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Yasal Haberler  
 
Dernekler için Örgütlenme Özgürlüğü İzleme Anketini 7 Aralık’a Kadar Doldurabilirsiniz 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı‟nın (TÜSEV) Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) ortaklığıyla Ocak 
2009‟dan itibaren uyguladığı “Türkiye‟de Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi için Metodoloji Geliştirme 
Projesi” kapsamında hazırlanan Dernekler için Örgütlenme Özgürlüğü İzleme Anketine katılım süresi 7 
Aralık 2009 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır. Anket, Avrupa Birliği‟nin Demokrasi ve İnsan Hakları için 
Avrupa Aracı Programı (DIHAA) mali desteği ve sivil toplum kuruluşlarının önemli katkılarıyla gerçekleştirilen 
bir dizi faaliyetin sonucunda ülkemizde örgütlenme özgürlüğünün boyutlarını izlemek ve bunun sonucunda 
ortak endişeleri dile getirmek amacıyla elektronik ortamda hazırlanmıştır. İzleme anketi, örgütlenme 
özgürlüğünün önündeki engellerin bizzat yaşayanlar tarafından dile getirilmesini sağlayacak ve tanımlanacak 
engellerin kaldırılması için bir ilk adım olacaktır. Bu kapsamda dernek temsilcilerinin 
www.tusev.org.tr/izlemeanketi adresini ziyaret ederek anketi doldurmasını önemle rica ediyoruz. 
Ankete zaman ayırarak yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ediyor, desteğinizi bekliyoruz. 
 
2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 392) uyarınca yeniden değerleme oranı 2009 yılı için % 2,2 (iki 
virgül iki) olarak tespit edilmiştir. Kararın tam metnine 14.11.2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazeteden 
ulaşabilirsiniz. 
 

Yasama Sürecine Katılım El Kitabı Yayımlandı 
Yasama Derneği (YASADER) tarafından Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı hazırlanmıştır. 
Kitabın amacı sivil toplum  kuruluşları üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun yapım ve denetim 
süreci hakkında bilgilendirerek katılımlarını sağlamaktır. Kitap TBMM'nin Yapısı, Görevleri ve 
İşleyişi; Yasamaya İlişkin Temel Kavramlar ve Kurumlar; Kanun Yapım Süreci (Kanun Tanımı ve Türleri, 
Kanun Yapın Tekniği, Komisyonlarda Kanun Yapım Süreci, Genel Kurulda Kanun Yapım Süreci);  Bilgi 
Edinme ve Denetim Yolları (Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Gündem Dışı Konuşma) ve Yasama 
Terimleri Sözlüğü bölümlerinden oluşmaktadır. Kitabı www.yasader.org adresinden bilgisayarınıza indirebilir 
veya yine bu adresten ulaşabileceğiniz formla talep edebilirsiniz.  
 
Sektörden Haberler  
  
Burs Veren Kuruluşlara Avrupa Birliği'nden Ek Fon 
AB 7. Çerçeve Programı Marie-Curie Burs ve Destekleri kapsamında araştırma bursu veren ya da yeni burs 
programları oluşturmak isteyen üniversiteler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlar için ek fon programı (CO-
FUNDing of regional, national and international programmes - COFUND) 18 Kasım 2009 tarihinde 
yayınlanmıştır. Program, araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimine yönelik yeni bölgesel, ulusal ve 
uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla ek fon 
sağlamaktadır. Araştırma bursu veren kamu kurumları, devlet tarafından araştırma bursu vermelerine izin 
verilen kuruluşlar veya Avrupa düzeyinde araştırmacıların dolaşımını destekleyen uluslararası kuruluşlar 
COFUND programına 18 Şubat 2009 tarihine kadar başvurabilir. COFUND hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.fp7.org.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

İlk Avrupa Vakıf Haftası’nda Etkinlik Düzenlemek için Başvurular Başladı 
Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) tarafından 31 Mayıs-4 Haziran 2010 tarihlerinde Brüksel‟de ilk kez bir Vakıf 
Haftası düzenlenecek. EFC‟nin 21. Genel Kurul ve Konferansı da 2-4 Haziran tarihlerinde eş zamanlı olarak 
gerçekleşecek. Vakıf Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler vakıflara görünürlüklerini arttırma ve 
Avrupa Birliği kurumlarındaki kilit aktörlerle bir araya gelme imkanını sağlayacaktır. Etkinlikler kapsamında 
seminerler, yuvarlak masa toplantıları, açık oturumlar, ağ kurma toplantıları ve tanıtım toplantıları düzenleme 
imkanı bulunmaktadır. Etkinlik düzenlemek için 11 Aralık 2009 tarihine kadar www.efc.be adresinden 
başvuru yapabilirsiniz. 
 
