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Yasal Haberler  
 
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 
Kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve 
esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen “Kalkınma Ajansları Proje ve 
Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”; kalkınma ajansları tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına, 
sivil toplum kuruluşlarına ve diğer gerçek veya tüzel kişilere sağlanacak mali ve teknik 
destekler ile bunların yönetimi, kullandırılması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
denetimine ilişkin usul ve esasları kapsayan bir metindir. 
Yönetmelik metnine 08.11.2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazeteden veya 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/
11/20081108.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/11/20081108.htm 
linkinden ulaşabilirsiniz. 
 
Vakıflar Meclisi Seçim Süreci 
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 28.12.2008 tarihinde Ankara’da 
yapılacak olan üye seçimiyle ilgili olarak; Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formunun Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne teslim süresi 13 Aralık 2008 tarihine kadar uzatılmıştır. Temsilci listesi ve 
meclis üye seçilme şartlarını taşıyan adayların listesi ise 19 Aralık 2008 tarihinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. 
 
20 Kasım 2008, Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu’nda Yeni Vakıflara İlişkin 
Değişiklikler ve Uygulama Paneli, İstanbul 
20 Kasım 2008 Çarşamba günü saat 14:00’te Bahçeşehir Üniversitesi ve Türkiye Ekonomik 
Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliğinde Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar 
Kanunu’nda Yeni Vakıflara İlişkin Değişiklikler ve Uygulama konulu bir panel 
düzenlenmiştir.  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Can 
Tuncay tarafından yönetilen panelde yeni vakıflara ilişkin yeni hükümleri ile uygulamayı 
öngören yönetmelik ve yeni vakıflarda iç denetim ve vakıf yöneticilerinin sorumluluğu 
konularında sunumlar yapılmıştır. 
 
Sektörden Haberler  
 
AB İlerleme Raporunda Sivil Toplumu İlgilendiren Maddeler  
AB kurumlarının Türkiye’nin üyelik sürecini izleyerek hazırladığı 2008 İlerleme Raporu 5 Kasım 
2008’de açıklanmıştır. Yeni Vakıflar Kanunu ve devlet-sivil toplum ilişkilerinin gelişiminin de 
değerlendirildiği raporda, başta örgütlenme özgürlüğü olmak üzere pek çok başlıkta sivil 
topluma yer verilmiştir. Ulusal Program örneğinde olduğu gibi Devlet kurumlarının STK’lara 
daha sık danışma eğiliminde olmasının olumlu bir gelişme olduğu, ancak bu ilişkiyi tanımlayan 
davranış kuralları veya mevzuatın yokluğunun ilişkilerin sürekli ve kalıcı olmasının önünde 
engel teşkil ettiği belirtilmiştir. AB İlerleme Raporunun sivil toplumu ilgilendiren maddeleriyle 
ilgili TÜSEV tarafından hazırlanan bilgi notuna 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=374 adresinden ulaşabilir, raporun tamamını 
Türkçe olarak http://www.abgs.gov.tr/index.php?l=1&p=41014 adresinde bulabilirsiniz. 
 
WINGS 2008 Sosyal Yatırım Vakıfları Küresel Durum Raporu 
Sosyal yatırım vakıfları hakkında küresel düzeyde son araştırma 140 bağışçı kuruluş ve sosyal 
yatırım vakfı destek merkezini bir araya getiren Worldwide Initiatives for Grantmaker Support 
(WINGS) tarafından yayımlandı. Eleanor W. Sacks’ın hazırladığı rapora göre sosyal yatırım 
girişimleri tüm dünyada güçlü olmakla birlikte; sosyal yatırım vakıflarının hem sayıları, hem de 
hizmet ettikleri bölgede yarattıkları etki artmaya devam  etmektedir. Raporun bazı önemli 
bulgularına göre dünyada 51 ülkede 1400’den fazla sosyal yatırım vakfı bulunmaktadır.  Bu 
ülkeler dışındaki dört ülkede sosyal yatırım vakfı kurulması için girişimler sürmektedir. 
2005’ten beri sosyal yatırım vakfı sayısında ise %21 artış yaşanmıştır. ABD dışındaki tüm 
sosyal yatırım vakıflarının sayısı ise %46 artmıştır. Ülke profillerini de içeren raporunun 
tamamına İngilizce olarak 



http://www.wingsweb.org/information/publications_community_2008_main.cfm  adresinden 
ulaşabilir, ya da CD olarak info@wingsweb.org adresinden isteyebilirsiniz. 
 
BM Demokrasi Fonu için Başvurular Devam Ediyor 
Sivil toplumun güçlendirilmesi ve demokratik süreçlere katılımın arttırılması için 2005 yılından 
beri uygulanan bir hibe programı olan BM Demokrasi Fonu (UN Democracy Fund-UNDEF) için 
başvurular 31 Aralık 2008’e kadar www.un.org/democracyfund adresinden İngilizce ve 
Fransızca olarak yapılabilecek. Daha önceki yıllarda anayasal süreçlere demokratik diyalog ve 
destek, sivil toplumun geliştirilmesi, yurttaşlık eğitimi, bilgi edinme, örgütlenme özgürlüğü ve 
şeffaflık kategorilerinde projelerin fonlandığı projede cinsiyet eşitliği ve katılımcılığı 
güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verileceği duyurulmuştur. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
“Türkiye’de Üçüncü Sektör ve Eğitim” Konferansı, 27 Kasım 2008, İstanbul  
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 27 Kasım 2008 
Perşembe günü 09.00-13.00 saatlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde Türkiye’de 
Üçüncü Sektör ve Eğitim konulu bir konferans düzenlemiştir. Kadir Has Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Can Has ile TÜSEV Yönetim Kurulu Başkanı ve ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün 
Ergüder’in yaptıkları açılış konuşmalarıyla başlayan etkinliğin hedefi, eğitimi destekleyen sivil 
toplum kuruluşlarıyla; misyonunu eğitim aracılığıyla gerçekleştiren kuruluşlar arasında bilgi 
paylaşımını arttırmaktır. Konferansla ilgili detaylı habere www.tusev.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz. Konuşma metinleri ise en kısa sürede TÜSEV web sitesi üzerinden 
paylaşılacaktır.  
 
