STK’ların Genel Kurulları, Eğitimleri ve Toplantılarının Ertelenmesi Konusunda Ek Genelge Yayımlandı
Kovid-19 salgınından bireylerin korunması ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında STK’ların Genel Kurulları,
eğitimleri ve toplantılarının ertelenmesi konusunda ek genelge yayımlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dernek Üyeliğinin Zorunlu Bildirimine İlişkin Yasa Değişikliği Yürürlüğe Girdi
Derneklerin üyeliğe kabul edilen ve üyeliği sona eren kişilere dair bilgileri bildirmelerine dair yasa değişikliği yürürlüğe girdi. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Dernek Beyanname ve Bildirimlerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru Yayımlandı
Derneklerin 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar vermesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 1 Ağustos 2020 tarihine kadar
uzatıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıﬂarın Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik’te Yapılan
Değişiklikler Yürürlüğe Girdi
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıﬂarın Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 01.04.2020 tarihli 31086 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mücbir Sebepten Ötürü Vergi Beyannamelerinin, Vergi ve SGK Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru
ve Tavsiye Yayımlandı
Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mükelleﬂerin, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından normal beyan ve ödeme sürelerine yönelik ertelemeden 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında
sigortalı personel çalıştıran özel sektör işverenlerinin yararlanabilmeleri için bakanlık tarafından, SGK ödemelerinin ertelenmesi için
açıklanan öncelikli sektörler arasında yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kovid-19’a Yönelik Alınan Tedbirler Ekseninde
Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Durumu
Duyuru Metni Yayımlandı
TÜSEV, Kovid-19’a yönelik alınan tedbirler ekseninde Türkiye’de
sivil toplum kuruluşlarının durumu başlıklı duyuru metnini
yayımladı. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 kaynaklı sağlık
krizinin, insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra, virüsün
yayılmaması amacıyla alınan tedbirler nedeniyle pek çok sektörü
olumsuz şekilde etkilediği belirtilen duyuru metninde, sivil toplum
kuruluşları için önemli olabilecek bazı noktalara dikkat çekiliyor.
Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bağış ve Yardım Arasındaki Fark Nedir? Video
Çalışması Yayınlandı
TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı
bağış ve yardım arasındaki farkların açıklamasına yer verilen video
yayınlandı. Videoda, mevzuatta belirtilen bağış ve yardım
faaliyetlerinin tanımı, Yardım Toplama Kanunu detayları, yardım
toplama ile ilgili işlemlerin hangi kurumlarda yürütüldüğü ve daha
fazlası yer alıyor. Videoyu izlemek için tıklayınız.

Destekle Değiştir Projeleri Birinci Yılını Tamamladı
Yardım Toplama Mevzuatı Konulu Bilgi Notları
Yayımlandı
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
Türkiye’de Yardım Toplama Mevzuatına Dair Değerlendirme:
Sorunlar ve Engeller ve STK’ların Bağış Toplama Faaliyetleri: Yasal
Mevzuat Açısından Uluslararası Standartlar Bilgi Notları yayımlandı.
Türkiye’de yardım toplama mevzuatı ve uygulamadan kaynaklı
sorunların ve engellerin ele alındığı ve çözüm önerilerinin
paylaşıldığı Türkiye’de Yardım Toplama Mevzuatına Dair
Değerlendirme bilgi notu ile uluslararası örneklerde kaynak
yaratma faaliyetlerini düzenleyen yasal ortamın incelenerek, bağış
toplama girişimlerini ve faaliyetlerini düzenleyen yasal çerçeve ve
uygulamaların ele alındığı STK'ların Bağış Toplama Faaliyetleri bilgi
notunu okumak için tıklayınız.

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 14 Mart 2019 tarihinde
düzenlenen İstanbul’daki beşinci etkinliğinin üzerinden bir yıl geçti.
Etkinlikte yer alan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Rengarenk
Umutlar Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği’nin etkinlikten
sonraki on iki ayda kaydettikleri gelişmeleri paylaştıkları rapora
ulaşmak için tıklayınız.

TÜSEV Mütevelliler Heyeti Üyeleri Kovid-19 Odaklı
Deneyim Paylaşım Toplantısı'nda Buluştular

Değişim için Bağış Ayın Yazıları Devam Ediyor
TÜSEV’in Sosyal Yatırım program alanı altında yürüttüğü Değişim
için Bağış Projesi kapsamında her ay sivil toplum ve ﬁlantropi
alanından gelişmelerin derlendiği ve alana dair röportajların yer
aldığı Ayın Yazısı Serisi devam ediyor. 2013 yılından bu yana
hazırlanan ayın yazılarının son sayısında Koronavirüs Zamanında
Filantropi başlığı yer alıyor. Ayın Yazısı’nda, Dünya Sağlık
Örgütü’nün (DSÖ), 11 Mart tarihinde Koronavirüs’ü küresel salgın
olarak tanımlamasının ardından ﬁlantropinin üstlendiği ve
üstlenebileceği rollere yönelik uluslararası gündemde yer alan
önemli kaynaklar derlendi. Değişim için Bağış Proje Uzmanı Aslı
Altınışık tarafından hazırlanan ayın yazısını okumak için buraya,
tüm ayın yazılarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