Genç Türkiye / Genç Amerika Programı Başvuruları 
Amerika Birleşik Devletler Atlantik Konseyi (ACUS) ve Sabancı Üniversitesi – İstanbul Politikalar Merkezi, 
Amerika ve Türkiye‟nin gelecekteki liderleri arasında bir bağ kurmak ve yapıcı ilişkileri güçlendirmek 
amacıyla dinamik bir değişim programı tasarlamıştır. Bu programın ilk aşaması olarak 2010 yılında bir ay 
sürecek ve Washington, Atlanta, Georgia, İstanbul ve Ankara şehirlerini içerecek bir değişim programı 
düzenlenecektir. Değişim programına 22-30 yaşları arasındaki başarılı Türk ve Amerikan genç profesyoneller 
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başvurabilmektedir. Özellikle kamu politikaları, işletme, gazetecilik ve benzeri alanlarda çalışan; uluslararası 
platformda bağ kurma ve liderlik özelliklerine sahip  adaylara öncelik verilecektir. Programa 4 Aralık 2009 
tarihine kadar başvurabilir, ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna http://ipc.sabanciuniv.edu adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
Sivil Toplumla İlgili Online INTRAC Yayınları  
Yenilenen INTRAC (Uluslararası STK Eğitim ve Araştırma Merkezi) web sitesi sivil toplumla ilgili çok sayıda 
kaynağa online olarak ulaşma imkanı vermektedir. Bu kaynaklar sivil toplumun geliştirilmesinden yardım 
mekanizmalarına kadar çeşitli başlıkları içermektedir. Başta İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde sivil toplum 
kuruluşları için hazırlanmış çeşitli eğitim materyallerinden, konferans raporlarına kadar çok çeşitli kaynağa 
www.intrac.org adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitime Başladı 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi‟nin Rektörlük binası ile Fen-Edebiyat Fakültesi 21 Ekim 2009 Çarşamba 
günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın da katıldığı bir törenle hizmete girmiştir. Üniversitede tek fakültede 
eğitim başlamış ve yaklaşık 3 bin 200 öğrenci Ağrı‟da üniversiteli olmuştur. Tamamı devlete bağışlanacak 
üniversitenin kampus planlama çalışmaları devam etmektedir. Fiziksel olarak kampus ve binaların inşa 
edilerek bağışlanmasının yanı sıra, İbrahim Çeçen Vakfı (IC Vakfı) sosyal ve kültürel anlamda Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesini, kuruluşundan itibaren destekleyecek projelerin çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 
Bu projelerden bazıları; yurtdışı kardeş üniversiteler, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarına destek, 
AB ve diğer fon kaynaklı projelere destek sağlamak olarak planlanmaktadır. Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi‟nin projelendirilmesi ile fiziksel yatırım ve sosyal destek için ayrılan fonlar toplamı yaklaşık 60 
milyon USD olup, 2008-2015 yılları arasında kullanılacaktır. Üniversitenin 8 yıl sonunda 20 bin öğrenciye 
ulaşması ve Türkiye‟nin milli gelire göre en fakir illerinden olan Ağrı‟nın gelişmesine önemli katkıda 
bulunması hedeflenmektedir. Detaylı bilgi için: www.icvakfi.org.tr 
 
Fark Yaratanları Aday Gösterin 
Türkiye‟de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak insanlarda 
farkındalık uyandırmak, daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik ederek ilham vermek amacıyla 
Sabancı Vakfı‟nın katkılarıyla CNN Türk‟te yayımlanmaya başlayan “Fark Yaratanlar” programına 
www.farkyaratanlar.org adresinden adayınızı önerebilirsiniz. Her programda; yurttaş katılımı, ekonomik 
gelişme, sağlık, çevre, eğitim/öğrenim ve sosyal adalet konularında insanların hayatına katkıda bulunarak 
Fark Yaratan bir kişinin hikayesi anlatılmakta,  „sıradışı kişiler, olağanüstü etkiler‟ halkla paylaşılmaktadır. 
Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için  www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org adreslerini 
ziyaret edebilirsiniz. 

 
TEGV Dünya Çocuk Hakları Günü Şenliği 
Tüm dünya ülkelerinde her yıl kutlanan, kanunen veya ahlakî olarak dünya üzerindeki tüm çocukların 
doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi 
haklarının savunulmasını amaçlayan ve evrensel bir kavram olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 
dolayısıyla, Fatih İlçesi‟nde eğitim gören 700 ilköğretim öğrencisi için Aydın Doğan Vakfı‟nın desteğiyle 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından, Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkı‟nda bir şenlik 
düzenlendi. Tiyatro ve kısa film gösterimlerini içeren şenlik kapsamında tüm çocukların katılımıyla bir “Çocuk 
Hakları Günü Hatırası” hazırlandı ve Çocuk Hakları Sergisi düzenlendi.  

 
Bolu Bağışçılar Vakfı’ndan Okul Öncesi Eğitim Projesi 
Bolu Bağışçılar Vakfı, Bolu‟da okul öncesi eğitimi güçlendirmek için Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile 24 
Kasım 2009 gününde yapılan bir törenle üniversite bünyesinde  A.İ.B.Ü. Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi  kurulması için bir protokole imza atmıştır. Protokolün Öğretmenler gününde imzalanması 
özel önem taşımaktadır. Kurulacak araştırma merkezi okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı 
ve psikolojisi alanlarında eğitim veren birimlerin uygulama alanına yönelik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar 
yapabilmelerine katkıda bulunmayı ve okul öncesi çağı çocuklarının eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik 
çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Merkezden elde edilecek tüm yeni bilgi ve tecrübelerin Bolu ilindeki Milli 
Eğitim, kreş ve anaokullarına doğru yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 
 
Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi? 
TÜSEV‟in 2008 yılında tamamladığı ve mütevellilerimizin İngilizce ve Türkçe kurumsal profillerini içeren 
online veritabanımız Bilgi Bankası‟na kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak 2009 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. İletişim bilgilerinden mali bilgilere kadar 100‟den fazla 
üyemizin kurumsal bilgilerini içeren Bilgi Bankası‟nı www.tusev.org.tr/member adresinden ziyaret 
edebilirsiniz. 
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TÜSEV ve üçüncü sektörden haberleri Twitter aracılığıyla takip edin: www.twitter.com/tusev 

 
TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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