Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021
Raporu 14 Nisan’da Yayımlanıyor

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi
Kapsamındaki Çalışmalarımız Devam Ediyor

Türkiye’de bireysel bağışçılık alanındaki gelişmeleri ve değişimleri
ortaya koyan Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021 Raporu, 14
Nisan’da 10:00-12:00 saatleri arasında düzenlenecek çevrim içi
tanıtım toplantısında yayımlanacak. Koç Üniversitesi Sivil Toplum
ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve
Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç tarafından hazırlanan ve bireysel
bağışçılık alanındaki eğilimler, bağış yapılırken dikkate alınan
noktalar ve bağış yapma motivasyonları gibi birçok konunun ele
alındığı raporun tanıtım toplantısı kapsamında rapordan öne çıkan
veriler sunulacak ve sonuçların tüm katılımcılarla birlikte
değerlendirileceği bir oturum gerçekleşecek. Toplantıya katılım için
www.tusev.org.tr adresini veya sosyal medya hesaplarımızı takip
edebilirsiniz.

Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen ve Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi Derneği (STGM) ile birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme
Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında STGM ekibi ile
İstanbul’da 17 Mart tarihinde bir araya geldik. Proje faaliyetleri
kapsamında hazırlayacağımız raporlar için izleme çerçevesi üzerine
değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda ayrıca alandaki
çeşitli izleme yöntemlerini birlikte inceledik ve raporlar kapsamında
yoğunlaşılacak başlıklarda kullanılabilecek farklı izleme
mekanizmalarına dair ﬁkir alışverişinde bulunduk.

Katkı Sağladığımız Küresel Filantropi Endeksi 2022
Yayımlandı
#GivingTuesday Etkinliğine Katıldık
TÜSEV olarak Türkiye’de #PaylaşmaGünü adıyla uyguladığımız
#GivingTuesday’in düzenlediği etkinlikte ekibimizden Birce Altay
konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye, Karayipler, Kolombiya, Amerika
Birleşik Devletleri ve Singapur’dan kadınların liderlik ettiği
#GivingTuesday hareketinin konuşulduğu etkinlikte Birce Altay
Türkiye’deki bağışçılık, dayanışma ve paylaşma örneklerinden
bahsetti.

Filantropi Kuruluşları Entegre
Çevrim İçi Platform Oluşturdu
Avrupa’nın önde gelen yedi
ﬁlantropi organizasyonu bir
araya gelerek, Ukrayna’da
savaştan etkilenen ﬁlantropi
kuruluşlarını, inisiyatiﬂeri ve
yararlanıcıları bir araya
getiren entegre, çevrim içi iki
farklı platform oluşturdu.
Oluşturulan platformlar
aracılığıyla kaynaklar üzerinde
bilgi güncellemesi, yapılan
taahhütlerin takibi, ihtiyaçlara
cevap verme ve iletişim
yönlendirmesinin sağlanması
amaçlanıyor. Filantropi
organizasyonlarının
çalışmalarına yönelik olarak
hazırlanan platformu
incelemek için buraya, STK’lar
ve inisiyatiﬂerin çalışmalarına
yönelik hazırlanan platform
içinse buraya tıklayınız.

Avrupa Parlamentosu Kâr
Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
için Mevzuatı Uyumlu Hale
Getirmeyi Amaçlayan
Tavsiyeleri Kabul Etti
Avrupa Parlamentosu, 17
Şubat 2022 tarihinde, Avrupa
Birliği (AB) ülkeleri genelinde
kâr amacı gütmeyen
kuruluşlarla ilgili mevzuatı
uyumlu hale getirmeyi ve
ortak bir Avrupa Dernekler
Tüzüğü amaçlayan tavsiye
raporunu oy çokluğuyla kabul
etti. Onaylanan bu
tavsiyelerle, yasal boşluğu
dolduran bir tüzük ve kâr
amacı gütmeyen kuruluşların
faaliyetlerini engellenmeden
sürdürebilmelerini garanti
altına alacak, sivil alan için
standartlar belirleyen bir
düzenlemenin hazırlanması
talep edildi. Raporun ardından
Avrupa Komisyonu’nun bir
yasa tekliﬁ hazırlaması
bekleniyor. Ayrıntılı bilgi için
buraya tıklayınız.

Indiana University Lilly Family School of Philanthropy tarafından
hazırlanan ve TÜSEV olarak Türkiye bölümüne katkı sağladığımız
Küresel Filantropi Ortamı Endeksi 2022 (Global Philanthropy
Environment Index 2022) yayımlandı. 91 ülkede ﬁlantropi ortamının
2018-2020 yılları bazında karşılaştırmalı olarak sunulduğu raporda,
bağışçılığı ilgilendiren politikalar ile yasal, mali ve kurumsal
faktörlerin yanı sıra bağış yapma eğilimlerini etkileyen sosyal ve
kültürel sebeplere de yer veriliyor. Ayrıca ﬁlantropi ve bağışçılığın
gelişmesini etkileyebilecek vergi uygulamalarının da incelendiği,
İngilizce dilindeki raporu okumak için tıklayınız.

