
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. maddeleri iptal edildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2021 tarihli ve 31635 numaralı Resmî Gazetede yayımlandı ve
yürürlüğe girdi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
TÜSEV Avrupa Komisyonu 2021 Türkiye Raporu Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeleri Derledi

TÜSEV, Ekim ayında yayımlanan Avrupa Komisyonu 2021 Türkiye Raporu’nda yer alan ve sivil toplumu ilgilendiren maddeleri derledi. Ayrıntılı
bilgi ve raporu okumak için tıklayınız.
 
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 10.11.2021 tarihli ve 31655 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Resmî Gazeteye ve TÜSEV tarafından hazırlanan karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için buraya
tıklayınız.

 

Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor 17 Kasım’da
Gerçekleşecek

TÜSEV'in Değişim için Bağış Projesi kapsamında düzenlediği
filantropi ve sivil toplum alanlarından uzmanların stratejik bağışçılık
ve filantropi ile ilgili konularda bilgi ve deneyim paylaşımında
bulunduğu Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor toplantı serisinin
yeni etkinliği 17 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. İklim Krizi ve
Filantropi: Gelişmeler, Roller ve İlişkiler başlığıyla gerçekleşecek
etkinlikte alanında uzman konuşmacılar, iklim krizi ile mücadelede
filantropi alanındaki gelişmeleri, sivil toplum aktörlerinin
çalışmalarını ve farklı paydaşların sivil toplum ve filantropiyle
kesişen alanlardaki gündemlerini değerlendirecek. Ayrıntılı bilgi ve
kaydolmak için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Mezun
Buluşması Gerçekleşti

TÜSEV’in 2014 yılından bu yana Değişim için Bağış Projesi
kapsamında filantropi alanında çalışan ve bağışçılığın gelişimine
katkı sağlayan sivil toplum profesyonellerinin katılımıyla yürüttüğü
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın sekiz döneminin
mezunları, 26 Ekim 2021 tarihinde Koç Pera’da bir araya geldi.
Programın farklı dönemlerine katılan mezunların tanışmaları için bir
fırsat sunmak ve alanın gelişimi için birlikte yapılabilecekleri
konuşmak amacıyla düzenlenen etkinlik Sonel Balkan’ın
kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. Sekiz dönemden 31 mezun ve
TÜSEV ekibi, sivil toplum alanında çalışıyor olmanın farklı yönlerini
birlikte değerlendirdi ve birlikte yapılabilecekler üzerine fikir ve
öneri paylaşımında bulundu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV, Dünya Çapında Filantropi Sempozyumu’na
Katıldı

TÜSEV, Türkiye partneri olduğu Charities Aid Foundation (CAF)
tarafından 9 Kasım’da düzenlenen Dünya Çapında Filantropi
Sempozyumu’na iki oturumla katıldı. Bağışçılığı ilgilendiren
mevzuat ve araştırmaları konu alan ilk oturumda TÜSEV ekibinden
Rana Kotan, Güneş Engin ve Birce Altay aktarımda bulunurken,
panel formatında düzenlenen ikinci oturumda Öğretmen Ağı’ndan
Buket Sönmez, Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan Liana Varon,
Köy Okulları Değişim Ağı’ndan Mine Ekinci ve Hafıza Merkezi’nden
Olcay Özer Türkiye'de sivil toplumun desteklenmesi, kurulan iş
birlikleri ve benimsenen filantropik yaklaşımlara dair görüş ve
deneyimlerini paylaştılar. Ayrıntılı bilgi almak ve yayınları izlemek
için tıklayınız.

Ayın Çevirisi Serisi: Teknoloji ve Filantropinin
Demokratikleşmesi

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 Ekim ayı çevirisi yayımlandı. Her ay uluslararası bir
yayının Türkçeye kazandırıldığı serinin Ekim ayında, orijinali
Alliance Magazine’de yayımlanan, Teknoloji ve Filantropinin
Demokratikleşmesi başlıklı yazıya yer verildi. Ayın Çevirisi’ni
okumak için tıklayınız.

