Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Kurulması ile İlgili Duyuru
13 Eylül 2018 Tarihli ve 30534 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17 numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dernekler Dairesi Başkanlığı kapatılarak, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sivil Toplumla İlişkiler Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini bu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
1 Ekim 2018 tarihli ve 30552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile 31 Mart 2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83.üncü maddesine yeni bir fıkra
eklenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

www.siviltoplum-kamu.org Yenilenen Tasarımı ile
Yayında
TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi’nin web sitesi yenilenen
tasarımı ile yayına açıldı. TÜSEV’in sivil toplum için elverişli yasal ve
mali ortamın geliştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının politika yapım
ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması, sivil toplumu
ilgilendiren yasal ve mali mevzuat hakkında farkındalık yaratılması
ve elverişli ortamın izlenmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla, proje
kapsamında hayata geçirdiği faaliyetleri www.siviltoplum-kamu.org
adresinden takip edebilirsiniz.

Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Vergi Uygulamaları
ve Kamu Yararı Statüsü: Mevcut Durum ve Öneriler
Raporu İngilizce Dilinde Yayımlandı
TÜSEV’in sivil toplumu ilgilendiren mali mevzuatı iyileştirmek
amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan Vakıf ve
Dernekleri İlgilendiren Vergi Uygulamaları ve Kamu Yararı Statüsü:
Mevcut Durum ve Öneriler Raporu’nun İngilizcesi, Tax Legislation
Related to Foundations and Associations in Turkey and Public
Beneﬁt Status başlığıyla yayımlandı. Sivil toplum kuruluşlarını
ilgilendiren vergi düzenlemeleri ve uygulamaları ile Vergi Muaﬁyeti
ve Kamu Yararı Statülerine ilişkin değerlendirmeler ve iyileştirme
önerileri içeren raporun İngilizce versiyonunu bu bağlantıdan
inceleyebilirsiniz.

İlham Veren Bağışçı Öyküleri Devam Ediyor
TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında farklı bağışçı
proﬁlleri ve deneyimlerine yer verdiği öykülerle bağışçılığa yeni
adım atan ya da bağışçılık uygulamalarını gözden geçirerek daha
stratejik hale getirmeyi hedeﬂeyen kişilere yol gösterici bir kaynak
oluşturmak amacıyla hazırladığı İlham Veren Bağışçı Öyküleri
devam ediyor. Son dönemde yayımlanan, 212 Capital Partners
Kurucu Ortağı ve Sivil Toplum için Destek Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Karabey’in öyküsüne buradan, Mazars Denge CEO’su ve
Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun’un öyküsüne buradan ve
Mimar Aslı Alptekin Selman’ın öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz.

Türk-İsveç İşbirliği Birimi 2019
Yılı Projeleri için Başvuru
Çağrısı Yayımlandı
Türkiye ve İsveç arasındaki
işbirliğini güçlendirmek
amacıyla 2011’den beri
faaliyet gösteren Türk-İsveç
Kalkınma İşbirliği Birimi’nin
2019 dönemi proje başvuru
çağrısı yayımlandı. STK’lar ile
işbirliği kurarak tüm Türkiye’yi
kapsayan projeleri
desteklemek ve kamusal
tartışma alanı sağlamak
misyonu çerçevesinde insan
hakları, ifade özgürlüğü,
demokratik katılım ve
hesapverebilirliği geliştiren,
kadınların ve kız çocuklarının
karar alma süreçlerine
katılımlarını artıran, çoğulcu
sivil toplumu teşvik eden ve
güçlendiren, demokrasi ile
hukukun üstünlüğü
konularında özgür ve bilinçli
kamuoyu tartışmasını teşvik
eden projelerin kabul
edileceği çağrının son başvuru
tarihi 22 Ekim 2018 olarak
belirlendi. Detaylı bilgi için
tıklayınız.

Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeﬂerinin
Yerelleştirilmesinde İyi
Örnekler Konferansı 12
Ekim’de Gerçekleşecek
Yerel İzleme, Araştırma ve
Uygulamalar Derneği
tarafından düzenlenen
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeﬂerinin
Yerelleştirilmesinde İyi
Örnekler Konferansı 12
Ekim’de gerçekleşecek. Yerel
yönetimlerin Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeﬂeri’ndeki
rolünü konuşmak için
düzenlenen
konferansta Türkiye’den ve
Avrupa’dan yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları,
uygulayıcılar ve uzmanlar bir
araya gelecekler ve alandaki
iyi örnekler incelenecek.
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için
tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Mezunları
Bir Araya Geldi
TÜSEV’in 2014 yılından bu yana, ﬁlantropi alanında çalışan ve
bağışçılığın gelişimine katkı sağlayan sivil toplum profesyonellerinin
katılımıyla yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nın
beş döneminin mezunları, 12 Eylül tarihinde KoçPera’da bir araya
geldi. Programın farklı dönemlerine katılan mezunların tanışmaları
ve bir araya gelerek Türkiye’de ﬁlantropi alanının gelişimi için
birlikte neler yapılabileceğini konuşmak amacıyla düzenlenen
etkinlikte Filantropi Profesyonelleri Mezun Grubu’nun gelecekte
yapacağı çalışmalar hakkında görüş ve öneriler paylaşıldı. Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı hakkında detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

