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Yasal Haberler  
 
Vakıf Bilgi Yönetim Sistemiyle İlgili VGM Duyurusu 
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi’nin (VBYS) uygulamasına ilişkin 28/06/2010 
tarih ve 2010/8 sayılı bir genelge yayımlayarak sistemle ilgili son durumu ve gelecekteki adımları 
duyurmuştur. Buna göre 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren vakıflarla ilgili bilgi takipleri ve güncellemeleri 
VGM personeli tarafından bu sistem üzerinden yapılacaktır. VBYS ile ilgili genelgeye 
http://www.vgm.gov.tr/pdf/vbys_genelge_2010_8.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
CIVICUS Online Yönetişim Bilgi Merkezi Açıldı 
Katılımcı yönetişim üzerine sanal  bilgi geliştirme ve paylaşma platformu PG Exchange CIVICUS tarafından 
hazırlanarak Haziran ayında yayımlandı. Katılımcı demokrasi alanında çalışan sivil toplum ve devlet 
temsilcileriyle birlikte akademi ve bağışçılara yönelik olarak da hazırlandı. Web sitesi; aktif vatandaşlık ve 
daha şeffaf, hesapverebilir ve etkin yönetişim için çeşitli katılımcı yönetişim uygulamalarını ve araçları 
içeriyor. Bilgi edinme, eğitim, savunuculuk, kamu bütçesi, kamu hizmetlerinin izleme ve değerlendirmesi gibi 
çeşitli alanlarda nedir, nasıl yapılır, faydaları ve zorlukları nelerdir gibi sorulara cevap verirken erişilebilecek 
online kaynakları ve çeşitli vaka analizlerini de bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca, soru sorma, online 
tartışmalara katılma imkanı veren bir “uygulama grubu”na ve tüm dünyada bu alanda düzenlenen etkinliklerin 
takvimine de siteden ulaşabilirsiniz. İngilizce siteye ulaşmak için: www.pgexhange.org  
 
Sektörden Haberler  
 
ISTR Konferansı 7-10 Temmuz 2010’da Istanbul’da: İndirimli Kayıtlar Sona Erdi 
Sivil toplum alanında araştırma yapan akademisyen, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya 
getiren Üçüncü Sektör Araştırmaları Birliği’nin (ISTR-International Society for Third Sector Research) 9. 
Uluslararası Konferansı 7-10 Temmuz 2010 tarihlerinde Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Kadir Has 
Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacaktır. İki yılda bir dünyanın farklı bir şehrinde düzenlenen 
konferansın 2010 yılı teması “Krizle Yüzleşmek: Üçüncü Sektör ve Sivil Toplumun Karşılaştığı Güçlükler ve 
Fırsatlar” olarak belirlenirken, konferans mekanı ise Kadir Has Üniversitesi olacaktır. Yaklaşık 600 
katılımcının beklendiği etkinliğin açılışını Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Nüfus Fonu 
Direktörü Thoraya Ahmed Obaid yapacaktır. Konferans programında 150 kadar panel, atölye çalışması ve 
sunum yer almaktadır. Konferans; devlet-sivil toplum ilişkileri, yönetişim-hesapverebilirlik, sosyal ekonomi, 
sosyal girişimcilik ve sosyal girişimler, kalkınma yardımları ve Güney-Kuzey diyaloğu, filantropi, gönüllülük, 
kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal sermaye ve yoksulluk gibi başlıklara odaklanacaktır. Konferans 
materyalleri etkinliğin ardından www.istr.org adresli ISTR websitesine eklenecektir. 
 
