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Yasal Haberler  
 
Dernekler için Örgütlenme Özgürlüğü İzleme Anketi Yayımda 
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 İçin Örgütlenme Özgürlüğü İzleme Anket Çalışması başlamıştır. 
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 “kullanıcı dostu” bir anket formu hazırlanmıştır. Bu anket örgütlenme özgürlüğünün önündeki 
engellerin bizzat yaşayanlar tarafından dile getirilmesi için derneklerimizin katılımını sağlamak amacıyla 
düzenlenmiştir. Tanımlanacak engellerin kaldırılması için atılacak adımların ilkini bu anket oluşturacaktır. Bu 
kapsamda dernek temsilcilerinin www.tusev.org.tr/membersurvey adresini ziyaret ederek anketi 
doldurmasını önemle rica ediyoruz. Ankete zaman ayırarak yapacağınız değerli katkılar için şimdiden 
teşekkür ediyor, desteğinizi bekliyoruz. 
 
AB 2009 İlerleme Raporu’nda Sivil Toplumu İlgilendiren Bölüm ve Maddeler 
Avrupa Komisyonu‟nun Türkiye‟nin AB üyelik sürecine ilişkin olarak yayımladığı İlerleme Raporu 14 Ekim 
2009 tarihinde yayımlanmıştır. AB-Türkiye ilişkileri, politik ve ekonomik kriter ve 33 müzakere başlığıyla ilgili 
son bir yıla ilişkin yorum ve değerlendirmeler içeren raporda sivil topluma daha çok “Demokrasi ve Hukuk 
Devleti” ve “İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması” alt başlıkları çerçevesinde değinilmiştir. TÜSEV raporu 
devlet-sivil toplum ilişkileri, örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakkı ve diğer konular başlıklarında raporu 
incelemiştir. Bilgi notuna ulaşmak için http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=480 adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 
 
ECNL AB’de Şeffaflık ve Hesapverebilirlik Raporu 
Avrupa Komisyonu, ECNL (Avrupa Kar Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi) tarafından hazırlanan AB‟de kar 
amacı gütmeyen kuruluşların şeffaflık ve hesapverebilirlikleri raporunu yayımlamıştır. AB Komisyonu‟nun 
Adaletten Sorumlu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yayın, 27 AB üye ülkesinde şeffaflık ve 
hesapverebilirliğin güçlendirilmesi için kamunun ve STK‟ların öz düzenleyici (self-regulatory) girişimlerini 
haritalandırmayı ve değerlendirmeyi, vaka analizleri ile iyi örneklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için bilgi ve 
diyalogun arttırılmasını ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve karar alıcılar için bir referans oluşturmayı 
amaçlamaktadır.   Çalışma 140 adet kamu ve öz-düzenleyici regülasyon belirlemiş ve 19‟unu derinlemesine 
analiz etmiştir. Yayına İngilizce olarak http://www.ecnl.org/index.php?part=14news&nwid=259 adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
Sektörden Haberler  
  
STK-Ulusal Hükümetler-Avrupa Komisyonu İlişkisinin Güçlendirilmesi Konferansı, 19-20 Ekim 2009, 
Zadar-Hırvatistan 
European Citizen Action Service (ECAS), National Foundation for Civil Society Development (NFCSD) and 
the IMPACT European Centre for Cross Sector Partnership ortaklığı ve Avrupa Komisyonu People to People 
programının desteğiyle 19-20 Ekim‟de Hırvatistan‟ın Zadar kentinde STK-Ulusal Hükümetler-Avrupa 
Komisyonu İlişkisinin Güçlendirilmesi konulu bir konferans düzenlenmiştir. Toplantının ana başlıkları; mali 
krizin sivil toplum kuruluşlarına etkileri, STK‟ların karşılaştığı mali ve yapısal sorunlara kurumsal cevaplar ve 
IPA ülkelerinde sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesi olmuştur. Konferans sırasında aday ve potansiyel 
aday ülkelerde devlet-sivil toplum ilişkileri, AB-sivil toplum ilişkileri, yasal çerçeve ve fon geliştirme 
olanaklarıyla ilgili raporlar sunulmuştur. Bu sunumlara ve konferansla ilgili diğer bilgilere http://bit.ly/1YVVMi 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Jean Monnet Burs Başvuruları Başladı  
Avrupa Birliği (AB) müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel sayısının artırılması amacıyla AB tarafından 
finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı‟na başvurular başlamıştır. Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği tarafından yürütülen 2010-2011  akademik yılı Jean Monnet Burs Programı kapsamında yaklaşık 
100 kişiye burs verilecektir. ABGS‟den yapılan açıklamada sivil toplum kuruluşları ve özel sektör 
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kuruluşlarına %10 oranında kontenjan ayrıldığı duyurulmuştur. Başvurular için son tarih 24 Kasım 2009‟dur. 
Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılara www.abgs.gov.tr ve 
www.jeanmonnet.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. 
 
UK Giving 2009 Araştırması Yayımlandı 
Büyük Britanya‟daki bağış alışkanlıkları hakkında Charities Aid Foundation (CAF) ve  National Council for 
Voluntary Organisations (NCVO) tarafından detaylı bir araştırma yapılmış ve yayınlanmıştır. Araştırmaya 
göre 170,000 sivil toplum kuruluşuna yapılan bağış miktarı %11 yani 1,3 milyar sterlin düşmüştür. Haziran, 
Ekim 2008 ve Şubat 2009‟da yapılan araştırma 2008 ve 2009 arasında bir kişinin aylık ortalama bağış 
miktarının 1 sterlin düştüğünü göstermiştir. Ekonomik kriz bağışların toplam miktarının azalmasına neden 
olurken, tıp araştırmaları (%20) hastaneler (%15), çocuk ve gençlik (%14) en çok bağış yapılan alanlar 
olmuştur. Raporun tamamına İngilizce olarak http://www.cafonline.org/Default.aspx?page=17922 adresinden 
ulaşabilirsiniz.  
 
Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Programı Başvuruları  
Merkezi finans ve İhale Birimi Türkiye Cumhuriyeti veya AB Üyesi Ülkelerde kültür ve sanat alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarına “Sivil Toplum Diyalogu – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe 
Programı” için teklif çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu Katılım Öncesi Yardım Fonları (IPA) 
kapsamında, koordinasyonu, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından yürütülen programın 
teklif çağrısı, İstanbul‟un kültürel mirasını ve kapasitesini ortaya koyacak projeler bekliyor. Proje başvuruları, 
2 Aralık 2009 tarihi, saat 16.00‟a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi‟ne yapılabilecektir. Proje başvurusuna 
ilişkin detaylı bilgi için http://www.istanbul2010.org/index.htm ve 
http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=622&lng=tr web sayfalarını ziyaret edilebilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
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. 
 
Koç Ailesi ABD’de Carnegie Hayırseverlik Madalyası ile Onurlandırıldı 
Dünyanın en prestijli hayırseverlik ödüllerinden biri olan “Carnegie Medal of Philanthropy” (Carnegie 
Hayırseverlik Madalyası) ile onurlandırılan Koç Ailesi‟ne ödülü New York‟ta düzenlenen bir törenle verildi. 
İskoç asıllı ABD‟li sanayici ve hayırsever Andrew Carnegie‟nin adını yaşatmak için kurduğu 20‟nin üzerinde 
kurum ve enstitünün 2001 yılından beri iki yılda bir ortak olarak verdiği ödül, bu yıl Koç Ailesi‟nin yanı sıra 
New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve Citigroup eski CEO‟su Sanford-John Weill ve Intel kurucu 
ortağı Gordon-Betty Moore‟a da verildi. Carnegie Ödülü‟nü verilmesinde hayırsever kişinin vizyonunun yanı 
sıra, kişinin uzun yıllara dayanan çalışmalarının olmasına ve hayırseverlik çalışmalarının belirli bir konuda, 
ülkede veya uluslararası arenada yarattığı etki değerlendirilmektedir. Bugüne kadar ödüle layık bulunanlar 
arasında Gates, Rockefeller, Hawlett, Packard ve Heinz aileleri de bulunmaktadır. Haberin devamı için: 
www.tusev.org.tr  
 
26. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sonuçlandı 
Karikatürün hoşgörü ve sağduyuya dayalı olduğu, farklı düşünce ve inançlara açık bir toplumun 
yapıtaşlarından biri olduğu düşüncesinden hareket edilerek düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür 
Yarışması ödülleri başarılı bulunan çizerlere törenle verildi. 2009‟da 26‟ıncısı düzenlenen yarışmaya 85 
ülkeden 1116 sanatçı 3127 karikatürle katılırken, ABD‟li  ressam, heykeltıraş ve karikatürist Patrick Bruce 
Oliphant‟ın başkanlığını yaptığı 10 kişilik uluslararası jüri, bütün eserler arasından İtalyan Çizer Alessandro 
Gatto‟nun „Göç‟ konulu eserini birincilikle ödüllendirdi. Yarışmada ikinciliği Türkiye‟den Kürşat Zaman alırken, 
üçüncülük ödülü Lüksemburg‟dan Pol Leurs, Romanya‟dan Cetin Cerchez-Abdula ve Rusya‟dan Yuriy 
Kosobukin arasında paylaşıldı. Yarışmaya bu yıl ilk defa İran‟dan bir sanatçı da katıldı. Mohammed Amin 
Aghaei isimli İranlı çizerin eseri Başarı Ödülü‟ne layık görüldü. Detaylı bilgi için: www.aydindoganvakfi.org.tr  
 
TOBAV “Cumhuriyet Koro Konseri”, 25 Ekim 2009, Ankara 
Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) öncülüğünde Cumhuriyet‟in 86. 
yılını kutlamak üzere 25 Ekim 2009 günü Ankara‟da bir konser düzenlenmiştir. Sanatçıların yanı sıra 
gönüllülerin de katıldığı korolara yaklaşık 70 koro ve 3000 kişi katılmıştır. 2009‟da ikincisi düzenlenen 
“Cumhuriyet Koroları Konseri” şef İbrahim Yazıcı yönetmiştir. Konserde, İstiklal Marşı, Onuncu Yıl Marşı, 
Dumlupınar Marşı gibi 15 marş söylenmiştir. Etkinliğin ardından 26 Ekim‟de Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü ile Konservatuar Mezunları Derneği‟nin ev sahipliğinde Devlet Resim ve Heykel Müzesinde bir 
resepsiyon verilmiştir. Detaylı bilgi için: www.tobavnet.com  
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İsmet İnönü Evi Müzesi Ziyarete Açılıyor 
İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle, Pembe Köşk olarak bilinen İsmet İnönü Evi'nin 24 Ekim-22 Kasım 2009 tarihleri arasında her 
gün 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında okulların ve halkın ziyaretine açılacağını bildirilmiştir. Bu 
sene ayrıca “İsmet İnönü'nün Sağlık Politikası” konulu fotoğraf ve belge sergisi de yer alacak ve sergi 
sırasında  tıp uzmanlarınca “İsmet Paşa Diyeti ve Sağlıklı Bir Yaşam”, “Kadın Doktorlar” ve “İsmet İnönü ve 
Sağlık Politikaları” konularında bilgi verilecektir. Ayrıntılı bilgi için: www.ismetinonu.org.tr  
 

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

 
TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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