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23 EKİM 2011 TARİHLİ VAN DEPREMİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ 

VATANDAŞLARIMIZA ALLAHTAN RAHMET, TÜM YAKINLARI İLE VAN HALKINA 

BAŞSAĞLIĞI DİLİYOR, YARALARIN SARILMASINDA BİR NEBZE OLSUN YARDIMI 

GEÇEN TÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Yasal Haberler 

Vakıflar Meclisi Seçimleriyle İlgili VGM Duyurusu

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 41. 

maddesi gereğince toplam 15 üyeden oluşan Vakıflar 

ve cemaat vakıflarından ise birer asil ve birer yedek üye olmak üzere, toplam beş asil ve beş yedek üyenin 

seçimi 25 Aralık 2011 Pazar günü yapılacaktır. Konuyla ilgili VGM duyurusuna 

adresinden veya buradan ulaşabilirsiniz. 

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik

30.10.2011 tarih ve 28100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Dernekler Yönetmeliğinin çeşitli maddeleri değiştirilmiştir. Yapılan 

değişikliklerle ilgili hükümleri içeren resmi gazete metnine 

Sektörden Haberler 

AB 2011 İlerleme Raporunda Sivil Toplumu İlgilendiren Bölüm ve Maddeler

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin olarak yayımladığı 

Ekim 2011 tarihinde yayımlanmıştır. AB

son bir yıla ilişkin yorum ve değerlendirmeler içeren raporda, sivil topluma daha çok “Demokrasi ve 

Hukukun Üstünlüğü” ve “İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması” ile fasıllara ait çeşitli alt başlıklar 

çerçevesinde değinilmiştir. AB 2011 İlerleme Raporunda yer alan ve sivil toplumu ilgilendiren bölümlere 
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maddesi gereğince toplam 15 üyeden oluşan Vakıflar Meclisine yeni vakıflardan üç asil üç yedek, mülhak 

ve cemaat vakıflarından ise birer asil ve birer yedek üye olmak üzere, toplam beş asil ve beş yedek üyenin 

seçimi 25 Aralık 2011 Pazar günü yapılacaktır. Konuyla ilgili VGM duyurusuna www.vgm.gov.tr

ulaşabilirsiniz.  

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik 
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AB 2011 İlerleme Raporunda Sivil Toplumu İlgilendiren Bölüm ve Maddeler 

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin olarak yayımladığı İlerleme Raporu 12 
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buradan ulaşabilirsiniz.  

 
Sosyal Girişim Toplantısı, 26 Ekim 2011, İstanbul 

TÜSEV’in British Council destek 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 Girişim toplantıları serisinin dördüncü toplantısı, 26 Ekim 2011 Çarşamba günü gerçekleştirildi. 

Kardan sosyal faydaya uzanan yelpazede şirketlerin sosyal girişimlere yaklaşımını anlamak ve özel 

sektör- sosyal girişim ilişkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, Mikado Danışmanlık 

Genel Müdürü Serra Titiz ve Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop konuşmacı 

olarak katıldılar.Toplantıda yapılan sunumlardan derlenen notlara buradan ulaşabilirsiniz. İki ayda bir 

tekrarlanması planlanan toplantılardan haberdar olmak ve iki haftada bir yayımlanan sosyal girişim e-

bültenlerine abonelik için www.sosyalgirisim.org sitesine üye olmayı unutmayınız.  

İstanbul Etkili Kalkınma İlkeleri, Busan Sonuç Belgesi’nin Üçüncü Taslağına Eklendi 

Open Forum liderliğinde dünyanın çeşitli ülkelerinden STK’ların katılımı ile hazırlanan Busan Sonuç 

Belgesi’nin güncellenen üçüncü taslağı 14 Ekim 2011’de yayınlandı. Belge, STK’ların çalışma alanlarında 

en yüksek düzeyde fayda sağlayabilmesi için gerekli altyapının iyileştirilmesine odaklandı. Güncellenen 

Busan Sonuç Belgesi ile; STK’ların etkilerini, hesap verebilirliklerini, ve kalkınma çalışmalarına 

katkılarını artırmak için İstanbul STK Etkili Kalkınma İlkelerinin benimsemesi önerildi. İstanbul 

İlkelerinin İngilizce kopyasına buradan ulaşabilirsiniz. Busan Sonuç Belgesinin İngilizce yayınlanan 

üçüncü taslağına buradan ulaşabilirsiniz.  

