Yeni Vakıﬂar için Asgari Kuruluş Mal Varlığı Limiti Açıklandı
Vakıﬂar Genel Müdürlüğü 2019 yılında kurulacak yeni vakıﬂarın asgari kuruluş mal varlığı limitini 60 bin TL olarak belirledi. Ayrıntılı bilgi ve
ilgili karara ulaşmak için tıklayınız.

Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Tebligatlarla ilgili Mevzuat Değişikliği
01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tebligat Kanununun 7101 Sayılı Kanunla değiştirilmiş 7/A maddesine göre kanunla kurulanlar da
dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine tebligat bundan böyle elektronik yolla yapılacaktır. Bu nedenle özel hukuk tüzel kişisi olan
dernek ve vakıﬂara da tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. Ayrıntılı bilgi ve değişiklikle ilgili TÜSEV tarafından hazırlanan bilgi
notuna ulaşmak için tıklayınız.

Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Vergi Uygulamaları
ve Kamu Yararı Statüsü: Mevcut Durum ve Öneriler
Raporu Güncellendi

Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve
Geliştirilmesi Anketi STK Temsilcilerinin Katılımını
Bekliyor

TÜSEV’in sivil toplumu ilgilendiren mali mevzuatı iyileştirmek
amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan ve Mart
2018’de yayımlanan Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Vergi
Uygulamaları ve Kamu Yararı Statüsü: Mevcut Durum ve Öneriler
Raporu, raporun yayım tarihinden sonra yürürlüğe giren Kanun
Hükmünde Kararnameler (KHK) doğrultusunda güncellendi. İlgili
KHK’lar ile, dernekler için Kamu Yararı Statüsü ve vakıﬂar için Vergi
Muaﬁyeti Statüsünün, Bakanlar Kurulu yerine Cumhurbaşkanı
kararıyla verilmesinin düzenlenmesi kapsamında güncellenen
rapora buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için
Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında,
sivil toplum için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın
izlenmesi ve bu alanda yapılan savunuculuk çalışmalarının
güçlendirilmesi amacıyla bir izleme raporu hazırlayacak. Rapora
içerik sağlaması amacıyla hazırlanan ve STK’lar için elverişli ortamı;
Temel Özgürlükler, STK’ların Mali Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği ile
Kamu-STK İlişkileri başlıklarında inceleyen ankete katılan STK
temsilcileri Türkiye’deki ortamı değerlendirmek ve uygulamalara
dair deneyimlerini paylaşmak için fırsat bulacaklar. Ankete katılmak
için tıklayınız.

TÜSEV, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü: Gönüllüler
Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor Etkinliğine Katıldı
TÜSEV, 7 Aralık 2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın iş birliğiyle
düzenlenen 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü: Gönüllüler Dayanıklı
Toplumlar İnşa Ediyor etkinliğine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl
Kulessa’nın katılımıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında düzenlenen
panelde TÜSEV Genel Sekreteri Başak Ersen konuşmacı olarak yer
aldı. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri tarafından hazırlanan Dünyada
Gönüllülüğün Durumu Raporu 2018’in de tanıtıldığı etkinlikte,
gönüllülüğün “Dayanıklı Toplumlar İnşasına” yönelik katkıları
hakkında farkındalık oluşturulması ve gönüllülerin sürdürülebilir
kalkınma hedeﬂerine katkıları gibi konular da ele alındı.

Hollanda Büyükelçiliği Matra
ve İnsan Hakları Hibe
Programları Başvuruları
Devam Ediyor
Hollanda Krallığı Ankara
Büyükelçiliği ve İstanbul
Başkonsolosluğu Matra ve
İnsan Hakları programları
2019 kapsamında birinci
dönem proje başvuruları
devam ediyor. Türkiye’nin
Avrupa Birliği katılım sürecine
somut ve sürdürülebilir
projelerle destek vermeyi
amaçlayan Matra Programı
kapsamında hukukun
üstünlüğü, İnsan Hakları
Programı kapsamında ise
Türkiye’de insan hakları
konusunda gelişim sağlamayı
hedeﬂeyen projeler
desteklenecek. Son başvuru
tarihi 28 Şubat 2019 olan hibe
programları ile ilgili ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Birleşmiş Milletler Demokrasi
Fonu Başvuruları Açıldı
Birleşmiş Milletler Demokrasi
Fonu’nun (UNDEF) 13. dönem
proje çağrısı açıldı. Fon
kapsamında, toplumsal
cinsiyet eşitliği, topluluk
aktivizmi, hukukun üstünlüğü
ve insan hakları, gençliğin
katılımı, hükümet-sivil toplum
etkileşiminin güçlendirilmesi,
medya haber alma özgürlüğü,
bilgiye erişim araçları ve
seçim süreçleri konularındaki
projeler desteklenecek. Son
başvuru tarihi 15 Ocak
2019 olan proje çağrısı
hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.

