
 
 
 
 
 
 
 
 
TUSEV Elektronik Bülten, Sayı 46, Mayıs 2011 
 
Yasal Haberler  
 
Kooperatifler KOSGEB, İş-Kur ve AB fonlarından yararlanabilecek  
Ülkemizde en sık görülen sosyal girişim modellerinden biri olan kooperatiflerin KOSGEB, İş-Kur ve AB gibi 
mali desteklerden faydalanabilmesi için Sanayi Bakanlığı düzenlemeye gitmiştir. Kooperatifler, bu fonlardan 
ilgili kamu kurumlarıyla irtibata geçerek hibe desteği alabilecektir. AB hibe programları kapsamında 2013'e 
kadar 'kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için (özellikle kadın kooperatifleri) 'Kadın Haklarının Korunması ve 
Geliştirilmesi' ve 'Engelli Kişilerin Toplumla Bütünleşmesini Güçlendirme' hibe destek programlarından 
faydalanılabilecek. Detaylar için tıklayınız. (Kaynak: Euractiv) 
 
Makale: Örgütlenme Özgürlüğünün Yasal Çerçevesi  
Toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü temel bir insan hakkıdır ve herkes önceden izin almaksızın toplantı 
düzenleme hakkına sahiptir. Ülkemizde açık hava toplantıları Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 
düzenlenmekte ve uygulamada birçok sorun barındırmaktadır. Uluslararası Kar Amacı Gütmeyen Hukuk 
Merkezi‟nin (ICNL) bu önemli konuyla ilgili farklı ülkelerdeki uygulamalardan yaptığı derlemeye İngilizce 
olarak buradan ulaşabilirsiniz.  
 
HATIRLATMA: Vakıfların Yıllık Beyanname Verme Yükümlülüğü 
5737 Sayılı Vakıflar Kanunu‟nun  32. Maddesi ve Vakıflar Yönetmeliği‟nin  34. Maddesi gereğince vakıf 
yöneticileri, Vakıflar Yönetmeliğinin (Ek-2) numaralı ekinde yer alan beyannameyi eksiksiz doldurup her 
takvim yılının ilk altı ayı içerisinde bağlı oldukları Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermek ve elektronik ortamda 
göndermek zorundadırlar. Yeni vakıflar ayrıca; şubelerinin muhasebe hesap planının vakıf merkezinin hesap 
planına uygun olmasını, yıl içindeki gelir ve giderlerini, yeni yıla devredecek makbuz bilgilerini ve mevcut 
paralarını gösteren yılsonu hesap durumlarını her yıl vakıf merkezine gönderilmesini, yıl sonunda şubenin 
mali tabloları ile vakıf merkezinin mali tablolarının konsolide edilmesini de sağlamakla yükümlüdürler. 
 
Sektörden Haberler  
 
Sosyal Değişim Toplantısı, 8 Haziran 2011, İstanbul 
TÜSEV‟in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi‟nin ikinci aşaması 
kapsamında sosyal girişim ve sosyal değişim konusunda çalışan çeşitli kuruluş ve kişileri bir araya getirmeyi, 
paydaşlar arasında düzenli bilgi alışverişini sağlamayı ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlayan sosyal değişim 
toplantıları serisi kapsamında 8 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 16.00’da TÜSEV‟de bir toplantı 
yapılacak. Toplantı internet girişimciliği sosyal girişimcilik ilişkisini ele alacak. Katılımınızı info@tusev.org.tr  
adresine bildirebilirsiniz. İki ayda bir tekrarlanması planlanan toplantılardan haberdar olmak ve iki 
haftada bir yayımlanan sosyal girişim e-bültenlerine abonelik için www.sosyalgirisim.org'a üye olmayı 
unutmayınız. 
 
“Tüm Fikirlerimiz” Websitesi ile Katılımcı ve Hızlı Karar Alma Süreçleri 
Sivil toplum kuruluşları ve sivil ağların demokratik ve saydam süreçlerle karar alabilmeleri için ücretsiz olarak 
faydalanılabilecek www.allourideas.org websitesi hizmete girdi.  All Our Ideas/Tüm Fikirlerimiz basit bir 
oylama sürecinin yanı sıra yeni fikirleri serbestçe sürece katmayı sağlıyor. Bu şekilde, biraraya gelemeyen 
kalabalık gruplar farklı fikirleri kolaylıkla ortaya çıkarıp, etkili ve saydam bir şekilde demokratik kararlar 
alabiliyorlar. Site çok amaçlı olarak kullanılabiliyor.  Sitenin bazı kullanım alanlarıyla ilgili öneriler şöyle: 
vakıflar öncelikli fon verecekleri ve yatırım yapacakları alanları bu dijital fikir pazarı üzerinden katılımcı 
yöntemlerle belirleyebilir, okul aile birlikleri bahar kermesinden kazandıkları gelirleri hangi amaçla 
kullanacaklarına tüm veli, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla karar verebilir ve sivil ağlar protesto 
yürüyüşlerinde taşıyacakları pankartların içeriğini ağdaki herkesle beraber belirleyebilir. Siteden nasıl 
faydalanılabileceğine dair Türkçe rehbere buradan ulaşabilirsiniz.  
 
STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 2. Küresel Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Kamboçya 
STK Etkin Kalkınma Açık Forumu, İstanbul‟da gerçekleştirilen ilk Küresel Kongre‟nin ardından ikinci 
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Kongre‟yi 28-30 Haziran 2011 tarihlerinde Kamboçya‟nın Siem Reap kentinde düzenleyecek. 2005‟te Yardım 
Verimliliği üzerine Paris Deklarasyonu‟na bir cevap olarak sivil toplum kuruluşları olarak başlatılan Açık 
Forum kapsamında düzenlenen çeşitli ulusal ve bölgesel toplantıların sonucunda ilk Küresel Kongre‟de 
İstanbul Kalkınma Etkinliği ilkeleri belirlenmişti. İkinci Kongre ise Güney Kore‟de yapılacak 4. Kalkınma 
Etkinliği Üstü Düzey Forumu öncesinde sivil toplum kuruluşlarının önerilen belgenin uygulaması ve 
savunuculuğunun yapılmasıyla ilgili ortak bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamayı hedefliyor.  Açık Forum 
süreci ve toplantıyla ilgili detaylara www.cso-effectiveness.org adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
Hayata Artı Vakfı Proje Başvuruları Devam Ediyor 
Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) 
işbirliği ile yürütülen “Hayata Artı" Gençlik Programı'nın 2011–2012 dönemi için proje başvuruları başladı. 
18–30 yaş arasındaki gençler, su kaynakları ve orman konularından en az birine odaklanan çevre projelerine 
destek almak üzere Hayata Artı Gençlik Programı'na başvurabiliyor. www.hayataarti.org  web sitesi 
üzerinden yapabileceği proje başvurularının, orman ve su kaynakları konularından en az birine odaklanması, 
özgün, yaratıcı ve sürdürülebilir bir proje fikrine sahip olması gerekiyor. Proje başvuruları bir sivil toplum 
kuruluşu ile yapılabiliyor ve projelerin üniversite, kamu kuruluşları ve yerel yönetim işbirliklerini kapsaması 
büyük önem taşıyor. Ön başvuru süresi 6 Haziran 2011 tarihine kadar devam ediyor. Ayrıntılı bilgi için 
www.hayataarti.org adresini ziyaret edebilirsiniz.  
 
2011 yılı İnsan Hakları Savunucuları Lale Ödülü Adaylık Süreci Başladı 
Hollanda hükümeti tarafından 2008 yılından beri insan haklarını korumak ve teşvik etmek için cesaret 
gösteren kişileri ödüllendirmek adına düzenlenen İnsan Hakları Savunucuları Lale Ödülü 2011 yılı adaylık 
süreci tüm dünyadan insan hakları savunucuları için açılmıştır. Yalnızca bireylerin başvurabildiği ödüle aday 
olacakların çalışmalarının insan haklarının teşviki ve insan haklarının barış içinde korunması üzerine 
olmalıdır. Bağımsız jüri tarafından kontrol edilecek başvurular için son başvuru tarihi 15 Haziran 2011‟dir. 
Adaylık şartları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuru formuna ulaşmak için www.humanrightstulip.org 
adresini ziyaret edebilirsiniz.  Başvuru süreci ile ilgili sorularınızı ise  IST-MATRA@minbuza.nl adresinden 
iletebilirsiniz. 
 
25 Ülkede STEP Raporları Açıklandı 
Ülkemizde TÜSEV tarafından ikinci defa uygulanan ve “Türkiye‟de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası” adını  
taşıyan raporu İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) 24 ülkede daha 
tamamlanarak yayımlandı. Ermenistan‟dan Tanzanya‟ya, Makedonya‟dan Uruguay‟a çeşitli ülkelerde sivil 
toplumun durumunu nitelik ve niceliksel çeşitli verilerle kapsamlı bir şekilde ortaya koyan raporlara buradan 
ulaşabilirsiniz.  
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
İzzet Baysal Şükran Günleri’nde Anıldı 
1990 yılından bu yana, her 11 Mayıs‟ta Valilik, Belediye ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi‟nin ortak 
girişimleriyle adını verdiği vakıf aracılığıyla Bolu‟ya çok sayıda  eser kazandıran İzzet Baysal‟ı anmak üzere 
"İzzet Baysal Şükran Günleri Bilim, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" 3 gün süre ile düzenlenmektedir. Bu 
sene İzzet Baysal Şükran Günleri nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katılırken, İzzet Baysal 
Vakfı Başkanı Ahmet Baysal yeni tesisler kazandırmaya devam edeceklerini belirtmiştir. Mimar ve işadamı 
İzzet Baysal, vakfı aracılığıyla memleketi Bolu‟ya eğitim ve sağlık alanında bugünkü rayiç değeri 288 milyon 
277 bin 473 TL‟yi bulan 127 eser kazandırmıştır. Yaşamı sırasında adının verildiği caddeye heykeli dikilen 
hayırsever işadamı İzzet Baysal, 2000 yılında 93 yaşında yaşamını kaybetmiştir. Detaylar için 
www.izzetbaysalvakfi.org.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.  
 
