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Sayı 50, Eylül 2011 

Yasal Haberler 

Vakıflar Kanununda Cemaat Vakıflarıyla İlgili Önemli Düzenleme 

27 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 651 sayılı KHK’ın 17inci 

maddesi ile Vakıflar Kanununa Geçici bir madde eklenerek Cemaat Vakıflarının en önemli sorunu 

olan “mallarının iadeleri” ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile cemaat 

vakıflarının; a) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazları, b) 1936 

Beyannamesinde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazları, c) 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup 

kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri cemaat vakıfları adına tescil edilmektedir. 

Ayrıca Cemaat vakıfları tarafından satın alınmış veya cemaat vakıflarına vasiyet edildiği veya 

bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen 

taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına kayıtlı olanların değeri vakfına ödenmektedir. Ayrıca 01.10.2011 

tarih ve 28071 sayılı Resmi Gazetede maddenin uygulanmasına dair Yönetmelik de yayımlanmış böylece 

maddenin nasıl uygulanacağı netlik kazanmıştır. İlgili kanun maddesine buradan , yönetmelik metnine 

ise buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Sektörden Haberler 

 

10.CIVICUS Genel Kurul Toplantısı 

10-12 Eylül 2011, Montreal 

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

toplumun durumu ve katılımını tartıştıkları bir uluslararası topluluk olan CIVICUS’un, 10. Dünya 

Kongresi “Sivil Toplum ve Küresel Karar Alma: Daha İyi Yapmak” (Civil Society and Global Decision 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110827.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110827.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx%20home=http:/www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111003.htm&main=http:/www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111003.htm


Making: Doing It Better) temasıyla 10-12 Eylül 2011 tarihlerinde Kanada’nın Montreal şehirinde 

geçekleşti. Arap Bahar’ında yaşanan gelişmelerin ve Haziran 2012’de gerçekleşecek Rio +20 Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ışığında tartışmaların yapıldığı toplantıda; Etkili 

Kalkınma, İklim Adaleti, İnsanların Teknoloji Yoluyla Birbirlerine Bağlanması, Sivil Toplum ve 

Demokratik Alan konularında çeşitli çalıştaylar düzenlendi. TÜSEV’in de üyeleri arasında olduğu ve 

CIVICUS kapsamındaki ulusal kuruluş ağlarının temsil edildiği AGNA Genel Kurul toplantısı da 9 Eylül 

2011’de Montreal’de gerçekleşti. TÜSEV bu toplantıda, AGNA üyelik çalışma grubunun desteği ile 

hazırladığı “Ulusal Kuruluş Ağlarında Üyelik” raporu ile ilgili bir sunum yaptı. CIVICUS kapsamında 

gerçekleşen toplantı ve çalıştayların İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yayınlanan notlarına ve 

toplantıdan görüntülere buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Yuvarlak Masa Toplantısı: STK’larda Gençler ve Türk-Amerikan STK’ları İçin İşbirliği 

Olanakları 

16 Eylül 2011, İstanbul 

TÜSEV ve Dış Politika Platformu işbirliğiyle “STK’larda Gençler ve Türk- Amerikan STK’ları için İşbirliği 

Olanakları” başlıklı yuvarlak masa toplantısı 16 Eylül 2011’de İstanbul’da gerçekleşti. Rana Birden 

Çorbacıoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan toplantıya, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sponsorluğunda 

World Learning ve Dış Politika Platformu’nun organizatörlüğünde gerçekleştirilen “Genç Türkiye – 

Genç Amerika Yeni Çağda Yeni İlişkiler” programı dahilinde Türkiye’yi ziyaret eden ve Amerika’da sivil 

toplum, düşünce kuruluşları, kamu gibi alanlarda çalışmakta olan genç liderler ile Türkiye’de STK’larda 

çalışan genç profesyoneller katıldı. Türkiye ve Amerika’da sivil toplumun konumu ve dış politikadaki 

rolleri ve bu ülkelerde faaliyet gösteren STK’ların ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çözüm yollarının 

tartışıldığı toplantının notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi 

Mutlu Binark ve Levent Löker tarafından hazırlanan Sivil Toplum Örgütleri İçin Bilişim Rehberi 

örgütlere bilişim teknolojilerini kullanırken rehberlik edebilmek ve ilk elden ihtiyaç duydukları teknik 

bilgiyi sunabilmek amacıyla hazırlandı. Kitapta yeni medya ortamının özelliklerinden, bunun STÖ'ler ile 

toplumsal ve siyasal hareketler tarafından kullanılmasının önemine, bilgisayar ve internet mecrası için 

gereken teknik bilgilerden, sosyal ağ kullanımına kadar birçok konu ele alınıyor. Kitap ayrıca internet 

üzerinden yürütülen bazı başarı örneklerine de yer veriyor. Kitabı buradan indirebilirsiniz. 

