Kişisel Verilerin Koruma Kurulunun Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Kararı Yayımlandı
Kişisel Verilerin Koruma Kurulunun 2018/32 sayılı kararı ile vakıf ve dernekler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16/2 maddesi
ile düzenlenen Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV, Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Alt
Sektörü İzleme Komitesi Toplantısı’na Katıldı

TÜSEV’in Katkı Sağladığı Küresel Filantropi Raporu
Yayımlandı

TÜSEV, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA
II) Türkiye 2014-2020 uygulama döneminde Sivil Toplum Alt
Sektörü için AB tarafından sağlanan fonların etkin ve amacına
uygun kullanılmasına yönelik düzenlenen Sektörel İzleme Komitesi
Toplantısı’na katıldı. 30 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenen toplantıda
Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu, kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri sivil toplum alt
sektörü ile ilgili programlama ve projelere ilişkin uygulamaları
değerlendirerek görüşlerini paylaştılar.

Harvard University John F. Kennedy School of Government
tarafından hazırlanan, TÜSEV’in Türkiye içeriklerini yazdığı Küresel
Filantropi Raporu (Global Philanthropy Report) yayımlandı.
Vakıﬂarın küresel ölçekteki büyüklüğü, faaliyet alanları, önemi ve
etkisini ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırmalı olarak sunarak
dünyada ﬁlantropinin durumu hakkında bilgi vermeyi amaçlayan
rapor vakıf sektörünü; ölçek, kuruluş zamanı, sınıﬂandırma, ﬁnansal
kaynaklar ve harcamalar, öncelikler ve amaçlar ile operasyonel
stratejiler ve yaklaşımlar olmak üzere dört ana bölümde inceliyor.
Ayrıntılı bilgi ve rapora ulaşmak için tıklayınız.

TÜSEV, Philanthropy Scrum, DAFNE Yaz Toplantısı
ve Avrupa Vakıﬂar Merkezi Genel Kurul
Toplantısı’na Katıldı
TÜSEV, üyesi olduğu Avrupa Vakıﬂar Merkezi (EFC), Donors and
Foundations Network in Europe (DAFNE) ile European Venture
Philanthropy Association (EVPA) tarafından düzenlenen
Philanthropy Scrum toplantısı ile DAFNE Yaz Toplantısı ve EFC
Genel Kurul Toplantısı ve Konferansı’na katıldı. 28-31 Mayıs tarihleri
arasında Brüksel’de gerçekleşen etkinliklerden Philanthropy Scrum
toplantısında Avrupa'da ﬁlantropi için ortak bir alan yaratılmasının
yolları tartışılırken, DAFNE Yaz Toplantısı’nda sektörü ilgilendiren
gelişmeler ele alındı. “Culture Matters: Connecting Citizens &
Uniting Communities” teması ile gerçekleştirilen Avrupa Vakıﬂar
Merkezi konferansında ise kültürel ve sanatsal çalışmalarla
ﬁlantropinin ilişkisi ve birbirlerine etkisine odaklanıldı. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

ABD Büyükelçiliği Yeni Hibe
Çağrısı Yayımladı
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Büyükelçiliği, ortak
güvenliğe destek, ekonomik
refahın güçlendirilmesi ve
Türk-Amerikan ortak
değerlerinin
sağlamlaştırılması olmak
üzere üç ana kategori altında
yer alacak projeler için hibe
çağrısı yayımladı. En az 10
bin, en fazla 140 bin Dolar
tutarındaki projelerin
destekleneceği hibe
programına kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar ve
aktivistler başvuru
yapabilecek. Son başvuru
tarihi 2 Temmuz 2018 olan
hibe çağrısı ile ilgili detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Grantmakers East Forum
15-17 Ekim’de Budapeşte’de
Gerçekleşecek
Avrupa Vakıﬂar Merkezi
(European Foundation Center
- EFC) altında faaliyet
gösteren tematik ağlardan biri
olan, Avrupa’da sivil toplumun
ve ﬁlantropinin gelişimini
teşvik eden Grantmakers East
Forum (GEF), bu yıl 15-17
Ekim tarihlerinde Budapeşte,
Macaristan’da gerçekleşecek.
23. Kez düzenlenen forumun
bu yılki teması "Reframing
Civil Society: Actors, Values,
Tools" olarak belirlendi.
Vakıﬂarın sivil toplumun
karşılaştığı sorunları
aşmaktaki rolü ve sosyal
uyumluluğun teşvik edilmesi
için yeni yöntemlerin
değerlendirileceği forum ile
ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

