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Vakıflar Yönetmeliği Çalışmaları 
27 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu’nun tamamlayıcısı olan ve 
vakıflarımızın iş ve işlemlerinde izlenecek kuralları tanımlayacak Vakıflar Yönetmeliği 
çalışmaları devam etmektedir. Yönetmeliğin en kısa sürede tamamlanarak yürürlüğe girmesi 
beklenmektedir.  
 
Avrupa Vakıflar Kanunu Taslağı 
Avrupa Birliği’nde vakıfların artan talepleri doğrultusunda önemli bir yasal ihtiyaç haline gelen 
Avrupa Vakıflar Kanun Taslağı, EFC liderliğinde uzun yıllar süren çalışmalar sonucu 
tamamlanarak yayınlanmıştır. Kanun Taslağı gittikçe artan uluslararası işbirliği veya faaliyetler 
ile bunlar sonucunda oluşan yeni eğilimler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu kanunla 
vakıfçılığın ortak sorunlarına daha etkili çözümler bulunması amaçlanmaktadır. 
Avrupa Vakıflar Kanunu İngilizce taslak metnine 
http://www.efc.be/projects/eu/legal/efcefs.htm linkinden ulaşabilirsiniz. 
 
ECAS Yayınları 
1990 yılında Brüksel’de bireyler ve sivil toplum kuruluşlarına lobicilik, fon geliştirme ve Avrupa 
vatandaşlık haklarının savunulması konularında danışmanlık sağlamak ve Avrupa Birliği 
kurumlarında seslerini duyurmalarını sağlamak amacıyla kurulan Avrupa Vatandaş Eylem 
Hizmeti(ECAS-Europaen Citizen Action Service) web sitesi üzerinden yayınlarının büyük 
kısmını ilgilenenlere ücretsiz olarak ulaştırmaktadır. Bu İngilizce yayınlara ulaşmak ve ECAS 
hakkında daha fazla bilgi için: www.ecas.org  

Sektörden Haberler  

Türkiye’nin İlk  Sosyal Yatırım Vakfı Bolu’da Kuruldu 
Türkiye’nin sosyal yatırım fonu modelinde işleyecek ilk vakfı olan Bolu Bağışçılar Vakfı kuruldu. 
Kuruluş çalışmaları Aralık 2006’dan beri TÜSEV danışmanlığında devam eden ve Haldun 
Taşman, Ahmet Baysal, Şerafettin Erbayram gibi pek çok  Bolulu işadamı ve hayırseverin 
kurucular arasında bulunduğu vakıf dünyanın pek çok ülkesine hızla yayılan sosyal yatırım 
fonu modelinin ülkemizdeki öncüsü olacaktır. Yerel düzeyde faaliyet göstererek birey ve 
kurumlardan fon toplayıp, bu kaynakları hibe olarak uygun sivil toplum kuruluşlarına dağıtan 
sosyal yatırım vakıfları tek bir bağışçı tarafından kurulması masraflı, idaresi ise zahmetli olan 
vakıfların aksine bağışların idaresini mümkün olan en esnek, masrafsız ve kolay hale 
getirmektedir. Sosyal yatırım kavramı ve sosyal yatırım fonu vakıflarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye 
http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=77 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Taşman Fonu, Turkish Philanthropic Fund ve Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucusu Haldun 
Taşman’a Onur Madalyası  
Taşman Fonu, Turkish Philanthropic Fund kurucusu ve Bolu Bağışçılar Vakfı kurucularından 
Haldun Taşman’a “Ellis Adası Onur Madalyası” verildi. Her yıl içinde bulundukları ve geldikleri 
topluma yaptığı değerli katkılardan ötürü 100 kişiye verilen ödülü alanlar arasında eski ABD 
Başkanları, Nobel Ödülü sahipleri, iş ve sanat dünyasının önde gelenleri bulunuyor. Bu sene 
 ödüle layık görülen 100 birey arasında Türk asıllı Amerikalı işadamı ve filantropist Haldun 
Taşman ile Dr. Mehmet Öz bulunuyor.  



