
#PaylaşmaGünü 29 Kasım Salı Günü Kutlanacak

TÜSEV olarak ülke koordinatörü olduğumuz #PaylaşmaGünü bu yıl
29 Kasım 2022 Salı günü Türkiye’de üçüncü kez kutlanacak.
Küresel ölçekte 80’den fazla ülkede uygulanan ve
#GivingTuesday’in Türkiye uygulaması olan #PaylaşmaGünü
hazırlıkları kapsamında Açılış Toplantımızı 4 Ekim Salı günü yüz
yüze gerçekleştirdik. #PaylaşmaGünü ile ilgili 2022 yılı
hazırlıklarımızı konuştuğumuz toplantıda #PaylaşmaGünü
hareketini büyütmek için yapılabilecekleri, yeni iş birliklerini ve
geçtiğimiz iki senedeki kutlamalardan ilham veren örnekleri
dinledik. Sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör ve eğitim
kurumlarının ve daha pek çok paydaş grubunun bir araya gelerek
cömertliği kutladığı #PaylaşmaGünü’yle ilgili ayrıntılı bilgi için
buraya tıklayınız. Kuruluşunuzun #PaylaşmaGünü kutlamalarına
katılmasını dilerseniz, bu bağlantıdan ulaşabileceğiniz formu
doldurarak her Salı günü düzenlediğimiz çevrim içi toplantılara
katılabilir ve #PaylaşmaGünü’yle ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Philea Strateji Çalışmalarına Katkı Verdik

268 üyesiyle Avrupa’da yaklaşık 10 bin kuruma ulaşan Philanthropy
Europe Association (Philea), yönetim kurulu üyelerinin ve üst
yönetim ekibinin katılımıyla 12-14 Ekim tarihlerinde İtalya’da
strateji toplantısı düzenledi. Bu toplantıya yakın zamanda Adaylık
ve Yönetişim Komitesi’ne başkan olarak seçilen Genel Sekreterimiz
Rana Kotan da katıldı. Toplantıda, Philea’nın 10 yıllık vizyonunun ve
5 yıllık stratejik planı görüşüldü. Buna ek olarak, toplantıda
Philea’nın büyüme stratejisi, kurumsal yapılanması, finansal
kapasitesi ve bunların yanında Avrupa’da filantropi alanının gelişimi
için iş birliği olanaklarının hangi yollarla çeşitlendirilebileceği
konuları ele alındı.

Destekle Değiştir 18 Ekim’de Gerçekleşti

Türkiye’de bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak
amacıyla hayata geçirdiğimiz faaliyetler kapsamında, dünyada pek
çok ülkede uygulanan Giving Circle modelinin Türkiye uygulaması
olan Destekle Değiştir 18 Ekim tarihinde gerçekleşti. TÜSEV olarak
teknik destek sağladığımız ve BiDestekol Sosyal Girişimi tarafından
düzenlenen Destekle Değiştir’de, Bütün Çocuklar Bizim Derneği,
Kırmızı Biber Derneği ve Sosyal İklim Derneği projeleri hakkında
ayrıntılı bilgiler paylaşarak değişimin bir parçası olmak isteyen
bireylerle bir araya gelme fırsatı buldu.

Avukatlar Ağı Toplantısı 3 Ekim’de Gerçekleşti

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, TÜSEV olarak Sivil Toplum
Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) ile birlikte yürüttüğümüz,
Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamındaki üçüncü
Avukatlar Ağı toplantısını 3 Ekim Pazartesi günü çevrim içi olarak
gerçekleştirdik. Toplantıda Avukatlar Ağı katılımcıları ile Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) tarafından hazırlanan
Taslak Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile yine
STİGM’nin yürütmekte olduğu Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme
Projesi I-II kapsamında hazırlanan, sivil toplumu ilgilendiren dört
konudaki mevzuat taslakları, 7262 sayılı kanunun sivil alana etkileri
ve gündemde öne çıkan diğer konuları değerlendirdik. Avukatlar
Ağı katılımcıları ile gerçekleştirdiğimiz toplantılara proje
kapsamında önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.

