
TÜSEV’in WINGS Röportajı Yayınlandı

TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in “Reflecting Back, Looking
Forward – On the Road to Mexico” başlıklı röportajı WINGS’in
(Worldwide Initiatives for Grantmaker Support) Philanthropy in
Focus blogunda yayınlandı. 2017’de Meksika’da gerçekleşecek ve
filantropi alanında düzenlenen en kapsamlı etkinliklerden olan
WINGSForum öncesi gerçekleştirilen röportajda Ersen, TÜSEV’in
2014 yılında ev sahipliği yaptığı 2014 WINGSForum ile ilgili
deneyimlerine değinerek; gelecek yıl gerçekleşecek forumdan
beklentileri ve WINGS’in küresel boyutta filantropi alanındaki rolü
ile ilgili soruları yanıtladı. İngilizce röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Yayınları Özel Bir Bültende Derlendi

Sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını güçlendirmek için
çalışmalar yapan TÜSEV, yayınları ile sivil toplum alanında bilgi
üretimine ve bu bilgilerin farklı paydaşlar arasında
yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor.  2014-2015 döneminde Yasal
Çalışmalar ve Araştırma ve Yayınlar program alanlarımız altında
yayınlanan raporlarımız hakkında bilgileri bir araya getirdiğimiz özel
bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Eşitlik Birimleri: Şişli
Belediyesi Örneği Vaka Analizi Yayınlandı

Sivil Toplum İzleme Raporu 2015-2016 kapsamında hazırlanan vaka
analizinde, Toplumsal Eşitlik Birimleri’nin ve bu birimler tarafından
yürütülen çalışmaların yerel yönetimler seviyesinde Kamu-STK
ilişkileri açısından önemi analiz edildi. Şişli Belediyesi Toplumsal
Eşitlik Birimi örneğinin incelendiği vaka analizinde, belediyenin
karar alma ve hizmetlerin geliştirilmesi sürecinde STK’larla
işbirlikleri ve sivil topluma destekleri de incelendi. Toplumsal Eşitlik
Birimleri’nin yaygınlaştırılması ve daha etkili hale gelebilmesi için
önerilerin de yer aldığı vaka analizini incelemek için tıklayınız.

TÜSEV Idemahaber’e Konuk Oldu

TÜSEV, Türkiye ve Dünya kalkınma gündemini bir araya getirmeyi
amaçlayan internet portalı Idemahaber’e bir video röportaj ile
konuk oldu. TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in, TÜSEV’in
çalışma alanları, sivil toplum-kamu işbirliğini güçlendirmek adına
yürüttüğü projeler ve Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi için yapılan
çalışmalar ile STK’ların tabi olduğu vergi mevzuatı ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’nin Türkiye gündemindeki yeri hakkında soruları
cevapladığı röportajı buradan izleyebilirsiniz.

BM Gençlik Sivil Katılımı
Dünya Raporu Yayınlandı

Gençlerin katılımını inceleyen
Birleşmiş Milletler Gençlik Sivil
Katılımı Dünya Raporu (The
World Youth Report on Youth
Civic Engagement )
yayınlandı. Birleşmiş Milletler
Ekonomik ve Sosyal İşler
Departmanı tarafından
hazırlanan ve gençlerin etkin
katılımını sağlamak için
dikkate alınması gereken
politika önerilerini ekonomik,
politik ve toplumsal katılım
başlıkları altında inceleyen
Raporun tamamına buradan
ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Hareketi Projesi
Hibe Duyurusu

Sivil Toplum Kapasite
Geliştirme ve Savunuculuk
Hibe Programı, WWF-
Türkiye’nin Avrupa Birliği
finansmanıyla hayta geçirdiği
“Çevreye Uyumlu Sosyo-
Ekonomik Kalkınma için Sivil
Toplum Hareketi Projesi”
kapsamında hayata
geçiriliyor. Finansal destek
alacak STK’ların Çevre Etki
Değerlendirme (ÇED) ve
Stratejik Çevresel
Değerlendirme (SÇD)
konularında aktif bir şekilde
politika ve savunuculuk
yapmaları için kapasitelerini
güçlendirmeyi hedefleyen
Program’a son başvuru tarihi
25 Ağustos 2016. Program ve
başvuru süreci ile ilgili detaylı
bilgi için tıklayınız.

Küresel Yerel Bağışçılık Zirvesi
Düzenleniyor

İlki 2004 yılında düzenlenen
ve 30’u aşkın ülkeden
filantropistleri, araştırmacıları
ve hibe veren kuruluşlardan
temsilcileri bir araya getiren
Küresel Yerel Bağışçılık
Zirvesi’nin (Global Summit on
Community Philanthropy)
12’ncisi 1-2 Aralık 2016
tarihlerinde Güney Afrika’da
düzenlenecek. Yerel bağışçılık
yoluyla toplumsal gelişim
sağlamanın yollarının
tartışılacağı Zirve hakkında
detaylı bilgi için buraya, sınırlı
sayıda burs imkanının
bulunduğu Zirve’ye kayıt
olmak içinse buraya tıklayınız.

