oldu. Yuvarla.org Türkiye’deki
bireysel bağış kültürünü geliştirmek, sosyal ve çevresel sorunların çözümü için çalışan STK’ları
desteklemek için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir platform. Türkiye’deki STK’ların ekonomik
ihtiyaçlarına çözüm bulma arayışıyla ortaya çıkan platform online alışverişlerde ödenen
tutarların yuvarlanmasından yola çıkarak tasarlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TEGV: Türkiye’nin Gönüllüleri Bir araya Geldi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Aralık tarihinde Türkiye’nin en geniş katılımlı Dünya
Gönüllüler Günü’nü kutladı. Farklı alanlarda çalışan yüzlerce gönüllü bu özel günde bir araya
geldi. Türkiye genelinde AÇEV, TEGV, TEMA, TOG ve ÖSGD 30 farklı ilde 43 etkinlik
noktasında stand açarak daha çok gönüllüye ulaşmak için harekete geçti. Ayrıca Kadir Has
Üniversitesi Cibali Kongre Merkezi’nde bir araya gelen STK temsilcileri, “Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri ve Gönüllülük” konulu bir panel ve gönüllülerin deneyimlerini
paylaşabileceği bir forum düzenledi. Kutlamalar farklı illerdeki sokak etkinlikleriyle devam etti.
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