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Yasal Haberler  
 
HATIRLATMA / YENĠ TÜSEV YAYINI: TÜRKĠYE’DE DERNEKLERĠN ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
ÖNÜNDEKĠ ENGELLER 
TÜSEV’in Ocak 2009’dan itibaren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun, Demokrasi ve İnsan Hakları İçin 
Avrupa Aracı Türkiye Programı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)  işbirliğiyle yürüttüğü; 
Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğünün Ġzlenmesi Ġçin Metodoloji Geliştirilmesi Projesi bulguları 
Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller adlı bir raporla bir araya getirilmiştir. 
Editörlüğünü TÜSEV Program Direktörü Tevfik Başak Ersen’in yaptığı rapor iki bölümden oluşuyor.  Av. 
Orhan Kemal Cengiz tarafından hazırlanan raporun ilk bölümü, derneklerin kuruluş ve işleyişinde mevzuattan 
kaynaklanan sorunlarını tespit ediyor ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunuyor. Derya Kaya 
tarafından hazırlanan ikinci bölümde ise sivil toplum ve kamu temsilcilerinin katılımıyla dernekleri ilgilendiren 
mevzuatın uygulamasının takibi için oluşturulan pilot izleme mekanizmasının sonuçlarına yer veriliyor. Pilot 
mekanizma olarak 175 derneğe “online” bir anket uygulanarak mevzuattan kaynaklanan iş ve işlemleriyle 
ilgili detaylı sorular yöneltilerek cevapları alınmıştır. 
Yönetici özeti için: http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/tusev_orgutlenme_yonetici%20ozeti.pdf 
Raporun tamamı için: http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/orgutlenme_rapor_web.pdf 
 
Aktif Vatandaşlığa Kamusal Destek Üzerine Ġyi Uygulamalar Semineri, 26-28 Mayıs 2010, Ankara 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu Teknik Destek Bilgi Değişim Ofisi 
(TAIEX) işbirliğinde STK’ları ilgilendiren idari ve mali mevzuat üzerine üç günlük bir seminer gerçekleştirildi. 
Sivil toplumu ilgilendiren yasal ve idari hükümlerle ilgili iyi örneklerin paylaşılmasını amaçlayan toplantıya çok 
sayıda yabancı uzman da katıldı. Seminerde tartışılan temel konular arasında Türkiye ve AB üyesi ülkelerde 
yasal durum, STK’ların kuruluş ve işleyişi, STK’ların mali açıdan şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusundaki 
uygulamalar, yabancı STK’lara yönelik düzenlemeler, kamunun STK’lara yönelik mali desteği konusunda 
finansal modeller, vergi istisnaları ve bağışlar hakkındaki mevzuat bulunmaktadır. Seminerle ilgili detaylı bir 
rapor önümüzdeki günlerde Dernekler Dairesi tarafından yayımlanacaktır. Etkinlikle ilgili detaylara  
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=41926 adresinden 
ulaşabilirsiniz.  
 
Vakıf Beyannameleri ve Ġç Denetimle ilgili VGM Duyurusu 
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Vakıflar Yönetmeliği’nin 34. Maddesine göre 
vakıflar 2009 yılı ile ilgili düzenleyecekleri Vakıf Beyannamelerini (Vakıflar yönetmeliğinin 2 no.’lu eki) en geç 
30.06.2010 tarihine kadar Bölge Müdürlüklerine göndermelidir. Vakıflar Bilgi Yönetim Sistemi 01.03.2010 
tarihi itibarıyla yeni, mülhak ve cemaat vakıflarının kullanımına açılmış bulunmaktadır. Buna göre 
vakıflarımızın yıllık beyannamelerini elektronik ortamda verebilmeleri için hazırlanan kullanıcı adı ve şifreyi 
yetkilendirecekleri biri aracılığı ile bağlı oldukları Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden almaları gerekmektedir. 
Konu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurusuna http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=527 
adresinden ulaşabilirsiniz. Vakıf yöneticileri 2009 yılına ait İç Denetim Rapor ve sonuçlarını Vakıflar 
Yönetmeliği ekinde yer alan (Ek:7) forma uygun olarak düzenleyip rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde 
bağlı oldukları Vakıflar Bölge Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.  
 