Küresel Filantropi Endeksi
Avrupa Özel Yayını Yayımlandı

Sivil Düşün Yeni Dönem
Destekleri Başvuruları Açıldı

TÜSEV’in üyesi olduğu Donors
and Foundations Networks in
Europe'un (DAFNE) Indiana
University Lilly School of
Philanthropy işbirliğiyle
hazırladığı Küresel Filantropi
Endeksi Avrupa Özel Yayını
yayımlandı. TÜSEV’in Türkiye
bölümü içeriklerine katkı
sağladığı yayın 30 Avrupa
ülkesinde ﬁlantropinin
durumu, sivil toplum
kuruluşlarının kurulmasının ve
faaliyet göstermesinin
kolaylığı, bağışçılıkla ilgili
vergi politikaları; vergi
indirimleri ve muaﬁyetler,
ülkeler arası nakdi veya ayni
bağış yapma ve alma
prosedürlerinin kolaylığı,
politik ortam ve sosyokültürel
ortam olmak üzere beş
başlıkta ele alıyor. Raporu bu
bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Avrupa Birliği Sivil Düşün
Programı’nın yeni dönem
destekleri için başvurular
açıldı. Etkinlik ve toplantı,
örgütlenme, hareketlilik ve ağ
oluşturma, savunuculuk ve
kampanya ile iletişim
başlıkları altında, her bir
kategoride maksimum 5 bin
Avro tutarında verilecek.
Sendikalar, kent konseyleri,
Karadeniz ve Doğu Anadolu
bölgelerindeki taban ve yerel
örgütler ile kültürel haklar,
azınlık hakları ve kent hakkı
alanlarında çalışan taban ve
yerel örgütlerin öncelikli
gruplar olarak belirlendiği
destekle ilgili detaylı bilgiye
ulaşmak için tıklayınız.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı 11 Ekim’de Gerçekleşecek
Aydın Doğan Vakfı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği için kızların güçlenmesi ile ilgili gerçekleştirdiği
çalışmaların bir parçası olarak düzenlediği Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı 11 Ekim’de gerçekleşecek.
Birleşmiş Milletler tarafından 2012’den beri kutlanan Uluslararası Kız Çocukları Günü kapsamında, UNICEF,
UN Women, UNFPA işbirliğiyle, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun danışmanlığında
düzenlenen konferansın bu yılki teması “Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor
Yoluyla Güçlenmesi” olarak belirlendi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin Düzenlediği Çatı Konuşmaları 24 Ekim’de
Gerçekleşecek
Darüşşafaka Cemiyeti’nin toplumsal kalkınmada eğitimin gücüne inanan katılımcıları bir araya getirmek ve
eğitim alanında farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Darüşşafaka Çatı Konuşmaları 24
Ekim’de gerçekleşecek. “Büyük Konulara, Küçük Hikayeler” başlığıyla düzenlenecek etkinlikte eğitimin
toplumsal kalkınmadaki rolü tartışılacak ve daha fazla çocuğun kaliteli eğitime ulaşması ve hayatlarının
eğitimle değişmesi için yapılması gerekenlere odaklanılacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın Yeni Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan Oldu
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan yedi yıldır sürdürdüğü görevini 6 Eylül 2018 tarihinden
geçerli olmak üzere Nevgül Bilsel Safkan'a devretti. Koyunsağan, bundan sonra Sabancı Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürecek. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler
Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerek Vakfımızın yeniden yapılandırılmasında gerekse sivil
toplum alanında öncü uygulamaların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Zerrin Koyunsağan'a
teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan Nevgül Bilsel Safkan'ın bu süreci geliştirerek devam ettireceğine
inanıyorum ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 2018 Ödülleri İçin Aday Gösterme Sürecini
Başlattı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından düzenlenen 2018 TTGV Ödülleri için aday gösterme
süreci başladı. Bilim, teknoloji, ticarileşme, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi alanlarında başarılı örneklere
yönelik bir ödül programı olan ödüller Dr. Akın Çakmakcı ve Reﬁk Üreyen ödül kategorilerinde sahiplerini
bulacak. Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin
ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla sanayide uygulanmış tezlere ve Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile
kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, başarı öyküsü olan kişilere verilecek ödüllerle ve adaylık
süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Vehbi Koç Anlatıyor - Bir Derleme Yayımlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı'nın kurucusu Vehbi Koç'un yaşam tecrübelerini
aktaran “Vehbi Koç Anlatıyor – Bir Derleme” kitabı Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla Yapı Kredi Yayınları
tarafından yayımlandı. Vehbi Koç'un 1972 senesine kadarki yaşamını anlattığı “Hayat Hikâyem” (1973) ve
1970’li yılların başından itibaren yaşadığı iş ve hayat tecrübelerini anlattığı “Hatıralarım, Görüşlerim,
Öğütlerim” (1987) kitapları dönemin arka planları eklenerek Gürel Tüzün’ün editörlüğünde derlendi. BEK
Tasarım tarafından yeniden tasarlanan kitap; Türkiye’de özel vakıf geleneğini başlatan Vehbi Koç’un iş
insanlığının yanı sıra kalkınma, sivil toplum ve hayırseverlik konularına yaklaşımını ve faaliyetlerini de
içeriyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

