
Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019
Raporu 13 Şubat’ta Yayımlanıyor

TÜSEV’in Türkiye’de bireysel bağışçılık alanındaki gelişmeleri ve
değişimleri ortaya koymak amacıyla hazırladığı Türkiye’de Bireysel
Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019 Raporu, 13 Şubat’ta düzenlenen
tanıtım toplantısında yayımlanacak. Koç Üniversitesi Sivil Toplum
ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve
Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç tarafından hazırlanan ve bireysel
bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış yapılırken dikkate alınan
noktalar ve bağış yapma motivasyonları gibi birçok konunun ele
alındığı raporun tanıtım toplantısı kapsamında sonuçların alandan
uzmanlarla birlikte değerlendirildiği bir panel de düzenlenecek.
Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine
Katılımı için Araçlar ve Yöntemler: Hırvatistan,
Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar Raporu
Yayımlandı

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı Sivil
Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Katılımı için Araçlar
ve Yöntemler: Hırvatistan, Estonya ve Fransa’daki İyi Uygulamalar
başlıklı raporu Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlandı. STK’ların
katılım süreçlerine dair Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkelerden
seçilen vaka analizi örnekleri eşliğinde, uluslararası ve Avrupa
standartları ve uygulamalarına dair değerlendirmeler sunan rapor
söz konusu ülkelerde STK’ların karar alma süreçlerine katılımını
desteklemede özel olarak kullanılan yöntemleri ve benimsenen
ilkeleri de mercek altına alıyor. Raporun Türkçe versiyonuna
buradan, İngilizce versiyonuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul Toplantısı Detaylarına Yer Verilen Video
Çalışması Yayınlandı

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü, Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın
İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı ve Genel
Kurul Toplantısı’nın yapılış aşamalarının detaylarına yer verilen
video yayınlandı. Videoda, Genel Kurul’un karar alma alanlarının
neler olduğu, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın nasıl
yapıldığı, toplantı öncesi ve sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken
konuların neler olduğu ve daha fazlası yer alıyor. Videoyu izlemek
için tıklayınız.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma
Mekanizmalarına Katılımı: Yerel Yönetimlerde
Kaliteli ve Anlamlı Bir Katılım için Uygulama Rehberi
Tanıtım Toplantısı 11 Şubat’ta

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar Program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan
Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı:
Yerel Yönetimlerde Kaliteli ve Anlamlı Bir Katılım için Uygulama
Rehberi’nin tanıtım toplantısı 11 Şubat’ta gerçekleşecek. Yerel
yönetimler ve STK’lar arasında kaliteli ve anlamlı iş birliklerinin
gelişmesi için izlenebilecek örnek bir yol haritası ortaya koyan ve
uygulamaya yönelik bilgileri farklı başlıklar altında ele alan rehberin
tanıtım toplantısında, rehberin yazarı Burcu Özüpak Güleç rapordan
öne çıkan noktaları aktaracak, katılımcılar arasında bilgi ve
deneyim paylaşımında da bulunulacak. Etkinlik hakkında detaylı
bilgi ve kayıt yaptırmak için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın
Yedinci Dönemi Başladı

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 yedinci dönemi başladı. 23 sivil
toplum profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen ilk eğitim
modülünde, TÜSEV’in çalışma alanları ve Değişim için Bağış Projesi,
filantropi, hayırseverlik, stratejik bağışçılık ile ilgili temel kavramlar
ile Türkiye’de ve dünyada filantropik eğilimler ele alındı. Detaylı
bilgi için tıklayınız.

Destekle Değiştir 2020 Etkinliği için Hazırlıklar
Başladı

TÜSEV’in dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan Giving
Circle modelinden The Funding Network’ün teknik desteğiyle
kültürel ihtiyaçlara ve eğilimlere göre uyarlanarak 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in 2020 etkinliği için
hazırlıklar başladı. Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon
kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya
gelerek sosyal değişim yaratan projeleri tanıma fırsatını bulduğu
Destekle Değiştir kapsamında düzenlenen Uygulama Komitesi
toplantısında İstanbul’da düzenlenecek etkinliğin planlama ve
organizasyon süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu; etkinlik
tarihi, yeri ile akışının yanı sıra STK’ların başvuru süreç ve kriterleri
görüşüldü. Destekle Değiştir modeli ve TÜSEV’in 2014-2019 yılları
arasında düzenlediği ve teknik destek verdiği etkinliklerle ilgili
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

