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DAVET: Sivil Topluma Aktif Katılım
Raporu Tanıtım Toplantısı 

Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü ve sivil toplumun aktif
katılımı açısından uluslararası mevzuat çerçevesinde yasal
engelleri tespit ederek reform yönünde politika önerileri
sunan Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası
Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler
raporu yayınlandı. Sivil toplum kuruluşları için önemli bir
referans kaynağı olacak bu raporun tanıtım ve
değerlendirme toplantısı 18 Kasım 2015 Çarşamba günü
13.30-15.00 saatleri arasında TÜSEV merkezinde
gerçekleştirilecek. Projeyi ana hatlarıyla özetleyen proje
bilgi notuna ve raporun elektronik kopyasına linkleri
tıklayarak ulaşabilirsiniz. Toplantıya katılmak isteyenlerin 13
Kasım Cuma gün sonuna kadar rusen@tusev.org.tr
adresinden Ruşen Efe ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Röportaj: Sosyal Girişimci Olmayı
Düşündünüz mü?

Zaman Gazetesi, TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen ile
sosyal girişimcilik konulu bir röportaj gerçekleştirdi. 18
Ekim tarihli Pazar ekinde yayınlanan röportajda kimlerin
sosyal girişimci olabileceğinden yasalardaki eksikliklere
kadar birçok konu hakkında bilgi verildi. Röportajın
tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Değişim için Bağış Projesi’nin Üçüncü
Dönemi Başladı

TÜSEV'in C.S. Mott Vakfı mali desteğiyle yürüttüğü Değişim
için Bağış Projesi’nin 2015-2017 yıllarını kapsayan üçüncü
dönemi başladı. Değişim için Bağış Projesi’nin üçüncü
döneminde Türkiye’de bağışçılık kültürünün teşvik edilmesi,
bireysel ve kurumsal bağışçılık uygulamaları ve farklı
yöntemlerin tanıtılması, bağışçılık alanındaki bilgi ve
deneyim paylaşımlarının çeşitlendirilmesi ve bağışçılığı
çerçeveleyen yasal ve mali altyapının iyileştirilmesine
yönelik faaliyetler hayata geçirilecek. Proje’nin üçüncü
döneminde planlanan faaliyetlerle ilgili bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz. 

Grantmakers East Forum Toplantı Notları
Yayınlandı

Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Center- EFC)
altında faaliyet gösteren tematik ağlardan biri olan
Grantmakers East Forum (GEF), başta Orta ve Doğu
Avrupa ülkeleri olmak üzere Avrupa’daki hibe veren
vakıfları bir araya getiriyor. GEF bu yıl “Eşit Fırsatlar
Yaratmak: Farklılıkların Üstesinden Gelmek” temasıyla 30
Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Vehbi Koç Vakfı ev
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti. Vakıfların ve
filantropinin eşit fırsatlar yaratmadaki rolünün tartışıldığı
Forum’da hikaye anlatıcılığı ve etki ölçümü konularında
atölye çalışmaları düzenlendi. TÜSEV tarafından hazırlanan
toplantı notlarına buradan ulaşabilirsiniz.  

Sivil Düşün Aktivist
Programı Başvuruları
Yeniden Açılıyor

Sivil Düşün Aktivist
Programı mali destek
başvuruları 26 Kasım
Perşembe günü saat 13:00
itibarı ile açılıyor. Aktivist
Programı ile Avrupa
Birliği’nin sivil toplum
alanını desteklediği hibe
programlarından farklı
olarak sivil toplum
örgütlerinin yanı sıra hak
ihlallerine çözüm
geliştirmek isteyen
aktivistlere de destek
sağlanıyor. Aktivist
Programı’nın üçüncü
dönem destek çağrısı ile
ilgili ayrıntılar web
sitesinden ve sosyal
medya hesaplarından
paylaşılacak.

Mülteci Destek Programı
Matrisi

SİTAP (Sivil Toplum Afet
Platformu) tarafından
hazırlanan, Suriyeli ve
Iraklı sığınmacılara yönelik
çalışan STK’ların projeleri
hakkında detaylı bilgiler
içeren 1K2N (Kim, Nerede,
Ne Yapıyor) matrisi
yayınlandı. Web sitesi
üzerinde yer alan STK’ların
isimlerine tıklandığında
açılan pencerelerden
Suriyeli sığınmacılara
yönelik gerçekleştirilen
projeler hakkında detaylı
bilgi alınabiliyor. Aylık
olarak güncellenen 1K2N
Matrisini buradan
indirebilirsiniz.
Kuruluşunuzun Suriyeli
sığınmacılarla ilgili
projelerini SİTAP web
sitesi üzerinden
ekleyebilirsiniz.

