
Sayı 53, Aralık 2011 

TÜSEV olarak Yeni Yılınızı en içten dileklerimizle kutluyor, 2012 yılının sağlık, 

mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz.

Yasal Haberler 

II. Dönem Vakıflar Meclisi Seçim Sonuçları

II. Dönem Vakıflar Meclisi Üye seçimleri 25 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. 

Seçimde, 24 Kasım 2011 tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurarak temsilci 

belgesi alan 2196 vakfı temsilen, 1581 yeni vakıf, 216 mülhak vakıf ve 149 cemaat 

temsilcisi oy kullanmıştır. Yeni vakıflardan Süleyman Savat, İslam Emiroğlu, Ahmet Özdemir; 

mülhak vakıflarından Bilal Sarı ve cemaat vakıflarından Pandeli Laki Vingas Vakıflar Meclisi 

asil üyeliğine seçilmiştir. Seçim sonuçlarıyla ilgili Vakıflar Ge

yapılan açıklamaya www.vgm.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

26.12.2011 tarih ve 28154 sayıl Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No: 411) ile 2012 yılı için Yeniden Değerleme Oranı 10,26 olarak belirlenmiştir. Oran 

01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
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mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

II. Dönem Vakıflar Meclisi Seçim Sonuçları 

II. Dönem Vakıflar Meclisi Üye seçimleri 25 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. 

Seçimde, 24 Kasım 2011 tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurarak temsilci 
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temsilcisi oy kullanmıştır. Yeni vakıflardan Süleyman Savat, İslam Emiroğlu, Ahmet Özdemir; 

mülhak vakıflarından Bilal Sarı ve cemaat vakıflarından Pandeli Laki Vingas Vakıflar Meclisi 

asil üyeliğine seçilmiştir. Seçim sonuçlarıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Sektörden Haberler 

 

Davet: Sivil Toplum İzleme Raporu 2011 Tanıtım Toplantısı, 11 Ocak 2011 

TÜSEV, 2010 yılında sivil toplum-kamu ilişkilerinin durumu, yasal çerçeve ve sivil toplum 

kuruluşlarının politika oluşum süreçlerine etkilerine değinen bir “Sivil Toplum Değerlendirme 

Raporu” yayınlamıştı. Sivil toplum alanındaki dinamizme bağlı olarak bu alandaki gelişmeleri 

daha yakından, daha sık takip etme ve değerlendirme ihtiyacı bu raporun kapsamını 

genişleterek her yıl yayınlanacak bir sivil toplum izleme raporu haline getirmemize neden 

olmuştur. TÜSEV, Sivil Toplum İzleme Raporu 2011’i hazırlarken kendi uzmanlığı olan 

çalışma alanlarına odaklanmıştır. İlk sivil toplum izleme raporu olması nedeniyle sadece son 

bir sene değil, sivil toplumun son 10 yılda yaşanan dönüm noktaları göz önüne alınarak daha 

geniş bir zaman dilimi değerlendirilmiştir. Yasal çalışmalar, uluslararası ilişkiler, kurumsal 

kapasite ve araştırma bölümlerinden oluşan rapor, ayrıca her bölüm için detaylı öneriler 

içermektedir. Rapor, 11 Ocak 2011 Çarşamba günü 10.00-12.00 saatlerinde Minerva 

Han’da (Bankalar Cad. No: 2 Karaköy/İstanbul) yapılacak bir toplantı ile kamuoyuyla 

paylaşılacaktır. Katılmak için info@tusev.org.tr adresine e-posta gönderilmesi 

önemle rica olunur. 

