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DÜNYAGÖZ VAKFI 
 

 

Birçok ulusun tarihinde oluşturulmuş ve değişik 

yöntemlerle halkın gereksinimlerine göre hizmet 

vermiş insancıl bir kurum olan Vakıflar, yaşamın 

vazgeçilmez sosyal kurumları arasında yer 

almaktadır. 

Dünyagöz Vakfı olarak temel amacımız; göz 

hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi 

alanlarında bilimsel çalışmalar yapmak ve göz 

sağlığı alanında ilerleme ve gelişmeleri izleyerek 

ülkemiz yararına insanlarımıza sunmaktır. 

Özellikle engelliler grubu arasında geri planda 

kalan az gören ve görme engelliler, 

önceliklerimizin başında gelmektedir. 

İşleyiş ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlar, 

yasaların bağlayıcı hükümleri ve en önemlisi bir “Vakıf” olarak varlığımızı devam 

ettirebilme çabası bizleri bu atölye çalışmasını düzenlemeye yöneltti. Vakıf çalışanları ve 

yöneticileri olarak, konusunda uzmanların deneyimleri yol gösterici olacağı gibi, 

görüşlerimizi paylaşacak, belki de sivil toplum kuruluşları olarak birlikte yeni projeler 

geliştirme olanağı bulacağız. 

Bir Vakıf yaratarak, sonsuza dek yaşatmak doğrultusunda katılımınızdan elde edilen 

gelirler, “GÖREN GÖNÜLLER” çatısı altında az gören ve görme engelliler için yaptığımız 

çalışmalara katkı sağlayacak. 

Değerli atölye ustalarına ve siz Vakıf çalışanları ve yöneticilerine vakıfların 

sürdürülebilirliği yolunda gösterdiğiniz inanç ve ilgi için teşekkür ediyor, Vakıfların 

sonsuza dek, daha yaşanabilir bir dünya için, insanlığa hizmetlerini sürdürmesini 

diliyorum.  

 

Demet KAPICIOĞLU 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 
 

 

 
ATÖLYE ÇALIŞMALARI 
 

“BİR VAKIF YARATMAK SONSUZA 
DEK YAŞATMAK” 

 

Yeni vakıflar konusunda bilgi ve deneyim 
sahibi ustaların kendi bilgi ve 
deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı 
atölye çalışmamıza 12 Vakıf ve 24 
katılımcı katıldı. 4 hafta süren etkinlik 
Vakıflar konusunda uzman Avukat Suat 
Ballar’ ın moderatörlüğünde gerçekleşti.   

 

 SUAT BALLAR 
o Vakıf Kavramı ve Yasalardaki Konumu 
o Vakfın tanımı, vakfedenler, amaç, malvarlığı özgülemesi ve kazanılması 
o Vakfın kuruluş biçimi, resmi senet ve tescili ile oluşan örgüt ve yöneticiler 
o Vakıf yöneticilerinin sorumlulukları ve görevden alınmaları 
o Amacın, örgüt ve yönetiminin ve işleyiş ile mal ve hakların değiştirilmesi 

 İBRAHİM BETİL 
o Sosyal girişimcilikte vakıfların rolü ve yeni hedefleri 

 HÜLYA KESİM 
o Gelir amaçlı iktisadi işletme ve şirket kurulması 

 FİLİZ BİKMEN 
o Vakıfların uluslararası ilişkilere katılımı ve ortak platformlar oluşturması 

 MAHMUT ESAT GÜRSES 
o Bağış ve yardım toplama ilkeleri ve uygulamaları 

 İSMAİL GERÇEK 
o Vakıfların gelirleri ve harcama ilkeleri ile bütçe ve bilanço 

 CEREN TEOMAN 
o Vakıfların beyanname verme yükümlülükleri 

 ERDAL YILDIRIM 
o Vakıflarda kaynak geliştirme ve ilkeleri  

 OKAN SAYDAM 
o Rehberlik uygulaması, vakıf ve işletmeleri ile iştiraklerinin denetimi 

 PROF.DR.AHMET KIZIL 
o Vakıflarda vergi bağışıklığı hakkı koşulları ve denetim ilkeleri 

 OYA SEBÜK 
o Uluslararası vakıfların, proje bazında mali yardım ilkeleri ve uygulamaları 

 PROF.DR.ÜSTÜN ERGÜDER 
o Vakıf yönetimlerinde güven ve şeffaflık 



EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 
 
“FİT BEYİN” 
Zihinsel ve fiziksel verimi arttıran yenilikçi 
bir beyin egzersiz sistemi  olan “Fit Beyin” 
bilişsel beceriler, fiziksel aktivite ve algı 
kombinasyonu yolu ile beyin 
performansını arttırmak için en eğlenceli, 
ve mükemmel yol. 

Beynin daha az kullanılan bölümlerindeki 
sinirsel ağları canlandırıp, yeni sinaptik 

bağlantıların oluşumunu destekleyerek kişisel performansla beraber başarıyı arttırmak 
amacını güden 4 haftalık programa 6-8 yaş grubu çocuklar katıldı. 



SAĞLIK ETKİNLİKLERİ 

SEMİNERLER 
 
“GÖZDE YENİLİKLER” 
 
Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu’ nda “Görerek Öğreniyorum” projesi 
kapsamında gerçekleştirilen seminerde katılımcılara “Gözde Yenilikler” başlığı altında 
gelişen teknolojiler, göz sağlığının ve erken tanının önemi hakkında bilgiler aktarıldı. 

 



HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİKLERİ 

“İSTANBUL 
GÖRMEYE DEĞER” 
 
23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’ nda Turmepa’ 

iş birliği ile İstanbul’da 

yaşayan ama denizi 

görmeyen çocuklarla 

bir araya geldik. 

Etkinliğe katılan 

çocuklara İstanbul Boğazı’ nın önemi ve tarihi anlatılırken, çevreye neden sahip çıkılmasının 

gerekliliği oyunlar eşliğinde aktarıldı. 


