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Mütevellilerimizden İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şakir 

Eczacıbaşı ve Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eser Tümen Hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve vakıf camiasına 

başsağlığı dileriz. 
 

 
Yasal Haberler  
 
Önemli Hatırlatma: Mal Bildiriminde Bulunulması 
3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟nun 2nci, 6ncı ve 7nci 
maddeleri gereğince vakıf idare organlarında görev alanlar ile kamu yararına sayılan derneklerin yöneticileri 
ve deneticileri en geç 28 Şubat 2010 tarihine kadar Mal Bildiriminde bulunmak zorundadır. İlgili kanun ve mal 
birdirim formuna http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=60 adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
Vakıf Beyannameleri, İç Denetim ve İLEMOD Hakkında VGM Duyurusu 
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Vakıflar Yönetmeliği‟nin 34. Maddesine göre 
vakıflar 2009 yılı ile ilgili düzenleyecekleri yönetmeliğin 2 no.‟lu eki olan Vakıf Beyannamesini en geç 
30.06.2010 tarihine kadar Bölge Müdürlüklerine göndermelidir. Ayrıca  vakıf yöneticileri iç denetim rapor ve 
sonuçlarını EK-7‟ye uygun olarak düzenleyerek en geç 30.08.2010 tarihine kadar ilgili bölge müdürlüklerine 
göndermelidir. Vakıflar tarafından düzenlenen bu beyannameler ıslak imzalı olarak bölge müdürlüklerine 
iletilecektir. EK-2 aynı zamanda Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından geliştirilmekte olan Vakıf Bilgi Yönetim 
Sistemi‟nin (VBYS) tamamlanmasının ardından elektronik ortamda da gönderilecektir. Ayrıca, İl İstatistik 
bilgilerinin düzenlenmesinde kullanılan ve Valilik tarafından istenilen İl Envanterinin Modernizasyonu 
(İLEMOD) tablolarının Valiliğe iletilmek üzere 01.03.2010 tarihine kadar Bölge Müdürlüğü‟ne iletilmesi 
istenmiştir. 
 
Sektörden Haberler  
 
TÜSEV, TACSO Projesi Ulusal Danışma Kurulu’nda 
AB tarafından sağlanan Sivil Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye‟de başlatılan 
yürütülmeye başlanan ve  sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesinin artmasına destek vermeyi 
amaçlayan Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO) Projesi için oluşturulan Ulusal Danışma 
Kurulu‟na TÜSEV de seçilmiştir. TÜSEV‟le birlikte kurulda Arı Hareketi, Doğa Derneği, Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (TOG), Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) ve Helsinki Yurttaşlar Derneği yer 
alacaktır. TACSO Projesi araştırma, rehberlik ve yardım masası; kapasite arttırma ve STK ve paydaş ilişkileri 
alanlarında çalışmalar yürütecektir. 
 
VGM Stratejik Planında Yeni Vakıfların Yeri 
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2010-2014 yıllarında uygulanacak stratejik planını hazırlayarak web 
sitesine eklemiştir. Buna göre VGM‟nin stratejik amaçları arasında STK‟lar ve vakıfları politika oluşum 
süreçleri hakkında bilgilendirilerek toplumsal yardımlaşmanın ve günümüzde devletin üzerinde olan 
hizmetlerin yürütülmesinde etkin rol almalarının sağlanması, vakıflarla işbirliğine yönelik çalışmaların 
arttırılması, ortak proje ve etkinliklerin yaygınlaştırılması, teknolojik altyapının geliştirilmesi, mevzuatla ilgili 
bilgilendirme toplantıları yapılması bulunmaktadır. Vakıf bilincini arttırmak başlığında ise MEB ile müfredatta 
vakıflara yer verilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğü, üniversitelerde vakıf hukukunun ders olarak 
okutulması için girişimlerde bulunulmasının planlandığı ve vakıfların sektörel büyüklüğünü ölçüp 
değerlendirmeye yönelik bir sistemin çalışmalarına başlandığı belirtilmiştir. Raporun tamamına 
www.vgm.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Gençlik Vakfı Hibeleri Başvuruları Devam Ediyor 
Avrupa Konseyi‟nin gençlik etkinliklerine fon sağlamak için 1972 yılında kurduğu Avrupa Gençlik Vakfı (The 
European Youth Foundation-EYF), her yıl hükümet dışı kuruluşların gençlikle ilgili düzenlediği faaliyetlere fon 
sağlamaktadır. EYF, uluslararası gençlik toplantılarına, toplantı dışı diğer etkinliklere, uluslararası gençlik 
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kuruluşlarının ve ağların idari giderlerine ve pilot projelere mali destek sağlayabiliyor. Hibelerin öncelikli 
amaçları başta dezavantajlı gençler olmak üzere gençlerin amaçlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak, 
genç katılımını ve örgütlenmesini desteklemek, sosyal içermeye katkıda bulunmak ve toplumdaki değişiklere 
göre program ve yapılar gerçekleştirmektir. Bu hibe programı kapsamında uluslararası gençlik toplantılarına 
ve diğer etkinliklerine (yayın, kampanya, materyal, araştırma) fon bulmak isteyen gençlik kuruluşları ve 1 
Nisan 2010 tarihine kadar bu hibe programına başvurabilirler. Detaylı bilgi için: http://www.eyf.coe.int/fej/ 
 

