#PaylaşmaGünü Türkiye’de İkinci Kez Kutlandı

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi Başladı

TÜSEV ülke koordinatörlüğünde yürütülen ve uluslararası bir
kampanya olan #GivingTuesday’in Türkiye uygulaması olan
#PaylaşmaGünü 30 Kasım Salı günü yüzlerce katılımcıyla birlikte
Türkiye’de ikinci kez kutlandı. #PaylaşmaGünü’ne katılan STK’lar,
özel sektör ve eğitim kurumları ve bireyler toplumsal bir sorunun
çözümüne katkı sunabilmek için çevrelerini paylaşmaya davet
ettiler. Türkiye’de bağışçılık kültürünün yaygınlaşmasına katkı
sağlayarak, dayanışmanın öneminin hatırlandığı bir gün olarak her
yıl kutlanmasının hedeﬂendiği #PaylaşmaGünü hakkında ayrıntılı
bilgi almak için tıklayınız.

TÜSEV’in, Yasal Çalışmalar Programı altında, Sivil Toplum
Geliştirme Merkezi Derneği’yle (STGM) birlikte uygulayacağı
Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi başladı. Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu tarafından ﬁnanse edilen ve Ekim 2024’e
kadar sürecek olan proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarını
ilgilendiren yasal ve mali mevzuat hakkında bilgi kaynakları
hazırlanacak, politika önerileri oluşturulacak, sivil toplum için
elverişli ortamın izlenmesi ve geliştirilmesi konularında faaliyetler
hayata geçirilecek. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla ilgili
olarak https://www.katilimhakki.org ve
https://siviltoplum-kamu.org/tr/ adreslerini takip edebilirsiniz.

TÜSEV ECNL Tarafından Düzenlenen Seminere
Katıldı
TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, European Center for Not-forProﬁt Law (ECNL) tarafından düzenlenen Kara Para Aklamanın ve
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Politikalar ve
Filantropiye Etkileri başlıklı seminere konuşmacı olarak katıldı. 29
Kasım tarihinde gerçekleşen seminerde söz konusu politikaların
sivil toplumu, sivil toplum kuruluşlarının kaynaklara erişimini ve
daha genel ölçekte ﬁlantropiyi nasıl etkilediğine dair paylaşımlarda
bulunularak ülke örnekleri incelendi. Seminerde bu alanlarda
Türkiye’deki gelişmeleri aktaran Kotan, TÜSEV’in bu yıl yayımladığı
Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyelerinin Uygulanması ve Türkiye’de
Sivil Topluma Etkilerinin İncelenmesi Bilgi Notu’ndan örnekler
paylaştı. Bilgi Notu’nu okumak için tıklayınız.

TÜSEV PurposeNow Etkinliğine Katıldı
TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, İstanbul merkezli danışmanlık
şirketi HMD’nin Business of Purpose Topluluğu ve TrendWatching iş
birliğiyle, 6-7 Aralık tarihlerinde çevrim içi düzenlediği PurposeNow
etkinliğine katıldı. İş dünyasında kurumların amaç odaklı dönüşümü
üzerine bir arada düşünmek ve olasılıkları keşfetmek amacıyla
düzenlenen etkinlikteki Amaç Odaklı Ortaklıklar oturumunda
konuşmacı olarak yer alan Kotan, sivil toplum dünyasından
deneyimleri, özel sektör-sivil toplum iş birliklerine ve dönüşüm
fırsatlarına dair görüşlerini paylaştı. Farklı sektörlerden 30’un
üzerinde konuşmacının katılımıyla gerçekleşen etkinlik hakkında
ayrıntılı bilgi almak ve konuşmacıları incelemek için tıklayınız.

Değişim için Bağış Projesi Tamamlandı
İklim Krizi ve Filantropi: Gelişmeler, Roller ve
İlişkiler Etkinliği 17 Kasım’da Gerçekleşti
TÜSEV’in ﬁlantropi ve sivil toplum alanlarında çalışan uzmanların
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması amacıyla başlattığı
Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor serisi kapsamında düzenlenen
İklim Krizi ve Filantropi: Gelişmeler, Roller ve İlişkiler etkinliği 17
Kasım tarihinde gerçekleşti. Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı 8. Dönem mezunu ve Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu
Program Koordinatörü Hazal Acar’ın moderatörlüğünde,
Yesilist.com Kurucusu & Turkey Mozaik Foundation Mütevellisi
Ergem Şenyuva, TEMA Vakfı Çerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer
Ceylan ve Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz
iklim krizi ile mücadelede ﬁlantropi alanındaki gelişmeleri, sivil
toplum aktörlerinin çalışmalarını ve farklı paydaşların sivil toplum
ve ﬁlantropiyle kesişen alanlardaki gündemlerini değerlendirdi.
Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

