
TÜSEV 2019 Yılı Birinci Olağan Mütevelliler Heyeti
Toplantısı Gerçekleşti

TÜSEV 2019 yılı I. Olağan Mütevelliler Heyeti Toplantısı 17 Nisan
2019 tarihinde TÜSEV merkezinde gerçekleşti. Toplantıda TÜSEV’in
2018 yılı faaliyetleri ve mali durumu sunularak Yönetim ve Denetim
Kurulları aklandı. Toplantıda yapılan seçimlerde Nevgül Bilsel
Safkan Yönetim Kurulu üyeliğine ve Nigar Evgin Denetim Kurulu
üyeliğine seçildiler. Toplantıyla ilgili detaylı bilgiye buradan,
TÜSEV’in 2018 yılı faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Dernekler için Yasal ve Mali Mevzuat Atölyesi 4
Nisan’da Antalya’da Gerçekleşti

TÜSEV’in yasal çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlediği
Dernekler için Yasal ve Mali Mevzuat Atölyesi’nin üçüncüsü 4 Nisan
2019 tarihinde Antalya’da gerçekleşti. Antalya'da ve Akdeniz
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 24 dernek temsilcisinin katıldığı
atölye kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan örgütlenme özgürlüğüne
ilişkin uluslararası standartlar ile dernekleri ilgilendiren yasal ve
mali mevzuat hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

TÜSEV – CAF İş Birliği Ziyareti Gerçekleşti

Bireyler, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik hizmetler
sunarak bağışçılığı teşvik etmek ve sivil toplum için elverişli ortamı
ve bağışçılık kültürünü geliştirmek için faaliyet gösteren İngiltere
merkezli Charities Aid Foundation (CAF), 1-3 Nisan tarihleri arasında
TÜSEV’e bir çalışma ziyareti düzenledi. CAF’in CEO’su Sir John Low
ve Uluslararası Direktörü Michael Mapstone’un katılımıyla
gerçekleşen ziyaret kapsamında Türkiye’de sivil toplumun ve
filantropinin durumu ile Değişim için Bağış Projesi kapsamında
hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunularak
TÜSEV ve CAF arasındaki potansiyel iş birlikleri de değerlendirildi.
Toplantı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Uluslararası Sivil Toplum Haftası’na Katıldı

TÜSEV, üyesi olduğu CIVICUS tarafından, Balkan Civil Society
Development Network ortaklığı ve Civic Initiatives’in ev
sahipliğinde, “Birlikteliğin Gücü” teması ile 8-12 Nisan tarihleri
arasında düzenlenen Uluslararası Sivil Toplum Haftası'na
(International Civil Society Week 2019) katıldı. Etkinlikte sivil
hakların savunulması, daralan sivil alan, sürdürülebilir iş birliği
inşası, sivil katılımın geliştirilmesi, aktif vatandaşlık için filantropi
konularında oturumlar düzenlendi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mikro-Fon Hibe Programı İkinci
Çağrı için Başvurular Devam
Ediyor

Avrupa Birliği tarafından
desteklenen ve Uluslararası
Çocuk Merkezi (ICC)
tarafından yürütülen Mikro-
Fon Hibe Programı
kapsamında açılan ikinci çağrı
için başvuru süreci devam
ediyor. Sivil toplumda anlamlı
bir çocuk katılımı ve çocuk
hakları alanlarında çalışan
STK’ların kapasitelerinin
güçlendirilmesini hedefleyen
program kapsamında
desteklenecek faaliyetlerde
Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’deki
maddelerden en az bir
tanesinin yer alması
gerekiyor. Son başvuru tarihi
19 Mayıs 2019 olan hibe
programı hakkında detaylı
bilgi için tıklayınız.

Gençlerin İyi Olma Hali
Raporu’nun İkincisi
Tamamlandı

Habitat Derneği’nin 2017
yılında hayata geçirdiği
gençlik araştırmalarından biri
olan Gençlerin İyi Olma Hali
Raporu’nun ikincisi
tamamlandı. Türkiye’de
kentsel gençlik nüfusunu
temsil eden 16 ilde, 18-29 yaş
arasında 1.214 gencin
katılımıyla hazırlanan
Gençlerin İyi Olma Hali
Raporu 2, önce gençlerin
öznel iyi olma haline dair
bulguları yaşamdan olan
genel memnuniyet şeklinde
ele alarak, maddi durum,
çalışma durumu, eğitim,
sağlık, ilişkiler ve katılım
alanlarında elde edilen
bulguları ortaya koyuyor.
Ayrıntılı bilgi ve özet rapora
ulaşmak için tıklayınız.

Etkiniz Projesi Anketine
Katılmak için Son Tarih 13
Mayıs

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen ve sivil
toplumun izleme kapasitesinin
geliştirilmesi ile kamu
kurumları ile sivil toplum
kuruluşları arasında insan
hakları alanında diyaloğun
güçlenmesine katkı sağlamayı
amaçlayan Etkiniz Projesi’nin
anket çalışmasına katılmak
için son tarih 13 Mayıs’a
uzatıldı. Uluslararası İnsan
Hakları Çerçevesi’ne uyumun
izlenmesi için sivil toplum
kuruluşları, ağlar, platformlar
ve sivil inisiyatiflere destek
sağlayacak projenin etkinlik
ve desteklerinin kurgulanması
için yürütülen anket çalışması
hakkında detaylı bilgi almak
için tıklayınız.

