
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik
Ulusal Eylem Planı Ekseninde Kamu-STK İlişkileri
Vaka Analizi Yayımlandı

Sivil Toplum İzleme Raporu 2015-2016 kapsamında hazırlanan Otizm
Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı
Ekseninde Kamu-STK İlişkileri vaka analizi yayımlandı. 3 Aralık
2016’da kabul edilen Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanması ve kabul
edilmesi aşamalarında alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının
yaptıkları farkındalık artırma ve savunuculuk çalışmalarının etkisi ve
Kamu-STK ilişkileri açısından öneminin değerlendirildiği vaka
analizinde Ulusal Eylem Planı’nın uygulanmasını takip etmek için
STK’lar tarafından yürütülebilecek izleme çalışmalarına ilişkin
öneriler de yer alıyor. Vaka analizine buradan ulaşabilirsiniz.

İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor Video Serisi Başlıyor

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında hazırladığı İlham
Veren Bağışçılar Anlatıyor video serisi başlıyor. 18 Eylül haftasından
itibaren Değişim için Bağış’ın sosyal medya hesaplarından
yaygınlaştırılacak olan video serisinde köşe yazarı Yonca Tokbaş,
ticari gayrimenkul brokerı Ulvi Kocailik, iş insanı Ahmet H. Uysal ve
sivil toplum kuruluşu çalışanı İstem Akalp bağışlarıyla neden sivil
toplum kuruluşlarını desteklediklerini anlatıyor. Farklı bağışçılık
motivasyonlarını yaygınlaştırarak bireysel bağışçılık kültürünün
gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen videoların tanıtımını
buradan izleyebilir, yayınlanacak videoları için Değişim için Bağış’ın
Facebook ve Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz.

Destekle Değiştir 10 Ekim’de Pera Müzesi’nde

TÜSEV, dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan “Giving
Circle” modelinin Türkiye uygulamasını “Destekle Değiştir” adıyla ilk
kez 2014 yılında hayata geçirdi. İstanbul’da dördüncü kez
düzenlenecek Destekle Değiştir etkinliği 10 Ekim Salı günü,
18:30-21:00 arasında Pera Müzesi’nde düzenlenecek. Toplumsal
değişime önem veren bireylerin, fon kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil
toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim yaratan
projeleri tanıma fırsatı yakalayacakları Destekle Değiştir ile ayrıntılı
bilgiye buradan, 10 Ekim’de gerçekleşecek Destekle Değiştir etkinliği
ve katılımcı STK’lar ile projeleri hakkında detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Atölye Bilgi Notları’nı Takip Ediyor Musunuz?

TÜSEV, Türkiye’de sivil toplum alanına yönelik olarak geliştirdiği
projeler, yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde ettiği
bilgi birikimini TÜSEV Atölye altında yaygınlaştırıyor. STK’lar, kamu
kurumları ve ilgili diğer tüm paydaşlar için, sivil alana ilişkin
farkındalık oluşturmayı ve alana dair tartışmaların niteliğini artırmayı
hedefleyen içerikler, Kamu-STK ilişkileri, sivil toplumun mali
kapasitesi, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi üst başlıkları kapsıyor.
Örgütlenme Özgürlüğü Hakkının Sınırlandırılması: Uluslararası
Standartlar ve Türkiye'ye Dair Değerlendirme, Örgütlenme
Özgürlüğü Açısından Yabancı STK’ların Kayıt Süreçleri, Gönüllülük ve
Yasal Mevzuat ve Dernekler için Kamu Yararı ve Vakıflar için Vergi
Muafiyeti Statüleri bilgi notlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Uluslararası Sivil Toplum
Haftası 2017, 4-8 Aralık’ta
Gerçekleşecek

CIVICUS ve Pacific Island
Association of NGOs
tarafından düzenlenen
Uluslararası Sivil Toplum
Haftası 2017 (International
Civil Society Week 2017-ICSW
2017) 4-8 Aralık tarihleri
arasında Suva, Fiji’de
gerçekleşecek. “Our Planet.
Our Struggles. Our Future”
teması ile gerçekleşecek
etkinlikte iklim ve sosyal
adalet konularına
odaklanılacak. Uluslararası
Sivil Toplum Haftası 2017 ile
ilgili detaylı bilgi ve kayıt için
tıklayınız.

