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Yasal Haberler  
 
Vakıflar Meclisi Seçim Sonuçları 
Vakıflar Kanunu ile üye sayısı ve yapısı değiştirilen Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin beş üyesi 
için 28 Aralık 2008 Pazar günü Ankara’da seçim yapılmıştır. 1418 yeni vakıf, 180 mülhak vakıf, 141 cemaat 
vakfının temsilcileri ile katıldığı seçimlerde yeni vakıflardan Ahmet �işman, İslam Emiroğlu ve Süleyman 
Dinç; mülhak vakıflardan Abdülkadir Sokullu ve camaat vakıflarından Pandeli Laki Vingas Vakıflar Meclisi 
üyeliğine seçilmiştir. Yedek üyeliklere ise yeni vakıflardan Tevfik Başak Ersen, Süleyman Savat, Sezai 
Cinokur; mülhak vakıflardan Rıfat Güpgüpoğlu ve cemaat vakıflarından Simon Çekem seçilmiştir. Seçim 
sonuçlarıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama için tıklayınız. 
 
Kalkınma Ajansları Toplantısı, 16 Aralık 2008, İstanbul 
İllerin kalkınması için kamu ve sivil toplumu bir araya getiren Kalkınma Ajansları Kurulları 22 Kasım  2008 
günü Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği oluşturulmaya başlanmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulunun belirlenmesi için 16 Aralık 2008’de düzenlenen ilk toplantıda mevzuat gereği başkanlık 
görevini İstanbul Valisi Muammer Güler, başkan yardımcılığını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş yürütecektir. Yönetimdeki diğer doğal üyelikleri İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, İSO Başkanı 
Tanıl Küçük, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Büyükdede oluştururken doğal üyeler dışında kalan 3 sivil 
toplum temsilcisinin belirlenmesi için seçim yapılmıştır. Seçimlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan ve 
Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nu (TUSKON) temsilen Fuat Özbekli yönetime girmiştir. 
Ajans bünyesinde oluşturulan Kalkınma Kurulu Başkanlığına Katılım Bankaları Birliği Başkanı Osman Akyüz, 
başkanvekilliğine ise İktisadi Kalkınma Vakfı eski Başkanı Davut Ökütçü seçilmiştir.  
 
Sektörden Haberler  
 
Global Forum on Freedom of Expression, 1-6 Haziran 2009, Oslo 
Düşünce özgürlüğü alanında çalışan kuruluşların üye toplantıları, eğitimler, konferanslar ve atölye 
çalışmalarından oluşan bir haftalık bir etkinlik olan Düşünce Özgürlüğü Küresel Forumu 1-6 Haziran 2009 
tarihlerinde Norveç’in Oslo kentinde düzenlenecektir. Sivil toplum, akademi ve medya gibi alanlardan 
katılımının beklendiği etkinliğe katılım için burs imkanları da bulunmaktadır. Forumla ilgili her türlü bilgiye 
www.expressionforum.org adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Türkiye için İsviçre-UNDP Fonu  
Türkiye’de gençlerin geliştirecekleri projelere destek vermek üzere, Konya, Muğla ve Kocaeli’de yeni bir fon 
imkanı sağlanmaktadır . İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’nın 750.000 ABD doları tutarında finansman 
sağladığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik 
Hizmetleri Daire Başkanlığı ortaklığında yürütülecek proje  İsviçre – Birleşmiş Milletler (S-UN) Fonu olarak 
adlandırılmıştır. Kırsal alanlardan kentlere göç eden ve sosyal uyum zorluğu yaşayan 18-24 yaş arası genç 
kadın ve erkekleri hedef alan iki yıllık bir hibe ve teknik yardım fonu olan Gençlik Projesi’nin önümüzdeki iki 
yıl süresince öncelikle belirlenen bu üç pilot ilde; uzun vadede ise geliştirilerek diğer illerde de uygulanması 
planlanmaktadır.  İsviçre-BM Fonu Gençlik Projesi hakkında daha detaylı bilgi için 
http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=1658 veya www.sunfy.org adreslerini ziyaret 
edebilirsiniz. 
 
Dünya Bankası Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Hibe Yarışması 
Dünya Bankası tarafından düzenlenen Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi �ekillendirelim temalı Kalkınma 
Fikirleri Hibe Yarışmasına başvurular başlamıştır. Yarışma kapsamında en yenilikçi proje tekliflerinin finanse 
edilebilmesi için proje başına 20 bin dolar hibe sağlanacak. 15 �ubat 2009 tarihine kadar kabul edilecek 
başvurular içinde finale kalanların nihai projelerini 15 Nisan 2009'a kadar vermeleri gerekmektedir. 
Yarışmada dereceye girenler de 21 Mayıs 2009'da gerçekleştirilecek Gençlik Panayırı’nda açıklanacak. 
Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye www.yaraticifikirler.org adresinden ulaşabilirsiniz. 