TÜSEV, CIVICUS AGNA Genel Kurul Toplantısına
Katıldı
TÜSEV, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde üyesi olduğu ve dünyanın
önde gelen sivil toplum ağlarından biri olan CIVICUS altında faaliyet
gösteren AGNA’nın (The Aﬃnity Group of National Associations)
Tiﬂis, Gürcistan’da düzenlenen Genel Kurul toplantısına katıldı.
AGNA’nın çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar
farklı konu başlıkları altında bilgi ve deneyim paylaşımında
bulundular.

İlk Fırsat Programı 2019
Dönemi STK Başvuruları Açıldı
Esas Sosyal’in geliştirdiği ve
paydaşlarıyla ortaklaşa
uyguladığı İlk Fırsat
Programı’nın 2019 dönemi
sivil toplum kuruluşları (STK)
başvuruları açıldı. Üniversite
eğitimini yeni tamamlamış
gençlerin okuldan işe geçiş
sürecinde STK’larda tam
zamanlı iş deneyimi
kazanmalarını destekleyen
programa dahil olmak isteyen
kuruluşlar 4-29 Haziran
tarihleri arasında
başvurularını yapabilecek.
Başvuru koşulları ve süreci ile
ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Medyada Nefret Söylemi ve
Ayrımcı Söylem 2017 Raporu
Yayımlandı
Hrant Dink Vakfı, Medyada
Nefret Söylemi ve Ayrımcı
Söylem 2017 Raporu’nu
yayımladı. 2017 yılı Türkiye
Yazılı Basınında Nefret
Söylemi ve 2017 yılı Ayrımcı
Söylem Raporları olmak üzere
iki bölümden oluşan raporun
ilk bölümünde 2017 senesinde
yayımlanan köşe yazısı ve
haberlerin 79 farklı grup
hakkında 6.782 adet nefret
söylemi içerdiğine
değinilirken, ikinci bölümünde
ise “Yazılı Basında 'Gâvur'
Söylemi” ve “Medyada
Suriyeli Mültecilere Yönelik
Ayrımcılık: Yanlış
Bilgilendirme ve Çarpıtma”
başlıklı ayrımcı söylem
raporlarına yer verildi. Ayrıntılı
bilgi ve rapora ulaşmak için
buraya tıklayınız.

