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Yasal Haberler  
 
Vakıflar Yönetmeliği 
27.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 2inci 
maddesinde, Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmeliklerin altı ay 
içinde yürürlüğe konulması gerektiği belirtilmektedir. Bu süre 27.08.2008 tarihinde 
dolmuş fakat yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir.Yine 
aynı madde uyarınca, bu yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut düzenlemelerin yeni 
Vakıflar Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Bu 
duruma ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü 2008/1 sayılı Genelgesi ile açıklık 
kazandırmıştır. Yönetmeliklerin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 
 
Sektörden Haberler  
 
Türkiye Afrika Sivil Toplum Kuruluşları Forumu 
14-16 Ağustos 2008 tarihleri arasında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) 
tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika STK Forumu, 44 Afrika ülkesinden 100’e yakın 
kuruluşu Türkiye’den STK temsilcileriyle buluşturdu. Ekonomi, ticaret, eğitim, sağlık, 
insan hakları, demokrasi ve çevre gibi bir çok konunun tartışıldığı bu forumun sonunda 
hazırlanan bildiride, Türk ve Afrika STK’larının işbirliği içinde hareket etmelerinin 
gerekliliği vurgulandı. Bu amacı gerçekleştirmek için izlenecek yol, STK’lar arasında etkili 
bir iletişim ağı kurmak ve bir Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ve İşbirliği Platformu 
kurarak deneyimleri paylaşmak olarak belirlendi. Forum sonucunda hazırlanan bildirinin 
tam metnine http://www.tasam.org/pdf/afr_stk_tr.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz. 
 
Sivil Toplum Odaklı bir Basın Kuruluşu: IPS  
1964 yılında “sessizlerin sesini duyurmak” amacıyla kurulan Inter Press Service (IPS), 
gelişmekte olan ülkelerle ilgili medya yayınını arttırarak uluslararası düzende karşılıklı 
anlayış ve sorumluluk gibi değerleri yaymaya çalışmaktadır. Kuruluş, yerel topluluklar 
hakkında haberler yayınlayarak küçük grupların taleplerine dikkat çekmeyi, habercilere 
ve medya kuruluşlarına destek vererek sivil toplumu geliştirmeyi ve bunların sonucunda 
ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilgi ağı oluşturarak değişim ve gelişim için ortak bir 
çalışma alanı yaratmayı hedeflemektedir. Geçtiğimiz aylarda Mütevelli Heyeti’ni seçen 
IPS’nin yeni Mütevelli Heyeti’nde IPS’nin kurucusu Roberto Savio’nun yanı sıra, Birleşmiş 
Milletler eski genel sekreterleri Kofi Annan ve Boutros Boutros-Ghali, eski 
cumhurbaşkanları Mario Soares (Portekiz) ve Martti Ahtisaari (Finlandiya) ve eski 
başbakanlar Toshiki Kaifu (Japonya) ve Inder Kumar Gujral (Hindistan) bulunuyor. IPS 
ile ilgili bilgi ve yayınlanan yerel haberlere www.ips.org adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Filantropi Üzerine Yeni bir Bakış Açısı İçin 
1976 yılında ABD’de çok sayıda sivil toplum liderinin filantropiye yeni bir perspektif 
kazandırmak hedefiyle özel bir girişim olarak kurduğu  National Committe for Responsive 
Philanthropy(NCRP) araştırma ve savunuculuk yoluyla sivil toplum ve filantropinin 
geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren bir kuruluştur. NRCP’nin şeffaflık, 
hesapverebilirlik, iyi örnekler gibi alanlarda yürüttüğü çeşitli araştırmalarına İngilizce 
olarak http://www.ncrp.org/publications adresinden ulaşabilir ve ücretsiz olarak 
indirebilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Gönülden Ödüller 2008 için Başvurular Başladı  
Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD), Gönülden Ödüller ile özel sektördeki gönüllülük 
çalışmalarını ve bu alandaki başarıları desteklemeyi, toplumda fark yaratan iyi örnekleri 
ödüllendirmeyi ve özel sektörde gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı 
hedefliyor. Yarışmada bu yıl, en başarılı gönüllülük programı, en başarılı gönüllülük 



projesi ve en yaratıcı gönüllülük projesi olmak üzere üç üç kategorinin yanı sıra bir de 
PERYÖN – Türkiye Personel Yönetimi Derneği Özel ödülü de bulunuyor. Son başvuru 
tarihinin 26 Eylül olduğu Gönülden Ödüller 2008 hakkında detaylı bilgi için: 
http://www.osgd.org/?pid=860  
 
ENKA Kültür Sanat 20. Yılını Kutluyor 
1988 yılında Enka Vakfı tarafından kurulduğundan beri kültür ve sanatın gelişimine 
destek veren ve geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleyen Enka Kültür Sanat bu yıl 20. 
yılını kutluyor. Kuruluş amacı Enka çalışanları, sporcular, eğitimciler ve çevre halkını 
sanatla buluşturmak ve sanata ve sanatçıya her türlü desteği sağlamak olan vakıf, sahip 
olduğu açık hava tiyatrosu, oditoryum ve sanat galerisi ile sanata hizmet etmeye devam 
etmektedir. Enka Kültür Sanat’ın 20 yılda düzenlediği etkinlikler, desteklediği sanat 
olayları ve 21. yıl programıyla ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.enkasanat.org 
 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Etkinlikleri 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın her yıl ücretsiz olarak düzenlediği Cerebral Palsy 
Sempozyumu’nun sekizincisi bu yıl 10 Ekim 2008’de Metin Sabancı Spastik Çocuklar 
Merkezi’nde gerçekleşecek. Konu hakkında bilgi edinmek, sorunları paylaşmak ve 
çözümler üretmek amacıyla yapılan geleneksel sempozyum, bu yıl Uluslararası Cerebral 
Palsy Topluluğu (ICPS) Genel Sekreteri Anita Loring’in onuruna düzenlenecektir. 12 Ekim 
günü saat 18.00’da ise piyanist İdil Biret, vakfın “Bir El de Siz Uzatın – Sınırları Aşalım” 
kampanyasına destek vermek amacıyla Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu’nda 
konser verecektir. Bu etkinlikler ile ilgili daha detaylı bilgiye www.tscv.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. 
 