Burs Veren Kuruluslara Avrupa Birliği'nden Ek Fon 

AB 7. Çerçeve Programı Marie-Curie Burs ve Destekleri kapsamında araştırma bursu veren ya da yeni burs 
programları oluşturmak isteyen üniversiteler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlar için ek fon programı (CO-
FUNDing of regional, national and international programmes - COFUND) 18 Kasım 2009 tarihinde 
yayınlanmıştır. Program, araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimine yönelik yeni bölgesel, ulusal ve 
uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla ek fon 
sağlamaktadır. Arastirma bursu veren kamu kurumları, devlet tarafından araştırma bursu vermelerine izin 
verilen kuruluşlar veya Avrupa düzeyinde araştırmacıların dolaşımını destekleyen uluslararası kuruluşlar 
COFUND programına 18 Şubat 2009 tarihine kadar başvurabilir. COFUND hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.fp7.org.tr adresinden ulaşılabilir. 
 
S-UN Fonu Gençlik Projesi’nin 2. Dönem Başvuruları 
S-UN (İsviçre – Birleşmiş Milletler) Fonu Gençlik Projesi‟nin 2. dönem başvuruları devam etmektedir. Proje 
kapsamında Kocaeli, Adana ve Balıkesir illerinde yaşayan genç kadın ve erkeklerin, iç göçten etkilenen 
gençlerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi, gençler arası kültürel diyalog ve hoşgörünün arttırılması, kültür 
ve turizm ekseninde gençlere istihdam olanakları yaratılması ve bilgi iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını 
amaçlayan projeleri ile 20.000 dolara kadar hibe desteğinden yararlanabileceği açıklanmıştır. Gençlerin, 
proje başvurularını, illerindeki bir kamu kurumu ya da sivil toplum kuruluşu ortaklığında sunmaları 
gerekmektedir. Kurumsal ortak bulamayan gençler, illerindeki Gençlik Merkezi ortaklığında başvuru 
yapabilmektedir. Gençler ayrıca, ücretsiz olarak proje yazma eğitimi ve danışmanlık almak için de Gençlik 
Merkezleri‟ne başvurabilmektedirler. Son başvuru tarihi 26 Şubat 2010 olarak duyurulmuştur. Başvuru 
koşulları hakkında daha fazla bilgiye www.sunfy.org ve www.undp.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Kalkınma Ajanslarından Sivil Topluma Yönelik Hibe Programları 
Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında çalışan kalkınma ajansları yapılanmalarının 2009 
yılı boyunca tamamlanmasının ardından bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarının da başvuruda 
bulunabileceği mali destek programlarını hayata geçirmeye  başlamıştır. Halen Çukurova Kalkınma Ajansı 
Sosyal Kalkınma Projeleri Mali Destek Programını, İzmir Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 
Yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ve Kamu Dernekler, Vakıflar ve Odalara Yönelik 
Turizm Ve Çevre Mali Destek Programını ve Konya merkezli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali 
Destek Programını başlatmıştır. Projelerin azami uygulama süresi 12 ay olarak duyurulmuştur. Mali destek 
programlarıyla ilgili detaylı bilgiye Çukurova, İzmir ve Mevlana Kalkınma Ajanslarının  www.cka.org.tr, 
www.izka.org.tr ve www.mevka.org.tr adresli web sitelerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Filantropist Bill Gates’ten 2009 yılı Değerlendirmesi  
2008‟de Microsoft‟taki görevinden ayrılarak tüm zamanını Bill ve Melinda Gates Vakfı‟na adamaya karar 
veren filantropist Bill Gates; 2009 yılını ve vakfın çalışmalarını değerlendiren bir mektup yayınlamıştır. 
