
 

 

 

 

Sayı 70, Temmuz- Ağustos 2013 

Yasal Çalışmalardan Haberler 

Vakıflar Kanunu’nda Yeni Düzenleme Yapıldı 

2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6495 sayılı Kanun ile Vakıflar 

Kanunun üç maddesi değiştirilmiştir. Kanunun 48. Maddesiyle Vakıf Yöneticilerinin görevden alınma 

sebepleri arasında sayılan “iki defa para cezası alma” hükmü kaldırılmıştır. Ayrıca Kanunun 50. 

Maddesiyle 1990 tarihinden itibaren VGM tarafından dağılma veya dağıtılma gerekçesiyle kapatılan yeni 

vakıflara yeniden kurulma imkanı sağlanmaktadır. 

İlgili Kanun linkine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Sektörden Haberler 

Sabancı Üniversitesi Sosyal Girişimci Geliştirme Programı Başvuruları Başladı 

Sabancı Üniversitesi’nin Akbank sponsorluğunda gerçekleştirdiği Sosyal Girişimci Geliştirme Programı 

başvuruları başladı. TÜSEV’in de destekçileri arasında yer aldığı program, sosyal girişimci olarak vakıf, 

dernek, kooperatif veya şirket kurmuş ve büyüme aşamasında sorunlar yaşayan girişimcilere 

kurumsallaşmaları konusunda bilgi birikimi sağlayarak büyümelerine katkı vermeyi amaçlıyor. Program 

ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirisiniz. 

Bilgiye Erişim; Danışma ve Aktif Yardım Projesi Teklif Çağrısı 

Avrupa Komisyonu ve ECAS (European Citizen Action Service AISBL) arasında imzalanan ve Sivil 

Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin proje ortağı olarak yer aldığı “Bilgiye Erişim, Danışma ve Aktif 

http://www.tusev.org.tr/tr/yasal-calismalar/vakif/vakiflar-kanunu-yeni-vakiflara-iliskin-aciklamalar
http://girisimcilikkonseyi.sabanciuniv.edu/faaliyetler.asp?ID=7


Yardım” Projesi, Batı Balkan ülkeleri (Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova) ve Türkiye’de 

uygulanmaktadır. 

Projenin genel amacı vatandaşların bilgiye erişimlerini artırma ve yasal haklar ile ilgili danışmanlık 

sağlama konularında sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesidir. Bu anlamda, 

vatandaşlar ile kurulan bağın genişletilmesi adına sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi ile birlikte bilgi 

edinme ve hukuki danışma servislerinin hükümetlerin reform politikalarını etkileyecek düzeye gelmeleri 

hedeflenmektedir. Proje ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Üyelerimizden Haberler 

Sabancı Vakfı'ndan Yeni Üniversitelilere Karşılıksız Burs 

Sabancı Vakfı, 39 yıldır başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine burs vererek 

gençlerin geleceğine yatırım yapıyor. Üniversiteye ilk girişte başlayıp, öğrenci mezun olana kadar 

devam eden burslar, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor ve 

öğrencilere mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor. Sabancı Vakfı her yıl 380’i yeni 

olmak üzere, toplamda 1300’den fazla öğrenciye burs desteğine, 2013-2014 eğitim yılında da devam 

ediyor. Burslar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

TEGV Nirun Şahingiray Uluslararası Eğitim Forumu 12-13 Eylül 

2013 İstanbul 

TEGV'in bağışçıları merhum Nirun Şahingiray anısına 

gerçekleştireceği Uluslararası Eğitim Forumu birçok alandan uzman, 

araştırmacı, düşünür, politikacı, devlet adamı, girişimci, sanatçı ve 

akademisyeni buluşturmayı, farklı alanlardaki değişim ve gelişmelerin 

eğitime etkisinin tartışılacağı seçkin bir platform olmayı amaçlıyor. Ayrıntılı 

bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Türk Eğitim Vakfı Üstün Başarı Bursları 

Türk Eğitim Vakfı Türkiye'de ilk defa geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı 

dolayısıyla Üstün Başarı Bursu vermeye başlamıştır. 2013-2014 öğretim yılında da Türkiye'nin 

geleceğini şekillendirecek, liderlik vasfı taşıyan Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, İdari Bilimler, 

Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk eğitimi alacak üniversite öğrencilerine, yapılacak 

değerlendirmelerden geçmeleri durumunda Üstün Başarı Bursu verecektir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru 

http://www.ecas-citizens.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=1
http://www.sabancivakfi.org/sayfa/genel-bilgi-2
http://www.tegv.org/nsief


şartlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik 

Bursları Başvuru Süreci Sona 

Erdi, Kazananlar Eylül’de 

Açıklanacak 

1978 yılında kurulan Dr. Nejat F. 

Eczacıbaşı Vakfı, kuruluşundan bu yana müzik alanında olağanüstü yetenekli genç sanatçıların 

yurtdışındaki virtüözlük öğrenimlerine katkıda bulunuyor. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı müzik burslarına 2013 

yılı başvuruları, 15 Temmuz 2013 tarihinde sona erdi. Başvuruların sonuçları Eylül ayının 2. haftasında 

açıklanacak. 

