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Yasal Haberler  
 
Dernekler ve Vakıfların Beyanname ve Diğer Yükümlülüklerleri Hakkında Bilgi Notu 
TÜSEV, vakıf ve derneklerin her yeni yılda ilgili makamlara vermesi gereken belgelerle ilgili bir bilgi notu 
hazırlamıştır. Buna göre dernek yöneticileri Nisan ayının sonuna kadar Dernekler Beyannamelerini (Ek-21) 
doldurarak mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Vakıf yöneticileri ise Vakıflar Yönetmeliğinin (Ek-
2) numaralı ekinde yer alan beyannameyi doldurup her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde bağlı oldukları 
Bölge Müdürlüklerine vermek ve elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Vakıflar 2009 yılından geçerli 
olarak Teftiş ve Denetim giderlerine katılma payı ödemeyeceklerdir. Derneklerle ilgili bilgi notunun 
detaylarına http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=68&s=89, vakıfların denetimi, vergi muafiyetine 
sahip vakıfların yükümlülükleri gibi konuları da içeren vakıflarla ilgili bilgi notuna 
http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=68&s=88 adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Dernekler Kanununda Değişiklik Yapan Kanun 
23.01.2009 tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile Dernekler Kanununa 27/A maddesi eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile Türkiye Kızılay 
Derneğinin, teşkilatlanması ve yönetilmesinin uluslararası anlaşmalara göre yapılmasının sağlanması 
amaçlanmıştır. Kanuna göre, Türkiye Kızılay Derneği, merkezinde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim 
kurulu; şubelerinde ise genel kurul ve yönetim kurulu oluşturarak, tüzüğünde belirlenen şekilde 
teşkilatlanacak ve yönetilecektir.  
 
 
Sektörden Haberler  
 
Avrupa Konseyi STK Danışma Semineri, 19-20 Ocak 2009 İstanbul 
Avrupa Konseyi ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı (Conference of INGOs) tarafından 
düzenlenen Güneydoğu Avrupa STK Danışma Semineri İstanbul’da TÜSEV ev sahipliğinde 
gerçekleşmiştir. İstanbul semineri Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar belgesi konusunda Konsey üyesi 
ülkelerin sivil toplum temsilcileriyle yapılan altı danışma toplantısından biri olarak planlanmış ve 16 
Güneydoğu Avrupa ülkesinden 60 temsilciyi bir araya getirmiştir.  
Konsey’in girişimiyle kaleme alınan Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar Belgesi karar alma süreçlerine sivil 
toplumun etkili katılımı konusunda temel prensipleri ve araçları belirlemeyi, ayrıca içerdiği vaka analizleri ile 
sivil toplum kuruluşlarına devletle ilişkilerinde rehberlik edebilmeyi hedeflemektedir. 
Sivil toplum kuruluşlarımızı Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar belgesiyle ilgili yorumlarını Conference of 
INGOs tarafından özel olarak oluşturulmuş civil.participation@coe.int e-mail adresine göndermeye davet 
ediyoruz. Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar belgesini görüntülemek ve indirmek için tıklayınız. Konuyla 
ilgili daha fazla bilgiye ve gelişmelere www.coe.int/NGO adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Derecelendirme ve İletişim, 6 �ubat 2009, İstanbul  
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Derecelendirme ve İletişim 
Konferansı’nı 6 �ubat 2008 tarihinde İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde düzenleyecektir. Derneğin AB 
Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında uyguladığı “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun 
Hızlandırılması Projesi”  çerçevesinde gerçekleşecek etkinlikte IBM EMEA Bölgesi Kurumsal Yurttaşlık ve 
Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Celia Moore; CSR-Europe’ın İngiltere Ulusal Ortağı Business in the Community 
Uluslararası İşbirlikleri Direktörü David Halley ve CSR – Europe tarafından özel sunumlar 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca ilgili konuda GRI, EFQM ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
temelinde KSS Raporlaması yapmış şirketler tarafından derecelendirme ve iletişim konusunda bir panel 
gerçekleştirilecektir. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu konferansa katılım için 
http://www.kssd.org/tksshp/subat2009.asp adresinde bulacağınız katılım formunun doldurularak 4 �ubat 
2009 Çarşamba saat 17:00’ye kadar gönderilmesi gerekmektedir. 

