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Yasal Haberler  

HATIRLATMA: Vakıf İç Denetim Raporu 
Vakıf yöneticileri 2008 yılına ait İç Denetim Rapor ve sonuçlarını Vakıflar Yönetmeliği ekinde  
yer alan (Ek:7) forma uygun olarak en geç 30.06.2009 tarihine kadar düzenleyip rapor tarihini takip eden iki 
ay içerisinde bağlı oldukları Vakıflar Bölge Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler. İlgili rapora ulaşmak 
için : http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-13-7.xls 
  
Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi İçin Metodoloji Geliştirilmesi Projesi: Son Gelişmeler 
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun mali destek sağladığı ve TÜSEV'in STGM işbirliğiyle yürüttüğü 
örgütlenme özgürlüğünün izlenmesi (monitoring) için metodoloji geliştirilmesini amaçlayan projenin bölgesel 
toplantıları Mayıs ayı itibarıyla tamamlanmıştır.  Her bölgeden temsilcilerin katıldığı metodoloji geliştirilmesine 
yönelik bir atölye çalışması da gerçekleştirilmiş ve izleme yöntemi belirlenmiştir. Projenin gelecek adımları; 
toplantılarda alınan geri bildirimler doğrultusunda Örgütlenme Özgürlüğü Raporu’na son halinin verilmesi ve 
izleme metodolojisinin test edilmesidir. Bu projenin örgütlenme özgürlüğünün önündeki ve önüne konulan 
uygulama ve yorum farkından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağına 
inanmaktayız.  
  
Sektörden Haberler  
  
STEP Sivil Toplum Forumu, 19 Haziran 2009, Kadir Has Üniversitesi-İstanbul 
Ülkemizin ilk uluslararası karşılaştırmalı sivil toplum araştırması olan ve Aydın Doğan Vakfı, Kadir Has Vakfı, 
Sabancı Vakfı Hibe Programı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen Sivil Toplum Endeksi Projesi 
(STEP) kapsamında düzenlenen Sivil Toplum Forumu 19 Haziran 2009 Cuma günü Kadir Has 
Üniversitesi’nde yapılmıştır. Sivil Toplum Forumu’na 60’ı İstanbul dışından olmak üzere yaklaşık 150 sivil 
toplum, özel sektör, kamu, akademi ve medya temsilcisi katılmıştır. Forumun açılışında bir konuşma yapan 
TÜSEV Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı STEP’de 
kullanılan katılımcı ve yeni araştırma metotlarının, sivil toplumun gelecekteki benzer girişimlerinin de önünü 
açarak, araştırma alanın geliştirilmesini sağlayacağını vurgulayarak STEP’in yalnızca bir araştırma projesi 
olarak kalmadığını, aynı zamanda paydaşlarının aktif katılımını da her aşamada sağladığını belirtmiştir. 
Araştırma ön bulgularının sunulduğu Forum’da vatandaş katılımı, organizasyon düzeyi, değerlerin 
uygulanışı, etki algısı ve ortam konularında yapılan beş atölyede ise sivil toplumun güçlü ve zayıf yönleri ile 
tehdit ve fırsatlar analiz edilerek sivil toplumu güçlendirmeye yönelik politika önerileri ve hareket planları 
geliştirilmiştir. Forum çıktılarına önümüzdeki günlerde Proje’nin web sitesi www.step.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

“Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” Teklif Çağrısı yayımlandı 
Gençlerin işgücü piyasasıyla bütünleşmesini desteklerken girişimcilik ve istihdam edilebilirliklerini artırmak 
için etkin aktif işgücü piyasası önlemleri sunmayı amaçlayan “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe 
Programı”  teklif çağrısı yayımlandı. 15-29 yaş arasındaki programın öncelikleri arasında genç işsizlerin iş 
bulmaları için desteklenmesi, işgücü piyasası dışında kalan gençlerin entegre olmaları ve desteklenmeleri, 
eğitimine devam etmekte olan gençlere rehberlik ve danışmanlık sağlanması ve girişimci gençlerin 
desteklenmesi bulunuyor. Hibe programına başvuru için son tarih 14.09.2009 saat 16.00 olarak 
duydurulmuştur. Programa başvuru rehberi ve diğer belgelere 
http://www.mfib.gov.tr/news.php?action=show&id=590&lng=tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
  
