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Yasal Haberler  
 
Sivil Toplum-Kamu Yuvarlak Masa Toplantısı, 17 Şubat 2010, Ankara 
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu‟nun mali desteği ve STGM‟nin işbirliğiyle TÜSEV tarafından 
yürütülen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi için Metodoloji Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 17 Şubat 
2010‟da Ankara‟da kamu ve STK temsilcilerini bir araya getiren bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.  
Toplantıda öncelikle proje kapsamında hazırlanan “Dernekler Mevzuatının Örgütlenme Özgürlüğü Açısından 
Değerlendirilmesi Raporu” tartışılmış ve katılımcı bir yöntemle oluşturulan ve 175 derneğin cevaplarıyla 
ortaya çıkan İzleme Anketi sonuçları ilk defa sunulmuştur. Toplantı Dernekler Dairesi Başkanlığı personelini 
STK‟larla bir araya getirmesi açısından oldukça faydalı olmuş ve kanun revizyon çalışmalarının yakın 
zamanda birlikte yürütülmesi kararlaştırılmıştır. “Dernekler Mevzuatının Örgütlenme Özgürlüğü Açısından 
Değerlendirilmesi Raporu”nun Mart ayı içinde TUSEV websitesine eklenmesi ve yayımlanması 
planlanmaktadır. 
 
Derneklerin Beyanname Yükümlülükleri 
Bilindiği üzere derneklerin yıllık beyannamelerini verme dönemi 1 Ocak itibariyle başlayıp Nisan ayının 
sonuna kadar devam etmektedir. Dernek yönetim kurulu başkanları, bir önceki yıla ait Dernek 
Beyannamelerini Dernekler Yönetmeliğinin (EK-21) ekini doldurarak, mülki idare amirliğine vermekle 
yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler 
beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler. 
Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de 
vermekle yükümlüdürler. Daha önce şifre alan dernekler, mevcut şifreleriyle giriş yaparak beyannamelerini 
doldurabileceklerdir. Şifresi olmayan dernekler de www.dernekler.gov.tr web adresinden “e-Dernek 
Kullanıcısı Olmak İstiyorum” linkini kullanarak şifre alabilirler.Aldıkları bu şifre ile sisteme giriş yaparak 
beyannamelerini internet üzerinden doldurabilir ve beyannamenin çıktısını İl Dernek Müdürlüklerine elden 

teslim edebilirler.  
 
Vakıf Beyannameleri ve İç Denetimle ilgili VGM Duyurusu 
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Vakıflar Yönetmeliği‟nin 34. Maddesine göre 
vakıflar 2009 yılı ile ilgili düzenleyecekleri yönetmeliğin 2 no.‟lu eki olan Vakıf Beyannamesini en geç 
30.06.2010 tarihine kadar Bölge Müdürlüklerine göndermelidir. Ayrıca  vakıf yöneticileri iç denetim rapor ve 
sonuçlarını EK-7‟ye uygun olarak düzenleyerek en geç 30.08.2010 tarihine kadar ilgili bölge müdürlüklerine 
göndermelidir. İç denetime ilişkin yönetmelik hükümlerinin Danıştay‟daki davası sürdüğü için iç denetim 2010 
yılında da vakıfların mevcut denetim organları tarafından yapılacaktır. Vakıflar tarafından düzenlenen bu 
beyannameler ıslak imzalı olarak bölge müdürlüklerine iletilecektir.  
 
