TÜSEV, #MiktarıDeğilYararı Dijital Kampanyasını
Başlattı

Dernekler İçin Kamu Yararı Ve Vakıﬂar İçin Vergi
Muaﬁyeti Statüleri Bilgi Notu Yayımlandı

TÜSEV, Sosyal Yatırım program alanı altında 2011 yılından beri
yürütmekte olduğu Değişim için Bağış Projesi kapsamında,
Türkiye’de ﬁlantropi kültürünü tanıtmak ve yaygınlaştırmak,
bireyleri stratejik bağışçılığa teşvik ederek, bağışlarını miktar göz
etmeden, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile yapmalarının önemini
vurgulamak amacı ile bir iletişim kampanyası başlattı.
#MiktarıDeğilYararı sloganı ile devam eden dijital kampanya
süresince ﬁlantropi ve bağışçılığı ilgilendiren konularda hazırlanan
videolar, yazılar ve infograﬁkler Değişim için Bağış’ın Facebook ve
Twitter hesaplarından yaygınlaştırılacak. Kampanyadan öne çıkan
içeriklere Değişim için Bağış web sitesinden ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Atölye kapsamında yayımlanan “Dernekler için Kamu Yararı
ve Vakıﬂar için Vergi Muaﬁyeti Statüleri” bilgi notu, kamu yararı ve
vergi muaﬁyeti statüleri ile ilgili yasal düzenlemeler, bu statüleri
kazanmak için aranan şartlar, takdir yetkisine sahip sorumlu
kurumlar ile takdir sürecine ilişkin bilgiler sunuyor. Avrupa Birliği
ülkelerindeki uygulamalar ile karşılaştırmaların sunulduğu ve bu
statülerin daha verimli olmaları için önerilerin yer aldığı bilgi notuna
buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum İzleme Matrisi Türkiye 2016 Raporu
Yayımlandı
Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor’un İlk Toplantısı
Gerçekleşti
TÜSEV tarafından düzenlenen Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın mezunlarını ve sivil toplum alanından uzmanları bir
araya getirerek; ﬁlantropi, stratejik bağışçılık ve sivil toplum alanları
ile ilgili farklı konuların konuşulacağı bir alan yaratmak amacıyla
düzenlenen Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor toplantı serisinin
ilki, “Özel Sektör-Sivil Toplum İşbirliğinde Etkili Yöntemler” başlığı ile
16 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Toplantıda Tohum Otizm Vakfı Genel
Müdürü Betül Selcen Özer kurumsal sosyal sorumluluk ve
sponsorluk konuları hakkında, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
Kaynak Geliştirme Koordinatörü Halil Mete Yapıcı özel sektörle ürün
işbirlikleri konusunda, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Genel
Koordinatörü Başak Güçlü Elbir ise çalışan gönüllülüğü uygulamaları
hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, katılımcılardan
gelen soruları yanıtladılar. Toplantıdan öne çıkan noktaların
derlendiği notlara buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV’in Türkiye’deki uygulamasından sorumlu olduğu ve ikinci
dönemi 2016 yılının sonunda tamamlanan Sivil Toplumun Gelişimi
için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan Sivil
Toplum İzleme Matrisi Türkiye 2016 yılı raporu İngilizce dilinde
yayımlandı. Sivil toplumun gelişimi için elverişli ortamı özgürlüklerin
temel hukuki güvenceleri, STK’ların ﬁnansal kapasitesi ve
sürdürülebilirliği için çerçeve ve Kamu-STK ilişkilerinin incelendiği
rapor kapsamında STK temsilcilerinin Türkiye’deki yasal ortam ile
ilgili görüş ve deneyimlerini paylaştığı anketin sonuçlarına da yer
verildi. Raporu bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Etkinliği: STK’lar için
Dijital Kampanyacılık

