Elliden Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfında Bulunan İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi
Hizmeti Alınması ile İlgili Duyuru Yayımlandı
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun altıncı ve yedinci maddesi; elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
01.07.2020 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak veya hizmet almayı zorunlu kılacak şekilde yürürlüğe girdi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 01.07.2020 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma veya bu kapsamda hizmet alma
zorunluluğunu 31.12.2023 tarihine kadar erteleyen duyuruyu incelemek için tıklayınız.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Duyuru Yayımlandı
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 09.07 2020 tarihli, 31180 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Ayrıntılı bilgi için ve yapılan değişikliklere dair TÜSEV tarafından hazırlanan karşılaştırmalı tabloyu incelemek için tıklayınız.

Dernek Genel Kurul Toplantılarının Yapılması ile Bildirim ve Beyannamelerinin Verilmesi ile İlgili Duyuru
Yayımlandı
Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının yapılması için 31.07.2020 olarak belirtilen tarih,
24.07.2020 tarihinde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklama ile 31.10.2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2019
Türkiye Raporu Yayımlandı

Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve
Geliştirilmesi Projesi Web Sitesi Yayında

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 İzleme Matrisi 2019 Türkiye Raporu
yayımlandı. İzleme Matrisi metodolojisi kullanılarak hazırlanan
raporda; sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam, Özgürlüklerin
Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve
Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu-STK İlişkisi İzleme Matrisi
ana bölümleri altında belirlenen standart ve kriterlere göre
incelendi. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan rapora ulaşmak
için tıklayınız.

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi’nin Haziran 2020
itibarıyla sona erdi. Proje süresince yapılan faaliyetlerle ilgili detaylı
bilgiler ve üretilen yazılı ve görsel içeriklerin tamamı tek bir internet
sitesinde yayınlandı. Proje kapsamında, sivil toplum için elverişli
yasal ve mali ortamın geliştirilmesine katkı sağlanması, sivil toplum
kuruluşlarını ilgilendiren yasal ve mali mevzuat hakkında farkındalık
yaratılması, sivil toplum kuruluşlarının politika yapım ve karar alma
süreçlerine katılımının artırılması ve Kamu-STK iş birliğinin
güçlendirilmesinin hedeﬂendi. Bu hedeﬂer kapsamında toplam 12
toplantıyla 350 katılımcıya ulaşılırken, 16 yayın, 8 uzman desteği ve
800 sayfa içerik hazırlanarak, 20 kurum ziyareti yapıldı. İnternet
sitesini incelemek için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın
Yedinci Dönemi Tamamlandı
TÜSEV tarafından ﬁlantropinin gelişimini önemseyen ve bu alandaki
bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK
çalışanlarına yönelik olarak 2014 yılından bu yana yürütülen
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın yedinci dönemi
tamamlandı. 23 sivil toplum profesyonelinin katılımıyla OcakTemmuz ayları arasında gerçekleşen altı eğitim modülünde
Türkiye’de ve dünyada ﬁlantropinin durumu ve geleceği, bireysel
bağışçılık, bağışçılarla iletişim ve dijital kaynak geliştirme
kampanyacılığı, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel
düzenlemeler, ilkeli temsil modeli, hibe verme modeli ve ﬁlantropi,
özel sektör-sivil toplum iş birliği, yerel bağışçılık gibi çeşitli konular
ele alındı. Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı ile ilgili ayrıntılı
bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim İzleme Raporu 2020:
Eğitim Yönetişimi ve
Finansmanı Yayımlandı
Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
analiz ettiği Eğitim İzleme
Raporu 2020’nin Eğitim
Yönetişimi ve Finansmanı
başlıklı ilk raporunu yayımladı.
On Birinci Kalkınma Planı
(2019-2023) ve MEB
2019-2023 Stratejik Planı,
İstanbul, Manisa ve Elazığ’da
yaşanan depremlerle birlikte
gündeme gelen
ihtiyaçlar ve çalışmalar, bazı
özel öğretim kurumlarının
karşılaştığı mali krizler,
koronavirüsün eğitime
etkileri ve eğitime ayrılan
bütçe konularının öne çıktığı
rapor ERG Youtube kanalında
geçekleşen canlı yayın ile
paylaşıldı. Rapora ulaşmak
için buraya, etkinliği izlemek
için buraya tıklayınız.

