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-;~i:g ~::11arim ve sanayi toplumu evrelerini asan
im~ ~~m insanlik,günümüzde bilgi ça~ini yasiyor.
o::::::::::::Washington'un güdümünde, özellikle dün-

yanin en çok sanayilesmis yedi ülkesi arasinda,
insanligi bir "evrensel bilisim toplumu"na do~ru
yönlendiren projeler üzerinde tartismalar yapili-
yor. Hür tesebbüsten ileride dünyanin altyapisini
olusturacak bir "bilisimyollari (inforoutes) prog-
rami gelistirilmesi" isteniyor. Bu düsünce istika-
metinde, Amerika Birlesik Devletleri'nde, radyo
kanallari özel kullanicilara satilmis, yayin alanlari
milyonlarca internet kullanicisina açilmistir. Böy-
lece, büyük eglence, telefon ve televizyon sirketle-
ri, sözkonusu bilgi anayollarini tekellerine geçirme
imkani bulmuslardir. Bu bilgi anayollarinin tasarru-
fu, Güney ve Kuzeyarasindaki uyumsuzluklari bü-
yütüyor, hatta bizzat sanayilesmis ülkelerde bilgi
teknolojilerinden yararlanabilen "kültürlü/er' ile
bundan mahrum kalanlar arasinda büyük uçurum-
lar yaratiyorsa da, bu teknolojiler bize simdiye ka-
dar görülmemis imkanlar saglamakta, özel hayati-
mizda oldugu kadar mesleki ve toplumsal hayati-
mizda da, zihni zenginlesmenin bitmez bir potan-
siyel kayna~ini temsil etmektedir. Bu kaynak, her-
kesin yaratici muhawilesini ve girisimini tesvik
etmekte, onlarin karmasik ve disiplinler ötesi bir
bilgiye açilmasina yardimci olmaktadir,1

Toplumlari roiieri ve katkilari ölçüsünde müs-
pet veya menfl yönde etkileyecek olan bu büyük
bilgi inkilabi hakkinda toplumumuzu ivedilikle bil-
gilendirmek ve suurlandirmak gerekmektedir. Aksi
taktirde, sanayi toplumuna geçiste yasadigimiz
gecikmede oldu~u gibi bu sefer de meselenin
suuruna varmaz ve gerekli tedbirleri almazsak,
bilgi teknolojisinde gelisen dünya ile aramizda
telatisi zor bir kaç yüzyillik yeni bir uçurum daha
peyda olacaktir. Mesela Türkler, insanli~in muhte-
lif alanlardaki sorunlarini çözmede, tarihte oldu~u
kadar günümüzde de, vakif yolunu denemis ve

gelistirmis bir millettir. Türk medeniyeti, bütün in-
sanli~a hizmet sunan bir vakif medeniyetidir. Böy-
le olmasina ragmen, Internet'e girdi~iniz zaman
daha çok baska ülkelerin vakif siteleriyle karsilasi-
yorsunuz. Niçin böyle oluyor? Süphesiz bu eksik-
lik, bizde vakiflar olmadi~i için de~il, fakat bunla-
rin yeni bilgisayar teknolojisiyle dünya bilgi a~lari-
na aktarilmamis olmasindan kaynaklaniyor. Dün-
yadaki bilgiye daha hizli bir biçimde erisme imkan-
lari varken, arastirmalara eski usOllerle devam et-
me aliskanli~indan vazgeçilemedi~i için, farkinda
olmadan yeni bilgilere erismede de geç kaliniyor
ve dolayisiyla yeni bilgi üretiminde de geride kali-
niyor. Esit sartlarda ilerleleme imkanindan muh-
rum kaliniyor.

O halde ne yapmali? En azindan medeniyeti-
mizin temelini teskil eden vakif konusunda bilgisa-
yar a~larinda olup bitenlerden Türk vakif arastirici-
larini ve kamuoyunu haberdar etmeli. Türk vakif
medeniyeti bilgisayar a~larina aktarilmali. Böylece
Türk kültürü evrenseiiestirilmeli ve insanli~in hiz-
metine sunulmali. Iste bu hususlari gerçeklestirme
imkanina sahip olan herkesin, üniversitelerin ya
da benzeri arastirma kurumlarinin, Vakiflar Genel
Müdürlü~ü'nün, Türkiye Diyanet Vakfi'nin, 3. Sek-
tör Vakfi'nin ya da benzeri vakif kuruluslarinin
dikkatini çekmek için bir aksam bir kaç saat
Internet'te vakif sitelerini dolasti~. Bu makale söz
konusu gezi sonucunda elde edilen bilgilerden
olusacaktir, Ancak konunun iyi anlasilabilmesi için

1. Jacques Robin, "Les dangers d'une societe de
I'information planetaire", Le Monde Diplomatique,
fevrier, 1995, s.17. Bu makaleye Internet kanaliyla
ulasilmis ve yararlanilmistir (http://www.ina.fr/CP/
Monde Oip!o/1995/ 02/ROBIN/1176.html)

Bu çalismayi Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü
ö!jretim üyesi sayin Yrd.Ooç.Or.Ramazan Acun ile
birlikte gerçeklestrdik. Yardimlarindan dolayi kendisine
tesekkür ediyoruz.
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öncelikle Internet konusunda bazi genel bilgiler
verilmesinin uygun olacagini düsünüyoruz.

i. Internet: anlik bilgi yayma
ve bilgiye erisim araci

Internet Nedir? Internet, 1969'da ABD'nde
icat edilmis olan global bilgisayar agi, daha dogru-
su bilgisayar aglarinin agidir. En son istatistiklere
göre (16 Ocak 1997), yüzden fazla ülkede,
10 1.867.954 kisi Interneri aktif olarak kullan-
maktadir. Bu bilgi iletisim araci hizla büyümekte-
dir. Internet'in mevcut gelisme egilimi devam eder-
se -ki etmemesi için hiç bir sebep yoktur- bir ay
sonraki Internet kullanici sayisi, 113 milyona ula-
sacaktir. Demek ki Internet'in aylik büyüme hizi,
ortalama %12 dir. Internet'de herkesin istifadesi-
ne sunulan bilgi hacminin de ayni oranda büyüdü-
gü görülmektedir. Asagida anlatilacagi üzere,
önemli Internet bilgi servislerinden biri olan world
wide web (www) veya kisaca web sitesi sayisi,
15 Aralik 1996'da, 1.307.841 iken, bir ay sonra,
yani 16 Ocak 1997'de, 1.637.248 olmustut3.
Bu tarihde örnegi olmayan bir fenomendir.

Genis kitlelere hitap etmesi, ucuz1ugu ve hizi
Internet'i, bilgiye erisim ve onu yayma konularin-
da, geleneksel metodlardan çok üstün kilar.
Internet istenilen bilgilere, dünya çapinda bir
baglanabilirlik ve erisim saglar. Internet' e baglan-
mak kuruluslara, genis bir bölge agi kurmaktan
daha ucuza malolmaktadir. Kisilere ise, sehir içi
telefon konusmasi fiyatina, sayisiz bilgi kaynagina
ulasma imkanini sunar4. Bütün bunlar, dakikalarla
ölçülebilen kisa sürelerde gerçeklesir.

Tüm dünyaya yayilmis, her türlü elektronik
dosyaya hizli ve kolayerisimi saglciyan Internet,
gelistirilen Web, Gopher, FTP, Usenet gibi ser-
visler sayesinde, sadece bilgisayar uzmanlarinin
kullandigi bir araç olmaktan ÇikmiS,bilgisayardan
korkmayan herkesin kolayca kullanabilecegi bir
araç haline gelmistir.

1.World Wide Web ( WWW )
World Wide Web veya kisaca söylendigi

sekliyle Web, en popüler ve en hizli gelisen inter-
net servislerinden biridir. Web, hypertext (baglan-
tili-metin) adi verilen bir sistemin üzerine dizayn
edilmistir. Hypertext mantiginda, bir belgenin için-
deki bir kelime, bir baska belgeye ya da referan-
sa baglanmaktadir (link). Bu sistem bir ansiklope-
di gibi düsünülebilir. Yani, okudugumuz sayfada
baska bir noktaya atif yapiliyorsa, belgenin o nok-
tasindan atif yapilan noktaya geçip, ilgili bilgiyi
alip, tekrar kaldigimiz yerden devam etmek islemi-
ne benzetilebilir. 5

Web, hypertext temelli olmasi sayesinde kul-
laniciya çok daha yakindir ve ek özellikleri sayesin-
de de son derece islevseldir. Kullanici, Web tara-
findan önüne getirilen bir belgeyi incelerken, veri-
len noktalara bir tus veya fare ile ulasmakta ve

ardindan kaldigi noktaya geri dönebilmektedir (an-
siklopedi örneginde oldugu gibi). Diger taraftan,
uygun arayüzler ile resim, ses ve haraketli görüntü
islemeye müsait olmasi gibi ayirdedici ek özellikle-
re de sahiptir. Yani bilgisayar ekranindaki
belgenin içinde bir resim varsa kullanici bunu g5-
rebilmekte, üstelik hareketli görüntülere ulasabil-
mekte ve ses dinleyebilmektedir. Bu sayede, me-
sela ünlü bir kisinin hayatini anlatan bir belgede,
arastirmaci, o insanin konusmalarini dinleyebil-
mekte veya görüntülerini bilgisayar ekraninda
iz1eyebilmektedir.

Web 'in en önemli avantajlarindan birisi de,
hemen hemen bütün diger internet bilgi servisleri-
ne (Gopher, FrP, Usenet vs.), kendisi üzerinden
ulasimi saglamasidil'. Bu sebebi e Web, mevcut
bilgilere erismek için ideal bir araçtir. Ayni zaman-
da Web yeni üretilen bigileri yaymak için de
mükemmel bir vasitadir.

Baskalarinin kullanimina sunulmak istenen
bilgi, Web' de HTML (Hypertext Markup Langu-
age) ile düzenlenir7. Bu bilgilere internet tarayici-
lari (internet browsers) ile erisilir. Bunlarin en bi- -
!inenleri, Netscape, Mosaic, Navigator ve
Lynx'dir. Bunlardan ilk üçü grafik temellidir, resim,
ses ve görüntü alabilir. Lynx ise sadece metin
(text) türü bilgilere erisebilir. Bu bilgilere erismek
için, bilgilerin Internet adreslerini bilmek gerekir.

3. Bu istatistikler, su adresden alinmistir: http://www.
netree.com/netbin/internetstats/ .Interneti aktif olarak
kullanmakdan kasdimiz, kisilerin elektronik- posta (e-ma-
il), ftp, gopher ve telnet servislerinden yararlanabilmesi-
dir. Bu kisiler, her hangi bir (servis saglayici araciligiyla)
Internet'e baglananlar olabilecegi gibi, sirket veya ku-
rumlarda mevcut internet'e ba~li yerel aglarda kullanici
kodu bulunanlar da olabilirler. Internet'e baglanma yolla-
ri hakkinda asa~ida dipnot 4'e bakiniz.