 
EFC 2008 Konferansı için Kayıtlar Kapandı 
Bu yıl TÜSEV ev sahipliğinde İstanbul’da 29-31 Mayıs 2008 tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa 
Vakıflar Merkezi(EFC-European Foundation Centre) 19.Genel Kurul ve Konferansı’na kayıtlar 
yoğun ilgi nedeniyle Nisan ayı ortasında kapanmıştır. Üç gün sürecek konferans için dünyanın 
en büyük vakıflarının temsilcileri İstanbul’a gelecek ve otuz ayrı panelde dünya vakıfçılığını 
konuşacaklar.  
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan etkinliğe Bertelsmann Stiftung, Fondation de France, 
Carnegie Vakfı, Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı gibi dünyaca ünlü 650’yi aşkın vakıf temsilcisinin 
katılacak. Vakıflarda Yaratıcılığı Özendirmek temasının işleneceği etkinlikte; vakıfların 
sosyal, kültürel ve bilimsel alanda değişimi teşvik edecek öncüler haline gelebilmeleri 
hedeflenmektedir. 
 
EFC 2008 Konferansı Kapsamında Düzenlenen Türkiye'ye İlişkin Ön Oturumlar  
EFC 2008 Konferansı kapsamında, Türkiye’yi yakından ilgilendiren aşağıdaki iki ön oturum 
düzenlenmektedir. İlgilenen kişilerin zeynep@tusev.org.tr adresine adı, soyadı, kurumu ve 
irtibat bilgilerini göndererek kayıt yaptırması gerekmektedir.     
 
Yerel Misyon, Küresel Vizyon: 21. Yüzyılda Sosyal Yatırım Vakıfları  
Tarih: 28.05.2008 
Saat : 08.30-11.30 
Yer  : Swissotel, Maçka   
 
Konferans kapsamında Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan ve ilk örneğini geçen ay Bolu’da 
kurulan sosyal yatırım vakıflarına (community foundations) ilişkin bir oturum 
düzenlenmektedir. Bu oturumda küresel sosyal yatırım vakfı uygulamalarına uluslararası bir 
perspektiften yaklaşılacak ve bu vakıf modelinin gelecekte filantropinin gelişimini nasıl 
etkileyeceğini tartışacaktır. Oturumun ev sahipliğini dünyada sosyal yatırım vakıflarının 
kapasitesinin gelişmesine büyük destek veren Almanya’da yerleşik Bertesmann Stiftung ve 
Türkiye’deki ilk sosyal yatırım vakıflarının kurulmasını teşvik eden Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı 
üstlenmektedir.  
 
Vize Konusu ve Kişilerin Serbest Dolaşımı : Türkiye’ye gerçekten bir AB aday ülkesi 
gibi davranılıyor mu? 
Tarih: 28.05.2008 
Saat : 08.30-11.30 
Yer   : Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Sabancı Üniversitesi İletişim Merkezi, Karaköy  
 
Avrupa Birliği genelinde kişilerin serbest dolaşımı alanında başarılı çalışmalar yürüten ve 
önemli raporlar hazırlayan ECAS’ın (European Citizen Action Service) ev sahipliğinde 
gerçekleştirilecek bu oturumda; Avrupa Adalet Divanı’nın son kararları ışığında vize konusu ve 
Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunlar ele alınacaktır. Oturum kapsamında ayrıca Türkiye-
AB ilişkilerindeki son durum ile ilgili güncel bilgiler aktarılacaktır. Bunun yanı sıra, kişilerin 
serbest dolaşımında karşılaşılan doğrudan ve dolaylı engellerin kaldırılması için Türkiye’de ve 
AB’de  sivil toplumun yapabilecekleri detaylı olarak tartışılacaktır. Oturumda, İktisadi Kalkınma 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu temsilcisi 
ve ECAS Başkanı Tony Venables konuşmacı olarak yer alacaktır.  
 
