
PEXforum 2022 için Geri Sayım Başladı

Bu yıl 24-26 Ağustos tarihlerinde Philea ile birlikte İstanbul’da
düzenleyeceğimiz PEXforum 2022 için hazırlıklarımız devam ediyor.
Avrupa’da faaliyet gösteren filantropi altyapısı alanında çalışan
kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik
“(Eko)sistem Değişikliğini Hızlandırmak: Filantropide İş Birliğinin
Dönüştürücü Gücünü Keşfetmek” başlığıyla düzenlenecek. Genel
Sekreterimiz Rana Kotan ve Philea CEO’su Delphine Moralis’in,
etkinlik öncesinde filantropi altyapısı çalışmalarına dair görüşlerini
paylaştıkları ve PEX komünitesinin iş birliği geliştirmek, yeni
fikirlerle karşılaşmak ve kolektif eylemi hızlandırmakla ilgili
sunduğu fırsatlara da yer verilen röportajı yayımlandı. İngilizce
dilindeki röportajı okumak için buraya, PEXforum 2022’yle ilgili
ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Bir Arada Yaşam Festivali'ne Katıldık

Hrant Dink Vakfı tarafından, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi iş
birliğinde 2-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Bir Arada Yaşam
Festivali’nde Türkiye ve Türkiye dışından sivil toplum kuruluşları,
hak savunucuları, aktivistler, akademisyenler, öğrenciler ve sivil
topluma ilgi duyanlar bir araya geldi. Festival kapsamında
düzenlenen ve ekibimizden Birce Altay’ın da konuşmacı olarak yer
aldığı İnsan Hakları Odağında Filantropi Tartışmaları başlıklı
oturumda hak temelli alanlarda filantropi eğilimleri, sağlanan
desteklerin niteliği ve bu alana dair gelecek dönem beklentileri
tartışıldı ve katılımcılarla birlikte değerlendirildi. Festival hakkında
detaylı bilgi almak ve festival videolarını izlemek için tıklayınız.

Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021 Raporu’nu
Alliance Magazine’de Değerlendirdik

Türkiye’de bireysel bağışçılık alanındaki gelişmeleri ve değişimleri
ortaya koyan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021
Raporu hakkında ekibimizden Birce Altay’ın kaleme aldığı yazı
Alliance Magazine’de yayımlandı. Rapor sonuçlarına göre, 16 yıl
aradan sonra ilk kez STK'lar da dahil olmak üzere Türkiye'deki
kuruluşlara yapılan bağış miktarının diğer tüm bağışları geride
bıraktığının vurgulandığı yazıda bu değişimin tutarlı bir tercihe nasıl
dönüşebileceğine dair fikirlere değiniliyor. İngilizce dilinde
yayımlanan yazının tamamına ulaşmak için buraya, 2021
raporunun ve önceki yıllara ait raporların tüm grafiklerinin yer aldığı
mikrositeyi incelemek için buraya tıklayınız.

Ulusal Gönüllülük Komitesi Toplantısı’nda Bireysel
Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021 Raporu’nun
Sonuçlarını Değerlendirdik

Üyeleri arasında yer aldığımız Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin (UGK)
düzenlediği toplantıda Türkiye'de Bireysel Bağışçılık ve
Hayırseverlik 2021 Raporu'ndan öne çıkan verileri paylaştık. UGK
üyesi kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı toplantıda rapora ait
sonuçlar tüm katılımcılarla birlikte değerlendirilirken, bireysel
bağışçılık alanındaki gelişmelere ve değişimlere değinildi.

Mekânda Adalet Atölyeleri
Başvuruları Başladı

Mekânda Adalet Derneği
tarafından 5-16 Eylül 2022
tarihlerinde ilk kez
düzenlenecek olan Mekânda
Adalet Atölyeleri için
başvurular alınmaya başladı.
Mekânda adalet kavramını
sakatlık, çocuk, gıda,
müşterekler ve konut olmak
üzere 5 temaya odaklanarak
katılımcılarıyla birlikte
tartışmayı ve derinleştirmeyi
amaçlayan atölyeler katılımı
ve birlikte
tartışmayı/düşünmeyi
merkeze alarak ilerleyecek,
teorik tartışmaların yanı sıra
güncel sorunlara ve çözüm
arayışlarına odaklanacak
şekilde planlandı. Detaylı bilgi
ve başvuru için tıklayınız.

