
    

 

Sayı 60, Temmuz 2012 

Yasal Haberler 

2 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı 

Yayınlandı 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması 

Hakkında Genel Tebliğ Taslağında; 03/04/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 

Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde ilgili bölümler itibarıyla 

değişiklikler yapılmıştır. Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar 

devam etmektedir. Mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda 

bulunulması ile ilgili görüş ve önerileriniz atopal@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletilebilir. İlgili 

belgelere buradanulaşabilirsiniz. 

 

Sektörden Haberler 

“Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” 

Projesi Başladı 

STGM, TÜSEV ve YADA ortaklığında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilecek 

olan "Türkiye'de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi" 

Haziran 2012 itibarıyla başladı. Genel amacı Türkiye'de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin 

değerlerini destekleyen güçlü demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sağlamak olan 24 

aylık projenin özel amaçları ise şunlardır: Sivil toplum örgütlerinin kurulması, faaliyet göstermesi ve 

mali kaynaklara ulaşabilmesi için daha iyi bir yasal çerçeve oluşturulması, siyasi süreçlerin tüm 

seviyelerine daha etkin sivil katılım sağlanması ve yerel sivil toplum örgütleri ve ağların sürdürülebilir 

gelişimine destek verilmesi.Önümüzdeki günlerde projeyle ilgili daha detaylı bilgiyi sizlerle paylaşacağız. 
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Avrupa Birliği Yeni Finansal Kurallarını Açıkladı 

Avrupa Komisyonu, 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere yeni finansal düzenlemeleri açıkladı. STK'ların 

AB fonlarına daha kolay ve hızlı şekilde erişmesine olanak verecek, aynı zamanda şeffaflığı ve 

hesapverebilirliği geliştirecek bu yeni düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi için Avrupa Komisyonu 

web sitesine buradan ulaşabilirsiniz. (Kaynak: TACSO) 

Avrupa Kültür Programı Teklif Çağrıları 

Kültürel İrtibat Noktası tarafından Avrupa Kültür Programı çerçevesinde üç teklif çağrısı açık 

bulunmaktadır. Bu teklif çağrılarından Dizin 1; çok yıllı işbirliği projeleri, işbirliği projeleri, üçüncü 

ülkeler ile kültürel işbirliği projeleri, Avrupa Kültür festivalleri desteklerini içeren “Kültürel projelere 

verilen proje desteği” olarak adlandırılmıştır. Dizin 2; “Avrupa düzeyinde kültür alanında faaliyet 

gösteren kuruluşların desteklenmesi” ana başlığı altında kültür elçileri, kültür ağları ve yapılandırılmış 

diyalog platformları başlıklarında teklif çağrılarını içermektedir. Dizin 3 ise; “Kültür politikası analizine 

ilişkin faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliği projeleri” için bir teklif çağrısıdır. Teklif 

çağrılarının son başvuru tarihleri, başvuruyla ilgili diğer bilgiler ve formlara www.ccp.gov.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

Bağış Grupları: Bağışçılığa Demokratik Katılım ve Kollektif Etki 

Bu ay C.S. Mott Vakfı’nın daveti üzerine TheFunding Network’un (TFN) 10. yıldönümü kapsamındaki 

bağış etkinliğine katıldık. Birkaç saat içerisinde beş sosyal değişim projesinin her biri için ortalama 

10.000 pound toplandı. Alışık olduğumuz kaynak geliştirme etkinliklerinden farkını anlamak için bu 

gecenin öncesindeki çalışmaları ve ağın işleyişini bu yazımızda ele aldık. Yazıyı buradan okuyabilirsiniz. 

Polonya Bağışçılar Vakıfları Saha Gezisinden Notlar 

Türk Filantropi Vakfı ve C.S. Mott Vakfı’nın sağlamış olduğu mali destek ile yürütülmekte olan 

“Türkiye’de Bağışçılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında bağışçılar vakfı (community foundation) 

modelinin oldukça yaygın olduğu Polonya’ya bir saha ziyareti gerçekleştirildi. Çeşitli şehirlerdeki 

bağışçılar vakıfları ile birlikte ülkede bağışçılar vakıflarının gelişmesini amaçlayan Polonya’da 

Bağışçılığın Geliştirilmesi için Akademi de ziyaret edildi. Polonya’da bağışçılar vakıflarının gelişme 

süreci ve faaliyetlerini içeren detaylı nota buradanulaşabilirsiniz. 
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Üyelerimizden Haberler 

“Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu” Projesi Türk Toplumunun 

Engellilere Bakışını Bir Anket ile Ortaya Koydu 

Bugüne kadar Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında 20 projeyi destekleyen Sabancı Vakfı’nın 

hibe verdiği engelli yaklaşımına sahip 14 projeden biri olan “Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele 

Platformu” projesi, Türkiye’deki engelli ayrımcılığını ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. Engelli 

ayrımcılığını engelli ve engelsizlerin bakış açısıyla gözler önüne seren anket çalışması, engelsiz bireylerin 

engelli bireylere yönelik algılarını yansıtması açısından çarpıcı veriler ortaya koydu. Daha fazla bilgi 

için tıklayınız. 

 

Çimentaş Vakfı’ndan Eğitime Destek 

Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Kars Atatürk İlköğretim Okulu içinde br Konferans Salonu yaptırarak 

Kars’ta eğitime katkıda bulundu. 16 Temmuz’da yapılan Konferans Salonu açılışına Kars Milli Eğitim 

Müdür yardımcıları Gökhan Altun, Osman Urlunç, Yener Kaya ile birlikte veliler ve davetliler de katıldı. 

Törende Çimentaş Vakfı adına Kars Çimento Fabrikası Genel Müdürü Yasin Sarıçamlık’a bir plaket 

takdim edildi. Çimentaş Vakfı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

TÜSEV'den Haberler 

HATIRLATMA: TÜSEV Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi? 

Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara uygun düzeyde 

şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla hazırlanan İngilizce ve Türkçe online veritabanımız 

TÜSEV Bilgi Bankası’na websitemize sağ üst bölümdeki kullanıcı panelinden kullanıcı adı ve şifrenizi 

girerek 2011 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken 

adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web sitemize eklenmiştir. Kılavuza buradan ulaşabilir, eğer kullanıcı 

adı ve şifrenizi bilmiyorsanızinfo@tusev.org.tr adresinden talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası 

profiliniziwww.tusev.org.tr/member adresinden görüntüleyebilirsiniz. 
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