Derneklerin Beyanname ve Bildirimlerini Vermesi için Son Tarih 30 Nisan 2019
Derneklerin, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile birlikte her yıl
nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermeleri gerekmektedir. Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu
yararına çalışan derneklerin vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor’un Yeni
Dönemi Başladı

Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi
Yayımlandı

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında hazırladığı
İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor video serisinin yeni dönemi
başladı. Farklı bağışçılık motivasyonlarını yaygınlaştırarak
bireysel bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak
amacıyla hayata geçirilen video serisinin yeni döneminde,
geçimini hamallık yaparak kazanan Mehmet Ateş, sivil
toplum çalışanı Birce Altay, müzisyen Kalben, Mazars Denge
CEO’su ve Sürdürülebilirlik Elçisi İzel Levi Coşkun, İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner,
berber Rasim Uyan, editör ve yazar Hande Birsay,
Fenerbahçe Erkek Basketbol ve Türkiye A Milli Erkek
Basketbol Takımı sporcusu Sinan Güler, 91 yaşındaki
maraton koşucusu Safder Kartoğlu ve girişimci ve BigChefs
markasının kurucu ortağı Gamze Cizreli bağışlarını neden
STK’lara yaptıklarını anlatıyorlar. Pazartesi ve Perşembe
günleri Değişim için Bağış’ın Facebook ve Twitter
hesaplarından yaygınlaştırılan video serisinin tanıtım
videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü
ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için
Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi
kapsamında hazırlanan Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi
yayımlandı. Sivil toplumu ilgilendiren yasal mevzuat
konusunda STK’ların bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla
hazırlanan Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi, farklı
kanun ve yönetmelik maddeleriyle düzenlenen konuları tek
bir kaynak altında derleyerek, uygulama ve yaptırımlar
hakkında bilgi sunuyor. Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Hukuk Öğrencileri için Sivil Toplum
Kuruluşları Mevzuatı Semineri 13-14
Mart’ta Gerçekleşti

Destekle Değiştir Etkinliği 14 Mart’ta
Pera Müzesi’nde Gerçekleşti
TÜSEV’in 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 başladığı Destekle
Değiştir’in İstanbul’daki beşinci etkinliği 14 Mart Perşembe
günü Pera Müzesi’nde gerçekleşti. Canlı müzik sahneleriyle
de tanınan aktör Serhat Kılıç’ın sunumuyla gerçekleşen
Destekle Değiştir, projelerini tanıtan Cinsel Şiddetle
Mücadele Derneği, Rengarenk Umutlar Derneği ve Türkiye
Alzheimer Derneği için sosyal değişimin parçası olmak
isteyen bireylerle bir araya gelme fırsatı sağlarken,
katılımcılara da STK’lar ve çalışmaları hakkında bilgi alarak
onları destekleme fırsatı sundu. 141 kişinin katılımıyla
gerçekleşen ve 136 kişinin 113.300 TL destek taahhüdünde
bulunduğu etkinlikle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sivil Düşün Forumu 2-3
Mayıs’ta Gerçekleşecek
Avrupa Birliği Sivil Düşün
Programı’nın düzenlediği
Sivil Toplum Forumu bu yıl
2-3 Mayıs tarihlerinde,
Gelecekte Sivil Toplum
temasıyla gerçekleşecek.
Türkiye ve Avrupa’da sivil
toplumun ve hak alanlarının
dönüşümü, aktivizmin yeni
yöntemleri, dijital dünyada
sivil toplum gibi konularda
panellerin düzenleneceği
forum kapsamında
katılımcıların bilgi ve
birikimlerini
paylaşabilecekleri
oturumlar ve atölyeler de
yer alacak. Katılım için son
başvuru tarihinin 10 Nisan
olduğu forumla ilgili detaylı
bilgiye buradan, forum
kapsamında atölye
düzenlemek isteyenler için
9 Nisan tarihine kadar
kabul edilecek başvurularla
ilgili bilgiye ise buradan
ulaşabilirsiniz.

Değişim Benimle Başlar
Eğitimi Başvuruları
Açıldı
Cinsel Şiddetle Mücadele
Derneği’nin İstanbul İsveç
Başkonsolosluğu desteği ile
yürüttüğü Değişim Benimle
Başlar projesi kapsamında
düzenlediği eğitimleri için
başvurular açıldı.
Toplumsal yaklaşımın
dönüşmesine ve yaygın
yanlış inanışların
değişmesine katkıda
bulunulmasının hedeflendiği
eğitim modülleri
kapsamında flört şiddeti ve
güvenli ilişkiler, cinsel
istismara koruyucu önleyici
yaklaşım, cinsel şiddet,
kavramlar ve mücadele
yöntemleri ve hayvana
yönelik cinsel şiddetle
mücadele başlıkları yer
alıyor. Grup katılımlarının
başvurusuna açık olan
eğitim modülleri ile ilgili
detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü
ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için
Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi
kapsamında düzenlediği Hukuk Öğrencileri için Sivil Toplum
Kuruluşları Mevzuatı Semineri 13-14 Mart’ta İstanbul’da
gerçekleşti. 7 şehirden ve 19 farklı üniversiteden, hukuk
fakültesi dördüncü sınıf 24 öğrencinin katılım sağladığı
seminerde, STK’ları ilgilendiren yasal ve mali mevzuat
hakkında temel kavramlar ile uluslararası standartlar,
örgütlenme özgürlüğü, ulusal mevzuat hakkında
bilgilendirme ve vaka çalışmaları yapıldı. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Japonya Büyükelçiliği
Yerel Projelere Hibe
Programı Başvuru
Dönemi Devam Ediyor
Japonya Resmi Kalkınma
Yardımı (Japan ODA)
kapsamında gelişmemiş ve
gelişmekte olan ülkelerde
1989 yılından beri
uygulanan Yerel Projelere
Hibe Programı’nın (GGP)
proje başvuru dönemi
başladı. Türkiye’nin tüm
bölgelerinden proje
başvurularına açık olan
ancak Doğu ve Anadolu
bölgelerine öncelik
verilecek hibe programı
kapsamında sivil toplum
kuruluşları ve belediyelerin
temel sağlık, engelliler,
kalkınmada kadın, kamu
faydası-diğer dezavantajlı
kesimler ile kapasite
geliştirme ve eğitim
konularındaki projeleri
kabul edilecek. Son
başvuru tarihi 12 Nisan
2019 olan hibe programı
hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.

