VGM, Tebligat Niteliğinde Duyuru Yayımladı
Vakıﬂar Genel Müdürlüğü, 5737 sayılı Vakıﬂar Kanunu ve Vakıﬂar Yönetmeliği ile yeni, mülhak, esnaf ve cemaat vakıﬂarına beyanname verme
ve bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildiğine dair duyuru yayımladı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2019
Raporu Yayımlandı
Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu 2019, 13
Şubat tarihinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yayımlandı.
Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları
Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Selim Erdem
Aytaç liderliğinde, Türkiye’nin 67 ilinde toplam 2 bin 502 kişinin
katılımıyla gerçekleşen araştırma, Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum,
Türkiye’de Bireysel Bağışlar ve Bağış Yapma Motivasyonları üst
başlıkları altında, ihtiyaç sahiplerine doğrudan yapılan yardımlar,
sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağışlar ve faaliyetlere katılım ile
bağış yapma motivasyonları ve tercih edilen yöntemler konularında
güncel bilgi ve veri sunuyor. 2004 ve 2015 yıllarında hazırlanan
raporların bulgularına da yer veren ve bireysel bağışçılık alanında
gözlemlenen değişimleri karşılaştırmalı olarak ele alan raporla ilgili
ayrıntılı bilgi ve rapora ulaşmak için tıklayınız.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma
Mekanizmalarına Katılımı: Yerel Yönetimlerde
Kaliteli ve Anlamlı Bir Katılım için Uygulama 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
Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı:
Yerel Yönetimlerde Kaliteli ve Anlamlı Bir Katılım için Uygulama
Rehberi 11 Şubat’ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısında
yayımlandı. Burcu Özüpak Güleç tarafından hazırlanan ve yerel
yönetimler ve STK’lar arasında kaliteli ve anlamlı iş birliklerinin
gelişmesi için izlenebilecek örnek bir yol haritası ortaya koyan
rehber, uygulamaya yönelik bilgileri farklı başlıklar altında ele
alıyor. Yerel yönetimlerin pratik biçimde kullanabileceği katılım
süreçleri değerlendirme tablosu, katılımcı yöntemler listesi, katılım
süreçlerinde STK’lar için yol haritası ve yerel yönetim ve STK iş
birliklerinde davranış ilkeleri iyi niyet beyanı başlıklı ek belgelerin
de yer aldığı rehberle ilgili ayrıntılı bilgi ve rehbere ulaşmak için
tıklayınız.

Destekle Değiştir 24 Mart’ta Arter’de
TÜSEV’in dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan Giving
Circle modelinden The Funding Network’ün teknik desteği ile
kültürel ihtiyaçlara ve yerel eğilimlere göre adapte ederek 2014
yılında uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in İstanbul’daki
altıncı etkinliği 24 Mart Salı günü Arter’de düzenlenecek. Toplumsal
değişime önem veren bireylerin, fon kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil
toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim yaratan
projeleri tanıma fırsatı yakalayacakları Destekle Değiştir’in bu yılki
etkinliğinde Altyazı Sinema Derneği, Hayat Sende Derneği ve
Yeryüzü Derneği projelerini tanıtacaklar. Destekle Değiştir 2020 ile
ilgili detaylı bilgi almak ve etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Hollanda Büyükelçiliği Matra
ve İnsan Hakları Hibe
Programları Başvuruları için
Açık Çağrı
Hollanda Krallığı Büyükelçiliği
ve Başkonsolosluğu Matra ve
İnsan Hakları programları için
açık çağrı yayımladı.
Türkiye’nin Avrupa Birliği
katılım sürecine somut ve
sürdürülebilir projelerle
destek vermeyi amaçlayan
Matra Programı kapsamında
hukukun üstünlüğü, İnsan
Hakları Programı kapsamında
ise Türkiye’de insan hakları
konusunda gelişim sağlamayı
hedeﬂeyen projeler
desteklenecek. Başvuruların
tüm yıl boyunca açık olacağı
programlarla ilgili ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

TÜSEV Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Ziyareti
Gerçekleşti
TÜSEV, Türkiye’de sivil toplumun güçlenmesi ve Türkiye’de
ﬁlantropi altyapısınının geliştirilmesi amaçlarıyla yürüttüğü
faaliyetler kapsamında 24-29 Şubat tarihleri arasında Amerika
Birleşik Devletleri’ne bir çalışma ziyareti düzenledi. Candid, Center
On Philanthropy and Civil Society, The Graduate Center, CUNY,
Turkish Philanthropy Funds, Charities Aid Foundation America ve
International Center for Not-for-Proﬁt Law gibi sivil toplumun farklı
alanlarında çalışan kuruluşlarla bir araya gelinen ziyaret
kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunularak farklı iş
birlikleri olasılıkları değerlendirildi.

csdestek.org Yayında
Sivil Toplum için Destek Vakfı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Fonu 2020 Dönemi
Başvuruları Devam Ediyor
Sivil Toplum için Destek
Vakfı’nın, toplumsal cinsiyet
eşitliği alanında çalışan sivil
toplum kuruluşlarının
çalışmalarını ve kurumsal
gelişimlerini desteklemek
amacıyla Turkey Mozaik
Foundation iş birliği ve
bireysel ve kurumsal
bağışçıların desteğiyle hayata
geçirdiği Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Fonu’nun 2020 dönemi
başvuruları devam ediyor. Fon
kapsamında, toplumsal
cinsiyet eşitliğini geliştirmeye
yönelik çalışmalar yapan sivil
toplum kuruluşlarının yenilikçi
projelerine, kurumsal
gelişimlerine, kampanya ve
savunuculuk çalışmalarına
destek sağlanacak. Fon
hakkında ayrıntılı bilgiye ve
başvuru formuna ulaşmak için
tıklayınız.

