
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın 5.
Dönem Başvuruları Açıldı

TÜSEV’in, Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılından bu
yana, filantropi ve bağışçılık alanlarında bilgi ve becerilerini
geliştirip alanın gelişimine katkı sunmak isteyen sivil toplum
kuruluşu çalışanlarına yönelik olarak yürüttüğü Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın beşinci dönem başvuruları
açıldı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 15 sivil toplum
profesyonelinin kabul edileceği programa katılmak isteyenlerin
başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ile birlikte 12
Aralık Salı günü saat 18:00’e kadar
degisimicinbagis@tusev.org.tr adresine göndermeleri
gerekmektedir. Program hakkında bilgiye, başvuru koşullarına ve
başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

State of Play on CSOs Data in Turkey Raporu
Yayımlandı

TÜSEV'in de katkılarıyla hazırlanan, 'State of Play on CSOs Data in
Turkey' (Türkiye’de Sivil Toplum Verilerinin Güncel Durumu) raporu
Technical Assistance for Civil Society Organizations (TACSO)
tarafından yayımlandı. Vakıflar ve dernekler olmak üzere iki ana
bölümden oluşan rapor, sivil toplum alanına ilişkin güvenilir ve
güncel verilerin sunulmasına katkı sağlıyor. Sivil toplum için
elverişli ortamın izlenmesine yönelik çalışmalara önemli bir katkı
sunan rapor, verilerin toplanması ve yayımlanmasına yönelik
iyileştirme önerileri de içeriyor. İngilizce yayımlanan rapora
buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Brandweek İstanbul’a Katıldı

TÜSEV, fikirleri ve markalarıyla değişim yaratmak isteyenlere ilham
vermeyi amaçlayan bir etkinlikler dizisi olan, farklı sektörlerden
alanlarında uzman kişileri bir araya getiren Brand Week İstanbul’un
Brands for Good konferansında "STK’larla Çalışmak" başlıklı bir
panel düzenledi. 9 Kasım günü TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen
moderatörlüğünde gerçekleşen ve özel sektör-sivil toplum
işbirliklerinde etkili yöntem ve yaklaşımların ele alındığı  panelde
Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü Şule Yücebıyık, Tohum
Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ve Benchmark
Kurumsal Sosyal Sorumluluk  Danışmanlığı Ajansı Kurucusu Fadile
Paksoy konuşmacı olarak yer aldılar. Kurumsal sosyal sorumluluk
alanında başarılı örneklere odaklanılan panelde özel sektör ve sivil
toplum işbirliklerinde daha fazla sosyal fayda yaratmak için izlenen
çalışma yöntemleri tartışıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV Sectors Together NGO Etkinliğine Katıldı

TÜSEV, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından 23 Kasım
tarihinde düzenlenen Sectors Together NGO başlıklı etkinliğe
katıldı. TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen’in moderasyonunda
gerçekleşen Türkiye’de Bağışçılık konulu panelde TÜSEV’in geçen
yıl yayımladığı Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik
Raporu’ndan öne çıkan bulgular katılımcılarla paylaşıldı. Koruncuk
Vakfı Genel Müdürü Ayşe Güveniş, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel
Müdürü Jülide Erdoğan ve WWF Kurumsal İletişim Müdürü Tolga
Yücel’in konuşmacılar arasında olduğu panelde Türkiye’de
bağışçılık, bağışçılık alanında öne çıkan eğilimler ve özel sektör-sivil
toplum işbirliği konuları konuşuldu.

Sivil Toplum Diyaloğu
Programı 5.Dönemi Teklif
Çağrısı Yayımlandı

Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından yürütülen Sivil
Toplum Diyaloğu Programı’nın
beşinci dönem teklif çağrısı
yayımlandı. Toplam bütçesi 6
milyon Avro olan hibe
programı ile Avrupa Birliği
(AB) müzakere sürecinin tüm
başlıklarıyla ilgili konularda,
Türkiye ve AB’den kuruluşların
ortaklaşa yürüttüğü diyalog
eksenli projeler geliştirilmesi
hedefleniyor. Son başvuru
tarihi 16 Şubat 2018 olan hibe
programı ve Adana, İstanbul,
İzmir, Antalya, Gaziantep, Van
ve Samsun illerinde
düzenlenecek bilgilendirme
toplantıları ile ilgili ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

BİRLİKTE Yerel STÖ’ler
Kurumsal Destek Programı
Teklif Çağrısı Yayımlandı

Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi (STGM), yerel sivil
toplum kuruluşlarının
kurumsal kapasitesini
geliştirmek amacıyla başlattığı
kurumsal hibe fonu
BİRLİKTE’nin teklif çağrısını
yayımladı. Kurumsal hibeler
ve rehberlik programı olmak
üzere iki destek aracı içeren
hibe programı hak temelli
çalışmalar yürüten yerel
STK’ların varlıklarını
sürdürebilmeleri, temel
amaçlarını
gerçekleştirebilmeleri ve
gelişip güçlenebilmeleri için
katkı sağlamayı ve yerel
düzeyde işbirlikleri geliştirerek
sivil toplum alanına katkıda
bulunmak isteyen ulusal
STK’ları desteklemeyi
hedefliyor. Avrupa Birliği
tarafından finanse edilen ve
son başvuru tarihi 8 Ocak olan
hibe programının içeriği, hibe
programı kapsamında
düzenlenecek tanıtım
toplantıları ve webinar
hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.

