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Yasal Haberler 

Avrupa’da Vakıfları İlgilendiren Yasal ve Mali Mevzuatta Gelişmeler 

Avrupa Vakıf Yasası 

Vakıflar Avrupa’da ekonomik gücün önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen, medeni yasa 

ve vergi yasasından kaynaklanan engeller bu kuruluşların sınırötesi faaliyetlerini 

zorlaştırmakta hatta bazı durumlarda imkansız hale getirmektedir. Sınırötesi sosyal 

yatırımların üye ülkelerdeki yerel kuruluşların yaptığı yatırımlardan daha fazla 

vergilendirilmesi ise bu alandaki sorunların temelini oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu bu 

alanda yapılan çalışmaları 8 Şubat 2012 tarihinde yayınlanacak Avrupa Vakıf Yasası teklifi 

ile gündeme getirecek ve bu teklifle böyle bir yasanın gerekliliğine ve içeriğine yönelik 

duruşunu açıklayacaktır. Avrupa Vakıf Yasası ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında daha 

ayrıntılı bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

Avrupa’da Vakıflar için Azaltılmış KDV Oranları ile İlgili Gelişmeler 

Avrupa Komisyonu 6 Aralık 2011 tarihinde KDV’nin geleceği hakkında bir bildiri yayınladı. 

Yayınlanan bildiride gönüllü kuruluşların ağır KDV yükü altında olduğunun belirtilmesine 

rağmen bu durumun çözümüne yönelik bir öneride bulunulmadı. Komisyonun bu süreçte 

yaptığı öneriler arasında üye devletlere KDV azaltma oranını sınırlayarak daha fazla gelir 

sağlamaları yer aldı. Avrupa’nın önde gelen vakıfları ve vakıf ağlarının bu alanda yaptığı 

savunuculuk çalışmaları hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Sektörden Haberler 



 

Sivil Toplum İzleme Raporu 2011 Açıklandı 

Ülkemizde bir ilk olan ve her yıl hazırlanması planlanan Sivil Toplum İzleme Raporu 2011, 11 

Ocak günü yapılan bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. TÜSEV’in uzmanlığı olan 

çalışma alanlarına odaklanarak hazırlanan raporda; sivil toplum-kamu ilişkileri, yasal ve mali 

ortam, sivil topluma aktarılan kaynaklar, yönetişim ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konular 

mercek altına alındı. Sivil Toplum İzleme Raporu 2011'in kopyasına ve raporun yönetici 

özetine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Sosyal Girişimcilik Projesi Kamu Yuvarlak Masa Toplantısı 

British Council ve TÜSEV ortaklığında yürütülen Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında 

düzenlenen Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Kamuyla İlişkileri Yuvarlak Masa Toplantısı 18 

Ocak 2012 tarihinde; Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve İŞKUR’dan yetkililerin katılımıyla 

Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda, TÜSEV tarafından hazırlanan ve Türkiye’de kamu-

sosyal girişim ilişkileri, sosyal girişimleri ilgilendiren yasal ve mali altyapının mevcut durumu 

ve kamunun sosyal girişimlere yönelik mali destekleri konularını ele alan politika belgeleri ve 

TÜSEV’in bu alanlara yönelik önerileri sunuldu. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Barry 

Ayre ise sosyal girişimciliğin en fazla geliştiği ülkelerden biri olan İskoçya’da sosyal 

girişimlere sağlanan destekler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Hazırlanan 



politika belgeleri şubat ayı içerisinde www.sosyalgirisim.org websitesinde yayınlanacaktır. 

 

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Akademisi Açılış Töreni 

Kadir Has Üniversitesi, British Council desteği ve Gençlik Servisleri Merkezi işbirliği ile 

faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Akademisi'nin açılış töreni 8 Şubat 2012Çarşamba günü 

saat 14:00’te Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek. TÜSEV, açılış töreni 

kapsamında düzenlenecek sosyal girişimcilik panelinde Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç 

Analizi Raporu’nun çıktıları ile ilgili bir sunum yapacaktır. Toplantıya katılmak 

isteyenlerin feride.dogan@khas.edu.tr adresine e-posta göndermeleri 

gerekmektedir. 

