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Sigortalı Personel Çalıştıran Vakıf ve Dernekler için Önemli Duyuru: Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesi Eşleştirme Bildirimi

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda
oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Genel Tebliğ
yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TÜSEV, Dezavantajlı Gruplar için İnsan
Haklarının Yerelden Güçlendirilmesi
Projesi’nin Kapanış Toplantısı’na Katıldı

Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi ile İngiltere
Büyükelçiliği işbirliğinde yürütülen Dezavantajlı Gruplar için
İnsan Haklarının Yerelden Güçlendirilmesi Projesi’nin
Kapanış Toplantısı 1 Mart tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul
Şişli ilçesinde faaliyet gösteren kamu kuruluşlarından
temsilcilerin toplumsal cinsiyet, toplum sağlığı, çocuk,
gençlik ve mülteci alanlarında çalışan STK’lardan
temsilcilerle bir araya geldiği toplantıda ortak çalışma
alanları ve modeller tartışıldı. TÜSEV, toplantıda yaptığı
sunumda Kamu-STK işbirliğinin öneminden bahsederek
işbirliğini güçlendirmek için hazırlanan Davranış İlkeleri
Rehberi’ni tanıttı. 

TÜSEV, WINGSForum 2017’ye Katıldı

TÜSEV, üyesi olduğu Worldwide Initiatives for Grantmaking
Support (WINGS)’in 20-24 Şubat tarihleri arasında
Meksika’da düzenlendiği WINGSForum 2017’ye
katıldı. Teması Critical Philanthropy: Addressing Complexity,
Challenging Ourselves olarak belirlenen forumda sosyal
değişimin sağlanması, mevcut filantropi model ve
uygulamalarının değerlendirilmesi ve filantropinin ilerlemesi
için uygun koşulların yaratılması konuları tartışıldı. TÜSEV
Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen'in konuşmacı olarak yer
aldığı Connecting the Dots: Working Together for More
Effective Civil Society Resourcing başlıklı oturumda alternatif
fon kaynaklarının, sürdürülebilirlik için yerel kaynakların ve
yerel bağışçılığın geliştirilmesinin önemi konuşuldu. Detaylı
bilgi için Alliance Dergisi’nin Forum’da gerçekleşen
konuşmalardan derlediği analizleri bu bağlantıdan
inceleyebilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın İkinci Modülü Gerçekleşti

TÜSEV’in Değişim için Bağış projesi kapsamında STK
çalışanlarına yönelik olarak yürüttüğü Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın dördüncü döneminin
ikinci modülü 28 Şubat tarihinde gerçekleşti. Modülde,
bireysel bağışçıların motivasyonları ve bağışçı
segmentasyonu konuları ele alındı. Modüle konuşmacı olarak
katılan Suzan Bayazıt bir bağışçı olarak önceliklerini
aktarırken, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen
Özer bağışçı ilişkileri ve bağışçı yönetimi ile ilgili
deneyimlerini paylaştı. 

Filantropide Öne Çıkan Eğilimler:
Dünyada ve Türkiye’de Neler Oluyor?

TÜSEV’in Türkiye’den ve dünyadan bağışçılık alanında
yaşanan önemli gelişmeler ve haberlere yer verdiği Değişim
için Bağış e-bülteninin Şubat sayısında, filantropinin ve
stratejik bağışçılığın gelişmesi için çalışan aktörlerin 2017
yılında bu alanda öngördükleri eğilimlerin incelendiği bir yazı
yayımlandı. Dünyada filantropi ve stratejik bağışçılık
alanlarındaki eğilimlerin ve bu eğilimlerin Türkiye’deki
uygulama alanlarının incelendiği yazıyı buradan
inceleyebilirsiniz.

European Foundation
Centre Genel Kurul
Toplantısı ve Konferansı
Varşova’da
Gerçekleşecek

European Foundation
Centre’ın (Avrupa Vakıflar
Merkezi - EFC), 28. Genel
Kurul Toplantısı ve
Konferansı 31 Mayıs–2
Haziran tarihleri arasında
Varşova’da gerçekleşecek.
Filantropi alanından
uzmanların, vakıf
temsilcilerinin ve
akademisyenlerin
katılımcılar arasında olduğu
konferansın bu yılki teması,
Courage to re-embrace
solidarity in Europe–Can
philanthropy take the lead?
olarak belirlendi. Konferans
ve katılım koşulları
hakkında detaylı
bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Infrastructure in Focus:
A New Global Picture of
Organizations Serving
Philanthropy Raporu
Yayımlandı

TÜSEV’in üyeleri arasında
olduğu Worldwide
Initiatives For Grantmaking
Support (WINGS),
Infrastructure in Focus: A
New Global Picture of
Organizations Serving
Philanthropy (Altyapı
Mercek Altında:
Filantropinin Gelişimi için
Çalışan Kuruluşların Yeni
Küresel Resmi) isimli
Raporunun ikincisi
yayımlandı. WINGSForum
2017’de lansmanı yapılan
Rapor, filantropi alanını
geliştirmek için yapılan
çalışmaların önemine vurgu
yaparak; bu alanda çalışan
kuruluşların daha fazla
desteklenerek
güçlendirilmesi için atılması
gereken adımlara da yer
veriyor. Filantropi alanının
geleceği ile ilgilenen
paydaşlar için faydalı bir
kaynak olan Rapora
buradan ulaşabilirsiniz.

