
Dernek ve Vakıfların İdare Organlarında Görev Alanların Mal Bildirimlerini Yenilemeleri Hakkında
Bilgilendirme

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre vakıfların idare organlarında görev alan kişiler ve
kamu yararı statüsüne sahip derneklerin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar
mal bildirimlerini yenilemeleri hakkında bilgilendirme yayımlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Dernek, Vakıf ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü
İstisnası Hakkında Karar Özeti Yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnası hakkında karar özeti
yayınladı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 

TÜSEV’de Görev Değişimi

1 Mayıs 2012’den beri vakfın Genel Sekreteri olarak görev yapan
Tevfik Başak Ersen, görevini 2 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Rana
Kotan’a devretti. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olan Rana Kotan, ardından
Yale Üniversitesi’nden MBA derecesini aldı. Profesyonel meslek
hayatına Arthur Andersen’da Kıdemli Auditör olarak başlayan
Kotan, EFG İstanbul Menkul Değerler’de ve Sabancı Holding Strateji
ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı’nda müdür olarak görev yaptı.
Ocak 2013’te Sabancı Vakfı Programlar ve Uluslararası İlişkiler
Direktörü olarak atanan Kotan, TÜSEV’in dört program alanı
altındaki faaliyetlerinin İlkeli Temsil Yöntemi çerçevesinde hayata
geçirilmesinden sorumlu olacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV Proje Koordinatörü Arıyor

TÜSEV, ana program alanı olan Yasal Çalışmalar’da görev alacak bir
Proje Koordinatörü arıyor. Son başvuru tarihi 19 Ocak Pazar günü
olan pozisyonla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru koşullarını öğrenmek
için tıklayınız.

TÜSEV 2019 Yılı II. Olağan Mütevelliler Heyeti
Toplantısı Gerçekleşti

TÜSEV 2019 yılı ikinci olağan Mütevelliler Heyeti toplantısı 24 Aralık
Salı günü TÜSEV merkezinde gerçekleşti. Toplantıda TÜSEV 2020
yılı çalışma programı ve taslak bütçesi Mütevelliler Heyeti üyelerine
sunuldu ve oylarıyla kabul edildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Destekle Değiştir İzmir Projeleri Ne Aşamada?

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, Tülay Aktaş Gönüllü
Kuruluşlar Güç Birliği tarafından 13 Haziran 2019 tarihinde İzmir’de
düzenlenen ikinci etkinliğinin güncelleme raporu yayımlandı.
Etkinlikte projelerini sunarak toplumsal değişime katkı sağlamak
isteyen bireylerle bir araya gelme fırsatı yakalayan Herkes için
Turizm Derneği, Konak Mülteci Derneği ve Manisa Çölyak ve
Organik Beslenme Derneği’nin etkinlikte aldıkları desteklerle altı
ayda kaydettikleri gelişmelerin paylaşıldığı rapora buradan
ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı
Çocuk Fonu Başvuruları
Devam Ediyor

Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın, Turkey Mozaik
Foundation iş birliği ve
bireysel ve kurumsal
bağışçıların desteğiyle
oluşturduğu Çocuk Fonu
2019-2020 dönemi için
başvurular devam ediyor.
Çocukların ihtiyaçları ve
hakları üzerine çalışan
STK’ların çalışmalarını
desteklemek amacıyla hayata
geçirilen Çocuk Fonu
kapsamında 0-15 yaş arası
çocukların temel çocuk
haklarına erişimlerini tesis
etmeye yönelik projeler ya da
bu alanda çalışan kuruluşların
kapasite gelişim ihtiyaçları
desteklenecek. Son başvuru
tarihi 8 Ocak olan fon
hakkında ayrıntılı bilgiye
buradan, başvuru formuna ise
buradan ulaşabilirsiniz.