Türkiye’de Bağışçılığı Geliştirme Projesi 1. Danışma Kurulu Toplantısı 

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

yürüttüğü Türkiye’de Bağışçılığı Geliştirme Projesi’nin ilk Danışma Kurulu toplantısı 24 Ocak 

2012 tarihinde gerçekleştirildi. Danışma kurulu toplantısında, ulusal ve yerel bileşenlerden 

oluşan projenin genel tanıtımının ardından projenin yerel ayağında düzenlenecek faaliyetler 

tartışıldı. TÜSEV, projenin yerel ayağı kapsamında Bolu Bağışçılar Vakfı (BBV) örneğinde 

olduğu gibi çok sayıda bağışçının küçük-büyük katkıları ile kurulan, bölgede yaşayanların 

yaşam kalitesini ve refah seviyesini arttırma amacı güden, yerel sorunların çözümü için yerel 

kaynakları kullanan ve yarattığı ana sermaye ile bölgede bulunan diğer gönüllü oluşumlara 

hibe desteği sağlayan bağışçılar vakfı modelini yaygınlaştırmaya hedefliyor. Türkiye’de 

Bağışçılığı Geliştirme Projesi hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TÜSEV DAFNE Ağı Olağan Kış Toplantısı’na Katılıdı 

TÜSEV, üyeleri arasında olduğu ve 22 Avrupa ülkesinde vakıf ve bağışçıların oluşturduğu 



ulusal ağları bir araya getiren DAFNE (Donors and Foundations Network in Europe) ağının 

26-27 Ocak 2012’de Paris’te düzenlenen toplantısına katıldı. Toplantıda, Avrupa 

coğrafyasında yer alan tüm ülkeler gibi Türkiye’deki vakıfları da yakından ilgilendiren önemli 

konular tartışılarak ortak hareket noktaları belirlendi. Avrupa vakıflarını ilgilendiren 

düzenleyici ve mali konular karşısında alınacak ortak duruş ve yürütülen savunuculuk 

faaliyetlerinin çerçevesinin çizilmesinin yanı sıra; ulusal deneyimler, iyi uygulamaların 

paylaşımı, ortak proje ve programlar geliştirilmesi için de çeşitli fırsatlar sağlandı. 26-27 Ocak 

tarihlerinde gerçekleştirilen toplantının notlarınaburadan erişebilirsiniz. DAFNE ağı 

hakkında daha detaylı bilgi için www.dafne-online.eusitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Vakıflar ve Bağışçılar Arasında Yeni Bilgi İşbirlikleri 

Dünyada vakıflar ve bağışçılık hakkında veri, bilgi ve deneyim paylaşımını arttırmak için yeni 

girişimler ortaya çıkıyor. Bu oluşumlar vakıfların çalışmalarını daha etkili hale getirmek için 

çeşitli araçlar sunmanın yanı sıra sektörü daha iyi anlamak ve başarılı uygulamaları örnek 

almak için de önemli fırsatlar da tanıyor. Bu girişimlerin önde gelenleri arasında yer alan ve 

küresel işbirlikleri ile yürütülen Global Standards on Philanthropy, Philanthropy Insight, 

TRASI, GrantCraft, Social Impact Analyst Association, TIEPLO ve Global Philanthropy 

Leadership Initiative gibi örnekler hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Van Yardım Fonu Proje Destekleri 

Türk Filantropi Vakfı’nın Ekim 2011’de Van’da yaşanan depremi takiben oluşturduğu Van 

Yardım Fonu (Van Relief Fund) kapsamında toplanan bağışlar, bölgenin yeniden 

yapılandırılması için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dağıtılıyor. Fonda 

toplanan bağışların bir kısmı TÜSEV aracılığıyla Van Kadın Derneği’ne (VAKAD) bağışlandı. 

Van Yardım Fonu kapsamında desteklenen projeler hakkında ayrıntılı 

bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 



 

İnsan Hakları İzleme Örgütü 2011 Yılı Türkiye Raporunu Açıkladı 

İnsan hakları konusunda dünya çapında araştırmalar ve savunuculuk çalışmaları yürüten 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) 2011 yılı Türkiye raporunu açıkladı. 

2010 yılında Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini inceleyen raporda; ifade özgürlüğü, 

örgütlenme özgürlüğü, şiddet ve işkence gibi başlıklar ele alınarak Türkiye’nin insan hakları 

uygulamalarının tablosu çizildi. Türkiye 2011 raporunun kopyasına erişmek için tıklayınız. 

