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İzleme Anketi İlk Aşaması Tamamlandı 
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 Anketinin ilk aşaması 7 
Aralık 2009 itibarıyla tamamlanmış ve anket 2010 yılında yeniden yayımlanmak üzere kapatılmıştır. Anketi 
40 ilden 200‟e yakın dernek tamamlayarak; kuruluş, üyeler, defter ve evraklar, genel kurul, denetim, 
uluslararası ilişkiler, vergiler, cezalar, Basın Kanunu, Yardım Toplama Kanunu ve Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki faaliyetleriyle ilgili sorulara cevap vermişlerdir. İzleme anketi, örgütlenme 
özgürlüğünün önündeki engellerin bizzat yaşayanlar tarafından dile getirilmesini sağlamış ve tanımlanacak 
engellerin kaldırılması için bir ilk adım olmuştur. Projenin Nisan 2010‟a kadar uzatılması ve bu kapsamda 
çeşitli lobi faaliyetleri yapılması planlanmaktadır. Ankete vakit ayıran tüm derneklere tekrar teşekkür 
ediyoruz. 
 
Dernekler Yönetmeliğindeki Bazı Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılması 
Dernek ve dernek şubelerinin kuruluşunda kurucularının vermek durumunda oldukları belgeler arasında yer 
alan nüfus cüzdanı fotokopisi bundan böyle verilmeyecektir. Konu ile ilgili bazı Yönetmelik maddelerinde 
yapılan değişikliklere 29 Aralık 2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete‟den ulaşılabilir. 

Vakıf Bağış Makbuzlarıyla İlgili VGM Duyurusu  
27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği‟nin 52. Maddesi 2. 
bendinde “Vakıflar, kullanacakları bağış makbuzları ile gerekli görülen belgeleri Genel Müdürlükten 
temin ederler.” hükmü yer almıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nün 4 Kasım 2009 tarih ve 15107 sayılı yazısı 
çerçevesinde Vakıflar Bölge Müdürlüklerince yapılan duyurular ile bundan böyle gerek vakıf merkezinde 
gerekse 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre izin almak şartıyla vakıf merkezi dışında toplanacak 
bağışlar için sadece Vakıflar Bölge Müdürlüklerinden temin edilecek makbuzların kullanılacağı 
duyurulmuştur. Vakıflar tarafından bastırılan ve halen stoklarda bulunan makbuzlar ise bir tutanakla imha 
edilecek, bağış olarak kullanılan makbuzların dipkoçanları ise teftiş için muhafaza edilecektir. 
 
Vakıflarda Üyelikle İlgili Anketimizin Sonuçları 
TÜSEV web sitesinde 273 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve “Vakıflarda üyeliğin serbest bırakılmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yönelttiğimiz anketin sonuçlarına göre ankete katılanların %85‟i 
olumlu değerlendirdikleri cevabını verdi. %15‟i ise hayır oyu vererek üyeliğin serbest bırakılmasını olumsuz 
bir gelişme olarak nitelendirdi. 5 Ocak 2010 itibarıyla yeni anketimizle ekonomik krizin sivil toplum 
kuruluşunuzun faaliyetlerini nasıl etkilediği sorularak görüşler alınacaktır. Ankete www.tusev.org.tr 
adresinden katılabilirsiniz. 
 
Sektörden Haberler 
 
Avrupa Gençlik Vakfı Hibeleri için Başvurular Devam Ediyor 
Avrupa Konseyi‟nin gençlik etkinliklerine fon sağlamak için 1972 yılında kurduğu Avrupa Gençlik Vakfı (The 
European Youth Foundation-EYF), her yıl hükümet dışı kuruluşların gençlikle ilgili düzenlediği faaliyetlere fon 
sağlamaktadır. EYF, uluslararası gençlik toplantılarına, toplantı dışı diğer etkinliklere, uluslararası gençlik 
kuruluşlarının ve ağların idari giderlerine ve pilot projelere mali destek sağlamaktadır. Hibelerin öncelikli 
amaçları başta dezavantajlı gençler olmak üzere gençlerin amaçlarını gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak, 
genç katılımını ve örgütlenmesini desteklemek, sosyal içermeye katkıda bulunmak ve toplumdaki değişiklere 
göre program ve yapılar gerçekleştirmektir. Yerel, ulusal ve uluslararası hükümet dışı gençlik kuruluşları ve 
gençlik konusunda çalışan hükümet dışı örgütler 1 Şubat 2010 tarihine kadar bu hibe programına 
başvurabilirler. Detaylı bilgi için: http://www.eyf.coe.int/fej/ 
 

Burs Veren Kuruluslara 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 
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uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla ek fon 
sağlamaktadır. Arastirma 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. 
 
