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Dördüncü Destekle Değiştir Etkinliği
İstanbul’da Gerçekleşti

Dünyanın farklı ülkelerinde başarı ile uygulanan ve “Giving
Circle” adıyla bilinen kolektif bağış yapma modeli,
Türkiye’de ilk kez TÜSEV tarafından “Destekle Değiştir”
ismiyle uygulanmaya başlandı. İki defa İstanbul’da, bir defa
Ankara’da düzenlenen Destekle Değiştir’in dördüncüsü, 24
Mart 2016 tarihinde Pera Müzesi’nde gerçekleştirildi.
Televizyoncu ve gazeteci Fatih Türkmenoğlu’nun sunumuyla
renklenen, Hisar Anadolu Destek Derneği (HADD), Hayvan
Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD) ve
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın projelerinin
bağışçılarla buluştuğu etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.  

WINGS Toplantısı: Filantropinin Gelişimi
için Elverişli Ortam 

TÜSEV, 10-11 Mart tarihleri arasında Lizbon’da, Worldwide
Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) tarafından
düzenlenen “filantropinin gelişimi için elverişli ortam”
konulu uluslararası toplantıya katılım sağladı. Katılımcılar,
dünyada filantropi ile ilgili yeni eğilimler hakkında bilgi
paylaşımında bulunmanın yanı sıra, filantropinin gelişimi
için elverişli ortamı değerlendirip, bu alana yönelik tehdit
ve engeller konusunda neler yapılabileceğine dair
tartışmalar gerçekleştirdiler. Toplantı gündemi ve katılımcı
listesini bu linki tıklayarak inceleyebilirsiniz. 

TÜSEV CIVICUS Bloguna Konuk Oldu

TÜSEV, CIVICUS bloğu için Türkiye’deki sivil toplumun
durumu ve ifade özgürlüğü nezdinde son dönemde yaşanan
gelişmeler konusunda bir yazı kaleme aldı. Sivil toplumu
güçlendirmek için çalışan küresel bir ağ olan CIVICUS, sivil
toplumun haklarını savunmak, etkisini artırmak ve alandaki
iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla,
150’den fazla üyesiyle işbirliği yapıyor. Her yıl yayınladığı
raporlarla dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının durumuna
ışık tutan CIVICUS, farklı ülkelerde yaşanan gelişmeleri,
web sitesinde yer verdiği blog yazıları ile de gündeme
getiriyor. Bu kapsamda yayınlanan TÜSEV blog yazısını bu
linki tıklayarak okuyabilirsiniz. 

CIVICUS-ICNL Savunuculuk Çalıştayı

Sivil toplumun savunuculuk ve izleme kapasitesini
güçlendirmek amacıyla CIVICUS ve ICNL tarafından
geliştirilen Enabling Environment National Assessment
(Elverişli Ortam Ulusal Değerlendirme Aracı-EENA)
kapsamında 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında TÜSEV ev
sahipliğinde savunuculuk konulu bir çalıştay düzenlendi. 14
ülkeden sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen
etkinlikte iki gün boyunca katılımcıların sunumları
çerçevesinde STK’ların kuruluşu ve faaliyetleri, ifade ve
toplanma özgürlükleri, sivil toplum-kamu işbirliği, sivil
toplumun finansal sürdürülebilirliği ve vergi uygulamaları,
uluslararası düzeyde savunuculuk araçları ile ilgili ülke
örnekleri ve küresel eğilimler tartışıldı. EENA araştırma
metodolojisi ile ilgili daha çok bilgi almak ve ülke raporlarını
incelemek için linki tıklayabilirsiniz.

Dernekler Dairesi
Başkanlığı 2016
Destekleri için
Başvurular Başladı

İçişleri Bakanlığı’nın 2010
yılında başlattığı “Dernekler
ve Üst Kuruluşları için
Proje Yardımları” Programı
için, 2016 yılı proje teklif
çağrısına çıkıldı. Dernekler
Dairesi Başkanlığı Program
kapsamında, STK'ların
kapasitelerinin
geliştirilmesi, kamu ile olan
ilişkilerinin artırılması ve
karar alma
mekanizmalarına aktif
katılım sağlanması gibi
amaçları olan projeleri
destekleyecek. Proje
başvuruları 16 Mart-29
Nisan 2016 tarihleri
arasında
www.dernekler.gov.tr
adresinde yer alan Proje
Destek Sistemi (PRODES)
üzerinden yapılacak.
Program kapsamında
desteklenecek proje
konuları, desteğin miktarı
ve kapsamı, başvuru
koşulları ile ilgili detaylar
PRODES’te yer alan
Başvuru Rehberinde
açıklanıyor. Detaylı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz. 

