#PEXforum2022 24-26 Ağustos’ta İstanbul’da
Üyesi olduğumuz Philanthropy Europe Association (Philea) ile
birlikte TÜSEV olarak düzenleyeceğimiz #PEXforum2022 24-26
Ağustos tarihlerinde İstanbul’da “(Eko)sistem Değişikliğini
Hızlandırmak: Filantropide İş Birliğinin Dönüştürücü Gücünü
Keşfetmek” temasıyla gerçekleşecek. Kadir Has Üniversitesi’nde
düzenlenecek etkinlikte Avrupa genelinde ﬁlantropi altyapısı
alanında çalışan uzmanlar bir araya gelecekler ve sivil toplumun
gündemindeki konulara ﬁlantropinin verebileceği yanıtlar ve birlikte
yapılabilecekler üzerine deneyim paylaşımında bulunacaklar.
Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi almak ve etkinliğe kaydolmak için
tıklayınız.

Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi Kitap
Lansmanı’nda Buluştuk

Genel Sekreterimiz Rana Kotan Philea Adaylık ve
Yönetişim Komitesi Başkanlığı’na Seçildi
Genel Sekreterimiz Rana Kotan, Philea'nın üç yönetim organından
biri olan Adaylık ve Yönetişim Komitesi’ne Başkan olarak seçildi.
Kuruluşun seçim süreçlerinin belirlenen şekilde yapılması, yönetim
kurulunun çeşitliliği ve kapsayıcılığı sağlayacak şekilde
oluşturulması ve kuruluşun davranış ilkelerinin uygulanması
konularından sorumlu olacak Rana Kotan’ın yeni görevi Türkiye ve
Avrupa arasında ﬁlantropi alanındaki deneyim paylaşımının ve iyi
örneklerin gelişmesine katkı sağlayacak. Komite çalışmaları
hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2022 Raporu’nu
İngilizce Dilinde Yayımladık

Sivil toplumla ilgili uluslararası kaynakların Türkçeye kazandırılması
yoluyla alanın gelişimine katkı sağlama ve paydaşlar arası diyaloğu
teşvik etme amacıyla başladığımız, her sene alandaki önemli bir
yayının Türkçeye çevrileceği Sivil Toplum Serisi’nin ilk kitabı, John
Ehrenberg tarafından yazılan ‘Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel
Tarihi’ kitabının lansmanı 9 Haziran tarihinde çevrim içi gerçekleşti.
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) ve Koç Üniversitesi Hayırseverlik
Araştırmaları Merkezi (KUSITHAM) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz
seri kapsamında yayımlanan kitap lansmanında; yazar John
Ehrenberg ve Mehmet Ali Çalışkan, moderatör Onur Sazak’ın ve
katılımcıların kitap içeriği ve sivil toplum alanındaki güncel
gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık alanındaki gelişmeleri ve değişimleri
ortaya koyan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021
Raporu’nu İngilizce dilinde yayımladık. Koç Üniversitesi Sivil Toplum
ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve
Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç liderliğinde hazırlanan rapor,
Türkiye’nin 49 ilinde toplam 1734 kişinin katılımıyla gerçekleşen
araştırma sonuçlarını bir araya getiriyor. Sivil Topluma Bakış,
Türkiye’de Bireysel Bağışlar ve Bağış Yapma Motivasyonları ana
başlıkları altında, İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Doğrudan Yardımlar,
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yapılan Bağışlar ve Faaliyetlere Katılım,
Bağış Yapma Motivasyonları ve Tercih Edilen Yöntemler konularında
güncel bilgi ve verinin sunulduğu raporu İngilizce dilinde okumak
için tıklayınız.