Sivil Topluma Katkı Sağlayan Kaynaklar Şimdi Dijital
Ortamda

TÜSEV Temsilciler Kurulu Başkanı Erdal Yıldırım’ın sivil toplum
alanında geride bıraktığı 30 senede, kariyerinin farklı dönemlerinde
yazdığı üç kitaptan ikisi dijital ortamda, ücretsiz olarak erişime
açıldı. Yıldırım’ın 2012 senesinde yayımladığı kitabı Bana Yönetim
Kurulunu Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim vakıf yöneticiliği
kavramına farklı perspektiflerden bakarak, kurucu ve yöneticilerin
tüm süreçlerdeki önemli sorularına yanıt ararken, 2021 senesinde
yayımlanan son kitabı Sayın Başkan, Değersiz Üyeler ise Amerikalı
yönetim danışmanı John Carver tarafından geliştirilen, yönetişim
alanında radikal değişiklikler öneren bir metodoloji olan Policy
Governance yaklaşımı kapsamında Yıldırım’ın ilgili kavramlara
önerdiği yeni alternatiflere, farklı yönetişim yaklaşımlarının
kıyaslamalarına ve TÜSEV’de yürütülen İlkeli Temsil çalışmasına
odaklanarak vakıf ve dernek yöneticileri için faydalı bir kaynak olma
özelliği taşıyor. Yıldırım’ın Türkçeye çevirdiği ve İlkeli Temsil
metodolojisinde Kaynak Doküman olarak kullanılan Carver’ın 10
Temel İlkesi de erişime açılan kaynaklar arasında yer alıyor. Yıldırım
ayrıca, Ekim 2021’den itibaren her ay, odak noktası İlkeli Temsil
olan yazılarla AydaBir kapsamında alandaki bilgi ve deneyimini
okurlarla paylaşmaya devam edecek.

Özel Sektör Perspektifinden Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla İlişkiler: Mazars Denge Örneği Vaka
Analizi Yayımlandı

TÜSEV’in Değişim için Bağış projesi kapsamında şirket bağışçılığı
alanındaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Özel
Sektör Perspektifinden Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler: Mazars
Denge Örneği vaka analizi yayımlandı. Vaka analizi kapsamında
sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlere verdiği desteklerle
Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında
alışılmış yaklaşımların dışına çıkan, sosyal faydayı iş modeli ve
şirket politikasının bir unsuru haline getiren Mazars
Denge’nin yaklaşımı ve sivil topluma destekleri incelenerek
raporlaştırıldı. Raporu okumak için tıklayınız.

TÜSEV EFC Yıllık Konferansı’na Katıldı

TÜSEV, Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Center)
tarafından, Krizden Fırsata: Filantropi Sürdürülebilir Değişimi Nasıl
Hızlandırabilir? temasıyla 18-20 Ekim tarihlerinde Viyana’da
gerçekleşen yıllık konferansına katıldı. Sivil toplum ve filantropi
alanlarında çalışan uzmanların katılımıyla gerçekleşen, İklim,
Demokrasi, Filantropi ve Topluluk ana başlıklarında düzenlenen
oturumlarda alanı etkileyen güncel gelişmeler tartışıldı. Toplamda 2
genel oturum, 16 paralel oturum ve 17 kahve konuşmaları
oturumlarının yer aldığı konferanstan öne çıkanların derlendiği,
İngilizce dilinde yayımlanmış olan içeriğe ulaşmak için tıklayınız.

