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Türkiye Kızılay Derneği’ne Yapılan Bağış veya Yardımlar 
13 Ağustos 2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi 4 seri numaralı Genel 
Tebliği ile yapılan değişiklikle kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye Kızılay Derneği’ne makbuz 
karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı, 03/07/2009 tarihinden itibaren kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecektir. Ancak yapılacak aynî bağış 
ve yardımlar kurum kazancının %5’i ile sınırlı tutulmuştur. Diğer taraftan, Kızılay Derneğinin iktisadi 
işletmelerine yapılan bağış veya yardımların kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu 
yapılabilmesi ise mümkün değildir. Tebliğe ulaşmak için: 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/08/20090813.htm
&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/08/20090813-4.htm 

 
Sektörden Haberler  
  
ISTR 9. Uluslararası Konferansı Türkçe Bildiri Çağrısı Yayımlandı  
7-10 Temmuz 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Üçüncü Sektör Araştırmaları Birliği (ISTR-
International Society for Third Sector Research) 9. Uluslararası Konferansı bildiri çağrısı Türkçe olarak da 
yayımlandı. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2009 olarak açıklanan çağrının Türkçe metnine 
http://www.istr.org/conferences/istanbul/pdf/BildiriCagrisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Her iki yılda bir 
dünyanın farklı bir şehrinde 600’den fazla araştırmacı, akademisyen ve sivil toplum temsilcisinin katıldığı 
ISTR Konferansı’na 2010’da Kadir Has Üniversitesi ve TÜSEV ev sahipliği yapacak. ABD’de  Johns Hopkins 
Üniversitesi bünyesinde bir kuruluş olan ISTR, üçüncü sektör, filantropi ve sivil toplum alanlarında araştırma 
ve eğitim dallarında çalışmalar yapan birey, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşundan oluşan bir üyelik 
ağına sahiptir. Konferansın 2010 yılı için belirlenen teması ise “Krizle Yüzleşmek: Üçüncü Sektör ve Sivil 
Toplumun Karşılaştığı Güçlükler ve Fırsatlar” olmuştur. ISTR ve bildiri çağrısı hakkında daha fazla bilgi 
için: www.istr.org 
 
IMF-Dünya Bankası Toplantıları için Sivil Toplum Temsilcileri Akreditasyonu Devam Ediyor 
6-7 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Dünya Bankası-IMF Yıllık Toplantılarına sivil 
toplum temsilcilerinin katılımı için akreditasyon işlemleri 21 Eylül 2009 tarihine kadar https://www-amsweb-
ext.imf.org/cso-ext/ adresinden yapılabilecek. Dünya Bankası ve IMF Sivil Toplum Bölümü ayrıca 3 Ekim’de 
başlayacak bir Sivil Toplum Politika Forumu da organize edecek. 2 Ekim Cuma günü ise Dünya Bankası ve 
IMF politikaları ve programlarıyla ilgili bir oryantasyon toplantısı yapılacak. Toplantılarla ilgili detaylı bilgiye 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:22263785~pagePK:220503~pi
PK:220476~theSitePK:228717,00.html ulaşabilirsiniz. 
 
Avrupa Ulusal Kuruluşlar Ağı (ENNA) Kuruldu 
22-23 Temmuz 2009 tarihlerinde on beş şemsiye kuruluş ilk kez Avrupa Birliği genelinde sivil toplum 
kuruluşlarını ilgilendiren bir dizi konuyu görüşmek için Avrupa Ulusal Kuruluşlar Ağı (The European Network 
of National Associations-ENNA) adı altında bir araya gelmiştir. İngiltere merkezli National Council of 
Voluntary Organisations (NCVO) öncülüğünde oluşturulan ENNA’nın ekonomik krizin sivil toplum 
kuruluşlarına etkisiyle ilgili tecrübelerin paylaşıldığı ve çözüm önerilerinin üretildiği bir platform olması 
amaçlanmıştır. ENNA ayrıca Avrupa Anayasası’nın geliştirilmesi konusunda ve sivil toplum kuruluşlarının 
hükümetlerle ilişkilerinin AB düzeyinde de yerleşmesi için çalışacaktır. İlgili basın duyurusuna İngilizce olarak 
http://www.ncvo-vol.org.uk/press/releases/?id=14860 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
UNIFEM – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Hibe Çağrısı Yapıldı 
Birleşmiş Milletler Kadınlar için Kalkınma Fonu (UNIFEM) devlet ve sivil toplum kuruluşlarından gelen teklif 
ve/veya ortaklıklar için ilk kez Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu hibe çağrısı yapmaktadır. 
Bu fon gelişmekte olan ülkeler ve bağışçılar arasında cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi yönündeki 
ilerlemeyi hızlandırmak için oluşturulmuş bir ortaklıktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin hükümet ve sivil 
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toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini, ayrımcılıkla ve yoksullukla mücadeleyi destekleyici adımlar 
atmasını; Pekin Eylem Platformu, Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs) ile CEDAW hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine destek olmasını amaçlamaktadır. Başvurular 15-30 Eylül 2009 tarihlerinde UNIFEM 
web sitesinden yapılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye http://www.unifem.org/partnerships/fund_for_gender_equality/ 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
STGM Sivil Sesler Festivali, 25-27 Eylül 2009, İstanbul  
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) İstanbul’da düzenleyeceği üç günlük bir festivalle sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getirecek.   Maçka’da Küçükçiftlik Park’ında düzenlenecek “Sivil Sesler” Festivali’nde 
çeşitli oturumlar, konserler, kültür-sanat etkinlikleri, atölye çalışmaları, söyleşiler, kısa film/belgesel 
gösterimleri yanında sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları da yer alacak. Detaylı bilgi için: 
http://www.stgm.org.tr/detay.php?detid=1483 ve www.sivilsesler.org 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi? 
Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara uygun düzeyde 
şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla 2008 yılında tamamlanan İngilizce ve Türkçe online 
veritabanımız TÜSEV Bilgi Bankası’na kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak 2009 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. İletişim bilgilerinden mali bilgilere kadar 100’den fazla 
üyemizin kurumsal bilgilerini içeren Bilgi Bankası’nı www.tusev.org.tr/member adresinden ziyaret 
edebilirsiniz. 
 