ERG 81 İlde Temel Eğitim Göstergelerini Yayınladı 

Eğitim politikası alanındaki izleme, araştırma ve savunu çalışmalarını 2003’ten bu yana sürdüren 

Eğitim Reformu Girişimi, milletvekilleriyle eğitim sisteminin öncelikle ele alınması gereken sorunlarını 

paylaştı. ERG ayrıca, her ilde eğitime katılım, okulu terk, öğretmenler, derslik ve bilgisayar başına düşen 

öğrenci, sınıf tekrarı gibi birçok gösterge ve veriyi bölge ve Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmalı olarak 

sunan il eğitim gösterge kartlarını hazırladı. 81 ilde eğitimin durumunu gösteren kartlara buradan 

ulaşabilirsiniz. 



Avrupa Birliği ve Entegrasyon Sertifika Programı Başvuruları Devam Ediyor

İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ve İstanbul Avrupa Birliği Öncüleri Derneği tarafından düzenlenen AB ve 

Entegrasyon Sertifika Programı 18 Kasım 2011

Baydarol tarafından yürütülecek ve beş ay sürecek programda katılımcılara; AB temel bilgileri, 

terminolojisi ve AB proje sistemi konularında eğitim verilecek. Belediyeler, STK’lar, özel sektör 

çalışanları ve yöneticilerine yönelik olarak 

Program ve başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye 

HATIRLATMA: 

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation (Uluslararası 

Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri 

Vakfı (TEGV) işbirliği ile hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’ne başvurular devam 

ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 2010 yılında başlatılan program, içinde bulundukları 

toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendir

Başvuruların www.bilgiggo.org adresinden yapıldığı yarışmada finale kalan 10 adaya 3.500 Amerikan 

Doları maddi/nakdi destek verilecek ve bu adaylar Youthactionnet®, tarafından yapılan "Küresel Genç 

Sosyal Girişimciler" programına da katılma hakkı kazanacak. Ödüller için başvurunuzu en geç 

2011 tarihinde yapabilirsiniz.  

HATIRLATMA: 

Teklif Çağrısı: İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı teklif çağrısını yayınlamıştır. 

Buna göre hizmet sektörlerine ilişkin sektörel ve tematik araştırmalar, başta afetler 

risklerin azaltılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları, sosyal risklerin ortaya konmasına ve 

sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar, bölgede ulaşım ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine 

yönelik fizibilite çalışmaları, bölgenin Ar

faaliyetleri, çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve 

fizibilite faaliyetleri öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Tekl

(Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) da başvurabilmektedir. Başvuruların 

alınması için son tarih 5 Kasım 2011 Pazartesi saat 17:00

başvuru için www.istka.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Üyelerimizden Haberler 

Avrupa Birliği ve Entegrasyon Sertifika Programı Başvuruları Devam Ediyor 

İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ve İstanbul Avrupa Birliği Öncüleri Derneği tarafından düzenlenen AB ve 

18 Kasım 2011’de başlıyor. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Can 

Baydarol tarafından yürütülecek ve beş ay sürecek programda katılımcılara; AB temel bilgileri, 

terminolojisi ve AB proje sistemi konularında eğitim verilecek. Belediyeler, STK’lar, özel sektör 

çalışanları ve yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen sertifika programının dili İngilizce olacaktır. 

Program ve başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.imv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Girişimci Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor 

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation (Uluslararası 

Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri 

şbirliği ile hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’ne başvurular devam 

ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 2010 yılında başlatılan program, içinde bulundukları 

toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek ve desteklemek için oluşturuldu. 

adresinden yapıldığı yarışmada finale kalan 10 adaya 3.500 Amerikan 

Doları maddi/nakdi destek verilecek ve bu adaylar Youthactionnet®, tarafından yapılan "Küresel Genç 

Sosyal Girişimciler" programına da katılma hakkı kazanacak. Ödüller için başvurunuzu en geç 
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İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı teklif çağrısını yayınlamıştır. 