STK’lar ve Bireyler için Bir Buluşma Noktasını
Birlikte Tasarlamak Atölyesi Gerçekleşti

TÜSEV’in Kasım 2020’de, Heart & Mind Design (HMD)
yürütücülüğünde hayata geçirdiği Sivil Toplum İtibarı İç Görü
Araştırması başlıklı çalışmasıyla bağlantılı olarak STK’lar ve Bireyler
için Bir Buluşma Noktasını Birlikte Tasarlamak Atölyesi 5 Kasım’da
düzenlendi. Araştırmada ortaya çıkan 10 iç görünün sivil toplumdan
ve farklı alanlardan katılımcılarla birlikte değerlendirildiği atölye
çalışmasında, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin arasındaki
dayanışmayı kuvvetlendiren, her iki paydaşın farklılaşan
ihtiyaçlarına yanıt verirken ortak amaçlarına ulaşmalarını
kolaylaştıracak bir platform oluşumu üzerine fikir alışverişinde
bulunuldu. Atölye çalışması Kasım ayının ikinci haftasında
düzenlenecek çevrim içi buluşmayla devam edecek.

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Kültür Sanat Fonu Başvuruları
Açıldı

Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın, kültür-sanat
kurumlarının ve/veya kültür-
sanat alanında faaliyet
yürüten sivil toplum
kuruluşlarının (STK) kurumsal
kapasitelerini
güçlendirmelerini ve
projelerini hayata
geçirmelerini desteklemek
amacıyla Turkey Mozaik
Foundation iş birliği
ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Kültür Politikaları
Çalışmaları bölümünün içerik
ortaklığında, bireysel ve
kurumsal bağışçıların
desteğiyle hayata
geçirdiği Kültür Sanat
Fonu’nun 2021 dönemi
başvuruları açıldı. Son
başvuru tarihi 19 Kasım olan
fon hakkında ayrıntılı bilgi
almak için tıklayınız.

Ulusal Gönüllülük Komitesi
Gönüllülük Temel Prensipleri
Duyurusunu Yayımladı

TÜSEV’in üyeleri arasında yer
aldığı Ulusal Gönüllülük
Komitesi (UGK), Türkiye’de
gönüllülük konusunda
yapılacak yasal
düzenlemelerde dikkate
alınması gereken temel
prensipleri içeren duyurusunu
yayımladı. Gönüllülüğü teşvik
etmenin amaçlanması,
gönüllü ve işçi arasındaki
ayrımın açıkça düzenlenmesi,
gönüllüyü ve sivil toplum
kuruluşunu koruyacak
önlemlerin alınması, yasal
çalışmaların tüm süreçlerine
sivil toplumun dahil edilmesi
ana başlıklarının yer aldığı
duyuru metninde mevzuat
çalışmasında dikkat edilmesi
gereken konular öneriler
sunularak inceleniyor. Eylül
2021’de kamu kurumlarından
temsilcilerle de paylaşılan
duyuruyla ilgili ayrıntılı bilgi
almak ve metni okumak için
tıklayınız.

Temiz Hava Hakkı Platformu
Kara Rapor 2021: Hava Kirliliği
ve Sağlık Etkileri Raporunu
Yayımladı

16 sivil toplum kuruluşunun
dahil olduğu Temiz Hava
Hakkı Platformu (THHP)
tarafından hazırlanan Kara
Rapor 2021: Hava Kirliliği ve
Sağlık Etkileri çalışması
yayımlandı. Bu yıl dördüncüsü
yayımlanan raporda,
Türkiye’nin bazı illerinde
yıllardır çözülemeyen ciddi
hava kirliliği sorunları
yaşandığı ortaya konuldu.
2020 yılı özelinde resmi hava
kalitesi verileri ve 2016–2020
yılları arasında 5 yıllık hava
kalitesi durumu incelenerek,
ilk defa yangınlar, kuraklık,
iklim değişikliği ve hava
kirliliği arasındaki ilişkiyi de
kapsayan analizlerin eklendiği
raporda ayrıca hava kirliliğinin
sağlık etkileri hem genel
olarak hem de COVID-19
hastalığı pandemisi veya
genlerle ilişkisi gibi daha
detaylı olarak incelendi.
Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Derin Yoksulluk Ağı Hikâyenin
Yok Hali Kitabını Yayınladı

