
Derneklerin Beyanname ve Bildirimlerinin Verilmesi ile Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesine İlişkin
Duyuru

17.11.2020 tarihli 31307 sayılı resmî gazetede yayımlanan 7256 sayılı kanunla yapılan değişikliğe istinaden, derneklerin beyanname ve
bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre, İçişleri Bakanlığı’nın oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar
uzatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi Konulu Genelge kapsamında koronavirüs salgınında
yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dâhil) 3 ay süreyle tekrar ertelendiği belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

#PaylaşmaGünü 1 Aralık'ta Türkiye'de İlk Kez
Kutlandı

Türkiye’de ilk kez bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel
yönetimlerin, eğitim kurumlarının, özel sektörün ve daha pek çok
paydaşın katılımıyla düzenlenen #PaylaşmaGünü'nde bağışçılık
ve gönüllülük 1 Aralık Salı günü kutlandı. Cömertliğin küresel çapta
kutlandığı #GivingTuesday kampanyasının Türkiye uygulaması olan
ve TÜSEV’in ülke koordinatörlüğünü üstlendiği #PaylaşmaGünü’nün
ilk uygulama senesinde 92 kurum ve kuruluşun yanı sıra çok sayıda
birey toplumsal bir sorunun çözümüne katkı sunabilmek için
çevrelerini paylaşmaya davet ettiler. Ayrıntılı değerlendirme raporu
önümüzdeki aylarda paylaşılacak olan #PaylaşmaGünü ile ilgili bilgi
için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Sekizinci
Dönemi Başlıyor

TÜSEV’in, Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılından bu
yana, filantropi ve bağışçılık alanlarında bilgi ve becerilerini
geliştirip alanın gelişimine katkı sunmak isteyen sivil toplum
kuruluşu çalışanlarına yönelik olarak yürüttüğü Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın sekizinci dönemi başvuruları
başladı. Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek yedi
eğitim modülü kapsamında; bireysel ve kurumsal bağışçılık, bağışçı
ilişkileri, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel mevzuat gibi
konularda uzmanların paylaştıkları pratik bilgilerden faydalanılacak.
Son başvuru tarihi 21 Aralık olan ve bu yıl 20 katılımcının yer
alacağı program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV Dünya Gönüllüler Günü Yayınına Konuk Oldu

TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan, Ulusal Gönüllülük Komitesi ve
Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye tarafından düzenlenen 5
Aralık Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği kapsamında düzenlenen
canlı yayına konuk oldu. Gönüllülük Konusunda Kamu ve STK İş
Birliği başlıklı panelde konuşmacı olan Kotan, gönüllülük konusunda
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkiye dair
görüş ve önerilerini paylaştı. Gün boyu süren etkinlikler
kapsamında farklı alanlardaki gönüllülük çalışmaları üzerine
konuşmaların gerçekleştiği program hakkında ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Ayın Yazıları Devam Ediyor

Değişim için Bağış projesi kapsamında sivil toplum alanındaki bilgi
birikimi ve deneyim paylaşımını yaygınlaştırmak amacıyla alandaki
uzmanlar ve TÜSEV ekibi tarafından hazırlanan Ayın Yazıları devam
ediyor. Bağışçılık alanındaki eğilimlere, iyi uygulamalara ve güncel
konulara dair yazıların yer aldığı serinin tamamını incelemek için
buraya, serinin son yazısı olan Afet Platformu Dönem Sözcüsü
Serhan Süzer ile Afet Platformu ve Paydaşlar Arası İş Birlikleri
başlıklı yazıyı okumak için buraya tıklayınız.

