
Vakıf ve Dernekler� İlg�lend�ren Verg� Uygulamaları
ve Kamu Yararı Statüsü: Mevcut Durum ve
Öner�ler Raporu Yayımlandı

TÜSEV’�n s�v�l toplumu �lg�lend�ren mal� mevzuatı
�y�leşt�rmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar
kapsamında hazırlanan “Vakıf ve Dernekler�
İlg�lend�ren Verg� Uygulamaları ve Kamu Yararı
Statüsü: Mevcut Durum ve Öner�ler” başlıklı raporu
yayımlandı. Türk�ye’de vakıf ve dernekler�n tab� olduğu
mal� mevzuatın durumunu, STK’ları ve bağışçılığı

�lg�lend�ren verg� düzenlemeler�n� ve uygulamalarını �nceleyen ve bağışçılığın gel�şmes� �ç�n yapılması gereken
düzenlemeler hakkında öner�ler sunan rapor, Verg� Muaf�yet� ve Kamu Yararı Statüler�ne �l�şk�n detaylı
değerlend�rmeler ve �y�leşt�rme öner�ler� de �çer�yor. Raporu buradan �nceleyeb�l�rs�n�z.

Küresel F�lantrop� Ortamı Endeks� 2018 Yayımlandı

Ind�ana Un�vers�ty L�lly Fam�ly School of
Ph�lanthropy tarafından hazırlanan ve TÜSEV’�n
Türk�ye bölümüne katkı sağladığı Küresel F�lantrop�
Ortamı Endeks� 2018
(Global Ph�lanthropy Env�ronment Index 2018)
yayımlandı. Bu alanda yapılan en kapsamlı araştırma
olarak kabul ed�len ve 79 ülkede f�lantrop� ortamını
karşılaştırmalı olarak sunan raporda, bağışçılığı
�lg�lend�ren pol�t�kalar �le yasal, mal� ve kurumsal
faktörler�n yanı sıra bağış yapma eğ�l�mler�n� etk�leyen
sosyal ve kültürel sebeplere de yer ver�l�yor. Raporda
ayrıca f�lantrop� ve bağışçılığın gel�şmes�n�

etk�leyeb�lecek verg� uygulamaları da �ncelen�yor. Raporun tamamına, yönet�c� özet�ne ve raporla �lg�l� �nfograf�klere
buradan ulaşab�l�rs�n�z.

European Foundat�on Centre Genel Kurul
Toplantısı ve Konferansı Brüksel’de Gerçekleşecek

European Foundat�on Centre’ın (Avrupa Vakıflar
Merkez�) 29. Genel Kurul Toplantısı ve Konferansı 29-
31 Mayıs tar�hler� arasında Brüksel’de gerçekleşecek.
F�lantrop� alanından uzmanların, STK tems�lc�ler�n�n ve
akadem�syenler�n katılımcılar arasında olduğu
konferansın bu yılk� teması, ‘Culture matters:
Connect�ng c�t�zens & un�t�ng commun�t�es’ olarak
bel�rlend�. Konferans ve katılım koşulları hakkında
detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Küresel F�lantrop� Raporu Yayımlandı

Harvard Un�vers�ty John F. Kennedy School of
Government tarafından hazırlanan, TÜSEV’�n de
Türk�ye �çer�kler�n� yazdığı Küresel F�lantrop� Raporu
(Global Ph�lanthropy Report), vakıfların küresel
ölçektek� büyüklüğü, faal�yet alanları, önem� ve etk�s�n�
ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırmalı olarak
sunarak dünyada f�lantrop�n�n durumu hakkında b�lg�
vermey� amaçlıyor. Rapor, vakıf sektörünü; ölçek,
kuruluş zamanı, sınıflandırma, f�nansal kaynaklar ve
harcamalar, öncel�kler ve amaçlar �le operasyonel
stratej�ler ve yaklaşımlar olmak üzere dört ana
bölümde �ncel�yor. İng�l�zce yayımlanan

raporu buradan �nceleyeb�l�rs�n�z. 

Ayın Yazısı: B�r Teknoloj� Bağışçılığı Örneğ� Olarak
İdeanest Platformu

Günümüzde teknoloj�y� sosyal fayda �le b�r araya
get�ren projeler�n ve f�k�rler�n desteklenmes� �ç�n
yapılan bağışlar, ‘teknoloj� bağışçılığı’ olarak
adlandırılıyor. Türk�ye Teknoloj� Gel�şt�rme Vakfı
(TTGV), teknoloj� bağışçılığının ve uygulamalarının
teşv�k ed�lmes� ve yaygınlaşması �ç�n çalışmalar
yürütüyor. TTGV’n�n bu alandak� çalışmalarından b�r�
olan İdeanest, teknoloj�n�n sosyal fayda �le kes�şt�ğ�
noktalarda değer �çeren ancak alternat�f kanallarla
f�nansman sağlamakta zorlanan erken aşama ürün
f�k�rler�, ekos�stem faal�yetler� ve araştırma projeler�ne
yönel�k bağış bazlı b�r kaynak gel�şt�rme platformu.
İdeanest Programı Yönet�c�s� Kaan Aksay’ın, TTGV’n�n

teknoloj� ve �novasyon alanında yapılan bağışları teşv�k etmek �ç�n yürüttüğü çalışmalar ve bu alandak� eğ�l�mler
hakkındak� sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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