Kültür ve Sanatta Katılımcı Yaklaşımları Birlikte Tasarlamak Raporu Yayımlandı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamında, ATÖLYE işbirliğiyle 25-26
Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlediği Kültür ve Sanatta Katılımcı Yaklaşımları Birlikte Tasarlamak başlıklı
toplantının raporu yayımlandı. Şubat 2017’de yayımlanan ve kültür-sanat alanında izleyiciler ile kültür
kurumları arasındaki mesafeyi azaltmayı, izleyicilerin aktif bir biçimde etkinliklere katılmasını sağlamayı ve
izleyici deneyimini derinleştirmeyi amaçlayan katılımcı yaklaşımlara odaklanan "Kültür-Sanatta Katılımcı
Yaklaşımlar" raporunun bir uzantısı olarak değerlendirilen bu çalışmanın, İstanbul'da özellikle dezavantajlı
kesimlerin kültürel hayata erişim ve katılım imkânlarının geliştirilmesi için olumlu bir etki yaratması
hedeﬂeniyor. Ayrıntılı bilgi ve rapora ulaşmak için tıklayınız.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Tarafından Verilen Gönülden Ödüller Sahiplerini
Buldu
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını ve bu alandaki
başarıları desteklemek, toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek ve özel sektörde gönüllülüğün
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla verilen Gönülden Ödüller 17 Mayıs tarihinde düzenlenen
törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 11.si verilen ödüller kapsamında En Başarılı Gönüllülük Programı
kategorisinde büyük ödül Coca Cola İçecek Gönüllülük Programı’nın oldu. Kredi Kayıt Bürosu’nun Sesli Soru
Bankası projesiyle En Başarılı Gönüllük Projesi Ödülü’nü, Defacto’nun ise Biz de Ailedeniz Projesi ile En
Yaratıcı Gönüllülük Projesi Ödülünü aldığı törende Türk Tuborg ise %100 Gönüllüyüz Programı ile
Gönüllülük Programı Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Etkinlikte düzenlenen Gönüllülük Buluşması’nda
Kurumsal Gönüllülük Araştırması’ndan öne çıkan bulguların da sunulduğu törenle ilgili ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet: Sağlık Çalışanlarının Gözünden İstanbul’da
Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Durumu Raporu Yayımlandı
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Oﬁsi ve Nüfusbilim
Derneği işbirliği ile hazırlanan "Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet: Sağlık Çalışanlarının Gözünden
İstanbul’da Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Durumu" başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, sağlık
hizmetlerinin son on yılda geçirdiği hızlı değişimin doğurganlığın kontrolüne ilişkin hizmetlere nasıl
yansıdığı sağlık hizmeti sağlayıcıların bakışı ile aktarılıyor. Bulgularının alanda çalışan kişiler ve kurumlar
tarafından, insan hakları ve üreme sağlığı hakları temeline dayalı bir yaklaşımla değerlendirilmesinin
amaçlandığı rapor, üreme sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliği noktasında savunuculuk odaklı yaklaşımların
ve işbirliklerinin teşvik edilmesini de hedeﬂiyor. Detaylı bilgi ve rapora ulaşmak için tıklayınız.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Ai Weiwei Mardin’de Sergisine Ev Sahipliği
Yapıyor
Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin
Kent Müzesi, çağdaş sanatın en etkin ﬁgürlerinden Ai Weiwei’in kişisel sergisini ziyaretçileriyle
buluşturuyor. Ai Weiwei Mardin’de sergisi, Çinli sanatçının hem hayat hikayesinden hem de el sanatları
geleneği ve sanat tarihi yaklaşımından izler taşıyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer
alan Ai Weiwei Porselene Dair sergisinden yapılan özel bir seçkiyle sanatseverle buluşan sergi, Ai Weiwei’in
içinde bulunduğu çağa dair mesajını geleneksel Çin el sanatı aracılığıyla aktararak, ziyaretçilerine zamanın
paradokslarına dair bir bakış açısı sağlıyor. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitimin Hünerli Elleri Ulusal Fotoğraf
Yarışmasının Başvuruları Başladı
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) tarafından düzenlenen, eğitimin insana ve topluma
kazandırdıkları konulu Eğitimin Hünerli Elleri fotoğraf yarışmasının başvuruları açıldı. Okul eğitiminin yanı
sıra, eğitim hayatının her kademesi; esnaf, zanaatkâr, sanatçı gibi eğitim ve kültürün kesişimiyle varlığını
sürdüren mesleklerin de konuya dahil edilebileceği yarışma, görüntüleme ve fotoğraf sanatının anlatım
gücü ile evrensel dilini kullanarak eğitime, kültüre ve sanata destek olmayı amaçlıyor. Son başvuru tarihi
10 Ekim 2018 olarak belirlenen yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