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Cemre Fonu Ön Başvuru
Çağrısı Açıldı

Türkiye’de yoksulluk sorununa
yönelik çalışmalar yapan sivil
toplum kuruluşlarını (STK)
desteklemek amacıyla kurulan
Cemre Fonu’nun ön başvuru
çağrısı açıldı. Yoksullukla
mücadele alanında yapılan
sivil toplum çalışmalarının
desteklenmesi yoluyla
toplumsal ihtiyaçların
karşılanması, ortaya çıkacak
modellerin diğer sivil toplum
ve kamu paydaşları tarafından
benimsenmesi ve bu alandaki
deneyimin artırılmasını
amaçlayan Cemre Fonu
kapsamında STK’ların yenilikçi
ve model oluşturma
potansiyeli olan çalışmaları
desteklenecek. Fon
kapsamında hibe almaya hak
kazanan kuruluşlara kaynak
ve uzmanlık aktarımı yoluyla
da destekler sağlanacak. Son
başvuru tarihi 23 Aralık olan
fon hakkında ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
(UN Women) Ateş Böceği Yak
Kampanyası Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
(UN Women) tarafından 16
Günlük Aktivizm-Kadınlara
Yönelik Şiddete Son
Kampanyası kapsamında
yürüttüğü Ateş Böceği Yak
Kampanyası devam ediyor.
Kampanya kapsamında
hazırlanan web sitesinde siber
şiddet konusunda hazırlanan
test ile katılımcıların siber
şiddet hakkında bilgilerinin
ölçülmesi amaçlanıyor.
Katılımcıların çevrelerini
harekete geçirerek
kampanyaya katılmaya
meydan okuduğu testin
sonucunda, siber şiddetle ilgili
kılavuz paylaşılıyor. Son
katılım tarihi 10 Aralık olan
kampanya hakkında ayrıntılı
bilgi almak ve kampanyaya
katılmak için buraya, kılavuzu
okumak için buraya tıklayınız.

CAF America COVID-19 Anketi
Devam Ediyor

Charities Aid Foundation
America’nın (CAF America),
Indiana University Lilly Family
School of Philanthropy (USA)
ve The Resource Alliance
(Global) ortaklığıyla yürüttüğü
COVID-19’un STK’lara etkisini
izlemek amacıyla hazırladığı
anket çalışmasının sonuncusu
için katılım devam ediyor.
Serinin önceki beş raporunu
buradan inceleyebilir,
Türkiye’den STK’ların
katılımının da teşvik edildiği
ve 11 Aralık Cuma gününe
kadar açık kalacak ankete bu
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Gönüllülük:
Deneyimler, Sınırlılıklar ve
Yeni Açılımlar Kitabı
Yayımlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil
Toplum Çalışmaları Merkezi ve
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç
Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından
2019 yılında yürütülen
Türkiye’de Gönüllülük
Araştırması (TGA 2019)
bulgularını detaylı bir biçimde
ele alan Türkiye’de
Gönüllülük: Deneyimler,
Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar
kitabı yayımlandı. Türkiye
Gönüllülük Araştırması 2019,
Gençlik, Gönüllülük ve Katılım,
Türkiye’de Çocuklarla
Gönüllülük Deneyimleri,
Gönüllülükte Etik, Gönüllülük
ve Hukuki Çerçevesi ve
Gönüllülükle İlgili Yasal
Düzenlemeler: Sivil Alan için
Örnekler ve Öneriler
başlıklarından oluşan kitapla
ilgili ayrıntılı bilgi ve kitaba
ulaşmak için tıklayınız.

Bursa Çoşkunöz Eğitim Vakfı Uzaktan ve E-öğrenme Özel Ödülünü Aldı

Bursa Çoşkunöz Eğitim Vakfı Mesleki Eğitimde Mükemmellik Ödülleri kapsamında Uzaktan ve E-öğrenme
Özel Ödülü’nün sahibi oldu. COVID-19 döneminde öğrencilerine laptop desteği, uzaktan simülasyonla
eğitim ve uzaktan makine çalıştırma gibi uygulamalarla katkı sağlayan vakıf, öğrencilerin salgın dönemini
daha güçlü atlatabilmeleri için verdiği belirsizlik yönetimi eğitim ve gelişim serisi ile jüri özel
değerlendirmeleriyle ödülün sahibi oldu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Genç Hayat Vakfı Isındırıcı Etkinlikler Kitapçığı Yayımlandı

