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2015 Yılı AB İlerleme Raporu Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler

2015 Türkiye İlerleme Raporu yayınlandı. Raporun Türkiye ile ilgili bölümlerinin Türkçe çevirilerine buradan, TÜSEV tarafından
derlenen sivil toplumu ilgilendiren maddelerin yer aldığı belgeye ise buradan ulaşabilirsiniz. 
  
İktisadi İşletmesi Bulunan Vakıf ve Derneklerin Dikkatine

E-Tebligat Hakkında Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı, 27 Ağustos 2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-
beyanname ve e-yoklama uygulamasından sonra vergi mükelleflerine yapacağı tebligatları 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
“elektronik” olarak yapacağını açıklamıştır. Bu tebliğe göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar vakıf ve derneklerin iktisadi
işletmelerinin (sadece iktisadi işletmelerin) imza yetkisi olan veya vekalet verdikleri kişilerin bağlı bulundukları vergi
dairelerine linkte yer alan formu doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. Müracaat yapılmadığı takdirde maliye tarafından
usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir. İlgili tebliğe bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

E-Fatura Kullanma ve E-Defter Tutma Hakkında Duyuru

Maliye Bakanlığı tarafından 14 Aralık 2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile belli mükellef gruplarına vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek
önlenmesi amacıyla elektronik fatura (e-fatura) kullanma ve elektronik defter (e-defter) tutma zorunluluğu getirilmiştir. Bu
kapsamda Maliye Bakanlığı e-fatura kullanma ve e-defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi
ve yolcu beraberi eşya ihracında e-fatura uygulamasına ilişkin usul ve esasları yeniden belirlemiştir. Bu tebliğ kapsamına
giren vakıf ve derneklerin iktisadi işletmelerinin 31 Aralık 2015 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine başvuru
yapmaları gerekmektedir. İlgili tebliğe bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

Üye Etkinliği: Vakıflarda Yönetişim

TÜSEV Mütevelliler Heyeti Üyeleri’nin talep ve ihtiyaçlarına
yönelik olarak düzenlenen üye etkinliklerine bir yenisi daha
eklendi. 10 Kasım tarihinde Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü
Erdal Yıldırım’ın konuşmacı olarak katılımıyla
gerçekleştirilen "Vakıflarda Yönetişim" konulu etkinlikte,
sivil toplum için önemli bir gündem maddesi olan yönetişim
kavramı tüm boyutları ile ele alındı. TÜSEV üyeleri konuyla
ilgili deneyim paylaşımında bulundu.    

Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı Yeni Dönem Başvuruları Açıldı

TÜSEV’in, bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile
tanıştırmak, dünyadaki gelişmeleri aktarmak, planlı
bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü
Değişim için Bağış projesi kapsamında STK çalışanlarına
yönelik olarak düzenlediği “Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı” 3. dönem başvuruları açıldı. Filantropinin
gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli olan bilgi ve
becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK
çalışanlarına yönelik olarak tasarlanan programa 21 Aralık
Pazartesi saat 18:00’e kadar başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuru koşulları ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.  

Sivilog Projesi Kamu-Sivil Toplum
Diyaloğu Toplantısı

AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu III programı mali desteği
ile Türkiye Avrupa Vakfı tarafından uygulanan “Sivilog AB
Müzakerelerine Sivil Toplumun Aktif Katılımı” projesi
kapsamında sivil toplum ve kamu temsilcilerinin buluştuğu
“Kamu-Sivil Toplum Diyaloğu” toplantısı 4-6 Kasım
tarihlerinde gerçekleşti. TÜSEV Genel Sekreteri Başak
Ersen’in konuşmacı olduğu toplantıda TÜSEV’in yürütmekte
olduğu Sivil Toplum-Kamu İşbirliği projesi çerçevesinde
yaptığı çalışmalar paylaşıldı. Etkinlikte Türkiye’de Kamu
Kuruluşları ile STK’lar Arasındaki İlişkiler Açısından Ulusal
Mevzuattaki Engeller ve Öneriler raporunun yanı sıra,
STK’lar ile kamu kurumları arasındaki ilişkilere dair olumlu
deneyimler ve iyi örnekler de tartışıldı. 

WINGS Global Data Charter Toplantısı
Gerçekleşti

Ellinin üzerinde ülkede filantropi konusunda çalışan 150’den
fazla STK’yı bir araya getiren bağımsız bir ağ olan WINGS,
16-17 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika’da “Global Data
Charter” adlı bir toplantı gerçekleştirdi. TÜSEV’in de üyeleri
arasında yer aldığı WINGS, Global Data Charter ile filantropi
alanındaki iyi örneklerin sunulabileceği, farklı sektörlerin
dahil edilebileceği ve filantropi konusundaki verilerin kamu
yararı için paylaşılabileceği bir çerçeve oluşturmayı
amaçlıyor. TÜSEV’in de katılımcıları arasında yer aldığı
Global Data Charter toplantısının notlarına buradan
ulaşabilirsiniz.