Hrant Dink Vakfı Sivil Toplum
Kuruluşları Hareketlilik
Programı Başvuruları Devam
Ediyor

Hrant Dink Vakfı’nın
Türkiye’deki sivil toplum
kuruluşu çalışanlarının
Avrupa, ABD, Afrika, Güney
Amerika ve Asya gibi
dünyanın farklı yerlerinde
faaliyet gösteren STK’larda
dönemsel olarak çalışarak
deneyim kazanmalarını,
yenilikçi yöntemlerden ve iyi
örneklerden yararlanmalarını,
iş birlikleri kurmalarını ve
uluslararası alanda hareketlilik
sağlaması amacıyla
düzenlediği Sivil Toplum
Kuruluşları Hareketlilik
Programı başvuruları devam
ediyor. 16 bursiyerin farklı
alanlarda çalışan STK’larda
8-12 hafta arasında katılım
sağlayacağı programa
başvurular 15 Ocak tarihine
kadar kabul edilecek. Ayrıntılı
bilgi ve katılım koşulları için
tıklayınız.

17. Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı Başvuruları Başladı

Eğitim Reformu Girişimi’nin
(ERG), üreten ve iyi
örneklerini paylaşmak isteyen
eğitimcilerin bir araya
gelmesini sağlayarak yeni
platformlar oluşturmak
amacıyla düzenlediği Eğitimde
İyi Örnekler Konferansı (İÖK) 9
Mayıs 2020’de gerçekleşecek.
Sabancı Vakfı ve Sabancı
Üniversitesi’nin desteğiyle
2004 yılından bu yana her yıl
düzenlenen konferans, örgün
ve yaygın eğitimde yer alan
öğretmenlerin işlerini daha iyi
yapmayı düşünerek pek çok
çocuğun dünyasını değiştirme
çalışmalarını görünür kılmayı
amaçlıyor. Konferans
kapsamında oturumlar, atölye
çalışmaları, film gösterimleri,
sergiler, sivil toplum
kuruluşlarının ve Millî Eğitim
Bakanlığı birimlerinin eğitim
alanındaki projelerini
tanıttıkları bölümler yer alıyor.
Son başvuru tarihi 24 Ocak
olan konferans hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Düşün Avrupa Birliği
Programı’nın Hazırladığı
Rehberler Yayımlandı

Sivil Düşün Avrupa Birliği
Programı, STK’ların
gelişimlerini desteklemek için
hazırladığı Sivil Toplum
Aktörleri Arasında İş Birliği,
Değişimin Anahtarı
Savunuculuk, Kaynak
Geliştirme ve Yenilikçi
Uygulamalar, Sivil Toplum ve
Hak Temelli Çalışmalar için
Etkinlik Rehberi, STÖ’ler için
Finans, İletişim Stratejisi ve
Araçları, Web ve Sosyal
Medya Yönetimi başlıklarından
oluşan yedi rehber yayımladı.
Sivil Düşün’ün 2018-2019 yılı
boyunca gerçekleştirdiği ilgili
eğitimlerdeki tartışmalardan
derlenerek hazırlanan
rehberlere ulaşmak için
tıklayınız.

Darüşşafaka Sınavı 31 Mayıs’ta Gerçekleşecek

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara parasız ve yatılı eğitim
fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2020 yılı sınavı, 31 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da
Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu
kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.
Darüşşafaka Sınavı ile ilgili kamu spotuna buradan, detaylı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Sabancı Vakfı Köy Okullarında Görev Yapan 7 Bin
Öğretmenin Yolunu Aydınlatacak

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Sabancı Vakfı ve Köy Okulları
Değişim Ağı Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Köy Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı” ile
Türkiye’nin tüm köy öğretmenlerine ulaşarak mesleki gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. Hibe
Programları kapsamında 3 yıl boyunca desteklenen Köy Öğretmenleri Projesi’nde elde edilen birikimlerden
yararlanılarak oluşturulan program içeriği ve yayınlar, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Türkiye’nin
köylerinde görev yapan tüm öğretmenlere ulaşacak. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Türk Böbrek Vakfı İlköğretim Öğrencileri için Hazırladığı Kitapçıkları Yayımladı