İnovasyon, çocuk ölümleri, aşılar, sıtma, çocuk felci, HIV/AIDS, öğretmen eğitimleri, online öğrenme, tarım 
ve zengin ülkelerin yardımları gibi çeşitli konulara değindiği mektubunda vakfıyla ilgili bazı merak edilen 
sorulara da cevap vermiştir. İklim değişikliği konusunda çalışmaları desteklememekle eleştirilen Gates, 
enerjinin ancak devlet ve pazardaki büyük güçler tarafından yönlendirilebilecek bir alan olduğunu ve bu 
nedenle filantropi faaliyetlerinin bu alanda kilit rolü olabileceğini düşünmediğini, ancak vakıf dışında bu 
konuya değişik fikirlerle yatırım yapacağını belirtmiştir. Mektubunda uluslararası yardımların arttırılması 
gerektiğini belirten Gates, “zorlu ekonomik koşullara rağmen önümüzdeki yıllarda sağlanabilecek 
gelişmelerle ilgili iyimser olduğunu” belirtmiştir. Mektubun tamamına İngilizce olarak 
www.gatesfoundation.org adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
EKAV, “AVM’lere Özel Uydu Sanat Merkezi” Projesi  
Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), İstanbul‟da sanat galerisi ve ziyaretçisi sayısının düşüklüğünden 
yola çıkarak  alışveriş merkezlerinin (AVM) ziyaretçilerini sanatla buluşturabilmek adına “AVM‟lere Özel Uydu 
Sanat Merkezi” adlı bir proje hazırlamış ve bu proje Şubat 2009‟da EKAV Yönetim Kurulu Başkanı İnci Aksoy 
tarafından Devlet Bakanı Egemen Bağış‟a sunulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da ilgi çeken 
proje sonucunda AVM‟lere sanat galerisi kurma şartını da getiren Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar 
Yasa Tasarısı Taslağı Mart ayında Meclis‟e gönderilecek. Taslakta satış alanı 2 bin 500  5 bin metrekare 
arasında olan AVM‟lerin 100, 5001-10 bin metrekare arasında olanların 150, 10 bin metrekareden büyük 
olanların ise 200 metrekarelik alanları “Sanat Galerisi ve Atölyesi” olarak ayırması şartı yer alıyor. Konuyla 
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ilgili EKAV Yönetim Kurulu Başkanı İnci Aksoy ile yapılan röportaja buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2010 Üstün Başarı Bursları 
Türk Eğitim Vakfı, bu yıl toplam 2 bin 250 başvuru arasından seçilen 52 Üstün Başarı Bursu öğrencisi ile 
birlikte 2007 yılından beri seçtiği 134 Üstün Başarı bursiyerine 2010 yılında toplamda 1 milyon 206 TL burs 
ödemesi yapacağını duyurmuştur. Türkiye‟de 2009 ÖSS‟de Sayısal 2, Sözel 2 ve Eşit Ağırlık 2 puan türlerine 
göre ilk 2 bine giren toplam 6 bin öğrenciye mektup yazarak burs çağrısı yapan TEV‟in bu çağrısına 2 bin 
250 öğrenci yanıt verdi. Aşamalı seçim süreci ve mülakatların ardından TEV Üstün Başarı Bursu kazanmaya 
hak kazanan toplam 52 öğrencinin 11‟i ÖSS‟de ilk 100‟e girenler içinden çıkarken, 26‟sı da ilk 100 ile 500 
arasında yer alan öğrencilerden oluşuyor. TEV Bursunu kazanan ve 29 ilden gelen öğrencilerin 18‟i 
mühendislik, 16‟sı idari bilimler, 6‟sı hukuk, 7‟si sağlık bilimleri alanında üniversite eğitimi görüyor. Türk 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer koç, ÜBB programından yararlanacak bursiyerlerin basına 
tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, TEV‟in bugüne kadar 174 bin 136, yurt 
dışında ise yüksek lisans öğrenimi için 1246 üstün başarılı gence yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi için burs 
verdiğini söyledi. Detaylı bilgi için: www.tev.org.tr   
 
