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Basın Duyurusu: Sivil Toplum Liderlerine Yapılanları Onaylamıyoruz 
Bağımsız Türk yargısının ülkemizde demokratik düzene gayrimeşru yollarla müdahale etmeye çalışan 
güçlere karşı gereğini yapacağına olan inancımız tamdır. Ancak ülkemizde bugüne kadar nitelikli ve çağdaş 
eğitim misyonu çerçevesinde hizmet eden ve kamu yararlı işler yapan sivil toplum kuruluşlarımızın 
çalışmalarına devam etmelerini engelleyecek şekilde kayıtlarına el konulması demokratik toplumların 
vazgeçilmez bir unsuru olan sivil toplum kuruluşları açısından kaygı ve endişe vericidir.  
 
Örnek hekimlik kariyerinin yanı sıra kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde 20 
yıldır binlerce çocuğumuzun eğitim imkanına kavuşması için büyük mücadele veren Prof. Dr. Türkan 
Saylan’ın evinde ve ÇYDD ile ÇEV merkezlerinde sabah saatlerinde yapılan aramalarda; sanık hakları, 
arama ve gözaltına alma şartları gibi evrensel hukuk usullerinin ne derece uygulandığı konusundaki 
tartışmalar kamu vicdanını rahatsız edecek bir boyuta ulaşmıştır.  
 
15 yıldır 100’den fazla üye vakıf ve derneğin desteğiyle ülkemizde sivil toplumun gelişmesi için çaba sarf 
eden bir kuruluş olarak hukuk devletine, yargı bağımsızlığına ve demokrasiye olan inancımız aynen devam 
etmektedir. Kamuoyunun bu konudaki haklı hassasiyeti bu inancımızı pekiştirmektedir. Sivil toplumumuzun 
örnek kuruluşlarından Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) 
çalışmalarının kesintiye uğramaması için bu süreç kapsamında yetkililerin hukuk devletine yakışan özeni 
göstereceklerini ümit ediyoruz.  
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur, 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 

Yasal Haberler  
 
Yeni Vakıfların Kuruluş Malvarlığı 
Vakıflar Meclisinin 24/03/2009 tarih, 19/142 sayılı kararıyla; 2009 yılı için yeni vakıfların kuruluşunda 
amaçlarına göre özgülenecek asgari malvarlığı, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar 
Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden 50.000.- (ellibin) TL olarak belirlenmiştir. 

 
Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi İçin Metodoloji Geliştirilmesi Projesi: Son Gelişmeler 
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun mali destek sağladığı, TÜSEV'in STGM işbirliğiyle yürüttüğü 
örgütlenme özgürlüğünün izlenmesi (monitoring) için metodoloji geliştirilmesini amaçlayan proje Ocak 2009 
itibarıyla başlamıştır. Projenin ilk aşamasında ülkemizde örgütlenme özgürlüğünü hukuksal açıdan 
değerlendiren detaylı bir taslak rapor hazırlanmıştır. Mart ayı itibarıyla ise bölgesel danışma toplantıları 
aracılığıyla sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelinerek örgütlenme özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlar 
hakkında bilgi alışverişinde bulunulmakta, izleme yöntemi konusunda görüş ve önerileri alınmaktadır.  Proje 
kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Adana da bölgesel danışma toplantıları düzenlenmiştir. 
Mayıs ayında Trabzon ve Van toplantıları gerçekleşecek ardından Taslak rapor son halini alacaktır. Projenin 
nihai hedefi ülkemiz için bir izleme metodolojisi geliştirilmesi olup, toplantılar ve geri dönüşler neticesinde 
oluşacak görüşler çerçevesinde TÜSEV web sitesi üzerinden izleme mekanizması test edilmeye 
başlanacaktır. 
 