2009 Eğitim İzleme Raporu Açıklandı 
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın üçüncüsünü tamamladı. Sunuş 
yazısı Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, önsözü İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil 
Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Nurhan Yentürk ve sonsözü Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü 
Eşbaşkanı Prof. Dr. İpek Gürkaynak tarafından kaleme alınan raporda, eğitimde özellikle 2009’da yaşanan 
belli başlı değişim ve gelişmeler ve bunlara yol açan politikalar değerlendiriliyor. 2009’u değerlendirirken 
gençlere ve ortaöğretime odaklanan rapor bu alanda değişimin aciliyetine ve önemine dikkat çekti. Rapora 
göre 15-19 yaş arasındaki erkeklerin % 26’sı ve kızların % 50’si ne okuyor ne de çalışıyor. Ortaöğretime 
erişimde derin bölgesel eşitsizlikler söz konusu iken, öğrenci başına harcamada iller arasında eşitsizlikler 
mevcut. Özellikle Marmara ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük illerinin bu açıdan dezavantajlı olduğu 
gözleniyor. Örneğin MEB genel ortaöğretimde öğrenci başına, Kütahya'da 3.125 TL harcarken, İstanbul'da 
1.379 TL, Şanlıurfa'da 1.523 TL harcıyor. Okul öncesi eğitim erişimde ise atılım sürdüğü gözleniyor. İzleme 
raporuna ve detaylı bilgiye http://su-erg.advancity.net adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Toplumsal Projeler Yönetim ve Organizasyonu Tezli Yüksek Lisans Programı  
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Toplumsal Projeler Yönetim ve 
Organizasyonu Tezli Yüksek Lisans Programı eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2010 sonbaharında 
başlayacaktır. Program günümüzde modern organizasyonları yönetirken ihtiyaç duyulan uzmanlık bilgisinin 
STK’lara özel olarak hazırlanmış bir içerik ile öğrencilere aktarılması ile sivil toplum alanına ilişkin bilimsel 
bilgi üretimi ve paylaşımının gerçekleştirilmesine odaklanacaktır. Bu bağlamda öğrenciler eğitimlerinin ilk 
yılında sivil toplum kuruluşunun yönetilmesi konusunda ihtiyaç duyacakları uzmanlık bilgisi alacak, eğitimin 
ikinci yılında ise tez danışmanları ile birlikte yürütecekleri tez çalışmaları esnasında yine sivil toplum ve sivil 
toplum kuruluşları alanı ile ilgili tezler üreterek ilgili alanda ihtiyaç duyulan bilimsel bilginin üretilmesine katkı 
sağlayacaklardır.Programla ilgili detaylara http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=ph_d&id=3 adresinden 
ulaşılabilirsiniz.   
 
Kamu Harcamaları İzleme Platformu Kuruldu 
Hak temelli çalışan 30 STK tarafından kurulan Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun amacı kamu 
harcamalarını izlemek ve bu harcamalar içinde sosyal harcamaların payının, etkinliğinin ve sosyal 
hizmetlerin kalitesinin artmasına katkıda bulunmak için savunuculuk yapmaktır. Gerçekleştirilen yoğun 
eğitimlerden sonra, Ocak 2010’da yapılan 1. Kamu Harcamalarını İzleme Kampı süresince sosyal koruma, 
çocuk, gençlik, engelli ve askeri alanlara yönelik kamu harcamaları izlenmiş, elde edilen sonuçlar biraraya 
getirilerek milletvekillerine mektup olarak yollanmıştır. Platformla ilgili detaylı bilgiye ve katılım koşullarına  
www.kahip.org  ya da www.kamuharcamalariizlemeplatformu.org adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı, 4 Haziran 2010, İstanbul 
INSEAD tarafından her sene farklı bir kentte düzenlenen Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı'nın 
beşincisi, 4 Haziran 2010'da Sabancı Üniversitesi işbirliğinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde İstanbul'da 
gerçekleşti. Konferans toplam 18 ülkeden, dünyanın önde gelen sosyal girişimcilerini; yerel kanaat 
önderlerini ve 200'den fazla katılımcıyı biraraya getirdi. Sosyal girişimcilikle ilgili çok çeşitli konuların 
tartışıldığı panellerin yanısıra, networking seansları tüm konuk ve katılımcılara, yürütmekte oldukları 
çalışmaları paylaşmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları konusunda enteraktif bir ortam yarattı. Yerel 
organizasyon komitesi tarafından konferans için hazırlanan Sosyal Girişimcilik video'sunu izlemek için 
http://bit.ly/4Q28ew adresini ziyaret  edebilirsiniz.  
 
