
 
 

 
Sayı 59, Haziran 2012 

Yasal Haberler 

Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi 

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi adında bir yayın hazırlayarak vakıfların 

vergi kanunların karşısındaki durumu, vakıflara ait iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi, Bakanlar 

Kurulu kararıyla vakıflara vergi muafiyeti tanınması gibi konuları ele almıştır. Rehbere buradan 

ulaşabilirsiniz. 

Vergi Çalışma Grubu İki Toplantıyla Çalışmalarına Başladı 

Türkiye’de Bağışçılığı Geliştirme Projesi kapsamında bağışçılığı ilgilendiren vergi düzenlemelerin 

iyileştirilmesi hakkında görüş alış-verişinde bulunmak ve ortak hareket noktalarını belirlemek üzere 13 

Haziran ve 18 Haziran tarihli iki çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. TÜSEV kurulduğu günden beri 

vakıf ve derneklerden oluşan üyelerini temsilen sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren yasal 

düzenlemeler ve vergi düzenlemeleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların arasında 

kamu yararı raporu, vergi raporu ve daha birçok yayının yanı sıra ilgili kamu görevlileri ile yapılan 

görüşmeler-ziyaretler, vakıflarımıza mevzuat ile ilgili verdiği eğitimler ve tematik toplantılar yer 

almaktadır. TÜSEV bu olağan çalışmalarının ötesinde bağışçılığı doğrudan ilgilendiren yasal ve mali 

mevzuatın iyileştirilmesi ve bağışçılığın daha fazla teşvik edilmesine yönelik çabalarını Türkiye’nin önde 

gelen vakıf ve dernekleri olan TÜSEV üyeleri ile birlikte öteye taşımak istemektedir. Bu amaçla vakıf ve 

derneklerin temsilcilerinden kurulu bir vergi çalışma grubunun oluşumuna öncülük etmiştir. 

Toplantıların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Sektörden Haberler 

“Etkili Bağışçılık ve İlham Veren Bağışçılık Öyküleri” 

Semineri  

18 Haziran Pazartesi günü Rahmi M. Koç Müzesi’nde Yapı Kredi 

Private Banking işbirliğiyle “Etkili Bağışçılık ve İlham Veren 

Bağışçılık Öyküleri” konulu bir seminer düzenlendi. Seminerin 

konukları, Britanya İmparatorluk Nişanı ve Asalet Unvanı sahibi 

Dame Stephanie Shirley ile Türk Filantropi Vakfı kurucusu, Türk işadamı Haldun Taşman oldu. 

Seminerin moderatorlüğünü ise dünyanın önde gelen kuruluşlarına danışmanlık yapan filantropi 

uzmanı Roberta d’Estachio yaptı. Seminerde gerçekleştirdiği sunumda filantropiye nasıl başladığını ve 

bugün bağışın dünyada nasıl bir rol oynadığına değinen Dame Stephanie Shirley “Ben hiçbir zaman 

bağış yaparken sessiz kalmadım, aksine bunu hep duyurdum. Bu şekilde diğerlerini de isimsiz bağış 

yapmaktan kaçınmaya, onları bu bağışı yapmaya iten şeyleri açıklamaya teşvik ettim. Böylelikle 

yapılanların başkalarına da ilham vermesini umdum.” dedi. Türk Filantropi Vakfı İcra Kurulu Başkanı, 
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Bolu Bağışçılar Vakfı ve Arizona Bağışçılar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Haldun Taşman ise dünyada 

hızla gelişmekte olan filantropiyi sadece bir kuruma ya da kişiye bağış yapmak olarak değil bir tür hayata 

bakış açısı olarak görmek gerektiğine işaret ederek, “Zira bağışçılık sadece servetle değil, duygularınızla 

dahil olabileceğiniz bir şey. Ne kadar çok verirseniz, o kadar çok alırsınız. Filantropi sayesinde sesimizi 

duyurma, aynı yöne baktığımız ve aynı amaçlar için çaba gösterdiğimiz pek çok insanla buluşma fırsatı 

buluyoruz.” şeklinde konuştu. Seminerle ilgili detaylı habere buradan ulaşabilirsiniz. 