MİREKOÇ Göç Araştırmaları Teklif Çağrısı için Başvurular Başladı 
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Programı (MİREKOÇ), 2010-2011 dönemi için Türkiye‟de göç konusunda 
çalışmalar yapan akademisyen ve araştırmacılara yönelik bir teklif çağrısı yayımlamıştır. Türkiye‟de göç 
araştırmalarıyla ilgili araştırma kapasitesini geliştirmek, araştırmacılar arasında işbirliğini arttırmak, 
Türkiye‟deki göç problemleriyle Avrupa, Asya ve Afrika‟daki komşu bölgelerle ilişkilendirmek, karar alma 
süreçlerinde göç araştırmaları bulgularının değerlendirilmesini sağlamak ve göçün sosyal, ekonomik ve 
politik sorunlarla ilişkileri konusunda bilgi sağlamayı amaçlayan hibe tutarlarının en az  5,000 USD ile en çok 
45,000 USD olacağı duyurulmuştur. Teklif çağrısına başvuru için son tarih 9 Nisan 2010‟dur. Ayrıntılı bilgi 
için www.mirekoc.com  adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
TOG Üniversite Gençliğinin İhtiyaçları Araştırması 2009 
Üniversite öğrencisi gençlerin temel ihtiyaçlarını belirlemeyi ve bu ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri 
geliştirebilmek için bir zemin oluşturmayı hedefleyen “Üniversite Gençlik İhtiyaçları Araştırması” 
yayımlanmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından yürütülen araştırmaya 43 ildeki 59 üniversiteden 
1886 genç katılmıştır. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan sorun ve çözümler 4 ana çalışma alanı olarak 
sunulmuştur. Buna göre üniversitenin öğrenci merkezli olmadığı, üniversite şehrinin öğrenci dostu olmadığı, 
üniversite gençliğinin bir araya gelemediği ve getirilmediği ile gençlerin gelişimlerini gerçekleştirebilecekleri 
fırsat ve ortam talep ettikleri vurgulanmıştır. Araştırmanın burs veren vakıfları ilgilendiren bir çıktısı ise 
gençlerin %80‟inin burs-kredi olanaklarını yok veya yetersiz olarak nitelemesi, %12‟sinin Kredi ve Yurtlar 
Kurumu dışında kredi olanağı olmadığını ve %8‟inin bursların torpilli ve iyi yönetilmediğini belirtmesidir. 
Araştırmanın tamamına http://www.tog.org.tr/abs/templates/sayfa.asp?articleid=1610&zoneid=57 adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
Medya için Sivil Toplum Veritabanı: Profilinizi Oluşturabilirsiniz 
Dünya Sivil Katılım Birliği (CIVICUS), Inter Press Service (IPS) işbirliğiyle sivil toplum ve medya işbirliğinin 
geliştirilmesi için bir veritabanı geliştirmeye başlamıştır. Veritabanı kuruluşların iletişim bilgilerinin yanında 
uzmanlık konuları ile çalıştığı bölgelere de yer vermektedir. Böylece medyanın hızlı ve kolay bir şekilde farklı 
konularda çalışmakta olan sivil toplum kuruluşlarının öykülerine ulaşabilmesi hedeflenmektedir. 
http://www.civicus.org/cs_gateway/ adresinde bulacağınız formu doldurarak bu veritabanında profilinizi 
oluşturabilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
TVV-AÇEV-MEB “İlk Adım” Projesi Başladı 
Okul öncesi eğitime erişimin düşük olduğu 18 ilde hayata eşit fırsatlarla başlayamayan çocuklara, kaliteli okul 
öncesi eğitim vermeyi amaçlayan “İlk Adım” projesine Türkiye Vodafone Vakfı (TVV), Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı (AÇEV) ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla başlandı. İlk 
Adım" Projesi ile toplam 10 binden fazla anne ve çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Böylece TVV,  AÇEV ile 
2007 yılından bu yana geliştirdiği projeler ile 36.000'den fazla kişiye ulaşmış olacak. Proje kapsamında 
kaliteli bir okul öncesi eğitimin; donanım, eğitim materyali, öğretmen ve aile eğitimi gibi gereklerinin yerine 
getirilmesi planlanıyor. Detaylı bilgi için: http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr/ 
 
INTERMEPA Başkanlığı 2010’da TURMEPA’da 
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) başkanı Tezcan Yaramancı 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 
TURMEPA‟nın üyesi olduğu INTERMEPA‟nın (the International Marine Environment Protection Association) 
başkanlığını üstlenmiştir. INTERMEPA, 11 ülkede  denizlerin korunması alanında çalışan kuruluşların bir çatı 
kuruluşu olarak 2006 yılında Yunanistan‟da kurulmuştur. Detaylı bilgiye www.intermepa.org ve 
www.turmepa.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
 
