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Yasal Haberler  
 
Torba Yasanın Vakıf, Dernek ve İktisadi İşletmelere Etkisine İlişkin Bilgi Notu 
Kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kanun kapsamında, bazı kamu 
alacakları, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası alacaklarının yeniden yapılandırılması söz konusudur. 
Kanunun vakıf, dernek ve iktisadi işletmelere etkisi; TÜSEV tarafından hazırlanan bir bilgi notunda 
derlenmiştir. Bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Vakıf ve Derneklerin Mal ve Hizmet Alım/Satımında Uymaları Gereken Belge Düzeni Bilgi Notu 
Güncellendi 
Vakıf ve Derneklerin mal ve hizmet alım/satımında uymaları gereken belge düzenine ilişkin hazırlamış 
olduğumuz rapor Ocak 2011 itibarıyla güncellenmiştir. Tüm dernek ve vakıfların arşivlerinde 
bulundurmalarını önerdiğimiz belge gelir vergisi stopajı, SSK Primi, damga vergisi, KDV gibi vergi oranları ve 
açıklamaları ile düzenlenecek belge türünü ve düzenleyecek kurumu da içermektedir. Bilgi Notuna buradan 
ulaşabilirsiniz. 
 
EFC Vakıfların Yasal ve Mali Ülke Profilleri Projesi için Türkiye Profilini Hazırladık 
Brüksel merkezli bir ağ olan Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) tarafından 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeyle birlikte 
İsviçre, Türkiye ve Ukrayna’da vakıfların faaliyet gösterdiği yasal ve mali ortamı haritalayan ülke profilleri 
güncellenerek yayımlandı. Her profilde vakıfların yasal çerçevesi, vakıflara ilişkin vergi mevzuatı, bağışçılara 
ilişkin vergi mevzuatı, faydalanıcılara ilişkin vergi mevzuatı ile eğilimler ve mevzuatla ilgili gelişmelere yer 
verilmiştir. Profiller standart bölümleriyle ülkeler arasında karşılaştırma olanağı da sağlamaktadır. İngilizce 
olarak hazırlanan profillere http://www.efc.be/Legal/Pages/FoundationsLegalandFiscalCountryProfiles.aspx 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Sektörden Haberler  
 
SOGLA Sosyal Girişimcilik Konferansı, 16-17 Nisan 2011, İstanbul 
"Toplum için FARK yarat!’’ sloganıyla yola çıkan SOGLA (Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi),  ikinci 
Sosyal Girişimcilik Konferansı’nı 16–17 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştiriyor. Sosyal 
girişimcilik alanında önde gelen sivil toplum liderleri, genç sosyal girişimciler,  fikir öncüleri ve 
akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek konferans, Türkiye’de sosyal girişimcilik konusunu ele alan, 
gençlere yönelik en geniş katılımlı konferans olma özelliğini taşımaktadır. SOGLA Sosyal Girişimcilik 
Konferansı 2011'e tüm üniversite öğrencileri ve profesyoneller başvurabilir. Konferansa başvuranlar 
arasından seçilecek 500’ün üzerinde üniversite öğrencisi ve profesyonel, 16 Nisan’da yapılacak konuşmaları 
dinleme fırsatını elde edecektir.  Katılımcılar arasından seçilecek en güçlü 100 başvurunun sahipleri, 17 
Nisan’daki sosyal girişimcilik atölyelerine katılmaya hak kazanacak. Katılım ve detaylı bilgi için 
www.sogla.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Dünya Bankası Sivil Toplum Fonu Programı Başvuru Çağrısı 
Dünya Bankası, Türkiye için 2011 yılı Sivil Toplum Fonu Programı için başvuruları kabul etmeye başlamıştır. 
Hibeler STK’ların yürüttüğü küçük ölçekli, gençliğe yönelik tasarlanan projelere verilecektir. Bu yılın teması 
“Gençliğin Güçlendirilmesi için Vatandaş Katılımı” olarak belirlenmiştir. Amaç, gençliğin ve gençliğe yönelik 
çalışan grupların, kalkınma konusunu sahiplenmelerini sağlamak, bu amaçla projeleri vasıtasıyla kamu 
sektörü ile iletişime geçerek katılım ve sosyal sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeleridir. Sivil toplum 
kuruluşlarına proje başına verilecek hibe miktarı 5,000 Amerikan Doları olarak duyurulmuştur.  Başvuru için 
son tarih 25 Nisan 2011 Pazartesi günüdür. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.  
 