Sektörden Haberler  
 
STEP Sivil Toplum Forumu, 19 Haziran 2009, Kadir Has Üniversitesi-İstanbul 
STEP(Sivil Toplum Endeksi Projesi) Sivil Toplum Forumu, ülke genelinden ve çeşitli sektörlerden 200'ü aşkın 
sivil toplum paydaşını bir araya getirecek, STEP bulgularını bir başlangıç noktası alarak Türkiye'de sivil 
toplumun kapsamlı ve katılımcı bir yöntemle SWOT analizinin yapılmasını sağlayacak bir etkinliktir. 
Forum'da, kamu, sivil toplum, iş dünyası, ve akademinin önde gelen temsilcilerinin aynı amaç etrafında 
buluşarak güçlü bir etkileşim meydana getirmesi planlanmaktadır. Oluşturulması hedeflenen etkilerden bir 
tanesi de, STEP'in ve forumun sonuçlanmasının ardından, sivil toplumu geliştirmeye yönelik çalışmalar 



yürüten önde gelen paydaşların ülke genelinde bir iletişim ağına sahip olmaları ve araştırma sonuçları 
çerçevesinde ilerleyebilmeleridir. Sivil Toplum Forumu 19 Haziran 2009 Cuma günü Kadir Has 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Projenin web sitesi www.step.org.tr  ise güncellenmiştir. İngilizce ve 
Türkçe içerikli web sitesinden projeyle ve Sivil Toplum Forumu’yla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.  
 
UN-HABITAT Gençlik Fonu  
Gelişmekte olan ülkelerdeki gençlik kuruluşlarının projelerine mali destek sağlamayı amaçlayan UN-Habitat 
Gençlik Fonu (The Opportunities Fund for Urban Youth-led Development) Norveç Hükümeti’nin desteğiyle 
başvuru almaya başlamıştır.  15-32 yaş arası genç insanlar tarafından yönetilen kuruluşlara 5.000 ile 25.000 
dolar arasında hibe sağlayacak fonun toplam bütçesi ise 2 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Yaratıcı 
istihdam, yönetişim ve gençlere güvenli barınak sağlanması ise Fonun öncelikleri arasında sıralanmıştır. 
Ayrıca Fon, 200 milyon gencin yoksulluk içinde yaşadığı, 130 milyon okuma-yazma bilmeyen, 88 milyon işsiz 
ve 10 milyon HIV/AIDS taşıyıcısı gencin bulunduğu gerçeğinden hareketle gençliğin öncelikleri ve bilgi 
paylaşımı konularında  hükümetler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında diyalogun geliştirilmesini 
de hedeflemektedir. Türkiye’den başvuruların da kabul edileceği fona en geç 1 Haziran 2009 tarihinde 
başvurulabilmektedir. Fon ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye 
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=531&cid=6329  adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı (DİHAA) Hibe Programı Tanıtım Toplantıları 
İnsan hakları ve demokratik reformların desteklenmesinde sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi amacıyla 
her yıl tekrarlanan Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı (DİHAA) kapsamında 2009’da 1,2 milyon 
Euro’luk Hibe Programı yürütülecek. Avrupa Birliği’nin dünya çapında yürüttüğü bir sivil toplum hibe programı 
olan DİHAA kapsamında bugüne kadar ifade özgürlüğü, adalete erişimin iyileştirilmesi, kültürel çeşitliliğe 
saygı konularında  100’den fazla küçük ve büyük ölçekli proje desteklenmiştir. İki aşamalı teklif çağrısı için ilk 
aşamada bir kavramsal not hazırlanması beklenmektedir. Bu notun teslimi için son tarihin 1 Haziran 2009 
olduğu duyurulmuştur. Hibe Programının tanıtımı için Mayıs ayında İstanbul ve İzmir’de toplantılar 
yapılacaktır. Toplantı takvimi ve hibe programı başvurusuyla ilgili detaylılara ulaşmak için tıklayınız.  
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 

TÜSEV 2009 Mütevelliler Heyeti Toplantısı, 16 Nisan 2009, İstanbul 
TÜSEV'in 2009 Mütevelliler Heyeti Toplantısı 16 Nisan 2009'da Borusan Kocabıyık Vakfı ev sahipliğinde 
Borusan Oto’da gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 100 mütevellinin katıldığı toplantıda TÜSEV’e yeni katılan 
Mütevelliler Heyeti üyeleri tanıtılmış, 2008 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgi verilmiş, 2009 yılı Çalışma Programı ve 
bütçesi onaylanmıştır. 2008 yılı faaliyet raporuna ve toplantı sunumuna ulaşmak için tıklayınız. 
 