Sivil Toplum Etkinlik Rehberi
Yayımlandı

Sivil Düşün AB Programı,
aktivistlerin ve sivil toplum
kuruluşlarının etkinlik
düzenlerken faydalanabileceği
Sivil Toplum Etkinlik Rehberi’ni
yayımladı. Kuruluş içi
toplantılardan uluslararası
konferanslara uzanan geniş bir
yelpazede, etkinliğin
tasarlanmasından
planlamasına, hazırlık ve
uygulama süreçlerinin tüm
aşamalarını kapsayan rehber
kuruluşların amaçlarına
yönelik bir etkinlik
düzenleyebilmeleri için ipuçları
ve dikkat edilmesi
gereken konular hakkında
pratik bilgiler sunuyor. Rehberi
buradan inceleyebilirsiniz.

Göçmen ve Mülteci Çocukların
Eğitim Yoluyla Toplumsal
Entegrasyonu için 2. Öğretmen
Destek Programı / Online
Eğitim Başvuru Çağrısı
Yayımlandı

Yurttaşlık Derneği ve DVV-
International Türkiye
tarafından yürütülen Göçmen
ve Mülteci Çocukların Eğitim
Yoluyla Toplumsal
Entegrasyonu için Öğretmen
Destek Programı’nın ikinci
dönemi için başvurular açıldı.
Göçmen ve mülteci çocukların
yeni yaşamlarına uyumunu
artırma yönünde kolaylaştırıcı
bir rol oynayabilmeleri için
öğretmenlerin kişisel ve
mesleki becerilerinin
desteklenmesinin amaçlandığı
online destek programı
çerçevesinde göçmen ve
mülteci çocukların eğitim
hakkı, kapsayıcı eğitim ve
ayrımcılığın önüne geçmek,
anadili Türkçe olmayan
öğrenciler için öğretim ve
öğrenme süreçlerinin
planlanması, zor koşullarda
öğretmenlik, travma yaşamış
çocuklarla çalışma, demokratik
ve katılımcı sınıf yönetimi ile
göçmen ve mülteci
öğrencilerin kazanımlarının
ölçülmesi konularına
odaklanılacak. Son başvuru
tarihi 15 Eylül olan programla
ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplum Kurumları için
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sertifika Programı Başlıyor

Sabancı Üniversitesi Toplumsal
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Mükemmeliyet Merkezi (SU
Gender) tarafından yürütülen
Mor Sertifika Programı
kapsamında Sivil Toplum
Kurumları İçin Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Sertifika
Programı başlıyor. Toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması
ve farkındalık oluşturulması
amacıyla ve Sabancı Vakfı’nın
desteğiyle gerçekleştirilecek
sertifika programında STK’ların
konuya dair bilgilerini
pekiştirerek kendi
deneyimlerini diğer
katılımcılarla paylaşmaları
hedefleniyor. Program
sayesinde 17 farklı ilden Mor
Sertifika Programı’na katılan
lise öğretmenlerinin kendi
illerinde toplumsal cinsiyet
eşitliğiyle ilgili çalışmalar
yürüten STK’larla işbirliğini
güçlendirebilmesi için fırsatlar
yaratılması da amaçlanıyor.
Son başvuru tarihi 30 Eylül
olan sertifika programı ile ilgili
ayrıntılı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Aydın Doğan Vakfı Başarılı Üniversiteli Kız Öğrencileri Yaz Kampında Buluşturdu

Aydın Doğan Vakfı’nın burs ile desteklediği üniversite öğrencisi kızlar arasından seçilen on dokuzu, 8-15
Temmuz tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenen Genç Liderler Yaz Kampı’nda buluştu. Türkiye’nin farklı
illerindeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin katılımı ile İzmir’in Aliağa ilçesinde gerçekleşen kamp
boyunca liderlik, proje geliştirme ve kişisel gelişim konulu eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlendi.
Gerçekleşen sanat ve spor faaliyetleri ile ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı yakalayan
öğrenciler hem eğlendikleri hem de öğrendikleri bir kamp dönemi geçirdi.

