
 

Sayı 52, Kasım 2011 

Yasal Haberler 

Vakıf ve Dernekler Yeni Anayasa Hakkında Görüşlerini yenianayasa.tbmm.gov.tr 

Adresinden İletebilecek 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından vakıf ve derneklere bir çağrı 

yapılarak,http://yenianayasa.tbmm.gov.tr adresinden görüşlerini iletmelerine olanak sağlayacak bir 

websitesi oluşturulduğu duyurulmuştur. Web sayfasında 1876‟dan bugüne anayasa metinleri; 1982 

Anayasasında yapılan değişiklikler, bunların komisyon raporları ve Genel Kurul tutanakları; siyasi 

partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan anayasa taslakları, raporları; dünya 

anayasaları; basında çıkan haber ve yorumlar; anayasa ve anayasa yapım sürecine ilişkin bağlantılar ile 

Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgiler yer almaktadır. Web sayfasının en önemli 

özelliği vatandaşların internet üzerinden görüş bildirmelerine imkân sağlanmasıdır. Yeni anayasaya 

ilişkin düşünce ve öneriler 31 Aralık 2011 tarihine kadar Görüşler kısmından Anayasa Uzlaşma 

Komisyonu'na iletilebilir. 

Vakıflar Meclisi Seçimleri, 25 Aralık 2011 

II. Dönem Vakıflar Meclisi Üye seçimleri 25 Aralık 2011 tarihinde, 08:00 – 17:00 saatlerinde Ankara 

Kızılay‟da bulunan Namık Kemal İlköğretim Okulu‟nda gerçekleşecektir. Seçimde, 24 Kasım 2011 

tarihine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurarak temsilci belgesi alan tüm vakıflar oy 

kullanabilecektir. Seçim ile ilgili duyuruya TÜSEV websitesinden veyawww.vgm.gov.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

Sektörden Haberler 

Kadına Karşı Şiddetle Son Vermek için BM Fonu Teklif Çağrısı 

Kadına Karşı Şiddete Son Vermek için BM Fonu (The UN Trust Fund to End Violence Against Women) 

yerel ve ulusal düzeydeki kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve ağlara yönelik bir teklif çağrısı 

http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=702
http://www.vgm.gov.tr/


yapmıştır. Teklif çağrısı, kadına karşı şiddete yönelik ulusal ve yerel kanunlar, politikalar ve hareket 

planlarının uygulamasındaki boşlukların kapatılması ile çatışma, çatışma sonrası ve geçiş ortamlarında 

kadına karşı şiddete yönelik 2 veya 3 senelik projelere destek verecek. Teklif çağrısına en geç 19 Ocak 

2012 tarihinde buradan başvurabilir, detaylı bilgiye yine bu adresten ulaşabilirsiniz. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri, 9 Aralık 2011, İstanbul 

Türkiye Kurumsal sosyal Sorumluluk Derneği, Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023‟te ülkemizin 

sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması için “Akılcı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı” başlığı altında 

istihdam, yaratıcılık, eğitim, sosyal içerik ve iklim değişikliği gibi alanlarda işletmelerin belirlediği 

hedefleri tanıtmaları için “İşletme 2023, Geleceğin Şirketleri” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazar Yeri 

etkinliği düzenliyor. 9 Aralık 2011 tarihinde İstanbul‟da Kadir Has Üniversitesi‟nde düzenlenecek 

etkinlik sırasında şirketler kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini tanıtacaklar. Ayrıca etkinlik 

sırasında İşletme 2023 Geleceğin Şirketleri Ödülü sahiplerini bulacak. Detaylı bilgi ve katılım 

için: www.kssd.org 

Avrupa’da Vakıfların Hesapverebilirliği Raporu 

Vakıfların rolleri çeşitlenir ve etkileri artarken, Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) ile Bağışçılar ve Vakıflar 

Ağı (DAFNE), vakıfların şeffaflık ve hesapverebilirliğine yönelik kamu ve öz düzenleme (davranış 

kuralları, sertifikalama gibi) mekanizmalarını ele alan bir rapor hazırladı. Rapor, Avrupa‟da vakıfların 

şeffaflık ve hesapverebilirliğini yasal ve mali mevzuat ile öz düzenleyici girişimleri haritalayarak ve analiz 

ederek ele alıyor. Rapora buradanulaşabilirsiniz. 

Büyükelçinin Kültürel Mirası Koruma Fonu (AFCP) Teklif Çağrısı 

Amerikan Büyükelçiliği Büyükelçinin Kültürel Mirası Koruma Fonu (AFCP) aracılığıyla dünyanın her 

yerinden farklı organizasyonlara önemli kültürel alanların, objelerin ve müze koleksiyonlarının 

korunması için hibe vermektedir. STK‟ların da başvurabileceği hibe programı kapsamında restorasyon, 

kültürel alan dokümentasyonu, kültürel bir obje veya koleksiyonun korumasına yönelik çalışmalar, 

geleneksel müzik ve dans formlarını koruma ve yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar 

desteklenebilmektedir. Proje teklifleri İngilizce olarak en geç 15 Aralık 2011 tarihine kadar 

yapılabilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız 

 

Üyelerimizden Haberler 

http://www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund/application-guidelines
http://www.kssd.org/
http://www.efc.be/News/Pages/EFCandDAFNEpublishExploringtransparencyandaccountabilityregulationofpublic-benefitfoundationsinEurope.aspx
http://turkey.usembassy.gov/cultural_preservation.html


 

