TÜSEV, Yeni Vakıfların Durumu Konulu
Üye Etkinliğini Gerçekleştirdi
TÜSEV, üyelerinden gelen talep ve beklentileri dikkate alarak
düzenlediği üye etkinliklerinin sonuncusunu 20 Mart 2017
tarihinde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’in katılımı
ile gerçekleştirdi. Aydın Doğan Vakfı’nın desteği ile Hilton
Bosphorus Otel’de düzenlenen etkinlikte yeni vakıfların
durumu ve mevcut sorunları tartışıldı. Üyelerin yoğun
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Vakıflar Genel Müdürü Dr.
Adnan Ertem 2008 yılında yürürlüğe giren Vakıflar
Kanunu’nun uygulamalarından bahsederek, yeni vakıfların
güncel sorunları ve bu sorunları giderebilmek için
yapılabilecekler ile ilgili fikirlerini paylaştı.

TÜSEV, Kamu İdaresi Reformu ve STK
Katılımı Başlıklı TACSO Bölgesel
Konferansı’na Katıldı
TÜSEV, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek Programı
(TACSO) Bölgesel Ofisi ve Uluslararası Şeffaflık Derneği
Bosna-Hersek Ofisi işbirliği ile 13-14 Mart 2017 tarihlerinde
Saraybosna’da düzenlenen Kamu Yönetimi Reformu ve Sivil
Toplum Katılımı Konferansı’na katıldı. Batı Balkanlar ve
Türkiye’den sivil toplum ve kamu kuruluşu temsilcilerinin bir
araya geldiği toplantıda, Türkiye ve Batı Balkanlar’da kamu
yönetimi reformu sürecinde sivil toplum katılımı modelleri ve
iyi örnekler tartışılarak çözüm önerileri ortaya konuldu.

Uluslararası Sivil Toplum
Haftası 2017 Aralık
Ayında Gerçekleşecek
TÜSEV’in üyeleri arasında
olduğu CIVICUS tarafından
düzenlenen ve dünyanın en
önemli sivil toplum
buluşmaları arasında
gösterilen Uluslararası Sivil
Toplum Haftası bu yıl
Pacific Island Association of
NGOs ortaklığında, 4-8
Aralık tarihleri arasında
Fiji’de gerçekleşecek. “Our
Planet. Our Struggles. Our
Future.” teması ile
düzenlenen ve iklim ile
sosyal adalet konularına
odaklanılacak Uluslararası
Sivil Toplum Haftası’na
etkinlik ortaklığı önerisi
sunmak için son gün 10
Nisan 2017. Uluslararası
Sivil Toplum Haftası ile ilgili
detaylı bilgi için buraya,
etkinlik ortaklığı ile ilgili
detaylı bilgi için buraya
tıklayınız.

İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Türkiye’nin
İlk Kadın Ortodontisti Ayşe Mayda
Bağışçılık Öyküsünü Anlattı
TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında bağışçıların
öykülerini paylaşarak ilham vermeyi ve iyi örnekleri
yaygınlaştırmayı hedeflediği İlham Veren Bağışçı Öyküleri
serisi devam ediyor. Serinin son öyküsünde, Türkiye’nin ilk
kadın ortodontisti 101 yaşındaki Ayşe Mayda bağışlarıyla
sivil toplum kuruluşlarına verdiği desteği anlattı. İzmir’de
faaliyet gösteren pek çok sivil toplum kuruluşunun hem
kurucu üyesi hem de bağışçısı olan Mayda’nın, özellikle
hayvan hakları, kız çocuklarının eğitimi ve çevre alanlarına
odaklanan bağışçılık deneyimlerini aktardığı ilham veren
öyküsünü buradan okuyabilirsiniz.

TÜSEV, AB Bakanlığı Sivil Toplum Alt
Sektörü Çalıştayı’na Katıldı
TÜSEV, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 30 Mart 2017
tarihinde İstanbul’da düzenlenen Sivil Toplum Alt Sektörü
Çalıştayı’na katıldı. Katılımcı 150 STK temsilcisinin yeni
dönemde sivil topluma yönelik hibe olanaklarıyla ilgili
bilgilendirildiği çalıştayda, sivil toplum alt sektörünün
programlama sürecine STK’ların aktif katılımlarının nasıl
sağlanabileceği ve AB mali yardımlarının STK’ların hangi
ihtiyaçlarına cevap verebileceği konularının tartışıldığı grup
çalışmaları yapıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı 2016
İnsani Gelişme
Raporu’nu Yayımladı

Social Value Matters
Konferansı’nın Programı
Açıklandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP)
tarafından 1990 yılından
beri başlıca gelişme
sorunları, eğilimleri ve
politikalarına ilişkin
bağımsız, analitik ve
ampirik temelli tartışmalar
olarak yayımlanan küresel
İnsani Gelişme
Raporları’nın sonuncusu
yayımlandı. İnsani
gelişmenin ilerlemesinde
dışlanan kesimlerin kimler
olduğu ve bunun neden
kaynaklandığı sorularına
odaklanan Raporun
tamamına ve Türkçe özeti
ile Türkiye Açıklama
Notu’na buradan
ulaşabilirsiniz.

