
file:///C|/Users/CemHome/Desktop/t98.htm[05.02.2016 15:45:45]

Vakıf ve Derneklerin İktisadi İşletmeleri ile İlgili Duyuru 

1 Ocak 2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” ile, 31 Aralık 2015 tarihinde yürürlük tarihi dolan Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 2. Maddesi ile düzenlenen;
“Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67nci maddesi
kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.” hükmünün
yürürlük tarihi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Resmi Gazete’nin ilgili sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

TÜSEV CNN Türk’te Mirgün Cabas’ın
Konuğu Oldu

TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen CNN Türk kanalında
yayınlanan ve Mirgün Cabas tarafından sunulan “Her Şey”
programına konuk oldu. 17 Aralık tarihinde “Türkiye’nin
STK Haritası Raporu” başlığıyla yayınlanan programda Sivil
Toplum İzleme Raporu 2013-2014’ün bulguları konuşuldu.
Programı buradan izleyebilirsiniz.   

Üye Etkinliği: Türkiye’de Suriyeli
Mültecilerin Durumu

24 Kasım tarihinde TÜSEV üyelerine yönelik olarak
gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türkiye’deki Suriyeli
mültecilerin durumu ve STK’ların konuyla ilgili çalışmalarına
dair bilgi paylaşımında bulunuldu. Etkinlik kapsamında üç
farklı oturum gerçekleştirildi. İlk oturumda Koç Üniversitesi
Göç Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ahmet İçduygu,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden Selen
Elif Ay ve Damla Taşkın yaptıkları sunumlarla mevcut
duruma dair bilgi paylaşımında bulundular. İkinci oturumda
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’ndan Alp Biricik, Hayata
Destek Derneği’nden Burcu Kuğu, Yuva Derneği’nden
Erdem Vardar ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma
Derneği’nden Gizem Demirci Al Kadah sahada yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Son oturumda ise
katılımcılar bu alanda geliştirilebilecek işbirlikleri ve destek
mekanizmaları konusunda görüş alışverişinde
bulundular. Toplantının notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

TACSO Filantropi Konferansı’na Katılım
Sağlandı

Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi (TACSO)
tarafından 25-27 Kasım tarihleri arasında Sırbistan’da
düzenlenen “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Filantropi:
Geleceğe Yatırım” Konferansı, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Türkiye’den
katılımcılar ve Avrupa Delegasyonu temsilcilerini bir araya
getirdi. TÜSEV’in de konuşmacı olarak katılım sağladığı
konferansta bağışçılığı etkileyen yasal ve vergisel
düzenlemeler, bireysel ve kurumsal bağışçılık, medya ve
sivil toplum ilişkileri, stratejik bağışçılık, kaynak geliştirme
için kampanya düzenleme, yeni kitle kaynak platformları ve
yerel bağışçılığın artırılması için yeni modellerin
geliştirilmesi gibi konular ele alındı. TÜSEV tarafından
derlenen konferans notlarına buradan, Bianet’in ilgili
haberine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014
Yayınlandı

TÜSEV’in Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu Matra
(Toplumsal Dönüşüm) Fonu mali desteğiyle hazırladığı Sivil
Toplum İzleme Raporu 2013-2014 yayınlandı. Raporun
bulguları 17 Aralık tarihinde yapılan tanıtım toplantısında
sunuldu. Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014’de yasal
çerçeve, uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve
araştırma başlıkları altında sivil toplum alanında yaşanan
gelişmeler, elde edilen başarılar ve karşılaşılan sorun ve
ihtiyaçların yanı sıra iyileştirmeler için öneriler de yer aldı.
Ayrıca yasal ve mali ortam, Kamu-STK ilişkileri, sivil
topluma aktarılan kaynaklar gibi sivil toplumu ilgilendiren
konular mercek altına alınarak, güncel veri ve istatistikler
paylaşıldı. Raporun, yönetici özetinin ve veri broşürünün
elektronik kopyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Anket: Sivil Toplumun Gelişimi için
Elverişli Ortamın İzlenmesi

TÜSEV, Sivil Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın
İzlenmesi Projesi kapsamında STK’lara yönelik bir anket
çalışması yürütüyor. Yapılan anket çalışması ile STK’ların
yasal ortam ile ilgili görüş ve deneyimlerinin öğrenilmesi
amaçlanıyor. Bu doğrultuda hazırlanan sorular ile
Türkiye’deki sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam,
Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların
Mali Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği, Kamu-STK
İlişkileri ana bölümleri altında inceleniyor. 15 Ocak
tarihine kadar erişilebilir olan ankete verilen cevaplar, Sivil
Toplumun Gelişimi için Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi
Türkiye 2015 Raporu için kullanılacak. Ankete ulaşmak için
tıklayınız.  