Belediyelerin Stratejik
Planlama Süreçlerine Sivil
Toplum Örgütlerinin Katılımı
Hakkında Bilgi Notu
Yayımlandı

Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi (STGM), Belediyelerin
Stratejik Planlama Süreçlerine
Sivil Toplum Örgütlerinin
Katılımı Hakkında Bilgi
Notu’nu yayımladı. Avrupa
Birliği tarafından finanse
edilen Örgütlenme Özgürlüğü
ve Katılım Hakkının Daha
Fazla Geliştirilmesi için STK'lar
ve Sivil Ağların Kapasitesinin
Geliştirilmesi Projesi
kapsamında hazırlanan bilgi
notunun temel amacı 31 Mart
2019 yerel seçimleri
sonrasında, kanun gereği
belediyelerin hazırlamak
zorunda olduğu stratejik
planlama süreçlerine, sivil
toplum kuruluşlarının aktif ve
etkili bir şekilde katılmasına
katkıda bulunmak. Ayrıntılı
bilgi ve bilgi notuna ulaşmak
için tıklayınız.

KİFDER Kistik Fibrozis Hastalarının Sesi Oldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “Fark Yaratanlar” programının 10. sezonunun 14.
Fark Yaratan’ı; Kistik Fibrozis hastaları ve hasta yakınlarının hayatını kolaylaştırmak ve toplumda hastalığa
dair farkındalığın artması için çalışan Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) oldu.
KİFDER 2012 yılında, Kistik Fibrozis hastaları ve hasta yakınları tarafından kuruldu. Hastaların yaşam
kalitesine ve süresine katkı sağlayan tedavilere ve cihazlara ulaşılabilir olması için kamu ve ilgili diğer
paydaşlarla iş birlikleri geliştiriyor. KİFDER ve çalışmaları hakkındaki videoya buradan ulaşabilirsiniz.

TEMA Vakfı Umut Yeşerten Şarkılar Özel Yayınını Hayata Geçirdi

TEMA Vakfı, 28 Nisan Pazar akşamı Sezen Aksu şarkılarıyla düzenlenen Umut Yeşerten Şarkılar özel
yayınında sanatçıları çocuklar ve doğa için bir araya getirdi. Sanatçıların gönüllü olarak sahnede yer
aldıkları yayın boyunca gönderilen SMS ve bağışlarla 60 bin çocuğun doğa ile olan bağlarını güçlendirmeyi,
doğada keşfederek vakit geçirmelerini desteklemeyi, doğaya duyarlı davranış ve tutumlar sergileyen
bireyler olmalarına katkı sağlamayı, fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan doğa
eğitimlerine ulaşması için katkı sağlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim
Sunma Raporu 2019 Yayımlandı

Tohum Otizm Vakfı, Değerlendirme ve Gelişim Raporları’nın birincisi olan Türkiye’de Otizm Spektrum
Bozukluğuna Yönelik Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Sunma Raporu 2019’u yayımladı. Prof. Dr. Gönül
Kırcaali İftar tarafından hazırlanmış olan ve özel eğitim öğretmeni yetiştiren üniversitelerin bölge bazında
dağılımı, özel eğitim öğretmenlerinin niteliği, örgün eğitim ve destek eğitim başlıklarındaki konuları
inceleyerek öneriler sunan rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Böbrek Vakfı, Obez Market Uygulamasını Hayata Geçirdi

Türk Böbrek Vakfı, tüm dünyada böbrek sağlığının “herkes için ve her yerde” teması ile hareket edilen
2019 Dünya Böbrek Günü kutlamalarında çocukluk çağı obezite artışının hızını kesmeye odaklanan Obez
Market uygulamasını hayata geçirdi. Obez Market’te yüksek kalorili atıştırmalık gıda örnekleri ve bu
gıdalardan oluşturulmuş menülerdeki ürünlerin 100 gram içindeki tuz, şeker ve yağ miktarları
hesaplanıyor. Obez Market ile kullanıcıların yüksek kalorili yiyecekler hakkında bilgilendirilmesi ve obezite
artış hızının %8’den %4’e indirilmesi amaçlanıyor. Sağlıklı yaşam için önerilerin de yer aldığı Obez Market
hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

YEKÜV, Önce Öğretmen Projesi Kapsamında Çalışmalarını Sürdürüyor

Türkiye’de yaşanan sorunların çözümüne eğitimi destekleyerek katkı sunmayı hedefleyen 21. Yüzyıl Eğitim
ve Kültür Vakfı (YEKÜV), yürütmekte olduğu Önce Öğretmen Projesi kapsamında öğretmenleri
desteklemeye devam ediyor. Başarılı bir eğitim için eğitici eğitimi ve öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi
konularında faaliyetlerin hayata geçirildiği Önce Öğretmen Projesi’nin modülleri ile alanda farkındalık
yaratılması hedefleniyor. Bu kapsamda mevcut burs sayısına 90 eğitim fakültesi öğrencisi bursu da
eklemiş olan 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı ve proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
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