
TÜSEV 2019 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlandı

TÜSEV’in 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerinin ve program
alanları altında hayata geçirilen çalışmaların yer aldığı Faaliyet
Raporu yayımlandı. Sivil toplumun daha elverişli bir ortamda
faaliyet gösterebilmesi ve karşılaşılan ortak sorunlara çözümler
sunabilmek için; Yasal Çalışmalar, Sosyal Yatırım, Araştırma ve
Yayınlar, Uluslararası İlişkiler ve Ağ Kurma program alanları altında
daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplum vizyonuyla hayata
geçirdiği 2019 yılı çalışmalarını incelemek için tıklayınız.

TÜSEV Strateji Toplantısı Gerçekleşti

TÜSEV Türk sivil toplumunu her yıl bir öncekinden daha güçlü, daha
katılımcı ve daha itibarlı bir konuma getirme tesir iddiası ile gelecek
dönem çalışmalarını planlamak için 13-14 Ağustos tarihlerinde
strateji toplantısı gerçekleştirdi. İlkeli Temsil Yöntemi kapsamında
belirlenen tesir iddialarına ulaşmak için program alanları altında
yapılacak çalışmaların detaylandırıldığı toplantıda; pandemi
süresince uzaktan çalışma yöntemine geçen TÜSEV ekibi, beş ay
sonra ilk kez kontrollü bir şekilde ve sosyal mesafe kurallarına
uyarak bir araya geldi.

Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi Güncellendi

TÜSEV’in Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için
Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında
Nisan 2019’da yayımlanan Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi
Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında
güncellendi. Sivil toplumu ilgilendiren yasal mevzuat konusunda
STK’ların bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan rehber,
farklı kanun ve yönetmelik maddeleriyle düzenlenen konuları tek
bir kaynak altında derleyerek, uygulama ve yaptırımlar hakkında
bilgi sunuyor. Rehberin Ağustos 2020 tarihinde güncellenmiş
versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

TÜSEV, Sivil Sayfalar’a Katkı Sağladı

TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, pandemi süresince sivil toplum
kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları’nın yapılması konusunda
karşılaşılan zorlukları Sivil Sayfalar’da değerlendirdi. Pandemi
süresince icrai kurulların toplanmasında ve faaliyetlerin
uygulanmasında karşılaşılan zorlukların neler olduğu
değerlendirilen yazıda ayrıca; STK’ların karar alıcı-yürütücü
kurullarını toplayamaması durumundaki çözüm önerilerine ve
pandeminin getirdiği düzenlemeler nedeniyle karşılaşılan diğer
sorunlara yer verildi. Yazıyı okumak için tıklayınız.

İsveç İstanbul
Başkonsolosluğu Proje Çağrısı
Devam Ediyor

Türkiye ve İsveç arasındaki iş
birliğini güçlendirmek
amacıyla faaliyet gösteren
Türk-İsveç Kalkınma İş Birliği
Birimi’nin yeni dönem proje
başvuru çağrısı yayımlandı.
2021 yılı için hedeflenen proje
başlıklarında; insan hakları
özellikle ifade özgürlüğü ve
demokratik katılım ve hesap
verebilirliği ilerletmeye
yönelik çalışmalar, kadınların
ve kız çocuklarının her
düzeyde ve her alanda karar
alma süreçlerine katılımını ve
etkisini artırmak ve sosyal
kutuplaşmaya karşı çoğulcu
bir sivil toplumu güçlendiren
çalışma konuları yer alıyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mentorluk Deneyimlerimiz:
Mentorluk Yapmayı
Amaçlayan STÖ’ler için Bir
Kılavuz Yayımlandı

Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen Örgütlenme
Özgürlüğü ve Katılım Hakkının
Daha Fazla Geliştirilmesi için
STK’lar ve Sivil Ağların
Kapasitesinin Geliştirilmesi
projesi kapsamında İstanbul
Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum
Çalışmaları Merkezi tarafından
hazırlanan Mentorluk
Deneyimlerimiz: Mentorluk
Yapmayı Amaçlayan STÖ’ler
için Bir Kılavuz başlıklı rapor
yayımlandı. Sivil alanda
mentorluk yaklaşımını ve
uygulamalarını sivil toplum
kuruluşları ile paylaşmak için
hazırlanan kitap hakkında
ayrıntılı bilgi almak ve okumak
için tıklayınız.

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Kültür Sanat Fonu Başvuruları
Başladı

Sivil Toplum için Destek Vakfı,
Turkey Mozaik Foundation iş
birliği ve İstanbul Kültür Sanat
Vakfı Kültür Politikaları
Çalışmaları bölümünün içerik
ortaklığı ile hayata geçirdiği
Kültür Sanat Fonu 2020
dönemi başvuruları açıldı. Fon
kapsamında; kültür-sanat
kurumları ve kültür-sanat
alanında faaliyet gösteren
STK’ların, dayanışmayı temel
alan ve teknolojinin
imkânlarından faydalanan
yeni iş birliği modelleri
yaratmaya, gelecek dönemin
ihtiyacını karşılayacak
yaklaşım ve uygulamaları
keşfetmeye yönelik
çalışmalarına destek
sağlanacak. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü
15 Eylül’de Gerçekleşecek