21. Genç İletişimciler Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu 
Aydın Doğan Vakfı‟nın nitelikli medya çalışanı ve yöneticisi yetişmesine katkı sağlamak amacıyla iletişim 
fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri arasında düzenlediği 21‟nci Genç İletişimciler Yarışması‟nda 
dereceye girenler, ödüllerini 8 Aralık‟ta yapılan bir törenle aldılar. Yazılı, görsel, radyo, reklam, halkla ilişkiler 
ve internet yayıncılığı ana dallarında düzenlenen yarışmaya 23 üniversiteden 796 öğrenci, 738 çalışmasıyla 
katıldı. 19 üniversitenin 132 öğrencisi 91 projeyle ödül aldı. En çok ödülü ise 18 projeyle Erciyes Üniversitesi 
aldı. Derece alanlara çeşitli para ödülleriyle birlikte Doğan Medya Grubu'na bağlı gazete, dergi, televizyon ve 
radyolarda bir ay ile üç ay arasında staj olanağı verildi.  Detaylı bilgi için www.aydindoganvakfi.org.tr  
 
TEGV Yaşam Boyu Gönüllülük Paneli, 5 Aralık 2009 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı‟nın 2003 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutladığı 5 Aralık Dünya 
Gönüllüler Günü kapsamında, yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarla her yıl düzenlediği panellerin dördüncüsü 
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bu yıl 5 Aralık 2009 tarihinde, “Yaşam Boyu Gönüllülük” teması ile İstanbul Yapı Kredi Plaza‟da 
gerçekleştirilmiştir. Panele 17 sivil toplum örgütü ve 430 gönüllü katılmıştır. Panelde TEGV‟in yaptırdığı 
“Yaşam Boyu Gönüllülük Araştırması Sonuçları” da paylaşılmıştır. Buna göre Türkiye‟de gönüllülük yapanlar 
nüfusun %5‟ini oluşturmaktadır. Türkiye bu oranla elli altı ülke arasında elli beşinci sırada yer almaktadır. 
Araştırma kapsamında da ayrıca 1200‟den fazla TEGV gönüllüsünün katılımıyla anketler de yapılmış ve 
gönüllüğün kişisel özelliklerde ve sosyal hayattaki etkileriyle ilgili sonuçlar da elde edilmiştir. Etkinlik ve 
araştırmayla ilgili ayrıntılı bilgiye www.tegv.org adresinden görebilirsiniz. 
 
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, cevre, 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. 
 
HASVAK 25.  Yıl Etkinliği 
Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK), kuruluşunun 25. yılı vesilesiyle  bir tören 
düzenleyerek basın yayın kuruluşları temsilcilerine, HASVAK'a destek veren gönüllülere, şube başkanlarına 
ve emeği geçen 103 kişiye plaket vermiştir. HASVAK Genel Başkanı Engin Öztürk, Vakıfbank Genel 
Müdürlüğü salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana her zaman 
aynı heyecan ile çalıştığı ve çalışmaya devam edeceğini söylemiştir. HASVAK'ın bugün çok sayıda üyesi 
bulunduğunu ve bundan onur duyduklarını anlatan Öztürk, ''Vakfımız bu yıl fahri 35, yasal 25. yılını kutluyor. 
Bunun mutluluğunu yaşıyoruz'' şeklinde konuşmuş, vakfın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür etmiştir. Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt ise konuşmasında HASVAK'ın göstermiş olduğu 
yararlı faaliyetlerle ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtmiştir. 

SCA Müzik Vakfı 10. Yıl Konseri 
Sevda Cenap And Müzik Vakfı bünyesinde 1999‟da ülkemizde çoksesli müziğin tanıtılması, benimsenmesi 
ve geliştirilmesi amacıyla kurulan Kadınlar Korosu kuruluşunun 10. yılında 11 Aralık Cuma günü Ankara‟da 
bir konser vermiştir.  Konsere koroya emeği geçmiş ve geçecek,  eski, yeni ve aday koro üyeleri, müzisyenler 
ve aileleri de katılmış, marşlarla çokseslendirilmiş türkülerden müzikallere kadar uzanan repertuarlarından 
parçalarını seslendirmiştir. Halen 50 korist ile çalışmalarına devam eden koro Ankara ve Ankara dışında 
birçok etkinlikte konserler vermektedir. Koro ayrıca 2009 yılı Mayıs ayında, İtalya‟nın Urbino şehrinde bir seri 
konser vermek üzere davet edilmiştir. 2000 yılından itibaren Polifonik Korolar Şenliğe düzenli olarak katılan 
Koro, 5. yılda Bronz ve14. Polifonik Korolar Şenliğinde 10. kez sahne alarak gümüş madalya almıştır. Detaylı 
bilgi için : www.andmuzikvakfi.com  
 

 
TÜSEV ve üçüncü sektörden haberleri Twitter aracılığıyla takip edin: www.twitter.com/tusev 

 
TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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