Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İktisadi İşletmesi Bulunan Dernek, Vakıf ve Sendikaların VERBİS’e Kayıt
Yükümlülüğüne İlişkin Kararı Yayımlandı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul), kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunan vakıf, dernek ve sendikaların Veri Sorumluları
Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kararını (Kurulun 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik
02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı) değiştiren Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV 2021 Yılı Mütevelliler Heyeti Toplantısı
Gerçekleşti
TÜSEV 2021 Yılı Mütevelliler Heyeti Toplantısı 18 Haziran Cuma
günü, Sabancı Vakfı ev sahipliğinde Sabancı Center, Hacı Ömer
Sabancı Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıda, 2020 senesinde
COVID-19 sebebiyle yapılamayan Mütevelliler Heyeti toplantısının
ve 2020 senesi toplantısının gündemi bir arada değerlendirildi.
Toplantıda 2019 ve 2020 yılları ibra edildi, 2021 çalışma
programıyla tahmini bütçesi sunularak kabul edildi ve TÜSEV
Temsilciler ve Denetim Kurulları için seçimler yapıldı. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Yeni Üyelerimiz: Ege Orman Vakfı, Hasan
Faydasıçok Eğitim Vakfı, Kadın Adayları Destekleme
Derneği, Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Ege Orman Vakfı, Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı, Kadın Adayları
Destekleme Derneği (KA.DER) ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı 2021 yılı
Mütevelliler Heyeti toplantısında TÜSEV üyeleri arasına katıldı.
Orman alanlarının verimli şekilde kullanılarak sürdürülebilirliğinin
sağlanması, orman yangınları, arazi bozulumu, çölleşme, sel
havzası iyileştirme, iklim değişikliği, biyo-çeşitliliğin korunması,
kırsal kalkınma, düşük karbon salımı teknolojilerinin adaptasyonu,
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması için
projeler, uygulamalar ve eğitimlerle kamu farkındalığının artırılması
için çalışan Ege Orman Vakfı’yla ilgili detaylı bilgiye buradan,
özgüveni yüksek, güçlü, ülkeye değer katan, fark yaratan, üreten,
sosyal sorumluluk bilincine sahip genç kadınların yetiştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Hasan Faydasıçok
Eğitim Vakfı’yla ilgili detaylı bilgiye buradan, kadınların her alanda
eşit olarak temsil edilmelerini savunan, toplumu ve bireyleri
ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar
organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak
kabul ederek çalışmalarını sürdüren KA.DER ile ilgili detaylı bilgiye
buradan ve Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar
yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkânlar
sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu doğrultuda
eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak
amacıyla çalışan Suna ve İnan Kıraç Vakfı’yla ilgili detaylı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.

Paydaş Görüşü Toplantılarımız Devam Ediyor
TÜSEV’in daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplum hedeﬁyle
hayata geçirdiği çalışmaların etkisini artırmak amacıyla düzenlediği
paydaş görüşü toplantıları sürüyor. Bu kapsamda 3 Haziran
tarihinde alandan uzmanların katılımıyla gerçekleşen toplantıda
ﬁlantropi kavramının Türkiye’de yaygınlaşması ve daha anlaşılabilir
kılınması için yapılabilecekler uluslararası değerlendirmeler ve yerel
bağlam çerçevesinde tartışıldı. Bir diğer paydaş görüşü
toplantısıysa 7 Haziran tarihinde gerçekleşti. Saha çalışmasına
2021 senesi içinde başlanacak olan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık
ve Hayırseverlik Raporu 2022 için düzenlenen toplantıda 2020 yılı
içinde bireysel bağışçılık pratiklerine etki ettiği düşünülen konular
tartışılarak raporda derinleşilmesi önerilen konular hakkında
görüşüldü.

TÜSEV #GivingTuesday Küresel Zirvesine Katıldı
İlk defa 2020 yılında TÜSEV’in ülke liderliğinde #PaylaşmaGünü
adıyla Türkiye’de gerçekleştirilen, dünyada bağışçılığın kutlandığı
ve teşvik edildiği #GivingTuesday kampanyasının Küresel Zirvesi
22-24 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak
gerçekleştirildi. Zirvede, ﬁlantropist MacKenzie Scott tarafından 7
milyon dolar hibe alan #GivingTuesday’in gelecek dönem stratejisi
hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu, uygulayıcı ülkelerin
kampanya süreçleri hakkında vaka analizleri sunuldu ve bu sene 30
Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek kampanyalar için ﬁkir
alışverişinde bulunuldu. Kampanyanın Türkiye uygulaması olan
#PaylaşmaGünü hakkında ayrıntılı bilgi almak için buraya,
#GivingTuesday’le ilgili ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Haziran Ayın Çevirisi Yayımlandı
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 Haziran ayı çevirisi yayımlandı. Her ay uluslararası bir
yayının Türkçeye kazandırıldığı serinin Haziran ayında, orijinali
Alliance Magazine’de yayımlanan, Yerel Bağışçılığın İnşası Güç
Dengelerini Değiştirmenin Merkezinde başlıklı yazıya yer verildi.
Ayın Çevirisi’ni okumak için tıklayınız.