 
TÜSEV 15.Yıl Toplantısı, 19 Kasım 2008, Ankara 
TÜSEV’in 15inci kuruluş yıldönümü nedeniyle 19 Kasım 2008 Çarşamba günü İbrahim Çeçen 
Vakfı işbirliği ile Ankara’da vakıflarımızın yeni Vakıflar Mevzuatı ile TÜSEV’in sivil toplum ve 
hayırseverlik araştırmaları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla bir toplantı yapılmıştır. TÜSEV 
program alanlarının ve son çalışmalarının TÜSEV Genel Sekreteri Namık Ceylanoğlu tarafından 
sunulmasıyla başlayan etkinlikte, daha sonra katılımcılar yeni Vakıflar Mevzuatı konusunda 
TÜSEV Yasal Çalışmalar Proje Koordinatörü Tevfik Başak Ersen tarafından bilgilendirilmiştir. 
TÜSEV'in 2004-2006 yıllarında yürüttüğü ve 2009 yılında yenileyeceği sivil toplum 
araştırmaları ise Proje Koordinatörü Zeynep Meydanoğlu tarafından sunulmuştur. 
Toplantıya 100’e yakın vakıf temsilcisi katılırken Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Özsoy 
ve Mülhak ve Yeni Vakıflar Şube Müdürü Nevzat Ağaoğlu yeni mevzuat ve Vakıflar Meclisi 
seçimleriyle ilgili sorulara cevap vermiştir. 
 
Riksbankens Jubileumsfond İstanbul Ziyareti 
İsveç’te yerleşik bir vakıf olan Riksbankens Jubileumsfond yönetici ve çalışanları iki yılda bir 
gerçekleştirdikleri ekip toplantılarını bu yıl İstanbul’da gerçekleştirdiler. Avrupa’da sosyal 
bilimler alanındaki araştırmalara en yüksek miktarda fon sağlayan kuruluşlardan biri olan vakıf, 
aynı zamanda Avrupa Vakıflar Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir. Programları kapsamında 
TÜSEV’i de ziyaret eden vakıf yönetici ve çalışanlarna ülkemizde vakıfların tarihi ve bugün 
vakıfların faaliyet gösterdikleri genel çerçeveyle ilgili bilgi verildi. Vakıfla ilgili daha fazla bilgi 
için: http://www.rj.se/english/home  
 
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programına Başvurular Başladı  
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programına başvurular başlamıştır. Bu programa 
kadınların, gençlerin ve engellilerin toplumda eşit fırsatlara sahip olmalarını, topluma aktif 
olarak katılmalarını destekleyen ortamların yaratılmasını ve böylece toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunulmasını amaçlayan projeleriyle;  T.C. Yasalarına göre kurulmuş, Türkiye'de 
yerleşik; dernekler, vakıflar, meslek örgütleri, kooperatifler ve üniversiteler 20 Ocak 2009 
tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. 20 Kasım 2008 tarihi itibarıyla açılan programın 
başvuru şartları, süreci ve kapsamıyla ilgili detaylı bilgiye  www.sabancivakfi.org adresinden 
ulaşabilirsiniz.  



 
İzzet Baysal Vakfı Öğretmenler Günü’nde 123. Eserini Tamamladı 
İzzet Baysal Vakfı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Abant Lisesi Canip Baysal Öğrenci 
Yurdu’nun açılışını gerçekleştirmiştir. Açılışa katılan İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Baysal, vakfın  21 yılda 123’üncü eserini Bolu’ya kazandırdıkları için mutlu olduklarını 
dile getirerek “Bolulular şunu bilsinler ki; bu vakfı Bolulular yönetiyor. Biz yönetim kurulu 
olarak Bolulu üyelerimizle bu hayırları hep birlikte yönetiyoruz. Fakat vakfın devamlılığı 
Boluluların varlığında yatıyor.”  şeklinde konuşmuştur.  
 
1.Gelişim Kongresi, 21-22 Kasım 2008, İstanbul 
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı tarafından ilki “Liderlik Öğrenmektir” ana temasıyla yapılan 
Gelişim Kongresi, 21-22 Kasım tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Öğrenme temelli sorun çözme yaklaşımlarının geliştirilmesini amaçlayan etkinliğe  
spor, sanat, bilim, siyaset gibi farklı alanlarda çalışan konuşmacılar katılarak tecrübelerini 
paylaştılar. Ezbersiz eğitim, kişisel gelişim, öğrenme, problem çözme gibi konularda çalışan 
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı hakkında detaylı bilgiye www.beyaznokta.org.tr adresinden, kongre 
hakkında bilgiye ise www.gelisimkongresi.org adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

 

 
TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 

 