Foundation Center Vakıf Araştırması Sonuçları Açıklandı 
Üçüncü sektör çalışmalarında Amerika’nın önde gelen kuruluşlarından olan Foundation Center 
ABD’deki vakıf çalışmaları hakkında on senedir hazırladığı raporların sonuncusunu geçtiğimiz 
ay yayınladı. Yılda 10.000 USD ve üzeri bağış alan 1263 Amerikan vakfını kapsayan araştırma, 
ABD’deki sektör trendleri hakkında ilginç veriler ortaya koymaktadır.  Araştırmaya dahil olan 
vakıfların yaptıkları toplam bağış miktarı bir önceki yıla gore %16,4 artarak 19,1 milyar dolara 
ulaşmış ve bu rakam toplam bağışın yaklaşık yarısını oluşturmuştur. Sağlık alanındaki 
bağışların ilk defa eğitim alanındakileri geçtiği araştırmada uluslararası kalkınma, barış ve 
sağlık projelerine yapılan bağış miktarındaki %72,5’luk çok önemli artışın arkasında da 
Bill&Melinda Gates Vakfı’nın ve Warren Buffet’ın bağışlarının itici gücü vardır. Araştırmaya 
dahil olan vakıfların ABD dışındaki projelere yaptığı bağış miktarı ise 1,9 milyar doları ulaşmış 
durumdadır._Araştırmanın_ayrıntılı_raporuna_http://foundationcenter.org/gainknowledge/res
earch/pdf/fgt08highlights.pdf_adresinden ulaşabilirsiniz.   



 
ECAS Konferansı: “Avrupa’da Sivil Toplum Hareketini Güçlendirme” 
ECAS (Avrupa Vatandaş Eylem Hizmeti) tarafından 2 Nisan’da Slovenya’da düzenlenen 
“Avrupa’da Sivil Toplum Hareketini Güçlendirme” başlıklı uluslararası konferansa TÜSEV de 
katıldı.  Sivil toplum diyaloğunun, sivil toplum, yerel hükümetler ve  Avrupa Birliği 
Kurumlarının ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi için hazırlanan deklerasyona Avrupa’nın farklı 
ülkelerinden 49 kuruluş imza attı. Avrupa Birliği Komisyonu’nda sunulacak deklerasyonda 
yerel hükümet ve AB kurumlarına on önemli tavsiyede  bulunuldu. Bunlar; 1.Sivil toplumun 
dinlenmesi, 2. Sivil toplum sürekliliği için uzun vadeli bir strateji planı yapılması, 3. Sivil 
toplumu destekleyen koşulların yaratılması, 4. Belgelerin eksiklerini tamamlayarak 
ulaşılabilirliğinin arttırılması, 5. Ortaklık prensiplerini hayata geçirmek, 6. Sivil toplumun kendi 
içinde ortaklıklar kurması için destek verilmesi, 7. AB fonlarına erişimi arttırmak için STK’ların 
eğitilmesi, 8. Küçük kuruluşlara kapasite geliştirme desteği verilmesi, 9. Hibe veren 
kuruluşların koordinasyonunun desteklenmesi, 10. Avrupa içi ağların kolaylaştırılması. 
Deklerasyon’un_detaylarına_İngilizce_olarak_http://www.ecascitizens.eu/index.php?option=c
om_content&task=view&id=76&Itemid=173&limit=1&limitstart=4 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
TÜSEV 2008 Mütevelliler Heyeti Toplantısı  
TÜSEV Mütevelliler Heyeti toplantısı 7 Nisan 2008 tarihinde Sabancı Center’da gerçekleşti. 
Toplantıya katılan Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt yeni vakıflar kanunuyla ilgili bir sunum 
yaparak yeni vakıflar kanununun getirdiği yenilikler, cemaat vakıfları ve yabancıların vakıf 
kurmaları gibi kamuoyunda merak edilen konularda önemli açıklamalarda bulundu ve sorulara 
cevap verdi. Toplantıda ayrıca ülkemizin önde gelen çevreci kuruluşlarından Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı(WWF-Türkiye), en büyük hayırseverlerinden biri olan Kadir Has’ın kurduğu Kadir 
Has Vakfı, dünyanın önde gelen GSM operatörlerinden Vodafone’un desteklediği Türkiye 
Vodafone Vakfı, pek çok iş adamı ve özel sektör yöneticisinin katkı sağladığı Özel Sektör 
Gönüllüler Derneği ve mesleki eğitim alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken İstanbul Sanayi 
Odası Vakfı (İSOV) TÜSEV bünyesine katıldılar. Yeni mütevellilerimizi heyecanla karşılıyor ve 
aramıza katılmalarının sevincini yaşıyoruz. 
 
