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DUYURULAR
3. Dönem Vakıflar Meclisi Seçim Sonuçları Açıklandı
Üçüncü Dönem Vakıflar Meclisi seçimleri 28 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da yapıldı. TÜSEV
Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Meclis adayı olarak belirlenen TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik
Başak Ersen, 658 oy alarak 3. sıradan Vakıflar Meclisi üyesi oldu. Ersen, 2015-2018 döneminde
Vakıfların üst karar organı olan Vakıflar Meclisi’nde yeni vakıfları temsil edecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Vakıfların Asgarî Kuruluş Mal Varlığı Limiti Belirlendi
Vakıflar Meclisi’nin 22/12/2014 tarih ve 619/508 sayılı kararıyla; 2015 yılı için yeni vakıfların
kuruluşunda amaçlarına göre belirlenecek asgari malvarlığı, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5.
maddesi ile Vakıflar Yönetmeliği’nin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden 55.000 (ellibeşbin) TL
olarak belirlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan duyuruya buradan
ulaşabilirsiniz.

TÜSEV'den Haberler
Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı II Başvuruları Açıldı
TÜSEV, bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları
ile tanıştırmak, dünyadaki gelişmeleri
aktarmak, planlı bağışçılığa geçişi
kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim
için Bağış Projesi kapsamında Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nı yürütüyor.
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda
belirlenecek olan 10 STK profesyoneli, her ay
yarım günlük sunum, tartışma, pratik ve deneysel etkinliklerden oluşan bir öğrenme-uygulama
programına dahil olacaklar. Katılımcılar yurtdışında filantropi ile ilgili eğitim ve konferanslara
katılmak için programın burs fırsatlarına başvurabilecekler.
Ocak – Haziran aylarını kapsayan 2015 dönemi için başvurular 12 Ocak tarihinde sona eriyor.
Başvuru formuna ve program ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 2014 yılı
katılımcılarının program ile ilgili yorumlarını buradan okuyabilirsiniz.

Uluslararası Sivil Toplum Haftası ve
CIVICUS Genel Kurulu’ndan İzlenimler
Uluslararası Sivil Toplum Haftası “Citizen Action,
Peoples Power” temasıyla 19-25 Kasım 2014
tarihlerinde Johannesburg’da gerçekleştirildi. 100
farklı ülkeden sayıları 500’ü aşan aktivist ve sivil
toplum temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen
toplantıda 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi,
sivil katılım ve yurttaş hareketleri tartışıldı.
TÜSEV’in de üyeleri arasında yer aldığı
CIVICUS’un Genel Kurul’u da Uluslararası Sivil Toplum Haftası etkinlikleri kapsamında 24 Kasım’da
gerçekleştirildi. TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen'in etkinlikle ilgili izlenimlerinin yer aldığı
ve Alliance Magazine'de yayınlanan yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

STK’ların Ekonomik Faaliyetleri
Çalıştayı Ankara’da Düzenlendi
TÜSEV’in Avrupa Kar Amacı Gütmeyen
Hukuk Merkezi (ECNL) ile birlikte yürüttüğü
Sivil Alan İnisiyatifi Projesi kapsamında 15
Aralık tarihinde Ankara’da Sivil Toplum
Kuruluşlarının Ekonomik Faaliyetleri konulu
bir çalıştay düzenledi. Çeşitli STK ve kamu
kurumlarından yaklaşık 30 temsilcinin
katılımıyla gerçekleşen toplantıda, STK’ların ekonomik faaliyetlerine dair uluslararası standartlar
tartışıldı. Bu standartlar ışığında Türkiye’de STK’lara tanınan vergi muafiyeti ve kamu yararı statüsü,
iktisadi işletme kurmanın avantajları ve dezavantajları gibi konular ele alınarak, Türkiye’deki
durumun değerlendirmesi yapıldı. Toplantının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplumun Gelişimi Arama
Toplantısı
Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek
Programı (TACSO)’nın hazırladığı AB Sivil
Topluma Destek Rehberi bağlamında Türkiye’de
Sivil Toplumun Gelişimi Arama Toplantısı 17-18
Aralık tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 40’dan
fazla STK temsilcisinin katıldığı toplantıda,AB
rehberi çerçevesinde
Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için ulusal
hedefler ve rehberde yer alan alanlara yönelik
ilerlemelerin izlenmesi için gerekli araçlar tartışıldı. Sivil toplumun gelişimi için temel özgürlükler,
STK’ların finansal kapasitesi ve STK- kamu ilişkisi çerçevesinde tartışmalar yürütülülerek ortak
hedefler belirlendi.
TÜSEV’in de görüşlerini aktardığı toplantıda, Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın
İzlenmesi Projesi kapsamında yayınlanan 2013 Türkiye raporu bulguları ve araştırma yöntemini
sağlayan Sivil Toplum İzleme Matrisi Uygulama Rehberi katılımcılar ile paylaşıldı.

