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Yeni Vakıflar için Asgari Kuruluş Mal Varlığı Limiti Açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2017 yılında kurulacak yeni vakıfların asgari kuruluş mal varlığı limitini 60 bin TL olarak belirledi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımlanan ilgili açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

2016 Yılı AB İlerleme Raporu Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 Türkiye İlerleme Raporu Kasım 2016’da yayımlandı. Raporun Türkçe çevirisine
buradan, TÜSEV tarafından derlenen sivil toplumu ilgilendiren maddelerin yer aldığı belgeye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve
Hayırseverlik Raporu Tanıtım Çalışmaları
Devam Ediyor

Türkiye’de hayırseverlik algısı, bireysel bağışçılık alanındaki
eğilimler, bağış yapılan alanlar ve bağış yapma
motivasyonları gibi birçok konuyu ele alan Türkiye’de
Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’nun tanıtım
çalışmaları devam ediyor. TÜSEV Genel Sekreteri Başak
Ersen’in Sivil Düşün’ün 15-16 Kasım’da gerçekleşen
Danışma Kurulu toplantısında rapor ile ilgili soruları
yanıtladığı videoya buradan, TÜSEV Genel Sekreter
Yardımcısı Liana Varon’un Sivil Toplum için Destek Vakfı
bloğu için rapor sonuçlarını değerlendirdiği “Türkiye’de
Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması Bize Neler
Söylüyor?” başlıklı yazısına buradan, raporun Alliance
Dergisi’nde yayınlanan İngilizce analizine ise buradan
ulaşabilirsiniz. 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı Mezunları Buluştu

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı katılımcılarının
alandaki çalışmalarını sürdürmek ve ortak stratejiler
geliştirmek amacıyla TÜSEV kolaylaştırıcılığında bir araya
geldiği Mezunlar Grubu toplantısı 13 Aralık tarihinde
gerçekleşti. Bugüne dek gerçekleşen üç döneminde toplam
37 mezun veren eğitim programının toplantısında Türkiye’de
Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’nun öne çıkan
bulguları üzerinden bireysel bağışçılığın güncel durumu ele
alındı. Bireysel bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşması için
yapılabilecek çalışmaların da konuşulduğu toplantıda,
STK’ların bireysel bağışçılarla kurdukları iletişim stratejileri
ve bağışçılık algısı üzerine de tartışıldı. 

Sivil Toplum Kuruluşları Dünya Gönüllüler
Günü için Bir Araya Geldi

TÜSEV’in üyeleri arasında yer aldığı Ulusal Gönüllülük
Komitesi (UGK), Birleşmiş Milletler’in, “Dünya Gönüllüler
Günü” olarak ilan ettiği 5 Aralık için bir dizi etkinlik
gerçekleştirdi. “Gönüllüysen Renk Ver” sloganı ile hayata
geçirilen faaliyetler arasında sosyal medya üzerinden
yürütülen 5 adımlı gönüllülük oyunu ile pek çok ilde
gerçekleşen stant çalışmaları da yer aldı. Etkinlikler
kapsamında gönüllülük alanında faaliyet gösteren kuruluşlar
ile basına açık bir toplantı da düzenlendi. Birleşmiş Milletler
Gönüllüleri İcra Koordinatör Yardımcısı Toily Kurbanov ve
UGK üyesi STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen
toplantıda toplumun gönüllülük konusundaki duyarlılığı,
çeşitli alanlarda devam eden gönüllülük projeleri, gençlerin
ve özel sektörün gönüllü projelere katılımı gibi konulara
değinildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Civic Freedom Monitor Türkiye Sayfası
Güncellendi