Buna göre hizmet sektörlerine ilişkin sektörel ve tematik araştırmalar, başta afetler olmak üzere kentsel 

risklerin azaltılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları, sosyal risklerin ortaya konmasına ve 

sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar, bölgede ulaşım ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine 

maları, bölgenin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma 

faaliyetleri, çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve 

fizibilite faaliyetleri öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Teklif çağrısına Sivil Toplum Kuruluşları 

(Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) da başvurabilmektedir. Başvuruların 

5 Kasım 2011 Pazartesi saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi ve 
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Doları maddi/nakdi destek verilecek ve bu adaylar Youthactionnet®, tarafından yapılan "Küresel Genç 
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Anadolu Sağlık Merkezi İlkyardım TIR’ı Van’da Hizmet Vermeye Başladı 

Anadolu Vakfı İlkyardım TIR’ı, Prof. Dr. Metin Çakmakçı önderliğinde uzman hekimler, hemşireler, 

teknisyenler, gerekli ilaç ve ihtiyaç malzemeleri ile yola çıktığı Van’da hizmet vermeye başladı. Kendi 

içinde, tek başına tüm tıbbi gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kurgulanan TIR ile deprem 

bölgesinde ortopedi, genel cerrahi, iç hastalıklar, pediatri ve göğüs hastalıkları gibi alanlarda hizmet 

veriliyor. Anadolu Vakfı hakkında daha fazla bilgi için www.anadoluvakfi.org.tr adresini ziyaret 

edebilirsiniz.  

TEV’den Depremzede Öğrencilere Burs  

Türkiye Eğitim Vakfı, 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen Van Depremi nedeniyle, depremde can ve mal 

kaybına uğrayan ailelerin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Üniversitede eğitim görmekte olan 

çocuklarına karşılıksız burs verecektir. Öğrencilerin akademik başarılarının devamlılığı halinde verilen 

bursların öğrenimlerinin sonuna kadar devam ettirilmesi planlanmaktadır. Burs başvuruları için gerekli 

bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Serebral Palsi’li (SP) Çocuklar için Dünyanın En İyi Okullarından Biri Eğitim-Öğretime 

Açıldı 

Dünyadaki Serebral Palsi’liler için eğitim veren okullar incelenerek iki yıllık araştırma sonucunda yapısı 

oluşturulan; Metin Sabancı’nın bağışıyla Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) çatısı altında Sabancı 

Vakfı tarafından yaptırılan Metin Sabancı Okulları’nın açılış töreni 16 Ekim 2011 tarihinde 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun eşi Gül 

Mutlu, Türkan Sabancı, Güler Sabancı, Dilek Sabancı, Sevil Sabancı ve çok sayıda seçkin davetlinin 

katılımıyla gerçekleştirildi. 10 bin metrekare açık alan üzerine kurulu olan okulların ana hedefleri 

arasında; Serebral Palsi’li çocuklara resmi eğitimleri ile birlikte sosyal, duyusal, bilişsel, dil ve motor 

gelişimi alanlarında eğitim vererek kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevreleriyle iletişime geçebilen ve 

toplumla entegre olmuş öğrenciler yetiştirmek yer alıyor. Okullarda, bir veya daha fazla engeli olan 

Serebral Palsi’li çocuklar ile çeşitli nedenlerle öğrenme güçlüğü olan çocuklar eğitim alacak. Öğrenciler, 

eğitimleri kapsamında MEB müfredatına paralel olarak; Grup Eğitim Programlarını ve Bireysel Eğitim 

Programlarını da takip edecekler. Metin Sabancı Okulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

28. Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni 

28.Aydın Doğan Vakfı Karikatür Yarışması’nın ödülleri, 18 Ekim 2011 Salı akşamı İstanbul Hilton 

Convention Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yarışmanın birincisi İngiliz çizer Ross 



Thomson ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanı 

Aydın Doğan’ın elinden aldı. Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması ile ilgili bilgiye 

www.aydindoganvakfi.org.tr adresinden erişebilirsiniz. 

 
TEMA’nın Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz Projesinde Yeni Dönem

Falım ve TEMA Vakfı, üç yıldır birlikte yürüttü

yılına kadar sürdürmek üzere işbirliklerini tazeledi. Projenin yeni ayağında da Çeşme Yarımadası'nda 

yer alan sakız ağaçlarının rehabilite edilmesine devam edecek olan iki kurum, yeni dönemde klonlama 

yöntemine geçecek. Bugüne dek üç bine yakın fidan dikiminin yanı sıra çok sayıda canlandırma ve 

aşılamanın gerçekleştirildiği projenin 2016 yılına kadar sürdürülmesi kararını alan Falım ve TEMA 

Vakfı, önümüzdeki dört yılda uygulayacağı klonlama yöntemiyle s

karşı güvence altına alarak, verimliliklerini artıracak. Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz projesi ile ilgili 

ayrıntılı bilgiye www.sakizagacim.com

 
Arizona State Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı'nı Ziyaret Etti

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Arizona State Üniversitesi arasında kurulacak 

Üniversitesi öğretim üyelerinden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dali Öztürk, Doç. 