Sektörden Haberler  
 

Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi, 2.STK Günleri, 3-4 Mart 2010  
Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği iş birliğinde kurulan Has Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından, Sivil Toplum Kuruluşları Günleri‟nin ikincisi bu yıl 3 - 4 Mart 
2010 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi‟nde düzenlenecektir. Bu yılki STK Günleri‟nde, sivil toplum 
kuruluşları kendi stantlarını açarak yaptıkları çalışmaları tanıtacaktır. Ayrıca yine STK‟ların yapacağı film 
gösterimleri, fotoğraf sergileri, çeşitli etkinlik ve seminerlerle STK Günleri tam bir festival niteliği taşıyacaktır. 
Bu çerçevede, STK ve iş dünyası temsilcilerinin ve basın mensuplarının yanı sıra akademisyen ve 
öğrencilerin de büyük ilgi göstereceği 2. STK Günleri‟nde, STK‟lar hem birbirlerini daha yakından tanıma 
imkânı bulacak hem de paydaşları ile yeni ortaklıklar oluşturma fırsatını yakalayacaklardır. Birebir 
görüşmelerin gerçekleşeceği STK Günleri eğitimden kültürel projelere kadar katılımcılara çok taraflı bir sivil 
toplum havuzu sunacaktır. Sivil toplum anlayışının gelişmesine ve örgütlü kurumsal yapılara destekte 
bulunan uzmanlar tarafından düzenlenecek panel ve konferanslar ile iki gün boyunca Türkiye‟deki sivil 
toplum çalışmaları masaya yatırılacaktır. Detaylı bilgi için http://haskssakademisi.khas.edu.tr  
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Kültür Sanat Hibe Programı Açıldı 
Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi-II kapsamında yer alan Kültür ve 
Sanat Hibe Programı için proje teklif çağrısı yapıldı. Kültür ve Sanat Hibe Programının genel hedefi, kültürel 
alanda işbirliği için bir çerçeve oluşturmak, ortaklıkları desteklemek, Kültür ve Sanat alanında Türk sivil 
toplumları ve Avrupa Birliği'ndeki benzer örgütler arasındaki diyaloğu geliştirmek ve kültür-sanat alanındaki 
potansiyel faydalanıcıların birbirleriyle ve Kültür ve Sanat alanında çalışan diğer kuruluşlarla işbirliği yapması 
için fırsatlar geliştirmek şeklinde belirlenmiştir. Hibe programından kar amacı gütmeyen tüzel kişilikler 
faydalanabilmektedir. Türkiye genelinde uygulanacak programın toplam bütçesi 1.800.000 Euro‟dur ve her 
bir kuruluşa 150.000 Euro‟ya kadar hibe desteği sağlanacağı duyurulmuştur. Hibe Programı için 
başvuru 3 Mayıs 2010 saat 16:00'da sona ermektedir. Başvuru formu ve detaylı bilgi için 
http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=693&lng=tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
IPA – Sosyo-Ekonomik Ortaklık Programı, Teklif Çağrısı 
Avrupa Komisyonu Katılım Öncesi Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance –IPA) Balkanlar ve 
Türkiye‟deki ortak projeleri desteklemeye yönelik bir  mali destek programı başlatmıştır. Projeler işyeri sağlığı 
ve güvenliği; tüketicinin korunması da dâhil olmak üzere ürün güvenliği; rekabet edebilirlik ve inovasyon 
(araştırma ve geliştirme); işletmelerin ve sektörlerin özelleştirilmesi, rasyonalizasyonu ve yeniden 
yapılandırılması; çevre ve enerjinin rasyonel kullanımı; şirketlerin sosyal sorumluluğu ve savunmasız 
grupların sosyal içerilmesi (kadınlar, azınlıklar, engelliler vb.‟nin entegrasyonu) alanlarında uygulanmalıdır. 
EuropeAid/129637/C/ACT/Multi referans numaralı teklif çağrısına başvurular için son tarih 6 Mayıs 2010‟dur. 
Başvuru ve detaylı bilgi için https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
CSO Net Web Portalı Açıldı 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) bünyesinde CSO Net adlı bir web portalı 
oluşturulmuştur. Portalın amacı ekonomik ve sosyal kalkınma konusunda iyi örneklerin paylaşılması ve sivil 
toplum kuruluşları, BM kurumları üyeleri, fonları ve programları arasında işbirliğiyle kalkınma çözümlerinin ve 
ortaklıkların geliştirilmesidir. Web portalı aracılığıyla STK‟lar ve BM kuruluşları iyi örnekleri, haber ve 
duyurularını paylaşabilecek, projeler önerebilecek, tartışma gruplarını yönetebilecek ve etkinliklerini 
duyurabilecektir. Ayrıca portal kapasite geliştirme ve eğitim modülleri de içermektedir. Portalı ziyaret etmek 
için: http://esango.un.org/irene/ 
 
