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Yasal Haberler  
 
Vakıf ve Derneklerin Mal ve Hizmet Alım/Satımında Uymaları Gereken Belge Düzeni Raporu 
Güncellendi 
Vakıf ve Derneklerin mal ve hizmet alım/satımında uymaları gereken belge düzenine ilişkin hazırlamış 
olduğumuz rapor Ocak 2010 itibarıyla güncellenerek web sitemize eklenmiştir. Tüm dernek ve vakıfların 
arşivlerinde bulundurmalarını önerdiğimiz belge gelir vergisi stopajı, SSK Primi, damga vergisi, KDV gibi 
vergi oranları ve açıklamaları ile düzenlenecek belge türünü ve düzenleyecek kurumu da içeriyor. Rapora 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=12 adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
Türkiye Parlamentosunda Açıklık ve Şeffaflık, Yasama Süreçlerine Sivil Katılım Raporu Yayımlandı 
CLS-SOFYA(Bulgaristan) tarafından organize edilen ve Frederich Ebert  Bulgaristan ofisi tarafından 
desteklenen "Parlamento’da Açıklık ve Şeffaflık, Yasama Süreçlerine Sivil Katılım" konulu proje 
tamamlanmıştır. Projeye katılan Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye 
raporlarını tamamlamışlardır. Projede Türkiye’yi TÜMİKOM temsil etmiştir. Tamamlanan raporlar; TBMM 
Başkanlığı tarafından organize edilen ve 6 Haziran 2010 tarihinde Antalya'da gerçekleşen Karadeniz Ülkeleri 
Parlamento Başkanlarının katıldığı toplantıda katılımcı meclis başkanlarına dağıtılmıştır. Proje kapsamında 
TÜMİKOM tarafından hazırlanan "Türkiye Parlamentosunda Açıklık ve Şeffaflık, Yasama Süreçlerine Sivil 
Katılım" raporu Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır. Rapora 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=543&c=68 adresinden ulaşabilirsiniz.  
  
Sektörden Haberler  
 
ISTR Konferansı 7-10 Temmuz 2010’da Istanbul’da TÜSEV Ev Sahipliğinde Düzenlendi 
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 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Kadir Has 
Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmıştır. İki yılda bir dünyanın farklı bir şehrinde düzenlenen ISTR 
Uluslararası Konferansı’nda dünyanın önde gelen araştırmacıları sivil toplum alanında yaptıkları çalışmaları 
sunmaktadır. Bu boyutuyla ISTR Konferansı bu alanda mevcut durumun değerlendirilmesi ve sektörün 
geleceğine ve gelişmesine yönelik öneriler sunması nedeniyle dünyada bu alanın en önemli etkinliklerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Konferans, sivil toplumun durumuyla ilgili vizyon sağlaması, uluslararası 
ilişkilerinin gelişmesi ve ülkemizde sivil toplumun tanıtılması açısından da önemli bir adım olmuştur. 
Konferansa toplam 70 ülkeden 600’e yakın kişi katılırken, Türkiye’den ise yaklaşık 40 akademisyen, 
araştırmacı ve sivil toplum temsilcisi katılmıştır. Konferans ile ilgili detaylar için 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=526 adresini ziyaret edebilir, konferanstan fotoğrafları 
http://www.facebook.com/album.php?id=224067845927&aid=235538&s=60&hash=06d76264a34ed285c143
1c959cd6b1de#!/pages/TUSEV/224067845927 adresinden görüntüleyebilirsiniz.  
 
STK’lar için Ani Diyalog Başvurusu: Son gün  25 Ağustos 
Kafkas Enstitüsü ile Heinrich Böll Stiftung Derneği Güney Kafkas ve Türkiye ofisleri ile ortaklaşa, Ermenistan 
ve Türkiye’den gelen sivil toplum örgütleri arasında ANİ DİYALOG süreci girişiminde bulunmaktadır. Bu 
diyalog süreci ile karşılıklı anlayışın yükselmesi, karşılıklı önyargıların azalması ve alttan sınırların açılması 
ve ikili ilişkilerin normale dönüştürülmesi ile ilgili iki hükümete yönelik baskı yaratılması hedeflenmektedir. 
2010 yılı ANİ DİYALOG toplantıları sırasında kültür ve miras, eğitim ve bilim, çevre, insan hakları ve 
demokratikleşme, medya ve gazetecilik çalışma grupları oluşturulacaktır. Düzenlenecek açık oturumlar 
sırasında bölgesel konular, demokratik, ekonomik ve siyasi değişim ve de barış dolu ortak gelecek gibi 
konular irdelenecektir. Saha gezileri ve Ermenistan’da bulunan uzman veya kurumların ziyaretleri ile bu beş 
günlük program doldurulacaktır. ANİ DİYALOG sırasında Ermenice, İngilizce ve Türkçe dillerinde simültane 
çeviri olacaktır. Bütün katılım masrafları düzenleyiciler tarafından karşılanacaktır. Başvurular için son gün 25 
Ağustos 2010 Çarşamba günüdür. Detaylı bilgi ve başvuru için:  http://www.ani-dialogue.eu/ 
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UN Women Kuruldu 
2 Temmuz 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından oybirliği ile alınan karar ile kısa adıyla 
UN Women olarak isimlendirilen Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Güçlendirilmesi Kuruluşu BM üye 
ülkeleri, kadın grupları ve sivil toplum kuruluşları arasında uzun yıllar devam eden müzakerelerin sonucunda 
hayata geçirilmiştir. Ocak 2011’de faaliyete başlayacak kurum mevcut dört Birleşmiş Milletler kuruluşunu bir 
çatı altında toplayacak. Bu kuruluşlar Birleşmiş Milletler Kadın Fonu (UNIFEM), Birleşmiş 
Milletler Kadının İlerlemesi Dairesi (DAW), Kadının İlerlemesi için Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü 
(INSTRAW) ve Cinsiyet Sorunları ve Kadınların İlerlemesi Özel Danışmanı Ofisi (OSAGI) olmuştur. UN 
Women çalışma konuları hükümetler arası politikalar, küresel standartlar ve normların oluşturulmasını 
desteklemek, Üye Ülkelerin bu standartları uygulamasını desteklemek ve ihtiyaç halinde bunun için mali ve 
teknik destek sağlamak olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi için UN Women İngilizce websitesini 
www.unwomen.org adresinden ziyaret edebilirsiniz.  
 
AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog: Müzecilik Hibe Programı 
Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de müzecilik alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik hibe destekleri 
için başvurular 20 Ağustos’ta sona ermektedir. Hibe Programı kapsamında sivil toplum örgütlerine (Dernek, 
Vakif vb.), üniversitelerin ve belediyelerin müze müdürlüklerine, devlet müzelerine ve özel müzelere, hibe 
destekleri sağlanmaktadır. En fazla 12 ay süreli projelerin destekleneceği programın genel hedefi sivil toplum 
kuruluşlarının ve üniversitelerin de dahil edildiği müze projeleri yoluyla kültürlerarası diyaloğu artırarak AB ve 
Türkiye arasında karşılıklı anlayışı daha da geliştirmektir. Bu kapsamda, müzelerin potensiyelinin 
geliştirilmesi, ilgili sektörde uzun vadeli ilişkilerin ve ortaklıkların kurulması, Türkiye ile AB'deki müzeler 
arasında deneyim ve bilgi değişimi için mali destek sağlanması yönünde adımlar atılması amaçlanmaktadır. 
Başvuru rehberi ve dosyalarına ilişkin belgelere http://www.mfib.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir. 
 
Afet Yönetim Portalı Açıldı 
Afetlere hazırlıktan, zarar azaltmaya, müdahaleden yeniden yapılanmaya kadar afet yönetiminin çeşitli 
alanlarında çalışmalar yürüten kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı ve ağ oluşumunu kolaylaştırmak amacıyla 
www.afetyonetimportali.com hazırlanarak yayımlanmıştır. Portal kapsamında Türkiye’de afet yönetim 
alanında faaliyet gösteren STK’lar hakkında bilgi içeren bir veritabanı ve afet yönetiminin farklı alanlarında 
uzmanlaşmış kişilere ulaşılabilecek bir insan kaynakları havuzu ile birlikte e-bülten, forum, haberler, 
etkinlikler, duyurular, linkler, e-kütüphane ve fon kaynakları gibi çok çeşitli içerik paylaşılacaktır. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Ahmet Kocabıyık’a Avusturya’dan Devlet Şeref Nişanı  
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Borusan Kocabıyık Vakfı Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu 
üyesi Ahmet Kocabıyık Avusturya Cumhuriyeti’nin en saygın ve üst düzey madalyalarından biri olan Devlet 
Bilim ve Sanat Şeref Nişanı’nın (Austrian Cross of Honour for Science and Art) sahibi oldu. Avusturya 
Cumhurbaşkanı Dr. Heinz Fischer, bilim, sanat ve kültür alanında üstün, yaratıcı ve övgüye değer 
hizmetlerde bulunan saygın isimlere verilen Avusturya Devlet Bilim ve Sanat Şeref Nişanı’na Ahmet 
Kocabıyık’ı layık gördü. Cumhurbaşkanı’nın kararında, Ahmet Kocabıyık’ın arkeoloji alanında Avusturya’nın 
en önemli bilimsel projelerinden biri olan Efes arkeoloji kazılarına verdiği destek, bu kapsamda Mermer Ev 
restorasyonu sponsorluğu ve Avusturyalı sanatçılara Borusan Sanat Koleksiyonu’nda yer vererek 
tanıtımlarına katkıda bulunmasının etkisi olduğu belirtildi. Nişan, Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri 
kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 25 Temmuz  2010 Pazar günü vereceği konserden 
sonra gerçekleşecek törenle Avusturya Cumhuriyeti Federal Bilim ve Araştırma Bakanı Dr. Beatrix Karl 
tarafından Ahmet Kocabıyık’a takdim edildi.Detaylı bilgi için http://www.borusan.com.tr/tr-
tr/BasinOdasi/Bultenler/BorusanHolding/Sayfalar/Bulten_29072010.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.  
 