CIVICUS Sivil Toplumun
Durumu Raporu 2019
Yayımlandı
CIVICUS: World Alliance for
Citizen Participation’ın
senelik olarak hazırladığı
Sivil Toplumun Durumu
Raporu 2019 yayımlandı.
2018 yılında sivil toplum
hareketlerine ve sivil
toplumu etkileyen
eğilimlere odaklanan rapor,
alanda çalışan 50’den fazla
kişiyle yapılan röportajlar,
uzmanların kaleme aldığı
değerlendirmeler ve
CIVICUS Monitor’ün
bulgularını kapsıyor. 2019
senesinde de sivil toplumu
etkileyeceği ön görülen
eğilimlere ve önerilere de
yer verilen rapora ulaşmak
için tıklayınız.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği 12. 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 başladı. Bu yıl 12. kez düzenlenecek ve şirket çalışanlarının
geliştirip uyguladıkları “Gönüllülük Program ve Projeleri”nin ödüllendirileceği Gönülden Ödüller’e
başvurular 22 Nisan 2019’a kadar yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro
Festivali’nde 21’nci Kez Perde Zamanı
Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet
Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde
21’nci kez perdelerini açtı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sabancı Vakfı
Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un
katılımıyla gerçekleştirilen açılış, Shaman Dans Tiyatrosu’nun “Anadolu’nun Aşk Efsaneleri” adlı
masalsı gösterisiyle başladı. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 2019 Ödülleri için Aday
Gösterme Süreci Başladı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından düzenlenen 2019 TTGV Ödülleri
kategorileri için aday gösterme süreci başladı. 2019 TTGV Ödülleri kapsamında Dr. T. Fikret
Yücel Ödülü ile Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji yönetimi alanlarında
Türkiye odaklı yapılmış araştırma çalışmaları, Mehmet Şuhubi Ödülü ile teknoloji ve inovasyon
ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi yakalamış girişimciler ve/veya girişimcilik yoluyla
teknoloji ekosistemine katkı sağlamış çalışmalar ödüllendirilecek. Ödüllerle ve adaylık süreci ile
ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Vodafone Vakfı Tarafından Geliştirilen Kırmızı Işık
Uygulaması Yenilendi
Türkiye Vodafone Vakfı tarafından geliştirilen Kırmızı Işık Uygulaması’nın özellikleri yenilendi.
Şiddete uğrayan ve güvenliği konusunda endişe duyan kadınlara destek olmak üzere
oluşturulan Kırmızı Işık Uygulaması’na eklenen Yol Arkadaşım özelliği sayesinde kadınlar
kendilerini güvensiz hissettikleri yolculuklarda belirledikleri kişilerle yolculuk rotalarını
paylaşabilecek ve rotadaki beklenmedik değişikliklerden kişiler anlık bildirim ile haberdar
olabilecek. Kullanıcıların tek tuş ile iletişim kurmalarına imkân sağlayan uygulama hakkında
detaylı bilgi için tıklayınız.

Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi Yayımlandı
Vehbi Koç Vakfı Ansiklopedisi, Vehbi Koç Vakfı’nın 50. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türkçe ve
İngilizce dillerinde, basılı ve dijital olarak iki versiyon şeklinde yayımlandı. 1969 yılından bugüne
geçen 50 yılı kapsayan ansiklopedi, Vehbi Koç Vakfı’yla (VKV) ilgili kişi, kurum, etkinlik, proje,
ödül, burs, mekân, yayın ve hayırseverlik terminolojisi hakkındaki bilgileri toplu bir biçimde
sunarak sivil toplum dünyası ve kamuoyu için geniş kapsamlı bir kaynak sunuyor. Vehbi Koç
Vakfı’nın katkılarıyla, Gürel Tüzün ve Renan Akman’ın editörlüğünde dört yıla yakın bir süreç
sonunda tamamlanan ansiklopedinin tasarımı Bülent Erkmen danışmanlığında ve BEK Tasarım
tarafından, dijital versiyon ise Modiki Reklam Ajansı tarafından hazırlandı. Ansiklopediye Vehbi
Koç Vakfı web sitesinden ve http://ansiklopedi.vkv.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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