Başvuru Çağrısı: Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı, 29 Şubat-1 Mart 
2011 

TÜSEV, TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi) ve British Council 

ortaklığında, Kadir Has Üniversitesiʼnin ev sahipliği ve Türkiye Vodafone Vakfı stratejik 

ortaklığıyla 29 Şubat – 01 Mart 2012 tarihlerinde bir Uluslararası Sosyal Girişimcilik 

Konferansı düzenlemektedir. British Council'in Sosyal Girişimcilik alanında yürüttüğü global 

bir proje kapsamında tasarlanan bu konferans; Batı Balkanlar, Türkiye, Ukrayna ve 

Gürcistan'dan deneyimli sosyal girişimciler ile bölgede sosyal girişimciliğin gelişmesini 



destekleyenleri hedeflemektedir. Konferans bu konuda çalışan 150 temsilcinin katılacağı ilk 

bölgesel etkinlik olacak ve böylelikle sosyal girişimciliğin gelişmesi yönünde önemli bir fırsat 

yaratacaktır. Konferansa katılım için TACSO tarafından yapılan açık çağrıya başvurulması 

gerekmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru belgelerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Bağışçılığı Geliştirme Projesi Başlıyor 

TÜSEV, Türk Filantropi Vakfı ve C.S. Mott Vakfı’nın sağlamış olduğu mali destek ile kurumsal 

bağışçılığı ve bağışçılık kültürünü teşvik etmek, bağışçılığı çerçeveleyen yasal ve mali altyapıyı 

geliştirmek üzere bir proje başlatmıştır. Bu kapsamda hibe programı oluşturmak isteyen 

vakıflar ile bağışçılık stratejisi geliştirmekte olan şirketler TÜSEV’den teknik destek 

alabilecekler. Bulundukları bölgelerde kamusal faydayı geliştirmek için sosyal yatırım 

yapmayı düşünen yerel iş liderleri bağışlarını en etkili şekilde kullanabilmeleri için TÜSEV’in 

koçluk hizmetinden faydalanabilecekler. TÜSEV ayrıca kaynak geliştirmede etkili ve yenilikçi 

araçlar kullanan, bağışçılara çeşitli bağış seçenekleri sunan dernek ve vakıflardan başarı 

öykülerini toplamakta; şirket, vakıf ve bireylerin farklı bağışçılık uygulamalarını 

incelemektedir. Bu iyi örneklerden ve dünyadaki eğilimlerden yola çıkarak hazırlanacak olan 

bağışçılık rehberi ve Türkiye’de bağışçılığın durumu araştırmasının çıktıları 2012 yılında 

STKlar ve bağışçılara sunulmuş olacaktır. Proje hakkında detaylı 

bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

2012’de Türkiye’de Bağışçılık Ne Yönde Gelişecek? 

TÜSEV dünyadaki ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmeler ile iç dinamiklerin Türkiye’de 

bağışçılık uygulamalarını nasıl etkileyeceğine dair bir dizi tahminde bulunmuştur. 2012 

yılında gerçekleşmesi beklenen bu trendler, sivil toplum kuruluşlarına (STK) yöneltilen 

bağışların yapılış biçiminde, desteklenen konularda, konulan hedeflerde önemli değişiklikler 

olacağına ve bağışçılıkta yeni aktörlerin, ihtiyaçların ve düzenlemelerin ortaya çıkacağına 

işaret etmektedir. TÜSEV’in 2012 yılında bağışçılığın alacağı boyutlar ile ilgili on 

tahminineburadan ulaşabilirsiniz. 

 



Sosyal Girişimcilik 2. Küresel Girişimcilik Zirvesinde Tartışıldı

Sosyal girişimcilik, 3-6 Aralık 2011 tarihlerinde “Girişimcilik, Değerler ve Kalkınma: Küresel 

Bir Gündem” temasıyla gerçekleştirilen 2. Küresel Girişimcilik 

düzenlenen bir panelle tartışıldı. KOSGEB ev sahipliğinde gerçekleşen panelde, çeşitli sosyal 

girişim örneklerinin yanı sıra; Türkiye ve dünyada sosyal girişimlerin durumu da tartışıldı. 

Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof

üstlendiği toplantıya TÜSEV İletişim Koordinatörü Derya Kaya ile birlikte Melih Özsöz 

(Çöpmadam), James Halliday (Hub İstanbul) ve Yusuf Ziya Yılmaz (Samsun Büyükşehir 

Belediyesi) konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda 

durumu ve TÜSEV’in yayımladığı Türkiye ve Sosyal Girişimler: İhtiyaç Analizi Raporu’nun 

sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. Küresel Girişimcilik Zirvesi ile ilgili 

bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Sertifika Programı Başlıyor

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Sosyal 

Girişimcilik Sertifika Programı 7 Ocak 2012 tarihinde başlıyor. Sosyal girişimciliği öğrenmek 

ve toplumsal konularda çalışmak isteyen kişilerin katılabileceği program, 7 Oc

başlayacak ve 3 hafta sonu süresince devam edecek. Eğitim programı, eğitmenler ve başvuru 

koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan

HATIRLATMA: 

BM Kadına Karşı Şiddetle Son Vermek için BM Fonu Teklif Çağrısı

Kadına Karşı Şiddete Son Vermek için BM Fonu (The UN Trust Fund to End Violence Against 

Women) yerel ve ulusal düzeydeki kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ağlara yönelik 

bir teklif çağrısı yapmıştır. Teklif çağrısı, kadına karşı şiddete yönelik

politikalar ve hareket planlarının uygulamasındaki boşlukların kapatılması ile çatışma, 

çatışma sonrası ve geçiş ortamlarında kadına karşı şiddete yönelik 2 veya 3 senelik projelere 

destek verecek. Teklif çağrısına buradan

yine bu adresten ulaşabilirsiniz. 

Üyelerimizden Haberler 

İbrahim Çeçen Vakfı “Bir Yaz Rüyası” Sergisini Sanatseverlerle Buluşturuyor

Ressam Bünyamin Balamir'in Bir Yaz Rüyası isimli 42. kişisel resim sergisi, İbrahim Çeçen 

Vakfı IC Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 10 Ocak günü saat 18.00'de 

Sosyal Girişimcilik 2. Küresel Girişimcilik Zirvesinde Tartışıldı 

6 Aralık 2011 tarihlerinde “Girişimcilik, Değerler ve Kalkınma: Küresel 

Bir Gündem” temasıyla gerçekleştirilen 2. Küresel Girişimcilik Zirvesi kapsamında 

düzenlenen bir panelle tartışıldı. KOSGEB ev sahipliğinde gerçekleşen panelde, çeşitli sosyal 

girişim örneklerinin yanı sıra; Türkiye ve dünyada sosyal girişimlerin durumu da tartışıldı. 

Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın moderatörlüğünü 

üstlendiği toplantıya TÜSEV İletişim Koordinatörü Derya Kaya ile birlikte Melih Özsöz 

(Çöpmadam), James Halliday (Hub İstanbul) ve Yusuf Ziya Yılmaz (Samsun Büyükşehir 

Belediyesi) konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda Türkiye’de sosyal girişimlerin mevcut 

durumu ve TÜSEV’in yayımladığı Türkiye ve Sosyal Girişimler: İhtiyaç Analizi Raporu’nun 

sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. Küresel Girişimcilik Zirvesi ile ilgili 

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Sertifika Programı Başlıyor 

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Sosyal 

Girişimcilik Sertifika Programı 7 Ocak 2012 tarihinde başlıyor. Sosyal girişimciliği öğrenmek 

ve toplumsal konularda çalışmak isteyen kişilerin katılabileceği program, 7 Ocak itibariyle 

başlayacak ve 3 hafta sonu süresince devam edecek. Eğitim programı, eğitmenler ve başvuru 

buradan ulaşabilirsiniz. 

