Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğüne Dair İstisna Kararına İlişkin Karar
Yayımlandı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vakıf, dernek ve sendikaların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne ilişkin
istisna kararını değiştiren karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yeni Vakıﬂar için Yasal Mevzuat Rehberi 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
Yeni Vakıﬂar için Yasal Mevzuat Rehberi yayımlandı. Kadir Has
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Başak Baysal ve Av. Sadife Karataş Kural tarafından
yazılan ve editörlüğünü Tevﬁk Başak Ersen’in yaptığı rehber,
çalışmalarına aktif olarak devam eden ve kuruluş aşamasındaki
vakıﬂarın ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri 14 bölümde ele alıyor.
Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Hibe Veren Kuruluşlarla, COVID-19 Salgını Etkisinin
Değerlendirildiği Toplantı Yapıldı
COVID-19 salgınının hibe veren kuruluşları, hibe pratiklerini ve bu
kuruluşların STK’larla olan ilişkilerini nasıl etkilediğine yönelik bilgi
ve deneyim paylaşımı amacıyla düzenlenen çevrimiçi toplantı ulusal
ve uluslararası hibe veren kuruluşların katılımıyla 15 Mayıs
tarihinde gerçekleşti. Toplantıda TÜSEV’in Nisan ayında
gerçekleştirdiği anketin bulguları ışığında hibe miktarları ve
önceliklerinde öngörülen değişiklikler, kurumsal hibelerin geleceği,
acil durum fonları ve alternatif destek yöntemlerine dair ﬁkir
alışverişinde bulunuldu. Toplantı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak
için tıklayınız.

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren
STK’lara Etkisi Anketi Sonuç Raporu İngilizce Dilinde
Yayımlandı
TÜSEV’in COVID-19 salgının Türkiye’de faaliyet gösteren STK’ların
çalışmalarını ne şekilde ve ölçüde etkilediğini analiz ederek,
sonuçlarının farklı paydaşlara yönelik olarak tasarlanacak
savunuculuk çalışmalarının planlanmasında kullanılması hedeﬁ ile
başlattığı COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren
STK’lara Etkisi Anketi’nin sonuçları İngilizce dilinde yayınlandı.
10-15 Nisan 2020 tarihleri arasında yürütülen ve 170 STK
tarafından yanıtlanan 34 soruluk anketin sonuçlarının yer aldığı
rapora ulaşmak için tıklayınız.

Covid-19 sürecinde
İstanbul’un Farklı
Yerleşimlerinde Çocukların
Haklarına Erişimi Araştırması
Ön Raporları Yayımlandı
Sulukule Gönüllüleri Derneği,
Başak Kültür ve Sanat Vakfı,
Small Projects İstanbul ve
Tarlabaşı Toplum Merkezi,
Covid-19 sürecinde
İstanbul’un Farklı
Yerleşimlerinde Çocukların
Haklarına Erişimi Araştırması
ön raporlarını yayımladı.
Araştırma ön raporu
kapsamında çocukların; eğitim
hakkı, oyun ve serbest zaman,
bilgi ve medyaya, sağlığa
erişim ve yaşama ve gelişim
için güvenli alan haklarına
dair durumları incelendi.
Araştırma kapsamında;
Sulukule Gönüllüleri Derneği
Karagümrük bölgesinde,
Tarlabaşı Toplum Merkezi
Tarlabaşı'nda, Small Projects
İstanbul mülteci çocukları ile
ve Başak Kültür ve Sanat
Vakfı ise çalışmalarını
yürüttüğü 27 çocuk ve 22
bakım veren ile görüştü.
İstanbul’un dört farklı yerleşim
yerinde yaşayan çocukların
COVID-19 sürecindeki
durumunu ortaya koyan
raporlara kurum isimlerine
tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ICNL, COVID-19 Salgınında
Sivil Alanı Etkileyen Eğilimleri
Derledi
Uluslararası Kâr amacı
Gütmeyen Hukuk MerkeziInternational Center for Notfor-Proﬁt Law (ICNL),
COVID-19 salgınının
yayılmasına yönelik alınan
tedbirler kapsamında sivil
alanı etkileyen eğilimleri
derledi. Temel hak ve
özgürlüklerin kısıtlanmasıyla
sonuçlanan tedbirlere
değinilen yazıda, salgın
süresince hükümetlerin aldığı
kararların sivil topluma, temel
hak ve özgürlüklere ve
demokrasiye olan etkilerinin
altı çiziliyor. Toplam 9
maddeden ve söz konusu
eğilimlere yönelik önerilerden
oluşan, İngilizce dilinde
yayımlanan yazıya ulaşmak
için tıklayınız.