Uluslararası Kar amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ICNL)
tarafından yürütülen Civic Freedom Monitor projesi ile elli
ülkede örgütlenme özgürlüğü ve sivil toplumu ilgilendiren
yasal mevzuat konusunda kapsamlı bilgi sağlanmaktadır.
TÜSEV’in Türkiye bölümünün hazırlanmasına katkı sağladığı
çalışmanın Mayıs-Ağustos 2016 dönemine ilişkin güncelleme
ve değerlendirmeleri yayımlandı. İngilizce dilinde
yayımlanan Türkiye sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Social Value Matters
2017 Konferansı Nisan
Ayında İstanbul’da
Gerçekleşecek

Social Value
International'ın Koç
Üniversitesi Sosyal Etki
Forumu (KUSIF)
ortaklığında
gerçekleştireceği Social
Value Matters 2017
Konferansı 10 - 11 Nisan
2017 tarihlerinde Koç
Üniversitesi’nde
gerçekleşecek. “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 ve lobi
çalışmaları ile ilgili
tartışmalar yapılması
planlanıyor. Konferans
hakkında detaylı bilgi ve
katılım koşulları için
tıklayınız.

Türkiye’de Sivil Toplum
Ağları ve Platformları
Destek Çağrısı
Yayımlandı

Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu, Sivil Toplum
Aracı ve Medya Programı
2016-2017 dönemi
kapsamında Türkiye’de Sivil
Toplum Ağları ve
Platformları Destek
Çağrısını yayımladı.
Demokrasi, insan hakları,
sosyal içerme ve hukukun
üstünlüğü konularında
kamusal müzakerelere aktif
katılım gösteren, politika
yapımı ve karar alıcı
mekanizmalara etki etme
kapasitesine sahip dinamik
bir sivil toplumun
gelişimine katkı sunmayı
hedefleyen Programın
toplam destek miktarı iki
milyon Avro. Yeni kurulacak
ya da faaliyete devam eden
ulusal, bölgesel, yerel ya
da tematik sivil toplum ağ
ve platformlarının
kapasitelerinin
güçlendirilmesine katkıda
bulunmayı hedefleyen
programa son başvuru
tarihi 3 Şubat 2017.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gönüllü Motivasyon ve
Teşekkür Uygulamaları
Araştırma Raporu
Yayımlandı

Türkiye’de gönüllülüğün
tanınması, güçlendirilmesi
ve yaygınlaştırılmasını
destekleyen stratejik bir
danışma organı olan Ulusal
Gönüllülük Komitesi (UGK),
5 Aralık Dünya Gönüllüler
Günü Etkinlikleri
kapsamında Gönüllü
Motivasyon ve Teşekkür
Uygulamaları Araştırma
Raporu’nu yayımladı. 2016
yılı Kasım ayı içerisinde
vakıf, dernek, sosyal
girişim, platformlar,
inisiyatifler ve üst
kuruluşlar gibi gönüllüler ile
çalışan yapılara iletilen
ankete katılım gösteren 60
kuruluşun paylaştığı
verilerden yola çıkılarak
hazırlanan raporu buradan
inceleyebilirsiniz.

Matra ve İnsan Hakları
Programı Birinci Dönem
Başvuruları Açıldı

Hollanda Krallığı Ankara
Büyükelçiliği ve İstanbul
Başkonsolosluğu’nun, Matra
ve İnsan Hakları
programları 2017
kapsamında birinci dönem
proje başvuruları açıldı.
Türkiye’nin AB üyeliğini
somut ve sürdürülebilir
projeler yoluyla
desteklemeyi amaçlayan
Matra ile Türkiye’deki insan
hakları durumunun
iyileştirilmesini destekleyen
İnsan Hakları Programı ile
toplumsal bir konuya
sürdürülebilir çözüm sunan
ve yalnızca sivil toplum
kuruluşları değil aynı
zamanda kamu kurumları,
özel sektör ve konu
hakkında sorumluluk duyan
paydaşların dahil olduğu
projelerin desteklenmesine
öncelik verilecek. Son
başvuru tarihi 31 Ocak
2017 olan programlarla
ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Kayıp Çocuk Yardım ve Destek Hattı Kampanyası Başlatıldı