Dr. Cory Hansen ve Doç. Dr. Michael Kelley 5

ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında yapılan toplantılarda, erken çocukluk döneminde 

eğitim niteliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilecek işbirliğinin çerçevesi belirlendi. Arizona State 

Üniversitesi'nin ziyareti ve yapılan işbirliği ile ilgili bi

Thomson ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanı 

aldı. Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması ile ilgili bilgiye 

adresinden erişebilirsiniz.  

 
TEMA’nın Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz Projesinde Yeni Dönem 

Falım ve TEMA Vakfı, üç yıldır birlikte yürüttüğü “Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz” projesini 2016 

yılına kadar sürdürmek üzere işbirliklerini tazeledi. Projenin yeni ayağında da Çeşme Yarımadası'nda 

yer alan sakız ağaçlarının rehabilite edilmesine devam edecek olan iki kurum, yeni dönemde klonlama 

öntemine geçecek. Bugüne dek üç bine yakın fidan dikiminin yanı sıra çok sayıda canlandırma ve 

aşılamanın gerçekleştirildiği projenin 2016 yılına kadar sürdürülmesi kararını alan Falım ve TEMA 

Vakfı, önümüzdeki dört yılda uygulayacağı klonlama yöntemiyle sakız ağaçlarını yok olma tehlikesine 

karşı güvence altına alarak, verimliliklerini artıracak. Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz projesi ile ilgili 

www.sakizagacim.com sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 
Arizona State Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı'nı Ziyaret Etti 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Arizona State Üniversitesi arasında kurulacak işbirliği süreci kapsamında; Arizona State 

Üniversitesi öğretim üyelerinden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dali Öztürk, Doç. 

Dr. Cory Hansen ve Doç. Dr. Michael Kelley 5-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Bolu Bağışçılar Vakfı’na 

bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında yapılan toplantılarda, erken çocukluk döneminde 

eğitim niteliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilecek işbirliğinin çerçevesi belirlendi. Arizona State 

Üniversitesi'nin ziyareti ve yapılan işbirliği ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Thomson ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanı 

aldı. Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması ile ilgili bilgiye 

ğü “Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz” projesini 2016 

yılına kadar sürdürmek üzere işbirliklerini tazeledi. Projenin yeni ayağında da Çeşme Yarımadası'nda 

yer alan sakız ağaçlarının rehabilite edilmesine devam edecek olan iki kurum, yeni dönemde klonlama 

öntemine geçecek. Bugüne dek üç bine yakın fidan dikiminin yanı sıra çok sayıda canlandırma ve 

aşılamanın gerçekleştirildiği projenin 2016 yılına kadar sürdürülmesi kararını alan Falım ve TEMA 

akız ağaçlarını yok olma tehlikesine 

karşı güvence altına alarak, verimliliklerini artıracak. Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz projesi ile ilgili 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

işbirliği süreci kapsamında; Arizona State 

Üniversitesi öğretim üyelerinden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dali Öztürk, Doç. 

8 Ekim 2011 tarihleri arasında Bolu Bağışçılar Vakfı’na 

bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında yapılan toplantılarda, erken çocukluk döneminde 

eğitim niteliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilecek işbirliğinin çerçevesi belirlendi. Arizona State 



HATIRLATMA: 

Türkiye’nin Canı Hibe Programına Başvurular Devam Ediyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) Türkiye’nin Canı Kampanyası Hibe Programı ile sivil 

toplum kuruluşları tarafından özellikle yerel düzeyde 

yaratma çalışmalarına destek olmayı amaçlıyor. Program ile tür ve habitat koruma çalışmaları, biyolojik 

çeşitliliğin (türler) ve doğal yaşam alanlarının (habitat) korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve 

kamuoyu oluşturma çalışmaları, kırsal bölgelerde, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere sürdürülebilir 

üretim metotlarına ve yaklaşımlarına ilişkin bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalara destek 

verileceği açıklanmıştır. Türkiye’de yerleşik dernek, 

son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2011, saat 17.00

HATIRLATMA: 

ÖSGD-Gönülden Ödüller 2011'in Başvuruları Devam Ediyor

Özel Sektördeki ilk Gönüllülük Ödülleri olan ÖSGD

Sektör Gönüllüler Derneği'nin bu yıl beşincisini düzenleyeceği ödüllere kurumlarında 

çalışmaları yürüten şirketler başvurabiliyor. En Başarılı Gönüllülük Programı Ödülü, En Başarılı 

Gönüllülük Projesi Ödülü, En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Ödülü ve En Başarılı Gönüllü Ödülü olmak 

üzere 4 kategoride verilen ödüllere, 

Ödüller Aralık ayında düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak. Detaylara 

http://www.osgd.org/?pid=1366 adresinden ulaşabilirsiniz. 

