
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sivil Toplum
Kuruluşlarını Nasıl Etkileyecek? Konulu Üye Etkinliği
Gerçekleşti

TÜSEV, 2018 yılının ilk üye etkinliğini 5 Nisan’da “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Sivil Toplum Kuruluşlarını Nasıl Etkileyecek?”
başlığı ile gerçekleştirdi. Avukat Sadife Karataş Kural ve Avukat
Gözde Aracı’nın Kanunun kapsamı ve uygulanması ile ilgili bilgi
paylaşımında bulunduğu etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının
yükümlülükleri de değerlendirildi. Etkinliğin soru-cevap oturumunda
ise üye kuruluşlardan temsilcilerin konuyla ilgili soruları yanıtlandı.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV, BCSDN Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

TÜSEV, üyesi olduğu Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı’nın
(BCSDN) 10. Yıllık Genel Kurul toplantısına katıldı. 19-20 Mart’ta
Kosova, Priştine’de gerçekleşen toplantıda BCSDN’in 2017 dönemi
faaliyet raporu ve 2018 yılı stratejisi kabul edildi. Toplantıda ayrıca
Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi’nin
tamamlanmasının ardından 2018-2019 dönemi için ağın misyon ve
hedeflerine uygun olarak izleme ve savunuculuk, kaynak geliştirme,
bölgesel ve uluslararası inisiyatifler açısından yaklaşımlar belirlendi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplum Kuruluşları için Bilgi Edinme Hakkı
Vaka Analizi Yayımlandı

Sivil Toplum İzleme Raporu 2016-2017 kapsamında hazırlanan Sivil
Toplum Kuruluşları için Bilgi Edinme Hakkı vaka analizi
yayımlandı. STK’ların temel hak ve özgürlüklerini en geniş biçimi ile
kullanmaları, katılımcı demokrasinin teşvik edilmesi ve şeffaf bir
yönetim anlayışının temin edilmesi bakımından temel bir hak olan
bilgi edinme hakkı ile ilgili Avrupa Birliği üyelik sürecinde
gerçekleşen reformlar ve Türkiye’deki yasal mevzuatın
değerlendirildiği vaka analizinde, TÜSEV tarafından 2016 ve 2017
yıllarında kamu kurumlarına yapılan bilgi edinme başvuruları süreç
ve uygulamalar açısından ele alındı. Vaka analizini incelemek için
tıklayınız.

TÜSEV, Sosyal Kooperatifler Arama Konferansı’na
Katıldı

TÜSEV, 20-21 Mart tarihlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sosyal
Kooperatifler Arama Konferansı’na katıldı. Sosyal Kooperatifçilik
Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi kapsamında
düzenlenen ve ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları,
üniversite ve kooperatif temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen
konferansta sosyal kooperatifçilik değerlendirilerek işbirliği
olanakları tartışıldı. Sosyal kooperatifçiliğin mevcut durumu, karşı
karşıya kalınan sorunlar ve ihtiyaç duyulan mevzuat
değişikliklerinin tespit edilmesi ile bu alanda etkin bir kamu
politikası önerisi geliştirilmesi üzerinde tartışmaların da yürütüldüğü
konferansla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplum Destek Programı
İkinci Dönem Teklif Çağrısı
Yayımlandı

Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından yürütülen Sivil
Toplum Destek Programı’nın
ikinci dönem teklif çağrısı
yayımlandı. Toplam bütçesi 3
milyon Avro olan hibe
programı kapsamında sivil
toplum kuruluşlarının idari ve
mali sürdürülebilirlikleri,
iletişim ve savunuculuk
becerileri, karar alma
süreçlerine aktif katılımları ile
şeffaflık ve hesap
verebilirliklerinin
desteklenmesine yönelik
projeleri desteklenecek. Son
başvuru tarihi 8 Mayıs 2018
olan teklif çağrısı ve başvuru
ile ilgili detaylı bilgi için
tıklayınız.

İkinci Sivil Toplum Forumu
25-26 Nisan’da Gerçekleşecek

Sivil Düşün AB Programı
tarafından düzenlenen 2. Sivil
Toplum Forumu 25-26 Nisan
tarihlerinde Ankara’da
gerçekleşecek. Sivil Toplumda
Gönüllülük teması ile
düzenlenen ve ana çerçevesi
gönüllülük perspektifleri,
gönüllü çalışmada yasal zemin
ve yenilikçi yöntemler gibi
konuları içeren forumda
katılımcıların deneyim ve bilgi
paylaşımında
bulunabilecekleri oturumlar ve
atölye çalışmaları yer alacak.
Türkiye ve Avrupa’dan
gönüllülük kapsamındaki iyi
örneklerin de aktarılacağı
etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinin
Yerelleştirilmesinde İyi
Örnekler Kitabı Yayımlandı