Doğu Avrupa Ülkelerinden Uzmanların Yer Aldığı
Etkinliğe Katıldık

#PhileaForum2022’ye Katıldık

European Union Global Facility tarafından 6-9 Haziran tarihleri
arasında Tiﬂis’te düzenlenen ve Doğu Avrupa ülkelerinden
uzmanların kriz durumlarında terörizmin ﬁnansmanı ve kara para
aklamanın önlenmesiyle ilgili uygulamaların ele aldığı etkinliğe
katıldık. Genel Sekreterimiz Rana Kotan’ın konuşmacı olduğu
etkinlikte Türkiye’deki öz düzenleme uygulamaları değerlendirildi.
Etkinlikte ayrıca, olası bir krize hazırlanmak için atılabilecek
adımlara rehberlik sağlamak amacıyla Mali Eylem Görev Gücü’ne,
Avrupa Birliği’ne, hükümetlere/yetkili makamlara, ﬁnans
kurumlarına, fon verenlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik
öneriler hazırlandı.

Üyesi olduğumuz Philea tarafından 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri
arasında Barselona’da düzenlenen #PhileaForum2022’ye katıldık.
Filantropi alanında çalışan kuruluşların temsilcileriyle bir araya
geldiğimiz ve ülke deneyimlerini dinlediğimiz etkinlikte Genel
Sekreterimiz Rana Kotan, Filantropi için Elverişli Ortam
Oluşturulması başlıklı oturumda kolaylaştırıcı olarak yer aldı ve
ayrıca yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplum alanındaki elverişli
ortamın oluşturulması üzerine gelişmeler değerlendirildi. Forumun
medya partneri olan Alliance Magazine’in forum oturumlarından
öne çıkanları derlediği blogu okumak için tıklayınız.

Avukatlar Ağı Toplantısı’nı Gerçekleştirdik
Avrupa Birliği Batı Balkanlar ve Türkiye Sivil Toplum
Forumu 2022’ye Katıldık
TACSO tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde Üsküp’te düzenlenen
Avrupa Birliği Batı Balkanlar ve Türkiye Sivil Toplum Forumu
2022’ye katıldık. Son iki yıl boyunca sivil toplumla istişare edilerek
yenilenen Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek için
(2021-2027) AB Kılavuz İlkeleri’nin tanıtıldığı ve değerlendirildiği
forumda bölgedeki sivil toplumun çalışmaları ve ihtiyaçları üzerine
de değerlendirmeler yapıldı. Forumda ayrıca; yeşil ajanda, hukukun
üstünlüğü, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele, insan hakları,
ayrımcılıkla mücadele ve yoksulluğun azaltılması ve medya ile STK
iş birliği gibi sivil toplumu ilgilendiren konular ele alındı. TÜSEV
olarak, bölgede ve Türkiye'de sivil toplumda yaşanan gelişmeler
hakkında ﬁkirlerimizi paylaştık. Forum hakkında ayrıntılı bilgi almak
ve panel kayıtlarını izlemek için tıklayınız.

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Kültür Sanat Fonu 2022
Dönemi Başvuruları Devam
Ediyor

Birlikte Destek Programı
Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın kültür-sanat
kurumlarının ve/veya kültürsanat alanında faaliyet
gösteren sivil toplum
kuruluşlarının (STK) projelerini
ve kurumsal kapasitelerini
güçlendirmelerini
desteklemek amacıyla Turkey
Mozaik Foundation iş
birliği, bireysel ve kurumsal
bağışçıların desteğiyle hayata
geçirdiği Kültür Sanat
Fonu’nun 2022 dönemi
başvuruları devam ediyor.
Fonun 2022 dönemi
kapsamında desteklenecek
çalışmaların odağında
Türkiye’de kültür-sanat alanını
geliştirmeye yönelik olarak
kurumsal destek, iş birliği,
alanın güçlendirilmesi
prensiplerinden en az bir
tanesinin yer alması
bekleniyor. Son başvuru tarihi
4 Temmuz olan fon hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği’nin (STGM)
hak temelli çalışan STK’lara
kurumsal hibe ve kurumsal
gelişim için mentorluk
sağlamak üzere uygulamaya
başlanan BİRLİKTE Destek
Programının ikinci destek
dönemi için teklif çağrısı
yayımlandı. Sivil toplum
kuruluşlarına temel giderlerini
karşılayabilmeleri için
kurumsal hibe desteği ile
birlikte kurumsal gelişim ve
toplumsal cinsiyet eşitliği
anaakımlaştırmasına yönelik
mentorluk desteği
sağlanacağı program
kapsamında ayrıca programa
katılan STK’ların birbirlerinden
öğrenmesine ve iş birlikleri
geliştirmesine yardımcı olmak
üzere bir buluşma ve
paylaşım alanı, ağ oluşturma,
iletişim ve görünürlük
destekleri de sunulacak. Son
başvuru tarihi 3 Ağustos olan
program hakkında ayrıntılı
bilgi almak için tıklayınız.