Burada zikredilen Web sitesinden ise web sayfalari su-
nan makinalar (web sorvers) kestedilmektedir. Web su-
nuculari, sahislara, sirketlere ve kurumlara ait web sayfa-
lari bulundurur. Ayni makina üzerinde bulunan bütün
web siteleri bir tek site sayilmistir. Mesela Hacettepe
web sunucusu (www.hun.edu.tr) üzerinde, su anda yirmi
ayri bölüme ait site bulunmasina ve bu sitelerin birbirin-
den tamamen farkli olmasina ragmen, ayni web sunucu-
su üzerinde bulunduklari için bu siteler, tek bir web sitesi
olarak kabul edihnistir.

Çesitli gazetelerin Internet sayfalarinda, Internet'e nasil
ba~lanilacagi konusunda bilgi verilmektedir. Yine de,
burada bahsetmek faydali olacaktir. Eger bir Üniversite
mensubu iseniz, Üniversitenizin Bilgi Islem Merke-
zi'nden gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Degil iseniz, Internet
Servis Saglayicilarina basvurmaniz gerekmektedir. Su
anda Türkiye'de, Internet Servis Saglayicilari (lSP) ndan
70 tane bulunmaktadir. Bunlar aylik belli bir ücret
karsiliginda Internet' e baglanmanizi saglar. Internet
servisi saglayan kuruluslardan biri Türkiye'ye Internet'i
getiren TR-NET dir.

Kürsat Çagiltay, Herkes için Internet, Ankara, Nisan
1995, s. 61.

Ayni eser, s. 62.

HTML hakkinda, Internet ile ilgilikitaplarda genis bilgi
bulunabilir.E. Krol,The Whole Internet, 1994.

4.

5.

6.

7.
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Internet' de adresler standart bir formata uy-
gun olmak zorundadir. Kisaca, URL olarak bili-
nen, Vniform Resource Locators (Üniversal
Kaynak Belirleyici)adli adres standardinin formati
söyledir:

Ulasim metodu: / / Internet adresV dizini
do!ya adi

Örnek:
http://www.hun.edu.tr/-history/index.html

Örnekteki htm, hypertext transfer protokolü
anlamindadir, www.hun.edu.tr. Hacettepe Üni-

CD
. newicenter

Premier News
Personalized News
World'
Business
TecliiiOiö~y
Sports
Entertainment

~
.

"

~

_smart info
Stock Ouotes
Comoany Profites
Street Maos
NetClock Events

!üuiUm
Find Businesses
Find Peoole
Find E-rnail
Global Directories

lnfoseek Japan
Infoseek UK

CD
About Infoseek
Feedback
Add Site

versitesi web sunucusunun adresidir. Bu örnek,
Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümü ana web
(index) sayfasinina isaret etmektedir.

2. Internet'te
todlan

bilgi arama me-

Eger ne aradiginlZt ve aradiginiz seyin nerede
oldugunu biliyorsaniz, ona erismek için yapacagi-
niz is, aradiginiz bilginin adresini (URL), kullandi-
ginlZ internet tarayicisinin (browser) ilgili kismina
yazarak giris (enter) tusuna basmaktan ibaret
olacaktir.

Infoseek
- proot ot inteDigentlifeontIIe net sm -
--ii#.r .o.,.,~Valin", Panoc <::oo.n" --=<>
Type a spesific question, phrase in ciU8~s" or Capitilazed
Name.

i ii theWeb ...~
News Flash: Celebrate Chinese New Year Ou1ine

.ultrasmart~. .
!ickatopictoexploretheWeb's largest

--ilirectory.
Arts . Hobbies & Interests
books Dhotoimioov.[",hion, ~, shoDDin.buva home
museums... fOO<!&drink...

..,

Internet INewsl
iniianet. HTML. web Dublishine...

Politics INewsl
elections I!°vemment ~ law...Comouters INewsl

desktoDcomputers Iiaidware,
software... Science

~, ~ environment encineering...
Education

~ ~ adulteducatiOll... Soorts INewsl
foo1bal11\Q![,bao;ketball~...

Travel
aidines,destinationslad.in., cruises...

. Click. uheek. to hide directory topics for adyanced,
strearnlined searching.
-'~---'-~"--'~'." ~~-.-~ ~~.~-.~

Reviews: PC Week Labs calls Infoseek "the most fully eauipped search
site."

Download free software:
Add value to your site with (nfoseek Web Kit!
Take command with Microsoft ActiveX Controls!

BackWeb's news channe1 brings the news to you!
NEW Ouickseek 2.0 for Windows, the quick way to search!

Advertising: Make advertising $$$ with the Infoseek Network!

Copyright @ 1995-97 lnfascek Coi:poration. All rights reserved.
Disclaimcr

Business INewsl
business Iools, finda iob
smail business... .

Entertainment INewsl
imW.ç,~ IY.. ~...

lWiLLh
drul!S.~ fitness
women's health...

http://gulde.infoseek.eom/Uome?pg:Uome.html&sv:N2 Page i of i
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Eger genel bir konu hakkinda bilgi almak isti-
yor ve nereden basliyacaginizi bilmiyorsaniz, web
rehberleri veya web menOleri, en boyOk yardimci-
niz olacaktir. Web rehberleri, konulari kategorile-
re göre (spor, eglence, saglik, bilgisayar gibi) kendi
içinde tasnif eder. Bir web rehberinde, ilgilendi-
giniz kategoriyi buldugunuzda, onun alt kategorile-
ri arasinda, aradiginiz bilgiyi içerdigini tahmin etti-
giniz sitenin 'baglantisi'na tiklarsiniz. Arama isine
bu sitenin içinde devam edebilirsiniz. Çogu web
rehberinde baglantilann yaninda kisa açiklamalar
bulunur. Böylece, tiklamadan önce bu sitenin içe-
rigi hakinda bilgi alabilir, ilgilenmediginiz bilgileri
içeren siteye girip vakit kaybetmezsiniz.

Kisaca, web rehberleri, aradiginiz bilgiye te-
mel basliklar yoluyla ulasmaya imkan veren araç-
lardir. Web rehberleri, Siber Uzay da denilen
Internet dünyasindaki web sayfalarinin çok az bir
kismini kapsamakta, indekslernektedir. Bu sebeple
çesitli firmalar, 'arama motoru' (search engine) adi
verilen özel programlar gelistirmislerdir. Bu prog-
ramlann bulundugu makinalara baglanir ve arama
yapmak istediginiz konu ile ilgili anahtar kelime,
deyim veya adi girmek suretiyle arama yapabilirsi-
niz. Sizden bu kelimeleri alan arama motoru, daha
önceden olusturulmus veri tabaninda tarama ya-
parak, konuyla ilgili bulunan elektronik belgelerin
adreslerini (URL), istenirse özetleriyle birlikte liste
halinde size verir.8

Buraya kadar anlattiklarimiza örnek olmak
Ozere, hem bir rehber, hem de bir arama motoru
olan infoseek (http:/www.lnfoseek.com).in ana
sayfasi yukarida verilmistir. Burasi arama motoru
olarak kullanildiginda, sayfanin üst kismindaki ku-
tuya, aranan bilgiyle ilgili anahtar kelime veya de-
yimi tirnak içinde yazip seek dOgmesine basmak
aramayi baslatmak için yeterlidir.

Infoseek rehber olarak kullanildiginda, yine
bu sayfada görolen Sanat (Arts), Egitim (Educati-
on), Eglence (Entertaintment), Saglik (Health), Po-
litika (Politics), Spor (Sports), Bilim (Science) V.s.
gibi genel konu basliklarindan hareketle, baglanti-
lari takip etmek suretiyle, istenilen bilgiye ulasilir.
Mesela, sanat seçildiginde, daha alt kategorilerden
kitaplar, fotografçilik, moda ve müzeler gibi sanat-
la ilgili daha özel kategorilere inilerek istenilen
özel bilgiye ulasilmaktadir.

Bu genel basliklarin disinda, sayfanin en sol
sOtununda Haber Merkezi (News Cente~, çok
kullanilan Güncel Bilgiler (Smart info), Tele-
fon Rehberi (Big Yellow) basliklari altinda in-
sanlan gelismelerden haberdar eden, günlük haya-
ta yardimci olan bilgiler sunulmustur. Mesela Swart
Bilgi'de, borsa indeksleri, sirket haberleri, sokak
haritalari ve Iternet ile ilgiligelismeler yer alir.

Sayfanin alt kisminda Infoseek'den bedeva
çekilebilecek yazilimlar (programlar) (Downioad)
siralanmistir. Ilan islerinin ladvertisina). infoseek
Network'da ucuza aeleeeöi belirtilmistir.

Internet' de vakiflar konusundaki bu arastirma-
yi yaparkm, biz de, ayni yolu takip etmek suretiyle
lnfoseek yaninda Yahoo (http://www. yahoo.
(com), WebCrawler (http: / /www. webcrawler.
com) gibi arama motorlarinda, "foundation",
"waqf' ve "vakif' gibi anahtar kelirrtelerikullanaiak
taramalar yaptik ve ilgi çekici sonuçlar elde ettik.

Bunlardan, Amerika, Avrupa, Kuveyt ve Türki-
ye'deki vakiflada ilgili web sitelerinden bir ikisini
asagida tanitacagiz. Internet'te vakiflar konusunda
bir fikir vermek gayesiyle kaleme alinan kisa bir
makalede, Internet'teki bütün vakif belgelerinden
bahsetmemiz mümkün degildir. Çünkü sadece
WebCravler tarama motorunda vakiflarla ilgili
32.566 belge bulunmaktadir. Bu tOr sitelerin ha-
zirlanarak Internet'de sunulmasinin amaci, elde
edilen bilgiyi hizli bir biçimde yaymak, baska bilgi-
lere erisimi hizlandirmak, böylece arastirmalari
kolaylastirmak, sonunda elde- edilen bilgilerin
uygulama alanina konulmasini da hizlandirmak
suretiyle hayatin kalitesini arbrma yolundeki
çabalara katkida bulunmakbr.

Bizim burada öncelikle ele alacagimiz
belgeler arasinda, Amerika Birlesik Devletleri'nde,
bu olkedeki vakiflari tanitmak Ozere kurulan iki
web sitesi vardir. Bu iki site, aslinda ayni bilgi
saglama amacina hizmet eden, iki rakip kurulus
gibi gözükmektedider. Birinin adi Vakif Merkezi
(Foundation Center), digerininki ise, Vakiflar
Konseyi (Foundation Council) olan bu iki
kurulus, ABD'de mevcut bütün vakiflar hakkinda
bilgi tutan merkezlerdir. Daha sonra, Avrupa
vakiflan ve Kuveyt vakiflan ile ilgili iki belgeden
bahsedecek, nihayet Türkiye'deki vakiflada ilgili
bir sayfayla makalemize son vereeegiz.

.
. .

II. ABD'de hazirlanan vakif
web siteleri

a. Vakif Merkezi (Foundation
Center)

1956'da kurulmus olan Vakif Merkezi, kar
amaci gOtmeyen bagimsiz bir bilgi dOzenlerne
yeridir. Merkezin görevi, vakiflar, kurumsal bagis-
lar ve benzeri konularda bilgi toplamak ve bu
bilgileri düzenlemek, tahlil etmek ve yaymak sure-
tiyle vakif sahasinda halkin bilinçlenmesini sagla-
maktir. Merkez'in müdavimleri arasinda, bagis ya-
panlar ve arayanlar, arastimaeilar, siyaset belirle-
yieileri, medya ve halktan kisiler vardir."

