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Yasal Haberler  
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Yapılan Üst Düzey Atamalar 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Adnan Ertem 13 Ekim 2010, Vakıflar 
Genel Müdür Yardımcılığına ise Ali Hürata 12 Ekim 2010 tarihi itibarıyla atanmışlardır. TÜSEV olarak sağlık, 
esenlik ve başarılar dileriz.  
 
Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğüyle İlgili Birleşmiş Milletler Önergesi 
30 Eylül 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi “Barışçıl Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü 
Hakları” başlıklı bir önergeyi oy birliği ile kabul etmiştir. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), 
World Movement for Democracy ve CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation gibi uluslararası sivil 
toplum kuruluşlarının uzun süreli kampanyaları sonucunda oylanan bu önerge sivil toplum kuruluşları için bir 
zafer niteliği taşımaktadır. Önergeye göre “herkes barışçıl toplantı ve örgütlenme özgürlüğüne sahip  olup,  
sivil toplum Birleşmiş Milletler ilkelerinin hayata geçirilmesinde değerli bir katkıya sahiptir.” 63 ülke tarafından 
desteklenen ve konsensusla oylanan önergeye göre oluşturulan  Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel 
Raportörü aynı zamanda bu hakların ihlallerini izleyecektir. Detaylara http://www.civicus.org/ adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
  
Sektörden Haberler  
 
TÜSEV 2010 Sivil Toplum Değerlendirme Raporu 
AB Kurumları ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasında Kopenhag Kriterleri konusunda devam etmekte olan 
müzakerelerin 5. yılında, sivil toplum kuruluşları olarak bu kriterlerin yerine getirilmesi, uygulanması ve 
yerleşmesinde gösterdiğimiz çabayı, attığımız somut adımları ve tespit ettiğimiz sorunları aktarmak büyük 
önem arz etmektedir.  TÜSEV, bu ihtiyaçtan yola çıkarak Türkiye’de sivil toplum-kamu ilişkilerinin durumu, 
yasal çerçeve ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşum süreçlerine etkilerine değinen bir değerlendirme 
raporu hazırlamıştır. Raporda yer alan bilgiler, TÜSEV araştırma projeleri, mütevellileri ve uzman ekibinin 
görüş ve tecrübelerine dayanmaktadır. TÜSEV bu kapsamda 2009-2010 yıllarında yürüttüğü kapsamlı bir 
sivil toplum ihtiyaç analizi çalışması olan Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) bulguları, Türkiye’nin önde 
gelen dernek ve vakıflarından oluşan mütevellilerine uyguladığı anket çalışması ve örgütlenme özgürlüğünün 
önündeki engelleri tespit eden raporundan faydalanmıştır. Ümidimiz bu sayede ülkemizin AB katılım 
süreciyle ilgili gelişmeleri izleyen ve değerlendiren 2010 İlerleme Raporu’nda gözlemlerimiz, önerilerimiz ve 
ihtiyaçlarımızın yer alması; söz konusu raporun ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları için yol gösterici 
olmasıdır. Rapora http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=567 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Global Girişimcilik Haftası, Sosyal Girişimcilik Projesi Sunumu, 6 Kasım 2010 
Dünya genelinde 102 ülkede kutlanan Global Girişimcilik Haftası yerel, ulusal ve küresel etkinliklerle gençleri 
yenilikçilik potansiyellerini keşfetmeye ve girişimciliği kariyer seçeneği olarak değerlendirmeye teşvik 
etmektedir. Türkiye'de 5–12 Kasım 2010 tarihleri arasında düzenlenen Global Girişimcilik Haftası'na TOBB 
himayesinde TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Endeavor eş ev sahipliği 
yapıyor. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, devlet kurumları, özel sektör ve medyanın yer aldığı 60'tan fazla 
paydaş Global Girişimcilik Haftası boyunca tüm Türkiye genelinde 109 etkinlik düzenliyor. Etkinlikler 
kapsamında paneller, konferanslar, oturumlar, çalışma atölyeleri, fikir yarışmaları, eğitim programları, web 
buluşmaları ve vaka çalışmaları düzenleniyor. TÜSEV, British Council işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik 
Projesiyle ilgili bir sunum yaparak etkinliklerde yer alacak. Sunum, 6 Kasım Cumartesi 13.30–15.30 
arasında Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Program ve detaylı bilgi için 
http://www.globalgirisimcilikhaftasi.com 
 
Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) Türkiye Programı Hibe Çağrısı 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye'de DİHAA Ülke Bazlı Destek Programı ile mali destek vereceği 
insan hakları projeleri aramaktadır. Hibe programının öncelik alanları düşünce, din, basın ve örgütlenme 
özgürlüğü, adalete erişim, adil yargılanma ve hapishanelerde insan hakları, işkence ve kötü muamelenin 
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önlenmesi, ayrımcılık karşıtlığı, kültürel ve azınlık hakları, çocuk hakları, kadına karşı şiddet ve sosyal haklar 
olanrak belirlenmiştir. Hibe Başvuru Rehberi'ne http://www.avrupa.info.tr/EUCSD,Dihag_Revised.html ve 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome sayfalarından 
ulaşılabilirsiniz. Teklifler için son teslim tarihi 14 Aralık 2010 saat 16.00'dır.   
 
Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu, 3-4 Kasım 2010, İstanbul 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kent Kültürü Yönetmenliği tarafından 2009 yılının Ağustos 
ayında başlatılan “İstanbul 2010 Gönüllü Programı”na bugüne kadar sayıları 6 bini bulan İstanbullu katıldı. 
Farklı yaşlardan farklı mesleklerden “İstanbul için ben de varım!” diyen İstanbul 2010 Gönüllüleri, Avrupa 
Kültür Başkentliği sürecinde aktif olarak rol aldılar.  
“İstanbul 2010 Gönüllü Programı” Avrupa Kültür Başkentliğinin son 2 ayına girildiği şu günlerde, 
deneyimlerini paylaşmak, gönüllülüğün katılım, kültür sanat, yurttaşlık, hizmet, savunuculuk, yardım, sivil 
alan, demokrasi gibi kavramlarla ilişkisini tartışmak için “Uluslararası Gönüllük Sempozyumu” düzenliyor. 3 – 
4 Kasım tarihlerinde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak takip edilebilecek sempozyum 
programına ve ön kayıt ile ilgili bilgilere www.istanbul2010.org/gonullu adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
STK’lar için Bilgi Teknolojileri Kullanımıyla İlgili Ücretsiz Kaynaklar 
Tüm dünyada internet ve bilgisayarın bir savunuculuk aracı olarak kullanımı yaygınlaşırken dijital güvenlik ve 
gizliliğe yönelik tehditler de sıkça gündeme gelmektedir. STK’lar ve insan hakları savunucularının internet 
korsanları ve veri hırsızlığına karşı alması gereken tedbirlerle ilgili rehberler ve ücretsiz yazılımlar 
security.ngoinabox.org adresinde bir araya getirildi. Siteden ayrıca mobil teknolojilerle ilgili bir rehber olan 
http://mobiles.tacticaltech.org/ ve sivil toplum kuruluşları için geliştirilmiş ücretsiz yazılımlar bulabileceğiniz 
http://base.ngoinabox.org/ adreslerine de ulaşabilirsiniz. 
 
