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Yasal Haberler 
 
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve 
Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım  
Çalışanlarına veya üyelerine emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, 
tüzel kişiliğe haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik 
birikimler veya taahhüt tutarları, kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine 
veya yıllık gelir sigortasına aktarılabilecek. 19 Temmuz 2008 tarih ve 26941 Sayılı Resmi 
Gazete’de Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan ve 9 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan yönetmeliğe göre, tanımlanmış katkı veya tanımlanmış fayda esasının veya 
bunların her ikisinin özelliklerini taşıyan emeklilik taahhüt planlarından aktarım 
yapılabilecektir. Haberin devamına buradan ulaşabilirsiniz.   
Güncellenen Vakıf ve Dernekleri İlgilendiren Mevzuat Tablosu için tıklayınız. 
 
Yeni Vakıflar Kanunuyla ilgili Anketimizin Sonuçları  
TÜSEV web sitesinde 232 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve “Yeni Vakıflar Kanunu’nun  
sorunlarınızı çözeceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttiğimiz anketin sonuçlarına 
göre ankete katılanların %42’si soruya evet cevabını verdi. %58’i ise hayır oyu vererek 
kanunun sorunları çözemeyeceğini düşündüğünü ifade etti. 31 Temmuz 2008 itibarıyla 
yeni anketimizle vakıflarda üyeliğin serbest bırakılmasının nasıl değerlendirildiği 
sorularak kamuoyunun  bu güncel gelişme ile ilgili görüşleri alınacaktır. Konu hakkında 
görüşünüzü paylaşmak için TÜSEV web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
  
Sektörden Haberler  
 
ISTR Uluslararası Konferansı, 9-12 Temmuz 2008, Barcelona  
Barselona Üniversitesi İşletme Fakültesi ev sahipliğinde 9-12 Temmuz 2008 tarihleri 
arasında gerçekleşen 8. International Society for Third Sector Research (ISTR) ve 2. 
EMES (European Research Network) Konferansları sivil toplum, filantropi, gönüllülük ve 
üçüncü sektör üzerine araştırma yapan 650’yi aşkın akademisyen, öğrenci, bağımsız 
araştırmacı ve sahadan uzmanı biraraya getirmiştir.  “Üçüncü Sektör ve Sürdürülebilir 
Sosyal Değişim: Yeni Ufuklar” teması altında toplanan Konferans’ta sunulan 360’dan 
fazla makale üzerinden sivil toplum kuruluşlarının iç dinamikleri, dış aktörler ve diğer 
sektörlerle ilişkileri, bu ilişkileri yönlendiren yasal mevzuat ve sosyo-ekonomik koşullar 
tartışılmıştır. TÜSEV ise “Akdeniz’de Vatandaş Katılımı”, “Akdeniz’de Gençlik ve Sosyal 
Girişimcilik” ve “Türkiye ve Mısır’da Sosyal Yatırım Vakfıları” başlıklı oturumlarda 
sunumlar yapmıştır. Konferans ve ISTR ile ilgili daha detaylı bilgiye İngilizce olarak 
http://www.istr.org/conferences/barcelona/index.htm adresinden ulaşabilirsiniz. 

BoardSource: STK Yöneticileri için Önemli bir Kaynak 
Sivil toplum kuruluşlarının yönetim organlarını güçlendirerek kapasitelerini geliştirmeyi 
hedefleyen ABD merkezli bir araştırma ve eğitim kuruluşu olan BoardSource web 
sitesinden ulaşılabilen Bilgi Merkezi ile STK yöneticilerine yönetişimden fon geliştirmeye  
kadar pek çok konuda İngilizce kaynak sağlamaktadır. Çok sayıda makale ve rapora 
ulaşabileceğiniz ve online kitapları indirebileceğiniz bir kaynak olan Boardsource STK 
yöneticileri dışında gönüllüler ve sektörle ilgili bilgi edinmek isteyenlere de yardımcı 
olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sektörle ilgili sıkça sorulan soruları biraraya getirmenin 
yanında STK yönetimiyle ilgili interaktif olarak soru sorabilme imkanı da bulunmaktadır. 
Daha fazla bilgi için: www.boardsource.org  
 
Sivil Toplum Veritabanları Mercek Altında 
Türkiye’de TÜSEV Bilgi Bankası, Tarih Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen STK Rehberi ve 
Sivil toplum Geliştirme Merkezi(STGM) Veritabanı gibi örnekleri bulunan, uluslararası 
düzeyde ise sivil toplum kuruluşlarının amaç, yapı ve yönetimleri gibi konularda kapsamlı 
ve güncel bir veritabanı oluşturmaya yönelik bir veritabanı olan Guidestar, Marianna 
Török’ün “Opportunities and Limitations of Voluntary CSO Reporting” adlı makalesinde 
değerlendirilmekte ve STK’lar ile ilgili uluslararası bir veritabanı oluşturma girişiminin 
ortaya çıkardığı fırsatlar ve zorluklara değinilmektedir. Makalede, ulusal veritabanlarını 