Hrant Dink Vakfı tarafından
her yıl Hrant Dink’in doğum
gününde verilen Uluslararası
Hrant Dink Ödülü 15 Eylül’de
çevrim içi olarak
gerçekleşecek. İnsanlara
mücadeleye devam etme
yolunda ilham ve umut veren,
ayrımcılıktan, ırkçılıktan,
şiddetten arınmış, daha özgür
ve adil bir dünya için çalışan,
bu idealler uğruna risk alan,
ezber bozan, barışın dilini
kullanan kişi, kurum veya
gruplara verilen ödül; yurt içi
ve yurt dışı olmak üzere iki
kişiye veriliyor. Ayrıca her yıl
ödül komitesinin
incelemesiyle ödül ilkelerine
uygun faaliyet gösteren kişi,
kurum, örgüt ve oluşumlar da
ışıklar adı altında takdim
ediliyor. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Dünya Eğitim Haftası (#WorldEduWeek) 5-9 Ekim’de Kutlanacak

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın küresel destekçileri arasında yer aldığı T4 Uluslararası Oluşumu ve
dünyadan otuz sivil toplum kuruluşunun katkısıyla Dünya Eğitim Haftası (#WorldEduWeek) 5-9 Ekim
tarihleri arasında kutlanacak. Konferansta; istihdam edilebilirlik ve yaşam becerilerini geliştirme, aile ve
toplumun eğitime katılımını artırma, teknoloji kullanımı, iyi olma haline odaklanma ile öğrenme ve öğretme
bilimini teşvik etme gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilerek belirlenen dünyanın en başarılı 100 okulu
iyi örneklerini meslektaşlarıyla paylaşacak. Türkiye’den 4 okulun da arasında olduğu dünyanın en başarılı
100 okulundan birisinin seçileceği konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tamara Kotevska ile Sabancı Vakfı Kısa Fim Yarışmasının Kanaat Önderi Bu Yıl İlk
Defa Bir Kadın Sinemacı Oldu

2016 yılında toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla başlatılan Sabancı Vakfı Kısa
Film Yarışması’nda Değişen İklimler, Değişen Hayatlar teması için yarışmacılara ilham veren Tamara
Kotevska video mesajında, “İnsanın aç gözlülüğü doğayı dönüştürüyor. İnsanlar şunu anlamalı ki, iklim
değişikliği bizim davranışlarımızın doğrudan bir sonucu ve davranışlarımızın bedelini geleceğimizle
ödemeye devam edeceğiz. Unutmayın, bir kişi kuralı bozduğunda bunun bedelini herkes öder” dedi. Kuzey
Makedonya’da üç sene yaşayan Kotevska, bu dönemde yaban arıcısı olan Hatice Muratova’nın hayatına
odaklanan Bal Ülkesi (Honeyland) belgesel-filmini yönetmen Ljubo Stefanov’la birlikte çekti. Bir kadının
yaşamını merkezine alan belgesel-film, Kuzey Makedonya’daki ekolojik dokuyu da gözler önüne seriyor.
Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nden ödülle dönen belgesel hem En İyi Belgesel hem de
En İyi Uluslararası Film kategorisinde ABD’nin Akademi Ödülleri’nde (Academy Awards) Oscar adaylığı
kazanan ilk film oldu. Detaylı bilgi için tıklayınız.

COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Raporu Yayımlandı

Türk Eğitim Derneği’nin eğitim sistemi için kanıta dayalı araştırma verisi, fikir, yayın ve proje üretmek
amacıyla kurduğu TEDMEM, COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
raporunu yayımladı. Uzaktan öğrenme araç ve uygulamalarının etkililiği, okulların kapalı kalmasının
öğrenme kayıpları ve öğrenme eksikleri oluşmasında etkileri, salgın sürecinde karma bir öğretim modelinin
nasıl uygulanabileceği konularının alandaki mevcut araştırma verileri ile birlikte irdelendiği raporda;
COVID-19 salgını sürecinde ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim ile yükseköğretimde süreçte
alınan kararlar, sürecin yönetimi, uygulamalar ile bu süreçte ortaya çıkan sorunlar belirlenerek, çözüm
önerileri sunuluyor. Rapor hakkında ayrıntılı bilgi ve okumak için tıklayınız.

Gelenekselleşen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali Başlıyor

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireylerin yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve
kaynak yaratmak amacıyla 2006 yılından beri hayata geçirdiği Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, bu yıl
dijital ortamda gerçekleşecek. 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında online platformda açık
olacak Tohum Otizm Vakfı Online Alışveriş Festivali birçok markayı bir araya getirecek. Festival Evinize
Geliyor, Otizme Destek Büyüyor! sloganıyla hayata geçecek Tohum Otizm Vakfı Online Alışveriş Festivali
ile otizm alanında yürütülen projelere ve otizmli çocukların eğitim bursuna katkı sağlanacak. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Konferansı: Köprüler Kurmak 9-10 Eylül’de
Gerçekleşecek

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde Ekim 2018’den bu yana yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Türkiye’den
ve dünyadan sosyal girişimcilik ve sosyal etki alanında çalışan kişi ve kurumları, Türkiye Sosyal Girişimcilik
Ağı Konferansı: Köprüler Kurmak başlıklı konferansta bir araya getiriyor. 9-10 Eylül tarihlerinde online
olarak gerçekleşecek konferansta; ekosistem gelişimi, savunuculuk, kapasite geliştirme, ekosisteme
erişim, diyalog geliştirme ve iş birlikleri kurma temaları etrafında kurgulanan oturumlar gerçekleşecek.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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