Kalkınma Ajanslarından Sivil Topluma Yönelik Hibe Programları 
Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında çalışan kalkınma ajansları yapılanmalarının 2009 
yılı boyunca tamamlanmasının ardından bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarının da başvuruda 
bulunabileceği mali destek programlarını hayata geçirmeye  başlamıştır. Halen Çukurova Kalkınma Ajansı 
Sosyal Kalkınma Projeleri Mali Destek Programını, İzmir Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 
Yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ve Kamu Dernekler, Vakıflar ve Odalara Yönelik 
Turizm Ve Çevre Mali Destek Programını ve Konya merkezli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali 
Destek Programını başlatmıştır. Projelerin azami uygulama süresi 12 ay olarak duyurulmuştur. Mali destek 
programlarıyla ilgili detaylı bilgiye Çukurova, İzmir ve Mevlana Kalkınma Ajanslarının  www.cka.org.tr, 
www.izka.org.tr ve www.mevka.org.tr adresli web sitelerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Avrupa Gençlik Vakfı Hibeleri Başvuruları Devam Ediyor 
Avrupa Konseyi‟nin gençlik etkinliklerine fon sağlamak için 1972 yılında kurduğu Avrupa Gençlik Vakfı (The 
European Youth Foundation-EYF), her yıl hükümet dışı kuruluşların gençlikle ilgili düzenlediği faaliyetlere fon 
sağlamaktadır. EYF, uluslararası gençlik toplantılarına, toplantı dışı diğer etkinliklere, uluslararası gençlik 
kuruluşlarının ve ağların idari giderlerine ve pilot projelere mali destek sağlayabiliyor. Hibelerin öncelikli 
amaçları başta dezavantajlı gençler olmak üzere gençlerin amaçlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak, 
genç katılımını ve örgütlenmesini desteklemek, sosyal içermeye katkıda bulunmak ve toplumdaki değişiklere 
göre program ve yapılar gerçekleştirmektir. Bu hibe programı kapsamında uluslararası gençlik toplantılarına 
ve diğer etkinliklerine (yayın, kampanya, materyal, araştırma) fon bulmak isteyen gençlik kuruluşları ve 1 
Nisan 2010 tarihine kadar bu hibe programına başvurabilirler. Detaylı bilgi için: http://www.eyf.coe.int/fej/ 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Özel Sektör Gönüllüler Derneği CEV Üyesi 
Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD), merkezi Brüksel‟de bulunan Avrupa Gönüllülük Merkezi‟nin üyesi 
olmuştur. Avrupa Gönüllü Merkezi (Centre Européen du volontariat, CEV) 74 ulusal ve bölgesel 
kuruluşu Avrupa çapında bir araya getirmek, desteklemek ve gönüllü faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla 
kurulmuş, gönüllü merkezleri ve gönüllülük ile ilgili alanlarda çalışan kuruluşlarının Avrupa‟daki ağıdır. 
CEV, Avrupa Birliği kurumları öncelikli olmak üzere, üye kuruluşlarını bilgilendirmekte ve aynı zamanda 
politika değişimi, uygulamalar ve gönüllülük ile ilgili bilgi aktarmaktadır. CEV, Avrupa‟da gönüllülük ile 
ilgili sosyal, siyasi ve ekonomik ortamı yaratmak amacıyla çalışmakta ve üyeleri ile birlikte, Avrupa‟da 
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gönüllülük için temsili bir ses olmayı, Avrupa ülkelerinde gönüllülük için altyapının güçlendirilmesini 
sağlamayı ve gönüllülüğü teşvik ederek daha etkili hale getirmeyi hedeflemektedir. Kaynak: www.osgd.org  
 
Rezan Has Müzesi “Türk Resim Sanatı’nın Bir Asırlık Öyküsü II“ Sergisi  
Kadir Has Vakfı tarafından desteklenen “Türk Resim Sanatı‟nın Bir Asırlık Öyküsü II“ Sergisi 30 Nisan 2010 
tarihine kadar Rezan Has Müzesi‟nde ziyaret edilebilecek. Ahu ve Can Has‟ın daha önce sergilenmemiş ve 
merak edilen koleksiyonundan yola çıkarak hazırlanan sergide Fausto Zonaro, Alberto Pasini, Fabiust Brest 
gibi Oryantalist ressamlardan; Osman Hamdi, Şeker Ahmet, Halil Paşa, Mahmut Cûda ve Feyhaman Duran 
gibi Türk Resim Sanatı‟nın önemli isimleri ile Çağdaş Ressamlardan Erol Akyavaş, Burhan Doğançay ve 
Kemal Önsoy gibi sanatçıların en tanınmış eserlerinden örnekler yer almaktadır.  Sergiyle ilgili ayrıntılı bilgiye 
www.rhm.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
KAGİDER Geleceğin Kadın Liderleri Projesine Başvurun 
2010 senesi içinde  50 genç kadını iş hayatına hazırlamayı amaçlayan KAGİDER, Dünya Bankası ile ortak 
“Genç Kadın Liderleri” sertifika programını başlatıyor. Geleceğin Kadın Liderleri Projesi, 18 – 25 yaş arası 
başarı potansiyeli yüksek ancak gelir seviyesi düşük olan üniversite son sınıfta okuyan veya 2008-2009 
yıllarında mezun olmuş genç kadınların işgücü piyasasına katılımını kolaylaştırmayı hedefleyen bir projedir. 
Genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerini kuvvetlendirmek amacıyla başlatılacak eğitim programı; 
katılımcıların bu doğrultuda beceri ve duyarlılığını  geliştirmeyi,  donanımlarını ve erişimlerini arttırmaya 
odaklanmaktadır. Başvuru ve detaylı bilgi için: http://www.kagider.org/Etkinlikler.asp?EtkinlikID=104 
 
Fark Yaratanları Aday Gösterin 
Türkiye‟de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak insanlarda 
farkındalık uyandırmak, daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik ederek ilham vermek amacıyla 
Sabancı Vakfı‟nın katkılarıyla CNN Türk‟te yayımlanmaya başlayan “Fark Yaratanlar” programına 
www.farkyaratanlar.org adresinden adayınızı önerebilirsiniz. Her programda; yurttaş katılımı, ekonomik 
gelişme, sağlık, cevre, eğitim/öğrenim ve sosyal adalet konularında insanların hayatına katkıda bulunarak 
Fark Yaratan bir kişinin hikayesi anlatılmakta,  „sıradışı kişiler, olağanüstü etkiler‟ halkla paylaşılmaktadır. 
Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için  www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org adreslerini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 

 
TÜSEV ve üçüncü sektörden haberleri Twitter aracılığıyla takip edin: www.twitter.com/tusev 

 
TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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