Türk Böbrek Vakfı’nın, ilköğretim öğrencilerine yönelik hazırladığı Böbrek Dede ile Sağlıklı Beslen, Formda
Kal, Eğlenceli Yaşa, Böbreklerimiz ve Biz, Şeker ve Tuz Azı Karar Çoğu Zarar isimli kitapçıklarını yayımladı.
Türkiye’de her yedi kişiden birinin böbrek hastalıkları riski ile karşı karşıya olduğunu ve 3 milyondan fazla
obezite hastasının 1,8 milyonunun 18 yaşın altında olduğunu belirten Türk Böbrek Vakfı’nın öğrencilere
yönelik hazırladığı kitapçıklarda sağlıklı yaşamın temel kurallarının neler olduğu anlatılıyor. Kitapçıkların
yer aldığı yayınlar bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Beykoz Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri
Atölyesi Açıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Beykoz Öğrenim Birimi’nde hayata geçirilen Tasarım ve Beceri
Atölyesi, TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Uysal’ın desteğiyle açıldı. Ahmet Uysal, 2017’de kutuplarda
Pervarili çocuklar için koşarak, 2018’de 1640 km’lik Büyük Türkiye Koşusu’na katılarak ve bu yıl da Mardin-
Göbeklitepe etabında Umuda Pedal grubu ile bisiklet sürerek Tasarım ve Beceri Atölyesi’nin açılmasına
destek oldu. Beykoz Öğrenim Biriminde bugüne kadar 800’e yakın gönüllü ile yaklaşık 28 bin çocuğun
nitelikli eğitime ulaşmasını sağlayan Beykoz Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi açılışı hakkında
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

21’inci Yüzyılın ‘Model Okul’u: Beykoz Koç Ortaokulu

Vehbi Koç Vakfı’nın 50’nci yaşının son ve en heyecanlı projesi olan ve “yap, devret, sahip çık” yaklaşımıyla
21’inci yüzyılın ihtiyaçlarına hizmet eden bir model okul olan Beykoz Koç Ortaokulu’nun inşa süreci
tamamlandı. Her çocuğun kaliteli ve kendini keşfedebileceği bir ortamda eğitim görmesine imkân
sağlamayı amaçlayan model okul, 17 Aralık 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un
katılımıyla gerçekleşen tören ile Millî Eğitim Bakanlığı’na devredildi. 2014 yılından bu yana öğretmen, veli
ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen 14 çalıştayın çıktılarının yaratılma sürecine yol gösterdiği Beykoz
Koç Ortaokulu, 520 kişilik öğrenci kapasitesi, 11 bin 320 metrekare kapalı alanı, 5 bin 500 metrelik
bahçesi, çok amaçlı spor salonu, kütüphanesi, konferans salonu, amfi tiyatrosu, teknoloji ve yazılım
derslikleri, laboratuvarları ile öğretmenlere ve öğrencilere keşfederek, deneyerek, paylaşarak ve
yaşayarak öğrenme ortamı sunuyor. Model Okul Projesi yaklaşımının, okul yaptırmak isteyen başka
bağışçılara örnek olabilmesi ve fikir verebilmesi için hazırlanan web sitesine buradan, okul inşasında
aydınlatmadan sınıf yerleşim düzenine, beslenmeden bahçe kullanımına, eğitim yöntemlerinden velilerin
ve mezunların okul ortamına dâhil edilmesine kadar dikkate alınan 79 ayrı unsuru anlatan ve Vehbi Koç
Vakfı tarafından Türkçeye çevrilen Üçüncü Öğretmen/The Third Teacher isimli ücretsiz e-kitaba ise
buradan ulaşabilirsiniz.
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