Turquoise Coast Environment
Fund Başvuruları Devam
Ediyor

Sivil Toplum için Destek Vakfı
tarafından kara ve denizle
bağlantılı adalar, kıyısal
bölgeler ve sulak alanlar da
dahil olmak üzere, Türkiye’nin
güney ve/veya batı kıyı
bölgelerinde; doğa ve
biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı
koruma konularında aktif
olarak çalışan yerel sivil
toplum kuruluşlarının (STK)
çalışmalarını desteklemek
amacıyla Conservation
Collective iş birliği ile hayata
geçirilen Turquoise Coast
Environment Fund (TCEF)
başvuruları 30 Temmuz’a
kadar devam ediyor. Ege ve
Akdeniz bölgesindeki başlıca
çevresel zorluklar ve fırsatlar
göz önünde bulundurularak
doğal çevreyi korumayı ve
yenilemeyi hedefleyen yerel
STK’ların projelerinin
destekleneceği Turquoise
Coast Environment Fund
hakkında daha detaylı bilgi ve
başvuru için tıklayınız.

CIVICUS Sivil Toplumun
Durumu 2022 Raporunu
Yayımladı

Üyeleri arasında yer aldığımız
CIVICUS, Sivil Toplumun
Durumu Raporu 2022'yi (State
of Civil Society Report 2022)
yayımladı. Artan benzin ve
gıda fiyatlarının ekonominin
kötü yönetimine karşı
kamusal tepki ve protestolara
neden olduğu, demokrasinin
saldırı altında olduğu ancak
pozitif kazanımların da elde
edildiği, çeşitli müdahalelere
rağmen sosyal eşitsizlikle
mücadelede ilerlemelerin
kaydedildiği, sivil toplumun
iklim hareketi için baskı
kurmaya devam ettiği ve
mevcut krizlerin uluslararası
yönetişim sistemlerinin
yetersizliklerini ortaya
çıkardığı başlıklarının öne
çıkan beş eğilim olarak yer
aldığı İngilizce dilinde
yayımlanan raporu okumak
için tıklayınız.

Yeşil Kamp 31 Ağustos – 4
Eylül Tarihlerinde
Gerçekleşecek

Yeşil Düşünce Derneği
tarafından 31 Ağustos-4 Eylül
tarihleri arasında
Çanakkale’de “Umut için
mücadele: Yaşamı savunmak”
başlığıyla gerçekleşecek Yeşil
Kamp, bu sene odağına iklim
gündemi, Türkiye’de iklim
aktivizmi, Türkiye ve dünya
siyaseti, barınma hakkı, yeşil
ekonomi, cinsiyet ve göçmen
politikaları, gıda krizi ve
Rusya-Ukrayna savaşı dahil
olmak üzere birçok konuyu
alıyor. Yeşil politikayı
tanıtırken güncel konuları
yeşil bakış açısıyla tartışıp
değerlendiren bir ortam
yaratan Yeşil Kamp hakkında
detaylı bilgi almak ve başvuru
yapmak için tıklayınız.

AÇEV Bir Kare Bin Çocuk Projesi’ni Hayata Geçirdi

Seramik sanatçısı Mehveş Demiren, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) her çocuğun hayata eşit fırsatla
başlaması hayaline ortak olarak, “Bir Kare Bin Çocuk” projesini hayata geçirdi. El emeğinin toplumsal
faydaya dönüşmesi yolunda 2 yıllık zorlu bir yolculuğun ardından, 10×10 cm, 26 farklı geometrik motifin
ifade bulduğu 2.000 karelik bir seramik koleksiyonuna hayat verdi. Seramikleri incelemek ve projeyle ilgili
daha detaylı bilgi almak için birkarebincocuk.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

