
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmesinin ardından, vakıf ve
derneklerin bu kanunun kapsamında oluşabilecek ek yükümlülüklerine dair soru işaretleri oluşmuştur. TÜSEV olarak konuyla
ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (VGM) yaptığımız bilgi edinme başvurumuza gelen cevaba buradan ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Parlamentosu’nda Sivil Toplumun
Gelişimi için Elverişli Ortam Tartışıldı

Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN)
koordinasyonunda yürütülen Sivil Toplumun Gelişimi için
Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi uygulayıcıları, 4 Haziran
2015 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda “Norms over
Forms: Empowering Civil Society in the Western Balkans
and Turkey” başlıklı bir oturumda, Bölgesel Rapor
çerçevesinde Avrupa Birliği katılım sürecinde sivil toplumun
önemini tartıştılar. TÜSEV’in de 2014 Türkiye raporu
bulgularını paylaştığı oturumda, politik ve toplumsal
taleplerin artmasına karşın sosyal hareketler ve sivil
toplumun gelişimi için elverişli alanın daralmakta olduğu
vurgulandı. İzleme Matrisi web sitesinden tü0m ülke
raporlarına ve karşılaştırmalı verilere ulaşabilirsiniz. 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı İkinci Dönem Mezunlarını Verdi

İlki 2014 yılında gerçekleştirilen, filantropinin gelişimini
önemseyen ve bunun için gerekli olan bilgi ve becerilerini
bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik
olarak tasarlanan Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı
ikinci mezunlarını verdi. 23 Haziran’da gerçekleşen eğitim
modülünde, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel
mevuzat ile kitlesel kaynak yöntemleri tartışıldı. Akran
öğrenme ve uzmanlarla birebir çalışma yöntemleriyle
yürütülen Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı ile ilgili
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Philanthropic Freedom 2015 Raporu
Yayınlandı

Dünyada bağışçılığın geldiği durumu analiz etmek amacıyla
The Center for Global Prosperity Hudson Institute
tarafından hazırlanan Philanthropic Freedom 2015 raporu
yayınlandı. TÜSEV’in Türkiye bölümünün yazılmasına
katkıda bulunduğu raporda, bağışçılık alanında ülkelerin
yasal altyapısı ve vergisel uygulamaları karşılaştırmalı
olarak inceleniyor. Avustralya, Brezilya, Mısır, Hindistan,
Çin, Japonya, Meksika, ABD ve Türkiye gibi ülkelerin yer
aldığı raporda Türkiye 64 ülke arasında 47. sırada yer
alıyor. 

Destekle Değiştir Ankara’da
Gerçekleştirildi

Dünyanın farklı ülkelerinde başarı ile uygulanan ve “Giving
Circle” adıyla bilinen kolektif bağış yapma modeli,
Türkiye’de ilk kez TÜSEV tarafından “Destekle Değiştir”
ismiyle uygulanmaya başlandı. İlk ikisi geçtiğimiz yıl
İstanbul’da hayata geçirilen Destekle Değiştir etkinliği,
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından, TÜSEV’in teknik
desteğiyle, 3 Haziran 2015’te Ankara Erimtan Müzesi’nde
gerçekleştirildi. Etkinlikte, projeleriyle sosyal değişime katkı
sağlamayı hedefleyen 3 STK için toplam 47.450 TL bağış
taahhüt edildi. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma
Derneği, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma
Derneği (Öz-Ge-Der) ve Diyaliz Hastaları ve Organ Bağışı
Derneği (Diyoder)’in projelerinin bağışçılarla buluştuğu
etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ajandanıza Kaydedin:
C20 Zirvesi 2015

C20 Zirvesi 2015,
Dünyanın dört bir
yanından 400’ü aşkın sivil
toplum kuruluşu
temsilcisinin katılımıyla
15-16 Eylül tarihlerinde
Boğaziçi Üniversitesi’nde
gerçekleştirilecek. C20
Zirvesi, sivil toplumun
G20’ye yönelik politika
önerilerinin
şekillendirilmesi amacıyla
uzman konuşmacı ve
misafirleri, interaktif
yöntemler eşliğinde bir
araya getirecek. C20
Zirvesi katılımcılarından,
15-16 Kasım’da Antalya’da
düzenlenecek G20 Liderler
Zirvesi’nden önce karar
vericilere sunulacak olan
C20 Bildirgesi’nin finalize
edilmesi konusunda katkı
sunmaları bekleniyor.
Başvuru süreci çok
yakında başlayacak olan
C20 Türkiye hakkında
daha fazla bilgi almak ve
şu ana kadar hazırlanan
politika öneri taslaklarını
incelemek için
www.c20turkey.org web
sitesini ziyaret
edebilirsiniz. 

EFC Grantmakers East
Forum Başvuruları
Başladı

20. Grantmakers East
Forum, 30 Eylül-2 Ekim
2015 tarihlerinde Vehbi
Koç Vakfı ev sahipliğinde
İstanbul’da düzenlenecek.
Avrupa Vakıflar Merkezi
(EFC) bünyesindeki
tematik çalışma
gruplarından biri olan ve
Avrupa’daki hibe veren
kuruluşların bir araya
geleceği Grantmakers East
Forum’un bu yılki teması
“Creating equal
opportunities: Overcoming
Divides” olarak belirlendi.
Forum hakkında detaylı
bilgiye buradan, 3
Ağustos’a kadar devam
eden burs başvuruları ile
ilgili bilgiye ise buradan
ulaşabilirsiniz. 