11 STK'den ''Rio 20 Yolunda Türkiye Sürdürülebilir Kalkınmanın Neresinde?'' Raporu 

Türkiye'de Rio 20 sürecine ilişkin 11 sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan sivil toplum kuruluşları 

(STK) raporu ''Rio 20 Yolunda Türkiye Sürdürülebilir Kalkınmanın Neresinde?'' yayınlandı. Raporda, 

Birleşmiş Milletler Rio +20 zirvesi öncesinde Türkiye'deki STK'lar tarafından sürdürülebilir kalkınma ve 

daha yüksek bir yaşam kalitesi sağlanabilmesi için devletlerin sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim 

modellerini değiştirmesi ve uygun nüfus politikalarını ön plana çıkarması gerektiğine işaret edildi. Bu 

alanda Türkiye'nin daha kat etmesi gereken önemli bir mesafe bulunduğunu vurgulayan raporda, 

sektörel sürdürülebilirlik analizlerinin yanı sıra geleceğe yönelik önerilere ve sivil toplum kuruluşlarının 

iyi uygulama örneklerine de yer verildi. Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Vakıflar Merkezi Genel Kurul ve Konferansı Kuzey 

İrlanda’da Yapıldı 

Avrupa Vakıflar Merkezi'nin (European Foundation Center - EFC) bu 

yılki Genel Kurul ve Konferansının konusu Barış Yolu ile Sosyal Adalet ve 

Vakıfların Rolüydü. 500'den fazla vakıf temsilcisinin katıldığı konferans 

Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrinde 5-8 Haziran 2012 tarihinde 

gerçekleştirildi. Barış, siyasi eşitlik ve sosyal adalet için çalışan bir vakıf olan Joseph Rowntree 

Charitable Trust, Raymond Georis Yenilikçi Filantropi Ödülü’nü alırken toplantıda yerel kalkınma ve 

barış tesisi süreçlerinde filantropinin rolü tartışıldı. Konferansla ilgili detaylı habere buradan 

ulaşabilirsiniz. 

 

Guardian Sosyal Girişim Ağı Açıldı 

Guardian Social Enterprise Network (Guardian Sosyal Girişim Ağı) bugün açıldı! Sayfaya üye olduğunuz 

da; Birleşik Krallık'ta ki sayfaya üye olanlar ile direk etkileşim içinde olabilir, işiniz ve/ya fikirlerinizi 

diğer üylerle paylaşabilir, paylaşılan hikayeler ve deneyimlerle ilgili yorumlar yapabilir, Birleşik 

Krallık'ın konu ile ilgili politikalar hakkında güncel bilgiler alabilir, platforma üye olan diğer Sosyal 

Girişimcilerle birlikte haftalık soru-cevap oturumlarına katılabilirsiniz. Siteyi buradan ziyaret 

edebilirsiniz. 

Avrupa Vakıf Portalı Yayında 

Avrupa Vakıflar Merkezi’nın hazırladığı Avrupa Vakıf Portalı 29 Mayıs tarihinde yayınlandı. Portal, 

vakıfların neler yaptığını ve nasıl değişim yarattıklarının altını çizmeyi amaçlıyor. Avrupa’da faaliyet 

gösteren tüm vakıflar ürettikleri film, fotoğraf, yayınlarla birlikte, faaliyetlerinden öyküleri sitede 

paylaşabiliyor. İngilizce portala www.europeanfoundations.eu adresinden ulaşabilirsiniz. 

HATIRLATMA: BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için Başvurular Başladı 

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation (Uluslararası 

Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri 

Vakfı (TEGV) işbirliği ile hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’ne başvurular başladı. 