Bagis yapanlar ve bagis arayanlarin bilgi
ihtiyacina hizmet eder' sözünü kendine rehber
edinen Vakif Merkezi'nin web sitesinin ana
sayfasinin orijinali söyledir:

8. PC World Türkiye, Ocak 1997, sayi 71, ss. 82-92
'de Internet'de bilgi arama metodlari, ayrintili ve acemi
bir Internet kullanicisinin anliyacagi sekilde anlatilmistir.
Biz de buradan faydalandik.
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Welcometothe
FoundationCenter
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Görüldügü gibi, ana sayfa bu siteden elde
edilebilecek bilgi türlerinin kategorilestirilmesi su-
retiyle meydana getirilmistir. Demek ki, bu siteye
ulasan bir arastirici, sirasiyla

Merkez Hakkinda

Hayrat Haberleri
Kütüphaneler ve Yerleri
Fon Egilimleri ve tahliller
Para Toplama Metodu
Egitim ve Seminerler
Yayinlar ve CD-ROM'lar
Basvuru Masasi
Yeni Ne Var?

Misafir Kitabi kapilarindan siteye girerek
ya da Tarama kapisini kullanmak suretiyle muh-
telif alanlarda bilgiye erisebilecektir. Bu kapilardan
girilerek ne tür bilgiler elde edilebilecegini kisaca
tanitmakta fayda vardir. Zaten ana sayfada kapilar
su' sekilde açiklanmistir:

Merkez Hakkinda: Vakif Merkezi nedir
ve ne yapar?; 1994 ve 9S seneleri yillik raporlari-
nin online versiyonu; Vakif Merkezi ile nasil te-
masa geçilebilir?; Merkez'den haberler; Merkez
'deki is imkanlari ve dahasi.

Kütüphaneler ve Yerleri: Vakif Merke-
zinin bes saha ofisi (Atlanta, Cleveland,San Fran-
sisco, New York ve Washington D.C.) ve 200'
den fazla isbirligi kolleksiyonlari hakkinda bilgi.

Egitim ve Seminerler: Egitim programlari,
arastirma destek burslari, teklif yazilimlari, burs
verenler ve verdikleri burslar ve Vakif Merkezi
Kütüphanelerinde ayni temalardaki bilgiler.

Burs Verenlerle Ilgili Bilgi: ISO'den faz-
la web sitesine açiklamali baglanti ve Vakif Mer-
kezi'nin en yeni girisimleri olan, vakiflar hakkinda
ücretsiz hizmet sunan "Vakiflar Klasörü" .
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Yeni Hayrat Haberleri: Hayrat ile ilgili
makaleler ve Merkez'in kütüphanecileri ve
editörleri tarafindan mahalli ve ulusal medyadan
özetlenmis bilgilerin taranabilir arsivi.

Fon Egilimleri ve Tahliller: Dünyadaki
özel vakiflar hakkinda Merkez'in yapmakta oldu-
!1uarastirma ve tahlillerden basliklar ve alintilar.

Para Toplama Metodu: Arastirma sürecin-
de para sa!1lamanin "yollari", terimler sözlügü,
Merkez'in halka yönelik Kisa Süreli Öneri Yazim
Kursu ve getirilebilir ortak burs müracaat formu.

Yayinlar:Merkezin on-line yayinlar kitalogu.

Elektronik Referans Masasi: Sik sik soru-
lan sorular, Merkez\n online kütüphanesi ve
ülke içinde ve ülkeler arasi kaynaklara kar amaci
gütmeye n düzinelerce baglant!.

Yeni ne var?: Siteye' postalanan yeni mal-
zemelerin haftalik listesi.

Misafir Kitabi: Siteyi ziyaret edenleri oto-
matik olarak kaydeder.

Bu açiklamalardan sonra Vakif Merkezinin
adresi yer almaktadir ki, söyledir:

------------------------

. The Foundation Center

79 Fifth Avenue

New York, NY 10003c3076

Tel: (212) 620-4230 i Fax: (212) 691-1828

Yorumlar ve geribesleme için e-mail
(elektronik posta) adresi: mfn@fdncenter.org.

Son güncellestirme tarihi Aralik 19, 1996
----------

Isterseniz simdi Vakiflar Merkezi Sitesi'ni
ana kapilarindan girerek biraz dolasalim. Vakif
Merkezi hakkinda daha baslangiçta kisa da olsa
bilgi vermistik. Simdi diger kapilardan nerelere
ulasildigini gömeye çalisalim.

Kütüphaneler ve Yerleri

Vakif Merkezi bes yerde kütüphane isletmek-
tedir. Bunlar, New York sehir merkezindeki Milli
Kolleksiyonlari, Washington D.C'deki saha ofisini
ve Atlanta, Cleveland ve San Fransisco'daki ofisle-
rinde bulunan bölgesel kolleksiyonlari kapsar.
Merkez kütüphaneleri hayrat ile ilgili essiz malze-
melere sahip kolleksiyonlara erisimi saglar. Bütün
hizmetler halka ücretsiz olarak sunulmaktadir. Her

zaman kendilerine basvurulabilecek profesyonel

kütüphaneciler, kütüphaneden yararlanacaklara,
merkezin yayinlari, diger malzemelerin ve kaynak-
larin kullanimi konusunda yardimci olmak, bag iS
ile ilgili bilgi taramasinin nasil yapilacagini göster-
mek için hazir vaziyette beklemektedirler.

Oryantasyonlar (uyum programlan)

Merkezden idare edilen her bir kütüphane,
arastirma sürecinin mali yönden desteklenmesi
konusunda, haftalik ücretsiz oryantasyonlar sunar.
Bu oryantasyonlar kar amaci gütmeyen teskilat-
larin temsilcilerine, dünyadaki vakiflar ve kurumsal
bagislar hakkinda genel bilgi vermek ve onlara
merkezin yayinlarini, kaynaklarini ve hizmetlerini
etkin sekilde kullanmayi ögretmek amaciyla tasar-
lanmistir. Merkez çalisanlari, muhtelif gruplarin
ilgi ve ihtiyaçlarinagöre oryantasyonlar düzenleye-
bilir. Merkezin oryantasyonlari hakkinda daha
fazla bilgi için veya bir kütüphane turu için, bizzat
Vakif Merkezi'nin idare ettigi kütüphanelerden
birine ugramak veya Internet'te Vakif Merkezi
Web Sitestnin burada bahsettigimiz Oryantas-
yonlar bölümünün ilgili baglanti dügmesine
tiklainak yetmektedir.

Merkez Kütüphanelerinde Bulunan
Basvuru Malzemeleri

.990-PF Formlan: Dahili Gelir Servisi bilgi
formlari yillikolarak, Amerika'daki vakiflar tarafin-
dan doldurulmaktadir. Bu formlarçogu kez, yillik
rapor hazirlamayan vakiflar hakkinda t<:ikbilgi
kaynagidir. Form 990-PF'da verilen bilgiler, vakif
tarafindan yapilan ba!1lslar ve vakif idarecileri ve
mütevellilerinin adlarini kapsamaktadir.

. Bagis Yapanlarla Ilgili Malzemeler:
Her bir kütüphane, bagis yapanlarin yillik kolleksi-
yonlari ile birlikte, basin haberleri, müracaat form-
lari ve bültenleri bulundurur.

.Rehberler, Kitaplar ve Süreli Yayinlar:
Vakfin merkezden idare edilen kütüphanelerinde,
para toplama, vakif maaslari, kar amaçsiz idare,
program planlamasi ve iliskileri konularinda yüz-
lerce kitap, dergi ve rehbere ek olarak, Vakif Mer-
kezi'nin yayinlarinin pek çok nüshasi halkin kulla-
nimina açiktir.

.Vakif ve Maliyetine Online Literetürü:
Merkezin bibliyografik veri tabani, hayrat ve kar
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amaci gütmeyen sektörle ilgili olan ve genellikle
özetlerini de veren 12.000'den fazla kitap ve
makalenin listesini kapsamaktadir.

Kongre Arastirma Servisi KayneRIari

Merkez, sekiz tamamlayici yayin seti ile bir-
likte, Kongre Kütüphanesi'nin Kongre Arastirma
Servisi'ni 1985'den beri düzenli bir sekilde yürüt-
müstür. Kongre Referans Bölümü'nde, iki Kongre
Okuma Odasi'nda ve dört House ve Senate

Referans Merkezi'nde yer alan bu kolleksiyonlar,
burslar ve mali destek hakkinda bilgi isteyenlere
cevap verme durumunda olan Kongre personeli-
nin kullanimina sunulmustur.

Isbirligi Kolleksiyonlari

Merkezin isbirligi kolleksiyonlari, halk kütüp-
haneleri, cemaat vakif bürolari ve 50 eyaletdeki
kar amaci gütmeyen diger bütün bayiilerde yer
almaktadir. lsbirli~i Kolleksiyonu halka, Merkez'in
yayinlarinin çekirdek kolleksiyonu'nu sunar.
Burada çalisan personel, ba~is yapacak olanlari
uygun kaynaklara yönlendirmek için gerekli mali
destek bilgisi konusunda e~itim görmüstür. lsbirli~i
Kolleksiyonlari, mahalli ba~is yapanlar hakkinda
rapor ve rehberlerle birlikte, kendi bölge ve eyale-
tindeki özel vakiflarla ilgili IRS bilgi formlarinin
kopyalarina da sahiptir. Verilen bir bölgedeki
Isbirligi Kolleksiyonu'nun adres ve telefon
numarasini ö~renmek için, Internet'te bu bölü-
mün alti çizili kismina tiklamak veya Merkezi,
1- 800 -424 -9836 nolu telefondan aramak

yeterlidir.

Yayinlar

Vakif Merkezi yilda 60'dan fazla yayin yapar.
Bunlar arasinda vakiflar ve kurum bagislari reh-
beri, burs listeleri, arastirma çalismalari, bibliyog-
rafyalar, ve ba~is toplama, vakiflar ve kar amaci
gÜtmeyen idareler konularinda muhtelif müellifler
i,arafindan hazirlanmis çalismalar mevcuttur. Mer-
kezin yayinladi~i kitaplardan bazilari sunlardir:

*Vakiflar Rehberi'nin 1996 basimi, yillik
200.000 Amerikan Dolari dagitan veya 2 milyon
::>olarsermayesi olan, ülkenin en büyük fon sahip-
:en ile ilgili güncel verileri kapsar. Rehberde, yilda
:~ milyar AB. Dolari üzerinde bagista bulunan ve
~am 170 milyar Dolar bilesik sermayesi bulu-

nan 7.500'den fazla büyük vakif hakkinda bilgi
mevcuttur. Vakif Rehberi Kisim II, sermayesi
2 milyon Dolara kadar olan veya yillik bagis
programlari 50.000 ile 200.000 Dolar arsinda
olan orta büyüklükteki vakiflari kapsar. Vakif
Rehberi Eki ise, Rehber ve Rehber Kisim [fnin
yayimindan alti ay sonra hazirlanmistir ve bu cilt-
lerde verilen bilgileri güncellestirmistir.

*Vakif 1000, Amerikanin en büyük 1000
vakfinin kapsamli tanitimini yapar. Bu tanitim, ba-
~is yapanlarin adreslerini, temasa geçilecek kisile-
rin adlarini, amaçlanan programlarin özetlerini,
müracaat rehberini ve önemli görevlilerin adlarini
kapsar. Bagis programlarinin derin analizi, örnek
ba~islarin uzun listesi, ve karsilikli referans indeks-
leri de bulunur.