Google ile Sivil Toplum
Kuruluşları Programı

Google ile Sivil Toplum
Kuruluşları Programı,
dünya genelinde kar
amacı gütmeyen
kuruluşların çalışmalarının
etkisini artırmak için
teknolojiye erişimlerini
destekleyen bir kuruluş
olan TechSoup işbirliği ile
Türkiye’deki çalışmalarına
başladı. Program Gmail,
Google Takvim, Google
Reklam Bağışları ve diğer
ürünlere ücretsiz erişim
imkanı sunuyor. Bu araçlar
STK’ların yeni bağışçılar ve
gönüllüler kazanmasına
olanak sağlamanın yanı
sıra, daha verimli
çalışmaları konusunda da
yardımcı oluyor. Programa
başvurmak için bu linki
tıklayabilirsiniz. 

Eğitim İzleme Raporu
2014-15 Yayımlandı

Eğitim Reformu Girişimi
(ERG) Eylül ayında Eğitim
İzleme Raporu 2014-15
raporunu yayımladı. Bu yıl
sekizincisi yayımlanan
rapor, dershanelerin
dönüşümü, öğretmenlik
alan bilgisi testi 2014
sonuçları, 2014 yılı
öğretmen atamaları ve yer
değiştirmeleri, Türkiye’deki
Suriyeli çocukların eğitime
erişimi, okullarda güvenlik,
çalışan çocuklar, eğitim ve
öğretim desteği gibi pek
çok güncel konuyu ele
alıyor. Rapora buradan
ulaşabilirsiniz. 

Darüşşafaka Cemiyeti'ne ECOSOC Tarafından “Özel Danışmalık
Statüsü” Verildi 

Darüşşafaka Cemiyeti, uluslararası ekonomik ve sosyal sorunlar için forum görevi gören ve
3.200’den fazla sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi (ECOSOC)'tan özel danışmanlık statüsü almaya hak kazandı. STK’ların birbirlerinden
haberdar olmaları ve BM ile yakın temas halinde çalışmalarını kolaylaştıran ECOSOC üyeliği,
STK’lara BM’nin yapacağı uluslararası toplantılara katılım hakkı, devletlerle STK’ların buluştuğu
toplantılarda söz hakkı, BM’nin STK’ların çalışma alanıyla ilgili yapacağı çalışmalarda danışma
ve iş birliği imkânı gibi ayrıcalıklar sağlıyor.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri 5 Ekim Pazartesi günü Medipol Üniversitesi’nde
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim
Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Deniz Atasoy ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim
Dalı’ndan Doç. Dr. Ethem Murat Arsava Tıp Teşvik Ödülü’ne layık görülürken, Abdullah Gül
Üniversitesi Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr.
Yusuf Baran Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nün sahibi oldu. Koç Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Miray Nilüfer Cimşit, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doğukan Koç
ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doğan Üren, Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nü aldılar.

İTÜ Vakfı “Yaşamın Evrimi” Yayınının 2. Baskısını Çıkardı 

Yayın faaliyetlerini resmi senedindeki önemli amaçlarından biri olarak büyük bir özveri ile
sürdüren İTÜ Vakfı elektrik-elektronik, matematik, gemi, uçak-uzay, kimya, İngilizce, makine,
fizik, maden, müzik gibi disiplinlerden çok sayıda yayını literatüre kazandırıyor. Prof. Dr. Celal
Şengör tarafından kaleme alınan ve evrim fikrinin Darwin döneminin sonuna kadarki tarihsel
gelişmesini hem biyolojik hem de jeolojik çerçevede ele alan “Yaşamın Evrimi” adlı kitabın 2.
baskısı yayınlandı. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sabancı Vakfı’nın Ana Destekçisi Olduğu G(irls)20 Zirvesi
İstanbul’da Düzenlendi

Sabancı Vakfı’nın ev sahibi ve ana destekçisi olduğu G(irls)20 Zirvesi 2015, 5-6 Ekim
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Ana teması kadınların işgücüne katılımını artırmak olan
zirvede, “istihdamın önündeki kültürel, sosyal ve politik engeller” ve “kadınlar için iş
yaratabildiği kanıtlanan en iyi uygulamalar” gibi başlıklar yer aldı. Açılış konuşmasında 21.
yüzyılın kadının yüzyılı olacağına inandığını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Güler Sabancı, “Kadına ayrıcalık değil, eşitlik tanıyan çalışmalara destek veriyoruz” dedi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TEMA Vakfı’ndan Doğa Eğitimlerine Destek Çağrısı

Okul öncesinden liseye kadar eğitim sisteminin her basamağı için doğa eğitim programları
geliştiren ve 81 ildeki temsilcileri ve gönüllüleri aracılığıyla uygulayan TEMA Vakfı, “Yaşamı
Keşfediyorum” projesi için ulusal yardım kampanyası başlattı. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Deniz Ataç, geleceğin doğa hakları savunucularının yetişmesi için doğadan öğrenmeye
dayalı bir eğitim projesi olan Yaşamı Keşfediyorum’un desteklenmesinin önemini vurguladı. 
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