TÜSEV E-Gönüllü’nün Düzenlediği Hadi 1 STK
Tanıyalım’a Konuk Oldu
TÜSEV, dijital gönüllü yönetim sistemi ve teknoloji iş birlikleri ile
sivil toplum faaliyetlerinin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayan Egönüllü tarafından düzenlenen Hadi 1 STK Tanıyalım isimli
programa konuk oldu. 3 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen
yayında TÜSEV ekibinden Birce Altay, TÜSEV’in çalışmaları,
COVID-19’un STK’lara etkisi ve TÜSEV’in gelecek dönemde hayata
geçirmeyi planladığı çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Yayını izlemek için tıklayınız.

Charities Aid Foundation
Dünya Bağışçılık Endeksi 2021
Raporu Yayımlandı
Charities Aid Foundation (CAF)
tarafından hazırlanan Dünya
Bağışçılık Endeksi (World
Giving Index) 2021 yılı raporu
yayımlandı. Dünya genelinde
114 ülkeden bağışçılık
alanından önemli veriler
içeren raporda, ülkelerin
bağışçılık skoru; tanımadığı bir
kimseye yardım etme, sivil
toplum kuruluşlarına bağış
yapma ve gönüllülük için
harcanan zaman üzerinden
ölçülüyor. 2020 yılında
toplanan veriler
doğrultusunda Dünya
Bağışçılık Endeksi 2021’in ilk
sırasında Endonezya yerini
korurken, ikinci sırada Kenya
ve üçüncü sırada Nijerya yer
alıyor. Bir önceki raporla
kıyaslandığında Türkiye’nin
genel sıralamada 131’den
78’e yükseldiği çalışmayı
incelemek için tıklayınız.

Öğretmen Ağı Değişim Elçileri
Yaz Buluşması Gerçekleşti
TÜSEV’in partnerleri arasında
yer aldığı bu yıl beşincisi
düzenlenen Öğretmen Ağı
Değişim Elçileri Yaz Buluşması
29 Haziran-3 Temmuz tarihleri
arasında çevrim içi
gerçekleşti.
#NasılÖğretmenOlunur teması
ile gerçekleşen ve öğretmen
itibarına odaklanılan Yaz
Buluşması’nda çeşitli illerden,
farklı branş ve kademelerden
yüzlerce Değişim Elçisi,
Öğretmen Ağı paydaşları ve
Destekçi Vakıﬂar bir araya
geldi. Yaz buluşması hakkında
ayrıntılı bilgi için buraya,
etkinlik kaydını izlemek için
buraya tıklayınız.

Avrupa Vakıﬂar Merkezi
(European Foundation CenterEFC) Yıllık Konferansı
Viyana’da Gerçekleşecek
Avrupa Vakıﬂar Merkezi
(European Foundation Center
- EFC) tarafından düzenlenen
Yıllık Konferans 18-20 Ekim
tarihleri arasında Viyana’da
gerçekleşecek. Krizden
Fırsata: Filantropi
Sürdürülebilir Değişimi Nasıl
Hızlandırabilir? temasıyla
gerçekleşecek konferansta
İklim, Demokrasi, Filantropi ve
Topluluk ana başlıklarında
oturumlar düzenlenecek.
Uzmanlar tarafından
yürütülecek konferansta
ayrıca Kültür, Dijital Ajanda,
Eğitim ve Sivil Katılım alt
başlıklarında konular ele
alınacak. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