*ABD Vakiflarina Rehber: Mütevellileri,
Memurlari ve 'nin 1996 basimi, ABD 'deki
toplam 37.500'ün üzerinde, aktif ba~is yapan
özel vakiflarin her biri hakkinda güncel bilgi sunar.
ABD Vakiflarina Rehber, hem küçük hem bü-
yük vakiflari, kendi co~rafi bölgelerinde tanimaya
yardimci olur. Ayni zamanda, mütevellilerin, me-
murlarin ve ba~is yapan sahislarin indeksi, vakif
personeli ve ba~is yapanlar hakkinda bilgi sa~lar.

*Kurumsal Bagis Milli Rehberihin 1995
basimi, 1. 700'den fazla kurumsal bagis ve
600'den fazla do~rudan ba~is programlari dahil
olmak üzere, 2.300'ün üzerinde kurumsal hayir p-
rogramlari hakkinda bilgi sunar. Ba~is yapanlarla
ilgili kayitlari, müracaat bilgisini, personel adlari-
ni, genelde yapilan bagis türlerini, sinirlamalari,
mali veri ve faaliyet raporlarini kapsar.

*Vakif Bagis Indeksi, Amerika'da sayilari
1.000'in üzerine çikan ba~imsiz kurum ve cemiyet
vakiflarinin yapti~i 10.000 Dolar ve üzerindeki
bagislarin listesini sunar. 74.000'den fazla ba~is
türü tarifi ile kitap, saglik, yüksek ögrenim, sanat,
kültür ve çevre gibi 29 genis konu sahasina
bölünmüstür. Bu sahalarin her birinde ba~islar,
eyaletlere göre gruplanmistir.

*Öneri Yazimi Için Vakif Merkezi Rehberi,
etkili bir ba~is önerisi hazirlamak için gerekli konu-
lara ayrintili olarak deg inir ve öneriler, bütçe hazir-
Ianmas ve tekibi gibi Yonularda hvsiyelerde bulu-
nur. Bagis yapanlann kendilerinin, öneri yaziminin
inceliklerikonusunda verdikleri tavsiyeleri de içerir.
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Referanslar*Vakif Ba[jislari: Özel Kurum ve Cemiyet
Vakiflarina Ait Rakamlar ve Konular Yil/i-
[ji'nin 1996 basimi, vakif bagislarinda en son egi-
limIeri gösteren bir kitap olup 1975'den günümü-
ze vakif bagislarindaki degisme ve artislari belgele-

ri ile sunar. Konularina göre vakif bagislari, vakif
gelirleri ve alinan hediyeler, vakiflarin cografi dagi-
Iimi ve yapilan bagislar gibi konular 100'den fazla
grafik ve tablo ile gösterilmistir.

-Merkez tarafindan geçenlerde yayinlanmis
olan diger arastirma çalismalari, Sanata Milli
Ba[jis, New York Sehri Vakiflari tarafindan ya-
pilan bagislar, Güneydo[ju Eyaletleri'ndeki vakif-
larin bagislari hakkinda raporlari ve A.B.D'deki
vakiflar tarafindan yapilan Programa Ba[jli Yati-
rimlar üzerine bir çalismayi kapsar.

Vakif Rehberi I ve II dahil, bütün Vakif Mer-
kezi yayinlari, Merkezin kütüphanelerinde ve lsbir-
ligi Kolleksiyonlarinda ücretsiz kullanima açiktir.
Merkezin Yayin Katalogu'na bir göz atmak
için, Internet'te bu bölümün alti çizili yerine bas-
mak yeterlidir. Ayrica, Merkezi 1-800-424-9836
nolu telefondan arayarak bilgi edinmek de
mümkündür.

Elektronik Basvuru Masasi

Bu masa, sik sik sorulan sorulara cevap bul-
mak için, Vakif Merkezi'nin on-line kütüphanesi-
ne ve kar amaci gütmeyen ülke içi ve ülkelerarasi
kaynaklara düzinelerce bagbaglanti saglamaktadir.

Servisler

Bizzat Vakif Merkezi'nin Kütüphanesi ziyaret
edilerek vakif bagislari konusunda hizmet sunan
uzman rehberlerle görüsülebilir. Herkes kendi böl-
gesinde bulunan vakiflardaki degismeleri ögrenebi-
lir, veya belli ilgi sahalarindaki bagislardan haber-
dar olabilir. Vakif sahasinda herkes her türlü bilgi
edinmek için Vakif Merkezi'ne müracaat edebilir.

Ücretler

Merkezin hizmet ve kaynaklarinin hemen
hemen tamami, ücretsiz kullanima açiktir. Sadece
bir kisim hizmetten on-line ücreti veya bir talebi
yerine getirmekle ugrasan personelin zamani esas
tutularak bir miktar ücret alinir.

,
'i

:t

Bagis arayan acemilerin, en çok sorduklari
sorular arasinda sunlar vardir: Öneri yazma ve
diger konularda nereden bilgi edinebilirim? Hangi

tür bagiscdar benimle ilgili olabilir: kar amaci
gütmeyen organizasyonlar mi, projeler mi ? Vakif
Merkezi bu tür sorulari olan insanlari, arastirma
sürecinde bagis konusunda egitilmis personelin
bulundugu, merkezden idare edilen kütüphane
veya isbirligikolleksiyonlariniziyaret etmeye veya
telefonla aramaya davet etmaktedir.

Müsteri Servisi ve Veri Tabani Ta-
ramasi

Merkezin personeli, fotokopi hizmeti sundu-
gu gibi, telefonla veri tabani sorgulamasi yapmak
isteyenlerin basvurularina cevap vermek suretiyle
de hizmet sunar. Personel, müsteri ihtiyaçlarini
belirlemek için onlarla görüsür ve istedikleri bilgiyi
en kisa yoldan, en ucuza mal etmenin yolunu
belirler.

VakifMerkezi'nin veri tabani 4O.000'den faz-

la bagiS yapan vakiflar ve dogrudan kurum bagis
programlari hakkinda bilgi içerir. Merkezin veri
tabanindaki bilgiler, DIALOG Information Ser-
vis'leri yoluyla abonelere açiktir. Merkezin perso-
neli tarafindan yürütülen müsteri hizmetleri, isteni-
len bilgi türüne göre, DIALOG dosyalari veya
merkezin dahili veri tabani kullanilarak yapilir.

Arastirma'da Tavsiye

Insanlar kendi arastirmalarini yürütmek iste-
diklerinde, tavsiye almak için merkezi ziyaret ederi
veya telefon eder. Merke2;.personeli, çesitli arastir-
malarin yürütülmesine yardimci olan on-line ve
diger bölgesel veya milli bilgi kaynaklari konusun-i
da tavsiyelerde bulunur.

b. - Vakiflar Konseyi [Council of
Foundations (COF)]

Amerika'da Internet'e yerlestirilmis bir diger
vakif bilgi merkezi de Vakiflar Konseyi adini tasi'
yan web sitesi'dir. Sitenin ilk sayfasinda, digei
sayfalarda ayrintilari verilecek olan bilgilerin bas
Iiklari, diger bir ifadeyle siteye giris kapilari ye.,
almaktadir.
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Welcome to
the Council on Foundations

'he Council on Foundations, an association offoundations and corporations, servesthe
public good by promoting and enhancing effective and responsible philanthropy.

,r~
Sign the Guest Book

Infomiation From: Council on Foundaii.ons Infomiation Services
Comments To: Council on Foundaii.ons Webmaster
Copyright @ 1995, 1996, 1997 Council on Foundations.

Site and CopyrightlDisclaimer Information
Created: 4/95
Revised: bi-weekly

All rights reserved.

Görüldügü gibi, burada Vakiflar Konseyi/ne
-~ Geldiniz ibaresinden ve 'Vakiflar Konse-
#. ~flar ve kurumlarin birligi olarak, etkin ve
~u hayir islerini gelistirip yayginlastirmak su-
~~ halkin yararina hizmet eder" açiklamasin-
:a;:. sonra, bu kapilar su sekilde siralanmistir:

-Vakiflar Konseyi Hakkinda
'Vakiflar Dünyasi
-Konseyden Haber Basliklan
~ili Söz

.Yeni Ne Var???

Misafir Kitabini Imzalayin
Siteyi dolasanlara, bu basliklar altinda, vakif

kurmak için ilk yapilacak islerden tutun da, vakif-
larla ilgili çikarilan en son kanunlara kadar, Vakif-
lar Konseyi ve faaliyetleri ile ABD'deki vakiflarla
ilgiliher türlü konuda bilgi sunulmaktadir. Sitenin
sayfalari arasinda dolasarak bu bilgilerin neler 01-
duguna bir göz atalim:
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Vakiflar Konseyi Hakkinda: Bu baslik
altinda Vakiflar Konseyi ile ilgili asagidaki bilgiler
yer almaktadir:

* Kisaca Konsey
* Konsey Baskani ve CEO Dorothy S. Ridings
* Üyelerimiz Kimlerdir
* Isbirligi Servisleri
* Cemiyet Vakfi Tespiti
* 1977 Yillik Konferans Bilgisi
* 1996 Yillik Konferans Özeti
* 1996 Güz Cemiyet Konferansi
* Üye Olmak Ister misiniz?

* Vakiflar Konseyi Ile Nasil Temasa Geçe-
bilirsiniz?

Ana Sayfa i COF Hakkinda i COF
Dünyasi i Haber Basliklari i Basili Söz i
Yeni Ne var?

----------------------

E-mail bilgi ricalari COF Bilgi Servisine
E-mail yorumlariwebmaster@cof.org

Sitenin takip eden sayfalarinda, Konsey'in ne
oldugu ve hangi sahalarda faaliyet gösterdigi gibi
konularda ayrintili pek çok bilgi mevcuttur. Simdi
bunlari ana hatlariyla vermeye çalisalim.

Vakiflar Konseyi Nedir?

1949 vilinda kurulan Vakiflar Konseyi, bagis
yapan vakiflar ve kurumlarin üye oldugu, 'kar
amaci gütmeyen bir birliktir. Konseyin görevi
etkin ve sorumlu hayir islerini yayginlastirmaktir.
Konseyin üyeleri arasinda 1.300'den fazla bagim-
siz vakif (350, %26) ile is (40, %3), cemiyet (275,
%21), kamu (58, %4), kurum (209, %16) ve aile
(348, %26) vakfi, nihayet kurumsal bagis prog-
ramlari ve baska ülkelerdeki v~kiflar' (48, %4
)vardir. Konsey üyelerinin 100 niilyar ABDDolari
mal varligi mevcuttur. Geçen yilin rakamlariyla
(1995), Konsey üyeleri egitim, insan hizmetleri,
saglik, bilim ve arastirma, çevre, sanat, sehir plan-
lamasi ve ekonomik gelisme gibi sahalarda prog-
ramlar için 5.9 milyar Dolar katkida bulunmustur.
Konsey üyeleri, teskilatli hayir isleri sahasinda
liderlik yaparlar.