Derin Yoksulluk Ağı, yoksulluk
alanında çalışırken karşılaşılan
hikâyelerin, yoksulluğu
doğrudan deneyimleyenlerin
sesinden duyulabilmesi
amacıyla Hikâyenin Yok Hali
kitabını yayımladı. Derin
Yoksulluk Ağı’nın parçası olan
on dört kişinin hikâyesinin yer
aldığı ilk bölümdeki
hikâyelerin sonunda ilgili
mevzuat, araştırma verisi ve
haberlere de yer verildi.
Kitabın diğer bölümünde
ayrıca ağın gerçekleştirdiği
mahalle ziyaretleri, telefon
görüşmeleri ve destek
süreçleri esnasında duyulan
hikâyelere de yer verildi.
Kitabı okumak için tıklayınız.

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Çizgi Roman Ödülü ve Çocuk Kitabı
İllüstrasyonu Ödülü Finalistleri Belirlendi

Aydın Doğan Vakfı tarafından çocuk kitabı ve çizgi roman alanlarında üretimin ulusal düzeyde
desteklenmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Çizgi Roman Ödülü ve Çocuk Kitabı İllüstrasyonu
Ödülü Finalistleri belirlendi. 2019 yılından bu zamana yürütülen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür
Yarışması’nın çalışma alanı genişletilerek oluşturulan Türkiye’deki çizerler için Çizgi Roman Ödülü ve
Çocuk Kitabı İllüstrasyonu Ödülü, önemli sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından
belirlendi. Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

TURMEPA Mavi Nefes Projesi’ni Hayata Geçiriyor

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve
bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla Garanti BBVA iş
birliği ile Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçirdi. Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununun çözümü için
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde kurulan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı
Koordinasyon Kurulu’nda tek STK olarak yer alan TURMEPA, öncelikle denizlerdeki genel kirliliğin önüne
geçmek ve ihtiyaç halinde müsilajla mücadele etmek için çalışmayı planlıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İKSV Ekolojik Dönüşüm için Kültür Sanat: Türkiye’den Örnekler Raporu’nu
Yayımladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırlanan Ekolojik Dönüşüm
için Kültür Sanat: Türkiye’den Örnekler Raporu politika metnini yayımladı. Daha önceki dönem hazırlanan
Ekolojik Dönüşüm için Kültür ve Sanat başlıklı raporu takiben sunulan çerçevenin Türkiye’de izdüşümlerini
keşfetmek için düzenlenen toplantının çıktılarını özetlemek ve devşirilen politika önerilerini ve talepleri
kamuoyu ile paylaşmak amacıyla hazırlanan politika metninde ayrıca, mevcut bağlantıları gösteren bir ağ
haritası ve bu bağlantıları artırma yolunda temel oluşturabilecek bir yaklaşım sunuluyor. Raporu okumak
için tıklayınız.

Sabancı Vakfı, Hibe Programları Kapsamında 15 Yılda 183 Projeye 32 Milyon TL
Destek Verdi

Sabancı Vakfı, bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiği “Ekim Zamanı” etkinliğinde Hibe Programları kapsamında
destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler
Sabancı’nın ev sahipliğinde online olarak gerçekleşen buluşmada, 2020-2021 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan
hibe desteği alan sekiz projenin hikayesi paylaşıldı. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına 15 yıldır kesintisiz
hibe desteği veren tek vakıf olan Sabancı Vakfı, bugüne kadar 183 projeye, 32 milyon TL hibe vererek
Türkiye’nin 76 ilinde yüz binlerce kişiye ulaştı. Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya
kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarına hibe
desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu 2021 Başvuruları
Sonuçlandı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak
güçlenmesinin amaçlandığı altıncı dönem 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları sonuçlandı. Gençlik örgütlerinin
ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir
çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinliklerinin desteklendiği fon kapsamında öncelikli olarak
toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası
standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekleniyor. Ayrıntılı
bilgi ve bu yıl desteklenecek STK’ları incelemek için tıklayınız.
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