Yeni Vakıﬂar için Asgari Kuruluş Mal Varlığı Limiti Açıklandı
Vakıﬂar Genel Müdürlüğü 2022 yılında kurulacak yeni vakıﬂarın asgari kuruluş mal varlığı limitini 90 bin TL olarak belirledi. Ayrıntılı bilgi ve
ilgili karara ulaşmak için tıklayınız.

PexBülten’e Katkı Sağladık

Destekle Değiştir Çevrim İçi Projeleri Ne Aşamada?

Philanthropy Europe Association tarafından her ay hazırlanan ebültene TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan'ın, Hemofarm
Foundation’dan Suzana Djordjevic ile birlikte kaleme aldığı “2021’in
Yansımaları ve 2022 İçin Umutlar” başlıklı yazısıyla katkı sağladık.
COVID-19 ile birlikte olağan dışı gelişmelerin yaşandığı 2021’de
eşitsizliklerin özellikle aşılama konusundaki sorunların arttığına,
iklim değişikliği etkilerinin kötüleştiğine, pandemi dönemi
uygulamalarının iyi olma hali ve akıl sağlığına etkilerine,
demokratik uygulamaların geriye düştüğü ve sivil toplum için alanın
daraldığına değinilen yazıda, 2022 yılında sivil toplumun ve
ﬁlantropinin bu problemlerin üstesinden gelmeye devam etmesi
vurgulanıyor. Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan Giving Circle
modelinden, The Funding Network’ün teknik desteği ile kültürel
ihtiyaçlara ve eğilimlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığımız Destekle Değiştir’in 27 Mayıs 2021
tarihinde ilk kez çevrim içi düzenlenen etkinliğinin güncelleme
raporunu yayımladık. Etkinliğe katılan Altyazı Sinema Derneği,
Hayat Sende Derneği ve Yeryüzü Derneği’nin etkinlikten sonraki altı
ayda kaydettikleri gelişmeleri paylaştıkları güncelleme raporuna
buradan ulaşabilirsiniz.

İklim Krizi ve Filantropi: Gelişmeler, Roller ve
İlişkiler Etkinliği Toplantı Notları Yayında
Öğretmen Ağı Bloğuna Katkı Sunduk
Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve
kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve iş birliği ağı
olan Öğretmen Ağı’nın bloğuna Aralık ayında katkı sağladık. TÜSEV
ekibinden Birce Altay’ın kaleme aldığı Yan Yana Durabilmek Bir
Arada Olabilmek başlıklı yazı 30 Kasım 2021’de Türkiye’de ikinci
kez kutlanan #PaylaşmaGünü’nde gerçekleşen çalışmalar ve sivil
toplum kuruluşlarının bir araya gelerek ortaya çıkardıkları
dayanışma örneğine odaklanıyor. Yazının tamamını okumak için
tıklayınız.

TÜSEV olarak ﬁlantropi ve sivil toplum alanlarında çalışan
uzmanların bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması amacıyla
başlattığımız Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor serisi kapsamında
17 Kasım tarihinde düzenlediğimiz İklim Krizi ve Filantropi:
Gelişmeler, Roller ve İlişkiler etkinliğinin toplantı notlarını
yayımladık. 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’ün iklim krizi ile mücadelede
ﬁlantropi alanındaki gelişmeleri, sivil toplum aktörlerinin
çalışmalarını, farklı paydaşların sivil toplum ve ﬁlantropiyle kesişen
alanlardaki gündemlerini değerlendirdiği toplantının notlarını
okumak için tıklayınız.

STOK Erişime Açıldı
Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi’nin (STGM) Sivil
Toplum Kapasite Güçlendirme
Merkezi projesi kapsamında
Türkiye’de sivil toplum
örgütleri için
geliştirdiği çevrim içi öğrenme
platformu Sivil Toplum Okulu
(STOK) genel erişime açıldı.
Sivil toplum kuruluşu
üyelerinin, temsilcilerinin,
gönüllülerinin ve bu
platformdan yararlanmak
isteyen herkesin erişimine
açık olan STOK’ta Herkese
Lazım Dersler, Herkes Plan
Sever, Herkes Dijital Sever,
Büyüyen Örgütler, Savunucu
Örgütler dersleri yer alıyor.
Her dersin sonunda bitirme
rozetinin alındığı STOK’ta dört
rozete ulaşıldığı zaman kurs
tamamlanıyor. STOK hakkında
ayrıntılı bilgi almak için
tıklayınız.