Dünya Değerler Araştırması 2011: Sivil Toplumu İlgilendiren Bazı Veriler 

İlk olarak 1981 yılında gerçekleştirilen ve 1991, 1998, 2001 ve 2007 yıllarında tekrarlanan Dünya 

Değerler Araştırması’nın (DDA) 2011 çalışması tamamlanarak ön bulguları kamuoyuna açıklandı. 

http://www.civicusassembly.org/index.php
http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Roundtable%20Discussion%20Meeting%20Notes%2020111916.pdf
http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-orgutleri-icin-bilisim-rehberi-2


Sonuçları, TÜSEV tarafından Mart ayında yayımlanan STEP Türkiye Ülke Raporu “Türkiye’de Sivil 

Toplum: Bir Dönüm Noktası”nda yer verilen 2007 bulguları ile karşılaştırdığımızda bazı değişimler 

dikkati çekmektedir. 2007 DDA araştırması ile karşılaştırıldığında, bireylerin birbirlerine güveniyle ilgili 

dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir. 2007’de insanlara güvenebileceğini söyleyenlerin oranı %4,8 

iken 2011’de bu oran %15’e çıkmıştır. Siyasi katılımda ise, farklı bir tabloyla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Kesinlikle toplu dilekçe imzalamam diyenlerin oranı %53’ten %61’e yükselmiş; halk dilekçe imzalamak, 

barışçıl gösterilere katılmak gibi partizan nitelik taşımayan siyasi faaliyetlere katılımını azaltmış, 

çekimserliğini arttırmıştır. 2007 DDA sonuçları ile STEP raporu kapsamında karşılaştırabileceğimiz bir 

diğer veri de yine sosyo-kültürel bağlamda yer alan hoşgörü olgusudur. Son olarak bazı grupların komşu 

olarak istenmemesi üzerinden değerlendirilen hoşgörü düzeyi dünya ortalamasının oldukça altında 

kalmaya devam etmektedir. Bazı grupların komşu olarak istenmeme oranları; eşcinsellerde %84, 

AIDS’lilerde %74, nikahsız yaşayan çiftlerde %68, Tanrıya inanmayanlarda %64 ve şeriat yanlılarında 

%54 olarak bir önceki senenin üstünde sonuçlar vermiştir. 

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor 

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation (Uluslararası 

Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri 

Vakfı (TEGV) işbirliği ile hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’ne başvurular devam 

ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 2010 yılında başlatılan program, içinde bulundukları 

toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek ve desteklemek için oluşturuldu. 

Başvuruların www.bilgiggo.orgadresinden yapıldığı yarışmada finale kalan 10 adaya 3.500 Amerikan 

Doları maddi/nakdi destek verilecek ve bu adaylar Youthactionnet®, tarafından yapılan "Küresel Genç 

Sosyal Girişimciler" programına da katılma hakkı kazanacak. Ödüller için başvurunuzu en geç 8 Kasım 

2011 tarihinde yapabilirsiniz. 

 

HATIRLATMA: 

Teklif Çağrısı: İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı teklif çağrısını yayınlamıştır. 

Buna göre hizmet sektörlerine ilişkin sektörel ve tematik araştırmalar, başta afetler olmak üzere kentsel 

risklerin azaltılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları, sosyal risklerin ortaya konmasına ve 

sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar, bölgede ulaşım ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine 

yönelik fizibilite çalışmaları, bölgenin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma 

faaliyetleri, çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve 

fizibilite faaliyetleri öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Teklif çağrısına Sivil Toplum Kuruluşları 

(Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) da başvurabilmektedir. Başvuruların 

alınması için son tarih 5 Kasım 2011 Pazartesi saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi ve 

başvuru için www.istka.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

HATIRLATMA: 

ISTR Bildiri Çağrısı Yayınlandı 

10-13 Temmuz 2012’de Siena, İtalya’da gerçekleşecek olan 10. Uluslararası Üçüncü Sektör Araştırmaları 

http://www.bilgiggo.org/
http://www.istka.org.tr/


Birliği (ISTR) Konferansı için poster, makale taslağı ve panel önerileri başvuruları başlamıştır. 

Demokratikleşme, Piyasalaştırma ve Üçüncü Sektör başlığıyla gerçekleşecek konferansın ana konusu 

Ortadoğu’da yaşanan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalarda sosyal medyanın rolü olarak belirlenmiştir. 