 

CIVICUS Genel Kurul Toplantısı 2012 Kayıtları Başladı 

Sivil toplumun, bağışçıların, kamu temsilcilerinin ve iş dünyasının biraraya gelerek küresel 

düzeyde sivil  

toplumun durumu ve katılımını tartıştıkları bir uluslararası topluluk olan CIVICUS’un, 2012 

yılı Genel Kurul Toplantısı “Yeni Bir Toplumsal Sözleşme Tanımlamak: Geleceği Birlikte 

Oluşturmak” (Defining a New Social Contract- Making the future together) teması ile3-7 

Eylül 2012 tarihlerinde Montreal’de gerçekleşecek. Devletlerin vatandaşlar yoluyla değişimi, 

sosyal innovasyon için işbirlikleri oluşturulması ve küresel yönetişimin yeniden tanımlanması 

konularının alt temalar olarak tartışılacağı toplantı hakkında daha fazla bilgiye ve başvuru 

formuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Uluslararası Hrant Dink Ödülleri Adaylık Başvuruları Başladı 

Hrant Dink Vakfı tarafından ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil 

bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini 

kullanan, bunları yaparken, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren 

kişi, kurum veya gruplara verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri için adaylık başvuruları 



başladı. Aday gösterilecek kişilerin 15 Nisan 2012 tarihine 

kadar www.hrantdinkodulu.orgadresinde bulunan adaylık formunu doldurarak başvuru 

yapmaları gerekmektedir. 

 

Üyelerimizden Haberler 

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme için Sivil Toplumu Desteklemeye Devam Ediyor 

Sabancı Vakfı, “Toplumsal Gelişme Hibe Programı” ile kadın, genç ve engellilere yönelik 

projeleri hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği vermeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz üç yıl içinde 20 projeye toplam 4,4 milyon TL hibe veren Sabancı Vakfı, 2012 

yılında seçilecek projeler için 1,2 milyon TL tutarında kaynak ayırdı. Toplumsal Gelişme Hibe 

Programı’na Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik tüm 

dernek, vakıf, kooperatif ve üniversiteler başvurabilecektir. Sabancı Vakfı, seçim sürecinde, 

engelli kadın, genç kadın ya da engelli genç olduğu için iki kez ayrımcılığa maruz kalan çifte 

dezavantajlı grupların sorunları için kapsamlı çözüm önerileri geliştirerek, kalıcı etki 

yaratmayı hedefleyen projelere öncelik verecektir. Toplumsal Gelişme Hibe Programı’yla 

ilgilenen sivil toplum kuruluşları başvurularını 24 Şubat 2012 tarihine 

kadarwww.sabancivakfi.org adresinde yer alan online başvuru sistemi üzerinden 

yapabilecekler. 

 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Adım Adım Ateşböceği Van’a Ulaştı 

TEGV’in Adım Adım sporcularının topladıkları bağışlarla hizmete açtığı 21. Gezici Öğrenim 

Birimi’nin açılışı 21 Ocak 2012 Cumartesi günü Taksim meydanında gerçekleşti. Depremzede 

çocuklara eğitim desteği vermek için açılışın ardından Van’a doğru yola çıkan Adım Adım 

Ateşböceği 24 Ocak’ta Van’a ulaşarak hizmet vermeye başladı. Adım Adım sporcuları, 2012 

Runtalya koşusunda da Ateşböceğini desteklemeye devam edecek ve topladıkları bağışlarla 

yaklaşık 9.000 çocuğun eğitimine destek sağlayacaklar. Adım Adım Ateşböceği ile ilgili 

ayrıntılı bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

İKSV 40.Yılını Kutluyor 



Festival ve etkinlikleriyle Türkiye’nin sanat yaşamında önemli bir rol üstlenen İstanbul Kültür 

Sanat Vakfı 40. Yılını kutluyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenecek çalışmalar ve özel 

etkinlikler, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın katılımıyla gerçekleşen basın 

toplantısında tanıtıldı. 2012 yılı boyunca sürecek kutlama faaliyetleri arasında IKSV’nin 40 

yılını anlatan bir kitap çalışması, festival ve konserler düzenlenmesi ve gençlere yönelik çeşitli 

projeler yürütülmesi yer alıyor. IKSV’nin 40.yıl faaliyetleri hakkında ayrıntılı 

bilgiyeburadan erişebilirsiniz. 

TEV 2012-2013 Yurt Dışı Tıp Bursu Başvuruları Başladı 

Türk Eğitim Vakfı yüksek başarılı uzman tıp doktorlarına araştırma çalışmaları için 2012-

2013 öğretim yılında yurtdışı bursu verecektir. ABD ve Batı ülkelerinde geçerli olacak burs en 

fazla 2 yıl süreli olup, burstan faydalanmak isteyenlerin başvuru belgelerini 17 Şubat 

2012tarihine kadar TEV’e iletmeleri gerekmektedir. Başvuru koşulları ve aday formuna 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

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 2011 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. 

Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web 

sitemize eklenmiştir. Kılavuza buradan ulaşabilir, eğer kullanıcı adı ve şifrenizi 

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

profiliniziwww.tusev.org.tr/member adresinden görüntüleyebilirsiniz. 
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