Yerel Projeler Hibe Programı
Başvuruları Devam Ediyor
CultureCivic-Kültür Destek
Sanat Programı kapsamında
yürütülen, Türkiye’nin daralan
sivil alanında hoşgörü,
ayrımcılık karşıtlığı, ifade
özgürlüğü ve demokratik
süreçlerin teşvik edilmesi
hedeﬁyle, kültür-sanat
alanında projeler üreten
STK’lara, inisiyatif, girişim,
kolektif ve aktivistlere fon
sağlayarak alanın
demokratikleşmesine katkıda
bulunmayı amaçlayan Yerel
Projeler Hibe Programı'nın
ikinci açık çağrı dönemi için
başvurular başladı. Diyaloğu
teşvik eden, sosyal sorunları
mercek altına alan kültürel
projelere kapsamlı ve esnek
bir yapıda fon sağlamanın
hedeﬂendiği fon kapsamında
başvurular 11 Nisan tarihine
kadar devam ediyor. Ayrıntılı
bilgi almak için tıklayınız.

Sivil Toplum İhtiyaç ve
Motivasyon Araştırması
Raporu Yayımlandı
Sivil Toplum ve Medya
Çalışmaları Derneği, Sivil
Toplumun Geleceği Projesi
kapsamında hazırladığı Sivil
Toplum İhtiyaç ve Motivasyon
Araştırması Raporu’nu
yayımladı. Sivil toplum
kuruluşlarının mevcut
durumunun farklı başlıklarda
değerlendirildiği raporda,
sorunların saptanması,
kapasitenin geliştirilmesi, etki
gücünün artırılması,
farkındalık yaratılması ve
çözümlerle birlikte gelecek
perspektiﬁ sunulması
amaçlanıyor. Ayrıntılı bilgi ve
raporu okumak için tıklayınız.

Mavi İklim Elçileri Projesi Hayata Geçirildi
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve WISTA Türkiye
(Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği), dünyada giderek artan iklim değişikliği
olaylarına dikkat çekmek ve çevresel sorunlara yönelik kadın denizcilerin öncülüğünde sürdürülebilir
çözümler geliştirmek amacıyla Mavi İklim Elçileri Projesi’ni hayata geçirdi. Denizcilik sektöründe kadın
çalışanların önemini vurgulamak amacıyla Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 16 Mart Çarşamba
günü gerçekleşen basın toplantısında denizci kadınların deneyimi, gücü ve önderliği ile gelecek nesillere
suları ve denizleri masmavi bırakma hedeﬁne dikkat çekildi. Proje hakkında ayrıntılı bilgi almak için
tıklayınız.

Faydasıçok Vakfı Sedefteki İnciler Projesi ile Ödül Kazandı
Faydasıçok Vakfı 5 yıldır yürüttüğü Sedefteki İnciler Projesi ile Kadın Dostu Markalar Platformu’nun
“Farkındalık Ödülleri”nde bu yıl ödül almaya hak kazandı. Eğitimde cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumu
bilinçlendirme ve kız çocuklarını özellikle mühendislik alanına cesaretlendirme ﬁkriyle oluşturulan proje
kapsamında mühendislik bölümlerinde okuyan kız öğrencilerin 21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatılmış olarak
iş hayatına başlayıp özgüveni yüksek birer lider olmaları için çalışmalar yürütülüyor. Vakıf, proje süreci
boyunca desteklerini sunan Faydasıçok Holding ve tüm çalışanlarına, gönüllülerine ve tüm hayal
ortaklarına teşekkür ettiğini belirterek bu alanda çalışmaya devam edeceğini belirtiyor. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

İKSV İstanbul Film Festivali Programı Açıklandı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 41'incisi 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek
İstanbul Film Festivali Programı açıklandı. Dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta
yönetmenlerin son ﬁlmleri, yeni keşiﬂer ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı
ﬁlmden oluşan festival programı kapsamında 12 günde, 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin ﬁlmleri
gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla
gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak. Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Bu Birinciliği Kabul Etmiyoruz! Birlikte Çalışalım #sonuncuolalım
Sabancı Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayınladığı ﬁlmde, “Ne eğitimde ne istihdamda (NEET)” yer
alan genç kadınların sorununa dikkat çekiyor. En yüksek NEET oranı ile Türkiye’nin Avrupa’da ilk sırada yer
aldığına vurgu yapan ﬁlm, bu sorunu gündeme getirmek amacıyla Sabancı Vakfı’nın destekleriyle hayata
geçen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesini anlatıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
Türkiye’de kadınlar ve kız çocukları için çalışmalar gerçekleştiren Sabancı Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde yayınladığı ﬁlm ile ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınları odağına aldı. Film
kısa sürede dijitalde; 44 Milyon gösterim, 22 Milyon erişim, 4.2 Milyon izlenme elde etti. Ayrıca 38’den
fazla ünlü isim, gazeteci ve STK kurumları tarafından da paylaşıldı. İzlemek için tıklayınız.

2 Nisan Günü Türkiye’de Kırmızı Işık Yakılacak
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan Mavi Işık
Yak Kampanyası’nın 2009 yılından beri Türkiye elçisi olan Tohum Otizm Vakfı bu yıl otizm farkındalığını
kabullenişe çevirme yolunda büyük ve önemli bir adım atarak "Otizme Kırmızı Işık Yak" diyecek. Bu çağrı
ile tüm Türkiye’de ikonik yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak, insanlar kırmızı giyecek ve sosyal medya
hesapları üzerinden #otizmekırmızıışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar verilecek. Ayrıntılı bilgi almak
için tıklayınız.