TÜSEV, DAFNE Yaz Toplantısı ve Avrupa Vakıﬂar
Merkezi Konferansı’na Katıldı
TÜSEV üyesi olduğu, Donors and Foundations Network in Europe’un
(DAFNE) 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen yaz toplantısına ve
Avrupa Vakﬂar Merkezi’nin (EFC) 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri
arasında Varşova’da gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı ve
Konferansı’na katıldı. “Courage to re-embrace solidarity in Europe –
Can philanthropy take the lead?” teması ile gerçekleşen
konferansta Orta ve Doğu Avrupa’da ﬁlantropinin mevcut durumu
ile günümüzde demokrasinin karşılaştığı krizler karşısında
dayanışmayı artırmak için vakıﬂar ve ﬁlantropik kuruluşların neler
yapabileceği tartışıldı. Konferansta ayrıca, EFC’nin yeni girişimi olan
Philanthropic Alliance for Solidarity and Democracy in Europe
tanıtılarak, sivil toplum aktörlerini güçlendirmeyi ve Avrupa’nın
demokratik değerlerini korumayı hedeﬂeyen girişimleri
desteklemeyi hedeﬂeyen “Solidarity Fund” tanıtıldı. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Sivil Toplum Forumu 4-5
Temmuz’da Ankara’da
Gerçekleşecek

Türkiye’de Sivil Toplum ve
Suriyeli Mülteciler Raporu
Yayımlandı

Sivil Düşün AB Programı’nın
düzenlediği ve hak temelli
çalışmalarda yaratıcı ve
yenilikçi yöntemlerin
tartışılacağı Sivil Toplum
Forumu 4-5 Temmuz
tarihlerinde Ankara’da
gerçekleşecek. Sivil toplum
kuruluşları, sivil oluşumlar ve
aktivistlerin katılımcılar
arasında olacağı forumda
deneyim ve bilgi birikimi
paylaşılabilecek oturumlar,
çalışma grupları, atölyeler ve
etkinlikler de yer alacak.
Katılım için son başvuru
tarihinin 12 Haziran olduğu
Sivil Toplum Forumu hakkında
detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz. Forum
kapsamında etkinlik
düzenlemek isteyen sivil
toplum kuruluşları ve
aktivistler için etkinlik önerisi
başvuruları 15 Haziran
tarihine kadar kabul ediliyor.

Yurttaşlık Derneği, Türkiye
genelinde dört şehirde
(İstanbul, Ankara, İzmir ve
Gaziantep) gerçekleşen ve
sivil toplumun Türkiye’deki
Suriyeli mültecilere nasıl yanıt
verdiğini anlamayı hedeﬂeyen
“Türkiye’de Sivil Toplum ve
Suriyeli Mülteciler”
raporunu yayımladı. STK
faaliyetlerinin Suriyelilerin
Türkiye’ye alışma ve
entegrasyon süreçlerini ne
şekilde etkileyebileceğine
odaklanan raporu buradan
inceleyebilirsiniz.

TÜSEV'in Türkiye Ağı Koordinatörlüğünü yürüttüğü Anna Lindh
Vakfı’nın 2017 yılı faaliyetleri kapsamında düzenlediği STK’lar için
Dijital Kampanyacılık Eğitimi 21-22 Haziran’da, İstanbul’da
gerçekleşecek. Ağ üyelerine yönelik olarak hazırlanan eğitimde sivil
toplum kuruluşlarının kampanya stratejisi, kampanya ve
görselleştirme araçları, başarılı örnekler ve kampanya
değerlendirme konularında bilgilendirilmeleri hedeﬂeniyor. İstanbul
dışından burslu katılım için sınırlı sayıda kontenjan bulunan eğitimle
ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı (IPA II) Sivil Toplum
Sektörü Çalıştayları Raporu
Yayımlandı
Türkiye Sivil Toplum Sektörü
2016-17 Dönemi Programlama
Sürecine Hazırlık ve Uygulama
Desteği Projesi - AB Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA
II) kapsamında sivil toplum
kuruluşlarının görüş ve
önerilerinin alınması için 15
Şubat 2017'de Ankara'da ve
30 Mart 2017'de İstanbul'da
gerçekleştirilen Sivil Toplum
Sektörü Çalıştayları'nın sonuç
raporu yayımlandı. Çalıştaya
katılan sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin STK’ların yerel,
ulusal, uluslararası düzeyde
öncelikleri ve bu önceliklerin
karşılanması, STK’ların Sivil
Toplum Sektörü programlama
sürecine sunabileceği katkılar
ve proje önerileri
konularındaki görüşlerini
içeren sonuç raporuna bu
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bölgesel Tematik STK Ağlarını
Güçlendirme Çağrısı
Yayımlandı
Avrupa Komisyonu
Uluslararası İşbirliği ve
Geliştirme Destekleri
kapsamında Bölgesel Tematik
STK Ağlarını Güçlendirme
Çağrısını yayımladı. Toplam
bütçesi 16,5 milyon Avro olan
telif çağrısının genel amacı
sivil toplum ve çoğulcu basın
için etkin bir yasal ve ﬁnansal
ortamın yaratılmasının teşvik
edilmesi, sivil toplum ve
basının etkin ve sorumlu
bağımsız aktörler olarak
faaliyet göstermeleri için
güçlendirilmesi ve
hükümetlerle diyalog
kapasitelerinin geliştirilip
politika üretme ve karar alma
mekanizmalarında yer
almalarına olanak sağlanması
olarak tanımlanıyor. Son
başvuru tarihi 17 Temmuz
olan teklif çağrısı ile ilgili
detaylı bilgi için tıklayınız.