Programlar

Konsey, hayir islerini gerçeklestirmelerine
yardimci olmak üzere üyelerine bir dizi program
ve hizmet sunar. Egitici programlar, profesyonel
gelisme tartismalari (workshop), yayinlar ve teknik
yayinlar yoluyla Konsey, bagis yapanlarin daha
etkin bagisçilar olmalarina yardimci olur. Konsey,
halkla iliskiler ve devletle iliskiler yoluyla, medya,
halk ve politika tayin edenlere, bagis yapanlari ve
sorumluluklarini anlatir. Teskilatli hayir islerini
yayginlastirmak için Konsey, arastirma çabalarini,
yardimci servisleri ve özel girisimleri destekler.

Toplantilar

Konsey politik, sosyal ve ekonomik konularin
ele alindigi yillik konferanslar düzenler. Konferans

bagis yapanlara, aktüel konulari ve bunlarin hayir
isleri açisindan ne ifade ettigini anlatir ve dünya-
nin dört bir yanindan gelen meslekdaslarinin bagis
yapma yaklasimlarini tesvik. için essiz firsatlar su-
nar. Yil boyunca düzenlenen diger egitici seminer
ve toplantilar, belirli program ve idari konular,
vergi ve düzenleyici politikalar, idare ve yönetim,
iletisim ve diger bazi alanlarda yogunlasir.

Yayinlar

Konsey, kar amaci gütmeyen sektörler, aktü-
el hayir konulari ve faaliyetlerden bahseden ve
Vakif Haberleri ve Yorumlar adini tasiyan aylik
bir magazin ile üyelerini ve abonelerini Konsey
faaliyetlerinden haberdar etmeyi amaçlayan hafta-
lik bir Mektup-Haber çikarir. Yine Konsey iki yilda
bir, idari uygulamalari; üyelerin ve diger bagis
yapanlarin politikalarini anlatan bir Vakif Idari
Raporu yayinlar. Bunlara ek olarak, Konsey, ki-
taplar, çalismalar, raporlar ve teskilatli hayir saha-
sinda çok önemli olan diger konularda arastirma-
lar yayinlar.

Kurumsal Hiz-Vakiflar Konseyi'nin
metleri

Vakiflar Konseyi'nin Kurumsal Hizmetleri,
programlarini mük~mmel. bir sekilde yürütmek
amaciyla kurum bagisçilarinin ve cemiyet katilim-
cilarinin çabalarini destekler. Daha fazla bilgi için,
kurum bagislari ve cemiyet katilimi hakkinda
FAQ'leri okuyabilir veya Vakiflar Konseyi'ndeki
Kurum Servisleri'ne e-mail gönderebilirsiniz.

Cemiyet VakfiTespit Edicisi'. -
Cemiyet vakiflari Amerika, Kanada ve dünya-

nin her yerinde bir farklilik yaratiyorlar. Cemiyet
Vakiflari, önemli ihtiyaçlari karsilamak üzere, çe-
sitli bagisçilarin -sahislar, aileler, kurumlar ve
digerleri- hayri bagislarini devamli kilarak, cemi-
yetler kurar ve bunlari güçlendirirler. Cemiyet
vakiflari, hayrat yoluyla, sehir merkezleri ve kirsal
kesimlerin gelismelerinde hizlandirici rolü oynar-
lar. 1994'de ABD' deki cemiyet vakiflari 10 milyar
Dolardan fazla mal varligina ve 652.5 milyon Do-
lar bagisa sahipti. Cemiyet vakiflari ABD'de her
büyük eyalet ve her büyük metropolde bulunur.
Cemiyet vakif hareketi, Kanada, Filipinler, Ingil-
tere, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Kosta Rica gibi
ülkelere de yayilmistir.

En yakininizdaki cemiyet vakfini bulmak için
burada bahsettigimiz Internet Vakiflar Konseyi
Web Sitesi'nin bu bölümündeki ülkeleri ve bölgele-
ri gösteren baglantidügmelerini tiklamak yeterli-
dir. Bu dÜgmelerin düzenlenisi söyledir:

Amerika Birlesik Devletleri

Kuzey Dogu i Orta Atlantik i
Güney i Orta Bati
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Diger Ülkeler
AVUSTURALYA i KANADA i KOSTA

RIKA i INGILTERE i YENI ZELENDA i FI-
LIpINLER

Konferanslar

Vakiflar Konseyi, vakiflara ve kurumlara et-
kinliklerini arttirmalarina yardimci olmak amaciyla
yiiiiik konferanslar düzenlemektedir. Bu seriden
olan 48. Yillik Konferansi, 5-7 Mayis 1997
tarihleri arasinda Honolulu, Hawaii'de düzenlene-
cektir. Yalnizca, kanuni vakif ve kurumlara açik
olan bu konferans, Konsey üyelerini, mütevellileri
ve her tür ve büyüklükteki vakiflarin program so-
rumiularini bir araya getirir. Konferansda egitim,
çevre, para ve politika, kurum vatandasligi, küre-
sel ekonomi, gelecekte yapilacak çalismalar gibi
genel konular ve idari konularda 50'nin üzerinde
program sunulacaktir.

E-mail (confinfo@coLorg) göndererek, Kon-
ferans hakkinda brosür istenebilir.

Internet'te bu siteyi isaretleyerek Vakiflar
Konseyinin 48. Yillik Konferansi hakkindaki son
gelismeler sürekli olarak takip edilebilir.

Vakiflar Dünyasi

Bu kisimda, vakiflar hakkinda, asagidaki bas-
lik1araltinda bilgiler verilmektedir:

*Vakiflarin Türleri
*Vakiflarin Rolü
*Büyük Hayrat Ödülleri
*Vakif Kurmaya Nasil Baslanir?
*Bagis Arayanlar Hakkinda Nereden Bilgi

Edinebilirim?
*Bölgesel Bagisçilar Kurumu (RAGs)
*Üyelik Sayfalari ve Diger IlgiliSiteler
*Bag!sçilariYakinlastirma Grubu

Bu basliklar altinda sunulan bilgiler ABD' deki
vakiflar hakkindadir ve Konsey üyelerini ve ilgile-
nenleri bilgilendirmek üzere tüm ayrintilariyla ve-
rilmistir.

Vakiflann Türleri

Amerika Birlesik Devletleri'nde 37.000'den
fuzla vakif vardir. Vakif Rehberi,9ne göre, bu
~flarin yaklasik dörtte biri (10.000 adedi), bir
milyon Dolardan fazla malvarligina sahipttir veya
yillik olarak 100.000 Dolardan fazla bagista bulu-
nur. Fakat bu dörtte birlik kisim, bütün vakiflarin
mal varliklarinin %96' sini kontrol eder. Bunlarin
bagislari, bütün vakiflarin bagislarinin % 93'ünü
olusturur. Geçen yilin rakamlariyla, vakiflar 9
milyar Dolardan fazla bagis dagitmistir.

Vakiflar, Kongre ve Dahili Gelir Servisi (IRS)
tarafindan denetlenir. 1969'dim beri vergi
kanunu, kamu hayir isleri ve özel vakiflar arasinda
kesin bir çizgi çizilmistir. Bu ikisi de ayni "vakif"
adini basliklarinda kullanabilir, fakat IRS tasnifine
bagli olarak, vergi kanunlari altinda çok farkli

muamale görürler. Vakiflar Konseyi'nin üyeleri
genellikle asagidaki bes tasnifden birine girer.

Bagimsiz Vakiflar

Bu özel vakiflar genellikle tek bir sahis tara-
findan, çogu kez. bagislama yoluyla kurulmustur.
Bazen sahislar veya aile üyeleri gibi bir grup insan,
kendileri hayatta iken vakif kurarlar. Ford Vakfi
gibi çogu büyük bagimsiz vakiflar, bagis yapan aile
üyeleri tarafindan idare edilmez, fakat, cemiyet, is
ve akademik liderlerden olusan bir kurul tarafin-
dan yönetilir.

Özel vakiflar, hayir amaçli programlarini yü-
rütmeleri için vergiden muaf organizasyonlara ba-
gislar yapar. Özel vakiflar, her yil, mal varliklari-
nin yaklasik %5'i kadar hayir amaçli harcamalar
yapmak zorundadir. Federal gelir vergisinden
muaf olmalarina ragmen, özel vakiflar, net yatirim
gelirlerinin % 1 veya 2'sini vergi olarak ödemek
zorundadir. The Rockefeller Vakfi, The John D.
ve Catherine T. MacArthur Vakfi en meshur
"bagimsiz" özel vakiflardir.

Cemiyet Vakiflari

Bu tür vakiflar, mal varliklarini genellikle belli
bir cografi bölgeden birkaç bagisçinin katkilariyla
olustururlar. Cemiyet vakiflari, belli bir eyalet,
sehir, veya kasabanin "mahalli" ihtiyaçlarina yöne-
lik hayir islerini desteklerler. Gelirlerinin büyük bir
kismini her yil halkin çesitli kesimlerinden elde
ettikleri için, IRS tarafindan, "özel vakiflar" degil,
"kamu hayrati" olarak tasnif edilmistir.

Bugün ABD'da yaklasik 300 adet cemiyet
vakfi mevcuttur. The Cleveland Vakfi en eskisi,
The New York Cemiyet Vakfi en büyügüdür. Yeni
kurulan, hizla büyüyen vakiflar arasina, Fox Valley
Region, Wisconsin ve the Delvare Camiyet
Vakiflari dahildir.

Aile Vakiflan

"Aile Vakiflari" kanuni bir terim degildir,
fakat bu terim, orjinal bagisçi veya onun ailesinin
üyeleri tarafindan idare edilen veya bunlarin güçlü
etkilerinin oldugu özel vakiflar için kuiianilir.

ABD'deki bütün vakiflarin yaklasik üçte
ikisinin aile vakfi oldugu tahmin edilmektedir. Bir
kaç yüz bin Dolardan yüzlerce milyon Dolar mal
varliklari ile aile vakiflari tahmini 86 milyar Dolar
mal varligina sahiptir ve yilda 5 milyar civarinda
bagis yapar.

Bu tür vakiflarin çogu, 5 milyondan az mal
varligina sahip küçük vakiflardir. Aile vakiflarinin
çogu, gönüllü olarak, karsilik almadan müteveiii
veya idarecilik yapan aile üyeleri tarafindan isletiI-
mektedir. çogu durumlarda, orijinal bagisçilarin
ikinci veya üçüncü nesli vakfi idare eder. Aile
vakiflarinin çogu bagislarini kendi mahalli
cemiyetlerine yapar.

9. Vakif Rehberi (The Foundation Directory), Vakif
Merkezi, New York, NY tarafindan yayinlanmistir.
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Sirket-destekli Vakiflar

Bu tür vakiflar, bagimsiz vakiflarin vergi dü-
zenlemesine tabidir. Halihazirda mevcut olanlar,
kar amaçli sirketler tarafindan kurulduklari için
farklidirlar. Sirketler, baslangiç bagisi yaparak
vakif kurabilir, düzenli olarak karlarindan katkilar-
da bulunurlar vaya bu iki metodu birlestirerek
vakiflara kaynak saglarlar. Sirket-destekli vakiflar,
kendi sirketlerinden kanunen ayridirlar. The Aetna
Vakfi ve The Monsanto Fonu, sirket-destekli
vakiflara iki örnektir. Sirket-destekli vakiflar,
kurum bagis programlarindan farklidirlar.

