2015 Yılı Mal Bildiriminde Bulunma Zorunluluğu
Vakıf yöneticilerinin ve Kamu yararına çalışan derneklerin Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 2015 yılından önce verilen
mal bildirimlerinde değişiklik olmasa bile, mevzuat gereği sonu sıfır (0) ve 5 (beş) ile biten yıllarda yeniden mal bildirimi
verilecektir. Mal bildirimi yeniden düzenlenerek, en geç 27 Şubat 2015 tarihine kadar vakfın bağlı olduğu Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’ne resmi yazı ekinde kapalı zarf içinde teslim edilecektir. Kamu yararı statüsüne sahip derneklerin ise
bildirimlerini dernekler müdürlüklerine teslim etmesi gerekmektedir. Mal bildirim formuna buradan ulaşabilirsiniz.

ANKET: Sivil Toplumun Gelişimi İçin
Elverişli Ortamın İzlenmesi
TÜSEV, Türkiye’deki uygulamasından sorumlu olduğu Sivil
Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi
kapsamında bir anket çalışması yürütüyor. STK’ların yasal
ortam ile ilgili deneyim ve görüşlerinin sorulduğu ankete
verilen cevaplar proje kapsamında hazırlanacak 2014
Türkiye Raporu için kullanılacak. Ankete katılarak STK’ları
ilgilendiren yasal ortamı değerlendirebilir; görüş ve
deneyimlerinizle rapora katkı sağlayabilirsiniz.
Ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Ağ ve Platformların İşleyişi
Sivil Düşün AB Programı’nın 2. Danışma Kurulu Toplantısı
21-22 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. Türkiye’deki
ağlar ve platformların işleyişi hakkında bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunulan toplantıda, TÜSEV üyesi olduğu
uluslararası ağlar ve bu çerçevede yürütülen çalışmaları
paylaştı. Toplantı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Etki Yatırımcılığı Toplantısı Düzenledi

Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı Başladı
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 2015 dönemi 27
Ocak’ta başladı. Eğitim katılımcıların altı ay süreyle
bağışçılık konusunda çalışan uzmanlarla bir araya gelerek,
konuyla ilgili teorik ve pratik bilgilerini geliştirmelerine katkı
sağlayacak. Program hakkında detaylı bilgiye ve STK
temsilcilerinden oluşan katılımcı listesine buradan
ulaşabilirsiniz.

Değişim için Bağış Projesi kapsamında, bireylerin farklı
bağışçılık yöntemleri ile ilgili deneyimlerini paylaştıkları
“Akran Öğrenme” toplantılarını gerçekleştiriyor. 20 Ocak
tarihinde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
ortaklığı ile TÜSEV ev sahipliğinde, bu toplantılardan biri
daha düzenlendi. Etki Yatırımcılığı konulu toplantıda,
Türkiye’deki etki yatırımcılığının ilk örnekleri tanıtıldı.
Yatırımcılar, sosyal girişimler ve destek kuruluşları ile farklı
aktörler arasında işbirliği imkanları tartışıldı. Habere
buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum, 2015 C20
Toplantısı Gündemini
Belirliyor

Sivil Düşün Aktivist
Programı Yeniden
Açılıyor

Avrupa Birliği’nin LGBT
Hakları Kılavuzu
Türkçe’ye Çevrildi

Türkiye’nin G20 dönem
başkanlığına paralel olarak
Türkiye ev sahipliğinde
düzenlenecek C20
toplantısı için konu
başlıkları sivil toplumun
katılımıyla belirleniyor.
www.c20turkey.org
adresindeki ankete
katılarak C20 gündeminin
belirlenmesine katkı
sağlayabilirsiniz.

Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’nun hak
temelli çalışmaları ve sivil
toplumu desteklediği Sivil
Düşün AB Programı ikinci
yılını tamamlarken,
program çerçevesinde
başlatılan Aktivist
Programı destekleri
yeniden açılıyor. Programa
2 Şubat 2015 itibari ile
www.sivildusun.net adresi
üzerinden online başvuru
yapılabilecek.