Bağış 2010 ABD Araştırması Yayımlandı 
ABD’de bağışlar ve bağış eğilimleriyle ilgili her yıl uygulanan Bağış ABD araştırmasının 2010 yılı sonuçlarına 
2009’da kurumlara yapılan toplam bağışlar %3,6, yani 303.75 milyar dolar düştü. Bireysel bağışların %0,4 
düştüğü gözlemlenirken, vakıfların verdikleri hibe miktarı %8,9 oranında geriledi. Araştırmaya göre şirketlerin 
yaptıkları bağış miktarı ise %5,5 oranında arttı. Vakıflara, sosyal yardımlaşma kuruluşlarına ve bireylere 
yapılan bağışlar azalırken sağlık, kalkınma ve insani yardım alanlarında yapılan bağışlar arttı.  Raporun 
İngilizce yönetici özetine www.givingusa2010.org adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
E-bülten Özel Sayı: Türk Vakıfları Avrupa Vakıf Haftası Etkinlikleri 
Avrupa Vakıflar Merkezi’nin (European Foundation Centre-EFC) 31 Mayıs-4 Haziran 2010 tarihlerinde 
Brüksel’de ilk kez düzenlediği Avrupa Vakıf Haftası kapsamında önde gelen vakıflarımız bir araya gelerek 
“Türk Vakıfları: Yeni Ufukların Hizmetinde Eski bir Gelenek” başlığı altında bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir. 
TÜSEV öncülüğünde hazırlanan etkinlikler, Aydın Doğan Vakfı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sabancı Vakfı ve 
Vehbi Koç Vakfı mali desteği ile hayata geçirilmiştir. Etkinliklerle ilgili Türkçe ve İngilizce bir e-bülten özel 
sayısı hazırlanmıştır. Bültene http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=536 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Anadolu Vakfı Sağlık Üniversitesi Kuracak 
Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Vakfı bünyesinde sağlık ağırlıklı eğitim veren bir üniversite 
kurmayı planladıklarını açıklamıştır. ABD’li sağlık kuruluşu Johns Hopkins Medicine ile işbirliği içinde çalışan 
Anadolu Sağlık Merkezi’nin “sağlığın merkezi” olma konumunu güçlendirmek isteğini anlatan Tuncay 
Özilhan, üniversitenin de bu hedefle kurulacağını kaydetti. Anadolu Sağlık Merkezi bünyesinde akademik 
nosyonu olan 42 hekim bulunduğunu belirten Özilhan şu bilgileri verdi: “Akademik altyapımız hazır. Ayrıca 
Johns Hopkins Medicine’den de bu anlamda destek alabiliriz. Üniversiteyi üç yıl içinde, yaklaşık 100 milyon 
dolarlık yatırımla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bayramoğlu’ndaki arazi, üniversite için müsait. 188 dönümlük 
arazinin şu anda 70 dönümünü kullanıyoruz. Yaklaşık 1000 öğrencilik kapasite düşünüyoruz. Kontenjanın 
650-700’ü tıp, hemşirelik ve sağlık teknisyenliği bölümleri için ayrılacak. Geri kalanı da yasa gereği kurulması 
gereken bölümler için kullanılacak.” 
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Umut Vakfı "Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın Önlenmesi" Bilimsel Araştırma ve İnceleme Yarışması 
 Umut Vakfı tarafından “yurttaşlık bilinci ve ayrımcılığın önlenmesi”ne ilişkin ekonomik, sosyal, hukuki, 
kriminal araştırmalar ve incelemeleri desteklemek adına bir yarışma düzenlemektedir. Yarışma ile bilimsel 
araştırma ve incelemelerle, belirtilen alt konular çerçevesinde, disiplinlerarası yaklaşımla farklı bakış 
açılarının ortaya çıkması, tespitler ve çözüm önerilerinin bilimsel yollarla belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Başvurular Dr. Ayhan Akcan, Dr. Erdal Atabek, Nazire Dedeman, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Ragıp Duran, 
Av. Fikret İlkiz, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Doç. Dr. Bülent Şam, Prof. Dr. Durmuş 
Tezcan ve Prof. Dr. İsmail Tufan’dan oluşan Seçiciler Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Başvuru ve 
katılımcı araştırmaların son teslim tarihi 31 Ağustos 2010 Salı günü saat 17:30'a kadardır. Detaylı bilgi için 
www.umutvakfi.org  
 

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

 
TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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