TED “10.000  Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” Projesi Devam Ediyor 
Türk Eğitim Derneği (TED) başarılı ancak ekonomik yetersizlikler yaşayan öğrencilerin okutulması amacıyla 
başlattığı "Tam Eğitim Bursu" çalışmalarını 2009 yılında "10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye" 
kampanyasına dönüştürmüştür. Çeşitli ve sürekli burslar sağlanması amacıyla başlatılan kampanya ile burs 
kriterlerine uyan öğrencilere üniversite eğitimlerini tamamlayıncaya kadar burs sağlanacaktır. Ayrıca burs 
almaya hak kazanan öğrenciler Türk Eğitim Derneği’nin yurt genelindeki 22 okulunda eğitim göreceklerdir. 
TED ve proje hakkında detaylı bilgi için www.ted.org.tr ve www.onbingencmesale.com adreslerini ziyaret 
edebilirsiniz. 

 
Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 04-30 Nisan 2009 
1973 yılında “çoksesli müziği yaygınlaştırmak, Türk bestecilerinin eser üretimini desteklemek, eserlerinin 
tanıtımını yapmak” misyonu ile kurulan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından 25 yıldır düzenlenen 
Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4-30 Nisan 2009 tarihlerinde 26. kez sanatseverlerle buluştu. Festivalin 
açılışında bir konuşma yapan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Mehmet Başman, 25. yıl 
kutlamasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, festivale katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür 
etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı festivalin açılışı 
Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapıldı. Her yıl gelenek olduğu üzere yine festivalin açılış ve kapanışı 
senfoni orkestraları tarafından yapıldı. Festival Hacettepe Senfoni Orkestrası tarafından verilen konserle 
başlarken, festival Zagrep Filarmoni Orkestrası'nın şef ve solist Shlomo Mintz yönetimindeki konseri ile sona 
erdi. Detaylı bilgi için: www.andmuzikvakfi.com  
 
Aydın Doğan Ödülü Genco Erkal’a Verildi 
Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu’nun her yıl farklı alanlarda çalışan sanatçıları ve bilim adamlarını 
desteklemek amacıyla verdikleri Aydın Doğan Ödülü bu yıl tiyatro alanında verildi. Doğan Hızlan 
başkanlığındaki Seçiciler Kurulu oyuncu, yönetmen, dramaturg, uyarlamacı gibi çeşitli görevlerle tiyatro 
yaşamını 40 yıldır başarılı bir şekilde sürdüren Genco Erkal’ı ödüle layık buldu. 15 Nisan 2009 günü yapılan 
ödül töreninde Genco Erkal'a ödülünü, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan verdi. İstanbul 
Valisi Güler ise Erkal'a 60 bin liralık çeki sundu. Genco Erkal konuşmasında ödülün onurunu kendine ayırıp,  
parasal değerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını duyurdu. 
 

http://www.step.org.tr/
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=531&cid=6329
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=531&cid=6329
http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/April2009,April172009.html?LanguageID=1
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=421
http://www.ted.org.tr/
http://www.onbingencmesale.com/
http://www.andmuzikvakfi.com/
http://www.hurriyet.com.tr/index/Ayd?n_Do?an/
http://www.hurriyet.com.tr/index/istanbul/


Sıradışı Yetenekler Sergisi, 27 Nisan-2 Mayıs 2009, İstanbul 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından eğitilen öğrenciler Öğretmen Serap Akın Birkandan önderliğinde 
yürüttükleri takı çalışmalarının ürünlerini sergileyecekler. 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerindeki sergi Beşiktaş 
Belediye binası giriş katında gerçekleşecek “Sıradışı Yetenekler” sergisini 09.00-17.00 saatleri arasında 
ziyaret edebilirsiniz.  
 

Yenilenen TÜSEV web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız. 
 

TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
 

 
 

http://www.tusev.org.tr/
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=201