Sabancı Vakfı, Avrupa Vakıflar Merkezi’nin Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Seçildi 
Sabancı Vakfı, aralarında Ford Vakfı, Rockefeller Brothers Vakfı, Robert Bosch Vakfı gibi dünyaca bilinen 
vakıfların bulunduğu, 40 ülkeden 236 üyesiyle üçüncü sektörün buluşma noktası olan Avrupa Vakıflar 
Merkezi‟nin (EFC- European Foundation Center) yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Toplam 30 üyeden oluşan 
Avrupa Vakıflar Merkezi Yönetim Kurulu‟na seçilen 13 yeni üye arasına Türkiye‟den girmeyi başaran ve üç 
yıl süreyle bu görevi yürütecek olan Sabancı Vakfı, aday olan 42 vakıf arasında en yüksek oy alan iki 
vakıftan biri oldu. Sabancı Vakfı, küresel vakıflar standartlarında çalışmalar yürütmek amacıyla son dört yılda 
kurumsal kapasitesine ve stratejilerine önemli yatırımlar yapmış, Avrupa Vakıflar Merkezi‟nde aktif roller 
almaya başlamıştı. Sabancı Vakfı‟nın kurucu üyesi olduğu Avrupa Vakıflar Merkezi ile İspanyol ONCE Vakfı 
tarafından yönetilen Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu‟nca hazırlanan „Avrupa Birliği 
2010-2020 Engellilik Strateji‟ belgesinin oluşturulmasında önemli katkısı oldu. Detaylar için: 
www.sabancivakfi.org 
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Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ülkemizdeki Teknolojik İnovasyon Faaliyetlerini 
Desteklemeye Devam Ediyor 
Ulusal hedefler doğrultusunda kamu ve özel sektör mevzuatları arasında ihtiyacı gün geçtikçe daha fazla 
hissedilen köprülerden birini sağlayan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), kamu fonlarının 
yönetiminde özel sektörün katılımına imkan veren, şeffaf, izlenebilir ve etkin bir mekanizma olarak varlığını 
sürdürmektedir. Bu bağlamda TTGV, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da kabul görmüş olan "Bilginin 
Ticarileştirilmesi" (Valorisation of Knowledge) yaklaşımıyla çeşitli destek mekanizmalarını işletmelerin 
kullanımına sunmuştur. Ar-Ge Proje Destekleri kapsamında teknoloji geliştirme, ticarileştirme ve ileri teknoloji 
projeleri destekleri verilirken, Çevre Proje Destekleri kapsamında çevre teknolojileri, enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji destekleri verilmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için www.ttgv.org.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 
 
Umut Vakfı Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci Bilimsel Araştırma ve İnceleme Yarışması  
Gençlerin hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığa duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde 
barışçıl yolları yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 
faaliyetler yürüten Umut Vakfı, bireysel silahsızlanma konusunu da bu çerçevede ele almaktadır. Bu nedenle 
“Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci”ne ilişkin bilimsel araştırma ve incelemelerle disiplinlerarası 
yaklaşımla farklı bakış açılarının ortaya çıkması, tespitler ve çözüm önerilerinin bilimsel yollarla belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Başvuru ve katılımcı araştırmaların son teslim tarihi 26 Ağustos 2011, Cuma günü saat 
17:30‟a kadardır. Başvurular, Umut Vakfı Yıldız Posta Cad. 52, Esentepe-İstanbul adresinde Umut Vakfı 
Yarışma Sekreteryası tarafından tutanak karşılığı kabul edilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için 
www.umut.org.tr  
 
İELEV'den Teknoloji Atağı 
Akademik mükemmellik ve çok kültürlülük ekseninde şekillendirdiği eğitim uygulamalarıyla tanınan İstanbul 
Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Eğitim Kurumları, eğitimde teknolojinin daha etkin kullanımına örnek 
teşkil edecek bir projeye imza attı. İletişim sektörünün önde gelen kuruluşlarından Avea ve bilişim sektörünün 
lideri Microsoft işbirliğinde yürütülecek proje, öğrenci-öğretmen-veli-okul yönetimi arasındaki iletişim 
kanallarını günümüz teknolojisinin sunduğu çözümler ve hızla verimli bir şekilde kurmayı amaçlıyor. Proje 
kapsamında, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul yönetimi arasında sürekli erişime imkan tanıyan, dijital 
platformda sürekliliği olan ve interaktiviteyi besleyen bir iletişim ağı kurulacak. Detaylar için www.ielev.org.tr 
ve www.ielev.k12.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.  
 

 
 

TÜSEV ve üçüncü sektörden haberleri Twitter ve Facebook aracılığıyla takip edin. 
 

Bülteni web sitemiz üzerinden okumak istiyorsanız tıklayınız. 
 

Sosyal girişim e-bültenlerine www.sosyalgirisim.org adresinden abone olabilir, buradan tüm sayılara 
ulaşabilirsiniz.  
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