BM Kadına Karşı Şiddetle Son Vermek için BM Fonu Teklif Çağrısı 

Kadına Karşı Şiddete Son Vermek için BM Fonu (The UN Trust Fund to End Violence Against 

Women) yerel ve ulusal düzeydeki kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ağlara yönelik 

bir teklif çağrısı yapmıştır. Teklif çağrısı, kadına karşı şiddete yönelik ulusal ve yerel kanunlar, 

politikalar ve hareket planlarının uygulamasındaki boşlukların kapatılması ile çatışma, 

çatışma sonrası ve geçiş ortamlarında kadına karşı şiddete yönelik 2 veya 3 senelik projelere 

buradan en geç 19 Ocak 2012’de başvurabilir, detaylı bilgiye 
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Ressam Bünyamin Balamir'in Bir Yaz Rüyası isimli 42. kişisel resim sergisi, İbrahim Çeçen 

Vakfı IC Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 10 Ocak günü saat 18.00'de 



açılacak sergi, 31 Ocak'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. Serginin yanı sıra 

14 Ocak günü 14.00-16.00 arası Yağmur Yağıyordu isimli şiir kitabının imza günü de 

yapılacak. 41 kişisel resim sergisi açan Balamir, yurt içi ve dışı 384 sergiye katılarak 

yarışmalardan 21 ödül kazandı. Müze ve koleksiyonlarda resimleri, yayımlanmış 4 kitabı 

bulunan Balamir, Gazi Üniversitesi GEF Resim Bölümü emekli öğretim üyesi. Balamir, TOBB 

ET Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yarı zamanlı öğretim üyeliği yapıyor. IC Vakfı Sanat 

Galerisi Müdürü Dr. Meral Dinçer, "Bünyamin Balamir duygularını renklerle resimleştiriyor, 

kelimelerle de şiirleştiriyor. Renklerle şiir yazıyor, kelimelerle de resim yapıyor. Renklerin 

fantastik duygu derinliklerinden, kelimelerin anlamlı birlikteliklerine uzanan sanat dolu bir 

yolculuk için bu sergiyi gezmek gerek." dedi. 

Sabancı Vakfı Filantropi Seminerinde “Nesilden Nesile Geçen Hayırseverlik” 
Konuşuldu 

Sabancı Vakfı’nın, hayırseverlik ve sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları tartışmaya açtığı, 

sivil toplum, vakıf, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla biraraya 

getirdiği “Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri”nde bu yıl “Nesilden Nesile Hayırseverlik” 

konusu ele alındı. Seminerin bu yılki konukları Rockefeller ailesinin hayırseverlik mirasını 

nesilden nesile taşıyan David Rockefeller’ın kızı, Synergos Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu 

Başkanı Dr. Peggy Dulany ve torunu Michael Quattrone idi. Yoksullukla mücadele konusunda 

dünya çapında girişimlerde bulunan Dr. Peggy Dulany ve oğlu Michael Quattrone seminerde, 

nesilden nesile geçen hayırseverlik deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı. Daha fazla bilgi 

içintıklayınız. 

Umut Vakfı TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaydı 

Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay ve Umut Vakfı Mütevellisi Av. Fikret 

İlkiz, yaşam hakkının ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için Anayasal 

güvencelerin sağlanması ve Anayasa’ya bireysel silahlanmayı zorlaştırıcı madde konması 

hakkında görüş bildirmek üzere TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile bir görüşme yaptılar. 

Ayrıca Vakıf, “Nasıl bir anayasa istiyoruz?” sorusuna cevap arayan metin hazırlayarak 

komuoyuyla paylaştı. Av.Fikret İlkiz tarafından hazırlanan görüş vakfın insan onuru, temel 

hak ve özgürlükler, eşitlik, yaşam hakkı, güvenlik, barış, düşünce ve ifade özgürlüğü ile bilgi 

edine özgürlükleri konularındaki görüşlerini dile getirmektedir. Vakfın Anayasa hakkında 

görüşüne buradan ulaşabilirsiniz. 



