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Vakıflar Yönetmeliği 
27.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici ikinci 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. 
 
AB Ülkelerinde Sınır Ötesi Bağışlarla İlgili Son Gelişmeler  
Avrupa Birliği ülkelerinin büyük kısmında başta vakıflar olmak üzere uluslararası kuruluşların 
ve özel bağışçıların yaptıkları sınır ötesi(cross-border) bağışların önündeki mali engeller 
tartışılmaya devam ediyor. Bir yandan sınır ötesi bağışçılık yaygınlaşırken, diğer yandan hem 
ulusal düzeyde, hem de AB düzeyinde mali çerçevenin iyileştirilmesi konusunda olumlu 
gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili iki makaleye İngilizce olarak EFC Effect dergisinin son 
sayısından ulaşabilirsiniz. 
http://www.efc.be/ftp/public/Communications/EFFECT/Summer2008/effectsummer08_diversit
y.pdf 
 
Sektörden Haberler  
 
The European Civic Days, 4-6 Eylül 2008, La Rochelle 
AB bünyesinde, aktif Avrupa vatandaşlığını teşvik etmek amacıyla bir gençlik ağı olarak kurulan 
ve 21 ülkeden 85 kuruluşun üyesi olduğu The European Civic Forum, Avrupa ölçeğinde 
vatandaş katılımını tartışmak amacıyla 850 sivil toplum kuruluşu liderini Fransa’nın La Rochelle 
kentinde biraraya getirdi. Aktif Avrupa Vatandaşlığı ile Hareketlilik, Diyalog ve Katılım 
başlığı altında gerçekleşen etkinlikte tartışmalarda sivil toplumun Avrupa vatandaş diyaloğunun 
geliştirilmesindeki rolü ana tartışma konusunu oluşturdu. The European Civic Forum ve 
gelecekteki diğer etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için www.forumciviqueeuropeen.org  
 
Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Diyaloğu Kapsamında Yeni bir Program: P2P  
2008’de başlanan yeni Sivil Toplum Diyaloğu çerçevesinde aday ve potansiyel aday ülkelere 
yönelik grup ziyareti temelli yeni bir program olan People to People(P2P) Avrupa Komisyonu 
Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi(TAIEX) tarafından uygulanmaya başlandı. Sivil toplumu 
güçlendirmek ve bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde aktif bir sivil toplumu teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen programın konusu Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenirken 
katılımcılar ilgili ülkelerdeki Avrupa Komisyonu Delegasyonu’nun yardımıyla belirlenecek. 2008 
yılı boyunca pilot uygulama yapılırken, 2 milyon avro bütçeli program iki yıl süreyle 
uygulanacak. Programla ilgili daha geniş bilgiye http://taiex.ec.europa.eu/P2P-Programme 
adresinden ulaşılabilir. 
 
ECAS Konferansı, 29-30 Eylül 2008, Zadar 
European Citizen Action Service(ECAS) daha önce Nisan ayında Ljublijana’da düzenlediği 
“Avrupa’da Sivil Toplum Hareketini Güçlendirme” başlıklı toplantısının bir devamı olarak  Sivil 
Toplum AB ve Bölge Ülkeleriyle Buluşuyor başlıklı konferansı 29-30 Eylül tarihlerinde 
Hırvatistan’ın Zadar kentinde gerçekleştirecek. Sivil toplumun geliştirilmesi için tutarlı ve 
eşgüdümlü bir strateji geliştirilmesi ile sivil toplumun AB strateji ve programlarını ulusal 
düzeyde uygulaması ve degerlendirmesi amaçlarını taşıyan konferans Ljublijana 
Deklarasyonu’ndan sonra atılan adımları değerlendirmeyi de amaçlıyor. Konferansla ilgili 
detaylı bilgi için tıklayınız. 



TÜSEV’in Yeni Katıldığı Uluslararası Kuruluşlar 
Donors and Foundations’ Networks in Europe (DAFNE) 
2006’da EFC bünyesinde bir ağ olarak kurulan DAFNE Avrupa’daki bağışçı kuruluş ve vakıfları 
bir araya getirmeyi ve ulusal düzeyde vakıflar ve diğer hibe veren kuruluşlara hizmet vermeyi 
amaçlamaktadır. http://www.dafne-online.eu  
 