ISTR 9. Uluslararası Konferansı, 7-10 Temmuz 2010, İstanbul: Bildiri Cağrısı 
7-10 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Üçüncü Sektör Araştırmaları Birliği (ISTR-
International Society for Third Sector Research) 9. Uluslararası Konferansı bildiri çağrısı yapıldı. Her iki yılda 
bir dünyanın farklı bir şehrinde 600’den fazla araştırmacı ve sivil toplum temsilcisinin katıldığı konferansa 
Kadir Has Üniversitesi ve TÜSEV ev sahipliği yapacak. ABD’de  Johns Hopkins Üniversitesi'nde yerleşik bir 
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kuruluş olan ISTR, üçüncü sektör, filantropi ve sivil toplum alanlarında araştırma ve eğitim dallarında 
çalışmalar yapan birey, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşundan oluşan bir üyelik ağına sahiptir. Her 
iki yılda yapılan konferansın 2010 yılı için belirlenen tema ise “Krizle Yüzleşmek: Üçüncü Sektör ve Sivil 
Toplumun Karşılaştığı Güçlükler ve Fırsatlar” olmuştur. Son bildiri başvuru tarihi 19 Ekim 2009 olarak 
açıklanmıştır. ISTR hakkında daha fazla bilgi için: www.istr.org  
  
Mütevellilerimizden Haberler 
 
 TOBAV „KaleidoscopEurope‟ Projesi 
İtalyan Kültür Merkezleri, ODTÜ ve Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı 
(TOBAV) işbirliğiyle ve Avrupa-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-Kültür Köprüleri Programı kapsamında 
düzenlenen “KaleidoscopEurope” programı 20 ay boyunca devam edecek. Türkiye’de 21 ve Avrupa’da 13 
farklı şehirde gerçekleştirilecek etkinlikler Türk ve Avrupalı kültür aktörleri ve operatörleri arasında 
sürdürülebilir diyalog ve ortaklıkların geliştirilmesini, karşılıklı anlayış ve bilgi paylaşımının ilerletilmesini 
amaçlıyor. TOBAV etkinlikleriyle ilgili bilgi için: www.tobavnet.org  

KAGİDER AB Günleri, 18-19 Haziran 2009 
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 18-19 Haziran 2009 tarihlerinde “KAGİDER AB Günleri” 
adını verdiği, Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı ve AB politikaları ve sivil toplum destekleri konularını 
ele alan bir konferans düzenlemiştir.  KAGİDER, “KAGİDER AB Günleri” ile 7. Çerçeve Programı’nın ve AB 
Politikalarının genel eksende sivil toplum, araştırmacı, girişimci ve akademisyenler çapında, özel eksende ise 
program ve politikaların kadın odaklı çalışan sivil toplum kuruluşları, kadın araştırmacı, ve akademisyenler ve 
kadın girişimciler tarafından daha iyi anlaşılmasını istemekte ve daha yüksek bir farkındalık yaratılmasını 
hedeflemiştir. AB Günleri’yle ilgili detaylı bilgi için: http://www.kagider.org/Haberler.asp?HaberID=51  
  
Umut Vakfı “Bireysel Silahsızlanma : Yaşama Hak Tanıyın” Fotoğraf Yarışması 
“Fotoğraf”ın toplumsal yaşamdaki sosyolojik göstergelerinden, toplumsal iletişimdeki gücünden ve 
olanaklarından yararlanarak, bireysel silahsızlanmanın toplumsal boyutuna dikkat çekmeyi amaçlayan Umut 
Vakfı “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” Fotoğraf Yarışması’na başvurular başlamıştır. 
Fotoğraflar, Merih Akoğul (Fotoğraf Sanatçısı, Yazar), Coşkun Aral (Fotoğraf Sanatçısı), Ayhan Aydın 
(Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK üyesi, MSGÜ Öğretim Görevlisi), Haluk Çobanoğlu (Belgesel Fotoğrafçısı, 
Bahçeşehir Üniv. Öğretim Görevlisi), Nazire Dedeman (Umut Vakfı Kurucu Başkanı), Nadir Ede (Işık 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Görevlisi, Fotopya Editörü), Nail Güreli (Umut Vakfı Onursal 
Mütevellisi, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı), İzzet Keribar (E.fiap) ve Nurçay Türkoğlu’nun (Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi) yer aldığı Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilecektir. 
Yarışmaya son başvuru tarihi 2 Eylül 2009 olarak açıklanmıştır. Başvuru ve detaylı bilgi için: www.umut.org.tr  

 

Yenilenen TÜSEV web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız. 
 

TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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