12. Kalkınma Planı Hazırlık Toplantısı’na Katıldık

Genel Sekreterimiz Rana Kotan, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 7
Ekim’de Ankara’da düzenlediği 11. Kalkınma Planı’ndan 12.
Kalkınma Planı’na Kamu-Sivil Toplum Diyaloğu Odak Grup Toplantısı
kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde yeni kalkınma planının detayları ve sivil toplumun plana
katkıları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca kamu-sivil toplum iş
birliği süreçleri ve uygulamaları, kamuda yürütülen çalışmalar, sivil
toplumun Kalkınma Planı hedeflerine katkısının artırılması ve 12.
Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Çalışma Gruplarına dair
öneriler de görüşüldü.

Eğitimde İyi Örnekler Festivali
8-22 Ekim Tarihleri Arasında
Gerçekleşti

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
tarafından, Sabancı Vakfı ve
Sabancı Üniversitesi’nin
desteğiyle 2004 yılından bu
yana her yıl düzenlenen,
Türkiye’de yer ve koşullar ne
olursa olsun öğretmenlerin
yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi
örnekler olduğu inancıyla
gerçekleştirilen Eğitimde İyi
Örnekler Festivali 8-22 Ekim
tarihleri arasında yüz yüze
etkinliklerle yapıldı. Hepimize
iyi örnek olan öğretmenlere
özel düzenlenen doğaçlama
dans, kuş gözlemi, orman
banyosu, çocuk kitabı yazma
ve resimleme atölyesi ile daha
birçok renkli etkinliğe sahne
olan festival, Eğitimde İyi
Örnekler ruhunu ve bir arada
olmanın enerjisini yeniden
hissedebilmeye olanak
sağladı. Festival ve
gerçekleştirilen etkinlikler ile
ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

CultureCIVIC: Kültür Sanat
Destek Programı Yapısal
Destek Hibe Programı
Başvuruları Sürüyor

CultureCIVIC: Kültür Sanat
Destek Programı 2022
yılındaki son açık çağrısını
Yapısal Destek Hibe Programı
için yapıyor. Kuruluşların
bağımsız olarak faaliyetlerini
sürdürmelerine katkı
sağlamayı amaçlayan
program, kültür-sanat
alanında projeler üreten
kuruluşlara kapasite artışına
yönelik konularda mali destek
sağlıyor. Yapısal Destek Hibe
Programı için 10 Ekim'de
başlayan başvurular 14 Kasım
2022, Pazartesi günü saat
18.00'de sona erecek. Hibe
programı hakkında ayrıntılı
bilgi almak ve başvurmak için
buraya tıklayınız.

Postane ve Hafıza
Merkezi’nden ‘Bakım Odaklı İş
Yerleri Ödülü’

AB Ufuk 2020 Programı
tarafından finanse edilen
RESISTIRÉ projesi tarafından
desteklenen, Postane ve
Hafıza Merkezi ortaklığında
yürütülen Bakım Odaklı İş
Yerleri Projesi kapsamında
Bakım Odaklı İş Yerleri Ödülü
düzenleniyor. Çalışma
alanlarının toplumsal
cinsiyet+ perspektifini
önceleyerek daha kapsayıcı,
çoğulcu, bakım odaklı ve
güvenli hale getirilmesini
amaçlayan proje kapsamında
geliştirilen ödül kampanyası
ile iş yerlerinin bakım odaklı
bir çerçevede dönüşümüne
katkıda bulunmak, bu konuda
cesaretlendirici olmak
amaçlanıyor. Bakım Odaklı İş
Yerleri Ödül kampanyası ile
ilgili detaylı bilgiye buradan,
proje kapsamında hazırlanmış
olan, Bakım Odaklı İş Yerleri:
Sivil Toplum ve Sosyal
Girişimler için Bir Rehber
başlıklı rapora buradan
ulaşabilirsiniz.