Social Value
International'ın Koç
Üniversitesi Sosyal Etki
Forumu (KUSIF)
ortaklığında 10-11 Nisan
tarihlerinde Koç
Üniversitesi’nde
gerçekleştireceği Social
Value Matters 2017
Konferansı’nın programı
açıklandı. “İlkeler, Kişiler,
Uygulamalar ve Güç” olmak
üzere dört temel alan
ekseninde kurgulanacak
konferansta sosyal etkiyi en
üst düzeye çıkarmanın
yolları, sosyal değeri
artırmak için ilkelerin daha
iyi kullanılması, sosyal etki
alanına dair deneyimlerin
paylaşılması ile ilgili
tartışmalar yapılacak.
Konferans programı için
buraya, kayıt için buraya
tıklayınız.

Kaos GL Derneği
Türkiye’deki LGBTİ+
Örgütleri İçin Fon
Rehberi Yayımladı
Kaos GL Derneği, dünyada
ve Türkiye’de LGBTİ alanına
fon veren ve alanı
destekleyen kaynakları bir
araya toplamak için
hazırladığı Türkiye’deki
LGBTİ+ Örgütleri İçin Fon
Rehberi’ni yayımladı.
Değişen sivil toplum yapısı,
fon öncelikleri ve kurumları
listelemek ve LGBTİ
hareketinin güçlenmesine,
çeşitlenmesine katkıda
bulunmak için hazırlanan
rehberde coğrafi
önceliklerinde Türkiye
bulunan, LGBTİ alanına ilgili
kurumlar alfabetik olarak
listeleniyor. Rehberi
buradan inceleyebilirsiniz.

Genç Hayat Vakfı’ndan Sessiz ve Görünmeyen Gençler
Araştırması
Genç Hayat Vakfı, Türkiye’de öğrenim ve çalışma hayatına katılamayan 15-24 yaş grubu
gençlerin okuyamama ve çalışamama nedenlerini açığa çıkarmak ve ortaya çıkarılan
sonuçlardan yola çıkarak gençlerin hayata katılımını sağlamaya yönelik çözüm önerileri sunmak
amacıyla Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması’nı hayata geçirdi. Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı hibesiyle yapılan araştırma, Adana, Ankara,
Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun’da birebir ve odak grup şeklinde yapılan görüşmeleri
kapsıyor. 2017 Nisan ayı içerisinde yayımlanacak rapor kapsamında sorunların çözümüne
yönelik farkındalık ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Başvuruları
Devam Ediyor
Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını
destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim” alanında uygulayacağı projeleri
bekliyor. Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 28 Nisan
2017 tarihinde sona erecek. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TURMEPA, KidZania işbirliğiyle Suyun Büyülü Dünyası Konseptini
Oluşturdu
TURMEPA 7 Nisan’da başlayacak olan “Greener World” etkinliği kapsamında, KidZania
işbirliğiyle Suyun Büyülü Dünyası konseptini oluşturdu. Su ekosisteminin tüm detaylarıyla
işleneceği “Suyun Büyülü Dünyası” etkinliği kapsamında iki ay boyunca çocuklar, suyun dünya
için öneminden suda yaşayan organizmalara kadar sualtının büyülü dünyası hakkında merak
ettikleri tüm sorulara cevap bulabilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Böbrek Vakfı'ndan Dünya Böbrek Günü Etkinliği
Türk Böbrek Vakfı, Uluslararası Nefroloji Birliği ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun
ortaklığında düzenlenen ve dünyada her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü kutlanan Dünya
Böbrek Günü’nü kutladı. Her sene yeni bir tema ile gerçekleşen Dünya Böbrek Günü’nün bu
yılki teması Türkiye’deki toplam üç milyon obez nüfus içindeki 1.8 milyon çocukluk çağı
obezitesine dikkat çekmek amacıyla Çocukluk Çağında Obezite ile Mücadele ve Böbrek
Sağlığının Korunması olarak belirlendi. 9 Mart tarihinde Haluk Ündeğer İlkokulu öğrencilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kronik böbrek hastalığının önemli risk faktörü
olarak gösterilen obezitenin önlenmesi adına sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve sporun
faydaları konu alındı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TEMA’dan ‘Orman Varsa Su Da Var’ Açıklaması
TEMA Vakfı bu yıl 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile 22 Mart Dünya Su
Günü’nü “Ormanlar ve Su” temasıyla kutladı. TEMA Vakfı gönüllüleri bu kapsamda fidan dikimi
ve bakımı, yerel su varlıklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla
nehir/havza günleri, tanıtım ve bilgilendirme stantları, belgesel gösterimleri ile eğitim
etkinlikleri düzenledi. Gönüllüler, farklı şehirlerde etkinlikler gerçekleştirerek yaşamın temel
kaynağı su ile orman ekosistemlerinin etkileşiminin önemini vurguladı. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

5. “VKV” Faaliyet Raporu Yayımlandı
2016 yılı boyunca, Vehbi Koç Vakfı ve Vakıf bünyesindeki tüm kurumlar tarafından eğitim,
sağlık, kültür alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve yakın gelecekte hayata geçirilmesi
planlanan projelerin yansıtıldığı “VKV” bu yıl beş yaşında. Yönetim Kurulu Başkanı Semahat
Arsel ve Genel Müdür Erdal Yıldırım’ın özsözüyle başlayan rapor, bu yıl “Etkili Hayırseverlik”
üzerine keyifli röportajları okuyucularla buluşturuyor. Ayrıntılı bilgi ve Rapor için tıklayınız.
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