İstanbul Kalkınma
Ajansı 2016 Yılı Mali
Destek Programları

İstanbul Kalkınma Ajansı,
2016 Yılı Mali Destek
Programları için başvurular
açıldı. “Çocuklar ve Gençler
Mali Destek Programı”,
“Girişimcilik Mali Destek
Programı” ve “Yenilikçi ve
Yaratıcı İstanbul Mali
Destek Programı” başlıkları
ile açılan programlar için
başvurular Mart 2016’da
sona erecek. 2016 Yılı Mali
Destek Programları için
tahsis edilen kaynaklar,
programların başvuru
rehberleri ve taslak
sözleşmeye ulaşmak için
tıklayınız.

19. Uçan Süpürge
Uluslararası Kadın
Filmleri Festivali 

5-12 Mayıs 2016 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek
olan 19. Uçan Süpürge
Uluslararası Kadın Filmleri
Festivali’nin başvuruları
açıldı. Uçan Süpürge
Uluslararası Kadın Filmleri
Festivali’ne yönetmeni veya
yönetmenlerinden biri
kadın olan filmler
başvurabiliyor.
Katılımcılardan yapım yılı
2014-2015 olmak
önkoşuluyla uzun metraj,
belgesel, kısa ve
animasyon kategorilerinde
film başvuruları bekleniyor.
Festivale başvurmak için
filmin ön izleme DVD
kopyası ile doldurulan
başvuru formunun Uçan
Süpürge adresine
gönderilmesi gerekiyor.
Festivale başvurular için
son tarih 15 Şubat 2016.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sivil Toplum Kuruluşları
için İstişare Toplantısı

Sivil Toplum Afet Platformu
(SİTAP) ve ADESO Afrika
işbirliği ile 13 Ocak 2016
tarihinde İstanbul’da Sivil
Toplum Kuruluşları İstişare
Toplantısı düzenlenecek.
Toplantı kapsamında insani
yardım alanında çalışan
Türkiye’deki yerel ve ulusal
STK’ların hibe sağlayan
kuruluşlar ile geliştirdiği
ilişkiler konuşulacak,
kurulacak işbirliklerinin
nasıl donör-yürütücü
kuruluş ilişkisinden öteye
geçebileceği üzerine
öneriler gündeme
getirilecek. Katılımınızı 9
Ocak 2016 tarihine kadar
info@sitap.org adresine
bildirebilirsiniz. Toplantı
programı ve detaylı bilgi
için tıklayınız.

2015 İnsani Gelişme
Raporu 

“İnsani Gelişme İçin
Çalışma” konulu 2015
İnsani Gelişme Raporu
(İGR) yayınlandı. Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) tarafından 1990
yılından beri yayınlanmakta
olan rapor, “çalışma”
kavramına ve çalışmanın
daha nitelikli bir yaşama
katkısına odaklanıyor.
Raporda ücretli ve ücretsiz
işler arasındaki dengesizlik
analiz edilerek, çalışma
alanında küreselleşme ve
dijital devrim sonucunda
değişen dinamiklere
değiniliyor. Ayrıca, çalışma
kavramından insani
gelişme bağlamında
yararlanılması, adil ve
sürdürülebilir bir
ilerlemenin sağlanabilmesi
için bir dizi politika önerisi
de sunuluyor. Rapora göre
Türkiye 2014 yılında İnsani
Gelişme Endeksi’nde
yüksek insani gelişme
kategorisine giriyor, 188
ülke ve bölge arasında 72.
sırada yer alıyor. Raporu
indirmek için tıklayınız.  