Sivil Topluma Aktif Katılım Raporu
Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye’de Sivil Toplumun Geliştirilmesi ve Sivil Toplum-
Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında TÜSEV
tarafından hazırlanan Sivil Topluma Aktif Katılım:
Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller,
Öneriler raporunun tanıtım toplantısı 18 Kasım 2015
tarihinde gerçekleştirildi. Farklı alanlardan STK
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda raporun
yazarları Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan ve Gökçeçiçek Ayata,
Türkiye’de sivil toplumun aktif katılımı açısından
uluslararası mevzuat çerçevesindeki yasal engeller ve
politika önerilerini sundular. Projeyi ana hatlarıyla
özetleyen bilgi notuna ve raporun elektronik
kopyasına linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

CIVICUS AGNA Toplantısı TÜSEV Ev
Sahipliğinde Gerçekleşti

TÜSEV’in üyeleri arasında yer aldığı ve 77 ülkedeki sivil
toplum ağlarını bir araya getiren bir ağ olan Affinity Group
of National Associations (AGNA) toplantısı 23-25 Kasım
tarihlerinde gerçekleşti. “Towards New Social Contracts:
Renewed Activism to Promote Social Change” başlıklı
toplantıya katılan kuruluşlar ulusal, bölgesel ve uluslararası
düzeyde paydaşları ile iletişim kurma yöntemleri, paydaş
ilişkilerinde karşılaştıkları fırsat ve engeller ile ilgili deneyim
paylaşımında bulundu. Etkinlik kapsamında CIVICUS
uzmanları tarafından iletişim ve kampanyacılık konularında
bir eğitim de düzenlendi. CIVICUS’un çok paydaşlı diyalog
süreçlerinin yürütülmesini desteklemek amacıyla hazırladığı
rehbere buradan ulaşabilirsiniz. 

Matra ve İnsan Hakları
Programı 2016 Başvuru
Çağrısı

Hollanda Büyükelçiliği
tarafından yürütülen Matra
ve İnsan Hakları Programı
2016 proje başvuruları için
birinci dönem çağrısı
yayımlandı. Matra
Programı Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne katılım
sürecini somut ve
sürdürülebilir projelerle
desteklemeyi amaçlıyor.
İnsan Hakları Programı ise
Türkiye’de insan haklarının
durumuna yönelik
gelişmeleri içeren projeleri
destekliyor. Programlarla
toplumsal konulara
sürdürülebilir çözümler
sunan STK’ların yanı sıra
kamu kurumları, özel
sektör ve konu ile ilgili
sorumlu tüm paydaşları
sürece dahil eden projeler
öncelikli olarak
değerlendirilecek. Proje
teklifleri için son başvuru
tarihi 18 Ocak 2016.
Matra Programı hakkında
detaylı bilgi için burayı ve
İnsan Hakları Programı
hakkında detaylı bilgi için
burayı tıklayınız. 

Sosyal Projeler ve STK
Yönetimi Yüksek Lisans
Programı 2016
Başvuruları Açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi,
2014-2015 öğretim
yılından itibaren Sivil
Toplum Çalışmaları
Merkezi bünyesinde
hayata geçirdiği “Sosyal
Projeler ve STK Yönetimi”
yüksek lisans programıyla
STK’ların yetişmiş insan
kaynağı gereksinimine ve
bu alanda yürütülecek
kaliteli akademik
çalışmalara katkıda
bulunmayı hedefliyor. Bu
hedefler doğrultusunda
tezli veya projeli olarak
kurgulanan yüksek lisans
programının 2015-2016
bahar dönemi başvuruları
açıldı. Adayların 20 Ocak
tarihine kadar
başvurabileceği tezsiz
program hakkında detaylı
bilgi için tıklayınız.

13. Eğitimde İyi
Örnekler Konferansı 

Eğitim Reformu Girişimi
(ERG) tarafından her yıl
düzenlenen Eğitimde İyi
Örnekler Konferansı’nın
13’üncüsü 2 Nisan 2016
Cumartesi günü Sabancı
Üniversitesi Tuzla
kampüsünde
gerçekleştirilecek. Sunum
konuları Fen, Teknoloji,
Mühendislik ve Matematik
Alanında Yenilikçi
Uygulamalar ve
Materyaller, Erken
Çocukluk Eğitimi, Eğitimde
Ayrımcılıkla Mücadele,
Rehberlik ve Özel Eğitim,
Öğrenme ve Okul
Ortamları, Mesleki ve
Teknik Eğitimde Okul-
İşletme İşbirliği, Eğitimde
Veli Katılımı olarak
belirlendi. Sözlü sunum ve
poster sunumu başvurusu
yapmak için son başvuru
tarihi 1 Ocak 2016.
Detaylar ve duyurular için 
egitimdeiyiornekler.org
 adresini ve #IOK2016
etiketini takip
edebilirsiniz. 