Yaşayan Gezegen Raporu 2010 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın iki yılda bir yayımladığı Yaşayan Gezegen Raporu’nun 2010 verilerine göre 
doğa kırmızı alarm veriyor. Rapordaki en önemli göstergelerden biri olan Yaşayan Gezegen Endeksi, 2 bin 
500 türün ve 8 bin popülasyonun ölçümlenmesiyle son 40 yılda küresel ölçekte biyolojik çeşitliliğin yüzde 30 
azaldığını ortaya koyuyor. Rapordaki bir diğer önemli ölçüt olan Ekolojik Ayak İzi ise, son 40 yılda doğal 
kaynak talebimizin iki katına çıktığını gösteriyor. Bu da, yaşamımızı sürdürmek için 2010 yılında 1.5 
gezegene ihtiyacımız olduğuna işaret ediyor. Gelişmiş ülkelerin ayak izi, gelişmişlik düzeyi düşük olan 
ülkelerin beş katına denk geliyor. Ekolojik ayak izinin yarısından fazlasını karbon emisyonları oluşturuyor. 
Ekolojik limit aşımıyla ortaya çıkan küresel iklim değişikliği, son 50 yılda 11 katına çıkan karbon ayak izinin 
bir sonucu. Detaylı bilgiye www.wwf.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Karadeniz STK Forumu, 21-23 Ekim 2010, Romanya 
Her yıl Karadeniz bölgesi ülkelerinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren forumun üçüncüsü 21-23 
Ekim tarihlerinde Romanya’nın Köstence kentinde gerçekleşti. “Ortak Geleceğimize Yatırım Yapmak” genel 
teması altında Demokrasi ve Vatandaş Katılımı, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Bağışçı 
Kuruluşlar, Gençlik Politikaları, İklim Değişikliği, Sosyal Medya konularının sivil toplum perspektifinden 
irdelendiği forumda oturumlara ek olarak bir STK fuarı ve yerel STK’lara saha gezileri düzenlendi. Forumun 
ev sahipleri Romanya Sivil Toplum Geliştirme Vakfı, Romanya STK Federasyonu, Romanya Dışişleri 
Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve German Marshall Fund of United States, katılımcıları ise 200’ü aşkın sivil 
toplum temsilcisi oldu. Toplantıda TÜSEV, Temmuz ayında Uluslararası Üçüncü Sektör Araştırmaları 
Konferansı (ISTR) sırasında gerçekleştirdiği Karadeniz Bölgesi’nde Sivil Toplum Gelişimi için Strateji 
Geliştirme Atölyesi sonucunda hazırlanan Karadeniz Bölgesi Karşılaştırmalı Sivil Toplum Raporu ile birlike 
Türkiye Sivil Toplum Ülke Profili, Karadeniz Bölgesi Vatandaş Katılımı ve Karadeniz Bölgesi Kamu-Sivil 
Toplum İlişkileri konularında sunum yapmıştır. Karadeniz bölgesinde sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çeşitli 
dökümanlar ve bu alandaki etkinliklere yer veren mail grubuna 
http://groups.google.com/group/developing-strategy-for-civil-society-in-the-black-sea-region 
adresinden ulaşabilir, Forum’la ilgili detaylı bilgiyi http://www.blackseango.org adresinde bulabilirsiniz. 
 
Forum for the Future of Democracy, 19-21 Ekim 2010, Ermenistan 
Avrupa Konseyinin tüm paydaşları biraraya getirerek gerçekleştirdiği en büyük yıllık etkinliği olan “Forum for 
the Future of Democracy” 19-21 Ekim tarihlerinde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleştirilmiştir. 
Altıncı kez gerçekleştirilen Forumun alt başlığı “2020’deki Perspektifler - Avrupa’da Demokrasinin Geleceği” 
olarak belirlenmişti. Konsey üyesi ülkelerden 300’ü aşkın sivil toplum, hükümet, yerel yönetim temsilcilerinin 
katıldığı çeşitli toplantılarla birlikte Forum süresince Demokrasi Fuarında sivil toplum kuruluşları kendilerini 
tanıtma ve çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı şansı buldular. Toplantı çıktılarına ve detaylı bilgiye ulaşmak 
için http://www.coe.int/t/dgap/forum-democracy/default_en.asp adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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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 Projesi için başvurular devam etmektedir. 
Proje, sanayiden bilime yaşamın her alanında düşünceden uygulamaya dönüşmüş bir projeye sahip, 
toplumsal bilinci yüksek 18-29 yaş arasındaki gençler arasından finale kalan 10 adaya, maddi desteğin yanı 
sıra Youthactionnet® tarafından düzenlenen “Küresel Genç Sosyal Girişimciler” programına katılma hakkı 
sunmaktadır. Türkiye’nin gençleri bu sayede kişisel, politik, işbirliğine yönelik, organizasyonel ve sosyal 
alanlarda liderlik becerilerini geliştirebilme fırsatına kavuşacaktır. 15 Kasım 2010 tarihine kadar 
www.bilgiggo.com adresinden başvuruda bulunabilir, detaylı bilgiye yine bu adresten ulaşabilirsiniz.  
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması 
73 ülkeden 865 sanatçının 2559 karikatür ile katıldığı serbest konulu 27’ınci Aydın Doğan Uluslararası 
Karikatür Yarışması’nın Ödül Töreni 19 Ekim 2010 Salı günü Hilton Convention Center’da yapılmıştır. Açılış 
konuşmasını Aydın Doğan Vakfı (ADV) Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı’nın yaptığı törende 
ödüllerin yine dünyanın dört bir yanındaki sanatçılar tarafından paylaşıldığını ifade eden Fetvacı, 
“Karikatürlerin kalitesi, katılımcı ve ülke sayısının çokluğu yarışmanın dünya çapındaki saygınlığını ve 
itibarını seçici kurul üyelerinin de seçimlerindeki tarafsızlığı ve isabeti gösteriyor” şeklinde konuşmuştur. 
Tören Hüseyin Çelik’in konuşmasından sonra 2010 jürisi tanıtım filminin gösterilmesinin ardından yarışmada 
başarı ödülü kazanlara ve dereceye girenlere ödülleri verilmiştir. Terry Mosher’ın (Kanada) başkanlığını 
yaptığı, Ercan Akyol, Odile Conseil (Fransa), Latif Demirci, Selçuk Demirel, Cristina Sampaio (Portekiz) ve 
Kanybek Turumbekov (Kırgızistan)’un yer aldığı bu yılki Seçiciler Kurulu yine karikatür dünyasının 
otoritelerinden oluşan jüri tarafından bu yıl birinciliğe Türk sanatçı Ahmet Öztürklevent layık görmüştür. 
Yarışmada ikinciliğe Rusya Federasyonu’ndan Sergei Bobylev, Üçüncülüğe ise yine Türkiye’den Kürşat 
Zaman değer görülmüştür. Detaylı bilgi için: www.aydindoganvakfi.org.tr  
 