Yeni Politika Belgesi:
Örgütlülüğün Önündeki
Engeller Kaldırılsın

TÜSEV’in içerik desteği
sağladığı “Örgütlülüğün
Önündeki Engeller
Kaldırılsın” politika belgesi
Denge ve Denetleme Ağı
tarafından yayınlandı.
Politika belgesinde,
Türkiye’de örgütlenme
özgürlüğü ile ilgili mevzuat
ve engeller Anadolu Arap
Birliği Hareketi Derneği ve
Mardin Süryani Birliği
Derneği’nin kapatılması,
Baran Tursun Vakfı’nın ise
kapatılma tehlikesiyle
karşı karşıya kalması
örnekleri üzerinden
inceleniyor. Politika
belgesinin tamamını bu
linkten indirebilirsiniz.

Küresel Kadın Fonu
Başvuruları Başlıyor

Kadın ve kız çocuklarının
haklarına ve
güçlendirilmelerine yönelik
olarak kadın örgütlerine ve
gruplarına destek veren
Küresel Kadın Fonu hibe
programı yeni dönem
başvuruları Eylül 2015’te
başlayacak. Öncelik
alanları şiddetsizlik,
ekonomik ve politik
güçlendirme, cinsel sağlık
ve üreme sağlığı hakları
olarak belirlenen programa
başvuru için niyet
mektupları 1 Eylül 2015
itibarıyla kabul edilecek.
Başvuru koşulları ve
program hakkında daha
detaylı bilgi için bu linki
inceleyebilirsiniz.

Elginkan Vakfı 10.Türk Kültürü Araştırma Ve Teknoloji Ödülleri

Elginkan Vakfı tarafından Türk kültürü ve teknoloji alanındaki araştırma, çalışma ve
hizmetlere destek olmak amacıyla ilk kez 2006 yılında hayata geçirilen Türk Kültürü
Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Programı’nın onuncu uygulaması bu yıl gerçekleştirilecek.
Türk Kültürü Araştırma Ödülü ve Teknoloji Ödülü olmak üzere iki dalda verilecek olan
“Elginkan Vakfı Ödülleri” Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşları tarafından aday
gösterilen ve ödüle layık görülen araştırmacıya veya araştırmacı grubuna verilecek. Türk
kültürü ve teknoloji alanlarının her biri için ödül tutarı 75.000 TL olarak belirlendi. Son aday
gösterme tarihi 18 Eylül 2015. Ödüllerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı Altıncı Sezonu Sona Erdi

Sabancı Vakfı’nın, Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin çalışmaları ile
yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılarak onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek
amacıyla 2009 yılından bu yana desteklediği “Fark Yaratanlar” Programı, altıncı sezonunu
tamamladı. Fark Yaratanlar’ın altıncı sezon finali, Cüneyt Özdemir’in sunumuyla “5N 1K”
programında yayınlandı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın da katıldığı
programda, altıncı sezonun 15 Fark Yaratan’ı eğitimden toplumsal adalete, yurttaş
katılımından ekonomik gelişmeye birçok farklı alandaki başarı hikâyelerini ve deneyimlerini
paylaştı. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

TEMA Vakfı: Geleceğimiz için Sürdürülebilir Tarım ve Sağlıklı
Topraklar

TEMA Vakfı, 2015 Uluslararası Toprak Yılı, Toprak Bayramı ve Dünya Çölleşmeyle Mücadele
Günü sebebiyle, sağlıklı yaşamın, sağlıklı topraklarda mümkün olabileceğini vurguluyor. TEMA
Vakfı’na göre, verimli topraklar yapılaşmadan korunmalı, konut, sanayi ve turizm amaçlı
yatırımlar için kullanılmamalıdır. Organik tarım gibi toprak ekosistemine uygun uygulamalar
teşvik edilmeli, toprağın yapısını bozacak, verimini azaltacak ve çevre kirliliğine neden olacak
uygulamaların önüne geçilmelidir. Karar vericiler, gıda güvenliğinin sağlanması ve gelecek
nesillere üretken toprakların bırakılabilmesi için politika geliştirmeye ve somut adımlar
atmaya davet edilmelidir.

Türk Lions Vakfı Yaşam Becerileri Eğitimlerini Sürdürüyor

98 ülkede uygulanan “Lions Quest Yaşam Becerileri Programı” eğitimleri Darüşşafaka Orta ve
Lise, Deniz Yıldızları Meslek Lisesi tüm öğretmen ve yöneticileri eğitimleri ile devam ediyor.
4x4 sistemine uygun olarak uygulanan program kapsamında bugüne kadar 410 okuldan 2400
devlet ve özel okul öğretmen ve yöneticisine eğitim verildi. Boğaziçi Üniversitesi Barış
Merkezi tarafından 3 yıl ölçme değerlendirme yapıldı. 2 günlük eğitim süresince çağdaş
öğretmen davranışı, iletişim temelli sınıf yönetimi yöntem ve stratejileri konuları işleniyor,
haftada bir saatlik sınıf uygulamaları ile çocuk ve gençlere etkin becerileri kazandıracakları
Öğretmen Kılavuz Kitapları veriliyor. Detaylı bilgi için: www.lionsquest-tr.com 

Vehbi Koç Vakfı Su Altı Hazinelerinin İzinde

Vehbi Koç Vakfı, Ankara Üniversitesi Su Altı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
(ANKÜSAM), TINA Vakfı ve Urla Belediyesi’nin işbirliğiyle İzmir’in Urla ilçesinde arkeoloji
alanında dünya çapındaki önemli çalışmalarıyla ses getirecek Ankara Üniversitesi Mustafa V.
Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi’ni kurdu. Merkez, bilimsel çalışmaların yanı sıra
toplumdaki kültür bilincinin genişletilmesi ve su altı çalışmalarının proje aşamasından
uygulamasına kadar her evresinde politika üreten kurum olma hedefiyle çalışmalarına
başladı. 
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