17. İstanbul Bienali 17 Eylül-20 Kasım Tarihlerinde Gerçekleşecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle
düzenlenecek 17. İstanbul Bienali 17 Eylül-20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sanatçı,
düşünür, yazar, şair, araştırmacı ve pek çok başka alandan katılımcının yerel topluluklarla bireysel veya
kolektif çalışmalar yürüterek katkı sunduğu 17. İstanbul Bienali’nin katılımcıları da açıklandı. İki yılı aşkın
süredir dünyanın farklı coğrafyalarındaki topluluklarla iş birliği içinde yürütülen projeler, İstanbul’un çeşitli
ilçelerinde, 17. İstanbul Bienali boyunca etkileşime açılacak. Etkinlikler, müdahaleler ve beklenmedik
buluşmalar da sergilerin birer parçası olacak. Bienal ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız. 

Sabancı Vakfı Tarafından Desteklenen Metropolis Antik Kenti Kazıları Tarihi Gün
Yüzüne Çıkarıyor

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla devam eden,
Metropolis Antik Kenti’nin kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2022 sezonu kazıları ile Akropolis, Kent
Meydanı, Araplıtepe Kilisesi ve Roma Dönemi Su Kuyusundaki çalışmalar sonucunda kültürel miras için
önemli kazanımlar elde edilecek. Kazı sezonu kapsamında Metropolis Helenistik Dönem Akropolisi’nin doğu
kapısının restore edilmesi, Agora’nın (Kent Meydanı) tamamen gün yüzüne çıkarılması, dini açıdan önemli
bir yere sahip olan Araplıtepe Kilisesi’nin tüm planının ortaya konulması ve düzenlenmesinin yanı sıra,
kentte Roma Dönemi’nden günümüze kadar işlevini koruyan su kuyularının araştırılması amaçlanıyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
TEGV Aktif Vatandaşlığın Yaygınlaştırılması ve Güçlü Gönüllü Yönetişimi Politika
Belgesi’ni Yayımladı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), paydaşları ile mevcut ilişkisini geliştirmeye yönelik Sağlık ve
Eğitim Vakfı (SEV) ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ile birlikte ortak geliştirdiği ve 15 ayda
tamamlanan “Paydaşlarla Güçlü Ağlar” projesi kapsamında Aktif Vatandaşlığın Yaygınlaştırılması ve Güçlü
Gönüllü Yönetişimi Politika Belgesi’ni yayımladı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Sağlık ve Eğitim Vakfı
(SEV), TEMA, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Toplum Gönüllüleri Vakfı, Sosyal Ben, Öğretmen
Ağı ve Eğitim Reformu Girişimi ile birlikte toplamda 8 STK’nın katkılarıyla hazırlanan belge Türkiye’de güçlü
gönüllü yönetişimi anlayışının ve uygulamalarının gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Aktif Vatandaşlığın
Yaygınlaştırılması ve Güçlü Gönüllü Yönetişimi Politika Belgesine ulaşmak ve daha ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı 10'uncu Kez Düzenlendi

TURMEPA’nın geleneksel hale gelen Masmavi Deniz Eğitim Kampı 10’uncu kez kapılarını açtı. Türkiye’nin
ilk deniz eğitim kampı olma özelliği taşıyan, 4-7 Temmuz tarihleri arasında ikinci kez çevrimiçi olarak
gerçekleşen Masmavi Deniz Eğitim Kampı’nda çocuklar eğitici ve eğlenceli içeriklerle hem denizlerimizi
korumanın önemini öğrendi hem de kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Küresel İklim Değişikliği teması
ile “Denizler için teknolojiyi öğreniyor, çözümler üretiyoruz” sloganıyla 11-14 yaş aralığında 20 öğrencinin
katılımıyla gerçekleşen kampın sonunda çocuklar, denizlerin korunmasına yönelik hazırladıkları projelerini
takım arkadaşları ile birlikte sundular. Masmavi Deniz Eğitim Kampı hakkında daha detaylı bilgi için
tıklayınız.
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