Aydın Doğan Vakfı 27. Genç İletişimciler Yarışması Ödülleri
Sahiplerini Buldu

Aydın Doğan Vakfı’nın nitelikli medya çalışanı ve yöneticisi yetişmesine katkı sağlamak
amacıyla üniversitelerin iletişim fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik
düzenlediği 27. Genç İletişimciler Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın Ödül Töreni, İstanbul Bilgi
Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle üniversitenin Santral İstanbul Kampüsü’nde
düzenlendi. 40 üniversitenin iletişim fakültelerinden yazılı, görsel, işitsel, reklam, halkla
ilişkiler ve internet yayıncılığı dallarında 1.093 öğrencinin 925 çalışma ile katıldığı yarışmada,
Seçici Kurullar 20 üniversitenin 105 öğrencisini 62 projeyle ödüle değer buldu. Detaylı bilgi
için tıklayınız.

Prof. Dr. Erhan Erkut, Sarı Siyah Kahvaltıda En Genç İEL’lilerle
Buluştu

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen, Sarı Siyahlı camianın
kurumlarının en genç İstanbul Erkek Liseli öğrencilerle bir araya geldiği Sarı Siyah Kahvaltıda,
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Akademik Kurul Başkanı ve MEF Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut gençlerle kariyer planlaması üzerine bir söyleşi yaptı. Hitap
ettiği öğrenci grubunun dâhil olduğu “Millenial” kuşağın (Z Kuşağı) eğilimlerinden ve yeni
mesleklerden bahsederken; iletişim, grup çalışması yapabilme, dinleme, kendini ifade
edebilme gibi sosyal yetkinliklerin öneminin altını çizdi.  

Koruncuk Vakfı’ndan Ana-Baba Okulu

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, “Anne-Baba Olmak” hakkında bir eğitim programı
düzenledi. Anne ve babaların çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesine
yardımcı olmaktan çocuklarla nasıl sağlıklı bir iletişim kurulabileceğini anlatmaya, çocukların
gelişme süreci içindeki değişimlerinden cinsel eğitime kadar çocuk ve gençleri ilgilendiren
birçok farklı konuda ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla kurulan “Koruncuk Ana-Baba Okulu”,
Bolluca Çocukköyü Kültür Merkezi’nde hayata geçirildi. Psikologlar, pedagoglar, aile
terapistleri, çocuk doktorları ve iletişim uzmanları tarafından organize edilen proje, Arnavutköy
Kaymakamlığı, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arnavutköy Müftülüğü işbirliğiyle
gerçekleştirildi.

Sabancı Vakfı’nın Desteklediği Metropolis Antik Kenti 2015 Yılı
Kazı Çalışmaları Sona Erdi

Kazı çalışmalarında Metropolis Antik Kenti’nde önemli buluntular ortaya çıkarken ilk defa Antik
Helen mitolojisinin baş tanrısı Zeus için inşa edilmiş bir kült alanı keşfedildi. Kent merkezinde
yer alan ilk ve tek tapım merkezi olarak kayıtlara geçen bu alan, Ana Tanrıça Kenti olarak
tanınan şehirde başka inanışların bulunduğunu da gösterdi. Arkeolojik çalışmalar kutsal alanda
gerçekleştirilen dini tören ve ritüellere ilişkin önemli arkeolojik bulguları da ortaya koyuyor.
Kazı alanında yapılan çalışmalarda bölgenin bir tapınma merkezi olduğunu gösteren yazıtlı
sütun parçaları, bir sunak parçası ve heykel kaidesi bulundu. Kazı ekibinin yaptığı detaylı
çalışmalar sonucunda ise bu alanın Zeus Krezimos’a adanmış bir kült alanı olduğu ortaya çıktı.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu Mezunları Buluştu

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konularda eğitim veren Boğaziçi Avrupa
Siyaset Okulu’nun mezunlarından bir kısmı 20-21 Aralık tarihlerinde Vehbi Koç Vakfı ve
Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldiler. Mezunlar Toplantısı Etkinliği’nde
Yunanistan Eski Başbakanı Yorgo Papandreu “Daha İyi Bir Avrupa’yı Tahayyül Etmek” başlıklı
bir konuşma yaptı. Anadolu Kültür, Avrupa Konseyi ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle
kurulan Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu, şimdiye kadar verdiği üç eğitim programı aracılığıyla
Türkiye’nin 35 şehrinden 101 genç siyasetçi ve aktiviste ulaştı.
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