CIVICUS People Power Under
Attack 2021 Raporu’nu
Yayımladı
TÜSEV’in üyeleri arasında yer
aldığı World Alliance for
Citizen Participation -CIVICUS
197 ülkede sivil toplumun
durumunu kapsamlı bir
şekilde değerlendiren People
Power Under Attack 2021
raporunu yayımladı. Rapor
metodolojisinde kullanılan
CIVICUS Monitor ile her ülkede
sivil alan beş kategoride
derecelendiriliyor. Her 10
kişiden 9’unun sivil hakların
çok kısıtlı olduğu ülkelerde
yaşadığını ortaya koyan
raporda ayrıca bu yıl 13
ülkenin derecesinin önceki
yıllara göre düştüğü
görülüyor. Dünya nüfusunun
sadece %3.1’inin temel
hakların korunduğu ve bu
haklara saygı duyulan
ülkelerde yaşadığının da
aktarıldığı rapor hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eğitim Reformu Girişimi
Eğitim İzleme Raporu
Öğretmenler Dosyasını
Yayımladı
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
analiz ettiği Eğitim İzleme
Raporu 2021’in dördüncü
dosyasını Öğretmenler
başlığıyla yayınladı. Öğretmen
planlaması, öğretmenin iyi
olma hâli, öğretmenin
güçlenmesi, özerkliği ve
meslektaşlar arası iş birliği
ana başlıklarından oluşan
raporda, güncel veriler, temel
eğitim göstergeleri ve dosya
kapsamında yapılan öğretmen
görüşmeleriyle son bir yıldaki
gelişmeleri ve yaşananlar
değerlendirildi. Rapora
ulaşmak için tıklayınız.

TÜSEV’in Türkiye’de bağışçılık ve ﬁlantropi kültürünü teşvik etmek
ve stratejik bağışçılığın gelişebilmesini kolaylaştıran bir altyapı
sağlamak amacıyla 2011 yılından bu zamana yürüttüğü Değişim
için Bağış Projesi Kasım 2021 itibarıyla tamamlandı. 10 yıl boyunca
devam eden proje kapsamında hayata geçirilen Türkiye’de
bağışçılığın ve ﬁlantropinin güncel durumunun araştırılması ve
incelenmesi, bireysel ve kurumsal bağışçılığın artmasına yönelik
yöntem ve araçların yaygınlaştırılması, akranlar arası öğrenmenin
teşvik edilmesi, farklı bağışçılık modellerinin tanıtılması ve
yaygınlaştırılması ile yasal düzenlemelerin bağışçılığı daha fazla
teşvik edecek şekilde iyileştirilmesi için savunuculuk çalışmalarını
bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. TÜSEV proje kapsamında hayata
geçirdiği çalışmaların bir kısmını Etkin Bağışçılık program alanı
altında uygulamaya devam edecek.

Harekete Geçen Kadınlar
Konferansı 11 Aralık’ta
Gerçekleşti
Yeşil Avrupa Vakfı (GEF)
tarafından ve Yeşil Düşünce
Derneği katkısıyla hazırlanan
Harekete Geçen Kadınlar
Konferansı 11 Aralık tarihinde
çevrim içi düzenlendi. Kadın
ve LGBTİ+ların ekoloji-iklim ve
cinsiyet mücadelesine tanık
olmak için farkı ülkelerden;
aktivistleri, siyasetçileri,
akademisyenleri bir araya
getirerek deneyim
paylaşımının yapılmasının,
dayanışma ve bağların
geliştirilmesinin hedeﬂendiği
konferans hakkında ayrıntılı
bilgi almak için tıklayınız.

#KayıtsızKalmayın
Kampanyası Devam Ediyor
Birleşmiş Milletler tarafından
25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma
Günü’nden başlayarak 10
Aralık İnsan Hakları Günü’ne
kadar süren 16 Günlük
Aktivizm Kadına Yönelik
Şiddete Son Kampanyası
devam ediyor. Kişilerin web
sitesi üzerinden “Ben de
kayıtsız kalmıyorum!” diyerek
ses kaydıyla katılmaya davet
edilen kampanyada, her bir
ses kaydının kadın ve şiddetin
arasındaki mesafeyi artıracağı
belirtiliyor. Kampanya
hakkında ayrıntılı bilgi için
buraya, videoyu izlemek için
buraya tıklayınız.