Kaos GL Derneği, Avrupa
Birliği’nin 24 Haziran
2013’te kabul ettiği
"Lezbiyen, Gey, Biseksüel,
Trans ve İnterseks
(LGBTİ) Kişilerin Tüm
İnsan Haklarını
Kullanmalarının
Desteklenmesine ve
Korunmasına Dair
Kılavuz"u Türkçe’ye
çevirdi. Kılavuza buradan
ulaşabilirsiniz.

Gençlik Alanı Haritası
Çalışmaları Başladı
Gençlik Alanı Haritası,
Türkiye’deki gençlik
kuruluşlarının faaliyet
alanlarına, kapasitelerine
ve işbirliklerine göre
kategorilere ayrılacağı
kapsamlı bir online
veritabanı ve bilgi kaynağı
olarak Mart-Nisan 2015'te
açılacak. Veritabanına
kaydınızı buradan
yapabilirsiniz.

Darüşşafaka Rota Atlantik Kampanya Duyurusu
Darüşşafaka'da okuyan 10 kız öğrencinin 10 yıllık eğitim giderinin karşılanması hedefiyle 8
Haziran 2014'te Atlantik Okyanusunu geçmek üzere yola çıkan Dilek Ergül, büyük bir kaza
geçirdi. Süreç boyunca Dilek Ergül’ün çağrısına kulak verenler, Darüşşafaka'ya toplam
100.000 TL bağışta bulundu. Dilek Ergül’ün mektubunu buradan okuyabilirsiniz.

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nde Sabit Kalfagil
Retrospektifi
Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin yeni kitabı Sabit Kalfagil retrospektifi, kitabevlerinde
yerini aldı. Eczacıbaşı Topluluğu’nun 40 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı
geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan seri, her
yıl değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde izleyicilere
ulaştırıyor. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

İTÜ Vakfı Dergisi Deprem Gerçeği Konusuna Odaklandı
İTÜ Vakfı Dergisi 66. sayısında Türkiye’nin Deprem gerçeğine odaklanıyor. Çok sayıda bilim
insanı ve uzmanın görüşleriyle katkıda bulunduğu bu sayıda yer alan yazıların, depremle ilgili
farklı bilim dallarının ve farklı kurumların mensupları tarafından yazılmış olması konuya geniş
bir bakış açısı getiriyor. Dergide yer alan makaleleri linkinden indirebilirsiniz.

Koruncuk Vakfı’ndan 19 Okula Destek
1992 yılından bu yana bünyesinde barındırdığı Bolluca Çocukköyü’nde, korunma ihtiyacında
çocuklara hizmet veren Koruncuk Vakfı, yalnızca Bolluca Çocukköyü’ndeki 100 çocuğa umut
olmakla kalmıyor Türkiye’nin çeşitli yerlerinden köy okullarına ihtiyaç fazlası ürünlerle destek
oluyor. 2014 yılında 19 farklı okulda 1340 çocuk ile eğitime destek paketleri ve ihtiyaç fazlası
kıyafetler paylaşıldı.

KOÇ-KAM Semahat Arsel Onur Ödülü Verildi
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
(KOÇ-KAM), dünya çapında önemli konumlarda bulunan kadınlar, kadın ve toplumsal cinsiyet
konusunda çalışmalar yürüten kişilerin ödüllendirildiği “Semahat Arsel Onur Ödülü”
uygulamasını başlattı. Bu yıl ilki verilen ödül, KOÇ-KAM’ın toplumsal cinsiyet konusunda
yürüttüğü bilimsel araştırma programına eşsiz katkılarda bulunmuş olan Vehbi Koç Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel adına verildi. Semahat Arsel, başta kadınların eğitim
ve sağlığa erişimi, hemşirelik mesleğinin gelişimi, kadına karşı şiddetin engellenmesi olmak
üzere, kadınların güçlendirilmesine yönelik çok sayıda çalışmaya öncülük etmiştir.