Çocuk Fonu’nun 2022 Dönemi
Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın, çocukların
ihtiyaçlarının giderilmesi ve
haklarının tesis edilmesi için
0-15 yaş arası çocuklarla
çalışan sivil toplum
kuruluşlarının (STK) projelerini
ve kurumsal gelişimlerini
desteklemek amacıyla Turkey
Mozaik Foundation iş
birliğiyle, bireysel ve kurumsal
bağışçıların desteğiyle hayata
geçirdiği Çocuk Fonu’nun
2022 dönemi başvuruları
açıldı. Çocuk haklarının ve
çocuğun iyi olma halinin
desteklenmesi ve çocuk
çalışmaları alanının ve bu
alanda çalışan STK’ların
güçlenmesi ana
başlıklarındaki fona 21 Kasım
2022 tarihine kadar başvuru
yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

8. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı Aydın Doğan Vakfı, UNICEF, UNFPA, UN
Woman İş Birliğinde İstanbul’da Düzenlendi

Bu yıl İstanbul’da UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı’nın iş birliği ile sekizincisi düzenlenen
Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, ulusal ve uluslararası ölçekte üstün başarılara imza atmış kadınlar,
sosyal etki sahibi kişiler ve aktivistler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen statükoya meydan okuyan genç
kızlar ve kadınların hikayelerini platforma taşıdı. Konferansta ‘Kız Çocukları Dünyayı Değiştiriyor’ mesajı
verilirken, kız çocuklarının güçlenmesine yatırım yapmanın daha iyi bir geleceğin kapılarını açacağı
vurgulandı. Konferansın açılışını Yekta Kopan moderatörlüğünde, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, UN Women Türkiye
Ülke Direktörü Asya Varbanova ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami birlikte gençlerden gelen
soruları yanıtlayarak gerçekleştirdi. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ
konuşmasında: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayamadığımız her günün bedelini hepimiz öderiz”
diyerek, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekti. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’na sanat, spor,
bilim ve kültür gibi alanlardan birçok isim, ilham verici konuşmalarıyla katkı sağladı. Prof. Dr. Burcu Özsoy,
Hadise gibi isimlerin yanısıra Dora Moono Nyambe, İlayda Eskitaşçıoğlu, Jessica Lynne O'Rourke Çarmıklı,
Aysu Türkoğlu ve Yasemin Adar gibi etkileyici isimler, konuşmacılar arasında yer aldı.

KAGİDER 20. Yılını Özel Bir Davetle Kutladı

2002 yılında, ülkemizin cesur ve üretken kadınlarının ortak hayallerinin sesi, eli ve aklı olma vizyonuyla
kurulan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 20. yaşını kutladı. Dernek kurucuları, eski başkanları
ve üyelerinin bulunduğu kutlama etkinliği iş dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleşti. 20. yıl
dönümünde değişim vurgusu yapan ve logo değişikliğine giden KAGİDER, geleceğe bakan yüzünü yeni
logosuyla birleştirdi. KAGİDER’in logo değişim hikayesini anlatan filmi bu bağlantıdan izleyebilirsiniz.
Kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise şu ifadelere yer verdi:
“Gelecek 20 yılda daha fazla kadın, daha adil, daha yeşil bir dünya ve gelecek için, daha fazla iş kursun
diye var olmaya ve kadın girişimcilerin hayallerindeki bu dünya için buluştuğu yer olmaya devam
edeceğiz. Kadının adı aydınlanma, refah ve mutluluk olsun diye…”