İlgililerin; filantropi, gönüllülük, sivil toplum kuruluşları vatandaşlık ve demokrasi, yönetişim ve liderlik, 

yönetim ve kurumsal uygulamalar, sosyal girişimcilik sosyal girişim ve sosyal ekonomi, adalet ve 

kalkınma, cinsiyet, araştırma ve öğretim paradigmaları metodolojileri ve uygulamaları, değerlendirme 

meşruiyet, güvenilirlik ve etki temalarına uygun olarak hazırlanmış poster, makale taslağı ve panel 

önerilerini 24 Ekim 2011 tarihine kadar ISTR’a sunması gerekmektedir. Toplantı ve başvurular 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.istr.org sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

Üyelerimizden Haberler 

TÜSEV Üyelerinin Çeşitli Burs Programlarına Başvurular Başladı 

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte yaklaşık 30 TÜSEV üyesi vakıf ve dernek lise ve 

üniversite öğrencilerine yönelik burs programları için başvuruları kabul etmeye başlamıştır. Maddi 

ihtiyaç ve başarı ana kriterleri doğrultusunda dağıtılan burslara başvuru süreçleri ise çok çeşitli 

şekillerde olabilmektedir. Sabancı Vakfı burslarıyla ilgili detaylı bilgiyeburadan, Vehbi Koç Vakfı 

burslarıyla ilgili bilgiye buradan, Türk Eğitim Vakfı burslarıyla ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Diğer burs veren TÜSEV üyelerinin listesine TÜSEV üyelerinin kurumsal profillerini içeren Bilgi 

Bankası’ndan ulaşabilir, bu bursların hangi dönemde ve hangi koşullarda verildiğini kurumsal 

profillerinde yer alan web sitelerinden inceleyerek öğrenebilirsiniz. 

Türkiye’nin Canı Hibe Programına Başvurular Başladı 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) Türkiye’nin Canı Kampanyası Hibe Programı ile sivil 

toplum kuruluşları tarafından özellikle yerel düzeyde gerçekleştirilen doğa koruma ve farkındalık 

yaratma çalışmalarına destek olmayı amaçlıyor. Program ile tür ve habitat koruma çalışmaları, biyolojik 

çeşitliliğin (türler) ve doğal yaşam alanlarının (habitat) korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve 

kamuoyu oluşturma çalışmaları, kırsal bölgelerde, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere sürdürülebilir 

üretim metotlarına ve yaklaşımlarına ilişkin bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalara destek 

verileceği açıklanmıştır. Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ya da kooperatiflerin başvurabileceği programa 

son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2011, saat 17.00’dir. Detaylar için:www.turkiyenincani.org 

 

Umut Vakfı Bireysel Silahsızlanma Günü Etkinliği: 'Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü 

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinlikleri kapsamında 'Sessiz Ayakkabılar' Taksim Meydanı'nda 

http://www.istr.org/
http://www.sabancivakfi.org/sayfa/basvuru-kosullari
http://www.vkv.org.tr/egitim_egitim_burslari.aspx
http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay.aspx?SectionID=cNbXL9nZ7otCgd4yiTywkw%3d%3d&ContentID=kYbOp%2bK%2f%2fnB8LAbz2wLjJg%3d%3d
http://www.tusev.org.tr/member/member/results.aspx?TP=2&F=&C=0&A=4&W=0
http://www.tusev.org.tr/member/member/results.aspx?TP=2&F=&C=0&A=4&W=0
http://www.turkiyenincani.org/


yürüdü. Umut Vakfı tarafından bu yıl 11.'si gerçekleştirilen etkinliğe bireysel silahlanma nedeniyle 

torununu kaybeden Nazire Dedeman Çağatay, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şişli 

Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Etkinlikte konuşan Umut Vakfı 

Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, Türkiye'nin bireysel silahlanmada 178 ülke arasında 14. 

sırada yer aldığını söyledi. Bunun çok önemli bir sorun olduğunu 18 yıldır dile getirdiklerini aktaran 

Çağatay, "Bu sorunu çözmekte önemli bir adım olan silah kanun tasarısında da bireysel silahlanmayı 

zorlaştırıcı önlemler olsun istiyoruz." dedi. Bireysel silahlanma mağdurlarının yaptığı konuşmaların 

ardından Pınar Alev, silahlanmaya dikkat çektiği Pandomim gösterisi yaptı. Etkinliğin sonunda törene 

katılanlar kırmızı halı üzerine birer çift ayakkabı ile kırmızı, beyaz gül ve karanfiller bıraktı. Detaylar 

için www.umut.org.tr 

ÖSGD-Gönülden Ödüller 2011'in Başvuruları Başladı 

Özel Sektördeki ilk Gönüllülük Ödülleri olan ÖSGD-Gönülden Ödüller 2011'in başvuruları başladı. Özel 

Sektör Gönüllüler Derneği'nin bu yıl beşincisini düzenleyeceği ödüllere kurumlarında gönüllülük 

çalışmaları yürüten şirketler başvurabiliyor. En Başarılı Gönüllülük Programı Ödülü, En Başarılı 

Gönüllülük Projesi Ödülü, En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Ödülü ve En Başarılı Gönüllü Ödülü olmak 

üzere 4 kategoride verilen ödüllere, 23 Eylül - 18 Kasım 2011 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. 

Ödüller Aralık ayında düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak. 

Detaylara http://www.osgd.org/?pid=1366 adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

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 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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