TÜSEV Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi?

Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara uygun düzeyde 

şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması 

TÜSEV Bilgi Bankası’na websitemize sağ üst bölümdeki kullanıcı panelinden kullanıcı adı ve şifrenizi 

girerek 2010 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz 

adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web sitemize eklenmiştir. Kılavuza 

adı ve şifrenizi bilmiyorsanız info@tusev.org.tr

profilinizi www.tusev.org.tr/member
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Türkiye’nin Canı Hibe Programına Başvurular Devam Ediyor 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) Türkiye’nin Canı Kampanyası Hibe Programı ile sivil 

toplum kuruluşları tarafından özellikle yerel düzeyde gerçekleştirilen doğa koruma ve farkındalık 

yaratma çalışmalarına destek olmayı amaçlıyor. Program ile tür ve habitat koruma çalışmaları, biyolojik 

çeşitliliğin (türler) ve doğal yaşam alanlarının (habitat) korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve 

u oluşturma çalışmaları, kırsal bölgelerde, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere sürdürülebilir 

üretim metotlarına ve yaklaşımlarına ilişkin bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalara destek 

verileceği açıklanmıştır. Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ya da kooperatiflerin başvurabileceği programa 

18 Kasım 2011, saat 17.00’dir. Detaylar için: www.turkiyenincani.org

Gönülden Ödüller 2011'in Başvuruları Devam Ediyor 

Özel Sektördeki ilk Gönüllülük Ödülleri olan ÖSGD-Gönülden Ödüller 2011'in başvuruları başladı. Özel 

Sektör Gönüllüler Derneği'nin bu yıl beşincisini düzenleyeceği ödüllere kurumlarında gönüllülük 

çalışmaları yürüten şirketler başvurabiliyor. En Başarılı Gönüllülük Programı Ödülü, En Başarılı 

Gönüllülük Projesi Ödülü, En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Ödülü ve En Başarılı Gönüllü Ödülü olmak 

üzere 4 kategoride verilen ödüllere, 23 Eylül - 18 Kasım 2011 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. 

Ödüller Aralık ayında düzenlenecek ödül töreni ile sahiplerini bulacak. Detaylara 

adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

TÜSEV 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 websitemize sağ üst bölümdeki kullanıcı panelinden kullanıcı adı ve şifrenizi 

girerek 2010 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken 

adımlar ise bir kılavuz hazırlanarak web sitemize eklenmiştir. Kılavuza buradan ulaşabilir, eğer kullanıcı 

info@tusev.org.tr adresinden talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası 

www.tusev.org.tr/member adresinden görüntüleyebilirsiniz. 
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Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) Türkiye’nin Canı Kampanyası Hibe Programı ile sivil 

gerçekleştirilen doğa koruma ve farkındalık 

yaratma çalışmalarına destek olmayı amaçlıyor. Program ile tür ve habitat koruma çalışmaları, biyolojik 

çeşitliliğin (türler) ve doğal yaşam alanlarının (habitat) korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve 

u oluşturma çalışmaları, kırsal bölgelerde, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere sürdürülebilir 

üretim metotlarına ve yaklaşımlarına ilişkin bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalara destek 

vakıf ya da kooperatiflerin başvurabileceği programa 

www.turkiyenincani.org  

Gönülden Ödüller 2011'in başvuruları başladı. Özel 

gönüllülük 

çalışmaları yürüten şirketler başvurabiliyor. En Başarılı Gönüllülük Programı Ödülü, En Başarılı 

Gönüllülük Projesi Ödülü, En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Ödülü ve En Başarılı Gönüllü Ödülü olmak 

tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. 

Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara uygun düzeyde 

amacıyla hazırlanan İngilizce ve Türkçe online veritabanımız 

TÜSEV Bilgi Bankası’na websitemize sağ üst bölümdeki kullanıcı panelinden kullanıcı adı ve şifrenizi 

gereken 

ulaşabilir, eğer kullanıcı 

adresinden talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası 

- Turkey  

. To ensure that you continue receiving our emails, please add us to your 
forward to a friend.  



 


