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Yasal Haberler  
 
Vakıflar Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Ağustos 2010 tarih ve 27672 numaralı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre Vakıflar Yönetmeliği’nin 25, 53, 68, 74 ve 83, 84, 89, 90, 91, 92 
maddelerinde değişiklik yapılırken, 76. madde kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu (Ek-9), Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç 
Aylığı Başvuru Formu (Ek-11), Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Başvuru Formu (Ek-15), Sağlık 
Hizmetlerinden Ücretsiz Yararlanacak Hasta Başvuru Formu (Ek-17) ve Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru 
Formu (Ek-21) ise değiştirilmiş ve Ek - 18 yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan değişikliklerle ilgili detaylara ve 
ilgili eklere http://bit.ly/cTPozE adresinden ulaşabilirsiniz. 
  
Sektörden Haberler  
 
STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 1.Küresel Forumu, 28-30 Eylül 2010, İstanbul 
STK Etkin Kalkınma Açık Forumu, sivil toplum kuruluşlarının kalkınma süreçlerinde etkin olabilmesi için 
gerekli çözüm yollarını ortaya çıkarmayı hedefleyen ve dünyanın çeşitli bölgelerinden STK koalisyonları 
tarafından oluşturulan ve yönetilen bir girişimdir. Sekretaryası Belçika’da olan STK Etkin Kalkınma Açık 
Forumu, 2005 Yardım Etkinliğine İlişkin Paris Bildirgesi ile başlayan ve 2011’de Kore’de düzenlenecek 
Yardım Etkinliğine İlişkin Üst Düzey Forum ile devam edecek süreçte bu önemli uluslararası toplantı öncesi 
sivil toplumun görüş ve önerilerini bağışçılar, kamu ve sivil toplum aktörlerini buluşturarak bir araya getirmeyi 
hedeflemektedir. 70 ülkede yapılan ulusal danışma toplantılarının ve bölgesel toplantıların ardından ilk 
uluslararası toplantı yaklaşık 200 kişinin katılımıyla 28-30 Eylül 2010 tarihlerinde  İstanbul’da 
gerçekleşecektir. TÜSEV olarak, bu sürece destek vermekten ve STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 
1.Küresel Forumu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’den toplantıya 
katılmak isteyen  kuruluşlar www.cso-effectiveness.org adresini ziyaret ederek toplantıya kayıt olabilir ve 
info@cso-effectiveness.org adresinden detaylı bilgi edinebilirler. 
 
CIVICUS Dünya Kongresi, 20-23 Ağustos 2010, Montréal-Kanada 
Dünyanın en önemli küresel sivil toplum etkinliklerinden olan CIVICUS Dünya Kongresi 20-23 Ağustos 2010 
tarihlerinde Kanada’nın Montréal şehrinde gerçekleşmiştir. Adil Bir Dünya için Ortak Hareket ana temasıyla 
düzenlenmekte olan Dünya Kongrelerinin 2010 teması ise Çözümler Aramak: Ekonomik Adalet olarak 
belirlenmişti. Etkinlikte TÜSEV, Ulusal Kuruluşlar Ağı (AGNA) toplantısında ulusal kuruluşlarda üyelik 
konusunda oluşturulan çalışma grubu kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarını sunmuştur. Ayrıca 
toplantıda Sınırlar Arası Araştırma: Sivil Toplum Endeksi İşbirliği Girişimleri başlıklı bir atölye  
gerçekleşmiş, bu toplantıda TÜSEV ve Counterpart Armenia, Türkiye ile Ermenistan arasında devam 
etmekte olan STEP Sınır Ötesi Girişimini sunmuştur. STEP bulgularından hareket eden ortak bir araştırma 
projesi kapsamında iki ülkede sivil toplum temsilcileri arasında ziyaretler yapılmıştır. Sivil toplumla ilgili 
karşılaştırmalı rapor ise Türkçe, Ermenice ve İngilizce olarak önümüzdeki aylarda yayımlanacaktır. 
Greenpeace Akdeniz Direktörü ve CIVICUS’un yeni Yönetim Kurulu üyesi Uygar Özesmi ise iki ülkedeki 
çevre kuruluşları arasındaki işbirliklerine değinmiştir. Bu atölye çalışmasıyla ilgili detaylara 
http://networkedblogs.com/79Rle adresinden, Kongreyle ilgili çeşitli video ve görsellere ise www.civicus.org 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Sosyal Girişimcilik Seminerleri, 21-22 Eylül 2010, Ankara 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), British Council destek ve işbirliğiyle 2010 yılı boyunca ülkemizde 
sosyal girişimlerin ve sosyal girişimciliğin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi ve bu konuda lobi ve 
farkındalık yaratılması amacıyla Sosyal Girişimcilik Projesi yürütmektedir. Bu proje ile, sosyal bir misyonu 
bulunan bireysel girişimciler ve STK’lara girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılık yolu ile toplumsal değişime 
olumlu katkıda bulunmalarını sağlamak için bir platform oluşturulması; ilgili paydaşlar arasında sosyal girişim 
modellerinin tanıtılması ve yaygınlaşmasının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda  21 Eylül 2010 
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Salı günü özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine yönelik, 22 Eylül Çarşamba günü ise kamu temsilcilerine 
yönelik birer günlük seminerler düzenlenecektir. Seminerlere İngiltere’den bir uzman da katılarak 
tecrübelerini paylaşacaktır. Seminerler süresince Türkçe-İngilizce tercüme hizmeti sağlanacaktır. Toplantıya 
ilgi duyan sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerinin en geç 15 Eylül 2010 Çarşamba gününe kadar 
derya@tusev.org.tr adresine iletişim bilgileri (isim, kurum, ünvan, tel, e-mail)  ile birlikte seminere neden 
katılmak istediklerine dair açıklamayı e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Başvurular değerlendirilerek 
17 Eylül Cuma günü yanıtlanacaktır.   
 
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, vizyonel, 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 
 
Arı Hareketi “5. Uluslararası Kadın Konferansı”, 2 Eylül 2010, İstanbul  
ARI Hareketi 2006’dan beri İsveçli, Alman ve ABD’den yabancı ortak kuruluşlarla düzenlediği kadın 
çalışmaları konferanslarının beşincisini “İnsan hakları bazında kadını korumak ve genç kadınların toplumsal 
liderliği” temasıyla ABD Merkezli Northwestern Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 
kurucu vakfı olan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı ile birlikte 2 Eylül 2010 günü İstanbul Hilton Oteli’nde 
gerçekleştirecektir. Konferansta yeralan üç panelden birincisi, kadınlara yönelik bir tehdit olarak sigara ve 
bunun etkileri hakkında olacaktır. İkinci panelde gündemde olan anayasa değişiklikleri tartışılacak ve kadın 
hareketinin deneyimleri ışığında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık Türkiye’de nasıl uygulanabilir sorusuna 
yanıt aranacaktır. Üçüncü  panelde ise Türkiye’de kadınların toplumsal hayattaki liderliği ve bu yöndeki 
tecrübeleri konuşulacaktır. Siyasi alanda, sivil toplumda, medyada ve iş dünyasında kadınların liderlik 
becerilerinin geliştirilmesi için ne yapılması gerektiği, genç kadınların toplumsal katılımı önündeki psikolojik 
ve yapısal engeller siyaset, iş dünyası, medya ve sivil toplum alanından genç kadınların katılımıyla 
tartışılacaktır. Detaylı bilgi ve katılım için: www.ari.org.tr  
 
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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