Sabancı Vakfı’nın ‘Ekim Zamanı’ Buluşması Gerçekleştirildi

Sabancı Vakfı, 16 yıldır kesintisiz devam eden Hibe Programları kapsamında 2021-2022 yıllarında destek
verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim Zamanı” etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlik, Sabancı Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde; sivil toplum kuruluşlarının, alanda çalışmalar
yürüten farklı sektörlerden paydaşların, yerel yönetimlerden temsilcilerin ve projelerin hikayelerini
dinlemek isteyen davetlilerin katılımıyla düzenlendi. Sabancı Center’da gerçekleşen buluşmanın açılış
performansı, görme engellerine rağmen çok yönlü bir hayat süren ve üstün başarılar elde eden Selim ve
Kerim Altınok kardeşlerin ilham veren hikayesi ve müzik dinletisiyle başladı. Ardından, 2021-2022
döneminde Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 7 projenin ilham veren hikayesi Şirin Payzın’ın, Yankı
Yazgan’ın ve Duygu Demirdağ’ın moderatörlüğünde kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’de sivil toplum
kuruluşlarına 16 yıldır kesintisiz hibe desteği vererek bu alanda tek vakıf olma başarısı gösteren Sabancı
Vakfı, bugüne kadar 218 projeye 56 milyon TL’den fazla destek sağladı. Bu sayede, Türkiye’nin 76 ilinde
yüz binlerce kişinin hayatına dokunuldu. Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin videolarını
izlemek için tıklayınız.

TTGV İnovasyon Toplulukları Çeviri Kitabını Yayımladı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) İnovasyon Toplulukları (Communities of Innovation) kitabını
yayımladı. Kitapta topluluk kavramının sentezine, toplulukların inovasyon dinamiklerindeki rolüne, spesifik
organizasyonlardaki inovasyon topluluklarının analizine odaklanıyor. Bu kapsamda, toplulukların çeşitli
organizasyonların endüstriyel ekosistemindeki rolü inceleniyor; organizasyonların farklı türlerden
toplulukları harekete geçirmekteki stratejileri aktarılıyor. Kitabın Türkçeye kazandırılmasında ise
toplulukların toplumda ve inovasyon süreçlerinde artan rolünün ve işleyişinin, organizasyonların
topluluklardan nasıl faydalanabileceğinin anlatılıyor olması ve yine inovasyon süreçlerinde iş birliğine
yönelik yaklaşım ihtiyacının giderek daha fazla vurgulandığı bir ortamda, inovasyonun ağırlıklı olarak şirket
departmanlarında ortaya çıktığı yönündeki geleneksel görüşe meydan okuyan dünya çapındaki topluluk
örnekleriyle toplulukların aktif rolünü ortaya koyması ön plana çıkıyor. İnovasyon Toplulukları çeviri kitabı
ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Arkadaşım İçin: Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Koleksiyonlarından
İşlemeli Mektup ve Evrak Çantaları

Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç koleksiyonlarından eşsiz bir mektup ve evrak çantaları seçkisi sıra
dışı hikayeleriyle Arkadaşım İçin sergisi ile ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Hülya Bilgi küratörlüğünde
hazırlanan sergide yer alan çantalar Osmanlı zanaatlerinden dericiliğin ve işlemeciliğin geldiği doruk
noktayı gözler önüne seriyor. Zaman içinde farklı ülkelerden toplanarak oluşturulan ve her geçen gün
zenginleşen Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç koleksiyonlarını bir sergi projesiyle kamunun ilgisine
sunan Sadberk Hanım Müzesi, bu çantaları, yüzyıllar sonra nihayet üretildikleri en önemli merkez olan
İstanbul’a geri getirmiş ve yeni yorumlamalara açmış olmanın haklı gururunu yaşıyor. Sergi, 31 Mayıs 2023
tarihine kadar, Çarşamba günleri hariç her gün 10:00 – 17:00 saatleri arasında Sadberk Hanım Müzesi’nde
görülebilir. Sergi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20221027183143891
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202210271831431331
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202210271831431567
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202210271831431842
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202210271831432135
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202210271831434252
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202210271831434430
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2022102718314312761
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2022102718314313950
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2022102718314315214
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2022102718314315452
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2022102718314316729
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2022102718314321206
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2022102718314323724
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2022102718314325616
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2022102718314327383

