
Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkinlikleri Hakkında Duyuru

Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci kapsamında, 2 Mart 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 3514
sayılı genelgede sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin düzenlenmesine dair temel usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyelerinin Uygulanması
ve Türkiye’de Sivil Topluma Etkilerinin İncelenmesi
Bilgi Notu Yayımlandı

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında, Avrupa Kâr Amacı
Gütmeyen Hukuk Merkezi’nin (ECNL) desteğiyle hazırladığı Mali
Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF)
Tavsiyelerinin Uygulanması ve Türkiye’de Sivil Topluma Etkilerinin
İncelenmesi bilgi notu yayımlandı. FATF ve karşılıklı değerlendirme
süreci, Türkiye’nin FATF üyeliği, FATF Tavsiye 8 (Kâr Amacı
Gütmeyen Kuruluşlar) ışığında 31 Aralık 2020’de yürürlüğe giren
7262 numaralı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Kanun’un incelendiği bilgi notunda ayrıca
izlenmesi gereken adımlara yönelik öneriler yer alıyor. Türkçe
dilinde hazırlanan bilgi notuna buradan, İngilizce dilinde hazırlanan
versiyona ise buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Devam
Ediyor

TÜSEV'in, Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasına
yönelik çalışan sivil toplum profesyonellerinin gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla, Değişim için Bağış Projesi kapsamında
yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın sekizinci
dönemi devam ediyor. Eğitim programının 17 Şubat tarihinde
gerçekleşen ikinci modülünde, TÜSEV ekibinden Birce Altay’ın
Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019 Raporu
sunumunun ardından, Değişim için Bağış Projesi ekibinden Onur
Sazak ve Aslı Altınışık bireysel bağışçılık motivasyonları üzerine bilgi
paylaşımında bulundular. Motivasyonlarına göre bağışçılara yönelik
çalışmaları kapsayan bir grup çalışmasının da yer aldığı programın
tamamı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task
Force-FATF) ve Sivil Toplum: Güncel Durum ve
Türkiye’deki Gelişmeler Etkinliği 17 Mart’ta

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) ve Sivil
Toplum: Güncel Durum ve Türkiye’deki Gelişmeler başlıklı çevrim
içi etkinlik, 17 Mart 2021, Çarşamba günü saat 14:00-16:00
arasında gerçekleşecek. TÜSEV tarafından Şubat ayında
yayımlanan Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyelerinin Uygulanması ve
Türkiye’de Sivil Topluma Etkilerinin İncelenmesi başlıklı bilgi
notundaki konuların Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk
Merkezi’den (ECNL) Luben Panov, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Ulaş Karan ve TÜSEV’den Rana Kotan tarafından
aktarılacağı etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi ve etkinliğe kayıt olmak için
tıklayınız.

Şubat Ayı Çevirisi Yayımlandı

TÜSEV’in filantropi ve sivil toplum alanındaki güncel konularda bilgi
kaynaklarının artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata
geçirdiği Ayın Çevirisi serisinde Şubat ayı çevirisi yayımlandı. Her
ay uluslararası bir yayının Türkçeye kazandırılacağı serinin şubat
ayında, orijinali 9 Nisan 2020 tarihinde Alliance Magazine’de
yayımlanan, Wallace Global Fund’ın yöneticisi Ellen Dorsey’in
kaleme aldığı Filantropi, İklim Acil Durumu İlan Etmeli başlıklı yazıya
yer verildi. Ayın çevirisini okumak için tıklayınız.

Sivil Düşün Forumu Mayıs’ta
Gerçekleşecek

Sivil Düşün’ün düzenlediği
değişen yeni dünyada sivil
topluma ilham olacak
konuşmacı ve çalışmaların yer
alacağı Sivil Düşün Forumu,
bu sene dijital olarak Sivil
Hareket: 2021 ve Ötesi
başlığıyla 3-5 Mayıs
tarihlerinde gerçekleşecek.
Ulusal ve uluslararası düzeyde
konuşmacıların yer alacağı
programda sivil alanda dünya
çapında yapılan çalışmalar
tanıtılarak, fikir ve deneyim
paylaşımı yapılacak.
Türkçe/İngilizce simültane
tercüme yapılacak Sivil Düşün
Forumu hakkında ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

İlk Fırsat Sivil Toplum
Kuruluşu Başvuruları Başladı

Esas Sosyal’in geliştirdiği ve
paydaşlarıyla ortaklaşa
uyguladığı sosyal yatırım
programı İlk Fırsat için sivil
toplum kuruluşları (STK)
başvuruları başladı. Üniversite
eğitimini yeni tamamlamış
gençlerin okuldan işe geçiş
sürecinde STK’larda tam
zamanlı iş deneyimi
kazanmalarını destekleyen
programa dâhil olmak isteyen
kuruluşlar 12 Mart tarihine
kadar başvurularını
yapabilecek. 2021 yılı sivil
toplum kuruluşları başvuru
rehberine buradan, başvuru
koşulları ile ilgili ayrıntılı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Küresel Ashoka Fellowship
Programı Başvuruları Devam
Ediyor