Yerel İzleme, Araştırma ve
Uygulamalar Derneği (YEREL-
İZ), barışı ve refahı
yükseltmek, yoksulluğu
ortadan kaldırmak ve
gezegeni korumak amacıyla
oluşturulmuş bir eylem
çerçevesi olan Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin
yerelleştirilmesi kapsamında,
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinin
Yerelleştirilmesinde İyi
Örnekler Kitabı’nı yayımladı.
Çalışma, yerel yönetimlere ve
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri doğrultusunda yerel
yönetimlere belirli politikalar
ve eylemlere yönelik
savunuculuk yapan sivil
toplum kuruluşlarına yol
göstermeyi amaçlıyor. Eğitim,
eşitlik ve katılım, sağlık, çevre
ve iklim, istihdam, sosyal
hizmet ve kentsel planlama
politikaları konularında birçok
iyi örneğin dahil edildiği
kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

International Women of
Istanbul (IWI) Hibe Çağrısı
Yayımlandı

Dünyanın farklı ülkelerinden
gelen ve İstanbul’da yaşayan
kadınları aynı çatı altında bir
araya getiren International
Women of Istanbul (IWI), her
yıl düzenlenen etkinliklerin
geliri ile Türkiye’deki sivil
toplum kuruluşlarını hibe
yoluyla destekliyor. IWI
2018-2019 hibe programı,
ekonomik olarak dezavantajlı
kişilere yönelik yürütülecek
projelere destek sağlayacak.
Son başvuru tarihi 27 Nisan
olan hibe programı ve başvuru
kriterleri hakkında detaylı bilgi
için tıklayınız.

TEMA Vakfı Umut Yeşerten Şarkılar Özel Yayınını Gerçekleştirdi

TEMA Vakfı, 1 Nisan Pazar gecesi düzenlenen ‘Umut Yeşerten Şarkılar’ özel yayınında farklı disiplinlerden
sanatçıları çocuklar ve doğa için bir araya getirdi. Sanatçıların gönüllü olarak sahneye çıktığı ve özel bir
televizyon kanalında canlı yayınlanan konser esnasında gönderilen SMS’ler ve bağışlarla 60 bin çocuğun
doğa eğitimine katkıda bulunuldu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2 Nisan’da Işıklar Otizm Farkındalığı için Yandı

Tohum Otizm Vakfı’nın Türkiye elçisi olduğu, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve
dünya çapında ilgi gören Otizme Mavi Işık Yak Kampanyası (Light It Up Blue) kapsamında 2 Nisan Dünya
Otizm Farkındalık Günü’nde kapsamlı bir farkındalık çalışması başlatıldı. İkonik binaların mavi ışıkla
aydınlatıldığı ve pek çok ünlü ismin ‘Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız’ mesajını vererek desteklediği
kampanya kapsamında, kamuoyunu erken tanı ve otizm ile yaşam konusunda bilinçlendirmek amacıyla
yürütülen çalışmalara Nisan ayı boyunca devam edilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Özel Elçi Programı’nı Hayata Geçirdi

Özel Olimpiyatlar Türkiye, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin diğer bireylerle spor aracılığı ile bir araya
gelerek eşit şartlarda oyunlara ve hayata dahil olmalarını amaçlayan Özel Elçi Programı’nı hayata geçirdi.
Program kapsamında Türkiye’nin 7 ilinden gelen özel ve partner sporcular iki gün süren elçi sporcu
eğitiminde uzman psikologlardan iletişim, özgüven, gönüllülük üzerine eğitim aldılar ve drama çalışmaları
yaptılar. Özel ve partner sporcuların kendi atölyelerini tasarlayarak birlikte iletişim ve el becerisi
yeteneklerini geliştirecek çalışmalar yaptıkları Özel Elçi Programı hakkında detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

20. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali
Tiyatroseverlerle Buluştu

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen 20. Devlet Tiyatroları-
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde perdelerini açarak
sanatseverlerle buluştu. Bir ay süren ve Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro festivali olan Uluslararası
Adana Tiyatro Festivali bu yıl yurt içinden 24, yurt dışından 6 olmak üzere toplam 30 oyuna ev sahipliği
yapacak. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Vehbi Koç Vakfı Yıllık Faaliyet Raporunu Yayımladı

Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak 49 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı’nın yıllık olarak çıkardığı ‘VKV’ faaliyet
raporunun altıncısı yayımlandı. Raporda; vakıf ve kurumlarının 2017’de eğitim, sağlık ve kültür
alanlarındaki çalışmaları ve yakın gelecekte hayata geçireceği projeler anlatılıyor, ayrıca vakfın hayatlarına
dokunduğu gençlerle yapılan söyleşilere yer veriliyor. Gençlerin hayallerini ve heyecanlarını paylaştıkları
söyleşiler; onların daha iyi bir dünya yaratmak için üstlendikleri sorumlulukları okuyuculara aktarıyor.
Detaylar için tıklayınız
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