Sivil Toplum için Elverişli Ortam 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
Sivil Toplum için Elverişli Ortam Nedir video çalışması yayınlandı.
Videoda, sivil toplum için elverişli ortamın tanımı yapılarak, elverişli
ortam göstergeleri, yasal ortam, kurumsal kapasite ve
sürdürülebilirlik ve sosyal ve kültürel ortam kategorileri altında ele
alınıyor. Bu kategoriler altında; STK’ların karar alma süreçlerine
katılımı, iç işleyişini ilgilendiren yönetim yapısı ve stratejik planı,
toplumdaki dayanışma kültürü ve çok daha fazlası inceleniyor.
Videoyu izlemek için tıklayınız.

TÜSEV, DAFNE Yaz Toplantısı’na Katıldı
TÜSEV, üyesi olduğu Donors and Foundations Networks in
Europe’un (DAFNE) 19 Mayıs’ta çevrimiçi düzenlediği Yaz
Toplantısı’na katıldı. DAFNE ağından ve paydaşlarından 70’in
üzerinde katılımcının yer aldığı toplantıda, salgın süresince
ﬁlantropi için yeni fırsatların ve zorlukların neler olduğu üzerine ﬁkir
ve deneyim paylaşımında bulunuldu. TÜSEV İletişim Koordinatörü
Birce Altay’ın, toplantıdan öne çıkan konulardan iş birliği, iletişim ve
katkı sağlama başlıklarını kapsayan, İngilizce dilinde yayımlanmış
blog yazısına ulaşmak için tıklayınız.

TÜSEV, Avrupa Vakıﬂar Merkezi (EFC) Bloğuna
Konuk Oldu
TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan’ın Salgın Süreci ve Sonrasında
Sivil Toplum: Bulanıklık ve Belirsizlikler Dönemi (Civil society during
and post pandemic: a period with clouds and uncertainties) başlıklı
yazısı Avrupa Vakıﬂar Merkezi (EFC) bloğunda yayımlandı. TÜSEV’in
Nisan ayında yürüttüğü COVID-19 salgınının Türkiye’de faaliyet
gösteren STK’lara etkisi anketi sonuçlarını ve sivil toplumun
durumunu değerlendirdiği yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Çevrimiçi Çalışmalar için STÖ
Destek Programı Başvuruları
Devam Ediyor

Bizi Bağlayan Şeyler Hibe
Programı Başvuruları Devam
Ediyor

Bilgi Sosyal Kuluçka
Merkezi’nin sivil toplum
kuruluşlarını COVID-19 salgını
etkisiyle gelişen ihtiyaçlarını
desteklemeye yönelik
düzenlediği Çevrim İçi
Çalışmalar için STÖ Destek
Programı başvuruları devam
ediyor. Salgınının dünyada ve
Türkiye’de sivil toplum alanına
etkisine yönelik tartışma
yürütmeyi ve yeni koşullarda
çevrim içi araçlarla
çalışmalarına devam etmek
isteyen sivil toplum kuruluşları
için katılımcı yöntemlerle bu
araçların kullanımına yönelik
bilgi ve becerilerinin
güçlenmesinin amaçlandığı
program kapsamında, dört
çevrim içi buluşma
gerçekleşecek. Son başvuru
tarihi 14 Haziran olan
program hakkında ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Avrupa Birliği Sivil Düşün
Programı’nın açtığı ve
COVID-19 salgınından
olumsuz etkilenen sivil toplum
kuruluşlarının ve aktivistlerin
çalışmalarını sürdürebilmeleri
için ihtiyaç duydukları araçları
hızlı ve esnek bir şekilde
sağlamayı amaçlayan Bizi
Bağlayan Şeyler Destek
Programı’nın başvuru süresi
devam ediyor. Hak temelli ve
kırılgan gruplarla çalışanların
başvurabileceği ve video
prodüksiyon, postprodüksiyon, dijital
mecralarda ilan ve kampanya,
graﬁk tasarım, baskı ve
ekipman kiralama kalemleri
için 5 bin Avro’ya kadar
destek sağlanacak program
kapsamında, başvuruları
kabul edilen STK’ların
çalışmalarını üç ay içinde
tamamlamaları bekleniyor.
Son başvuru tarihi 11 Haziran
olan programa başvuru ve
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Darüşşafaka Sınavı 28 Haziran’da Gerçekleşecek
Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim
fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, koronavirüs salgını nedeniyle 28 Haziran
2020 tarihine ertelendi. Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek sınavda başarılı olup sağlık kurulu kontrolü ve
mali durum araştırmasından geçen 120 öğrenci ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı
elde edecek. Sınava katılmak isteyen adaylar başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 22 Haziran
Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırabilirler. Sınav hakkında ayrıntılı bilgi ve
başvurmak için tıklayınız.

