Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Hakkında Duyuru
5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklik yapan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının
Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun 31.12.2020 Tarih, 31351 (5. Mükerrer) sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ayrıntılı bilgi ve TÜSEV tarafından hazırlanan, kanun kapsamındaki değişikliklerin karşılaştırmalı olarak yer aldığı tabloya ulaşmak için
tıklayınız.

TÜSEV Ekip Arkadaşı Arıyor
TÜSEV, ana program alanı olan Yasal Çalışmalar’da koordinatör
olarak görev alacak bir ekip arkadaşı arıyor. Dernek ve vakıﬂarı
ilgilendiren yasal ve mali mevzuat konularında bilgi kaynakları
üretilmesi, savunuculuk yapılması ve alandaki gelişmelerin
paylaşılması, karar alma süreçlerinde STK’ların katılımının
artırılması ve kamu-STK iş birliğinin desteklenmesi amaçlarıyla
çalışmalar yapılan program alanında görev yapacak koordinatörün
sorumlulukları ve adaylarda aranan özelliklerle ilgili ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Sekizinci
Dönemi Başladı
TÜSEV’in, Türkiye’de bağışçılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasına
yönelik çalışan sivil toplum profesyonellerinin gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın sekizinci dönemi 19 Ocak’ta başladı. 24 sivil toplum
profesyonelinin ve modül kolaylaştırıcısı Sonel Balkan’ın katılımıyla
gerçekleşen ilk modülde katılımcılar birbirlerini tanıma fırsatı
buldular ve TÜSEV’in çalışma alanları, Değişim için Bağış Projesi, ve
ﬁlantropi ve bağışçılıkla ilgili temel kavramlar ele alındı. Programla
ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kentsel Hizmetlere Göç
Perspektiﬁnden Bakmak:
Pandemi Döneminde İstanbul
Örneği Raporu Yayımlandı
Yerel İzleme Araştırma ve
Uygulamalar Derneği göçmen
nüfusun yoğun olarak yaşadığı
14 belediye ve ulusal ve
uluslararası çalışma yürüten
13 sivil toplum kuruluşu ile
yaptığı görüşmeler sonucunda
Kentsel Hizmetlere Göç
Perspektiﬁnden Bakmak:
Pandemi Döneminde İstanbul
Örneği Raporu’nu yayımladı.
Gaziantep, İzmir, Eskişehir,
Konya, Denizli, Bursa
Büyükşehir, il ve ilçe
belediyeleri dâhil 24
belediyenin görüşüne sunulan
raporda, belediyelerden gelen
katkılar ile karar alıcılara
yönelik politika önerilerine de
yer veriliyor. Rapor hakkında
ayrıntılı bilgi ve raporu
okumak için tıklayınız.

İklim için Filantropi Koalisyonu
Kuruldu
TÜSEV’in de üyeleri arasında
yer aldığı Donors and
Foundations Networks in
Europe (DAFNE), farklı
vakıﬂarın destekleriyle İklim
için Filantropi Koalisyonu’nu
oluşturdu. İklim üzerine
çalışan platformları, ağları ve
vakıﬂarı bir araya getiren
Koalisyon, farklı paydaşların
tecrübelerini ve uzmanlıklarını
paylaşmalarına olanak
tanıyacak. Koalisyonun çatısı
altında yürütülen
haritalandırma çalışması,
Avrupa’da faaliyet gösteren
ve sosyal adalet için iklim
çalışmalarını hibe yoluyla
destekleyen kuruluşları
inceliyor. İngilizce dilindeki
haritalandırma çalışmasına
buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV-CAF America İş Birliği ve Uygunluk Süreci
Toplantısı Gerçekleşti
TÜSEV’in, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına (STK) aktarılan
kaynağın artmasına destek sağlamak amacıyla CAF America ile
kurduğu iş birliği kapsamında düzenlenen İş Birliği ve Uygunluk
Süreci Toplantısı sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerinin
katılımıyla 17 Aralık’ta çevrim içi olarak gerçekleşti. CAF America
ekibinden Loren Previti’nin uygunluk sürecinin detaylarıyla ilgili bilgi
aktardığı toplantıda ayrıca STK temsilcilerinin konudaki soruları
yanıtlanarak sonraki adımlar hakkında da bilgi paylaşımında
bulunuldu. İş birliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV, CAF Global Alliance Collaboration Forum’a
Katıldı
TÜSEV, üyesi olduğu CAF Global Alliance tarafından, üyeler
arasında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması amacıyla
düzenlenen foruma katıldı. İki haftaya yayılan ve ﬁlantropinin
geleceği, sivil toplumun durumu, etki için teknoloji ve verinin değeri
gibi farklı konuların tartışıldığı forum kapsamında düzenlenen
savunu ve etki yaratma başlıklı oturumda TÜSEV ekibinden Birce
Altay konuşmacı olarak yer aldı.