 
TÜSEV’den ve Mütevellilerimizden Haberler 
 
Umut Vakfı Hukukun Gençleri Sempozyumu: "Hukuk Devletinde Kişisel Güvenlik", 20-21 Mart 2009, 
Ankara 
Umut Vakfı tarafından hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın 
güçlenmesi amacıyla her yıl düzenlenen sempozyum dizisi 21-21 Mart 2009 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlenecek. Geleceğin hukuk uygulayıcıları olacak hukukun gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, 
farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlayan sempozyumun bu yılki 
başlığı Hukuk Devletinde Kişisel Güvenlik olarak belirlendi. Hukuk Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde 
eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, İletişim, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) 
Lisans öğrencileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki 



ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrencileri (Doktora öğrencileri hariç), stajyer avukatlar ile stajyer hakimler ve 
savcılar bildirileri ile katılabilmektedirler. Tam bildiri metni için son teslim tarihi 2 Mart 2009’dur. 
Sempozyumla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için: http://www.umut.org.tr/public/page.aspx?id=16930  
 
Vehbi Koç Vakfı 40 Yaşında 
17 Ocak’ta Vehbi Koç Vakfı tarafından yapılan açıklamada vakfın kırkıncı yılında mal varlıklarının 1.2 milyar 
dolara ulaştığı ve kuruluşundan bugüne kadar eğitim, sağlık, kültür ve sanat faaliyetlerine 600 milyon dolar 
harcandığı belirtilmiştir. Vakıf ülkemize; 40 yılda toplam 27 eğitim, 6 sağlık ve 5 kültür ve sanat kurumu 
kazandırırken, gelecekteki projelerinin Koç Üniversitesi bünyesinde bir tıp fakültesi ve eğitim ve araştırma 
hastanesi ile yeni bir yerde Sadberk Hanım Kültür Kampusu kurmak olduğunu duyurdu. Vehbi Koç 
önderliğinde ülkemizde hayırseverliğin gelişmesi ve yasal mevzuatın iyileştirilmesi alanlarında da önemli 
çalışmalara imza atan Vehbi Koç Vakfı, TÜSEV’in kurucuları arasında bulunmaktadır. Detaylı haber için 
http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?detay=Vehbi_Koc_Vakfi_40_yasinda&Newsid=218684&Cate
goryid=2  
 
TÜSEV’e Yeni Katılan Kuruluşlar 

Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı 
1994 yılında kurulan Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı yoksullukla mücadele, eğitime destek, kültür-sanat ve 
akademik faaliyetlere destek  çalışmaları yapmaktadır. Vakıf kadın istihdamının ve girişimciliğinin 
geliştirilmesi konusunda “Kadınlar İçin Kadınlar” ve  “Kadınların Ekonomik Yaşamdaki �anslarını Arttırma” 
gibi projeler yürütmüş, gençlere ücretsiz eğitim desteği sağlamış, gençlerin ve kadınların sanat etkinliklerine 
katılımını özendirecek kurs ve seminerler düzenlemiş ve kadın ve gençlik alanındaki akademik araştırmaları 
desteklemiştir.  
www.ckgv.org  
 
Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) 
Deloitte Eğitim Vakfı 2007 yılında Deloitte ve Touche Danışmanlık Hizmetleri A.�. ve Levent Yaveroğlu 
tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin ekonomik gelişimini sürdürülebilir kılmak ve küresel ekonomideki rekabet 
gücünü arttırmak için, ülkenin kalkınma mücadelesini devam ettirecek nitelikli insanlar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. DEVAK ilk burslarını 2008-2009 öğretim yılında vermeye başlamıştır. 
www.devak.org.tr  
 
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) 
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), denizcilik ve iş dünyasının denize gönül vermiş önde gelen isimleri 
tarafından 8 Nisan 1994 yılında kurulmuştur. Kurulduğunda 29 üyesi olan Dernek, bugün; 320 kişinin ve 300 
tüzel kişinin üye olduğu bir sivil toplum kuruluşu olarak, kamu yararına faaliyetlerini sürdürmektedir. 
www.turmepa.org.tr  
 
Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) 
KAGİDER 37 girişimci kadın tarafından geleceğin iş dünyasını yapılandırmada etkin kadın girişimciler 
yaratmak amacı ile 2002’de kurulmuştur. Bugün 30 farklı sektörde faaliyet gösteren ve 151 üyesi bulunan 
KAGİDER, ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını artırıp dünya ile bütünleşmelerini sağlayarak 
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  
www.kagider.org 
 

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı 
Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı, oluşturduğu Rahmi M. Koç Müzesi’nin yanı sıra, bu konudaki 
yaklaşımı ve etkinlikleri ile müzecilik anlayışına yepyeni bir boyut ve dinamizm getirmeyi amaçlamaktadır. 
Ankara’nın ilk sanayi müzesi olan Çengelhan Rahmi Koç  Müzesi vakıf tarafından kurulmuştur. Cunda 
Adasında ise vakıf bünyesinde Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı 2007’de hizmete açılmıştır. 
www.rmk-museum.org.tr  
 
TÜSEV Web Sitesi Yenilendi 
TÜSEV’in yeni kurumsal kimliğine uygun olarak 15. kuruluş yılı nedeniyle web sitesi tasarım ve içeriği 
güncellenmiştir. TÜSEV’in 15. kuruluş yılını özetleyen bir link oluşturulması, İngilizce versiyonu yanı sıra 
Fransızca içerik eklenmesi ve anasayfaya eklenen Bilgi Bankası arama motoru TÜSEV web sitesinde 
yapılan yeniliklerden bazılarıdır. Yeni web sitemizi ziyaret etmek için tıklayınız. 
 

 

 
TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 