BP & AİP Vakfı İşbirliğiyle Geleceğin Umutları Projesi 
BP ve Acil İhtiyaç Projesi Vakfı (AİP Vakfı), çocukların sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanması hedefinden 
hareketle, tatil dönemlerinde de öğrencilerin gelişimini destekleyecek ve kent kültürüne katılımlarını 
sağlayacak projeler üretmektedir. Bu projelerden en yenisi olan “Geleceğin Umutları Projesi”, 2010 yılı 
içerisinde müzeler, sanat atölyeleri, tiyatrolar, galeriler gibi kültürel alanların gezilmesini, neşeli piknikler ve 
küçük el sanatları çalışmalarını kapsayan sanat, kültür, spor ve bilim alanlarında çeşitli aktivitelerle 
çocukların ufkuna yepyeni pencereler açacak. “Geleceğin Umutları Projesi” projeye katılacak çocukların 
çeşitli sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılarken, bu çocukların ailelerine de bilinçlendirme desteği ve manevi 
destek sunacaktır. AİP ayrıca, çocukların giyim, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında da 
desteğini sürdürmeye devam edecektir. Proje hakkında detaylı bilgi için: http://www.aipvakfi.org/ 
 
İKSV Deniz Palas’a Taşındı 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 15 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Beyoğlu'ndaki Luvr Apartmanı'ndan 
İstanbul'un bir başka tarihi binasına, Şişhane'deki Deniz Palas'a taşınmıştır. Böylece İKSV‟nin 
kurucularından Dr. Nejat Eczacıbaşı‟nın vakfa kendine ait bir mekân kazandırma hayali, 1993‟te İKSV 
Yönetim Kurulu Başkanlığı‟nı devralan Şakir Eczacıbaşı önderliğinde gerçekleşmiştir. İKSV'yle yeniden 
yaşam bulan 4.200 metrekare büyüklüğündeki yedi katlı Deniz Palas Apartmanı, vakıf ofislerinin yanı sıra, 
binayı sanatseverler için bir buluşma merkezi haline getiren farklı mekânlara da ev sahipliği yapmaktadır. 
Deniz Palas'ın giriş ve birinci katında yer alan performans merkezi "Salon"da, oturmalı 250, ayakta 600 kişilik 
kapasitesiyle klasik, caz, rock, alternatif ve dünya müziği konserlerinin yanı sıra tiyatro gösterileri, çocuk 
etkinlikleri, panel ve konferanslar düzenlenebilecektir. Binada Mart 2010 tarihinden itibaren ise uzun yıllar 
İKSV'nin Mütevelliler Kurulu Başkanlığını üstlenmiş olan soprano Leyla Gencer‟in müzesi hizmete 
açılacaktır. Detaylı bilgi için: www.iksv.org  
 
Fark Yaratanları Aday Gösterin 
Türkiye‟de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak insanlarda 
farkındalık uyandırmak, daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik ederek ilham vermek amacıyla 
Sabancı Vakfı‟nın katkılarıyla CNN Türk‟te yayımlanmaya başlayan “Fark Yaratanlar” programına 
www.farkyaratanlar.org adresinden adayınızı önerebilirsiniz. Her programda; yurttaş katılımı, ekonomik 
gelişme, sağlık, cevre, eğitim/öğrenim ve sosyal adalet konularında insanların hayatına katkıda bulunarak 
Fark Yaratan bir kişinin hikayesi anlatılmakta,  „sıradışı kişiler, olağanüstü etkiler‟ halkla paylaşılmaktadır. 
Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için  www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org adreslerini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 

 
TÜSEV ve üçüncü sektörden haberleri Twitter aracılığıyla takip edin: www.twitter.com/tusev 

 
TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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