TÜSEV Bilgi Bankası Açıldı 
Ülkemizin önde gelen vakıf ve derneklerinden oluşan mütevellilerimizin kurumsal profillerini 
içeren Türkçe ve İngilizce bir veritabanı projesi olan TÜSEV Bilgi Bankası’nı tamamlayarak 
kamuoyunun bilgisine sunmaktan gurur duymaktayız.  
Ülkemiz vakıf ve derneklerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında önemli bir adım 
atmasına vesile olan TÜSEV Bilgi Bankası bundan böyle bu misyonunun yanında TÜSEV 
mütevellilerinin tanıtım, iletişim, işbirliği kapasiteleri ile uluslararası bağlantılarının 
gelişmesinde bir köprü görevi görmeyi amaçlamaktadır.  
Ümidimiz, Bilgi Bankası’nın bu yıl TÜSEV ev sahipliğinde 29–31 Mayıs 2008 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleşecek Avrupa Vakıflar Merkezi'nin 19’uncu Genel Kurul ve Konferansı 
öncesinde mütevellilerimizin uluslararası iişkilerine destek olmasıdır.  
TÜSEV Bilgi Bankası’nı ziyaret etmek için tıklayınız. 
 
2008 Aydın Doğan Vakfı Ödülü Seyhun Topuz’a Verildi 
2008 yılında heykel dalında verileceği duyurulan Aydın Doğan Ödülü, sanatçı Seyhun Topuz'un 
oldu. Seçici kurulun adaylar üzerinde yaptığı açık tartışma ve eleme sonucunda, soyut-
minimalist düzeyi koruyup geliştirerek çağdaş heykel sanatına bugüne kadar yaptığı katkılar, 
gerçekleştirdiği titiz çalışmalar nedeniyle ödüle layık görülen heykeltıraş Seyhun Topuz 
ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın_Doğan'ın_elinden_aldı.  
Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, vakıf bünyesinde her yıl değişik 
alanda verilen ödülün, heykel alanındaki çalışmaları gündeme getirmek ve zenginleştirmek 
amacıyla bu yıl heykel dalında verildiğini söyledi. Fetvacı, "Aydın Doğan Ödülü ile değişik 
alanlarda yıllarca emek vererek özveri ile çalışan sanatçı ve bilim insanlarını ödüllendirerek, 
onların gelecek çalışmalarına destek olmak, diğer yaratıcı ve araştırmacılara cesaret vererek 
kültürel hayatımızın gelişmesi ve yaşam kalitemizin yükselmesi amaçlanmaktadır" dedi. Ödül 
töreni detayları için: http://www.aydindoganvakfi.org.tr/haber.asp?id=29 
 
 



Elginkan Vakfı “2007 Yılı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri”  
1985 yılında çalışmalarına başlayan Elginkan Vakfı tarafından bu sene ikincisi düzenlenen 
“2007 Yılı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri” sahiplerini buldu. Elginkan Vakfı, ilk 
Türkçe “Bilgi Arama Motoru” projesi ve 31 ciltten oluşan “Türk Dünyası Ortak Edebiyatı” eseri 
ile bu yıl iki dev projeyi daha ödüllendirdi. “Türk Kültürü Araştırma ve Teknolojileri Ödülleri” 
her yıl “Türk Kültürü Araştırma” ve “Teknoloji”  dallarında düzenleniyor ve her iki dalda 
kazanan projenin sahipleri Elginkan Vakfı tarafından ödüllendiriliyor. Elginkan Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof.Dr.Halim Doğrusöz, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ayşe Soysal ile 
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.Dr.Ş.Haluk Akalın’ın konuşmalarıyla katıldığı ödül törenine 
üniversitelerden ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Haberin detayları ve “2008 Yılı 
Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri” takvimi için: www.elginkanvakfi.org.tr 
 

 
TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 

 

 