ERG'den 'Türkiye'de Kapsayıcı
Eğitim' Raporları

Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), UNICEF Türkiye
işbirliğiyle Türkiye’de
kapsayıcı eğitimi ele alan bir
çalışma gerçekleştirerek
mevzuat, politikalar,
uygulamalar ve deneyimler
çerçevesinde kapsayıcı
eğitime erişim ve eğitimin
niteliği inceledi. Çalışma
sonunda hazırlanan
Türkiye’de Ortaöğretimde
Kapsayıcı Eğitim Durum
Analizi, Kapsayıcı Eğitim: Okul
Pratikleri, Öğretmen
İhtiyaçları, Engeli Olan
Çocukların Türkiye’de Eğitime
Erişimi: Durum Analizi ve
Öneriler ve Türkiye’de
Kapsayıcı Eğitimi
Yaygınlaştırmak İçin Politika
Önerileri isimli dört rapor
yayınlandı. Türkçe ve İngilizce
yayınlanan raporlar hakkında
kapsamlı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Darüşşafaka’nın “Olmasa da Olur” Kampanyasına Altın Effie Ödülü

Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Olmasa da Olur” kampanyası, Effie Türkiye 2016 Reklam Etkinliği Yarışması'nda
“Sivil Toplum Kuruluşları” kategorisinde Altın Effie Ödülü'nün sahibi oldu. 4129Grey’in gönüllü desteğiyle
hayata geçirilen kampanya ile Darüşşafaka, düzenli bağışçı sayısını artırmak için herkesi, miktarı ne olursa
olsun, düzenli destekçi olmaya davet ediyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

MESS Eğitim Vakfı “Türkiye için Mesleki Eğitime Tam Destek” Veriyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Milli Eğitim Bakanlığı; metal sektörüne nitelikli işgücü
sağlamak, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek
amacıyla bir protokol imzaladı. İşbirliği kapsamına giren okulların yöneticilerine yöneticilik ve liderlik
eğitimi ve öğretmenlere hizmet içi eğitim verilirken, okullara laboratuvar desteği de sağlanacak. MESS
üyesi işyerlerinde çalışanların metal sektörüne yönelik bölümlerde eğitim alan çocuklarına burs, rehberlik
ve üye işyerlerinde istihdam önceliği verilecek. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TEV’den Sosyal Fayda Yaratmak İsteyen Gençler için Tasarım Yarışması

Türk Eğitim Vakfı mutlu günlerde sevdiklerine özel bir seçenek sunmak, onların mutluluklarını paylaşırken
sosyal fayda yaratmak isteyenleri ve genç tasarımcıları desteklemek için Mutlu Gün Panosu Tasarım
Yarışması’nı düzenliyor. Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 26 Ağustos 2016. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye
ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Steptember’ı Üçüncü Kez Hayata Geçiriyor

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy (CP) hakkında toplumda farkındalık yaratmak üzere
tasarlanan ve dünyada pek çok ülkede uygulanan Steptember kampanyasını bu yıl üçüncü defa
gerçekleştiriyor. Dünyada sporculardan sanatçılara, ofis çalışanlarından üniversite öğrencilerine toplumun
her kesiminden bireyin destek verdiği Steptember’da 4’er kişilik takımlar CP’li bireylerin hayatında pozitif
bir etki yaratmak için bir ay boyunca hem spor yapacak hem de bağış toplayacak. Bireylerin gün içinde
attıkları adım sayısını artırmayı hedefleyen proje aynı zamanda CP konusunda farkındalık yaratmayı da
amaçlıyor. Takımların yürümenin yanı sıra koşmak, bisiklete binmek gibi 40’tan fazla aktivite ile de günlük
adım hedefine ulaşabilecekleri etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak için
www.steptember.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Sabancı Vakfı’nın Desteklediği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, İstanbul
Konseriyle Bu Yılki Turnesine Muhteşem Bir Başlangıç Yaptı

Sabancı Vakfı’nın, kuruluşunun gerçekleşmesini sağladığı ve ana destekçisi olduğu Şef Cem Mansur
yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 27 Temmuz Çarşamba akşamı Uniq
İstanbul’da müzikseverlerle buluştu. 10. yılını kutlayan TUGFO, Verdi’den Schubert’e, Çaykovski’den
Bartok’a uzanan zengin repertuvarı ve genç müzisyenlerin müthiş yorumuyla salonu dolduran
müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Sabancı
Üniversitesi’ndeki üç haftalık yoğun kamp dönemi ve İstanbul konserinin ardından İspanya ve Portekiz’i
kapsayan bir turne gerçekleştirecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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