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TÜSEV 2007 Yıllık Mütevelliler Heyeti Toplantısı 
19 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilen yıllık mütevelliler heyeti toplantımızda vakfımızın 
durumu ve çalışmaları hakkında bilgi verilerek 2007 yılı çalışma bütçemiz ve çalışma 
programımız onaylanmıştır. 15 Haziran tarihinde gerçekleştirilen mütevelliler sohbet 
toplantısında ise vakıf ve dernek temsilcilerimizin TÜSEV’den beklentileri tartışılmış ve sorunlar 
dinlenerek çözüm önerileri oluşturulmaya çalışılmıştır. Mütevelliler Toplantısı sunumuna ve 
faaliyet raporlarımıza aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=239 
 
TÜSEV Vergi Savunu Projesini Başlatıyor 
Geçtiğimiz dönemde dernek ve vakıflara ilişkin mevzuatta önemli kazanımlar elde edilmesine 
rağmen özellikle vergi mevzuatında yeterli değişiklikler yapılmamış ve bu konu sivil toplumun 
önündeki büyük engellerden biri olmaya devam etmiştir. Bu sebeple STK’ları ilgilendiren vergi ve 
mali mevzuatta önemli görülen sorunların giderilmesi amacıyla Vergi Savunu Projesi 
başlatılmıştır. Proje kapsamında iki önemli rapor hazırlanacaktır. İlk raporda vergi mevzuatı ve 
kamu yararı statüsü ele alınacak ve STK’ların bu konulara ilişkin iş ve işlemlerindeki sorunlara 
değinilecek ve çözüm önerileri geliştirilecektir. İkinci rapor ise STK’lar için özel muhasebe 
standartları geliştirilmesine yoğunlaşacaktır. Raporda ayrıca STK’larda raporlamaya ilişkin 
görüşler yer alacaktır. Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye yakında web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 
www.tusev.org.tr   
 
7. CIVICUS Dünya Konferansı, 23-24 Mayıs 2007, Glasgow 
23–27 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenen 7. CIVICUS Dünya Konferansı bu yıl 
Glasgow'da gerçekleşti. Bugüne kadar yoksulluk, HIV/AIDS, cinsiyet eşitliği gibi birçok konuyu 
işleyen konferansta bu kez hesapverebilirlik konusuna değinildi. STK'ların hesapverebilirliği, 
şeffaflığı, fon kaynakları, çevresel sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımları gibi güncel konular ele 
alındı. Birçok açıdan hesap verebilirlik konusunu ele alan konferansta sivil toplumdan ileri gelen 
uzmanlar konuşmacılar arasında yer aldı. 7. CIVICUS Dünya Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi 
için www.civicusassembly.org 
 
18. STK Sempozyumu 
“Yerel Yönetim Reformunda Sivil Toplumun Rolü” başlıklı 18. STK Sempozyumu 22-23 Haziran 
tarihlerinde çeşitli STK’ların katılımıyla İTÜ Maçka tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk 
gününde; Türkiye'de STK-Kamu İlişkilerinin İncelenmesi ve Yasal Mevzuat,  Polonya Yerel 
Yönetim Sivil Toplum İşbirliği Örnekleri, Yerel Yönetim Reformu Kapsamında STK-Yerel 
Yönetim İlişkilerinin İncelenmesi başlıklı oturumlar gerçekleştirilmiştir. İkinci günde; Katılımcı 
Stratejik Planlama Yöntemleri, Kent Konseyi Uygulama Stratejileri, Sivil Toplum ve Kamu 
Kurumları Arasındaki Yerel Ortaklıkların Sürdürülebilirliği ve Sivil Toplum-Kamu ilişkilerinde Bilgi 
Edinmenin Önemi başlıklı atölye çalışmaları ile sempozyum sona ermiştir. Bu ve önceki 
sempozyumlarla ilgili detaylı bilgiye www.stksempozyumu.org adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
CIVICUS "Sivil Toplumun Küresel Değerlendirmesi Cilt 1: Ülke Profilleri" yayınını tanıtıyor 
CIVICUS, 7. Dünya Konferansı çerçevesinde Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) kapsamında 
44 ülkede yürütülen ülke profillerinden oluşan yeni CIVICUS yayınının tanıtıldığı bir basın 
toplantısı düzenledi. "Sivil Toplumun Küresel Değerlendirmesi Cilt 1: Ülke Profilleri" isimli yeni 
yayın dünyada sivil toplumun genel resmi hakkında bilgi veriyor. Türkiye Ülke Raporu’nun da yer 
aldığı yayın hakkında ayrıntılı bilgi için: 
http://www.kpbooks.com/details.asp?title=CIVICUS+Global+Survey+of+the+State+of+Civil+Soci
ety,+Volume+1:+Country+Profiles  