HATIRLATMA: Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2011 için Başvurular Devam Ediyor 
Kadınların, gençlerin ve engellilerin; toplumda eşit fırsatlara sahip olmalarını, topluma aktif olarak 
katılmalarını destekleyen ortamların yaratılmasını ve böylece toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasını 
amaçlayan 2011 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na başvurular 20 Eylül 2010 itibariyle 
başlamıştır. Başvurular için son tarih 8 Kasım 2010’dir. İlk kez 2009 yılında açıklanan Toplumsal Gelişme 
Hibe Programı kapsamında, bugüne kadar Türkiye’nin 63 farklı ilinden 441 başvuru alınmış ve 10 sivil toplum 
kuruluşuna 2,2 Milyon TL hibe verilmiştir. Toplamda hibe tutarı bu yıl 3,4 Milyon TL’ye ulaşacak olup, T.C. 
Yasalarına göre kurulmuş, Türkiye'de yerleşik;  dernekler, vakıflar, kooperatifler ve üniversiteler projeleriyle 
hibe programına başvurabilirler. Programın başvuru şartları, süreci ve kapsamı hakkında bilgi için, Sabancı 
Vakfı web sitesini (http://www.sabancivakfi.org) ziyaret ederek, Proje Başvuru Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.  
 
Elginkan Vakfı E.C.A Elginkan İlköğretim Okulu Açılışı 
Elginkan Vakfı’nca yaptırılan ve 7 Milyon TL’ye mal olan “E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu” İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle 14 Ekim 2010 günü açılmıştır. Elginkan Vakfı 
tarafından yaptırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan okul sayısı “E.C.A Elginkan İlköğretim Okulu” ile 
birlikte 5’e ulaşmıştır. E.C.A ve SEREL markalarının üreticisi olan Elginkan Topluluğu’nun üst çatısı  
Elginkan Vakfı’nca yaptırılan ve 7 milyon TL’ye mal olan okul, 32 dersliği ve tek tedrisatta 1.152 öğrenci 
kapasitesiyle, 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak öğrenime başlamıştır. Elginkan Vakfı’nın bu altı yılda 
sadece okul yatırımları için gerçekleştirdiği harcamaların tutarı ise 36.1 milyon TL oldu. Elginkan Topluluğu 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Elginkan Vakfı Başkan Vekili Yücel Unan açılış konuşmasında “Hem Vakfın 
gelirleri hem de Elginkan Topluluğu’na ait şirket karlarının önemli bir bölümü, eğitim amaçlı olarak Türk 
halkının hizmetine harcanmaktadır. 10 sanayi fabrikası olmak üzere Topluluğumuzun sahip olduğu 19 
şirketin karlarının, ihtiyaç duyulan yatırımlar çıkarıldıktan sonra, kalan önemli bir bölümünü Türkiye’nin eğitimi 
için harcıyoruz.  Bu, dünyada örnek bir model oluşturmaktadır.” şeklinde konuşmuştur. Detaylı bilgi için 
www.elginkanvakfi.org.tr   
 