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın (Koruncuk) üyesi olduğu, Çocuğa Karşı Şiddeti
Önleme Ortaklık Ağı, Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı ve Çocuk Alanında
Çalışan Avukatlar Ağı ortaklığı ve Özgünlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği
(ÖZGEDER) ile Uluslararası Çocuk Merkezi yürütücülüğünde Kayıp Çocuk Yardım ve Destek
Hattı imza kampanyası başlatıldı. Change.org ve sosyal medya üzerinden yürütülen bu imza
kampanyası ile kayıp ve/veya istismar ya da taciz nedeniyle evinden/kurumdan kaçmayı
düşünen çocuklara ve ailelerine yönelik güvenlik, psiko-sosyal ve hukuki destek sağlayan
ücretsiz bir telefon hattı kurulması amaçlanıyor. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için
tıklayınız.

Sabancı Vakfı 9. Filantropi Semineri’nde “İnsan Sevgisi”nin
Gücünü Gündeme Taşıdı

Sabancı Vakfı’nın sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları tartışmaya açtığı Filantropi
Semineri’nin dokuzuncusu Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev
sahipliğinde gerçekleşti. Seminer insan hakları konusundaki çalışmalarıyla dünya çapında ses
getiren iki ismi, sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcileriyle bir araya getirdi. Sabancı
Center’da düzenlenen “Her Şeye Rağmen İnsan Sevgisi” başlıklı seminerin konuşmacıları,
yaşadıkları zorluklara rağmen ayakta durmayı başaran ve insan sevgisini ön planda tutarak
harekete geçen gazeteci-yazar Amanda Lindhout ile model ve insan hakları aktivisti Waris Dirie
oldu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çocukların Gözünden Okulda Yaşam Raporu Yayımlandı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) birlikte yürüttüğü
araştırma sonucunda hazırlanan “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” raporu ve politika
önerileri yayımlandı. İlköğretim çağındaki çocukların okul deneyimlerine odaklanan araştırma
için 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde 25 ilde dört, beş ve yedinci sınıflarda okuyan toplam
2.072 çocukla görüşmeler yapıldı. Çocukların kendi içinde bulundukları ortamı nasıl
değerlendirdiklerine odaklanan raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

TEMA Vakfı 2016 Yılının Çevre Olaylarını Değerlendirdi

TEMA Vakfı, doğal varlıklar açısından 2016 yılında yaşanan iyi ve kötü gelişmeleri değerlendirdi.
Yapılan değerlendirmede 2016’da Türkiye’de enerji ve madencilik yatırımları başta olmak üzere
doğayı tehdit eden faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle yerelde yürütülen çalışmalarla hukuki
açıdan önemli kazanımlar elde edildiği belirtildi. Anadolu’nun her yerinde doğayı koruma
amacıyla yürütülen yerel hareketlerin devamlılığına dikkat çekilen değerlendirmenin tamamını
incelemek için tıklayınız.

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Aydoğan
Özcan’ın Oldu

Koç Üniversitesi bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla Türkiye’nin yetiştirdiği yurt içinde
veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını
ödüllendirmek amacıyla “Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası” programını başlattı. Bu
yıl ilk kez verilen ödül Prof. Dr. Aydoğan Özcan’ın oldu. Ödül töreninde konuşma yapan, Koç
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç,
“Şeref Başkanımız Rahmi M. Koç’un kıymetli katkılarını ve desteğini bu yıldan itibaren Koç
Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası ile pekiştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ilk defa
verdiğimiz Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı, büyük bir gururla, fen mühendislik
ve tıp alanlarında yaptığı çalışmalarla müreffeh ve aydınlık bir dünyada, sağlıklı bir şekilde
yaşayabilmemiz adına önemli katkıları olan genç bir bilim insanımıza takdim ediyoruz”
açıklamasında bulundu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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