Genç Hayat Vakfı’nın yüz yüze eğitim sırasında güvenli bir sınıf ortamı oluşturulmasını kolaylaştırmak
amacıyla hazırladığı Isındırıcı Etkinlikler Kitapçığı yayımlandı. Her yaş grubundan insanın bulundukları
zamana ve duruma odaklanmasını kolaylaştırarak bir sonraki etkinliğe hazırlayan interaktif egzersizler olan
ısındırıcı etkinlikler, öğrencilerin duygularını fark etmelerini sağlayıp iyi olma hallerini desteklerken,
enerjilerini yönlendirmelerine, dikkat ve odak becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Ayrıntılı bilgi ve
kitapçığı okumak için tıklayınız.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'nin 13. Gönülden Ödüller Sahipleri Açıklanacak

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 13. dönem sahipleri 10 Aralık
tarihinde düzenlenecek canlı yayın ile açıklanacak. En başarılı gönüllülük programı, en başarılı gönüllülük
projesi, en yaratıcı gönüllülük projesi, en başarılı e-gönüllülük projesi kategorilerinin yer aldığı Gönülden
Ödüller hakkında ayrıntılı bilgi için buraya, Özlem Gürses’in akış yönetmeni olduğu canlı yayına kayıt
olmak için buraya tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın 13. Filantropi Semineri Sosyal Değişim için Teknoloji Konusuna
Odaklanıyor

Sabancı Vakfı’nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan
Filantropi Semineri, 13. yılında teknoloji ve sosyal fayda arasındaki ilişkiyi tartışacak. Teknolojinin yarattığı
sosyal faydanın ve teknolojinin kapsayıcılığının konuşulacağı “Sosyal Değişim için Teknoloji” konulu
seminer, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde 15 Aralık Salı günü 20:00’de
Sabancı Vakfı’nın YouTube hesabında yayınlanacak. “Teknoloji kadınlar, gençler ve engelli bireylerin
hayatlarını nasıl dönüştürüyor?” “Yarattığı imkanların yanında eşitsizlikleri de derinleştiriyor mu?” gibi
sorulara yanıt aranacak seminerde, Senegal kökenli İngiliz sosyal girişimci ve iamtheCODE’un kurucusu
olan Mariéme Jamme ana konuşmacı olacak. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’nin İlk Özel Müzesi Sadberk Hanım Müzesi 40 Yaşında

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi 14 Ekim 1980 tarihinde Sarıyer, Büyükdere’deki Azaryan Yalısı’nda,
Vehbi Koç’un eşi Sadberk Koç’un anısına, kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere açıldı. 40. kuruluş
yıldönümü olan 2020 yılında, Türkiye’nin ilk özel müzesi olma sıfatını haklı bir gururla ve sorumluluk
bilinciyle taşıyor.  Bu anlamlı yıldönümü, esin verici bir sergi ve ona eşlik eden bir katalogla kutlanıyor. 
“Motif” başlığıyla kurgulanan sergi ve yayın projesi, müzenin belirli bir eser grubunu sunmuyor, aslında
bütün müzeyi eserleriyle birlikte panoramik bir çeşitlilik içinde görünür kılıyor ve çok farklı coğrafyalarda
birbirleriyle karşılaşmış farklı kültürlerin tarihsel motiflerini bir araya getiriyor. Bugüne kadar hazırlanan
her sergi, müze koleksiyonlarının kuvvetli yönlerini göz önüne seriyordu. 40. Yıldönümü projesi ise eserleri
bu defa motifler yoluyla birbirine bağlıyor ve nispeten küçük, ama “kabına sığamayan” Sadberk Hanım
Müzesi’nin zenginliğini aktarıyor. Sergi, 31 Ekim 2021 tarihine kadar ziyarete açık kalacak. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.
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