Sosyal girişimcilerin bireysel
olarak yarattıkları etkinin
ötesinde fark yaratabildikleri
iş birliği ve iletişim platformu
olan Küresel Ashoka
Fellowship Programı
başvuruları devam ediyor. 93
ülkeden 3.600’den fazla
sosyal girişimciyi buluşturan
programda 3 yıl boyunca
maddi destek (ihtiyaç
halinde), ömür boyu
faydalanılabilinecek uzman
destekleri ve küresel bir ağın
parçası olma fırsatları yer
alıyor. Sosyal girişimcinin
vaktinin ve enerjisinin
tamamını sosyal girişime
ayırarak sosyal etkisini hızlı
bir şekilde artırma fikrinin yer
aldığı ve aday başvurularının
21 Mart’a kadar devam ettiği
program hakkında ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Çevresel Sürdürülebilirlik
Alanında Dijital Dönüşüm
Fonu Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın çevresel
sürdürülebilirlik alanında
çalışan sivil toplum
kuruluşlarının (STK) dijital
dönüşümünü desteklemek
amacıyla European Bank for
Reconstruction and
Development (EBRD) ve
Turkey Mozaik Foundation iş
birliğiyle, bireysel ve kurumsal
bağışçıların desteğiyle hayata
geçirdiği Çevresel
Sürdürülebilirlik Alanında
Dijital Dönüşüm Fonu için
başvurular açıldı. Başvuru
aşamasında kurumsal
verimlilik, paydaşlarla iletişim
ve gelir getirme potansiyeli
olan ürün/hizmet geliştirme
kategorilerinden en az birini
kapsayan fikirlerin önerilmesi
gereken fonun son başvuru
tarihi 22 Mart 2021 olarak
belirlendi. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Aydın Doğan Vakfı 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ne
Özel Panel Düzenledi

Türkiye’de kız çocuklarının tüm potansiyellerine ulaşmalarının önündeki engellere dikkat çekmek için
çalışmalarına devam eden Aydın Doğan Vakfı, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları
Günü için değerli isimlerin katıldığı bir panel düzenledi. Bilim dünyasıyla birlikte her alanda eşit hak ve
fırsatlar konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı panelin moderatörlüğünü Şirin Payzın
yaparken, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve Almanya’nın en saygın ödüllerinden
Victress Ödülü’ne layık görülen Türk Doktor Dilek Gürsoy ise panelin konuğu oldu. Bir saat süren panelde
Hanzade Doğan Boyner ve Dr. Dilek Gürsoy dikkat çeken başarı hikayelerini etkinliğe katılan öğrenciler ve
izleyicilerle paylaşarak gençlere ilham olabilecek pek çok konuya değindi. Panele katılan üniversite
öğrencilerinin soruları ve izleyicilerden gelen sorular da canlı yayın sırasında yanıt buldu. Etkinliğin
tamamını Aydın Doğan Vakfı Youtube kanalından izlemek için tıklayınız.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın Mavi Düşün Farkındalık Projesi Tamamlandı

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Avrupa Birliği Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı
kapsamında yürüttüğü Mavi Düşün Farkındalık Projesi’ni tamamladı. Denizlerin önemi, tek kullanımlık
plastiğin denizlere etkileri, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi konusunda dezavantajlı bölgelere de ulaşılarak
toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında 4 kısa film, afiş, broşür ve sosyal
medya çalışmaları gerçekleştirildi. Sıfır Atık Mavi, bireysel sorumluluklarımız, TURMEPA kıyı
temizliği ve denizlerin önemi temasıyla hazırlanan videolara başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul Sona Erdi

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-6-7 Mart tarihlerinde, Sabancı Vakfı ve British Council iş birliği ile
dijital olarak düzenlendi. 5 Mart’ta Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, WOW Vakfı
Başkanı ve kurucusu Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough ve British Council Mütevelli
Heyeti Başkanı Stevie Spring’in açılış konuşmaları ile başlayan WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’da
Şehirde Kadın Olmak teması ele alındı. Festival üç günde 100 bini aşkın izlenmeye ulaştı. Festivalin
tamamını izlemek için tıklayınız.

Otizmli Çocuklara Beceri Kazandırma Kitabı Yayımlandı

Tohum Otizm Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi kapsamında
revizyonları yapılan Otizmli Çocuklara Beceri Kazandırma Kitabı yayımlandı. Otizm spektrum bozukluğu,
down sendromu, gelişimsel yetersizlik veya dil, konuşma ve iletişim yetersizliği tanısı konulmuş çocuğa
sahip ailelere, kendi ev ortamlarında, çocuklarının temel ve dil becerilerini destekleyebilmelerine yardımcı
olmak amacıyla geliştirilen kitapta ayrıca Uygulamalı Davranış Analizi ve Sözel Davranış Yaklaşımı
ilkelerinin aileler tarafından nasıl kullanabileceğine dair açıklamalar yer alıyor. Kitabı okumak için tıklayınız.

20. Vehbi Koç Vakfı Ödülü’nün Sahibi Prof. Dr. Hüseyin Vural Oldu

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları
teşvik etmek amacıyla her yıl; kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl
eğitim alanındaki öncü nitelikteki çalışmalarından dolayı İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve
vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural’a verildi. Pandemi şartları nedeniyle dijital platformda
gerçekleştirilen ve Arter’in ev sahipliği yaptığı törende ödülü kendisine takdim edilen Prof. Dr. Hüseyin
Vural, çocukları ilgi alanları doğrultusunda motive etmek, yatılı okullara kitap, eğitim, spor, oyun materyali
sağlamak, köy okullarındaki çocuklara okuma zevki aşılamak ve kitap yardımı ulaşmamış okul bırakmamak
hedefiyle çalışan İLKYAR Vakfı’nın kurucuları arasında yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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