Bolu Bağışçılar Vakfı Tarafından Desteklenen Renkli Düşler Projesi Tanıtıldı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin topluma hizmet uygulamaları dersi
kapsamında geliştirdikleri ve Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından desteklenen Renkli Düşler projesi düzenlenen
bir etkinlikle tanıtıldı. İzzet Baysal Toplum Ruh Sağlığı Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte,
yatarak tedavi gören hastaların boş vakitlerinde eğlenerek öğrenmesi amacıyla zeka oyunları, boyama
setleri, okey oyun grupları ve spor malzemelerinin hastanenin çeşitli ünitelerine yerleştirildiği proje
hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın “Öğretmenin İzinde” Projesi Başladı
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları desteğiyle Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından yürütülen
“Öğretmenin İzinde” projesi, okul müdürlerine yönelik düzenlenen eğitimlerle başladı. Öğretmen Akademisi
Vakfı, proje kapsamında kullanacağı fonla yıl sonuna kadar Ankara, Bayburt, Eskişehir, Erzincan ve
Erzurum’da görev yapan 240 okul müdürü ve 1.550 öğretmenle çalışacak, Association for Teacher
Education in Europe (ATEE) konferansına katılarak Vakfın misyon ve faaliyetlerini paylaşacak ve yıl sonunda
tüm eğitimcilerin davetli olacağı uluslararası bir konferans düzenleyecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TEMA Vakfı “Kömür Üzer” Kampanyasını Başlattı
Türkiye’nin önemli tarım alanlarının yer aldığı Karaman’ı ve Konya’yı basın temsilcileri ve uzmanlarla
birlikte ziyaret eden TEMA Vakfı, “Kömür Üzer” kampanyasını başlattı. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Deniz
Ataç, yapılması planlanan kömür yatırımlarının tarımsal üretime vereceği zararların altını çizerken Karaman
ve Konya’nın yanı sıra Eskişehir Alpu, Trakya, Afyon Dinar ve Çanakkale’de bulunan tarım alanlarının da
tehdit altında olduğunu açıkladı. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye komuruzer.com adresinden
ulaşabilirsiniz. Kampanyaya destek vermek için change.org/komuruzer adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fark Yaratanlar Programı Sekizinci Sezonu Tamamlandı
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı Fark
Yaratanlar programının, sekizinci sezonu, son fark yaratan projenin açıklanmasıyla tamamlandı. Fark
yaratan çalışmaların kısa videolarının yayınlanmasıyla projelerin görünürlük kazanmasını ve izleyenlere
ilham vermesini hedeﬂeyen Fark Yaratanlar programı, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı
artırmayı amaçlıyor. Sekizinci sezonun son Fark Yaratan’ı, küresel iklim değişikliği ile mücadele amacıyla
pek çok farklı proje hayata geçiren Yeryüzü Derneği oldu. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Bir İlk
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Komisyonu (Accreditation
Commission for Education in Nursing- ACEN) tarafından akredite edildi. Fakülte böylelikle uluslararası
düzeyde akredite edilen Türkiye’nin ilk ve tek hemşirelik fakültesi olma özelliğini de kazanmış oldu. Bu
akreditasyonla birlikte, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrenci ve mezunları yabancı ülkelerde
akademik eğitim olanaklarına ve bunların yanı sıra ABD ve Avrupa'daki sağlık kuruluşlarında iş olanaklarına
erişim sağlayabilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