Gençler, Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İş Birliği ile Geleceğin
Teknoloji Dünyasına Hazırlanıyor
Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen “Hayalini
Tasarlayanlar” projesi kapsamında, COVID-19 salgını sürecinde öğrencilerin evde geçirdiği zamanı daha
verimli değerlendirmelerini sağlayacak çevrimiçi ders portalı açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile
gerçekleştirilen ve herkese açık çevrimiçi içeriklere sahip proje, öğrencilerin teknolojiyi kullanarak yaratıcı
bir şekilde problem çözmesini amaçlıyor. Proje kapsamında hazırlanan ücretsiz çevrimiçi ders videoları ile
öğrenci ve öğretmenler donanım, yazılım, tasarım ve proje geliştirme konularında temel bilgilere ulaşırken
geleceğin teknoloji dünyasında ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri de kazanabilecek. “Hayalini Tasarlayanlar”
projesi kapsamında hazırlanan çevrimiçi ders videoları; Elektroniğin Temelleri ve Arduino ile Programlama,
Algoritmik Düşünme ve Python ile Programlama, Proje Yönetimi, Tasarım İlkeleri ve Üç Boyutlu Tasarım
konularını kapsıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TEMA Vakfı, Doğa Kaşiﬁ’ni Tanıttı
TEMA Vakfı, arazi tahribatı, iklim değişikliği ve aşırı yararlanma nedeniyle gün geçtikçe azalan biyolojik
çeşitliliğin önemi ve korunması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla her yıl 22 Mayıs’ta kutlanan
Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü’nde yeni elektronik uygulaması Doğa Kaşiﬁ’ni tanıttı. İstanbul’da yaşayan
herkesin ağaç ve çalılardaki çeşitliliği tanımasını ve türlerin teşhis etmesini kolaylaştırmayı amaçlayan
akıllı telefon uygulaması, görsellerle desteklenen tanımlama basamakları sayesinde bitkilerin isim ve tür
özelliklerini öğrenmeyi ve bitkileri daha yakından tanımayı mümkün kılıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Steptember 2020 için Ön Kayıtlar Başlıyor
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye, Cerebral Palsy'li (CP) çocukların rehabilitasyon ve
bireysel eğitimine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ve ülke temsilciliğini yürüttüğü Steptember
kampanyasının hazırlıklarına başladı. 2011 yılında Avustralya’nın öncülüğünde başlatılan ve 7 ülkede eş
zamanlı gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinin Türkiye’de bu yıl yedincisi düzenlenecek. Proje
kapsamında bireysel ya da dörder kişilik takımlar halinde, günde 10.000 adım atacak katılımcılar
çevrelerini de harekete geçirerek bağış toplayacaklar. Proje hakkında ayrıntılı bilgi ve ön kayıt için
www.steptember.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ashoka Türkiye ve VKV’den Sosyal Girişimcilik Günü
Ashoka Türkiye, Vehbi Koç Vakfı ortaklığında, bu sene üçüncü kez Sosyal Girişimcilik Günü’ne ev sahipliği
yaptı. 28-29 Nisan tarihlerinde canlı yayınlanan etkinlikte, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini
güçlendirmek için çalışan liderler bir araya geldi. 10’dan fazla şehirden yaklaşık 200 kişinin katıldığı
çevrimiçi oturumlarda, dönüşen sistemler ve değişen dünya düzeni sosyal girişimcilik penceresinden
değerlendirildi. Etkinliğin onur konukları arasında çocuklar ve gençlerin güçlendirilmesi konusunda dünya
çapında pek çok sivil toplum projesinin liderliğini üstlenen Jeroo Billimoria, KONDA Genel Müdürü Bekir
Ağırdır ve Ashoka Support Network Üyesi ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk
Eczacıbaşı yer aldı. Etkinliğin kayıtlarını Ashoka Türkiye Youtube kanalından izlemek için tıklayınız.