Sektörden Haberler  
 
ISTR Konferansı 2010’da Istanbul’da: Ġndirimli Kayıtlar Devam Ediyor  
Sivil toplum alanında araştırma yapan akademisyen, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya 
getiren Üçüncü Sektör Araştırmaları Birliği’nin (ISTR-International Society for Third Sector Research) 9. 
Uluslararası Konferansı 7-10 Temmuz 2010 tarihlerinde TÜSEV ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacaktır. İki 
yılda bir dünyanın farklı bir şehrinde düzenlenen konferansın 2010 yılı teması “Krizle Yüzleşmek: Üçüncü 
Sektör ve Sivil Toplumun Karşılaştığı Güçlükler ve Fırsatlar” olarak belirlenirken, konferans mekanı ise 
Kadir Has Üniversitesi olacaktır. Etkinliğin açılışını Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Nüfus 
Fonu Direktörü Thoraya Ahmed Obaid yapacaktır. Konferansın dili Ġngilizcedir ve katılım için kayıt 
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zorunludur. Son kayıt tarihi 21 Haziran 2010 Pazartesi günüdür. Kayıt formu için 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=526 adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi" Hibe Programı  
Yerel STK’ların kapasitelerini güçlendirerek sivil katılımdaki rollerini iyileştirmeyi amaçlayan Yerel Düzeyde 
Sivil Katılımın Güçlendirilmesi" Hibe Programı için teklif çağrısı yapıldı. Karar alma süreçlerine sivil katılım, 
bilinç oluşturma, sivil diyalog konularındaki projelere öncelik verecek hibe programına yapılacak başvurular 
için son tarih 25 Haziran 2010 saat 16:00’dır. Proje başına verilecek hibeler 5.000 €  ile 10.000 € arasında 
olacaktır. Başvuru rehberi ve detaylı bilgiye http://www.cfcu.gov.tr  ve http://www.stgm.org.tr adreslerinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
Teklif Çağrısı:  UNESCO Barış Ağı Gücü 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Barış Ağı Gücü (The Power of Peace Network-
PPN) çerçevesinde bir teklif çağrısı yayımladı. PPN çeşitli gruplar, okullar, topluluklar ve kurumlar arasında 
barış ve diyaloğu güçlendirecek girişimleri desteklemektedir. E-mail ve posta ile başvuruların kabul edildiği 
programa 22 Haziran 2010 tarihine kadar başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:  
www.thepowerofpeacenetwork.com  
 
Sivil Toplum Kuruluşlarında Kaynak Geliştirme Temelleri Eğitimi,  9-11 Haziran, 2010, Boğaziçi 
Üniversitesi, Ġstanbul 
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi, “The Center on Philanthropy, Indiana University-Purdue 
University Indianapolis”, işbirliği ile 9-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Sivil 
Toplum Kuruluşlarında Kaynak Geliştirme Temelleri  kursu düzenlemektedir. Programın amacı, Sivil 
Toplum Kuruluşlarında kaynakların geliştirilmesi, sürdürülebilirliği ve yönetiminin temel eğitimini vermektir. 
Eğitimde sivil toplum kuruluşlarına daha fazla kaynak bulma yolları, kurumsal kaynak geliştirme, bağış 
kampanyası ve bağış projesi hazırlanması gibi konularda eğitim verilecektir. TÜSEV’in iletişim desteği ile 
gerçekleşen eğitimin açılışına TÜSEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder de katılarak bir açış 
konuşması yapacaktır. Eğitim dili İngilizcedir ve eğitim sırasında gün boyu simultane tercüme hizmeti 
sağlanacaktır. Kayıt ve bilgi için www.buyem.boun.edu.tr adresini ziyaret edebilir, Ece Gökakın’la 
(ece.gokakin@boun.edu.tr, 0212 257 31 27) irtibata geçebilirsiniz. 
 
Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Sistemi Hibe Programı, Teklif Çağrısı 
Avrupa Birliğinin mali desteği ile Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Sistemi kurulmasını desteklemek amacıyla 
bir hibe programı için teklif çağrısına çıkılmıştır. Programın hedefi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 
doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir 
bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, 
ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, 
makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları 
Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-TEST Merkezleri) kurmak 
ve/veya geliştirmek ve işletmektir. Sivil toplum kuruluşlarının da başvurabileceği hibe programına Ankara, 
Ġstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, ve Karabük illerinden başvurular kabul 
edilmekedir. Proje tekliflerinin son teslim tarihi 30 Haziran 2010 saat 16:00’dır. Daha detaylı bilgi için 
www.cfcu.gov.tr ve www.myk.gov.tr internet adreslerine başvurabilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Türk Vakıfları Avrupa Vakıf Haftası’ndaydı 
Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) 2010 yılında Brüksel’de düzenlediği Genel Kurul ve Konferansı’ndan hemen 
önce 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde ilk kez genel katılıma açık bir Avrupa Vakıf Haftası etkinliği 
düzenlemiştir. Etkinlik, başta vakıflar ve hibe dağıtan kuruluşlar olmak üzere, Avrupa Birliği kurumları, 
uluslararası kuruluşlar, diğer sivil toplum aktörleri ve kamuoyunu bir araya getirmiştir. TÜSEV; Aydın Doğan 
Vakfı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'nın maddi desteği ile Avrupa Vakıf Haftası 
kapsamında Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir Gelenek (Turkish Foundations: An Old 
Tradition in Service of New Horizons) başlığı altında bir dizi etkinlik düzenlemiş Avrupa’da vakıflarımızın 
görünürlüğünü arttırmayı, vakıflarımızı ve etkinliklerini tanıtmayı ve AB üyelik sürecinde vakıflarımızın rolünü 
vurgulamayı ve pekiştirmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda 1 Haziran 2010 Salı günü 10.00-13.00 saatlerinde 
Türk vakıflarının tanıtıldığı bir panel ve panelin ardından bir resepsiyon düzenlenmiştir. Ayrıca Vakıf Haftası 
Fuar Alanı’nda Türk vakıflarının tanıtılacağı bir stant da oluşturularak vakıflarımıza ait çeşitli basılı ve görsel 
malzemeler paylaşılmış, katılımcılara Türkiye’de üçüncü sektör hakkında bilgi verilmiştir.  
TÜSEV ile birlikte Aydın Doğan Vakfı, Sabancı Vakfı, TEGV ve Vehbi Koç Vakfı temsilcileri, AB Konseyi 
Genişleme Müdürlüğünden Fernando Criado Alonso, Genişleme Genel Müdürlüğü (DG Enlargement) 
Türkiye Masası yetkilileri ve Türkiye’nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp’la 
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görüşmeler yapmışlardır. Ayrıca TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü ve AB Temsilcisi Dr. Bahadır Kaleağası 
da Vakıf temsilcilerine akşam yemeği vermiştir. Etkinliklerle ilgili detaylı bir bülten önümüzdeki günlerde 
gönderilecektir. 
Engelli Bireyler Ġçin Kamusal Hizmetlerden Yararlanma Rehberi Yayımlandı 
Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen Anne Çocuk Eğitim Vakıf’ın (AÇEV) “Kadınların 
Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi ile “Engelli Bireyler Ġçin Kamusal Hizmetlerden Yararlanma 
Rehberi" hazırlandı.  “Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” ile Adana, Ankara, Bursa, İzmir, 
Nevşehir ve Van’da düzenlenen okuma yazma kurslarının yanı sıra kurumun ilk defa çalışmaya başladığı 
engelli alanında da faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Proje şehirlerinde gönüllü eğiticiler toplumsal hayata 
katılımın, kaliteli hizmet talebinin artması, etkili vatandaşlık ve engellilere yönelik ayrımcılığın azalması için 
bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmaların bir parçası olarak Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
(ÖZİDA) işbirliği ile “Engelli Bireyler İçin Kamusal Hizmetlerden Yararlanma Rehberi" proje kapsamındaki 
illerde kullanılmak üzere hazırlanmış, ayrıca görme engelliler için de bir versiyonu geliştirilmiştir. “Kadınların 
Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi” hakkında daha detaylı bilgi ve rehber için tıklayınız.  
 