Darüşşafaka Cemiyeti Entegre Raporu, MarCom Awards’tan Üç Ödül Aldı
Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2020 yılı faaliyetlerini ve gelecek stratejilerini bütünsel bir bakış açısıyla sunan
Entegre Raporu, 3 kategoride başvuru yaptığı MarCom Ödülleri’nde, tüm başvurularında ödüle layık
görüldü. Rapor; Basılı Medya başlığında “Faaliyet Raporu Tasarımı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ile
“Faaliyet Raporu - Sivil Toplum Kuruluşu” kategorilerinde 1.’lik (Platinium) ve “Faaliyet Raporu Yazımı Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde 2.’lik (Gold) ödülünü aldı. Uluslararası Entegre Raporlama
Konseyi (The IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesinde yer alan temel
kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırlanan Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2020 Yılı Entegre Raporu
hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Ege Orman Vakfı Yeşil İş Eğitimleri Başladı
Sürdürülebilir ve doğa dostu değer ekonomisi kurma anlayışını geliştirmek için çalışan iş dünyası
çalışanlarına yönelik, Ege Orman Vakfı tarafından geliştirilen Yeşil İş Eğitimleri başladı. İklim krizi,
sürdürülebilirlik, karbon ekonomisi-su ekonomisi-döngüsel ekonomi, Uluslararası Sözleşmeler dört ana
başlığı altında gerçekleşen Yeşil İş Eğitimleri hakkında bilgi veren Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
Yasemen Bilgili: “İş dünyasında kurumsal sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyümede ilk değişim insan
kaynakları süreçlerinden başlıyor.” dedi. Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Faydasıçok Vakfı 5. Dönem Açılış Programı Gerçekleşti
Faydasıçok Vakfı 5. dönem açılış programı; öğrencilerin, mentorlerin ve mezunların katılımıyla 20 Kasım
2021 tarihinde NTT DATA Business Solutions Türkiye oﬁsinde gerçekleşti. Ahmet Şerif İzgören İş Hayatında
Başarmak konulu semineriyle, Özden Cengizoğlu mentee-mentor eğitimlerinin yer aldığı açılış
programında ayrıca Faydasıçok Vakfının kuruluşunun 5.yılı tüm öğrenciler ve mentorlerin katılımıyla
kutlandı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çalışmaları olan Faydasıçok Vakfı hakkında ayrıntılı bilgi
almak için tıklayınız.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Öğrenen Çocuk Sorumlu Birey Projesi
Gönüllülerini Bekliyor
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ve Argüden Yönetişim Akademisi iş birliği ile 4. Sınıf öğrencilerine
yönelik hazırlanan Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey” Programı Gönüllülerini bekliyor. Güvenli Bilgiye Erişim,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Finansal Okuryazarlık, Dayanışma ve Gönüllülük, Demokrasi ve Haklarımız ve
Çevre Bilinci başlıklarından oluşan program çocukların toplumda ayakları yere basan, sorumlu ve güçlü
bireyler olarak hayata hazırlanmalarını desteklemeyi hedeﬂiyor. Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Sabancı Vakfı 14. Filantropi Semineri 14 Aralık’ta Gerçekleşecek
Sabancı Vakfı’nın sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla
buluşturan Filantropi Semineri 14. yılında Pandemi Sonrası Dünyada Filantropinin Rolü başlığıyla 14 Aralık
Cuma günü 16:00-17:30 saatleri arasında gerçekleşecek. İnsan hakları ve iklim aktivisti Kumi Naidoo’nun
keynote konuşmasıyla başlayacak olan seminer, gazeteci Serdar Kuzuloğlu’nun moderasyonunda
gerçekleşecek panel oturumuyla devam edecek. İklim değişikliği ve afet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve
nitelikli eğitime erişim gibi başlıkların tartışılacağı panelde Center for Disaster Philanthropy CEO’su Patricia
McIlreavy, OECD Kalkınma Merkezi Toplumsal Cinsiyet Birimi Başkanı Bathylle Missika ve Brookings
Enstitüsü’nde Araştırmacı ve Akademisyen Christina Kwauk yer alacaklar. Seminerin kapanış keynote
konuşmasını ise Avrupa Vakıﬂar Merkezi CEO’su Delphine Moralis yapacak. Pandemi sonrası dünyada
ﬁlantropi kendini nasıl dönüştürecek? “Yaşananlardan neler öğrendik?” “Eşitsizliklerin derinleştiği bu
dönemde hangi alanlar öncelik kazanacak, yeni mücadele alanları neler olacak?” gibi sorular üzerine
tartışılacak seminerde aynı zamanda bir performans ve atölye de yer alacak. Sabancı Vakfı
Youtube hesabından yayınlanacak seminer hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