15. İstanbul Bienali 16 Eylül’de Açılıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 1987 yılından beri düzenlenen İstanbul Bienali’nin on beşincisi 16
Eyül’de açılıyor. İyi Bir Komşu teması ile düzenlenen ve küratörlüğünü Elmgreen&Dragset’in yaptığı bienalde
32 ülkeden 56 sanatçının farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikâyeler anlattığı işleri sergileniyor. Otuz
sanatçının özel olarak ürettiği yeni eserlerin de ilk kez sergileneceği bienal ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Öğretmen Akademisi Vakfı 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nu Yayımladı

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlamak amacıyla 2008 yılından beri faaliyet gösteren
ve Türkiye’de bu alana odaklanmış ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşu olan Öğretmen Akademisi Vakfı’nın
(ÖRAV) 2016 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Farklı başlıklardaki eğitim programlarıyla, 2016 yılında toplam
20.800 öğretmenle yüz yüze eğitim programları ve atölye çalışmaları yürüten Öğretmen Akademisi Vakfı’nın
faaliyet raporunu buradan inceleyebilirsiniz.

Sabancı Vakfı’nın Desteklediği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Bu Yılki
Turnesine İstanbul Konseri ile Başladı

Sabancı Vakfı’nın kurulmasını sağladığı ve dokuz yıldır Ana Destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası (TUGFO), şef Cem Mansur yönetiminde 25 Ağustos Cuma akşamı Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Türkiye genelindeki konservatuarlardan seçilen 79 genç müzisyenden
oluşan TUGFO’nun İstanbul konserinde, Çaykovski’den Alexander Borodin’e, Richard Strauss’tan Antonín
Dvořák’a kadar geniş bir repertuvar sahnelendi. TUGFO tarafından ilk kez seslendirilen Haydar Haydar
türküsü ise gecenin en ses getiren performansı oldu. Sabancı Üniversitesi’ndeki üç haftalık yoğun kamp
döneminin ardından hafızalara kazınan bir konsere imza atan TUGFO, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’da
önemli festivallerde sahneye çıkacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı 6. Yılını Geride Bıraktı

Koç Üniversitesi, 2011 yılından beri yürüttüğü Anadolu Bursiyerleri Programı ile ülkemizin en parlak gençlerini
bağışçılarla buluşturarak, kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırıyor. İlk senesinde altı bağışçının
desteği ile 14 öğrenciye Koç Üniversitesi’nde eğitim görme imkânı yaratan programdan yararlanan
bursiyerlerin sayısı bugün 376’ya ulaşırken, programa destek veren kurumsal ve bireysel bağışçıların sayısı
ise 180’i geçti. Bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler Koç Üniversitesi’nin akademik ve sosyal imkânlarıyla
kendilerini geliştirirken hayallerine bir adım daha yaklaşarak kariyerlerini şekillendirme fırsatı ediniyorlar.
2018 yılında 25’inci yılını kutlayacak olan Koç Üniversitesi, Anadolu Bursiyerleri Programı’na kaynak
yaratmak amacıyla yeni bir bağış kampanyası da hayata geçirdi. Kampanya ile 2018 yılında 120’nin üzerinde
başarılı ve ihtiyaç sahibi gence daha Koç Üniversitesi çatısı altında eğitim alma imkânı sağlanacağı
öngörülüyor. Anadolu Bursiyerleri Programı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
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