Kurum Bagis Programlan

Bunlar vakif degildir, fakat kurumlar tarafin-
dan yürütülen katki/bagis programlaridir.Bu prog-
ramlar yoluyla, sirketler dogrudan hayir islerine
bagista bulunurlar. Kurum yapisinin bir kismi ola-
rak, katki/bag is programlari, çogu kez, kurumun
halkla iliskiler bürosu yoluyla yürütülür. BP Ame-
rika, Inc. and The St Paul sirketleri,Inc., bagis
programlari olan pek çok sirketten bir kaçidir.

Faal (Operating) Vakiflar

Faal vakiflar, gelirlerinin büyük bir kismini
hayir hizmetleri yapmak veya kendi hayir prog-
ramlarini yürütmek için kullanan özel vakiflardir.
Diger organizasyonlara çok az bagis yaparlar. The
Carneige Endowment for International Peace (
Uluslararasi Baris için Carneige Bagisi) ve The
Getty Trust faal vakiflarin örneklerindendir.

Vakiflar Hakkinda:

Vakif Nedir?

Vakiflar, halkin yararina hizmet etmek için
hayir faaliyetlerini destekleyen, kar amaci gütme-
yen organizasyonlardir. Bu destegi, diger kar
amaci gütmeyen kurumlara bagislarda bulunarak
veya kendi programlarini isleterek saglarlar. Burs
vermek veya felaket yardimi gibi bazi durumlarda
vakiflar sahislara da bagista bulunurlar. Egitim,
halk sagligi, ilmi arastirma, sanat, sosyal servisler,
dini organizasyonlar ve çevre, vakiflarin bagis
yaptigi sahalardan sadece bir kaçidir.

Vakiflar, sahislar, aileler veya sirketler tarafin-
dan yapilan para-bagislari ile kurulur. Yatirim yap-
madan kazandiklari gelir ile programlarini yürütür
veya bagista bulunurlar. Federal gelir vergisi'nden
muaf olmalarina ragmen, vakiflar her yil, net yati-
rim gelirleri üzerinden belli bir vergi (excise-tax)
öderler.

Vergi kanunu, genellikle mal varligi gelirlerin-
den bagislar yapan özel vakiflar He, çesitli sebep-
lerle halktan para toplayan, sonra da üniversiteler
veya hastaneler gibi müesseseleri veya program-
lari isleten kamu hayrati arasinda ayrim yapar.
Hem vakiflar hem de kamu hayrati, adlarinda
"vakif" terimini kullanabilir, fakat bu organizas-
yonlara çok farkli kanunlar uygulanir.

Vakiflar Niçin Benzersizdir -- En Iyi Ne
Yaparlar?

Vakiflarin idare kurulu ne seçimle is basina
gelir ne de (çogu durumda) hisse sahiplerinin ilgisi
dahilindedir. Vakiflarin çogu sürekli mal varligina
sahip olduklarindan dolayi, çalismalarina devam
etmek için her yil halktan para toplamaya ihtiyaç
duymazlar.Bu tür sinirlamalardan uzak olan vakif-
lar, toplumun arastirma ve gelistirme kolu olarak
faaliyet göstermek üzere yerlerine oturmuslardir.

Hazine Bölümü, 1965'de hazirladigi Özel
Vakiflar ile ilgiliraporunda, vakiflarin özel karakte-
rini, onlari "düsünce ve faaliyeti baslatmaya yetki-
li, yeni ve denenmemis girisimler ile tecrübe,
mevcut tutumlardan farkli ve çabuk ve esnek ha-
reket eden" kurumlar olarak nitelendirerek tanim-
lamistir. Vakiflar, kendilerini kuran sahislar ve sir-
ketlerin yenilikçi ruhlarini yansitirlar. Sosyal prob-
lemlerle ugrasmak üzere yeni yaklasimlar için para
riski unsurunu olusturur ve toplum ihtiyaçlarina
cevap vermede uzun dönemli çabalar gösterir.

Etkileri hakkinda birkaç örnek verirsek, özel
vakiflar, Salko çocuk felci asi kampanyasi, Head
Start programinin baslamasi ve Susam Sokagi'nin
yapiminin arkasindaki itici güçtür.

Kaç TaneVakif Var?

Vakif Merkezi tarfindan basilan Vakif Ba-
gis/ari'nin 1996 basimina göre, 1994 yili ra-
kamlariyla ABD'de 38.807 özel vakiflar, cemiyet
vakiflari, faal vakiflar ve kurum vakiflari mevcuttur.
Bunlarin dagilimi söyledir:

* 34.319 özel bagimsizvakif
* 1.951 özel kurum vakfi
* 403 cemiyetvakfi
* 2.134 faal vakif
Vakiflarin en az % 75'i küçük ve personeli

olmayan vakiflardir. Bunlar ya gönüllü kurullar ya
da profesyoneller (barika vakif persorieli, avukat-
lar) tarafindan idare edilirler. 2 milyon Dolardan
fazla servete veya 200.000 Dolardan fazla bagisa
sahip, 6.800'den biraz az sayida vakif mevcuttur,
fakat bu vakiflar, bütün vakif gelirlerinin % 91'ini
elinde tutar ve bütün vakif bagislarinin % 90'ini
dagitir. Bu vakiflarin yaklasik dörtte biri maasli
personel çalistirir.

Vakiflar Her Yil Ne Kadar Bagis Yapar?
1995 yilinda vakif bagislari 10,44 milyar do-

lar idi. Ancak bu miktar, ayni yila ait, 143,85 mil-
yar dolarlik hayir katkilarinin sekizde birinden daha
azini olusturur. Amerikan Para Toplama Kurumu
tarafindan yayimlanan Bagis/ar ABD 1996'ya
göre, 1995'de toplam özel hayir bagislarinin
dagilimi söyledir (rakamlar milyar Dolari gösterir):

Sahislar 116.23 $ % 80.8

Vakiflar""'''''''' """10.44""$" """""%1:3
Miras"""" """''''''''9.11''$'' ''''''''''''%6.8

sirketier"'''''' ""14Ö"$" '''''''''''%'5':1

Toplam""""'"'' ""i2r.8f$" """"""%IöÜ
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BagiS Yapmada Hangi Sanirlandirma-
lar Vardir?

Bazi vakiflarin idare kurullari, vakif bagislari-

I

~ yönlendirilecegi hayir isleri konusunda genis
~ yetkisine sahiptir; diger kurullar ise, bagisçi-

~ ::1 istegi ile -çogu kez kanuni açidan- kesin olarak
gi:mJandinlmislardir. Mesela, bazi vakiflar yalnizca
::mbi arastirmalara bagis, sanatçilara yardim veya
2 rslar ile sinirlandirilmistir. Vakiflarin çogu, bagis-
.Einnibelirli bir cografi alana sinirlandirmislardir.

Vakif Bagis Paralan Neyeye Gider?

Vakif Merkezi tarfindan basilan Vakif Ba-
,;:-s.lan'nin1996 basimina göre, 1994 yili bagis-
.mi asagidaki yerlere gitmistir:

-- ---------

BagVilar Bagililar
Dolar % %

;qptim 29 2
Sa~k""--"-""-'-""""-"""""""" """""'''1j'''''''''''' """--23

.IiDsaD-Hi~~ii~ri--""'-'-""" """"""is-"""'''-' "'''-'}'3

~at-v~-'Killtiir"""""""--''''''--'''i:f-'' .. ---is"""
, ,

Itamu(f oplum Yaran* 11 12 i
ÇeWe"&"}Iayvanlar"---"-- ---" "'''5 '''''' - --5 --

BIiiD'v~..te'knoloji-""""'" """""''''4'''''''''''' . "'2

't.1uslararasdiiski'i~r"'''' } 3
SosyafBiii~i~r"'"'''''''''''''''''''''''''}''''''''''' . -2"

Din ''''''''''''''2'--'''''''''' ""-'2'" .....-

- -""%1"66" ---%106""

Kamu/foplum Yarari, toplumu gelistirme, halkla
iliskiler, sivil haklar, sosyal hareket ve gönüllülük ile
ilgili bagislari içine alir.

Not: Küsüratlari dolayisiyla rakamlar yüzde
":'I2e ulasmamistir.

Vakif Bagislan Nasil Dogrudan Sahis
gaslan ve Kampanyalardan aynlir ?

Özel, cemiyet ve çogu sirket vakiflari kendi
ca! varliklarina sahiptir, dolayisiyla belirsizlikler-

ve yillik para toplama kampanyasinin maliye-
m kurtulmustur. Vakiflar, yatirimlarini dikkatli-

idare ederek, mal varliklarini büyütür ve gelirle-
- den sürekli ve düzenli bagis kaynagi saglarlar,

arada da mal varliklarinin degerinin enflasyon-
birlikte gitmemesi için çaba gösterirler. Böylece,

wnomik gerilemeler sahsi bagislari azalttigin-
- vakiflar genellikle bagislarini belli bir düzeyde

iayi basarirlar.

Vakiflar Hükümetle Nasd Çalisirlar?
Devlete ara sira yapilan yardimlarin yani sira
vakiflar, hizmet dagitimi ve geleneksel sosyal
islere ucuz alternatifler bulma konularinda fe-
i ve mahalli idarelerle ve eyalet idareleriyle is-

- 'igi yapmak üzere adimlar atmislardir. Vakiflar
izan olmayan tecrübe kaynagi ve idarecinin 0-

.ekizamaninin ötesine uzanan perspektif sagla-
ir.Vakiflar, çalismalar yoluyla kurumsal reform

"eketini uyarir ve model projeleri mali kaynak
layarak hükümetdeki degisiklikleri destekler.

Vakiflar Konseyi Tavsiye Edilen Bag-
lantilar

Vakiflar Konseyi üyeleri, vakflar ve kurum 00-
gis programlan hakkinda bilgi edinmek için, bunlar-
la ilgilihazirlanmis baglanti lis1esine ulasmalidir.

Baglanti listesine ulasmanin iki yolu vardir:

1.1nternet'teki bu sitenin bu bölümündeki asa-
gida gösterilen harfler dizisi üzerinde aranan vakif
veya kurumun ilk harfi tiklanir ve hedeflenen bil-
giye ulasilir,

Not: sahis adlariylabelirtilen vakiflar, bu sa-
hislann soyadiarinagöre diziimistir.Mesela Ewing
Marion KauffmanVakfi E degil, K harfi altina ko-
nulmustur

ABC D EF GHI J K L M N
O PQRSTY VW XYZ

2- Veya aranan bilgiyebütün liste taranarak
ulasilabilir.

Konsey Haber Basliklari

Bu kapi tiklatildigi zaman, Yeni Kanun Uygu-
lamalari takip edilebilmekte, Federal bagislarin
azaltilmasi durumunda meydana gelecek gelisme-
lerden bahsedilmekte, kanunlar ve kamu politikasi
degerlendirilmekte ve her konuda Konsey'in tavsi-
yeleri sunulmaktadir.

Basili Söz

Bu kisimda, Vakif Haberleri ve Yorumlar,
Konsey Sütunu Mektup-haber, Yayin Kata/ogu
ve siparis formu bulunmaktadir. Içindekiler
Tablosu ve Kitap Siparis baglanti dügmeleri de
mevcuttur.