Charities Aid Foundation
Birleşik Krallık Bağışçılık
Raporu 2021’i Yayımladı

Hayat Sende Derneği
Alternatif Bakım Veri Tabanını
Yayımladı

Charities Aid Foundation (CAF)
tarafından hazırlanan ve
bağışçılık davranışlarının geniş
kapsamlı bir araştırması olan
Birleşik Krallık Bağışçılık
Raporu 2021 yayımlandı.
Birleşik Krallık’taki bireysel
bağışçılığın dört farklı
bölümde incelendiği rapor ne
kadar insanın ne kadar bağış
yaptığı, hangi alanlara bağış
yapıldığı, alanlara göre bağış
miktarları ve bağış yapma
sıklığı gibi çeşitli veriler de
içeriyor. 2020 yılında
yayımlanan Birleşik Krallık
Bağışçılık COVID-19 Özel
Raporu’ndaki (UK Giving
Covid-19 Special Report)
incelemenin devamı
niteliğinde olan raporda aylık
çevrim içi düzenlenen
görüşmeler ve salgın
yasaklarının kalkmaya
başlamasıyla birlikte yapılan
güncel anketler yer alıyor.
Ayrıca uzun dönem analizlerin
ve 2016 yılından aylık
verilerin de yer aldığı İngilizce
dilinde yayımlanan raporu
okumak için tıklayınız.

Hayat Sende Derneği, koruma
altında yetişen çocuk, genç ve
korumadan ayrılan bireyler
alanında izleme ve
savunuculuk yapılması
amacıyla oluşturulan
Alternatif Bakım Veri Tabanı’nı
açtı. Çocuk koruma sistemi
içinde farklı özellik ve
ihtiyaçları bulunan çocuk ve
gençlerin görünürlüğünün
artırılmasının, ihtiyaçlarının ve
sorunlarının öne çıkarılmasının
hedeﬂendiği veri tabanı
aracılığıyla, Türkiye’de çocuk
koruma sistemine ilişkin
izleme ve raporlama yapılıyor.
Ayrıntılı bilgi almak ve veri
tabanındaki istatistikleri,
raporları ve mevzuatı
incelemek için tıklayınız.

Blueprint 2022 Raporu
Yayımlandı
Stanford University Center on
Philanthropy and Civil
Society'de Kıdemli Araştırmacı
olan Lucy Bernholz'un
hazırladığı Philanthropy and
Digital Civil Society: Blueprint
2022 (Filantropi ve Dijital Sivil
Toplum: Kılavuz 2022) raporu
yayımlandı. Filantropi ve
dijital sivil toplum alanındaki
mevcut duruma dair bir
değerlendirmenin yapıldığı
raporda ayrıca gelecek
dönemde alandaki
dinamiklerin hangi yönde
değişebileceğine dair
öngörüler ve sene içinde
alanda yoğunlukla gündem
olması beklenen başlıklar da
yer alıyor. İngilizce dilinde
hazırlanan raporun tamamını
incelemek için tıklayınız.

AÇEV Okuyan Bir Gelecek Platformu’nda 7 Bin Çocuk Kitaplarına Kavuştu
Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) 23 Nisan'da hayata geçirdiği ve çocuklara erken yaşlardan itibaren
kitap okumanın önemi konusunda toplumda farkındalık yaratılmasının hedeﬂendiği Okuyan Bir Gelecek
Platformu’nda 7 bin çocuk kitaplarına kavuştu. Platform'da AÇEV'in erken çocukluk uzmanlarının seçtiği
nitelikli çocuk kitaplarına ünlü sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar ses veriyor. Okunan her kitapla birlikte,
çocuklar yeni kelimeler öğreniyor; dil ve düşünme becerileri gelişen çocuklar okuma yazma dönemine
daha hazır hale geliyor. Platform üzerinden yapılan bağışlar ile kitaplara erişimi olmayan çocuklar Okuyan
Bir Gelecek setleriyle buluşuyor. Fazıl Say’ın müziklerini üstlendiği proje hakkında ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

