Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik
Yayımlandı
“Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik” 21 Temmuz 2017 tarih ve 30130
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yeni Üyemiz: Maya Vakfı

TÜSEV Proje Koordinatörü Arıyor

Çocukların ve gençlerin eğitimleri, zihinsel ve ﬁziksel gelişimlerine
destek olmak, kendilerini özgürce ifade edebildikleri, yaratıcı
düşünebildikleri ve potansiyellerinin zirvesine ulaşabildikleri bir
gelecek oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Maya Vakfı, TÜSEV
üyeleri arasına katıldı. Vakıf, ana projesi Project Lift ile travma
deneyimi yaşamış çocuklara sanat terapi metotlarını kullanarak
travma rehabilitasyonu sağlıyor. Geçtiğimiz okul yılında Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı Geçici Eğitim Merkezleri’nde Travmaya Duyarlı
Okullar Projesi'ni gerçekleştiren Maya Vakfı, Suriyeli çocuklara,
ailelerine, öğretmen ve okul çalışanlarına kapsamlı bir travma
rehabilitasyonu programı uyguladı. Maya Vakfı ile ilgili ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

TÜSEV Sosyal Yatırım program alanı altında yürütmekte olduğu
Değişim için Bağış Projesi’nde çalışmak üzere Proje Koordinatörü
arıyor. İlgilenen adayların başvurularını en geç 18 Ağustos Cuma
günü saat 18.00’a kadar TÜSEV’e iletmeleri gerekmektedir.
Başvuru koşullarına ilişkin bilgiler için tıklayınız.

TÜSEV, TACSO Bölgesel Filantropi Konferansı’na
Katıldı

Açık Yönetim Ortaklığı ve Türkiye Süreci Vaka
Analizi Yayımlandı
Sivil Toplum İzleme Raporu 2015-2016 kapsamında hazırlanan
“Açık Yönetim Ortaklığı ve Türkiye Süreci” vaka analizi yayımlandı.
Vaka analizinde, şeﬀaf ve hesap verilebilir kamusal kararların
alınması, sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımının
güçlendirilmesi gibi konularda somut adımlar atılması amacıyla
2011 yılında kurulan çok taraﬂı bir girişim olan Açık Yönetim
Ortaklığı (Open Government Partnership - OGP) ve Türkiye’nin 2016
yılında pasif duruma alınan üyelik süreci ile ilgili bilgilere yer
veriliyor. OGP sürecinin sivil toplumun katılımı ve Türkiye'nin üyelik
süreci başlıkları altında incelendiği vaka analizine buradan
ulaşabilirsiniz.

Technical Assistance for Civil Society Organisations (TACSO)
tarafından düzenlenen “Making It Work: Philanthropy in the
Western Balkans and Turkey” başlıklı Bölgesel Konferans, 4-6
Temmuz tarihleri arasında Belgrad’da gerçekleşti. Konferansta Batı
Balkanlar ve Türkiye’de ﬁlantropinin mevcut durumu ve gelişmesi
için uygulanan yöntemler konuşuldu. TÜSEV Genel Sekreter
Yardımcısı Liana Varon, konferansta Türkiye'de ﬁlantropi kültürü,
bireysel bağışçılığın mevcut durumu ve Destekle Değiştir modeli
hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

#MiktarıDeğilYararı Dijital Kampanyası Devam
Ediyor

TÜSEV, Sivil Toplum Forumu’nda Türkiye’de
Bağışçılığı Anlattı

TÜSEV’in Sosyal Yatırım program alanı altında 2011 yılından beri
yürütmekte olduğu Değişim için Bağış Projesi kapsamında başlattığı
iletişim kampanyası devam ediyor. #MiktarıDeğilYararı sloganı ile
devam eden kampanya ile Türkiye’de ﬁlantropi kültürünü tanıtmak
ve yaygınlaştırmak, bireyleri stratejik bağışçılığa teşvik ederek,
bağışlarını miktar göz etmeden, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile
yapmalarının önemini vurgulamak amaçlanıyor. Kampanya
kapsamında, ﬁlantropi ve bağışçılığı ilgilendiren konularda
hazırlanan videolar, infograﬁkler ve yazıların tümüne Değişim için
Bağış - #MiktarıDeğilYararı adresinden ulaşabilirsiniz.