TÜSEV’den ve Mütevellilerimizden Haberler 
 
Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi İçin Metodoloji Geliştirilmesi Projesi 2009’da Başlıyor  
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı Türkiye 
Programı kapsamında hazırlanan ve örgütlenme özgürlüğünün izlenmesi (monitoring) için metodoloji 
geliştirilmesini amaçlayan TÜSEV’in Sivil Toplum Geliştirme Merkezi(STGM) işbirliğiyle yürüteceği proje 
Ocak 2009 itibarıyla başlayacak ve 2009 yılı boyunca devam edecektir.  Proje çerçevesinde ülkemizde 
örgütlenme özgürlüğü ve sivil toplum konusunda bir rapor hazırlanması, yedi ilde yapılacak atölye 
çalışmaları, yerel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşlarla bir izleme çalışmasının genel çerçevesinin 
belirlenmesi, online veritabanı oluşturulması gibi faaliyetler gerçekleştirilerek ileride yapılacak bir izleme 
çalışmasının altyapısı oluşturulacaktır.  
 
Türkiye Vodafone Vakfı Bilgi Toplumu Hibe Programına Başvurular Başladı  
Kurulduğu günden bu yana toplumsal projelere toplam 5 milyon YTL’nin üzerinde fon ayıran Türkiye 
Vodafone Vakfı sivil toplum örgütlerinin toplumsal projelerini desteklemek üzere yeni bir Hibe Programı 
açmıştır. Vakıftan yapılan açıklamayla 2009-2010 yılı için ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini 
hızlandıracak projelere ise 1.5 milyon YTL'nin üzerinde kaynak ayrıldığı duyurulmuştur. 
Türkiye Vodafone Vakfı Bilgi Toplumu Hibe Programı, toplumun yaşam kalitesinin artması için özellikle 
dezavantajlı grupların gerekli eğitim olanaklarından yararlanmasını, bu grupların hizmete erişimlerini, 
bireylerin yeteneklerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak etkin programların tasarlanmasını, 
uygulanmasını ve programların kamu kurumları tarafından sahiplenilerek yaygınlaştırılmasını hedefleyen 
projeleri desteklemektedir. Hibe rehberi ve başvuru formlarını www.turkiyevodafonevakfi.org.tr adresinde 
bulabilir, başvurunuzu 5 Ocak 2009 tarihine kadar yapabilirsiniz. 
 
TEGV “Türkiye’de Gençlik, Gönüllülük ve Sosyal Sermaye” Araştırması 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle Türkiye’de 
Gençlik, Gönüllülük ve Sosyal Sermaye adlı bir araştırma yapılarak sonuçları 3 Aralık’ta yapılan Gençlik 
ve Gönüllülük Konferansı’nda kamuoyuyla paylaşılmıştır. Araştırma sonuçları içinde gönüllülük konusuna 
dikkat çeken bazı bulgulara göre; ülkemizin kentsel bölgelerinde yaşayan 18-35 yaş arası gençler arasında 
son bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllü faaliyete katılanların oranı sadece yüzde 4,8 iken erkekler, yüksek 
eğitimliler ve yüksek gelirliler daha çok gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaktadır. Araştırmada ayrıca bağış 
yapma alışkanlıklarıyla ilgili sorular da yöneltilmiştir. Son altı ayda bir kuruma maddi bağışta bulunanlar %7,5 
olarak saptanmıştır. Bağışta bulunanların büyük çoğunluğu 50 YTL’den daha az bağışta bulunduğunu 
belirtmiştir. Bağış yapma sıklığı daha çok yılda bir kere olarak belirtilirken eğitim ve çocuk alanında çalışan 
kuruluşlara bağış yapma eğiliminin yaygın olduğu, yüksek gelirlilerin daha sık ve daha fazla bağış yaptığı, 
gönüllüler arasında bağış yapma oranının ise %31 olduğu belirlenmiştir. 
Gönüllülük algılaması ve değerleriyle ilgili veriler de içeren  araştırmayla ilgili detaylara 
http://www.tegv.org/v2/images/TEGV_Gonulluluk_Arastirmasi_Sunumu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 
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