Cinsiyet Eşitliği ve Kadın
Hakları Projeleri için
Çağrı Yayınlandı

İsveç Başkonsolosluğu’na
bağlı Türk-İsveç Kalkınma
İşbirliği Birimi, cinsiyet
eşitliği ve kadın hakları
konusunda çalışan STK’lara
yönelik özel bir çağrı
yayınladı. Proje
kapsamında kadınların ve
kız çocuklarının toplumdaki
pozisyonlarının
geliştirilmesi,
güçlendirilmesi ve siyasi
aktörler olarak
görünürlüklerinin artırılarak
seslerinin duyurulmasını
amaçlayan proje
başvuruları kabul edilecek.
Ayrıca, kadına karşı her
türlü taciz ve şiddeti
sonlandırmayı hedefleyen
başvurular dikkate
alınacak. Son başvuru
tarihi 15 Nisan 2016 olan
çağrı hakkında detaylı bilgi
ve başvuru kriterlerine
buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Vakıflar Meclisi
Genel Kurulu ve
Konferansı

European Foundation
Centre (Avrupa Vakıflar
Merkezi – EFC)’nin 27.
Olağan Genel Kurulu ve
Konferansı, 26-28 Mayıs
2016 tarihleri arasında
Amsterdam’da
gerçekleştirilecek.
Filantropi alanında çalışan
750’nin üzerinde STK
temsilcisi ve lider ile
akademisyen ve kamu
görevlisi, Avrupa ve
dünyanın gündemindeki
önemli konuları tartışmak
üzere “Imagining and
Investing in our Future”
teması ile bir araya
gelecek. Konferans ile ilgili
detaylı bilgi almak için
tıklayınız. 

Uluslararası Sivil Toplum
Haftası 2016

CIVICUS ve Confederación
Colombiana de ONG
(CCONG) tarafından 25-28
Nisan 2016 tarihleri
arasında Kolombiya’da
düzenlenen International
Civil Society Week
(Uluslararası Sivil Toplum
Haftası – ICSW), küresel
sorunlara yaratıcı çözümler
getirmek isteyen kişi,
kurum ve STK temsilcilerini
bir araya getirecek. ICSW;
CIVICUS, CCONG ve ortak
kuruluşlar için bir dizi
konferans ve atölye
hazırlama imkanı da
sunacak. “Active Citizens,
Accountable Actions”
teması altında buluşan
600’e yakın katılımcı, sivil
toplumun geleceğine yön
verecek eğilimleri
tartışacak. Konferans
programı ve  başvuru
koşulları hakkında bilgi
almak için tıklayınız.

Çelikel Eğitim Vakfı Kıvılcımlar Eğitim Programı

Alev Topları Programı kapsamında bursiyer olan kıvılcımların insani değerler açısından
gelişimlerinin hedeflendiği ve TC Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi işbirliği ile
tasarlanan “İnsanca Yaşamanın Bazı Bilgisel Ön Koşulları” eğitim programının ilki 12 Mart
tarihinde sona erdi. Bağlantı Kurma Sorunları, Değer ve Değerlendirme Sorunları, Etik ve
Etikler ile İnsan Hakları olmak üzere 4 ayrı modülden oluşan eğitim programı ile bursiyerlere
doğru akıl yürütme yollarıyla bilgi aktarılması, kişiler arasında çıkan değer sorunlarına çözüm
üretebilmek, yaşananlara etik değerler ve insan hakları bilgisiyle yaklaşılması konularında
farkındalık kazandırıldı.

İTÜ Vakfı Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı

İTÜ Vakfı Dergisi, 71. sayısında kapak konusu olarak “Ulaştırma&Ulaşım” dosyasını okurlarına
sunuyor. İTÜ ve  diğer üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra, konunun uzmanı meslek
insanlarının farklı perspektiflerden değerlendirdiği, soruna ışık tuttuğu, önerilerde bulunduğu
dosya, her biri başvuru kaynağı niteliğinde makalelerden oluşuyor. İTÜ’den haberler, İTÜ ARI
Teknokent’teki gelişmeler, İTÜ Vakfı’nın her geçen gün artan yayınlarının tanıtımı ve spor
sayfaları dergiyi zenginleştiren bölümler olarak sunuluyor. Detaylı bilgiye www.ituvakif.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 18’inci Kez Perdelerini Açtı

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet
Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde
perdelerini açtı. Bir ay süreyle devam eden ve Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro festivali
olan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali bu yıl yurt içinden 16, yurt dışından 7 olmak üzere
toplam 23 oyuna ev sahipliği yapacak. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TEGV Ev Sahipliğinde Klasik Türk Müziği Konseri

Türk müziği bestekârı ve yorumcusu Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın 90. doğum günü konseri
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği
Korosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pelit Pastanesi’nin katkılarıyla 1 Mart 2016
tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. Başta Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca ve
eşi olmak üzere, sanat ve iş dünyasından birçok isim davete katıldı. Türkiye’de daha fazla
çocuğun eşit ve kaliteli eğitim olanağından faydalanabilmesi amacıyla 21 senedir çalışan
TEGV, 2011 yılından itibaren gerçekleştirdiği konserler ile Yavaşca’nın Türk Sanat Müziği’ne
armağanı olan besteleri koruma ve yaşatma görevini ve değerli ustaya saygı ve şükranlarını
sunmayı amaçlıyor.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 15.280 Çocukla “Okulda Biriz”
Dedi 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlamak
amacı ile yürüttüğü “Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme” Projesi kapsamında, 3 ayda 21
devlet okuluna ziyaretler gerçekleştirerek 15.280 çocuğa ulaştı. 22 kişiden oluşan proje ekibi
Ataşehir ilçesinde bulunan ilkokulların 2, 3 ve 4. sınıflarında, öğrencilerle engelli farkındalığı
oluşturmak amacıyla bir dersi birlikte geçirdi. Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme Projesi,
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu
Programı çerçevesinde gerçekleştirildi.
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