Etkinlik Çağrısı: CIVICUS Dünya Kongresi, 10-12 Eylül 2011, Montréal-Kanada 
En önemli uluslararası sivil toplum toplantılarından biri olan ve bir sivil toplum ağı olan CIVICUS: Dünya Sivil 
Katılım Birliği tarafından düzenlenen Dünya Kongresi bu yıl Kanada’nın Montréal şehrinde 10-12 Eylül 2011 
tarihlerinde düzenlenecek. Adil Bir Dünya için Ortak Hareket ana temasıyla düzenlenmekte olan Dünya 
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Kongrelerinin 2011 yılı teması ise Sivil Toplum ve Küresel Karar Alma: Daha İyi Yapmak olarak 
belirlenmiştir. Bu ana tema kalkınma etkinliği, iklim adaleti, teknoloji ile bağlar kurmak ile sivil toplum ve 
demokratik alan alt başlıkları altında düzenlenen çeşitli atölyeler, oturumlar ve interaktif etkinlikler aracılığıyla 
tartışılacak. Dünya Kongresinde etkinlik düzenlemek isteyenler için bir çağrı yapılmıştır, buna göre en geç 11 
Nisan tarihine kadar etkinlik başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi, kayıt ve 
etkinlik başvurusu yapmak için www.civicusassembly.org adresini ziyaret edebilirsiniz.   
 
HATIRLATMA: Uluslararası Hrant Dink Ödülü aday önerilerinizi bekliyor 
15 Eylül 2011 günü üçüncüsü sahiplerini bulacak olan Uluslararası Hrant Dink Ödülü için adayların 
belirlenmesi için açık bir çağrı yapılmıştır. Ödül her yıl 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 
verilmektedir. Hrant Dink Vakfı ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının 
görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı, onlara manen destek olmayı, tüm insanları idealleri uğruna 
mücadeleye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Aday önerileri, 15 Nisan 2011 tarihine kadar, 
www.hrantdinkodulu.org  adresinde bulunan formu doldurarak, ya da Hrant Dink Vakfı’na postalayarak 
ulaştırılabilir. 
 
HATIRLATMA: Avrupa Kültür Programı Teklif Çağrıları 
Kültürel İrtibat Noktası tarafından Avrupa Kültür Programı çerçevesinde üç teklif çağrısı açık bulunmaktadır. 
Bu teklif çağrılarından Dizin 1; çok yıllı işbirliği projeleri, işbirliği projeleri, üçüncü ülkeler ile kültürel işbirliği 
projeleri, Avrupa Kültür festivalleri desteklerini içeren “Kültürel projelere verilen proje desteği” olarak 
adlandırılmıştır. Dizin 2; “Avrupa düzeyinde kültür alanında faaliyet gösteren kuruluşların desteklenmesi” ana 
başlığı altında kültür elçileri, kültür ağları ve yapılandırılmış diyalog platformları başlıklarında teklif çağrılarını 
içermektedir. Dizin 3 ise; “Kültür  politikası analizine ilişkin faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliği 
projeleri” için bir teklif çağrısıdır. Teklif çağrılarının son başvuru tarihleri, başvuruyla ilgili diğer bilgiler ve 
formlara www.ccp.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
TÜSEV Davranış Kuralları Belgesi 
8 Mart 2011 tarihinde yapılan TÜSEV Mütevelliler Heyeti toplantısında önemli bir adım atılarak hazırlanan 
TÜSEV Davranış Kuralları Belgesi kabul edildi. TÜSEV üyesi olsun veya olmasın sivil toplum kuruluşlarının 
faaliyetlerini yürütürken göz önünde bulundurması gereken değer ve ilkeleri belirlemeyi hedefleyen Davranış 
Kuralları belgesi üyelerimizin değer, ilke ve kurumsal yönetim ilkeleri belgeleri ile TÜSEV’e benzeyen 
uluslararası kuruluşların davranış kuralları (code of conduct) belgeleri göz önüne alınarak hazırlandı. Buna 
göre; sorumluluk, hizmet ve kamu yararını düşünme, yönetişim, işbirliği, şeffaflık ve hesap verebilirlik, 
doğruluk ve yasallık ile izleme ve değerlendirme ilkeler olarak belirlendi. Davranış kuralları belgesinin 
tamamına buradan ulaşabilirsiniz.   
 
TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı Yapıldı 
TÜSEV Mütevelliler Heyeti toplantısı 8 Mart 2011’de Sabancı Vakfı ev sahipliğinde Sabancı Center’da 
yapılmıştır. Toplantıda 2010 yılı faaliyetleri ve mali durumu ile 2011 yılı çalışma programı sunularak çalışma 
programı ve tahmini bütçe kabul edilmiştir. Görev süresi dolan Denetim Kurulu Başkanı Gün Han Başik 
(Feyziye Mektepleri Vakfı),  üyeler Kamil Özden (Türkiye Yardımsevenler Derneği) ve Ayhan Ergin (Türk 
Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi-TEVDAK) bu görevlerine yeniden seçilmiştir. Toplantıda ayrıca TÜSEV 
Davranış Kuralları Belgesi kabul edilmiştir. 2010 yılı faaliyet raporuna ve toplantı sunumuna  buradan 
ulaşabilirsiniz.  
 
Satı Gelin Kız Öğrenci Yurdu Borusan Kocabıyık Vakfı Desteğiyle Hizmete Açıldı 
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde kız yurdu ihtiyacı göz önüne alınarak devlet ve aralarında Borusan 
Kocabıyık Vakfı’nın da bulunduğu çeşitli destekçilerin katkısıyla 144 Öğrenci kapasiteli Satı Gelin 
Kız Öğrenci Yurdu hizmete açılmıştır.  Açılışa Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Borusan Holding Kurucu Başkanı ve Borusan Kocabıyık Vakfı 
Başkanı Asım Kocabıyık ve Eşi Nurhan Kocabıyık, Borusan Kocabıyık Vakfı Vakıf Müdürü Nihal 
Alptekin, Afyonkarahisar milletvekilleri Halil Aydoğan ve Zekeriya Aslan’ın da aralarında bulunduğu çok 
sayıda davetli katılmıştır. Törende yurdun yapımını sağlayan destekçilere plaket verilirken, Borusan 
Kocabıyık Vakfı Başkanı Asım Kocabıyık çok yakında Afyon’da bir Hukuk Fakültesi kurulması için de 
çalışmalara başlanacağını belirtmiştir.  
 
Darüşşafaka Cemiyeti Eğitim Kurumları’na Başvurular Başladı 
148 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla yetenekli ancak babası hayatta olmayan, ailesinin maddi 
olanakları nedeniyle iyi eğitim fırsatı bulamayan öğrencilere, ilköğretim 4. sınıftan başlayarak lise son sınıfa 
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kadar yatılı ve tam burslu, kolej seviyesinde eğitim veren Darüşşafaka’nın 2011 yılı sınav takvimi 
belirlendi. Sınava katılmak için  başvurular en geç 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü yapılabilecek. Sınav 29 
Mayıs 2011 Pazar günü 20 sınav merkezinde saat 10.00’da başlayacak. Sınavlar; Adana, Ağrı, Ankara, 
Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, 
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da düzenlenecek. Darüşşafaka, sınav sonucuna göre 2011-2012 
eğitim-öğretim yılı için 120 öğrenciyi daha Darüşşafaka ailesine katmayı amaçlıyor. Darüşşafaka Cemiyeti 
eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvene sahip ve topluma karşı sorumlu 
liderler yetiştirmeyi hedefliyor. Sınav tanıtım toplantıları ve sınav hakkında detaylı bilgiye 
http://www.darussafaka.org/v/1810 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Adana’da Bahar, Tiyatro Festivali İle Başladı 
Her yıl binlerce insanı sanatla buluşturan Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 
görkemli bir törenle 13’üncü kez perdelerini açtı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde; Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Adana halkının katıldığı 
açılış, son yıllarda Festivalin sabit sahnelerinden biri haline gelen Taşköprü ve Seyhan Nehri üzerinde 
gerçekleşti. Uluslararası bir festival olarak yerli ve yabancı pek çok ünlü tiyatro topluluğunu ağırlayacak olan 
Adana Tiyatro Festivali, sanatseverlere bir ay boyunca tiyatro ziyafeti yaşatarak 28 Nisan 2011’de sona 
erecek. Daha fazla bilgi için tıklayınız.   
 
Türk Böbrek Vakfı 10 Mart Dünya Böbrek Günü Etkinlikleri 
Her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü tüm dünyada kutlanmakta olan Dünya Böbrek Günü, 2011’de 10 
Mart’ta ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Bu yılın ana teması “Böbreklerinizi Koruyun, Kalbinizi 
Kurtarın” olarak belirlenmiştir. Kronik böbrek yetmezliği hastalığı ile mücadele etmek üzere kamuoyunun 
ilgisini ve dikkatini bu konuya çekmek, bilinç düzeyini ve farkındalığı arttırmak üzere çeşitli çalışmalar yapan 
Türk Böbrek Vakfı, bu yıl da Dünya Böbrek Günü vesilesiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir. Türkiye’de her 
6 kişiden birinin böbrek yetmezliği riski yaşadığını ve ülkemizde halen 70 bin diyaliz hastası olduğunu 
vurgulayan vakıf, bu sayının   2016 yılında 115 bine çıkacağını öngörmektedir. Bu kapsamda beslenme ve 
hayat tarzı alışkanlıkları konusunda kadınların bilinçlendirilmesi için “Böbrek Sağlığı 
İçin Kadın Eğitimi Projesi”nin başlatıldığı duyurulmuştur. Detaylı bilgi için: www.tbv.com.tr  
 
Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4-30 Nisan’da Yapılacak 
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali 28. kez 4-30 
Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.  Festivale 14 farklı ülkeden toplam 482 sanatçı senfonik müzikten 
bandoya, çağdaş müzikten popüler klasiğe, etno-cazdan dansa uzanan farklı etkinlikleri ile Milli Eğitim 
Bakanlığı Şura Salonu, Resim Heykel Müzesi ve Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi salonlarında 
sahneye çıkacaklar. Festival kapsamında, Şef Gürer Aykal yönetiminde Eskişehir Senfoni Orkestrası, 
Borusan Quartet, dünyanın en ünlü flüt sanatçılarından Emmanuel Pahud’ün solist olacağı Bilkent Senfoni 
Orkestrası, viyola sanatçısı Daisy Jobing & The Band, etno-caz topluluğu NY Gipsy All Stars’ın da aralarında 
bulunduğu çok sayıda isim sahne alacak. Festivalle ilgili detaylı bilgiye www.ankarafestival.com adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
Elginkan Vakfı “Yeni Fikirler Yeni İşler”i Destekliyor 
ODTÜ Teknokent’in düzenlediği ve geleceğin patronlarına ofis açma ve toplamda 245 bin TL’lik sermaye 
desteği veren “Yeni Fikirler Yeni İşler” yarışması, bu yılın yeni patronlarını aramaya başladı. Elginkan Vakfı 
ana sponsorluğunda Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Türk Telekom, OSTİM ve İntel’in destek verdiği 
yarışmayı kazanan ekipler, ODTÜ Teknokent’te 3 yıl süreyle ofis açıp kendi kendilerinin patronu olabiliyor. 
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent’in 2005 yılından bu yana Elginkan Vakfı ana sponsorluğunda düzenlediği Yeni 
Fikirler Yeni İşler Yarışması, girişimciliği teşvik etmek isteyen kurum ve kuruluşlarca ilgiyle izlenmekte, 
Yarışma için bu yıl da teknoloji tabanlı iş fikrine sahip girişimciler aranmaktadır. Bu yılki yarışmaya katılanlar, 
75 bin TL değerindeki “Elginkan Vakfı Büyük Ödülü”, 50 bin TL değerinde “Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Büyük Ödülü”, 50 bin TL değerinde “Türk Telekom Büyük Ödülü”, 25 bin TL değerinde “OSTİM Özel Ödülü” 
ve 25 bin TL değerindeki “Intel Özel Ödülü” için yarışacaklar. Yarışma için son başvuru tarihi 8 Nisan 
2011’dir. Detaylı bilgi ve başvuru için www.yfyi.info adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Türkiye Kimya Derneği’nden Fen ve Kimya Laboratuvarı Desteği 
Türkiye Kimya Derneği’nin CM Denizcilik ve Balmumcu Kimya'nın değerli katkılarıyla yaptırmış olduğu 
Vezneciler İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Fen ve Kimya Laboratuarının Açılış Töreni 2 Mart 2011 
Çarşamba günü yapıldı. Törende Türkiye Kimya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Baykut, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü sayın Halis Kuralay birer konuşma yapmışlardır. Dernek Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu ise, laboratuarın kurulmasındaki amacı şöyle özetlemiştir: 
"Bedensel engeli olan çocuklarımızın da diğer yaşıtları gibi imkanlar sağlandığı takdirde her alanda 
olabileceği gibi fen alanlarında da başarılı olabileceklerine gönülden inanıyorum ve bu imkanlar sağlandığı 
takdirde ileride Nobel Ödülü alabilecek kapasitede çocuklarımızın olduğuna inanıyorum. Yeter ki biz 
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üzerimize düşen görevi iyi niyet ve özveri ile yerine getirelim." Detaylar için www.turchemsoc.org adresini 
ziyaret edebilirsiniz.  
 
 

 
TÜSEV ve üçüncü sektörden haberleri Twitter ve Facebook aracılığıyla takip edin. 

 
TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 

 
Bülteni web sitemiz üzerinden okumak istiyorsanız tıklayınız. 
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