Yarışmada finale kalan 10 adaya 3.500 Amerikan Doları maddi/nakdi destek verilecek ve bu adaylar 

Youthactionnet® (Uluslararası Gençlik Vakfı), tarafından yapılan "Küresel Genç Sosyal Girişimciler" 

programına da başvuru hakkı kazanacak. İçinde bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini 

üstlenen, 18-29 yaş arasında olan ve Türkiye’de yaşayan tüm gençlere açık olan yarışmanın son başvuru 
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tarihi ise 19 Ekim 2012. Detaylı bilgi ve başvuru için www.bilgiggo.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Üyelerimizden Haberler 

TEMA Land for Life Ödülü’ne Layık Bulundu 

TEMA Vakfı, 20’ci yaşını BM Çölleşmeyle Mücadele Sekreteryası 

önderliğinde Dünya’da ilk kez verilen Land for Life - Yaşam İçin Toprak 

Ödülü ile kutluyor. TEMA Vakfı Land for Life Ödülü’ne, 20 yılda 

toprakları koruyan Mera ve Toprak yasalarının hazırlanmasında ve 

yasalaşmasında üstlendiği aktif rol, savunuculuk çalışmaları kapsamında 

öncelikli olarak tarım ve orman alanlarının korunması adına açtığı ve 

müdahil olduğu 152 davanın 79’unu kazanması, sonuçlanan davalarında 

%75 oranında başarı elde etmesi, uyguladığı örnek nitelikteki kırsal 

kalkınma projeleri, 10 milyonu aşkın fidan dikilmesini ve 690 milyon meşe tohumu ekilmesini sağlaması 

ile ülke genelinde 450.000’i aşkın gönüllüye ulaşması sonucunda layık bulundu. Birleşmiş Milletler 

Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası UNCCD, 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’nde, Rio’da 

TEMA Vakfı’nın Dünya’da ilk kez verilen Land for Life - Yaşam İçin Toprak Ödülü’ne layık bulunduğunu 

açıkladı. Ödül Töreni, BM Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası UNCCD tarafından Aralık ayında Katar’da 

düzenlenen toplantıda yapılacak. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Başarılı Öğrencilere 2012 Eğitim Ödülleri Verildi 

2011-2012 eğitim-öğretim yılı sonunda Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Dilek Sabancı Ticaret Meslek 

Lisesi, Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu, Polis Koleji ve Polis Akademisi’nden ilk 3 dereceyle mezun olan 

başarılı öğrenciler eğitim ödüllerinin sahibi oldu. Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

HATIRLATMA: Umut Vakfı Çizgi Film (Animasyon) Yarışması 

Umut Vakfı artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdeleyerek toplumsal 

boyutuna dikkat çekmek ve düşündürücü, tespit edici, vurgulayıcı görüntüler kullanarak kamuoyunu bu 

konuda bilinçlendirmek amacıyla “Bireysel Silahsızlanma:Yaşama Hak Tanıyın” temalı çizgi film 

yarışmasını başlatmıştır. Her türlü çizgi film tekniği kullanımının serbest olduğu yarışma kapsamında 

en az 3 dakika süreli çizgi filmler jüri tarafından değerlendirilecektir. Son başvuru tarihinin 15 Ağustos 

2012 olarak belirlendiği yarışmada dereceye giren kişi ya da gruplar ödüllerini eylül ayında 

düzenlenecek törende alacaktır. Yarışma şartnamesi ve başvurularla ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan 

ulaşabilirsiniz. 

 

TÜSEV'den Haberler 

Avrupa'nın Önde Gelen Sosyal Girişimcilerini Ağırladık 

Ashoka Türkiye, toplumsal sorunlara getirdiği yaratıcı çözümlerle fark yaratmış 7 ülkeden 40 genç sosyal 

girişimciyi ChangemakerXchange Platformunun ilk ayağında İstanbul'da buluşturdu. Katılımcılar 

TÜSEV'i de ziyaret ederek ülkemizde sivil toplumla ilgili bilgi aldılar. Sivil Toplum Endeksi Ülke 

Raporu'nun sonuçlarının sunulduğu sunumun ardından katılım, gönüllülük ve sosyal değişimle ilgili 

gözlemlerinin paylaşıldığı bir tartışma yapıldı. Platformla ilgili daha fazla bilgi almak için 

www.changemakerxchange.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

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 
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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 bilmiyorsanız info@tusev.org.tr adresinden talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası 

profilinizi www.tusev.org.tr/member adresinden görüntüleyebilirsiniz. 
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