Affinity Group of National Associations (AGNA) 
CIVICUS(Worldwide Alliance for Citizen Participation) bünyesinde 2004 yılında kurulmuş olan 
AGNA (The Affinity Group of National Associations) 55 ülkenin ulusal çatı kuruluşlarını bir araya 
getiren bir oluşumdur. AGNA’nın amacı ulusal çatı kuruluşları arasında bilgi ve tecrübe 
paylaşımı sağlanması ile ortak fırsat ve sorunların belirlenmesi ve tartışılmasını sağlamaktır. 
www.civicusbeta.org/csn/agna  
 
Global Partner Network (GPN) 
Dünyanın 65 ülkesinden 120 kuruluşun katıldığı Global Partner Network(GPN), İngiltere’de 
yerleşik Business in the Community (BITC) tarafından uluslararası düzeyde kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleri yürütebilecek paydaşları bir araya getirme amacını taşımaktadır.  
http://www.bitc.org.uk/what_we_do/where_we_work/internationally/global_network  
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Uluslararası Gençlik Müzik Örgütü Genel Kurulu Ankara’da Yapıldı 
Dünyanın en büyük ve önemli gençlik ve müzik organizasyonu olan Uluslararası Gençlik Müzik 
Örgütü’nün (Jeunesses Musicales International) 63. Genel Kurulu 3-6 Eylül 2008 tarihleri 
arasında Sevda Cenap And Vakfı ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşti. Etiyopya’dan Kanada’ya 
dünyanın pek çok bölgesindeki gençlik müzik örgütleri yöneticilerini ülkemize getiren toplantı 
Kültürlerin buluşma noktası: Türkiye teması altında yapıldı. Gençlik sorunlarının müzik 
yoluyla nasıl çözülebileceğinin tartışıldığı konferans süresince Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın 
müziğe ulaşması zor çocuklarla yürüttüğü toplumsal çalışmalar da bir iyi örnek olarak 
paylaşıldı. Jeunesses Musicales ve Sevda Cenap And Vakfı hakkında daha fazla bilgi için: 
www.andmuzikvakfi.com  
 
Elginkan Vakfı E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi Açıldı  
Elginkan Vakfı tarafından İstanbul Maltepe’de yaptırılan 40 derslikli ve bin 200 öğrenci 
kapasiteli “E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi’nin açılışı 12 Eylül 2008 günü Millî Eğitim Bakanı Doç. 
Dr. Hüseyin Çelik’in de katılımıyla gerçekleşti. Elginkan Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na 
devrettiği okul sayısı böylece 4’e çıkarken Çelik, 2001 yılında yaşanan ekonomik krize rağmen 
eğitime yapılan büyük katkıyı vurgulayarak varlıklı insanlara eğitime sağladıkları 2.5 
katrilyonluk yatırımdan dolayı teşekkür etti. Elginkan Vakfı’yla ilgili daha fazla bilgi için: 
www.elginkanvakfi.org.tr  
 
2008 Küresel Paydaşlar Toplantısı TEGV Ev Sahipliğinde Düzenlendi  
Uluslararası Gençlik Vakfı’nın (International Youth Foundation-IYF) gençlik kuruluşları, 
uluslararası şirketler, devlet kuruluşları gibi gençlerin gelişimi konusunda çalışan çeşitli 
paydaşları bir araya getirdiği 2008 Küresel Paydaşlar Toplantısı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı ev sahipliğinde 20-22 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. 42 ülkeden 100’ü aşkın 
uzmanın katıldığı Bilginin Paylaşımı: Yenilikçiliğin Gelişimi temalı toplantıya Nokia, 
Microsoft, Samsung, USAID, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi gençlere 
yönelik programlara destek veren dünya çapında kuruluşların ve uluslararası kurumların üst 
düzey temsilcileri de katıldı. IYF ve Küresel Paydaşlar Toplantısı hakkında daha fazla bilgi için: 
www.iyfnet.org  
 
28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü 
Umut Vakfı, her yıl ortalama 3 bin kişinin hayatına mal olan bireysel silahlanmaya karşı olan ve 
tepki duyanları, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde saat 12:00’de  Taksim Meydanı’nda 
başlayacak Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü’ne çağırıyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek 
yürüyüşte ayrıca Bireysel Silahsızlanma Günü Ödülleri sahiplerini bulacak. Bu yıl İstanbul 
Valiliği, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri’nin işbirliği ve Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü’nde yerel yönetimlerin bireysel silahlanmaya ilişkin 
yaklaşımları ve gerçekleştirecekleri projeler tanıtılacak ve Teneke Trampet grubu bir konser 
verecek. Detaylı bilgi için: www.umut.org.tr   

 

TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 


