
Dernek Üyelerinin Bildirilmesi Yükümlülüğünü Düzenleyen Yönetmeliğin İptaline İlişkin Danıştay Kararı
Hakkında Duyuru

Danıştay 10.Dairesi, 01.10.2018 tarih ve 30552 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve dernek üyelerinin kamuya bildirimini
düzenleyen “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 1 ve 2. maddelerini iptal etmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi
içeren duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

#PaylaşmaGünü Tanıtım Toplantıları Gerçekleşti

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) ülke koordinatörü olduğu,
küresel #GivingTuesday kampanyasının Türkiye uygulaması olan
#PaylaşmaGünü için planlanan tanıtım toplantıları gerçekleşti.
Bireylerin, ailelerin, STK’ların, toplum liderlerinin, özel sektörün,
eğitim kurumlarının ve daha pek çok paydaşın bir araya gelerek
yılda bir gün bağışçılığı ve gönüllülüğü kutladığı #PaylaşmaGünü
için STK’lar, özel sektör ve eğitim kurumlarına özel düzenlenen
toplantılarda bu yıl 30 Kasım Salı günü kutlanacak
#PaylaşmaGünü’yle ilgili ayrıntılı bilgi verilerek katılımcıların
soruları yanıtlandı. #PaylaşmaGünü’ne katılmak ve ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Ayın Çevirisi Serisi: Filantropinin 25. Yılı

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında filantropi ve sivil
toplum alanındaki güncel konularda bilgi kaynaklarının artırılması
ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği Ayın Çevirisi
serisinde Eylül ayı çevirisi yayımlandı. Her ay uluslararası bir
yayının Türkçeye kazandırıldığı serinin Eylül ayında, orijinali Alliance
Magazine’de yayımlanan, Filantropinin 25. Yılı başlıklı yazıya yer
verildi. Ayın Çevirisi’ni okumak için tıklayınız.

TÜSEV BCSDN Strateji Toplantısına Katıldı

TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, Yönetim Kurulu üyesi olduğu
Balkan Civil Society Development Network’ün (BCSDN) 15-17 Eylül
tarihleri arasında Karadağ’da düzenlediği strateji toplantısına
katıldı. Sekiz ülkeden katılımın olduğu toplantıda Batı Balkanlar ve
Türkiye’de sivil toplumun elverişli bir ortamda çalışabilmesi için
geçmiş deneyimler değerlendirildi, gelecek dönemde hayata
geçirilmesi planlanan faaliyetlere yönelik fikir ve öneriler geliştirildi.
BCSDN çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Değişim için Bağış Ayın Yazıları Devam Ediyor

TÜSEV’in yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında her ay
sivil toplum ve filantropi alanından gelişmelerin derlendiği ve alana
dair röportajların yer aldığı Ayın Yazısı Serisi devam ediyor. 2013
yılından bu yana hazırlanan ayın yazılarının son sayısında İklim
Değişikliği Uluslararası Filantropi Taahhüdü, çalışmanın
paydaşlarından Foundation Carasso’dan Isabelle Le Galo, Stiftung
Mercator’dan Dr. Lars Grotewold ve Dafne & European Philanthropy
Coalition for Climate’tan Max von Abendroth’un katkılarıyla
değerlendirildi. Çalışma alanı, statüsü ve coğrafi konumu fark
etmeksizin tüm vakıfları iklim hareketi konusunda harekete
geçmeye çağıran ve şu ana dek yaklaşık 215 kuruluş̧ tarafından
imzalanmış olan taahhüdü paydaşlarıyla birlikte inceleyen yazıyı
okumak için tıklayınız.

Filantropiyi Yükseltmek için
Birlikte Hareket Etmek Başlıklı
Rehber Yayımlandı

TÜSEV’in üyeleri arasında yer
aldığı Worldwide Initiatives for
Grantmaker Support (WINGS)
tarafından hazırlanan,
Filantropiyi Yükseltmek için
Birlikte Hareket Etmek (Acting
Together to Lift up
Philanthropy) başlıklı rehber
İngilizce dilinde yayımlandı.
Destekleyici bir filantropi
ekosistemi oluşturabilmek için
bir yol haritası sunan rehber,
Rehbere Bir Bakış, Altyapıdan
Ekosisteme, Terimleri ve
Organizasyonları Anlamak,
Hindistan, Kenya ve Rusya’da
Filantropi Ekosistemlerinin
Etkisi, Filantropi Destek
Ekosistemi Kurmak, Filantropi
Ekosisteminin Güçlü Yönlerini
Belirlemek ve Harekete
Geçmek için Bir Çağrı olmak
üzere 7 ana bölümden
oluşuyor. Raporun ve
uzmanların raporun ilgili
kısımlarıyla ilgili özet bilgiler
sunduğu videoların yer aldığı
web sitesine ulaşmak için
tıklayınız.

Türkiye’de Dijital Şiddet
Araştırması Yayımlandı

Toplumsal Bilgi ve İletişim
Derneği’nin KONDA Araştırma
Şirketi’yle birlikte ve Birleşmiş
Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Türkiye’nin finansal desteğiyle
gerçekleştirdiği Türkiye’de
Dijital Şiddet Araştırması’nın
sonuçları yayımlandı. Mayıs
ayında 3346 kişiyle
gerçekleştirilen anketin
sonuçlarına göre hazırlanan
raporda Türkiye’de her beş
kişiden birinin dijital şiddete
uğradığı belirtiliyor. Dijital
şiddet eylemlerinin
gerçekleştiği platformlar,
şiddet türleri ve dijital şiddetle
başa çıkmak için başvurulan
yöntemlerin yer aldığı raporu
okumak için tıklayınız.