Yasal Çalışmalar program alanımız altında Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği’yle (STGM) birlikte yürüttüğümüz ve Avrupa Birliği
tarafından ﬁnanse edilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi
Projesi kapsamındaki ikinci Avukatlar Ağı toplantısını 27 Mayıs
tarihinde gerçekleştirdik. Avukatlar Ağı katılımcıları ile son
dönemde yaşanan sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapatma
davaları, yardım toplama kanununun uygulanmasında yaşanan
problemler, Mali Eylem Görev Gücü konusunda güncel gelişmeler
ve öz düzenleme gibi, sivil toplumun gündemindeki konuları
değerlendirdik.

Hrant Dink Vakfı Bir Arada
Yaşam Festivali 2-3
Temmuz’da Gerçekleşecek
Hrant Dink Vakfı tarafından ve
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
iş birliğiyle hazırlanan Bir
Arada Yaşam Festivali 2-3
Temmuz tarihlerinde İstanbul
Lütﬁ Kırdar Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek.
Yetişkinlere, gençlere ve
çocuklara yönelik diyalog,
insan hakları ve bir arada
yaşam odaklı yaratıcı
atölyeler, ulusal ve
uluslararası bilgi paylaşımı ve
deneyim aktarımının
sağlanması için panellerin yer
aldığı festivalde, sivil toplum
kuruluşları arasındaki
iletişimin güçlendirilmesi ve
bu kuruluşların geniş kitlelerle
buluşması için stantlar
kurulacak ve konserler
düzenlenecek. Sivil toplumda
insan hakları, mülteciler,
toplumsal cinsiyet, ekoloji,
kültürel miras, sanat ve pek
çok farklı alanda çalışmalar
yürüten kurumların ve
uzmanların yer alacağı festival
programını incelemek için
tıklayınız.

Sivilog Projesi Araştırma
Raporu Yayımlandı
Sivilog: Aktif Diyaloğun
Derinleştirilmesi projesi
kapsamında gerçekleştirilen
“Avrupa Birliği’ne Katılım
Sürecinin Türkiye Sivil
Toplumu Üzerindeki Etkisi ve
Sivil Toplumun Avrupa Birliği
Katılım Sürecindeki Rolü”
araştırma raporu yayımlandı.
50 sivil toplum kuruluşuyla
gerçekleştirilen araştırma;
STK temsilcilerinin Türkiye-AB
ilişkilerine ilişkin
yaklaşımlarını, katılım
sürecinin sivil toplum
üzerindeki yansımalarını, AB
mali desteklerine ilişkin bilgiyi
ve görüşleri ve STK’ların
katılım sürecindeki rollerine
ilişkin düşüncelerini ortaya
koyuyor. Raporu okumak için
tıklayınız.

Çelikel Eğitim Vakfı 2021 Yılı Etki ve Faaliyet Raporu’nu Yayımladı
2007 yılından bu yana eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştirerek uygulayan Çelikel Eğitim
Vakfı 2021 yılında geliştirdiği iş birlikleri ve hayata geçirdiği çalışmalara yer verdiği 2021 Yılı Etki ve
Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Sayılarla etkimiz, programlarımızın nitel etkisi, projelerimizin nitel etkisi,
mezunlar ekosistemimiz ile etkimiz başlıkları ile çalışmaları kapsamında yaratılan etkinin verilerle birlikte
açıklandığı raporu okumak için tıklayınız.