Sivil Toplumdan Haberler

Sivil Düşün AB Programı 2. Danışma
Kurulu Toplantısı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun hak
temelli çalışmaları ve sivil toplumu desteklediği
Sivil Düşün AB Programı ikinci yılını
tamamlarken, iki günlük bir toplantı yapılarak,
hak temelli ağlar/platformlar üzerine bir
değerlendirme ve danışma süreci geçirilmesi
planlanıyor. Danışma Kurulu toplantısına hak temelli çalışmalar yürüten ağlar ve platformların, sivil
toplum örgütlerinin ve aktivistlerin katılımı önceliklendirilecektir.
Sivil Düşün AB Programı 2. Danışma Kurulu toplantısı 21-22 Ocak tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilecek. Katılım başvuruları 29 Aralık 2014 tarihinden itibaren alınmaya başlandı.
İlgili ön duyuruyu burada bulabilirsiniz.

STK Yönetimi ve Sivil Toplum Aktivizmi
Eğitim ve Sertifika Programı
İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma
Birimi, STK’ların kapasitesini geliştirmek amacıyla,
Ekim 2003'ten beri çeşitli alanlarda eğitim
programları yürütüyor.
Hak temelli çalışmalar yürüten STK’ların
demokratik ve çoğulcu bir topluma katkıda bulunmaları için üye, gönüllü ve çalışanlarının eğitimi ve
bu eğitim sonucunda edinilen kazanımların kuruluşlara geri dönüşü sayesinde kapasitelerini
geliştirmeyi amaçlayan program, katılımcıların ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri dönemlik derslerden
oluşuyor.
Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde haftaiçi akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan program
Güz ve Bahar olmak üzere iki dönem devam edecek. Başvurular 19 Ocak 2015 tarihine kadar kabul
edilecek. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hrant Dink Vakfı Medyada Nefret
Söylemi ve Ayrımcı Dil Raporu
Yayınlandı
Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülen Medyada
Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması kapsamında
2014 yılı Mayıs-Ağustos aylarını kapsayan medya
izleme raporu iki bölüm halinde yayımlandı.
Akademisyen İdil Engindeniz tarafından hazırlanan
raporun ilk bölümünde ulusal, dini ve etnik kimlikleri
hedef alan nefret söylemi içeriklerinin yanı sıra, kadın ve LGBTİ’lere yönelik içerikler 'Diğer
Dezavantajlı Gruplar' başlığı altında yer aldı.
Mayıs-Ağustos 2014 raporunun ayrımcı söylem dosya konusu ise, Türkiye medyasında Yahudilere
yönelen ayrımcı söylem oldu. Hukukçu ve gazeteci Rita Ender tarafından hazırlanan raporun ikinci
bölümünde, İsrail'in Filistin’e yönelik operasyonu çerçevesinde yazılı basında özellikle Yahudi
kimliğine yönelik yer alan ayrımcı söylemin analizi yapıldı. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

18. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri
Festivali Başvuruları Başladı
8-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 18. Uçan
Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne yapım yılı
2014-2015 olmak önkoşuluyla uzun metraj, belgesel, kısa ve
animasyon kategorilerinde film başvuruları kabul ediliyor.
Festivale yönetmeni veya yönetmenlerinden biri kadın olan
filmler başvurabiliyor. Filminizin ön izleme DVD kopyası ile
doldurduğunuz başvuru formunu 15 Ocak’a kadar Uçan
Süpürge adresine gönderebilirsiniz. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizden Haberler
Deniz Temiz Derneği/TURMEPA “Mavi
Kuşak Hareketi - İstanbul Boğazı Projesi”
Turmepa’nın Mavi Kuşak Hareketi – İstanbul Boğazı
Projesi kapsamında, İlkokul 1.- 4. ve ortaokul 5.– 8.
sınıf öğrencilerinin çevre bilinci kazanması amacıyla,
“Temiz Deniz” mobil oyunu hazırlandı.
Bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan ilk
öğretici oyun olma özelliğini taşıyan “Temiz Deniz”,
çocuklar ve çevreye duyarlı yetişkinler tarafından
ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bu oyunu oynayanlar,
İstanbul Boğazı’nın en çok kirlenen koy ve noktalarını
öğrenmiş oluyor. Android ve IOS tabanlı tüm akıllı
telefon ve tabletlere ücretsiz yüklenebiliyor. Oyun,
Google Play ve Apple Store’da yerini aldı, çok yakında
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı EBA (Eğitim Bilişim Ağı)
Market’te de yerini alacak.