Türkiye 1. Organik Hayvancılık Kongresi Düzenlendi 
Aydın Doğan Vakfı’nın katkılarıyla ülkemizin ilk Organik Hayvancılık Kongresi Gümüşhane Üniversitesi Kelkit 
Aydın Doğan Meslek Yüksek Okulu’nda 1-4 Temmuz 2010 tarihlerinde düzenlendi. Kongrede bugün yapılan 
oturumlarda, organik et ve süt sığırcılığı, organik koyun keçi yetiştiriciliği, organik tavukçuluk, organik 
hayvancılıkta yem bitkileri üretimi, Doğu Anadolu çayır ve meralarının organik hayvancılık açısından önemi, 
organik silaj yapımı ve kullanımı ile organik hayvancılıkta yemler ve hayvan besleme ilkeleri, üretim 
ekonomisi, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, organik tarım ve çiftlik turizmi gibi konularda sunumlar 
yapıldı. Gümüşhane Üniversitesi'nin desteği, , Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Doğan Organik Ürünler ve 
Tarım Organizasyonu Derneği'nin de desteğiyle gerçekleşen kongre hakkındaki detaylara 
www.buehkongre.org adresinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.unwomen.org/
http://www.mfib.gov.tr/
http://www.afetyonetimportali.com/
http://www.hurriyet.com.tr/index/istanbul/
http://www.borusan.com.tr/tr-tr/BasinOdasi/Bultenler/BorusanHolding/Sayfalar/Bulten_29072010.aspx
http://www.borusan.com.tr/tr-tr/BasinOdasi/Bultenler/BorusanHolding/Sayfalar/Bulten_29072010.aspx
http://www.buehkongre.org/


Güler Sabancı: Desteklediğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları Afganistan için Model Oluyor 
İçişleri Bakanlığı, Türkiye’deki tüm Birleşmiş Milletler Kuruluşları, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi 
ortaklığıyla hayata geçen "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak 
Programı” kapsamında yapılan çalışmalar, Afganistan kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgiyle 
karşılandı. Programın faaliyetlerini yerinde görmek üzere Afganistan’dan Türkiye’ye gelen heyet toplumsal 
cinsiyet eşitliği uygulamalarının Afganistan’a uyarlanması konusunda bir rapor hazırlayacak. Sabancı Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Afganistan heyetinin Şanlıurfa’ya yaptığı ziyaretle ilgili olarak “Ortak 
Program ile 4 yılda doğrudan veya dolaylı olarak 300 bin kişiye ulaştık. Şubat 2010’da İçişleri Bakanlığı’nın 
programın başka illere yaygınlaşması için yayınladığı genelge ile bu çalışmalara desteğimiz devam ediyor. 
Bu program, 2008 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Harvard Üniversitesi tarafından dünyada "En İyi 
Hak Eksenli" programlardan biri seçildi. Elde ettiğimiz kazanımların uluslararası düzeyde örnek alınması 
programın küresel düzeyde etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı.” şeklinde konuştu. Detaylı bilgi için: 
http://www.sabancivakfi.org/tr/?basin/bultenler/2010/bmop_afganistan_2010.html 
 
TEV 65 öğrenciyi yurtdışına gönderiyor 
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2010-2011 öğretim yılında 65 başarılı genci, yüksek lisans ve üst ihtisas eğitimi için 
yurt dışına gönderiyor. TEV'in bu yılki bursiyerleri Amerika'da Harvard, Stanford, Colombia, MIT ve  Yale 
Üniversitelerinde, İngiltere'de Oxford, The London School of Economics and Political Science gibi dünyanın 
pek çok tanınmış üniversitesinde eğitim görecek. Yurtdışı bursu kazanan 65 öğrencinin isimleri düzenlenen 
basın toplantısında açıklandı. Toplantıya TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Herve Magro, 
Almanya İstanbul Başkonsolosu Brita Wagener, İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Halkla İlişkiler Sorumlusu 
John Riley, TEV üyeleri, bağışçılar ve bursiyerler katıldı. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici ve 
uzmanların yetişmesine yardımcı olmak üzere kuruluşundan bu yana bin 246 başarılı gence yurt dışında 
yüksek lisans bursu sağlandığını hatırlatan Koç, bu bursların vakfa yıllık mali yükünün yaklaşık 1 milyon 
dolar olduğunu söyledi. 
 
Umut Vakfı "Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın Önlenmesi" Bilimsel Araştırma ve İnceleme 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  
 
Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi?  
Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara uygun düzeyde 
şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla hazırlanan İngilizce ve Türkçe online veritabanımız 
TÜSEV Bilgi Bankası’na kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak 2010 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. 
Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web sitemize eklenmiştir. 
Kılavuza buradan ulaşabilir, eğer kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız info@tusev.org.tr adresinden talep 
edebilirsiniz.  
 

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

www.twitter.com/tusev  
 
 

TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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