Birleşmiş Milletler Demokrasi
Fonu Başvuruları Açıldı

Birleşmiş Milletler Demokrasi
Fonu’nun (UNDEF) sivil toplum
kuruluşları için proje desteği
başvuruları açıldı. Son
başvuru tarihi 20 Aralık olan
fona cinsiyet eşitliği, topluluk
aktivizmi, hukukun üstünlüğü
ve insan hakları, gençlik
katılımı, kamu kurumları ile
ilişkilerin geliştirilmesi için
sivil toplumun kapasitesinin
güçlendirilmesi, medya ve
haber alma özgürlüğü, bilgi
edinme araçları ve seçim
süreçleri konularındaki
projelerle başvuru
yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi ve
başvuru için tıklayınız.

Avrupa Konseyi, Politik Karar
Alma Süreçlerine Sivil Katılım
İlkeleri’ni Yayımladı

Avrupa Konseyi, Politik Karar
Alma Süreçlerine Sivil Katılım
İlkeleri’ni (Guidelines for Civil
Participation in Political
Decision Making) yayımladı.
Temel hedefi bireylerin, sivil
toplum kuruluşlarının ve daha
geniş kapsamda sivil
toplumun politik karar alma
süreçlerine katılımının
güçlendirilmesi olan ilkelerin
konseye üye ülkeler
tarafından benimsenmesi
teşvik ediliyor. Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından 27 Eylül 2017
tarihinde kabul edilen Politik
Karar Alma Süreçlerine Sivil
Katılım İlkeleri’ne buradan
ulaşabilirsiniz.

34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sonuçlandı

Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür
Yarışması’nın kazananları 30 Kasım tarihinde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. 63 ülkeden 641
sanatçının 2.220 karikatürle katıldığı yarışmada birincilik ödülü İngiltere’den Ross Thomson’un oldu.
Yarışmada ikincilik ödülüne İran’dan Shahram Rezaei, üçüncülük ödülüne ise Brezilya’dan Raimundo Rucke
Santos Souza değer görüldü. "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” teması altında çizilen karikatürler kapsamındaki
Özel Ödül ise Türkiye’den Fethi Gürcan Mermertaş’ın eserine verildi. Ödüllü karikatürler 22 Aralık tarihine
kadar Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

24. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Merhum Sakıp Sabancı’nın sanatı desteklemek, gençleri sanata yönlendirmek ve başarılarını teşvik etmek
arzusuyla hayata geçirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri İstanbul’da 24’üncüsü düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. Sabancı Vakfı’nın, toplumsal gelişmede önemli bir yeri olan sanatı ve sanatçıyı
desteklemek amacıyla devam ettirdiği sanat ödülleri kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç dereceyle mezun olan
dokuz öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını değerinde Türk Lirası ödül verildi. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 2017 Onur Ödülü Altın Madalyası Mehmet A.
Başman’ın Oldu

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından 1989 yılından beri her yıl çok sesli müziğe hizmet edenlere
verilen Onur Ödülü Altın Madalyası bu yıl Mehmet A. Başman’ın oldu. “Müzik sanatı alanında ender
rastlanan sanat koruyuculuğu nedeniyle” Vakıf Kurullarının oy birliği ile ödüle layık görülen Başman’ın
madalyası 6 Aralık tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda düzenlenecek ödül töreninde ailesine
takdim edilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Nirun Şahingiray 3. Uluslararası Forumu Gerçekleşti

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), Ashoka Türkiye ortaklığında Kadir Has Üniversitesi’nde
düzenlediği Nirun Şahingiray 3. Uluslararası Forumu 25 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Sivil toplum
kuruluşları, akademisyenler, gönüllüler ve sektördeki diğer katılımcılarla birlikte eğitimde ufuk açan
uygulamaların ve düşüncelerin konuşulduğu forumda, eğitimde yaratıcılık ve sanatın önemi ile eğitimin
mevcut durumu ve ulaşması hedeflenen seviye tartışıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun
Oldu

Koç Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve
öncü bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan Koç
Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyasına, uluslararası alanda ekonomiye yaptığı katkılar nedeniyle bu
yıl Prof. Dr. Daron Acemoğlu layık görüldü. 22 Kasım tarihinde gerçekleşen törende ödülünü Koç Holding
ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’tan alan Acemoğlu, “Ciddi, bilgiye bağlı
kurumların araştırmalarımı böyle büyük bir ödüle layık görmesi benim için çok anlamlı” açıklamasında
bulundu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
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