İsveç İstanbul
Başkonsolosluğu Proje Çağrısı
Devam Ediyor
Türkiye ve İsveç arasındaki iş
birliğini güçlendirmek
amacıyla faaliyet gösteren
Türk-İsveç Kalkınma İş Birliği
Birimi’nin yeni dönem proje
başvuru çağrısı yayımlandı.
2022 yılı için hedeﬂenen proje
başlıklarında; insan hakları
özellikle ifade özgürlüğü ve
demokratik katılım ve hesap
verebilirliği ilerletmeye
yönelik çalışmalar, kadınların
ve kız çocuklarının her
düzeyde ve her alanda karar
alma süreçlerine katılımını ve
etkisini artırma ve sosyal
kutuplaşmaya ve ayrımcılığa
karşı çoğulcu bir sivil toplumu
güçlendirme, gençlerin
demokratik katılımı için
fırsatlar yaratılması ve
işyerinde işçi haklarının ve
insan haklarının
güçlendirilmesi çalışma
konuları yer alıyor. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Ege Orman Vakfı Sürdürülebilir Diyalog Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleşti
Ege Orman Vakfı’nın ortakları arasında yer aldığı Sürdürülebilir Diyalog (Continued Dialogue, Closer to
Europe) Projesi’nin açılış toplantısı İzmir Karşıyaka’da Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.
15-18 yaş aralığındaki gençler, uzmanlar ve eğitimcilerle birlikte çalışılacak proje kapsamında, çevre ve
enerji konularında yenilikçi eğitim materyallerinin yer aldığı tamamlayıcı dijital bilgi sağlama platformu ve
mobil uygulama oluşturulacak. AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu 6.Dönem (CSD-VI) Hibe
Programı kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye, Almanya ve Polonya’dan ortakların ve iştirakçilerin yer
aldığı proje hakkında bilgi için tıklayınız.

Faydasıçok Vakfı Dördüncü Dönem Kapanış Programı Gerçekleşti
2020-2021 yılı Faydasıçok Vakfı Dönem Kapanış Programı vakfın öğrencileri, mentorleri, Faydasıçok
Holding çalışanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla ve Prof. Dr. Acar Baltaş’ın Hayatın Hakkını
Vermek konulu semineriyle 10 Haziran tarihinde gerçekleşti. Faydasıçok Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Selcen Faydasıçok’un program kapsamında gerçekleştirdiği sunumda 2020-2021 eğitim döneminde
yürütülen Faydasıçok Akademi eğitimleri, mentörlük ve koçluk programı, staj ve istihdam desteği gibi
konular değerlendirildi ve vakfın 2020-2021 eğitim dönemi çalışmaları hakkında genel bilgiler paylaşıldı.
Vakıf çalışmaları hakkında ayrıntı bilgi almak için buraya, programın canlı yayın kaydını izlemek için buraya
tıklayınız.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği 14. Gönülden Ödüller Başvuruları Devam Ediyor
2007 yılından bu yana Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından Türkiye’de özel sektör kurumları
ve çalışanlarının gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark
yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla verilen Gönülden Ödüller’in yeni dönem başvuruları 16
Temmuz tarihine kadar devam ediyor. Bu yıl 14. kez düzenlenecek ve dört farklı kategoride ödüllerin
verileceği Gönülden Ödüller hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’ndan Yeni Dönemde Hibe Desteği Alacak Projeler Açıklandı
Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını desteklemek
misyonuyla çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı’nın, 15 yıldan bu yana yürüttüğü Hibe Programları
kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları (STK) belli oldu. 15 yıldır kesintisiz hibe
desteği veren tek vakıf olan Sabancı Vakfı’nın verdiği destekler bu yıl 32 Milyon TL’ye ulaşacak. Destek
verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir
Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yaptığı değerlendirmeyle
belirlendi. Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplum anlayışının güçlenmesine
olanak sağlamak amacıyla bu yıl 7 projeye hibe verecek. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Tarafından Kurulan Pera Müzesi 16. Yılını Kutluyor
Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından nitelikli ve geniş ölçekli kültür-sanat hizmeti vermek amacıyla kurulan
Pera Müzesi 16. yılını kutluyor. Yaklaşık 12 bin parça eseri barındıran üç önemli koleksiyon, 100’den fazla
uluslararası sergi, 500’den fazla etkinlikle bugüne kadar ﬁziksel ortamda 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi
ağırlayan Pera Müzesi, dijital sergileri ve etkinlikleriyle tüm Türkiye’ye ve dünyaya sesleniyor. Suna ve İnan
Kıraç Vakfı’nın Oryantalist Resim, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri ve Kütahya Çini ve Seramikleri
koleksiyonlarını sergileyen ve dünyanın önde gelen sanat kurumlarıyla iş birliği yapan Pera Müzesi
hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