Mesela burada Yayin Katalogu dügmesin-
den içeri girdigimizde, Vakiflar Konseyi'nin 1995
Yili Katalogu'nun tanitildigmi görmekteyiz. Bu
katalegun, bagis politikalari hakkinda en son bilgi-
leri veren bir kaynak oldugu, burada Vakif Konse-
yi tarafindan yayimlanan seksenden fazla kitap,
video ve kitapçigin tanitildigi, katalogu elde etmek
isteyenlerin 202/467-0427 nolu telefonu arama-
lari gerektigi belirtilmektedir. Sonra da katalogun
içindekiler verilmektedir. Buradaki bilgilere göre
katalog üç bölümden olusmaktadir. Birinci Kisim,
hayrat, idare, iletisim, idare kurulu/mütevelliler,
bagis yapma, uluslararasi bagis yapma, kanunlar
ve tüzükler gibi basliklar altinda konularina göre;
Ikinci Kisim ise, öze! ve aile vakiflari, cemiyet
vakiflari gibi organizasyon türlerine göre söz konu-
su yayinlari tanitmaktatir. Üçüncü Kisim, Basvuru
Bölümü olarak adlandmlmistir. Bilgi ve yorumlar
konusunda elektronik bilgi adresleri verilmektedir.

Katalogun Birinci Kismi'na, yani Konularina
Göre Kitaplar Kismina girdigimizde, Hayrat basli-
gi altinda yedi kitabin zikredildigini ve bunlarin
tanitildigini görüyoruz. Örnek olmak üzere kitap-
lardan iki tanesinin tanitimini oldugu gibi naklet-
mek uygun olacaktir:
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-Amerika Birlesik Devletlerindeki Hayir
Vakiflan'na Giris

Eger ABD'deki vakiflara asina degilseniz, bu
kitapçik isinize yarayacaktir. Kitap, hayrat kavra-
mini, yapisini ve vakiflarin isleyisini, tarihi gelisimi-
ni, kurallarini tarif eder ve bu sahanin gelecegi
hakkinda bilgi verir.

Kitapta ayrica terimler sözlügü ile vakiflara ve
kar amaci gütmeyen tesekküllere hizmet eden
kuruluslarin bir listesi vardir.

Yazari Elizabeth Boris .

48 sayfa, 1991. Üyelere 10 Dolar; Üye
olmayanlara 15 Dolar.

-(Konsey Klasigi:) Vakif Kurmada Ilk
Adim

Bagis yapmak ve vakif kurmak isteyenlerle bu
konuda danismanlik görevi üstlenenlerin vakif ki r-
ma konusunda mevcut pek çok seçenekleri anla-
malarina yardimci olan temel bir kitaptir.

Hangi vakif türü sizin amaçlariniza en iyi
hizmet eder? Hangi kanuni gereklilikler yerine ge-
tirilmelidir? Kitap, kamu vakiflariyla özel vakiflari
karsilastirir; kamu hayrat türlerini, cemiyet vakifla-
rini ve alti tür özel vakiflari tarif eder. Bunlarin her
birinin avantaj ve dezavantajlarini ögretir. Kitaba,
referanslarin ve kanuni belgelerin bir listesi
eklenmistir.

Yazari, John A~die.
108 sayfa, 1993. Üyelere 25 Dolar; Üye

olmayanlara 45 Dolar.
Yeni ne var?

Vakiflar Konseyi Sitesi'ne ait ana sayfa 'nin
siteye açilan son kapisi, Yeni ne var? adini
tasimaktadir. Burada kanunlastirma ve kamu
politikasi, konseyden tavsiyeler, yaklasan
egitim programlan ve konferansiar, nihayet
halk: bagis tesekkülleri arasinda geçisler
adli alt geçisler vardir.

Mesela 2 Aralik Haftasi basligi altinda su
haberlere yer verilmistir:

*Vakiflar Konseyi'nin 48. Yillik Konfe-
ransi'na bir göz atin. 5-7 Mayis, 1996, Honolulu.

.Vakiflardaki geçisler, kurum bagis program-
lari ve diger hayir kurumlari hakkinda People'in
son basimini okuyarak bilgi edinin.

.Yeni üyelere baglantilar: Ford Vakfi

*De Witt Wallace-Reader's Digest Fund
ve Ula Wallace-Reader's Digest Fund.

.Vakiflar Konseyi'nin Internet Sitesi hakkin-
da, The New York Times gazetesinin "Taking
in the Sites" sütununda, S. Sreenivasan tarafin-
dan bilgi verildi.

*

* *

**** ARIES
SOOAl ECONOMY ON-lINE

III- Internet'te Avrupa
killan:

Internet'te dolasirken Avrupa vakiflari ile ilgili
olarak AR/ES Sitesine rastladik. Aries Koç
burcu demektir. Site'nin ana sayfasindan alinan ve
yukariya konulan logoda da görüldügü üzere,
ARIESin hemen altina Social Economy On-linE
ibaresi konulmustur. Metnin ana basligi ise,
ARIES - Sosyal Ekonomi için on-line agi
adini tasimaktadir. Burada yapilan açiklamalarda,
hizla gelisen günümüz dünyasinda, bilgiye erisim
günden güne daha fazla önem kazandigi için,
Avrupa'nin Sosyal Ekonomisi'nin bir bilgi agina
kavusturuldugu; ARIES (Koç) adini tasiyan bu bilgi
aginin Avrupa'daki bütün kooperatifleri, müsterek
tesekkülleri, kar amaci gütmeyen kuruluslari, fede-
rasyonlari, gelistirme ajansiarini, vs bir araya getir-
digi belirtilmekte ve Site'ye açilan bes ana kapi
siralanmaktadir ki bunlar sunlardir:

. Kooperatifler

.Müsterek tesekküller

. Kar amaci gütmeyen kuruluslar

. Vakiflar

. ARIES'e katilma.

Va-

Bu site, belirtilen temalarla ilgili olarak çok
çesitli konularda bilgi sunmaktadir. Bilgiler günlük
olarak yenilenmektedir; hatta bazen günde bir kaç
kez yenilendigi de olmaktadir. Özellikle, sosyal
ekonomi, Avrupa kurumlari ve Avrupa Birligi'nin
politikalari konusunda uzmanlik bilgisine sahiptir,
kendi dokümantasyon merkezi vardir.

Avrupa Birligi'nin Avrupa-Bilgi Merkezi ola-
rak, Aries, sosyal ekonomi tesekkülleri veri taban-
lan ve diger bilgi kaynaklari ile genel bilgilere
erisimi saglamaktadir.

Aries'te bilgi akisi tek yönlü degildir. Bu si-
te'nin üyeleri, burada kendi elektronik bilgi tahtasi-
ni olusturabilir veya burayla iliskiliolarak özel bilgi
agini kurabilir. Avrupa Komisyonu tarafindan
desteklenen bu site, kar amaci gütmeyen bir kuru-
lustur. Bilgiye ulasim hizmeti CÜz'! bir fiyatla
gerçeklestirilmektedir.

Site'nin adresi söyledir: ARIES, [j1 Rue de la
Concorde, B,1050 BRUSSELS, BELÇiKA. TEL:
+3225137501, Fax: +3225123265.

Email: ..aries-brussel@geo2.poptel.org. uk".
Internet adresi: ..http://www.popteL.org.uk/

aries/"dir.
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Bu sitenin yukarida belirtilen Vakiflar kapisi
bklatilinca, karsimiza Avrupa'da Vakiflar sayfasi
çikmaktadir. Burada Avrupa Vakif Merkezi
(European Foundation Centre)'nin Avrupa
vakiflan hakkinda hazirladigi özet bilgi sunulmak-
tadir, ancak bununla yetinilmemekte, metin içinde
belirtilen kapilar arkasinda daha detayli bilgilere
erisilebilmektedir. Söz konusu Avrupa Vakif Mer-
kezi sayfasinda özet olarak su bilgilerverilmektedir.

Yeni Avrupa'nin tamaminda tahmini olarak
80.000 vakif mevcut olup, bu vakiflarin sayilan bir
Avrupa ülkesinden digerine büyük ölçüde degis-
mektedir. "Vakif" teriminin, Avrupa kültürleri-
nin ve dillerinin hepsinde ortak bir tanimi ve ortak
bir kullanimi yoktur. Vakiflari, ingilizler trusts,
Hollandalilar stichting, Çekler nadace, Fran-
sizlar foundation, Almanlar stiftung, Ispanyol-
lar fundacion ve Isveçliler stiftelse terimleri ile
adlandirirlar. Elbetteki her dilde ayn ve farkli an-
lamlar ve anlayislar olacaktir.

Her neyse, Avrupalilar degisik kelimelerle
ifade etseler de, vakif kavrami üzerinde anlasmis
bulunmaktadiriar. Bu kavramla her zaman olmasa
da çogu kez, bagis nitelikli malvarliklarindan
olusan gelir kaynaklarina sahip olan ve kar amaci
gütineyen kuruluslar anlasilmaktadir. Bu kurulusla-
rin kendi idari kurullari vardir. Kendi mali kaynak-
lariyla, ya bizzat kendileri topluma kültürel, dini,
sosyal ve hayri alanlarda hizmet sunarlar ya da bu
alanlarda hizmet sunan cemiyetleri, hayir kurumla-
rini veya sahislari desteklerler.

Alman vakif rehberi, Almanya'da 6.500 vak-
rm oldugunu bildirmektedir. Diger milli rehberler
veya istatistikler, Fransa'da 500, Macaristan'da
6.300, Portekiz'de 270, Ispanya'da 2.700,
Ingiltere'de 2.500 vakfin varligindan bahsetmekte-
dir. Orta ve Dogu Avrupa'daki vakiflar, para
~oplayan kuruluslar niteligindedir. Bütün Avru-
pa'da vakiflar, insan çabasinin oldugu bütün
sahalarda, sanat, egitim, çevre, saglik, insan hak-
lan, dayanisma, medya, bilim ve teknoloji ve
sosyal refah alanlarinda faaliyet göstermektedirler.

Vakiflarin çogu küçüktür ve mahalli düzeyde
~isir. Avrupa'daki vakiflarin küçük bir yüzdesi
ülke çapinda faaliyet gösterirken, yine az sayida
vakif Avrupa ülkeleri arasinda veya kitalar
arasinda hizmet sunmaktadirlar.

Avrupa Vakiflan Merkezi (EFC), üyelerin
idare ettigi, yeni Avrupa'nin olusumunda ortak va-
;ax:\asligi gelistirmeyi amaçlayan bir kurumdur.

Bu Merkez'in Orpheus Programi, Avru-
":Ia'dakiaktif vakiflar ve bagis yapan diger kurulus-
ki: hakkinda kamuya bilgi islem hizmeti sunmak-
::crlir.Orpheus Programi, yukarida sundugumuz
istilistiki bilgileri saglamis olan, ulusal fon bilgi
=erkezleri Avrupa agi'ni olusturmaktadir. Avrupa
~an, kendi faaliyetleri ve programlarini kapsa-
r..r:i web siteleri olusturmaya yeni yeni baslamis-
~- Verilen bilgi, genellikle, vakfin bulundugu

ülkenin milli dilinde ve Ingilizcedir. Avrupa Va-
kiflar Merkezi'nin, kurdugu siteler, Fundesco,
The Commonwealth Foundation ve
Friederich Ebert Stiftung gibi sitelerdir.
Amerika'daki vakiflar hakkinda bilgi, web siteleri
ile birlikte The Foundation Center,lOdan sag-
lanmaktadir. Orpheus, vakiflar, kurum bagislan
ve bunlann Avrupa'daki benzerleri hakkinda bilgi-
sayara konulmus bilgi servisini, Funders On-LinE
projesi dahilinde bir web sitesi ile sunmayi planla-
maktadir. Bu bir EFC-ARIES projesi olacaktir.