Sabancı Vakfı’ndan “Başrolde Ödüllü
Kadınlar Var
Sabancı Vakfı Filantropi Seminerlerinin sekizincisi 11
Aralık 2014'te “Başrolde Ödüllü Kadınlar Var” başlığı
altında düzenlendi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen seminerin konuşmacıları, baskı ve
şiddete maruz kalan kadınların hikâyelerini anlatan
“Half The Sky / Gökyüzünün Yarısı” adlı kitabı
toplumsal bir harekete dönüşen Pulitzer ödüllü gazeteci Sheryl WuDunn ve asit saldırısına uğrayan
kadınların hayata dönüş öykülerini anlattığı “Saving Face” belgeseliyle Pakistan'a ilk Oscar ödülünü
getiren yönetmen Sharmeen Obaid Chinoyoldu.
Seminerin sürprizi, Sertab Erener’in kadın ve kız çocukları meselesine dikkat çekmek için Sezen
Aksu ile birlikte yaptıkları “Kız Leyla” şarkısını ilk defa dinleyiciler karşısında seslendirmesi idi.
Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TEMA Vakfı’ndan Doğa Dostu bir
Armağan
TEMA Vakfı, yılbaşı için özel bir hediye
hazırladı. Gerek bireyler gerek kurumlar için
tasarımlanmış doğa dostu kağıttan üretilmiş
yılbaşı ağacı, hem yeni yıl dileklerini
iletmek; hem de yaşanabilir bir dünya için
atılan küçük adımların önemini yıl boyunca
anımsatmak amacıyla hayata geçirildi. FSC
kağıt ormanları sertifikasına sahip ve geri
dönüşümlü kağıtlardan üretilen TEMA
Yılbaşı Ağacının satışından elde edilen
gelir ekolojik yaşamın sürdürülmesi,
toplumsal çevre bilincinin geliştirilmesi,
ülkemizin iklim özelliklerine uygun bilimsel
yöntemlerle çevre sorunlarına çözüm
yaratılabilmesi yönündeki çalışmalar için
kullanılacak.

TEGV’in Heybeliada’da Yeni Etkinlik
Odası Açıldı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) İstanbul
Beykoz Öğrenim Birimi ile 2010 yılından bu yana
sürdürdüğü Heybeliada etkinliklerini artık
Heybeliada Ortaokulu içindeki yeni odasında
sürdürecek. 24 Aralık tarihinde yerel yöneticiler,
bağışçılar, gönüllüler, veliler ve vakıf
yöneticilerinin katıldığı bir açılışla TEGV
Heybeliada Etkinlik Odası hizmete girdi.

Vehbi Koç Vakfı Model Okul Projesi Eğitim
Çalışmaları Devam Ediyor
Model Okul Projesi Beykoz Ortaokulu uygulama çalışmaları
kapsamında öğretmen ve velilerle gerçekleştirilen eğitim
çalışmaları devam ediyor. Öğretmenlerin gördüğü eğitimlerin
yanı sıra 5. sınıf öğrencilerinin velilerinden oluşan yirmi
kişilik veli grubu da AÇEV’in oluşturduğu ve çocuk gelişimi
ve eğitimi konularında annelere destek vererek çocuğun
gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen “Anne Destek
Programı”ndan faydalanacak.
Çocukların demokratik bir aile ortamında, barışçıl ilişkiler içinde yetişmesi için annelerde olumlu
davranış değişikliğinin oluşmasını hedefleyen Program, VKV Eğitim Danışmanı Mesrure Tekay
tarafından 12 hafta boyunca uygulanacak.
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