Bolu Bağışçılar Vakfı TÜSEV Mütevelliler Heyeti’ne Katıldı 
Türkiye’nin ilk sosyal yatırım vakfı olan Bolu Bağışçılar Vakfı (BBV), TÜSEV Mütevelliler Heyeti’ne katıldı.  
Kuruluş çalışmaları Aralık 2006’dan beri TÜSEV danışmanlığında devam eden ve Haldun Taşman, Ahmet 
Baysal, Şerafettin Erbayram gibi 32 Bolulu işadamı ve hayırsever tarafından 2008 yılında kurulan vakıf 
dünyanın pek çok ülkesine hızla yayılan sosyal yatırım fonu modelinin ülkemizdeki öncüsü oldu. Vakfın 
amacı Bolu ilinin yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşanabilir kent olgusuna ulaştırmak, öncelikli sorunlarını 
çözmeye yönelik girişimlere, bireylere ve sivil toplum kuruluşlarına maddi ve manevi destek sağlamak, 
sağlık, eğitim, sanat, kültür, çevre, kadın, gençlik, ve insan hakları gibi sosyal ve ekonomik alanlarda ilin 
kalkınmasına halkın her kesiminden katılım sağlamaktır. Bolu Bağışçılar Vakfı’yla ilgili detaylı bilgi için 
http://bbv.org.tr/  adresini  ziyaret edebilirsiniz. 

 
Celal Bayar Vakfı’nda Anma Töreni 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, ölümünün 23. yılında, Bursa’nın Gemlik ilçesine 
bağlı Umurbey beldesindeki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Aralarında Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Mustafa İsen, Bursa Vali Vekili Gazi Kaya, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı 
Tuğgeneral Osman Baykurt’un da bulunduğu törene katılan konukları Celal Bayar’ın kızı ve Celal Bayar 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Gürsoy ve torunları karşıladı. Anma töreninin ardından protokol üyeleri 
ve davetliler, Celal Bayar Vakfı Müzesini gezdi. Buradan Celal Bayar Vakfı Kütüphanesine geçen davetliler, 
Bayar'ın hayatını anlatan belgeseli izledi. 
 
TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlköğretim Okulu’nun Yapımına Başlandı 
Amerikalı mimar Nick Porcaro ve Türk eşi Ayşe Porcaro 1999 yılındaki depremde okulu yıkılan Adapazarı’nın 
Çaykışla köyüne yeni bir ilköğretim okulu inşa etmek üzere Turkish Philantropic Funds (TPF) ve Türk Eğitim 
Vakfı (TEV)  aracılığıyla bir girişim başlattılar. Bu okulun yapımı için gerekli paranın toplanabilmesi için 
ABD’de yerleşik TPF ile TEV’e yapılan bağışlarla toplam bağış tutarı 500 bin doları aştı ve okulun temel atma 
töreni 30 Temmuz 2009 tarihinde yapıldı. Okula TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlköğretim Okulu adı 
verilirken temel atma törenine başta Nick-Ayşe Porcaro olmak üzere, protokola dahil kişiler, vatandaşlar ve 
öğrenciler katıldı. Porcaro ailesinin okul yapımı için oluşturduğu fonla ilgili bilgiye www.okulyap.org/caykisla 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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