Daha fazla bilgi için temas edilecek adres
söyledir:

European Foundation Center (EFC), 51 rue
de la Concorde, B- 1050 Brussels, Belgium.

Fax:+32.2.512,3265. Tel: +32.2.512.8938.
e-mail aries.efc.elan@geo2.poptel.org.uk

* *
*

iv. Internet'te Kuveyt
kiflan:

Internet'te vakif taramalanni sürdürürken bir
de "Awqaf" kelimesinden giris yaptik. Bu sefer
karsimiza Kuveyt'te hazirlanmis bir web sitesi çikti.
Sitenin ana sayfasi, asagida da görüldügü üzere,
Arapça yazilmis bir besmeleyle basliyor. Onun
hemen altinda, Arapça ve Ingilizce olarak, devle-
tü'l-Kuveyt yani Kuveyt Devleti yazili. Onun altin-
da, ingilizce olarak Kuveyt Evkafi Kamu Vakifla-
n ibaresi mevcuI. Daha sonra Arapça ve Ingilizce
vakiflar için kamu emaneti ibaresi yer aliyor ve
bunu da es'Sanad1ku'I-Vakfiye yazisi takip ediyor.

Sonra da evkaf fonlari bir cetvel halinde su
sekilde siralanmistir:

*Mübarek Kur'an ve ilimieri evkaf fonu.
*IIml gelisme evkaf fonu. Yarisma 10 000

Kuveyt Dinari.

*Camiler için evkaf fonu.

*Özürlü ve özel bakima ihtiyaci olan insanlar
için evkaf fonu.

*Moral degerler için evkaf fonu.

* Islami tanitina için evkaf fonu.

*Çevre koruma için evkaf fonu.

* Kültür ve düsünce için evkaf fonu.

* Sagligi gelistirme için evkaf fonu.

Yorumlar için su adres verilmektedir: Kuwait
Awqaf Public Foundation (Kuveyt Evkafi Kamu
Vakiflari), Information Systems Center (Bilgi
Sistemi Merkezi) at Waqfcom @ncc.moc.kw .

Va-

lO, Burada zikredilen Amerika'daki Vakiflar Merkezi hakkin-
da yukarida genis bilgi verilmistir. Buradaki The
Foundation Center yazisina tiklayinca Internet yoluyla
Amerika'daki bu siteye baglanilmaktadir.
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V. Internet'te Türk Vakiflan: . Internet Society Istanbul Türkiye Internet
Society Istanbul kolu, Internet'in Türkiye'de
yayilmasiiçinçalismalaryapmaktadir.

. IMED i.Ü. Isletme Iktisadi Enstitüsü
MezunlarDemegi, izmir

. IMO TMMOB Insaat Mühendisleri Odasi,
Ankara

.iTO Istanbul Ticaret Odasi

.izmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

.Junior Chamber Turkey

.Klasik Otomobil Kulübü

Acaba Türk vakiflari Internet'te ne ölçüde yer

almaktadir? Yaptigimiz taramada, bilkmt.edu.tr'nin
tarama listeleri arasinda "Liste Türkiye 2000" adli

baglantiyi tikladigimizda karsimiza çikan liste için-
de bir de "Kültürümüz ve Halkimiz / Demekler ve

Vakiflar" bölümü çikmaktadir ki, aynen söyledir:

. AIESEC izmir L.c.

. AMAD Amatör Astronomlar Demegi.Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Mezunlari

Demegi

.AEO Ankara Eczaci Odasi

.ASO Ankara Sanayi Odasi

.ATO Ankara Tabib Odasi. ANTRAK

Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Kulübü

.Banka Uzmanlari Demegi.Beyaz Nokta Vakfi.Bilim Merkezi Vakfi, Istanbul

. BITAV Bilimsel ve Teknik Arastirma Vakfi.
Bilimsel ve Teknik Arastirma Vakfi (BITAV),
kurucularinin arasinda TÜBITAK in da bulundugu
ve TÜBITAK tarafindan desteklenen bir vakiftir.

.Bogaziçi Üniversitesi Mezunlari Demegi.Çekül Vakfi, Istanbul

. ÇEV-KOR Çevre Koruma Vakfi.Dogal Hayati Koruma Demegi.Ege Bölgesi Kalkinma Ajansi.Ege Bölgesi Sanayi Odasi.Ege ihracatci Birlikleri

.EMO TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasi,
Ankara

. GBB Genç Bürokratlar Birligi Genç
Bürokratlar Birligi - GBB, basta stratejik kamu
kurumlarinin olmak üzere, tüm büro hizmeti yapan

genç ve dinamik insanlarin birlikteligini saglayan
ve Türkiye'nin. yarinlarina yönelik beyinsel üretim

faaliyetleri ile kadro gelistirme faaliyetlerinde
bulunan bir gönüllü kurulustur.

.HABITAT II Sivil Toplum Örgütleri

.ICHMT Uluslararasi Isi ve Kütle Transferi

Merkezi, Ankara

. IEEE Turkey Sedion Web Server

.MAD Magara Arastirma Demegi

.MMO TMMOB Maden Mühendisleri Odasi,
Ankara

. MTO Milletlerarasi Ticaret Odasi, Ankara

. ODTÜ Mezunlari Demegi

. SADER Saglik Gereçleri Üreticileri ve
Temsilciler Demegi

.TBD Türkiye Bilisim Demegi.TBV Türkiye Bilisim Vakfi

. TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele,
Agaçlandirma ve Dogal Varliklari Koruma Vakfi

.Tibbi Ultrasonografi Demegi.TKD Türk Kütüphaneciler Demegi.TMO Türk Matematik Demegi.TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi.Turkish Hospitality Union.TÜBA Türk Bilimler Akademisi

.Türk Akademisyenler Demegi.Türk Amerikan Demegi.Türk Edebiyati Vakfi.Türk Farmakoloji Demegi.Türk Kalp Vakfi.Türk Silahli Kuwetleri Mehmetcik Vakfi.Türkeli Egitim Saglik ve Hizmet Vakfi.TÜGIAD Türkiye Genç Isadamlari Demegi.Türkiye Paylasim Yazilimcilar Kulübü.Umut Vakfi

. YAD Operational Research Society or
Turkey

Liste tetkik edildiginde bunlarin sadece on
ikisinin vakif oldugu görülmektedir. Bu sitelere gi-
rildigi zaman bunlardan bir kismi hakkinda sadece
adres verildigi bir kisminin kisa bir sekilde tanitildi-
gi, Türk Kalp Vakfi veya BITAV Bilimsel ve
Teknik Arastirma Vakfi gibi diger bir kaçinin ise
oldukça gelismis sitelere sahip oldugu görülmekte-
dir. Bu sonuncu vakfin ana sayfasi söyledir:



history/archive/vakifkultur.html). Digeri ise, B.
Yediyildiz ve N.Öztürk'ün yine Habitat II için ha-
zirladiklan "'Oturulabilir sehir ve Türk vakif siste-
mi..(http://www.hun.edu.tr/-history/archive/ va-
kifsehir.html) adli tebligleridir. Bu sonuncusunun
ayni yerde ingilizcesi12 de bulunmaktadir (http: II
www.hun.edu.tr/-history/archive/waqfshr.html).

Ülkemizde vakiflarla ilgili olarak hazirlanan
özel web sitelerinin mevcudiyetine ya da baska si-
teler içinde vakiflara yer verilmis olmasina rag-
men, vakiflann Türk kültüründe ve tarihinde oyna-
mis ve oynamakta oldugu rolün büyüklügü göz
önüne alindiginda, Türk vakiflarinin internet'te
hak etmis oldugu yere kavustugunu söylememiz
mümkün degildir. Internet'te Türk vakif kültürünü
gerçekten temsil edecek olan ve bütün Türk vakif-
lanyla ilgili bilgi sunabilen, hatta dünyanin diger
ülkelerininin vakif web siteleriyle de baglan- tisi
olan, yukarida tanittigimiz Vakiflar Konseyi veya
Vakiflar Merkezi gibi, Türk Vakiflan Web Site-
leri olusturulmasi gerekmektedir. Bu görev, ma-
kalemizin bas kisminda da belirttigimiz gibi, Üni-
versitelere ve benzeri arastirma kurumlarina, ya da
Vakiflar Genel Müdürlügü, Türkiye Diyanet Vakfi,
3. Sektör Vakfi veya benzeri diger büyük vakif ku-
ruluslarina düsmektedir. çagi yakalamanin tek
yolu, günümüz bilgi toplumlan arasinda yaratici ve
sahsiyetIi bir biçimde yerimizi almaktan ibarettir.

j
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Bu sitenin son derece iyi hazirlanmis oldugu
görülmektedir. Burada Bilimsel ve Teknik Aras-
tirma Vakfi'nin kendisi hakkindaki bilgiler yaninda,
Türkiye'deki ve dünyadaki ilmi ve teknolojik aras-
tirma yapan müesseselerle de baglantilar kurul-
musturll. Türkiye'de bilim ve teknoloji gösterge-
leri; bilim politikasi baglantilan; yeni bilimsel ma-
kale taramasi; Türkiye'de vakiflar; dünyada bilim
ve teknoloji vakiflari; dünyada burslar; BITAV
Bilgisayar ve internet kurslari; BiTAV video
kulübü; Tübitak ve Tübitak burslan bu ana sayfada
mevcut olan giris kapilandir. Gerçekten bu kapilar
vasitasiyle son derece ilgi çekici bilgilere ulasilabil-
mekte, bilim ve teknoloji alanindaki gelismeler
takip edilebilmektedir.

Vakiflarla dogrudan ilgiliweb siteleri disinda,
Türkiye'de hazirlanan baska bazi sitelerde de
vakiflarla ilgili bilgiye rastlanabilmektedir. Mesela,
Hacettepe Üniversitesi'nin ana web sunucusu üze-
rinde, Yrd.Doç.Dr.Ramazan Acun ve ögrencileri
tarafindan Bilgisayar ve Tarih II dersi çerçevesin-
de gelistirilen Hacettepe Üniversitesi, Tarih
Bölümü. Web Sitesi (http://www.hun.edu.tr/
-history) içinde yer alan Tarihi Veri Arsivi
(Historical Data Archive)'nin Makaleler bölümü-
nün Osmanli Tarihi baglantisindan girildiginde
karsimiza vakiflarla ilgili iki makale çikmaktadir:
Bunlardan birisi, B.Yediylldiz'in Habitat II Vakif
Formu çerçevesinde 3.Sektör Vakfi'nin hazirlayip
yayinladigi Türk Vakiflari (istanbul 1996) kita-
binda yer alan "Türk Kültür Sistemi içinde vakfin
yeri" adli makalesidir (http://www.hun.edu.tr/-

r

ll. Bu web sitesini hazirlayan Serhat Çakir'i mükemmel
tasarimindan dolayi kutluyoruz.

12. Ingilizce çeviri, Ramazan Acun tarafindan yapilmistir