Sivil Düşün AB Programı’nın düzenlediği Sivil Toplum Forumu, 4-5
Temmuz tarihlerinde 44 şehir ve 10 ülkeden sivil toplum
temsilcilerinin ve aktivistlerin katılımıyla Ankara’da gerçekleşti.
Değişim için Bağış Projesi ekibi forumun ikinci gününde “Türkiye’de
Bağışçılığın Mevcut Durumu ve Bağışçılara Ulaşmada Etkili
Yöntemler” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirdi. TÜSEV
tarafından 2016 yılında yayımlanan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık
ve Hayırseverlik Raporu’nun öne çıkan bulgularının sunulduğu
atölye çalışması kapsamında TÜSEV’in bireysel bağışçılığı
geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yürüttüğü #MiktarıDeğilYararı
dijital kampanyası içerikleri ve kolektif bir bağış modeli olan
Destekle Değiştir hakkında bilgi paylaşıldı. Detaylı bilgi için
tıklayınız.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi
Genel Kapasite Gelişimi
Programı Başvuruları Açıldı
Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi
yeni örgütlenmeye başlayan
hak temelli STK’lar ve yurttaş
girişimlerini desteklemek için
Eylül 2017 – Ocak 2018
dönemi başvurularını almaya
başladı. Kuruluşların
önceliklerini belirlemelerini
sağlayarak stratejik bir bakış
açısıyla kurumsal
gelişimlerine odaklanmalarını
hedeﬂeyen program, hem
kuruluş içinde sorun çözme
yetilerinin geliştirilmesi hem
de örgütsel gelişimlerinin
desteklenmesini amaçlıyor.
Son başvuru tarihi 14 Ağustos
olan programla ilgili detaylı
bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplum Sektörü –
Ortaklıklar ve Ağlar Hibe
Programı Teklif Çağrısı
Yayımlandı
Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından kamu kurumları ve
sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesine yönelik
olarak uygulanacak olan
“Ortaklıklar ve Ağlar Hibe
Programı” teklif çağrısı
yayımlandı. Toplam bütçesi
2.500.000 Avro olan hibe
programının amacı sivil
toplum kuruluşlarını ve
aktivistleri destekleyecek
yasal ve ﬁnansal ortamı
iyileştirmek, kamu kurumları
ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini
güçlendirmek ve sivil toplum
kuruluşlarının yönetsel ve
kurumsal kapasitelerini
geliştirmek olarak belirlendi.
Son başvuru tarihi 6 Ekim
2017 olan teklif çağrısı ile ilgili
detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Grantmakers East Forum
27-29 Eylül’de Viyana’da
Gerçekleşecek
Avrupa Vakıﬂar Merkezi
(European Foundation CenterEFC) altında faaliyet gösteren
tematik ağlardan biri olan,
Avrupa’da sivil toplumun ve
ﬁlantropinin gelişimini teşvik
eden Grantmakers East Forum
(GEF), 27-29 Eylül tarihleri
arasında Viyana’da
gerçekleşecek. 22. kez
gerçekleştirilecek olan
forumun bu yılki teması
“Reclaiming civic spaces:
Imagination, expression and
creation for social change”
olarak belirlendi. Başvuru
koşulları ve ayrıntılı bilgi için
buraya, son başvuru tarihi 11
Ağustos olan katılım bursu için
buraya tıklayınız.

