
STK’ların Geniş Katılımlı Etkinliklerinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek ve oluşacak kalabalıklar nedeniyle fiziki
mesafe kuralının korunmasının mümkün olmadığı etkinliklerin (genel kurul, geniş katılımlı toplantılar, seminer vb.) ertelendiği bildirilmiştir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Duyuru

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 12.09.2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile Vakıflar Yönetmeliği’nde eğitim yardımı ile ilgili bölümü oluşturan 82. madde ve devamında değişiklik
yapılmış olup Vakıflar Yönetmeliği’ne eğitim yardımının kesilmesi ile ilgili geçici madde 4 eklenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 

#PaylaşmaGünü Tanıtım Toplantısı 21 Ekim’de

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) ülke koordinatörü olduğu,
uluslararası #GivingTuesday kampanyasının Türkiye uygulaması
olan #PaylaşmaGünü 21 Ekim’de düzenlenecek çevrimiçi toplantıda
tanıtılacak. Bu sene 1 Aralık tarihinde Türkiye’de ilk kez
uygulanacak olan #PaylaşmaGünü’nde bireyler, aileler, sivil toplum
kuruluşları, toplum liderleri, özel sektör kuruluşları ve daha pek çok
paydaş gönüllülüğü ve bağışçılığı kutlayacaklar. Herkesin katılımına
açık olan kampanya hakkında detaylı bilgi için buraya, 21 Ekim
Çarşamba günü, saat 10:00-12:00 arasında düzenlenecek tanıtım
toplantısına kayıt yaptırmak içinse buraya tıklayınız.

Değişim için Bağış Projesi Kapsamında Hazırlanan
Ayın Yazıları Devam Ediyor

Değişim için Bağış projesi kapsamında filantropi 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
filantropi alanındaki güncel konulara dair yazıların yer aldığı serinin
tamamını incelemek için buraya, serinin son yazısı olan ve Değişim
için Bağış Proje Koordinatörü Onur Sazak’ın COVID-19 Salgınının
Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi II’nin sonuçlarını
incelediği yazı içinse buraya tıklayabilirsiniz.

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren
STK’lara Etkisi Anketi II Sonuçları Yayınlandı

TÜSEV’in COVID-19 salgınının Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların
çalışmalarını ne şekilde ve ölçüde etkilediğini analiz etmek
amacıyla ilkini Nisan 2020’de hayata geçirdiği anketin ikinci faz
sonuçları yayımlandı. 11-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında
yürütülen ve 141 STK tarafından yanıtlanan 39 soruluk anketin
sonuçlarının bir önceki anketle karşılaştırmalı şekilde yer aldığı web
sitesine https://covid19vestklar.tusev.org.tr/ adresinde, anket
sonuç raporunun Türkçesine buradan, İngilizcesine ise buradan
ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, Turkish Philanthropy Funds Yayınına Konuk
Oldu

TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan 9 Eylül tarihinde Turkish
Philanthropy Funds’ın (TPF) paydaşlarının çalışmalarına yer verdiği
Voices of Partners canlı yayın serisine konuk oldu. Yayında
TÜSEV’in çalışmaları hakkında bilgi veren Kotan, COVID-19
Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına
Etkisi Anket çalışmasının ikinci fazının sonuçlarını da yorumladı.
Yayında ayrıca, Vehbi Koç Vakfı (VKV) Genel Müdürü Erdal Yıldırım
ve TPF Onursal Başkan ve Kurucu Üyesi Haldun Taşman Türkiye’de
sivil toplumla ilgili bilgi vererek deneyimlerini paylaştılar. Ayrıntılı
bilgi ve İngilizce dilindeki yayının tamamını izlemek için buraya
tıklayınız.

Avrupa Birliği Sivil Düşün
Destekleri Açıldı

Avrupa Birliği Sivil Düşün
Destekleri 30 Eylül tarihinde
düzenlenen bilgilendirme
toplantısı ile açıldı. Geliştir,
Etkile, Duyur ve Güçlen
başlıklarındaki dört
kategorinden oluşan
desteklerle, sivil toplum
kuruluşlarının ve aktivistlerin;
yeni beceri geliştirmesi, söz
ve yetki sahiplerini etkilemesi,
sesini duyurması ve
organizasyonel kapasitesinin
güçlenmesi hedefleniyor.
2022 yılına kadar açık olan
başvurular Sivil Düşün Bilgi
Sistemi üzerinden online
olarak yapılacak. Her ay
bilgilendirme buluşmaları
düzenlenecek destekler
hakkında ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Harekete Geçen Kadınlar
Konferansı Gerçekleşecek

Yeşil Avrupa Vakfı (GEF)
tarafından ve Yeşil Düşünce
Derneği katkısıyla düzenlenen
Harekete Geçen Kadınlar
Konferansı 17 Ekim tarihinde
gerçekleşecek. Kadınların
yürüttükleri çalışmaların farklı
ülkelerden; aktivistleri,
siyasetçileri, akademisyenleri
bir araya getirerek deneyim
paylaşımının yapılmasının,
dayanışma ve bağların
geliştirilmesinin hedeflendiği
konferansta İngilizce ve
Türkçe simültane çeviri de
yapılacak. Ayrıntılı bilgi ve
katılım için tıklayınız.