 

KASEV 25. Yaşında 

KASEV (Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı) 14 Kasım 1986’da kurulmuş, sağlık, sağlık 

eğitimi, sosyal hizmet ve yaşlılık hizmetleri amaçlı bir gönüllü kuruluştur. Tuzla Aydıntepe 

yöresinde 16 yıldır, 140 yaşlıya hizmet veren, modern ve çağdaş anlayışla yön

önder, öncü, örnek yaşlılık hizmetleriyle tanınan, uluslar arası düzeyde adından söz ettiren, 

“Kasev Vakfı Kadir Rezan Has Öğretmen Dinlenmeevi

Tesisleri” ile de mükemmellik belgesi kazanmış bir vakıf hizmeti ve

Vakfı’nın 25. kuruluş yıl dönümü 2011 yılında gerçekleştirilen 300’e yakın etkinlikle kutlandı. 

KASEV’e destek veren, bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşlara 25. yıl dolayısıyla 30 Kasım 

2011, 4 Aralık 2011 ve 15 Aralık 2011 günleri ve gece

kendinden bir kere daha söz ettirdi. Detaylı bilgi için:

TÜSEV Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi?

Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara 

uygun düzeyde şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla hazırlanan İngilizce ve 

Türkçe online veritabanımız TÜSEV Bilgi Bankası’na websitemize sağ üs

panelinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek 2010 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. 

Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web 

sitemize eklenmiştir. Kılavuza buradan

bilmiyorsanızinfo@tusev.org.tr adresinden talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi

profiliniziwww.tusev.org.tr/member
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KASEV (Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı) 14 Kasım 1986’da kurulmuş, sağlık, sağlık 

eğitimi, sosyal hizmet ve yaşlılık hizmetleri amaçlı bir gönüllü kuruluştur. Tuzla Aydıntepe 

yöresinde 16 yıldır, 140 yaşlıya hizmet veren, modern ve çağdaş anlayışla yönetilen, ülkemizin 

önder, öncü, örnek yaşlılık hizmetleriyle tanınan, uluslar arası düzeyde adından söz ettiren, 

“Kasev Vakfı Kadir Rezan Has Öğretmen Dinlenmeevi-Huzurevi Özel Bakım Bölümü 

Tesisleri” ile de mükemmellik belgesi kazanmış bir vakıf hizmeti vermektedir. KASEV 

Vakfı’nın 25. kuruluş yıl dönümü 2011 yılında gerçekleştirilen 300’e yakın etkinlikle kutlandı. 

KASEV’e destek veren, bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşlara 25. yıl dolayısıyla 30 Kasım 

2011, 4 Aralık 2011 ve 15 Aralık 2011 günleri ve geceleri yapılan coşkulu kutlamalarla KASEV 

kendinden bir kere daha söz ettirdi. Detaylı bilgi için: www.kasev.org 

 

TÜSEV Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi? 

Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara 

uygun düzeyde şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla hazırlanan İngilizce ve 

Türkçe online veritabanımız TÜSEV Bilgi Bankası’na websitemize sağ üst bölümdeki kullanıcı 

panelinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek 2010 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. 

Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web 

buradan ulaşabilir, eğer kullanıcı adı ve şifrenizi 

adresinden talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası 

www.tusev.org.tr/member adresinden görüntüleyebilirsiniz. 
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KASEV (Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı) 14 Kasım 1986’da kurulmuş, sağlık, sağlık 

eğitimi, sosyal hizmet ve yaşlılık hizmetleri amaçlı bir gönüllü kuruluştur. Tuzla Aydıntepe 

etilen, ülkemizin 

önder, öncü, örnek yaşlılık hizmetleriyle tanınan, uluslar arası düzeyde adından söz ettiren, 

Vakfı’nın 25. kuruluş yıl dönümü 2011 yılında gerçekleştirilen 300’e yakın etkinlikle kutlandı. 

KASEV’e destek veren, bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşlara 25. yıl dolayısıyla 30 Kasım 

leri yapılan coşkulu kutlamalarla KASEV 

Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara 

uygun düzeyde şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla hazırlanan İngilizce ve 

t bölümdeki kullanıcı 
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