Çok Yönlü Bir Farkındalık ve Toplumsal Duyarlılığı Teşvik Projesi: “Fark Yaratanlar” 
Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçen ve Cüneyt Özdemir’in sunumuyla 32 haftadır CNN Türk 
ekranlarında yayınlanan “Fark Yaratanlar Programı”nın sezon finali gerçekleşti. Sabancı Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve 32 hafta boyunca programa konuk olan Fark Yaratanlar’ın katıldığı beşN 
birK Programında fark yaratan hikayeler paylaşıldı. Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal 
duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler yaratmaya odaklanan 
Sabancı Vakfı, “Fark Yaratanlar” programıyla, sivil toplum çalışmalarına yeni bir soluk getirdi.  
Fark Yaratanlar Programı 2009 yılının Ekim ayında başladı, “Türkiye’nin 32 Fark Yaratanı”nın seçim 
aşamasında 500 kişi aday gösterildi. Bu adaylar, program ekibi ve danışma kurulu tarafından tek tek 
değerlendirildi; çekimler için 40 bin km yol kat edildi. 8 aylık maratonun sonunda bir fenomen haline gelen 
“Fark Yaratanlar” internetten 120 bin kişi tarafından takip edildi. www.farkyaratanlar.org sitesiyle 50 bin kişiye 
ulaşıldı. Facebook ve Twitter’da 6 bin kişi ile buluşuldu. 
 
Umut Vakfı "Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın Önlenmesi" Bilimsel Araştırma ve Ġnceleme 
Yarışması 
 Umut Vakfı tarafından “yurttaşlık bilinci ve ayrımcılığın önlenmesi”ne ilişkin ekonomik, sosyal, 
hukuki, kriminal araştırmalar ve incelemeleri desteklemek adına bir yarışma düzenlemektedir. Yarışma 
ile bilimsel araştırma ve incelemelerle, belirtilen alt konular çerçevesinde, disiplinlerarası yaklaşımla 
farklı bakış açılarının ortaya çıkması, tespitler ve çözüm önerilerinin bilimsel yollarla belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Başvurular Dr. Ayhan Akcan, Dr. Erdal Atabek, Nazire Dedeman, Prof. Dr. Timur 
Demirbaş, Ragıp Duran, Av. Fikret İlkiz, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Doç. Dr. 
Bülent Şam, Prof. Dr. Durmuş Tezcan ve Prof. Dr. İsmail Tufan’dan oluşan Seçiciler Kurulu tarafından 
değerlendirilecektir. Başvuru ve katılımcı araştırmaların son teslim tarihi 31 Ağustos 2010 Salı günü saat 
17:30'a kadardır. Detaylı bilgi için www.umutvakfi.org  
 
Türkiye’nin Yarınları için Ġklime Uyum Seferberliği   
Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Eti Burçak işbirliğiyle 2009 yılında gerçekleştirilen ve alanındaki en kapsamlı 
bilimsel araştırmayı sunan “Türkiye’nin Yarınları Projesi” ile ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen Konya 
Havzası mercek altına alınmıştı. Araştırma sonuçları Konya Havzası’nda tarımda modern sulamaya geçiş ve 
iklime uygun ürün deseni kullanımıyla, her sene 2.4 milyar m3 su tasarrufunun; yani her yıl İstanbul’un üç 
yıllık su ihtiyacı kadar su tasarrufunun elde edilmesinin mümkün olduğunu gösterdi. Vakıf araştırma 
sonuçlarını paylaşmak ve yüzyılın en büyük tehdidi olan iklim değişikliğine uyum konusunda çiftçilere eğitim 
vermek için Türkiye’nin Yarınları Ġçin Ġklime Uyum Seferberliği başlattı. 
www.iklimeuyumseferberligi.com.tr adresinden ulaşacağınız manifesto ve atacağınız imza ile bu çalışmaya 
destekte bulunabilirsiniz. 
 

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

 
TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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