İstanbul Kalkınma Ajansı Kovid
19 ile Mücadele ve
Dayanıklılık Programı
Başvuruları Devam Ediyor
İstanbul Kalkınma Ajansı
(İSTKA) Kovid 19 salgın riski
ile mücadeleye katkı
sağlayacak ve salgının
etkilerinin azaltılmasına
yönelik acil çözüm sunan
projeleri desteklemek
amacıyla hayata geçirdiği
Kovid 19 ile Mücadele ve
Dayanıklılık Programı
kapsamında başvuruları
almaya devam ediyor. Virüsün
yayılmasının önlenmesi ve
kontrol altına alınması, halk
sağlığı için acil hazırlık ve
müdahale çalışmaları ve
salgının ülke ve bölge
ekonomisine negatif
etkilerinin azaltılmasına
yönelik yenilikçi uygulamalar
geliştirilmesi konularının
öncelikli olduğu programa
başvurular 30 Nisan tarihine
kadar devam ediyor. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

TÜSEV Mütevelliler Heyeti Üyeleri’ne yönelik düzenlenen Kovid-19
Odaklı Deneyim Paylaşım Toplantısı çevrim içi olarak 1 Nisan
tarihinde gerçekleşti. TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan
moderasyonunda gerçekleşen toplantıda, TÜSEV’in son dönemdeki
çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantıda
ayrıca, TÜSEV Mütevelliler Heyeti Üyeleri’nin Kovid-19 kapsamında
aldıkları tedbir ve önlemler ile çalışmalarındaki düzenlemeler
hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve salgın sürecinin getirdiği
zorluklara dair deneyim paylaşımında bulunarak yapılabilecek
çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

ICNL, Koronavirüs ve Sivil
Alan-Küresel Salgın Sırasında
İnsan Haklarının Korunması
Başlıklı Makaleyi Yayımladı

Eğitim Reformu Girişimi
Türkiye’de Koronavirüsünün
Eğitime Etkileri Yazı Dizisine
Başladı

Uluslararası Kâr Amacı
Gütmeyen Hukuk Merkezi
(ICNL), Koronavirüs ve Sivil
Alan-Küresel Salgın Sırasında
İnsan Haklarının Korunması
(Coronavirus and Civic Space
– Preserving Human Rights
During a Pandemic) başlıklı
makaleyi yayımladı.
Makalede, Koronavirüs salgını
sırasında insan hakları
gözetilerek alınan önlemlerin
daha güçlü ve etkili olduğu
vurgulanarak, uluslararası
hukukun kriz dönemlerinde
insan haklarının
korunmasında nasıl bir
çevçeve çizdiği konusu
tartışılıyor. Makaleye ulaşmak
için tıklayınız.

Eğitim Reformu Girişimi, tüm
dünyada yaşanan ve etkisi
gün geçtikçe artan yeni tip
Koronavirüsten etkilenen
eğitim sistemini izlemeye
alarak bir yazı dizisi serisine
başladı. Türkiye’nin ve diğer
ülkelerin eğitim sistemlerinde
olan değişimi izlemek ve bu
değişimin eğitimin
paydaşlarına ve eğitim
politikalarına olan etkisini
tartışabilmek amacıyla
hazırlanan yazı dizisinin
ilkinde, Millî Eğitim
Bakanlığı’nın salgın
kapsamında kamuoyuna
yönelik paylaşımlarına,
eğitime dair alınan son
kararlara ve yürütülen
çalışmalara, bu süreçteki bazı
önemli sorulara, önemli
bilgileri aktaran bazı
kurumların paylaşımlarına yer
veriliyor. Yazı dizisinin
ikincisinde ise Millî Eğitim
Bakanlığı’nın yeni tip
koronavirüs salgını
kapsamında başlattığı uzaktan
eğitim sürecinin detayları,
dikkate alınması önemli
olabilecek bazı konular ve
diğer ülkelerden bazı örnekler
ele alınıyor. Yazı dizisinin
üçüncüsünde uzaktan eğitimin
ilk iki haftasının nasıl geçtiği
konusu değerlendiriliyor. Yazı
dizisinin ilkine buradan,
ikincisine buradan,
üçüncüsüne ise
buradan ulaşabilirsiniz.