Türkiye Vodafone Vakfı'nın desteklediği Düşler Akademisi'nin merkez binası hizmete açıldı 
Türkiye Vodafone Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi (UNDP), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve 
Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) işbirliğiyle yürütülen Düşler Akademisi merkez binasına kavuştu. Türkiye 
Vodafone Vakfı fiziksel ve sosyal açıdan dezavantajlı gençlerin sosyal hayata katılımını müzik, tiyatro, ritm, 
resim, dans gibi kültür sanat faaliyetleriyle desteklemeyi hedefliyor. 2008 yılından beri yürütülen proje 
Beşiktaş Belediyesi'nin sağladığı atölyelerde gerçekleştirilmekteydi. Düşler Akademisi'nin faaliyetlerine yeni 
bir boyut katan Ataşehir'deki yeni bina açılışı Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf, Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Birleşmiş Milletler 

http://www.bilgiggo.com/
http://www.aydindoganvakfi.org.tr/
http://www.sabancivakfi.org/tr/programlar/hibe_programlari/toplumsal_gelisme_hibe_programi/tghp_2011.html
http://www.elginkanvakfi.org.tr/


Kalkınma Programı (UNDP) Mükim Temsilcisi Shahid Najam ve Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) Başkanı 
Ercan Tutal'ın katıldığı bir törenle yapıldı. Düşler Akademisi'nin yeni binasının açılış töreninde söz alan 
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra Düşler 
Akademisi'ne ilişkin şu görüşlere yer verdi: “Düşler Akademisi, kelimenin tam anlamıyla “öncü” bir sosyal 
girişim projesi niteliğinde, yepyeni bir yaşam yolculuğu ile toplumsal hayata eşit ve aktif katılımın örneğini 
sunmaktadır. Sanat ve sanatçı engel tanımaz sloganı ile yol alan projemiz ile bu zamana kadar 500 
gencimizin hayatına dokunduk.” Düşler Akademisi projesi hakkında detaylı 
bilgilere www.duslerakademisi.org veya www.turkiyevodafonevakfi.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
 
DEVAK Bilimsel İnceleme Yarışması 
Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bilimsel İnceleme Yarışması’nın 
teması “Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve İş Dünyası” olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 4 Şubat 2011 
olarak belirlenen yarışmada seçici kurulun başkanlığını Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Eczacıbaşı yapacak. Kurulda Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat 
Berker, Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Süel, Koç Üniversitesi 
Rektörü Ümran İnan, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul de yer alıyor. Birinci olan yarışmacıya 10 bin lira, 
ikinciye ise 5 bin lira para ödülü verilecek. Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Eczacıbaşı yarışmayla ilgili “Dünyanın ve ülkemizin olduğu kadar kuruluşlarımızın da varlıklarını koruyup 
geliştirebilmelerinde, sürdürülebilir kalkınmanın ne kadar büyük önem taşıdığı, daha iyi anlaşılıyor. 
Sürdürülebilir kalkınma iş dünyası için de artık göz ardı edilemez bir zorunluluk. Bu nedenle, iş dünyasının 
temsilcileri olarak hepimiz sürdürülebilir kalkınma konusunda somut ve ölçülebilir adımlar atmalıyız” şeklinde 
konuştu. Detaylar için www.devak.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
AÇEV Okul Öncesi Eğitimcilerine Yeni Bir Buluşma Adresi Sunuyor: 
www.acevokuloncesi.org 
Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Fortis Bank Türkiye işbirliği ile gerçekleşen "Ben de ben 
de" projesinin son bileşeni, "AÇEV Okul Öncesi" web sitesi yayına başlamıştır. Öncelikle okul öncesi 
öğretmenleri ve öğretmen adaylarını hedef alan web sitesi, sunduğu zengin içerikle bir "ilk"i gerçekleştiriyor. 
Ana sınıfı öğretmenlerinin bilgi kaynaklarını artırmak adına hizmete giren www.acevokuloncesi.org web 
sitesi; Programlar, Etkinlikler, Öğrenme Ortamı, Size Özel Kaynaklar gibi bölümlerden oluşuyor. Görsel 
öğeler ve videolar ile zenginleştirilmiş başlıklar, öğretmenlerin kendi deneyimlerini paylaştıkları 
kişiselleştirilmiş alanlar, öğrenme ortamının fiziksel yapısı ve düzenine yönelik interaktif bölümlerle 
kullanıcılarına çok çeşitli seçenekler sunuyor. Dünyada benimsenmiş eğitim yaklaşımları, etkinlikler, kaynak 
kitap ve site önerileri ve daha fazlasına siteden kolaylıkla erişiliyor. 
 
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. 

 
TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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