Bilim Kahramanları Derneği
Sanal Bilim Atölyeleri Devam
Ediyor
Bilim Kahramanları
Derneği’nin ilkokul ve ortaokul
çocuklarına yönelik
düzenlediği Sanal Bilim
Atölyeleri için başvurular
devam ediyor. Meraklı,
araştıran, sorgulayan, 21.
yüzyılın sorunlarına çözüm
arayan, bilime ilgi duyan
çocukları bir araya getirerek
basit malzemelerle de bilim
etkinliklerinin yapılabileceğini
gösteren atölyeler dizisi 16
Temmuz-27 Ağustos tarihleri
arasında online olarak
gerçekleşecek. Her hafta uzay
ve havacılık alanında
mühendislik tasarım sürecine
odaklanan Merak Makinesi
atölyelerinin yanı sıra farklı
proje geliştirme tabanlı
içeriklerin de yer aldığı
atölyeler hakkında ayrıntılı
bilgi ve başvuru için tıklayınız.

TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan BCSDN Yönetim
Kurulu’na Seçildi
TÜSEV Genel Sekreteri Rana Kotan sivil toplumun gelişimi ve sivil
toplum için elverişli bir ortam amacıyla çalışan, TÜSEV’in de
paydaşı olduğu Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı’nın (Balkan
Civil Society Development Network -BCSDN) Yönetim Kurulu
üyeliğine seçildi. 2020-2023 tarihleri arasında görev alacak Kotan,
ağın sivil toplum için elverişli bir ortam yaratılması amacıyla hayata
geçireceği çalışmalarına katkı sağlayacak. BCSDN hakkında detaylı
bilgi için buraya tıklayınız.

Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın Kurumsal Destek
Fonu Başvuruları Devam
Ediyor
Sivil Toplum için Destek Vakfı,
Turkey Mozaik Foundation ve
Dalyan Foundation iş birliği
çerçevesinde ve bireysel ve
kurumsal bağışçıların
desteğiyle hayata geçirdiği
Kurumsal Destek Fonu
2020-2021 dönemi için
başvurular devam ediyor.
Kurumsal Destek Fonu
2020-2021 dönemi, COVID-19
salgını süresince ve
sonrasında, özellikle
dezavantajlı ve kırılgan
kesimlerle ilişkili olarak ortaya
çıkan yeni ya da derinleşen
ihtiyaçları merkezine de
alacak biçimde STK’ların
kapasitelerini geliştirmelerini
önceliklendiren bir hibe fonu
olarak uygulanacak. Hibe
almaya hak kazanan STK’lara
ﬁnansal desteğin yanı sıra,
vakıf tarafından geliştirilen
Kapasite Gelişim Bileşeni
altında kurumsal gelişimlerini
desteklemeye yönelik farklı
imkânların da sunulacağı fon
için başvurular 14 Ağustos
tarihine kadar yapılabilecek.
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için
tıklayınız.