Habitat Derneği STK
Çalışanlarına Evden Çalışma
Önerilerini Yayımladı
Kovid-19 virüsünün yayılması
ile birlikte birçok kurumun
önlemler aldığını ve kendi
kurumsal stratejilerini
geliştirdiklerini belirten
Habitat Derneği, sürekli
hareketlilik ve operasyon
içerisinde olan sivil toplum
kuruluşları ve çalışanlarının bu
süreci nasıl yönettiğini kendi
çalışma örneği üzerinden ele
aldığı yazıda paylaştı. Bu
süreçte uzaktan çalışma
sistemine geçen sivil toplum
kuruluşları için evden çalışma,
çalışma odası ve çalışma
alanı, teknolojik araçlar,
online eğitim oluşturma
araçları gibi başlıklarda
önerilerin de yer aldığı yazıyı
okumak için tıklayınız.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı Babayım Kampanyasını Başlattı
Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN
Women) desteği ile 10 ilde babaların çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi konusunda bilinçlendirilmesi
hedeﬁyle “Babayım” kampanyasını başlattı. Babalık rolleri üzerinden erkeklerin dönüşümünün hedeﬂendiği
kampanyada çocuk yaşta, erken ve zorla evlilik riskinin yüksek olduğu tüm bölgelerde yaygınlaştırma
hedeﬂeniyor. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi ve kampanya görselleri için tıklayınız.

Maya Vakfı Kovid-19 Çocuklar ve Ebeveynler için Kaygı Yönetimi Yazısını
Yayımladı
Maya Vakfı, dünya gündeminde yerini alan Koronavirüs döneminde, korku, kaygı ve paniğin yer aldığı bir
ortamda ebeveynlerin çocuklarla nasıl iletişim kurması gerektiği ve bu sürecin nasıl yönetilebileceğine
yönelik önerilerin yer aldığı yazıyı yayımladı. Çocukların, ebeveynlerin durum ve olaylara karşı
yaklaşımlarını, tepkilerini izleyerek strese, belirsizliğe nasıl cevap verebileceklerini öğrendikleri vurgulanan
yazıda, çocukların panik olmaları yerine daha esnek bir duygu durumuna sevk etmenin yetişkinlerin elinde
olduğu belirtiliyor. Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na Sivil Toplum Kuruluşlarından Yoğun İlgi
Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedeﬁyle 2007
yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı, bu yıl da sivil toplum kuruluşlarından yoğun ilgi gördü. 13 yılda
164 projeyi 26 milyon TL ile destekleyen Sabancı Vakfı’nın bu yılki Hibe Programı’na Türkiye’nin 58 ilinden
254 başvuru geldi. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına (STK) hibe veren ilk vakıf olan Sabancı Vakfı’nın
eğitim alanında uygulanacak projeler için açtığı Hibe Programı’na bu yıl en yüksek başvuru sırasıyla “Hak
Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi”, “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi” ve “Eğitime
Erişimin ve Devamın Sağlanması” alanlarından alındı. En fazla başvuru Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinden gelirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Mersin en yüksek sayıda başvurunun
geldiği iller oldu. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tohum Otizm Vakfı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Otizme Mavi Işık
Yak Kampanyasını Başlattı
Tohum Otizm Vakfı, Türkiye elçisi olduğu, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve dünya
çapında ilgi gören Otizme Mavi Işık Yak Kampanyası (Light It Up Blue) kapsamında 2 Nisan Dünya Otizm
Farkındalık Günü’nde kapsamlı bir farkındalık çalışması başlattı. Farkındalık gününde ikonik binalar mavi
ışıkla aydınlatılarak, kişiler mavi renk giyerek sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak
etiketi ile otizmle ilgili mesajlar vererek otizmin farkında, onların yanında olduklarını belirttiler. Kampanya
hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

VKV 2019 Faaliyet Raporu Yayımlandı
Vehbi Koç Vakfı’nın yıllık olarak çıkardığı faaliyet raporu ‘VKV’ nin sekizincisi yayımlandı. Raporda; vakıf ve
kurumlarının 2019’da eğitim, sağlık, kültür ve sivil toplum alanlarında gerçekleştirdiği çalışma ve projeler,
röportajlarla zenginleştirerek anlatılıyor. Bu yılki faaliyet raporu; Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ve
Genel Müdür Erdal Yıldırım’ın, vakfın 50. yıldönümünde benimsediği ve bundan sonra da kullanmaya
devam edeceği “Üstümüze Vazife” sloganı üzerine yazdıkları önsöz ile başlıyor. Bu bağlamda, bu yıl
gerçekleştirilen röportajlar; sırasıyla eğitim, sağlık ve kültür alanlarında daha iyi bir dünya için çalışmayı
üstüne vazife edinen, Vehbi Koç Ödülü sahipleri Prof. Dr. Ali Nesin, Prof. Dr. Mehmet Toner ve Prof. Dr.
Zeynep Ahunbay ile yapıldı. Dördüncü röportaj ise Koç Üniversitesi bünyesinde vakfın 50. yıldönümünde
kurulan Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ile gerçekleştirildi.
Raporu incelemek için tıklayınız.