Kadına Yönelik Şiddet:
Kadınların Deneyimleri,
Kurumlar ve Mecralar
Araştırması Yayımlandı

Mor Çatı Vakfı’nın Türkiye’de
kadına yönelik şiddete dair
üretilen bilgi ve pratiklerin
çerçevesini genişletmek,
mevcut çalışmaları ve bu
alandaki bilgiyi
değerlendirmek, kadınların
deneyimleri ışığında yeni
müdahale biçimlerinin
geliştirilmesine destek olmak
amacıyla hazırladığı Kadına
Yönelik Şiddet: Kadınların
Deneyimleri, Kurumlar ve
Mecralar Araştırması
yayımlandı. Dissensus
Araştırma ile 2020 Kasım ve
Aralık aylarında İstanbul,
Trabzon ve Mardin’de yaşayan
ve yaş, eğitim ve
sosyoekonomik durumları
bakımından çeşitlilik gösteren
29 kadınla derinlemesine
görüşme yapılarak
gerçekleştirilen araştırmayı
okumak için tıklayınız.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü
2021 Sahipleri Belirlendi

Hrant Dink Vakfı tarafından
her yıl Hrant Dink’in doğum
gününde verilen Uluslararası
Hrant Dink Ödülü 15 Eylül’de
çevrim içi yayınlanan bir
törenle sahiplerini buldu.
Ödülü, Türkiye’de kadına
yönelik şiddet alanındaki
mücadelesini ısrarla, tarafsız,
siyasi kutuplaşmalardan
bağımsız, bilimsel çalışmalara
ve verilere dayanarak, hukuk
çerçevesinde sürdüren Canan
Arın ve Filipinler’de basın
özgürlüğünü savunan,
araştırmacı gazeteci Maria
Ressa aldı. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

7. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, 'Dijital Çağda Kız Çocuklarının Liderliği'
Konusunu Ele Alacak

UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı iş birliğiyle 2015 yılından bu yana düzenlenen ve kız
çocuklarının tüm potansiyellerine ulaşmalarının önündeki engellere dikkat çekmeyi amaçlayan 11 Ekim
Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze ve çevrim içi karma
şekilde gerçekleşecek ve Youtube'dan canlı olarak yayınlanacak. 2021 yılına özel kapsamı genişletilerek
kız çocuklarının ve genç kadınların küresel ve bölgesel ihtiyaçlarının ele alınacağı konferansta, aynı
zamanda Avrupa ve Orta Asya (AOA) Bölgesi’nde bu alanda yapılan çalışmaların güçlendirilmesi de
amaçlanıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maya Vakfı, Travmaya Duyarlı Okul Programı ile 2021 WISE Ödülü’nün Sahibi
Oldu

Maya Vakfı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen, İstanbul ve
Şanlıurfa’daki devlet okullarında, psikolojik travmaya maruz kalmış ve dezavantajlı çocukların eğitim
sisteminden en iyi şekilde yararlanabilmesi için yürütülen Travmaya Duyarlı Okul Programı’yla küresel
eğitim sorunlarını başarılı ve yenilikçi bir şekilde ele alan projeleri destekleyen 2021 WISE Ödülü’nün sahibi
oldu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkan Sabancı Bebek Parkı İBB ve Sabancı Vakfı İş Birliğiyle Yenilendi

İBB ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle yenileme çalışmaları tamamlanan “Türkan Sabancı Bebek Parkı”, hizmete
girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile Türkan
Sabancı Bebek Parkı’nda incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde İmamoğlu ve Sabancı’ya, Bebek
Parkı’na komşu Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosu Tarek Khalil de eşlik etti. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Suna’nın Kızları Eğitim Seferberliği Başladı

TEGV Yönetim Kurulu Üyesi ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç,
annesi Suna Kıraç’ın vefatının birinci yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir köşesinde eğitime erişemeyen,
erişen ama tamamlayamayan, tamamlayan ancak gerçek anlamda nitelikli eğitim alamayan kız
çocuklarına ulaşmak amacıyla Suna’nın Kızları eğitim yolculuğunu hayata geçirdi. Suna Kıraç’ın eğitim
alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatacak olan ve kız çocuklarının karşı karşıya
kaldıkları eşitsizlikleri katman katman belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı hedefleyen Suna’nın Kızları eğitim
seferberliği, Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında yürütülecek. Suna’nın Kızları hakkında ayrıntılı bilgi
almak için tıklayınız.

TTGV Teknoloji Radarı Çalışmasının Lansmanını Gerçekleştirdi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) Ideaport programı tarafından teknoloji ekosisteminin
teknolojilerde yaşanan değişimi ve dönüşümü daha erken aşamada anlayabilmesi, yükselen teknoloji
trendlerini yakalayabilmesi ve yaşatacakları dönüşüme hazırlıklı olabilmesi amacıyla hazırlanan TTGV
Teknoloji Radarı’nın lansmanı gerçekleşti. İlk bölümünde Eklemeli İmalat Teknolojilerinin ele alındığı
programla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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