Avrupa Vakıflar Merkezi 18. Genel Kurul ve Konferansı, 1-3 Haziran, Madrid 
TÜSEV’in üye olduğu Avrupa Vakıflar Merkezi her yıl Genel Kurul ve Konferansı’nda, Avrupa 
vakıfları ve kurumsal bağışçıları bir araya getirir. Konferans ve Genel Kurul, vakıflar ve bağışçılar 
için yılın en önemli etkinliği olup, katılımcılarına bilgi paylaşımı ve ortaklıklar kurmaları için 
elverişli bir ortam sağlamaktadır. Aralarında Ford, Rockefeller, Carnegie Vakıflarının da 
bulunduğu 650’yi aşkın vakıf, konferansta her sene değişik bir tema çerçevesinde Avrupa’da ve 
küresel bazda filantropideki son eğilimleri görüşmekte, özel sektör ve kamu sektörü temsilcileri 
ile buluşmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Brüksel, Budapeşte, Atina ve Lizbon gibi Avrupa 
başkentlerinde gerçekleştirilen konferans, 2007 yılında 1-3 Haziran tarihlerinde Madrid’de 
gerçekleşmiş ve “Avrupa Vakıfları: Küresel Filantropinin Önündeki Yeni Engeller” başlığı altında 
toplanmıştır. Detaylı bilgi için Avrupa Vakıflar Merkezi'nin web sitesine başvurabilirsiniz: 
www.efc.be/aga/aga2007/  
 
Türkiye’nin İlk Sosyal Yatırım Fonu, Bolu'da TÜSEV Desteğiyle Kuruluyor! 
TÜSEV, Sosyal Yatırım Girişimi kapsamında özel sektörden sivil topluma aktarılan mali 
kaynağın artırılması ve en etkin şekilde değerlendirilmesi amacıyla, yurtdışındaki yeni model ve 
iyi örnekleri teşvik ediyor. Bunların başında dünyada 46 ülkede hızla yayılan bir model olan 
sosyal yatırım fonları (community foundations) geliyor. TÜSEV ekibi bir süredir Bolu ilinde bu 
modelde bir vakıf kurulması için oradaki Kurucular Komitesi’ne vakıf resmi senedinin 
oluşturulmasından kurumsal yapı ve işlevsel politikalarına kadar çeşitli konularda destek veriyor. 
Bu kapsamda Türkiye’nin ilk sosyal yatırım fonu modelindeki vakfının Bolu’da kurulmakta 
olduğunu bildirmekten ve Bolu’da yerel basında yayınlanan aşağıdaki haberleri paylaşmaktan 
mutluluk duyuyoruz: http://www.koroglugazetesi.com/habergoster.php?opt=haber&id=4927 ve 
http://www.bolugundem.com/yazigoster.php?id=5290 
 
Basında TÜSEV Yayınları  
TÜSEV'in geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaştığı "Türkiye'de Hayırseverlik: Vatandaşlar, 
Vakıflar ve Sosyal Adalet" ve "Türkiye'de Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci" isimli yeni yayınlarına 
ilişkin haberler yayınlanmaya devam etmektedir. TÜSEV araştırmalarına ilişkin TEMA Vakfı'nın 
iki ayda bir yayınladığı Türkiye'nin ilk çevre dergisi YeşilİZ'de yayınlanan söyleşi için 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=252 linkine tıklayınız. Dünya gazetesinde 
yayınlanan "STK'lar Yerine Kişilere Bağış Yapmayı Tercih Ediyoruz" başlıklı habere de 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=224 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 