Amaçları arasında Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırmaları 

desteklemek, Türkiye’de kültür ve sanatı korumak ve geliştirmek, eğitim ve köy kalkınmasına yardımda 

bulunmak yer alan, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın Müzik Burslarından bugüne kadar 100’e yakın 

genç sanatçı yararlandı. Müzik Burslarından faydalanarak yurtdışında virtüözlük eğitimi almış olan 

değerli sanatçılarımızın özgeçmişlerini görüntülemek için tıklayınız. 

 

 

TÜSEV’den Haberler 

Sivil Toplumda Yeni 

Yaklaşımlar Konferansı 

TÜSEV’in 20. Yıl etkinlikleri 

kapsamında düzenlediği Sivil 

Toplumda Yeni Yaklaşımlar 

konferansı 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşecektir. Katılımcıların, 

TÜSEV'in yürüttüğü “Sivil Toplumun Geleceği ve Eğilimler Araştırması” ışığında sivil toplumun 

önümüzdeki on yılı hakkında bilgi paylaşabilecekleri ve toplumsal sorunlara yenilikçi çözümleri 

tartışabilecekleri konferansta dünyanın farklı ülkelerinden sivil toplum temsilcileri deneyimlerini 

paylaşacaktır. Katılım ve detaylı bilgiler çok yakında www.tusev.org.tr'de yayınlanacaktır. 

 

http://www.tev.org.tr/bursbasvuru/tev-2013.aspx
http://www.eczacibasi.com.tr/channels/1.asp?id=77
http://www.tusev.org.tr/tr


Bireysel Bağışçılar için Rehber Yayınlandı 

TÜSEV’in sosyal değişim projelerini destekleyen, desteklediği 

çalışmalara aktif olarak katılan girişimci bağışçıların öykülerini 

derlediği “Bireysel Bağışçılar için Rehber” yayınlandı. Yayında 

bağışçıların yaşamlarından kesitler ve bağışçılık deneyimlerinin yanı 

sıra bireylerin bağış kararlarını alırken faydalanabilecekleri pratik 

bilgiler, avantajları ve dezavantajları ile bağış seçenekleri, bağış 

stratejisi oluşturmak için izlenebilecek adımlarlar aktarılmaktadır. 

Yayına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Vakıfların Hibe Programları için Rehber Yayınlandı 

TÜSEV’in Türkiye’de hibe veren 7 vakıfla gerçekleştirdiği görüşmeler 

sonucunda vitrine çıkardığı uygulamaların anlatıldığı “Vakıfların Hibe 

Programları için Rehber” yayınlandı. Vakıfların hibe programı 

oluşturmak ve yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgilerin 

yer aldığı bu rehberde, hibe program stratejisi geliştirme, hibe 

döngüsü ve paydaşlarla işbirliği ve ortaklık konularında 

izleyebilecekleri adımlar açıklanıyor ve Türkiye’de hibe programı olan 

vakıfların deneyimleri aktarılıyor. Yayına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Sivil Toplum İzleme Raporu 2012’nin İngilzcesi Yayınladı 

TÜSEV’in sivil toplum-kamu ilişkileri, yasal ve mali ortam, sivil topluma aktarılan kaynaklar, yönetişim, 

uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konuları detaylı biçimde mercek altına alarak ikincisini hazırladığı Sivil 

Toplum İzleme Raporu 2012'nin İngilizcesi yayınladı. Raporda, yasal çalışmalar, uluslararası ilişkiler, 

kurumsal kapasite ve araştırma başlıkları altında mevcut durum, öneriler ve vaka analizleri yer 

almaktadır. 2012 yılında STK’lar tarafından yürütülen kampanyalardan örnekler de rapor kapsamında 

ele alınmıştır. İngilizce rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

Sivil Toplum İzleme Projesi ile ilgili Gelişmeleri Twitter hesabından takip edebilirsiniz 

TÜSEV’in 2011 yılından bu yana yürüttüğü Sivil Toplum İzleme projesi, Türkiye’de sivil toplumun 

durumunu TÜSEV’in program alanları doğrultusunda belirlenmiş Yasal çalışmalar, Kurumsal Kapasite, 

Uluslararası İlişkiler ve Araştırma başlıkları kapsamında ele alarak, önemli tespit ve önerilerde 

bulunuyor. Türkiye’de sivil toplumu yakından ilgilendiren konularla ilgili TÜSEV’in güncel bilgi 

paylaşımını ve proje ile ilgili gelişmeleri@stkizleme adresinden takip edebilirsiniz. 

http://degisimicinbagis.org/usrfiles/bireysel_bagiscilik.pdf
http://degisimicinbagis.org/usrfiles/vakiflarinhibe_programlariicinrehber.pdf
http://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/SivilIzlemeENG_15_08_13.pdf


Sivil-Toplum Kamu İşbirliği 

Projesi 

TÜSEV, STGM ve YADA 

ortaklığında yürütülen Sivil-

Toplum Kamu İşbirliği projesi 

dahilinde 25- 26 Nisan 2013 

tarihleri arasında İstanbul’da farklı ülkelerden alanında uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen 

uluslararası konferansta yapılan sunumlar www.siviltoplum-kamu.org’a yüklenmiştir. Konferansta yer 

alan panel ve atölye oturumlarında katılımcılar tarafından hazırlanan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz. 
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