TBMM’ye Bireysel
Başvuru Yolları
Konusunda Eğitim

Yasama Derneği 8-9 Ocak
tarihleri arasında
Ankara'da, STK'ların
meclis düzeyinde karar
alma süreçlerine katlımı
için kapasite güçlendirmeyi
hedefleyen bir eğitim
düzenleyecek. Yasama
Derneği tarafından Matra
Programı kapsamında
yürütülen “TBMM’ye
Bireysel Başvuru Yollarının
Tanıtılması ve
Desteklenmesi Projesi”
çerçevesinde düzenlenecek
olan eğitim, Ankara,
Çorum, Eskişehir, Kayseri
ve Konya illerinde faaliyet
gösteren STK
temsilcilerine açık olacak.
Eğitime katılmak
isteyenlerin en geç 30
Aralık 2015 tarihine kadar
başvuruda
bulunmaları gerekiyor.
Detaylı bilgi ve başvuru
koşulları için tıklayınız.   

32. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni ve
Sergisi 

1983 yılından bu yana onlarca ülkeden yüzlerce karikatür sanatçısına özgür bir platformda
düşüncelerini dile getirme fırsatı sunan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması,
düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Bu yıl 66 ülkeden 787 sanatçı ve 2.289 karikatüre ev
sahipliği yapan yarışmanın birincisi, Arnavutluk’tan Agim Sulaj oldu. Yarışmada ikincilik
ödülüne İran’dan Mohsen Nouri Najafi, üçüncülük ödülüne ise yine İran’dan Jalal Pirmarzabad
layık bulundu. Ödüllü karikatürler 15 Aralık tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde sergilenecek. 

22. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Merhum Sakıp Sabancı’nın sanatı desteklemek, gençleri sanata yönlendirmek ve başarılarını
teşvik etmek arzusuyla hayata geçirdiği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri İstanbul’da 22’incisi
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sabancı Vakfı’nın, toplumsal gelişmede önemli bir yeri
olan sanatı ve sanatçıyı desteklemek amacıyla devam ettirdiği sanat ödülleri kapsamında,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları
bölümlerinden ilk üç dereceyle mezun olan dokuz öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet altını
değerinde Türk Lirası ödül verildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

TURMEPA Dünya Gönüllüler Günü’nde Gönüllüleriyle Bir araya
Geldi 

Deniz Temiz Derneği/Turmepa 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde “Deniz Ekosistemi,
Sürdürülebilirlik ve Gönüllülük” konularına dikkat çekmek amacıyla, tüm gönüllülerini İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nde ağırladı. Etkinliğe katılanlar 4 Temmuz 1995 tarihinde DenizTemiz
Derneği/TURMEPA tarafından yayınlanan Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu (IOC/UNESCO),
Dünya Doğa Vakfı (WWF), Dünya Çevre Koruma Birliği (IUCN), Roma Kulübü, Uluslararası
Denizcilik Odası (ICS) ve Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu tarafından desteklenen bildirgeyi
takip ettiklerini belirttiler. Bu bildirgeyi toplu bir şekilde okuyarak “Denizleri Kurtarmak İçin
Gönüllü Sorumluluk Bildirisi” olarak kabul ettiklerini beyan ettiler. 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı “Steptember” Kampanyası 

Cerebral Palsy (CP) hakkında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yürüten
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın başlattığı Steptember projesine iki ay süresince tüm
Türkiye’den destekler oldu. Destekçiler Eylül ayı boyunca hem sağlıklı yaşam için adım attı
hem de CP’li çocukların eğitim ve rehabilitasyonunda kullanılmak üzere bağış topladı.
Geçtiğimiz ay sonuçlanan proje kapsamında 202.798 TL bağış toplandı. Proje süresince 453
takımın 1.500 gönüllüsü her gün 10 bin adım hedefine ulaşmak ve CP’li çocuklara destek
olmak için toplam 250 milyon adım attı. Ayrıca ofis çalışanları başta olmak üzere toplumun
her kesiminden katılımcılar takımlarıyla bağış toplama etkinlikleri düzenleyerek Steptember’a
destek oldu.  

Vodafone’un HeForShe Hareketi

Vodafone Türkiye, Önce Kadın Programı kapsamında kadınların yaşamlarını iletişim
teknolojilerinin gücüyle dönüştürerek ekonomik ve sosyal hayata tam katılımlarını sağlamak
adına yakın bir zamanda UN Global Compact ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi'nin işbirliğiyle hayata geçirilen Kadının Güçlenmesi
Prensipleri'ne (Women's Empowerment Principles) imza attı. Bunun yanında, her yaştan
erkeği cinsiyet eşitliğinin sözcüsü haline getiren, bu konuda sessizliği bozarak harekete
geçmeye davet eden HeForShe dayanışma hareketini iletişim teknolojilerinin gücü ile
desteklemeye başladı. Vodafone Grubu’nun dünya genelinde başlattığı destek kampanyası
kapsamında, 100 bin erkeğin HeForShe destekçileri arasında yer alması hedefleniyor. Detaylı
bilgi için www.heforshe.org/Vodafone adresini ziyaret edebilirsiniz.
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