Artı Media Vakfı
Vakfın ismi ve Hedefleri
Artı Media Vakfı Türkiye’de özelde basın özgürlüğünün gelişmesi için her tür aktiviteyi
destekler.
Ayrıca genel anlamda insan haklarının Avrupa Birliği standartlarına ulaşması için çalışmalar
yapar.
Bunun için basın kuruluşları, gazeteciler ve insan hakları örgütlerini destekler. Ayrıca
Türkiye’de ve Avrupa’da insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda bilincin gelişmesi için
sempozyum ve çalıştaylar düzenler.
Basın özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü Birleşmis Milletler’in anlaşmalarında temel insan hakkı
olarak belirtilmiştir. (Hollanda Anayasası’nın 7. maddesinde bu hak belirtilmiştir).
Önemli Bilgiler:
Aşağıdaki tabelada Verginumarası gibi önemli bilgiler mevcuttur.
RSIN:
KvK:
IBAN:

857169737
67776582
NL15RABO0316993360

İletişim:
Mail: info@arti‐media.nl
Web: www.arti‐media.nl
Artı Medya Vakfı’nın amaçları şunlardır:
1. Online gazete çıkarmak, televizyon yayıncılığı yapmak ve yayınlamak, uydu kiralamak ve
bununla alakalı bütün medya aktivitelerini organize etmek
2. Totaliter ve baskıcı rejimleri her zaman teşhir etmek ve demokrasinin gelişmesine yardımcı
olmak. Basın alanında her tür değişik düşüncenin yayınlanmasına yardımcı olmak.
3. Kadın haklarının gelişmesi için projeleri desteklemek ve toplumda cinsiyet eşitliğinin
(genderequality) gelişmesine yardımcı olmak.
4. Türkiye ve diğer ülkelerde tutuklu ve haklarında soruşturma açılan gazetecileri
desteklemek
5. Türkiye ve diğer ülkelerde insan haklarının gelişmesine yardımcı olmak için projelere
maddi ve manevi yardımcı olmak.
6. Vakıf insan haklarının ve basın özgürlüğünün geliştirmesini isteyen herkese açıktır.
7. İnsan hakları konusunda insanların bilinçlenmesi için her türlü aktiviteyi destekler.
8. Kadın haklarının geliştirilmesi, çocuk evliliklerinin engellenmesi, dini azınlıkların ve
toplumdaki diğer azınlık haklarının geliştirilmesi konusunda her türlü aktivite desteklenir.
Artı Media Vakfı Hollanda vergi yasalarına göre kamu yararına çalışan vakıf statüsü olan
ANBI‐ statüsüne sahiptir. Bu yüzden vakfa yaptığınız bağışları vergiden düşebilirsiniz. Bireyler
ve işinsanları için Avrupa ülkelerinin vergi yasalarına göre %38 ile %52 arası bir avantaj sağlar.
Bunu şu örnek ile anlatabiliriz: Eğer Hollanda’da yaşayan bir işinsanı 1000 euro bağış yapar

ise bu gider olarak gösterilebilir. Bunun sonucu olarak 400 euro civarı daha az vergi ödenir.
Eğer maaşlı çalışan bir insan 1000 euro bağış yaparsa bunun 400 eurosunu vergi dairesinden
geri alır.
Vakfımız amaçlarına ulaşmak için 2017 ile 2021 yılları arasında şu eylem planını hazırlamıştır:
 Amacımız dünyanın her yerinden yardımsever işinsanları ve bireylere ulaşmak,
 Elde edilen bağış ve reklam ve danışmanlık gelirleri ile seminer, toplantı ve diğer
projeleri desteklemek,
 Vakıf için çalışacak gönüllü danışman, yönetici ve elemanlar bulmak,
 Basın özgürlüğünü geliştirecek ve destekleyecek her türlü aktiviteyi desteklemek,
 Misyonumuz tarafsız, objektif, güvenilir ve demokrasi ile hukuk devletini geliştirecek
 gazeteciliğin gerçekleşmesidir.
 Basın özgürlüğünün geliştirilmesi için Artı Media Vakfı (AMV) diğer değişim kurum,
işinsanları, vakıflar ve bireyler ile ortak projeler geliştirecek veya aracı olacaktır.
 Basın özgürlüğü konusunda kitap yayınlanması ve her türlü medya aktivitesini
destekler.
 İmza kampanyalarının ve destek kampanyalarını destekler.
 İşinsanları ve kurumları ile konferans, sempozyum ve çalıştaylar düzenler.