CIVICUS People Power Under
Attack 2019 Raporu’nu
Yayımladı

TÜSEV’in üyeleri arasında yer
aldığı World Alliance for
Citizen Participation (CIVICUS)
196 ülkede temel hak ve
özgürlüklerin kullanımı ve sivil
alanın daralmasına odaklanan
People Power Under Attack
2019 Raporu’nu yayımladı.
Raporda, örgütlenme
özgürlüğü, barışçıl toplanma
ve ifade özgürlüğü alanlarında
dünya genelinde geriye doğru
düşüş olduğu belirtiliyor. Bir
yıl içerisinde sivil özgürlükler
anlamında baskı altında
yaşayan kişi sayısının iki
katına çıktığı belirtilen
raporda, dünya nüfusunun
%40’ının özgürlüklerin
bastırıldığı ülkelerde
yaşadığını ve bu oranın geçen
yıl %19 olduğunun altı
çiziliyor. Dünya nüfusunun
sadece %3’ünün temel
hakların korunduğu ve bu
haklara saygı duyulan
ülkelerde yaşadığının da
aktarıldığı rapor hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Demokrasi ve İnsan Hakları
için Avrupa Aracı Hibe
Programı Çağrısı Yayımlandı

Sivil toplum kuruluşlarını
destekleyerek dünya
genelinde demokrasiyi ve
insan haklarını teşvik etmeyi
amaçlayan Demokrasi ve
İnsan Hakları için Avrupa Aracı
Hibe Programı (DİHAA) çağrısı
yayımlandı. Hibe programı
kapsamında kadın hakları,
cinsiyete dayalı şiddet,
LGBTİ+ hakları, işkenceyi ve
kötü muameleyi önleme,
ifade, inanç ve vicdan, basın,
toplanma ve örgütlenme
özgürlüğü, adalete erişim ve
adil yargılanma hakkı, çocuk
hakları, ceza infaz sisteminin
iyileştirilmesi ve
cezaevlerinde insan hakları,
cezasızlıkla mücadele,
ayrımcılıkla mücadele,
kültürel haklar ve azınlık
hakları, göçmen, sığınmacı ve
mülteci hakları ile sosyal
haklar ve eşit fırsatlar konu
başlıklarına öncelik verilecek.
Son başvuru tarihi 3 Mart olan
program hakkında ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Philanthropy Networks:
Creating Value, Voice and
Collective Impact Raporu
Yayımlandı

TÜSEV’in üyeleri arasında yer
aldığı Worldwide Initiatives for
Grantmaker Support’un
Philanthropy Networks:
Creating Value, Voice and
Collective Impact isimli raporu
yayımlandı. Rapor, filantropi
ağlarının değer üretmeleri,
seslerini duyurabilmeleri ve
kolektif etki yaratabilmeleri
için yol gösterici öneriler
içeriyor. Raporda değinilen
konular arasında sektörde
değer yaratmak, yaratılan
değerin iletişimini sağlamak,
sektörün savunuculuğunu
yapmanın farklı yöntemleri ve
kolektif etki yaratmada
uygulanabilecek çeşitli
yaklaşımlar yer alıyor.
Filantropi ağlarının gelecek
stratejilerini hazırlarken
faydalanabilecekleri
kavramlara, konseptlere ve
pratik ipuçlarına yer veren
raporun tamamına ulaşmak
için tıklayınız.

Japonya Büyükelçiliği Yerel
Projelere Hibe Programı
Başvuru Dönemi Devam
Ediyor

Japonya Resmi Kalkınma
Yardımı (Japan ODA)
kapsamında gelişmemiş ve
gelişmekte olan ülkelerde
1989 yılından beri uygulanan
Yerel Projelere Hibe
Programı’nın (GGP) proje
başvuru dönemi başladı.
Türkiye’nin tüm bölgelerinden
proje başvurularına açık olan
ancak Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerine öncelik
verilecek hibe programı
kapsamında sivil toplum
kuruluşları ve belediyelerin;
kapasite geliştirme ve eğitim,
temel sağlık, engelliler,
kalkınmada kadın, kamu
faydası/diğer dezavantajlı
kesimler konularındaki
projeleri kabul edilecek. Son
başvuru tarihi 16 Mart olan
hibe programı hakkında
detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2019 Yılı Sahibi Kemancı
Elvin Hoxha Ganiyev Oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından kültür-sanat üretimini desteklemek ve geleceğin
sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında başlatılan Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün
2019 yılı sahibi 22 yaşındaki kemancı Elvin Hoxha Ganiyev oldu. Müzisyene ödülü 48. İstanbul Müzik
Festivali açılış töreninde sunulacak. Aydın Gün Teşvik Ödülü hakkında ayrıntılı bilgi ve 2019 yılı ödülü
detaylarına ulaşmak için tıklayınız. 

Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması’nda “Dijital Yalnızlık” Temasını En İyi Anlatan
Filmler Ödüllendirildi

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film
Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Dijital Yalnızlık” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu sene 490 film ile rekor başvuru alan yarışmada 13 eser finale kaldı. Ödül
almaya hak kazananlar; yönetmen-senarist Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar Ergüçlü, dünyaca ünlü
Filistinli çağdaş yönetmen Najwa Najjar, Makedonya’dan ünlü yapımcı ve oyuncu Labina Mitevska ve
İtalya’dan Venedik Film Festivali programcısı Teresa Cavina’dan oluşan jürinin değerlendirmesiyle
belirlendi. Birincilik Ödülü’nü “Parti” filmiyle Efe Can Yıldız, İkincilik Ödülü’nü “Nasıl Bilirdiniz?” filmiyle
Ayşenur Erdoğan Gökçe, Üçüncülük Ödülü’nü ise “Dijital Pizza” filmiyle Veysel Aslan kazandı. Ayrıca
“Girdap” filminin yönetmeni Cüneyt Işık Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı, Türkiye’de Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi
Araştırması'nı Yayımladı

Tohum Otizm Vakfı’nın GfK Türkiye desteği ile hazırladığı “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi
Düzeyi” araştırmasının 3.’sü yayımlandı. İlki 2015, ikincisi 2017 yılında yayımlanan ve üçüncüsü 2019
yılında hazırlanan rapor, 15 ilin kentsel kesimlerinde yaşayan 1270 kişinin katımı ile gerçekleşti. Otizm
bilinirliği, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında algı ve bilgi düzeyinin ölçüldüğü araştırma Türkiye’nin
otizm bilinirliği karnesini ortaya koyuyor. Araştırmaya ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 25 Yaşında

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 25. kuruluş yıl dönümünü TEGV Mütevelliler Heyeti Üyeleri,
Yönetim Kurulu Üyeleri, gönüllüleri, çalışanları ve basın mensuplarının katılımı ile Pera Müzesi’nde kutladı.
Vakfın kuruluşu ve 1995 yılından günümüze kadar geçirilen aşamaların anlatıldığı etkinlikte TEGV’in
çocuklara ve ülkeye kattığı değerler aktarılarak kuruluş yılına özel hazırlanan film gösterildi ve 2020 yılına
yayılarak kutlanacak 25. yıl etkinlikleri konuklarla paylaşıldı. TEGV 25. kuruluş yılı videosunu izlemek için
tıklayınız.

Vehbi Koç Vakfı Liderliğinde Sosyal Girişimcilik Eğitimleri

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal
Inovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi,
Mozaik Foundation ve Social Enterprise UK ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi
kapsamında gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik eğitimleri devam ediyor. Proje illeri olan Kayseri, Gaziantep,
Samsun, Bursa, Van’da düzenlenen eğitimler, geçtiğimiz Temmuz ayında Koç Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen #TSGA Sosyal Girişimcilik Eğitmen Eğitimi’ne katılan, farklı yerel kurumlarda çalışan
eğitmenler tarafından veriliyor ve ülke genelinde yeni sosyal girişimci adaylarının yetiştirilmesini
hedefliyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20202594634893
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202025946341330
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202025946351563
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202025946351835
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202025946352125
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202025946354277
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202025946355702
https://siviltoplum-kamu.org/tr/projeden-haberler/sivil-toplum-kuruluslarinin-karar-alma-sureclerine-katilimi-icin-araclar-ve-yontemler-hirvatistan-estonya-ve-fransadaki-iyi-uygulamalar-raporu-ingilizce-dilinde-yayimlandi/
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202025946357116
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202025946358976
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463510133
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463511546
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463514310
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463514310
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463515149
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463516584
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463517284
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463517284
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463518063
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463519342
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463521588
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463523483
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463524832
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463526170
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463527742
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463528357
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463528545
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463528733
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463528921
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463529109
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463529297
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020259463529557