Guidestar modeline uygun hale getirmeyi amaçlayan ülkelerin önüne çıkan en büyük 
engeller bir çok ülkede STK’lar ile ilgili hukuki raporların paylaşımını zorunlu kılan yasal 
bir çerçeve bulunmaması, dolayısıyla kurumsal şaffaflığın sağlanamaması ve STK’lar 
hakkında bilgiye erişebilirliğin kolaylaşmasına yönelik çalışmanın büyük ölçüde 
kurumların gönüllü katkılarına bağlı kalması olarak belirtilmiştir. Török, Almanya, Filistin 
ve Macaristan’da STK raporlarının yayınlanması konusunda ortaya çıkan sorunları 
değerlendirerek, her ülkenin kendisine has problemleri olması nedeniyle bu ortak 
veritabanının geliştirilmesine yönelik en büyük adımın ise  kurumların sorumluluk 
bilincine sahip ve şeffaflık ilkesinine sadık olmaları sayesinde atılabileceğini 
savunmaktadır. Török’ün araştırması ile ilgili detayları 
http://www.civicusbeta.org/media/Opportunities-Limitations-Voluntary-CSO-
Reporting.pdf adresinde bulabilirsiniz. 
 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
AÇEV Tarihçesi Kitap Haline Getirildi 
1993 yılında kurulduğundan beri Türkiye’de erken çocukluk dönemindeki çocuklara 
eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Anne Çocuk Eğitim Vakfı 15 yılını geride 
bırakırken, vakfın kurucu üyelerinden Prof.Dr.Sevda Bekman, AÇEV’in tarihçesini bir 
kitap haline getirmiştir. “Yıllar İçinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı Çok Bakışlı Bir Anlatı” adlı 
kitabında Sevda Bekman kitabında, AÇEV tarihi boyunca alınan kararları, edinilen 
tecrübeleri ve yaşananları detaylı bir şekilde okuyucu ile paylaşmaktadır. Kitap, AÇEV’in 
15 yıldaki kurumsal gelişimi, projeleri ve faaliyetlerini anlatan bir belge olmasının yanı 
sıra Türkiye’deki bir sivil toplum kuruluşunun varoluş tecrübesini de yansıtmaktadır. İdil 
Türkmenoğlu’nun kitap hakkında yazmış olduğu köşe yazısını okumak ve kitap hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için: 
http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=HaberDetay&Kategori=ik&ArticleID=876
872&Date=16.06.2008  
 
TABA Genel Kurul toplantısı yapıldı 
Türk-Amerikan İşadamları Derneği’nin(TABA/Amcham) Olağan Genel Kurul toplantısında 
Uğur Terzioğlu yeniden genel başkanlığa seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Alican 
Ulusoy, Fatih Erdem, Muzaffer Arslan, Nilgün Yamaner, Attilla Yerlikaya, Burcu akdan, 
Barry Kartal, Mehmet Sever, Beşir Ustaoğlu, Sabri Yiğit, Ahmet Taçyıldız, Tamer 
Bozoklar, Mehmet Evyap, Ahmet Saim Tınarlı, Cenk Cesur, Tayfun Çataltepe, Erhan 
Atay, Tuncay Teksöz, Selim Akbaş, Jean Sebastian Kling, Hüseyin Azmi Tulpar, Güran 
Eskişar, Cem Birdinç, Hasan Surözü, Alp Gürdil, Recep Atakaş, Süleyman Karabucak, 
İlkem Şahin, Kaan Ünver, Nuri Erçetin ve Mustafa Sözen seçildi. 
 
14. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali, 30 Haziran-5 Temmuz, 
Alaçatı 
Devlet Tiyatroları ve Opera Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) tarafından Alaçatı Belediyesi 
işbirliğiyle 30 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiren 14. Uluslararası Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları Festivali 4 yerli 3 yabancı grubun katılımı ile Alaçatı’da 
düzenlenmiştir. Tiyatronun uluslararası sınırları kaldıracağına ve değişik kültürlerden 
insanlar arasında olumlu ilişkiler kuracağı inancıyla düzenlenen festival değişik sosyal ve 
kültürel bakış açılarına sahip “genç” insanlar arasında bilgi ve deneyim alışverişini 
sağlamayı amaçlamaktadır. TOBAV’ın Haziran ayında dördüncüsünü Ordu’da düzenlediği 
uluslararası çocuk ve gençlik festivali ise 14 farklı grubun katılımıyla Haziran ayında 
gerçekleştirmiştir. TOBAV ve tiyatro festivalleriyle ilgili daha geniş bilgiye 
www.tobavnet.org adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 

 