Eğitim İzleme Raporu 2020:
Öğrenciler ve Eğitime Erişim
Raporu Yayımlandı
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
analiz ettiği Eğitim İzleme
Raporu 2020’nin beşinci
dosyası Öğrenciler ve Eğitime
Erişim Raporu’nu yayımladı.
Youtube kanalı üzerinden
canlı yayınlanan etkinlikte
sunulan raporda, göstergeler
aracılığıyla eğitimin her
kademesinde erişimin
durumuna ve eğitime
erişimde özel önlemlerle
desteklenmesi gereken
çocuklara ilişkin
değerlendirmelere yer
veriliyor. Salgın sürecinde
uzaktan eğitime erişimde
yaşanan sorunlar, sahada
yürütülen çalışmalardan
yararlanılarak ele alınarak
eğitime erişimi artırmaya
yönelik hedeﬂer ve
uygulamalar değerlendiriliyor.
Ayrıntılı bilgi ve raporu
okumak için tıklayınız.

Blueprint 2021 Raporu
Yayımlandı
Stanford University Center on
Philanthropy and Civil
Society'de Kıdemli Araştırmacı
olan Lucy Bernholz'un her yıl
hazırladığı Philanthropy and
Digital Civil Society: Blueprint
2021 (Filantropi ve Dijital Sivil
Toplum: Kılavuz 2021) raporu
yayımlandı. 2020'deki
gelişmelerin sivil toplumdaki
eşitsizlikleri ve kırılganlıkları
ortaya çıkardığını ve gelecek
yıldan itibaren ﬁlantropi
ekosistemindeki aktörlerin
uygulamalarını ve
alışkanlıklarını değiştirmeye
başlayacağını ifade eden
rapor, 2021 yılında ﬁlantropi
alanında gerçekleşmesi
öngörülenleri ortaya koyuyor.
İngilizce dilindeki raporun
tamamına
buradan ulaşabilirsiniz.

Darüşşafaka Sınavı 30 Mayıs’ta Düzenlenecek
Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı
eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2021 yılı sınavı, 30 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da
Türkiye’nin 28 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan sınavda başarılı olan,
mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz
kolej eğitimi alma hakkı elde edecek. 24 Mayıs tarihine kadar devam eden sınav kayıtları ve sınav
hakkında bilgi için tıklayınız.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 40. İstanbul Film Festivali Başvuruları Başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın bu yıl 40. yaşını kutladığı İstanbul Film Festivali için başvurular başladı. T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 2 Nisan’da çevrimiçi olarak başlayacak festivalde Türkiye Sineması
bölümündeki ﬁlmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları
altında izleyicilerle buluşacak. Son başvuru tarihinin 26 Mart olduğu ve ulusal yarışmaların 18-29 Haziran
tarihleri arasında yapılacağı festival hakkında ayrıntılı bilgi için buraya, festival yönetmeliğine ulaşmak için
buraya tıklayınız.

Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları Devam Ediyor
Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen
Sabancı Vakfı’nın 2021 yılı Hibe Programı başvuruları devam ediyor. 14 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında
toplam 173 projeye hibe veren Sabancı Vakfı tarafından, 2021 yılı hibe programı çerçevesinde; kadın, genç
ve engellilere yönelik kaliteli eğitimin desteklenmesi, eğitime erişimin ve devamın sağlanması ve hak
temelli yaygın eğitim çalışmalarının desteklenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarından gelecek projeler
desteklenecek. Başvuruların 10 Şubat tarihine kadar devam ettiği program hakkında ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ödülü 2020 Kazananları Belli Oldu
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından düzenlenen 2020 TTGV Ödülleri kazananları belli oldu.
2020 ödülleri kapsamında Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü ile üniversite sanayi iş birliğini güçlendirmek ve
üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide
uygulanmış tezler, tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı ﬁrmalara, Reﬁk Üreyen Ödülü ile,
Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde
etkin görev almış ve somut katkı sağlamış, başarı öyküsü olan kişilere ödülleri verildi. Ödüller hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Vehbi Koç Vakfı’nda Yeni Bir Dönem
1969 yılından bu yana eğitim, sağlık ve kültür alanlarında faaliyet gösteren, sivil toplum yararına
çalışmalar gerçekleştiren Vehbi Koç Vakfı’nda (VKV) yeni bir dönem başladı. 1997 yılından günümüze
VKV’nin Genel Müdürü olarak birçok başarıya imza atan Erdal Yıldırım, görevini Cihan Özsönmez’e teslim
etti. 2002 yılında Koç Grubu’na katılan, aradan geçen 18 senede Koç Holding, Aygaz ve Koç
Üniversitesi’nde çeşitli görevler üstlenen ve 2018 yılından beri Koç Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak
çalışmalarını sürdüren Özsönmez, Koç Üniversitesi’ndeki katkı ve etki odaklı eğitim, araştırma ile sağlık
alanlarını kapsayan üst yönetim rollerinde yeniden yapılanma, değişim yönetimi ve kültürel dönüşüm
konularında birçok proje yürüterek sonuçlandırdı. Kariyerinin yarısını kâr odaklı reel sektörde, diğer yarısını
kâr odaklı olmayan NPO/vakıfçılık/üçüncü sektörde, birbirinden çok farklı ancak yeni çağda birbirine çok
daha fazla ihtiyaç duyan iki sektörel blokta geçiren Özsönmez, VKV’deki yeni görevine 1 Ocak 2021
itibarıyla başladı. Vehbi Koç Vakfı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