Norveç Helsinki Komitesi:
Avrasya Sivil Toplum Programı
Başvuruları Devam Ediyor

Norveç Helsinki Komitesi
(NHC) 2020/2021 insan
haklarının geliştirilmesinde
sivil toplumun oynadığı rolün
desteklenmesini amaçladığı
Avrasya Sivil Toplum Programı
başvuruları devam ediyor.
Herkes için insan haklarının
korunması, demokratik
prensipler ve hukukun
üstünlüğü konularına odaklı
olan programa, insan hakları
alanına giren tüm konularda
başvurular kabul edilecek.
Program ayrıca; izleme ve
raporlama, adli yardım temini,
eğitim, sosyal medya
kampanyaları ve diyalog
metodolojilerinin
uygulanmasına açık olacak.
Kavram belgesi ile esas teklif
olmak üzere iki aşamalı bir
başvuru süreci olan program
kapsamında Kavram belgesi
için başvurular 19 Ekim
tarihine kadar kabul edilecek.
Ayrıntılı bilgi için buraya,
Türkçe dilinde yayımlanan
çağrıya ulaşmak için buraya
tıklayınız.

Çocuk Hakları Alanında
Çalışan Sivil Toplum Örgütleri
için Yerel Savunuculuk
Rehberi Yayımlandı

Yerel İzleme Araştırma ve
Uygulama Derneği’nin
(YERELİZ) Heinrich Böll
Stiftung Derneği Türkiye
Temsilciliği desteği ile
Kapsayıcı ve Dayanıklı Kentler
için Kaynak Üretimi Projesi
kapsamında hazırlanan
Kapsayıcı Kentler için
Savunuculuk Seti’nin ilk
rehberi Çocuk Hakları
Alanında Çalışan Sivil Toplum
Örgütleri için Yerel
Savunuculuk Rehberi
yayımlandı. Sivil toplum
kuruluşlarının yerel
savunuculuk kapasitesini
geliştirmek amacıyla
hazırlanan Kapsayıcı Kentler
için Savunuculuk Seti
içerisinde; çocuk, kadın, yaşlı,
engelli, Roman, mülteci ve
sokak hayvanları alanında 7
farklı rehber yer alacak.
Ayrıntılı bilgi ve rehbere
ulaşmak için tıklayınız.

24. Aydın Doğan Ödülü İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne verildi

Aydın Doğan Vakfı tarafından, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, başarıya ulaşmış
kurumları veya kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ve Türkiye’nin en saygın ödüllerinden biri olarak
kabul edilen 24. Aydın Doğan Ödülü bu yıl Deprem Araştırmaları konusunda İTÜ Avrasya Yer Bilimleri
Enstitüsü'ne verildi. Bu yıl Türkiye’deki deprem gerçeğinin ve güncelliğini koruyarak taşıdığı öneminin
vurgulanmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle Deprem Araştırmaları alanında verilmesi kararlaştırılan Aydın
Doğan Ödülü hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Uluslararası Kıyı Temizliği Günü Kampanyası
Düzenledi

Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizliği (International Coastal
Cleanup – ICC) Kampanyası DenizTemiz Derneği/ TURMEPA öncülüğünde bu yıl 19 Eylül Cumartesi günü
gerçekleştirildi. COVID-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile hijyen ve mesafe kurallarına
uygun olarak düzenlenen etkinlikte 5 bin kilograma yakın atık toplandı. Ayrıştırılan atık verilerinin Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Mavi web sitesine aktarılacağının açıklandığı etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız. 

Sabancı Vakfı’nın 2020-2021 Eğitim Yılı Burs Tutarı Aylık 780 TL Olarak Açıklandı

Burs programıyla 46 yıldır başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimlerini destekleyen Sabancı Vakfı,
2020-2021 eğitim yılında da lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak.
Sabancı Vakfı, 2020-2021 yılı burs tutarlarını aylık 780 TL olarak belirledi. Vakıf her yıl 1.500’e yakın
öğrenciye burs veriyor. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl
Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri
ödeme yükümlülüğü bulunmayıp, mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya
devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu (CİSÜ) Çalışmalarına Başladı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAPV) yürütücüsü olduğu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
Hakları Platformu (CİSÜ) çalışmalarına başladı. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına ve hizmetlerine
hiçbir ayrımcılık olmadan erişimi desteklemek amacıyla ulusal ve yerel sivil toplum örgütleri, akademik
kurumlar, meslek örgütleri, akademisyenler ve aktivistlerden oluşan bir savunuculuk ağı olarak kurulan
platform, Türkiye’deki Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu'nun Güçlendirilmesi Projesi
kapsamında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarıyla alandaki farkındalığı artırmayı ve erişimi geliştirmeyi
amaçlıyor. Platform hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Umut Vakfı Bireysel Silahsızlanma Günü’nde Ünlülerden Çağrı

Umut Vakfı 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde çok sayıda ünlünün katılımı ile Türkiye’de artan
silahlanma ve paralelinde artan şiddete dikkat çekerek silahsızlanma ve silahlanmaya engel olma
çağrısında bulundu. Çağrı kapsamında hazırlanan videoda, “silahın şakası yok, silah öldürür” mesajları
iletilerek artan silahlanmaya dikkat çekildi, bireysel silahlarla meydana gelen şiddet olaylarında geçen yılın
aynı dönemine göre bu yıl %3 artış olduğu ve bireysel silahlı şiddetin 2014 yılına kıyasla %66 oranında
arttığına dikkat çekildi. Ayrıntılı bilgi ve videoları izlemek için tıklayınız.

http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=2020101418213891
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182131330
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182131565
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182131839
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182132131
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182133959
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182134665
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182136435
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182136649
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182137609
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182137917
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182139292
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182139479
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=20201014182139606
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821310809
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821314082
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821315172
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821316557
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821316713
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821318044
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821320379
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821321766
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821323343
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821324855
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821326280
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821326896
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821327086
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821327276
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821327466
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821327656
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821327846
http://crm.tusev.org.tr/redir.asp?k=202010141821328108

