TÜSEV Üye Buluşması Gerçekleşti

TÜSEV PEXforum 2021’e Katıldı

TÜSEV’in Mütevelliler Heyeti üyelerine yönelik düzenlenen buluşma
22 Ocak tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşti. Genel Sekreter
Rana Kotan’ın TÜSEV’in 2020 yılı faaliyetlerini ve 2021 yılında
hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarını aktardığı toplantıda
ayrıca İlkeli Temsil Uyum Süreci ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.
Üyelerin görüş, öneri ve yorumlarıyla katkı sağladığı buluşmada
ayrıca gelecek dönemde hayata geçirilecek çalışmalarla ilgili ﬁkir
alışverişinde bulunuldu.

TÜSEV, üyesi olduğu ve Avrupa’daki vakıﬂarın ve bağışçıların
oluşturduğu ulusal ağları bir araya getiren Donors and Foundations
Networks in Europe (Dafne) tarafından, Ariadne ile birlikte
düzenlenen PEXforum 2021’e katıldı. 27-28 Ocak tarihlerinde
çevrim içi olarak gerçekleşen iki günlük forumda Avrupa’da
ﬁlantropi, ﬁlantropi ekosistemi içerisindeki kesişen gündemler ve
ﬁlantropinin geleceği üst başlıklarında deneyim paylaşımında
bulunuldu. 150’den fazla sivil toplum profesyonelinin bir araya
geldiği forum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayın Çevirisi Serisi Başladı
TÜSEV’in ﬁlantropi ve sivil toplum alanındaki güncel konularda bilgi
kaynaklarının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata
geçirdiği Ayın Çevirisi serisi 2021 yılı itibarıyla başladı. Her ay
uluslararası bir yayının Türkçeye kazandırılacağı serinin ilkinde,
orijinali 28 Nisan 2020 tarihinde Alliance Magazine’de yayımlanan,
CIVICUS’tan Lysa John’un, WINGS’den Benjamin Bellegy’nin ve
TechSoup’tan Chris Worman’ın COVID-19 ile sivil toplum ve
ﬁlantropi altyapısı hakkındaki değerlendirmelerini içeren Gelecek
için Hazır Mıyız? COVID-19 Krizinden Daha Güçlü Çıkabilir Miyiz?
başlıklı yazıya yer verildi. Yazıyı okumak için tıklayınız.

Giving Civil Society the Right
Response Raporu Yayımlandı
Charities Aid Foundation
(CAF), Giving Civil Society the
Right Response (Sivil Topluma
Doğru Karşılığı Vermek) adlı
raporu yayımladı. Rapor,
COVID-19’un şekillendirdiği
şartlar altında, ﬁlantropiyi,
bağışçılığı ve sivil toplumu
desteklemek için farklı
ülkelerdeki hükümetlerin
aldığı kararları inceliyor ve
öneriler sunuyor. Sivil toplum
kuruluşları için teşvik paketleri
ve vergi indirimleri gibi olumlu
gelişmelerin yanı sıra, sınırlar
ötesi bağışçılığa getirilen
kısıtlamalar ve sivil alan
üzerinde oluşturulan baskılar
gibi olumsuz gelişmelerin de
incelendiği, İngilizce dilinde
yayımlanan raporun
tamamına ulaşmak
için tıklayınız.

Türkiye’de Gençlerin İyi Olma
Hali Raporu’nun Üçüncüsü
Yayımlandı
Habitat Derneği ve Infakto RW
ortaklığında gerçekleştirilen
Türkiye’de Gençlerin İyi Olma
Hali Raporu’nun üçüncüsü
yayımlandı. 16 ilden, 18-30
yaş arası 1230 genç ile
yapılan yüz yüze görüşmeler
sonucunda hazırlanan rapor,
gençlerin kültürel
alışkanlıklardan girişimcilik
eğilimlerine kadar 75 başlıkta
yaşamdan memnuniyetleri ve
gelecekten ne denli umutlu
olduklarına yönelik verileri
kapsıyor. Bu yıl Koronavirüs
salgınının etkileri ile gençlerin
kuşak algısı ve aidiyetine
yönelik bulgulara yer verilen
ve bulguların önceki senelerle
karşılaştırmalı olarak verildiği
raporla ilgili ayrıntılı bilgi ve
rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜSEV, Filantropiyi İlgilendiren Yasal Ortam
Çalışmasına Katkı Sağladı
TÜSEV’in, üyesi olduğu Avrupa Vakıﬂar Merkezi (EFC) ve Dafne’nin
ortaklığında yürütülen ve Avrupa’da ﬁlantropi ve bağışçılığın
güçlenmesi için savunuculuk çalışmalarının hayata geçirildiği
Philanthropy Advocacy projesi kapsamında Türkiye ülke proﬁli
yayımlandı. TÜSEV tarafından hazırlanan ülke proﬁli kapsamında
Türkiye'de vakıﬂarı ilgilendiren yasal ve mali mevzuat incelenerek
özetlendi. 39 ülkenin proﬁline yer verilen çalışma hakkında detaylı
bilgi almak ve ülke proﬁllerini incelemek için buraya, Türkiye ülke
proﬁline ulaşmak için buraya tıklayınız.