KEDV, Küresel Bakım Emeği
Hesaplama Uygulaması’nı
Hayata Geçirdi
Kadınların ekonominin aktif
katılımcıları olmaları için
çalışan Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı (KEDV),
Küresel Bakım Emeği
Hesaplama Uygulaması’nı
hayata geçirdi. Dünyanın en
önemli üretim alanlarından
olan bakım emeğinin görünür
kılınmasını hedeﬂeyen
uygulamada günlük işlerin
parasal değeri
hesaplanabiliyor ve bakım
işleri ile yaratılan katma değer
ölçülebiliyor. Ayrıntılı bilgi ve
uygulama için tıklayınız.

Cinsel Şiddetle Mücadele
Derneği tarafından cinsel
şiddetten hayatta kalanların
ihtiyaçları düşünülerek
hazırlanan ve cinsel şiddet ya
da cinsel istismardan hayatta
kalanları bilgilendirmeyi
amaçlayan csdestek.org
yayına açıldı. Farklı cinsel
şiddet türleri sonrasında
destek arama, şiddeti bildirme
süreci, şiddet sonrası süreçle
baş edebilme gibi konularla
ilgili bilgi ve kaynakların yer
aldığı web sitesinde ayrıca
cinsel şiddetten hayatta
kalanlara hizmet sağlayan
İstanbul’daki kurumların
iletişim bilgileri ve hizmet
alanlarını içeren İstanbul
Birimler Haritası da yer alıyor.
Web sitesine buradan
ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü Sahiplerine Verdi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri
Ödülü, Salon İKSV’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı
ve seçici kurul üyelerinin de katıldığı gecede, ödül sahibi Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan tarafından
açıklandı. Tören’de Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri Pusula ile Ebru Erbaş ve Leonid
Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri Kızıl Kahkaha ile Kamil Kayhan Yükseler’e ödülleri
Bülent Eczacıbaşı tarafından sunuldu. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği 13. Gönülden Ödüller Başvuruları Devam Ediyor
2007 yılından bu yana Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından Türkiye’de özel sektör kurumları
ve çalışanlarının gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark
yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla verilen Gönülden Ödüller’in yeni dönem başvuruları başladı.
Bu yıl 13. kez düzenlenecek ve şirket çalışanlarının geliştirip uyguladıkları “Gönüllülük Program ve
Projeleri”nin ödüllendirileceği Gönülden Ödüller’e başvurular 31 Mart 2020’ye kadar yapılabilecek. Ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı Bursiyer Buluşmasının İkincisi Gerçekleştirildi
Sabancı Vakfı’nın, kurulduğu yıldan bu yana desteklediği bursiyerleri buluşturan Bursiyer Buluşması’nın
ikincisi Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel
Safkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Sabancı Center’da gerçekleşen buluşmaya 400’den fazla bursiyer
katıldı. Sabancı Vakfı, Bursiyer Buluşmaları ile mezun ve öğrenci bursiyerler arasında mentor-menti ilişkisi
kurularak deneyim köprüsü oluşturmayı amaçlıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın Düzenlediği 37. Uluslararası Ankara Müzik
Festivali 4-28 Nisan’da
Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın bu yıl 37.sini düzenlediği müzik festivali 4-28 Nisan tarihlerinde
Ankara’da gerçekleşecek. Festivalde; klasik müzik, dans ve caz alanlarından Türkiye, Fransa, İtalya,
Hollanda, Ukrayna, Çekya, Polonya, Macaristan ve Güney Kore’den toplamda 400’e yakın sanatçı ve
topluluk yer alacak. 4 Nisan Cumartesi akşamı Guiness rekorlar kitabına giren çigan müziğin efsanevi
topluluğu Budapeşte Çigan Senfoni Orkestrası ile açılacak Festival 28 Nisan Salı akşamı gene bir senfonik
konser ile sonra erecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yüksek Teknoloji Girişimlerinin Finansmanı
Raporu’nu Yayımladı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile birlikte yüksek teknoloji
girişimlerinin ﬁnansmanının nasıl iyileştirilebileceği konusunda gerçekleştirdiği araştırma sonucunda
hazırlanan Yüksek Teknoloji Girişimlerinin Finansmanı Raporu’nu yayımladı. 2019 yılının sonunda 18
portföy yönetim kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması ve çalıştay sonucunda ortaya
çıkan veriler ile oluşturulan rapor, yüksek teknoloji girişimleri ile ﬁnansman ekosistemi arasındaki ilişkiyi
inceleyerek geleceğe yönelik olarak bu alandaki yatırımlara ilginin artması konusunda yatırımcıların
tespitlerini ve öngörülerini yansıtıyor. Ayrıntılı bilgi ve rapora ulaşmak için tıklayınız.