Trends in Turkish Civil Society
Raporu Yayımlandı
Center for American Progress,
İstanbul Politikalar Merkezi ve
Istituto Aﬀari Internazionali
tarafından hazırlanan ve
TÜSEV’in de katkıda
bulunduğu Trends in Turkish
Civil Society (Türkiye Sivil
Toplumunda Eğilimler) raporu
yayımlandı. Türkiye’de sivil
toplumun önemine odaklanan
rapor aynı zamanda tarihsel,
politik, ekonomik ve yasal
süreçlerle ilgili bilgi sunuyor.
Türkiye’de karşılaşılan
sorunların çözümüne sivil
toplumun katkı sunabilmesi
için örneklere yer verilen
raporda sivil toplumun
desteklenmesi için öneriler de
yer alıyor. Raporu bu
bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Sabancı Vakfı'nın Desteklediği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 8 Ağustos'ta
Kampa Giriyor
Sabancı Vakfı’nın kurulmasını sağladığı ve dokuz yıldır Ana Destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni
Orkestrası (TUGFO), her yıl olduğu gibi bu yıl da üç hafta boyunca 8 – 25 Ağustos tarihleri arasında Sabancı
Üniversitesi’nde kampa girerek, eğitimler ve provaların ardından turneye çıkacak. Genç müzisyenler kamp
süresince, Şef Cem Mansur yönetiminde uluslararası arenadaki en profesyonel orkestraların bile cesaret
edemediği bazı eserleri en yüksek seviyede seslendirmeye hazırlanacak. Her yıl Avrupa’nın farklı
bölgelerinde önemli festival ve konser dizilerine konuk olan orkestra bu yıl Almanya, Çek Cumhuriyeti ve
İtalya’da müzikseverlerle buluşacak. Türkiye’de yüzlerce genç müzisyenin ufkunu açan orkestra, son iki
yıldır faaliyetlerini Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı çatısı altında sürdürüyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TBV, Çocukluk Çağı Obezitesi ile Mücadele Yılı Kapsamında Farkındalık Yaratmaya
Devam Ediyor
Bu yılki Dünya Böbrek Günü’nün temasını “Çocukluk Çağında Obezite ile Mücadele ve Böbrek Sağlığının
Korunması” olarak belirleyen Türk Böbrek Vakfı’nın (TBV) yürüttüğü farkındalık kampanyası devam ediyor.
Türkiye’deki toplam üç milyon obez nüfus içindeki 1.8 milyon çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek
amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, gazlı ve şeker eklenmiş içeceklerdeki şeker miktarını gözler
önüne seren aﬁşlerin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanmış olan protokol çerçevesinde tüm ilk ve
orta öğretim okullarıyla paylaşılması planlanıyor. Yapılan çalışma ile öğrencilerin, eğitmenlerin ve velilerin
bilinçlendirip, konudaki farkındalığın artırılması hedeﬂeniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

50. Yılını kutlayan TEV “Geleceğin Adı Umut Olsun” Projesini Hayata Geçirdi
Yetenekli ve başarılı gençlerin eğitimleri için burs sağlamanın yanı sıra onlarla birlikte Türkiye’nin
gelişimine hizmet etmek, eğitimle ulaşılacak çağdaş ve aydınlık yarınlara katkıda bulunmak için yeni
projelere imza atan Türk Eğitim Vakfı (TEV) 50. Yılı kutlamaları kapsamında Geleceğin Adı Umut Olsun
Projesi'ni hayata geçirdi. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğinde ve Cem Yılmaz’ın seslendirmesiyle
hazırlanan kamu spotunun yayına girmesiyle başlatılan iletişim kampanyası ile yurt çapında daha geniş
kitlelere ulaşılması ve bağış kaynaklarının artırılması hedeﬂeniyor. 'Her çocuk bir umutla doğar, adı da o
dönemin temennilerinden koyulur’ temasıyla hazırlanan ve ‘Geleceğin Adı Umut Olsun’ sloganıyla hedef
kitlesine seslenen TEV’in kamu spotunu buradan izleyebilirsiniz.

Steptember 4 Eylül – 1 Ekim Tarihleri Arasında Gerçekleşecek
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın (TSÇV), üç yıldır ülke temsilciğini yürüttüğü “Steptember” projesi bu yıl
4 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında dokuz ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Vakfın en büyük kaynak
geliştirme projesi olan Steptember ile toplanan bağışlarla Cerebral Palsy’li çocuklara ücretsiz özel eğitim
ve rehabilitasyon desteği sağlanacak. Proje kapsamında dörder kişilik takımlar halinde, günde 10.000 adım
atacak katılımcılar çevrelerini de harekete geçirerek bağış toplayacaklar. Kampanyanın uygulandığı üç
yılda 129 kurum çalışanının dahil olduğu 4.310 gönüllünün topladığı bağışlarla 487 kişiye 1.784 eğitim ve
rehabilitasyon seansının ücretsiz olarak sağlandığı Steptember Türkiye ile ilgili detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Koç Okulu Kendi Elektriğini Üretiyor
Vehbi Koç Vakfı bünyesindeki eğitim kuruluşlarından biri olan Koç Okulu bünyesinde; yenilenebilir enerji
kaynaklarından faydalanmak, bu konuyu bir eğitim fırsatı ve öğrenme ortamına dönüştürmenin yanı sıra
farkındalığı artırmak hedeﬁyle güneş enerjisi santrali hayata geçirildi. Santral, okulun elektrik ihtiyacının
yüzde 35’ini karşılayacak. Türkiye’de bir eğitim kurumundaki en yüksek kapasiteli santral olan tesis, aynı
zamanda Marmara Bölgesinin en büyük kurulu gücüne sahip. Santralin hemen yanında öğrencilerin
yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, birçok alanda projeler geliştirmeleri için tasarlanan
“Güneş Evi” bulunuyor.