Dijital Şiddet ile Mücadele
Projesi Başladı
Toplumsal Bilgi ve İletişim
Derneği’nin (TBİD), Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Türkiye’nin ﬁnansal desteğiyle
hayata geçirdiği Dijital Şiddet
ile Mücadele Projesi başladı.
Hukuk, psikoloji, iletişim,
bilişim ve dijital güvenlik
alanında çalışan uzmanların
ve akademisyenlerin
katkılarıyla dijital şiddet
alanında toplumsal
farkındalığın artırılmasını,
gerekli yasal düzenlemelerin
sağlanması için zemin
oluşturulmasını ve dijital
şiddeti önleyici pratiklerin
hayata geçirilmesini
hedeﬂeyen proje kapsamında
hazırlanan
www.dijitalsiddet.org
adresinden ulaşılan web
sitesinde dijital şiddete
yönelik güncel haberler,
uzman görüşleri, raporlar,
istatistikler, makaleler, tezler
yer alıyor. 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 ve çocuk
hakları, cinsiyete dayalı
şiddetle mücadele, LGBTİ+
hakları, ayrımcılıkla mücadele,
azınlık hakları, din ve inanç
özgürlüğü, adil yargılanma
hakkı, cezasızlıkla mücadele,
işkence ve kötü muameleyi
önleme, cezaevlerinde insan
hakları, ifade, toplanma ve
basın özgürlüğü konu
başlıklarına öncelik verilecek.
Son başvuru tarihi 16 Mart
olan program hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın Değişen İklimler, Değişen Hayatlar Temasıyla Düzenlediği
Beşinci Kısa Film Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
Bu yıl ilk kez online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler
Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat
yönetmenliğinde gerçekleşti. Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı, pek çok sanatseverin Sabancı
Vakfı YouTube hesabından takip ettiği canlı yayında ödüller sahiplerini buldu. Bu sene de genç
sinemacılardan büyük ilgi gören yarışmada 13 eser ﬁnale kalmaya hak kazandı. Ödül almaya hak
kazananlar; 5. Kısa Film Yarışması’nın jürisi Türkiye’den yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu ve
ödüllü oyuncu Belçim Bilgin’in yanı sıra yurt dışından dünyaca ünlü Gürcü yönetmen Ana Urushadze,
sinema yazarı Barbara Lorey de Lacharrière ve Saraybosna Film Festivali kurucusu, festival direktörü ve
ﬁlm yapımcısı Mirsad Purivatra’nın değerlendirmeleriyle belirlendi. Kazanan ﬁlmleri ve ödül töreninin
tamamını izlemek için Sabancı Vakfı Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

TEMA Vakfı Hayrettin Karaca Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi’ni Hayata Geçiriyor
TEMA Vakfı, Kurucu Onursal Başkanlarından Hayrettin Karaca’nın vefatının ilk yılında düzenlenen anma
töreninde Hayrettin Karaca’nın adının verildiği Doğal Yaşlı Ormanlar Projesi’nin hayata geçirileceğini
duyurdu. Çalışma alanı olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nin seçildiği proje kapsamında Doğu Karadeniz
Bölgesi Doğal Yaşlı Ormanlarının belirlenmesi, haritalandırılması, özelliklerinin belirlenmesi ve bu alanların
koruma altına alınması çalışmaları yürütülecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KAGİDER Pusula Eğitimleri ile Kadın Girişimcileri Desteklemeye Devam Ediyor
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ﬁnanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi
kadınların iş dünyasında gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde
olmalarını amaçlıyor. Proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri
hazırlandı. Alanında uzman KAGİDER üyeleri ve gönüllülerin destekleri ile hazırlanan 32 kısa eğitim
videosuna STK Kapasite Geliştirme Eğitimleri başlığı ile www.kagiderpusula.org sitesinden ulaşabilirsiniz.

Umut Vakfı Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2020 Raporu’nu Yayımladı
Umut Vakfı 2015 yılından bu yana her yıl Türkiye genelinde yerel ve ulusal basında çıkan şiddet haberlerini
tarayarak istatistiklerini oluşturduğu Türkiye’nin Silahlı Şiddet Haritası’nın 2020 Raporu’nu yayımladı. 2020
yılında yaşanan 3 bin 682 silahlı şiddet olayında 2019 yılına göre 59 olayın daha fazla görüldüğü belirtilen
raporda yaşanan cinayetlerin %85’inin ateşli silahlarla işlendiği açıklandı. Bölgelere göre şiddetin
haritasının da açıklandığı raporu okumak ve haritayı incelemek için tıklayınız.

Vehbi Koç Ödülü Bu Yıl Dijital Ortamda
Eğitim, sağlık veya kültür alanlarından herhangi birinde, Türkiye’nin ve Türk insanının gelişimine önemli
katkıda bulunmuş kişi veya kurumlara verilen Vehbi Koç Ödülü, her yıl Vehbi Koç’un ölüm yıl dönümü olan
25 Şubat'ta düzenlenen törenle sahibine kavuşuyor. 2020 yılının ödülünün sahibi, pandemiden ötürü
çevrimiçi olarak düzenlenecek tören ile dijital ortamda açıklanacak. Bu yıl Eğitim alanında verilecek olan
ödül, alanında önde gelen bilim insanları ve uzmanlardan oluşan bir seçici kurulun önereceği üç aday
arasından, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu tarafından seçilecek. 2002 yılından bu yana ödüle layık görülen
kişi ve kurumları incelemek için tıklayınız.