Bağışçılar Vakfı'nın İlk Eseri Bolu'ya Kazandırıldı 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Bağışçılar Vakfı 

işbirliği ile yapılan AİBÜ Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kreş ve Anaokulu 24 Kasım 2011 günü düzenlenen 

törenle resmi olarak hizmete girdi. 1,5 milyon TL harcanarak yapımı tamamlanan Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Bolu Bağışçılar Vakfı Okul Öncesi Eğitimi Uygulamama ve Araştırma Merkezi Kreş ve 

Anaokulu‟nda yeni eğitim programları geliştirilmesi ve bu programların diğer anaokullarına da 

yaygınlaştırılması hedefleniyor. Açılışta konuşan Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Şerafettin Erbayram yaptığı konuşmada, "Bu merkez, düşünen, araştıran, sorgulayan, iletişime açık 

sorumluluk sahibi çocuklar yetişecek, anaokulu öğretmenleri, üniversite öğrencisi aday öğretmenler, 

çocukların anne babaları da eğitilecektir. Burada uygulanacak eğitim metotları Bolu'nun diğer 

anaokullarına, uygun görüldüğünde ülkemizdeki bütün anaokullarına da uygulanacaktır. Böylece gerek 

Bolu'ya gerekse ülkemize örnek bir Okul Öncesi Eğitim Kurumu ve sistemi geliştirilecektir.” şeklinde 

konuştu. Detaylı bilgi içinwww.bbv.org.tr 

“Fark Yaratanlar”, Sosyal Medyada Sesini Duyurmaya Devam Ediyor 

Sabancı Vakfı‟nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların çalışmalarını görünür kılmak amacıyla 

hayata geçirdiği “Fark Yaratanlar” programı, izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor. “Fark Yaratanlar”, 

yeni sezonunda www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.orginternet sitesinin yanı sıra Facebook, 

Twitter ve Youtube‟da geniş kitlelere sesini duyurmayı sürdürecek. Halkın aday gösterdiği Fark 

Yaratanlar, sivil toplum, akademi ve basın dünyasından temsilcilerin oluşturduğu Danışma Kurulu 

tarafından tek tek değerlendirilerek, sosyal girişimcilik ruhu taşıyan çalışmalarıyla internet ve sosyal 

medyada topluma ilham verecek. “Fark Yaratanlar” videoları, bugüne kadar Türkiye ve yurtdışında 

internet ve sosyal medya aracılığıyla 1 milyondan fazla kişiye ulaştı. “Fark Yaratan” olduğunu düşünen 

ya da çevresindeki kişiler arasında “Fark Yaratan” olduğuna inananlar, www.farkyaratanlar.orginternet 

adresinden adaylık başvurusu yapabilir. 

TEGV Ateşböcekleri Van’da 

23 Ekim günü Van‟da yaşanan depremin ardından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz 

Tokar Eğitim Parkı‟nın kapılarını geceyi sokakta geçirmek durumunda kalan vatandaşlara açarak ve 

'Ateşböceği' TIR'larıyla deprem bölgesindeki çocukların eğitimini, oyun ve çeşitli etkinliklerle devam 

ettirerek deprem sonrası çalışmalara katkıda bulunuyor. Van merkezde 2, Çatak‟ta 1 ve Erciş‟te 2 

Ateşböceği ile deprem bölgesindeki çocuklar ve gelen mültecilerin çocuklarının üzerinden yaşadığı 

http://www.bbv.org.tr/
http://www.farkyaratanlar.org/
http://www.sabancivakfi.org/
http://www.farkyaratanlar.org/


deprem travmasını atabilmeleri için, oyun odaklı eğitim etkinliğini devam ettiriyor. Vakfın depremin 

ardından yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu Öğrencilerinden Van’a Destek Kampanyası 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Özel İlköğretim Okulu öğrencileri „VAN„a DESTEK„ isimli kampanya 

başlattılar. OMÜ'lü miniklerin bu kampanyaya öğretmenlerini, anne ve babalarını da dahil ederek büyük 

ve alkışlanacak bir başarıya imza attılar. Bu kampanya doğrultusunda elde edilen yardımlar 27 koli 

olarak ve ücretsiz Yurtiçi Kargoya teslim edilerek Van‟a ulaştırıldı. 

TAPV-CETAD 'Cinsellik ve Cinsel Eğitim' Toplantısı 

Cinsel sağlık alanında çalışan iki sivil toplum kuruluşu, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) 

ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) rutin olarak düzenledikleri toplantılarını bu yıl 

“Cinsellik ve Cinsel Eğitim” teması ile 3-4 Aralık 2011 tarihinde, İstanbul Ortaköy Princess Otel‟de 

gerçekleştiriyorlar. Cinsel sağlık alanında farklı hedef gruplar ve farklı stratejilerle çalışmalar yürüten 

CETAD ve TAPV‟nin misyonu, cinsellik alanında disiplinler arası işbirliğini geliştirmek, sağlık 

profesyonellerini ve eğitimcileri cinsellik konusunda bilgilendirmek ve toplumun cinsel eğitimine 

katkıda bulunmak noktalarında örtüşüyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet 

uzmanlığı mezunu veya sağlık çalışanlarının katılabileceği toplantıyla ilgili detaylı 

bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

 

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 

adı ve şifrenizi bilmiyorsanızinfo@tusev.org.tr adresinden talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası 

profiliniziwww.tusev.org.tr/member adresinden görüntüleyebilirsiniz. 

 

http://tegv.org/web/18-633-1-1/tegv/haberler/anasayfa_haberler/duyuru
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http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Bilgi%20Bankasi%20Kullanim%20Kilavuzu.pdf
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