İKSV’nin “Dünyalılar! Sanat Gezegeni İyileştirebilir mi?” Podcasti Ödül Kazandı
İKSV’nin oyuncu Yiğit Özşener’in ev sahipliğinde yayımladığı “Dünyalılar! Sanat Gezegeni İyileştirebilir
mi?” başlıklı podcast serisi Power Podcast Ödülleri 2021’de En Güçlü Sanat Podcasti ödülünü kazandı. 4
Aralık Cumartesi günü Power Media Center’da gerçekleştirilen ve PowerApp üzerinden canlı yayınlanan
törende ödül alan podcast serisi, İKSV’nin Kültür Politikaları Çalışmaları’nın yayımladığı Ekolojik Dönüşüm
için Kültür ve Sanat raporundan yola çıkıyor. 10 bölümden oluşan seride Yiğit Özşener, sinemadan
edebiyata, tiyatrodan dijital sanata farklı alanlardan konuklarıyla gezegenin geleceği üzerine sohbet
ediyor, ekolojik krizin sebep ve sonuçlarına kültür ve sanatın yaratıcı gücüyle yeni açılardan bakıyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Projesi’nin Paydaşları Avrupa Yerel
Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı İmzaladı
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) tarafından yürütülen, Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel
Demokrasi Ajansı’nın (ALDA) ortağı olduğu ve Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Yerel
Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz Projesinin açılış toplantısı gerçekleşti. Projede yer alan
belediyelerin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Kongresi’nin (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek
Eşitliği Şartı’nı imzaladığı ve 12 ay sürecek projede söz konusu şart rehberliğinde belediye personelini, sivil
toplum temsilcilerini ve vatandaşları kadın erkek eşitliği konusunda güçlendirmesi ve eşit vatandaşlık
konusunda farkındalığı arttırması hedeﬂeniyor. Projede yer alan tüm belediyelerin katılımıyla gerçekleşen
çevrim içi imza töreninde; Adalar (İstanbul), Ahmetbey (Kırklareli), Ardahan, Bayraklı (İzmir), Burdur, Çine
(Aydın), Çukurova (Adana), İmranlı (Sivas), İzmit (Kocaeli), Kırklareli, Ovacık (Tunceli), Tuzlukçu (Konya) ve
Yenişehir (Mersin) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalayan belediyeler arasında yer
aldılar. KA.DER çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Maya Vakfı Muğla Orman Yangınları Öncesi Bilinçlendirme Çalışmaları Raporu
Yayımlandı
Maya Vakfı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Afet ve Acil
Durum-Afetlerle Başa Çıkma Programı kapsamında yangından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen çocuk,
genç ve yetişkinlere psikososyal destek hizmeti vermek üzere 1-4 Kasım 2021 tarihleri arasında Muğla’da
gerçekleşen saha çalışmasının raporunu yayımladı. Raporda, yetişkinler için psikoeğitim oturumları, kamu
personeli için grup çalışmaları ve çocuk/gençlerle sanat terapisi ve ekoterapi temelli psikososyal destek
aktivitelerinin gerçekleştiği saha çalışmasının çıktıları özetleniyor. Raporu okumak için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın 14. Uluslararası Filantropi Semineri Pandemi Sonrası Dünyada
Filantropinin Rolü Konusuna Odaklanarak Geleceğe Işık Tuttu
Sabancı Vakfı’nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan
Uluslararası Filantropi Semineri, 14. yılında ﬁlantropinin pandemi sonrası dönemdeki rolünü ve
yönelebileceği yeni yaklaşımları mercek altına aldı. Tüm dünya pandemi ve afetlerle dolu zor bir
dönemden geçerken hangi konuların daha fazla önem kazandığı, nerelerde yeni mücadele alanlarının
ortaya çıktığından hareketle bu yıl, ‘Pandemi Sonrası Dünyada Filantropinin Rolü’ başlığında gerçekleşen
seminer, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde 14 Aralık Salı günü Sabancı
Vakfı’nın YouTube hesabında yayınlandı. Gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, rol ve sorumlulukların
yeniden sorgulandığı bu dönemde Filantropi Semineri’nin başlığını da ‘Pandemi Sonrası Dünyada
Filantropinin Rolü’ olarak belirlediklerini aktaran Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı:
“Hayalini kurduğumuz adil, kapsayıcı dünya ile bugünümüz arasındaki fark büyüyor. Bu uçurumu
kapatmada ﬁlantropiye büyük rol düşüyor.” dedi. İzlemek için tıklayınız.