Mama Cash 2017 Hibe
Başvuruları Açılıyor

Feminist ve kadın hakları
odaklı çalışan kadın, kız
çocukları ve trans bireyler
tarafından yönetilen
kuruluş ve inisiyatifleri
destekleyen Mama Cash’in
2017 dönemi hibe
başvuruları 15 Mart’ta
açılıyor. Yıllık bütçesi 200
bin Avro’nun altında olan
kuruluşlara öncelik verilen
hibe programı kapsamında
kuruluşun odaklandığı
alandaki bireyler tarafından
yönetilen, kadın, kız
çocukları ve trans bireylerin
haklarının savunuculuğunu
birincil hedef olarak
konumlayan, yapısal ve
temel değişim için çalışan
ve az tercih edilen alanlara
odaklanan grup ve
inisiyatiflere hibe desteği
sağlanacak. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Uluslararası Af Örgütü
2016 Yılı Raporunu
Yayımladı

Uluslararası Af Örgütü, her
yıl dünya çapındaki insan
hakları ihlallerini mercek
altına aldığı yıllık raporu,
Dünyada İnsan Haklarının
Durumu’nu yayımladı. 2016
yılında 159 ülkedeki insan
hakları temelli kaygıların
dile getirildiği raporda,
dünyanın çeşitli yerlerinde
yaşanan silahlı çatışmalara,
sivillere yönelik acımasız ve
şiddetli saldırılara ve devam
eden mülteci krizine dikkat
çekildi. Türkiye ile ilgili bir
bölümün de bulunduğu
Raporu buradan
inceleyebilirsiniz.

MEB 2017 Hizmet İçi Eğitimleri 1. Yarıyıl Kursları Bursa Coşkunöz
Eğitim Vakfı'nda Gerçekleşti

Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Hizmet İçi Eğitim
İşbirliği Protokolü çerçevesinde planlanan eğitimlerin ilk ayağı 2017 yılı yarıyıl tatilinde, Bursa
Coşkunöz Eğitim Vakfı ev sahipliğinde gerçekleşti. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin, yeni teknolojilere dayalı üretim ortamı içerisinde
mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerini ve yeni teknolojilere dayalı hizmet içi eğitim
uygulama esas ve usullerini kapsayan hizmet içi eğitimlerden Hidrolik Otomasyon Sistemleri ve
Bilgisayar Destekli Üretim (SolidCAM) eğitimlerine Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 40
öğretmen katıldı. Toplam dört eğitim programını kapsayan kursların 2017 yılı yaz tatili
döneminde tamamlanması planlanıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İKSV, Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar Raporunu Yayımladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki altıncı çalışması
olan Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar Raporunu yayımladı. Daha fazla kişinin kültür-sanat
etkinliklerine katılım sağlaması için Türkiye ve dünyadan iyi uygulamalar, işbirliği modelleri ve
yenilikçi yaklaşımlar sunan Raporu buradan inceleyebilirsiniz.

Şehrine Ses Ver Daha Yaşanabilir Kentler İçin Fikirler Üretiyor 

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini
anlattığı Fark Yaratanlar programı, sekizinci sezonuyla devam ediyor. Sekizinci sezonun
dokuzuncu Fark Yaratan’ı şehirleşmenin giderek arttığı günümüzde daha yaşanabilir şehirler
tasarlamak amacıyla yola çıkan Şehrine Ses Ver girişimi oldu. Mimar Merve Akdağ Öner ve bir
grup tasarımcı arkadaşı tarafından kurulan Şehrine Ses Ver Girişimi, yaşam alanlarındaki
değişim ve gelişimi bilimsel verilerle ortaya koymayı ve kentin zaman içindeki dönüşümüne
profesyonellerin ve kentlilerin de katkı sunmasını sağlamayı hedefliyor. Şehir ve insan ikileminin
sorunlarına çözüm arayan girişime, mimarlardan tasarımcılara, sosyologlardan tarihçilere kadar
birçok alanda uzman gönüllü destek veriyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Minik Sporcular Projesi Artık Tüm Türkiye’de 

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği’nin (TÖSSED), pilot uygulaması
2016 Mart-Mayıs aylarında gerçekleştirilen Minik Sporcular Projesi, 2016-2017 yılında 9
üniversite ve 9 özel eğitim anaokulunda olmak üzere 18 farklı noktada hayata geçirilecek. 2-7
yaş arasındaki özel eğitim gereksinimi olan bireylere psiko-motor becerilerini geliştirecek
eğitimler verilen projenin uygulama noktaları ve hedefleri 23 Ocak tarihinde gerçekleştirilen
basın toplantısında paylaşıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Benimle Gülümse Projesinin Lansman Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın (TSÇV) ortaklığı ile İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen, İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
koordinasyonunda ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü iştirakinde yürütülmekte olan Benimle
Gülümse projesinin lansman toplantısı 30 Ocak 2017 tarihinde Metin Sabancı Merkezi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye geneli için örnek model oluşturmak amacıyla
gerçekleştirilecek Benimle Gülümse Projesi ile İstanbul’da 6 ilçede (Adalar, Tuzla, Pendik,
Sultanbeyli, Kartal ve Maltepe) ikamet eden 6 yaş altındaki yaklaşık 1.200 engelli bebek ve
çocuğun ağız ve diş sağlığı taraması yapılarak, ebeveynlerine koruyucu diş bakımı ve doğru
beslenme konularında eğitim verilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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