Grantmakers East Forum
Dijital Olarak Düzenlenecek
Avrupa Vakıﬂar Merkezi
(European Foundation Centre)
altında faaliyet gösteren
tematik ağlardan biri olan,
Avrupa’da sivil toplumun ve
ﬁlantropinin gelişimini teşvik
eden Grantmakers East Forum
(GEF), bu yıl Ekim ayında
çevrimiçi olarak
gerçekleşecek. 25. kez
düzenlenen forumun bu yılki
teması Embracing Complexity:
Interconnectedness in Times
of Crisis (Karmaşıklığı
Kucaklamak: Kriz
Zamanlarında Birbirine Bağlı
Olma) olarak belirlendi. Yeni
normalin sivil toplumdaki
anlamı, artan eşitsizlikler
karşısında topluluk
oluşturmanın önemi ve salgın
gibi kriz zamanlarında
ﬁlantropi ağlarının ve
aktörlerinin rollerinin
tartışılacağı forum ile ilgili
ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması
Başvuruları Devam Ediyor
Nitelikli medya çalışanı yetişmesine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 31. kez düzenlenecek Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması için başvurular devam ediyor. Yazılı, görsel,
işitsel, internet yayıncılığı alanlarındaki ilgili alt dallar üzerinden başvuruların yapılacağı yarışma,
üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerin başvurularına açık olacak. Son
başvuru tarihi 30 Eylül 2020 olan yarışmada her alt dalda yalnız bir çalışma ile aday olunabilecek. Yarışma
koşulları ve detaylı bilgi için buraya, daha önceki dönem yarışmaları hakkında bilgi almak için buraya
tıklayınız.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Eğitimleri Millî Eğitim Bakanlığı Dijital Eğitim
Platformu’nda
Deniz Temiz Derneği/TURMEPA’nın hazırladığı 11 adet online eğitim videosu, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim
Bilişim Ağı (EBA) tarafından onaylandı. COVID-19 döneminde 10 bin kişiye dijital eğitimlerini aktaran
TURMEPA, bu çalışma ile tüm Türkiye’ye eğitim videolarını ulaştıracak. Ekosistem, denizler ve su
kaynaklarının önemi, Türkiye’nin denizleri, sıfır atık, Sıfır Atık Mavi, geri ve ileri dönüşüm konularının yer
aldığı eğitim videolarında; Türkiye denizlerinin coğraﬁ özellikleri, denizlerin ürettiği oksijen ve besin
kaynakları, denizlerin yararları, deniz canlıları, denizdeki besin ve mineraller ile kullanılabilir su kaynakları
hakkında bilgiler yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için buraya, eğitim videoları hakkında detaylı bilgi için buraya
tıklayınız.

İKSV, Kültür Hattı Projesi UNESCO Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu Almaya
Hak Kazandı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları kapsamında hazırladığı Kültür Hattı başlıklı
projeyle, Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı. UNESCO’nun 2019 yılında açtığı
çağrıya 60 ülkeden gelen 480 başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri olan
Kültür Hattı Projesi ile ilk kez Türkiye’den bir kültür kurumu, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği
Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar
ve projelere destek olmak amacını taşıyan bu fondan faydalanacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’ndan Hibe Desteği Alacak 8 Proje Belli Oldu
Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedeﬁyle 2007
yılından bu yana yürüttüğü Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum
kuruluşları (STK) belli oldu. Bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla kadın, genç ve
engellilerin sorunlarına çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu yıl 8 projeye
hibe verecek. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği veren ilk vakıf olan Sabancı Vakfı’nın, Hibe
Programları kapsamında 14 yılda 173 projeye verdiği hibe desteği 28.5 Milyon TL’ye ulaştı. Sabancı Vakfı
Hibe Programına bu yıl Türkiye’nin 58 ilinden 254 proje başvurusu yapıldı. Sabancı Vakfı Hibe Programı;
“Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın
Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları
toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara 50 bin TL ile 250 bin TL arasında hibe
desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Vehbi Koç Vakfı Kültür Kurumları Yeniden Kapılarını Ziyaretçilerine Açtı
Pandemi nedeniyle izolasyon süreci boyunca kapalı olan Vehbi Koç Vakfı Kültür Kurumları, gerekli
tedbirlerini alarak kapılarını ziyaretçilere birer birer açmaya başladılar. Arter Haziran’ın 16’sında, Sadberk
Hanım Müzesi 30’unda sanatseverlerle buluştu. Meşher ise 1 Eylül’de açılacak. Arter’de Cevdet Erek’in
“Bergama Stereotip” başlıklı yeni sergisi ve müzenin açılış sergilerinden Altan Gürman’ın retrospektif
sergisi ziyaret edilebilir. Sadberk Hanım Müzesi ise açılışından itibaren ziyaretçilerini kalıcı
koleksiyonlarıyla ağırlıyor.