Mavi İklim Elçileri Projesi Çalışmalarına Devam Ediyor
TURMEPA, TÜRKLİM ve WISTA Türkiye’nin dünyada giderek artan iklim değişikliği olaylarına dikkat çekmek
ve çevresel sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Mavi İklim
Elçileri Projesi kapsamında Antalya’da Sıfır Atık Mavi eğitimi verildi. Kadın denizcilerin iklim değişikliğiyle
mücadelede sektöre öncülük etmesini hedeﬂeyen projenin Mavi İklim Elçileri, bulundukları limanda
farkındalık çalışmaları yürüterek sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadele konularında kurumsal çözümler
geliştirilmesine liderlik edecek ve bir yıl boyunca liman personeline iklim değişikliği farkındalık eğitimi
verilmesinden sorumlu olacaklar. TURMEPA çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan Bu Yıl 7 Sivil Toplum Kuruluşu Faydalanacak
Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve topluma aktif katılımlarını sağlama misyonuyla
çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında bu yıl destek almaya hak kazanan sivil toplum
kuruluşları belli oldu. Türkiye’nin 56 ilinden 303 projenin başvurduğu Hibe Programı’nda; kadın, genç ve
engelli hedef kitlelerine yönelik olarak gerçekleştirilecek 7 eğitim projesine hibe desteği verilecek. Program
kapsamında bu yıl ilk kez iklim değişikliği ile mücadele temasına odaklanan bir proje de destek alacak.
Seçilen projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir
Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yaptığı değerlendirmeyle
belirlendi. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

TEGV Sakarya Nirun Şahingiray Öğrenim Birimi’nden Gelişmeler
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), çocukları çağdaş dünyanın gereksinimi olan nitelikli eğitim ve
21’inci yüzyılın öğrenme becerileriyle buluşturma amacıyla kurduğu Sakarya Nirun Şahingiray Öğrenim
Birimi, Tasarım-Beceri ve Düşler Atölyeleri ve çocukların sanat ile buluştuğu Düşler Atölyesi ile TIRSAN
tarafından yenilenen Bilişim Ateşböceği 8 Haziran’da düzenlenen törenle açıldı. Bilgisayar ve iletişim
teknolojilerini hayatın her alanında kullanabilen ve bilgi toplumunun bireyleri olan çocuklar yetiştirmeyi
hedeﬂeyen Bilişim Ateşböceği ile faaliyete başladığı 2001 yılından bugüne kadar 336 gönüllünün
desteğiyle yaklaşık 63 bin çocuğa ulaşıldı. TEGV’in çalışmalarını incelemek için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı Yenilendi
Otizm konusunda Türkiye’de hem ebeveynlerin hem de eğitmenlerin otizmli bireylere nasıl eğitim
verebileceklerine, onlara nasıl davranmaları gerektiğine dair ulaşabilecekleri kaynakların ve eğitim
olanaklarının kısıtlı olmasından yola çıkan Tohum Otizm Vakfı, Tohum Otizm Vakfı Eğitim Portalı’nı kullanıcı
dostu bir ara yüzle yeniden otizmli bireyler, aileler, kardeşler, diğer aile üyeleri ve uzmanlarla
buluşturuyor. Özelleştirilmiş kaynak paylaşımı, yeni oyun ve fonksiyon seçenekleri ile zenginleşen eğitim
portalı, akıllı telefon veya taşınabilir cihazlardan, internetin olduğu her yerde öğrenme imkânı sunuyor.
Portal’da yer alan modüller ve okuma parçaları sadece otizmli bireyler için değil, özel eğitim alanındaki
lisans ve lisansüstü programlardaki dersler için de önemli bir kaynak oluşturuyor. 6 bölüm ve 22 başlıktan
oluşan portalı incelemek için tıklayınız.