Dernekler için Yasal ve Mali Mevzuat Atölyesi
Gerçekleşti
TÜSEV’in Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için
Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında
düzenlediği Dernekler için Yasal ve Mali Mevzuat Atölyesi 13 Aralık
2018’de İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde
faaliyet gösteren 24 farklı dernekten 25 temsilcinin katılımıyla
gerçekleşen atölyede, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan örgütlenme özgürlüğüne
ilişkin uluslararası standartlar ve dernekleri ilgilendiren yasal
mevzuat hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, TÜSEV Genel
Sekreteri Başak Ersen dernekleri ilgilendiren mali mevzuatı konu
alan bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

16. Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı 13 Nisan’da
Gerçekleşecek

Türkiye Yazılı Basınında
Çocukların Temsili Raporu
Yayımlandı

Eğitim Reformu Girişimi’nin,
üreten ve iyi örneklerini
paylaşmak isteyen
eğitimcilerin bir araya
gelmesini sağlayacak yeni
platformlar oluşturmak
amacıyla düzenlediği Eğitimde
İyi Örnekler Konferansı 13
Nisan 2019’da gerçekleşecek.
Sabancı Vakfı ve Sabancı
Üniversitesi’nin desteğiyle
düzenlenen, örgün ve yaygın
eğitimde yer alan
öğretmenlerin işlerini daha iyi
yapmayı düşünerek pek çok
çocuğun dünyasını değiştirme
çalışmalarını görünür kılmanın
da amaçlandığı konferansla
ilgili ayrıntılı bilgi için
tıklayınız.

Hrant Dink Vakfı tarafından
hazırlanan Türkiye Yazılı
Basınında Çocukların Temsili
Raporu yayımlandı. Medyada,
özellikle de yazılı basında
çocukların yeri, üretilen haber
ve köşe yazılarında çocukları
ilgilendiren meselelerin ne
kadar yer bulabildiği ve
içeriklerin muhatabı ile çocuk
hakları ve medya arasındaki
ilişkiye dair sorulara cevap
vermeyi amaçlayan rapor
kapsamında 2018 yılı Haziran
ayı boyunca Türkiye’de yazılı
basında çocuklarla ilgili hangi
konularda haberler ve köşe
yazıları üretildiği ve bu
metinlerin nasıl sunulduğu
incelendi. Ayrıntılı bilgi ve
rapora ulaşmak için tıklayınız.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri Sahiplerini Buldu
Kale Grubu’nun Kurucusu İbrahim Bodur’un “önce insan” felsefesi doğrultusunda hayatları iyileştirme
hedeﬁyle, Ashoka ortaklığında hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu.
Sosyal medya ve diğer online araçları kullanarak işitme engelli bireylere Türk İşaret Dili destekli eğitim
veren Anlatan Eller ile Pelin Baykan Erken Aşama kategorisinin, bugüne kadar 250 bin öğrenciye 15 milyon
TL burs dağıtılmasını sağlayan E-Bursum ile Mesut Keskin İleri Aşama kategorisinin, Türkiye’deki tüm
balıkçı kooperatiﬂerini bir araya getiren ve tüm ortakları erkek olan Su Ürünleri Kooperatiﬂeri Merkez
Birliği’nin (Sür-Koop) destek verdiği Türkiye’nin Kadın Balıkçıları, İş Birliği kategorisinin kazananı oldu.
Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı Mart 2019’da Açılıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle Nejat
Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında yer alan İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı Mart 2019’da
açılacak. 120 metrekareye yayılan etkinlik ve çalışma alanlarıyla iki ana bölümden oluşan alanda kültür ve
sanatta katılımcı yaklaşımların benimsenmesi amacıyla, yıl boyunca farklı disiplinlerde etkinlik ve atölye
programları yer alacak. Öncelikli olarak çocuklar, gençler ve kültür ve sanata erişimi kısıtlı olan gruplara
ulaşılmasının hedeﬂendiği alanla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı 2019 Hibe Programı Başvuruları Devam Ediyor
Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen
Sabancı Vakfı’nın, sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında uygulayacağı projeleri destekleyeceği 2019
yılı hibe programı başvuruları açıldı. 2019 yılı hibe programı çerçevesinde kadın, genç ve engellilere
yönelik kaliteli eğitimin desteklenmesi, eğitime erişimin ve devamın sağlanması ile hak temelli yaygın
eğitim çalışmalarının desteklenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarından gelecek başvurular kabul
edilecek. Son başvuru tarihi 8 Şubat 2019 olan hibe programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TEMA Vakfı 2018 Yılının Çevre Olaylarını Değerlendirdi
TEMA Vakfı, 2018 yılında çevre ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 2018’de iklim değişikliği için
hâlâ alınabilecek önlemlerin bulunması, 44 yılda doğal yaşamın %60’ının yok olmasına dair rapor,
plastiklerin deniz yaşamına zarar vermesi, Türkiye’de plastik poşetlerin 2019 yılı itibarı ile ücretli olması
için karar alınması, Sıfır Atık Projesi’nin başlatılması, kömür yatırımlarının tarım alanlarını tehlikeye atması,
Artvin Cerattepe’de 240 hektarlık maden işletme izninin iptal edilmesi, Ordu’da sel felaketi yaşanması ve
Gediz Deltası’ndaki tüp geçiş projesinin ÇED olumlu kararının iptal edilmesi gibi olayların yer aldığı
değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Vodafone Vakfı’nın Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı 13 ilde 3.700 Çocuğa Ulaştı
Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında yola
çıkan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, 2018 yılında 6 bin kilometrenin üzerinde yol kat ederek 13 ilde 3.700
çocuğa ulaştı. Tekirdağ, Sinop, Ordu, Sivas, Trabzon, Erzincan, Mardin, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya,
İzmir ve Çanakkale illerinde yaklaşık birer hafta kalan tırda, yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara her
gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik kodlama eğitimleri verildi. Nisan 2019 sonuna kadar 15 bin çocuğa daha
kodlama eğitimi verilerek toplam 60 ilde 40 binin üzerinde çocuğun kodlama ile tanışması hedeﬂenen
proje ile ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

