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Yasal Haberler  
 
Vakıf Yöneticilerinin Adli Sicil Kayıtlarının İzlenmesi 
5737 sayılı Vakıflar Kanununun 9. Maddesinde vakıf yöneticisi olamayacaklar ile seçildikten sonra bu kanun 
maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olanların yöneticiliğinin sona ereceği belirtilmekte, 14.10.2008 tarih 
ve 2008/14 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Genelgesi ile de bu konu ile ilgili olarak vakıf yöneticilerinin adli 
sicil kayıtlarının Bölge Müdürlüklerine teslim edilmesi vakıflardan istenmişti. Bu kez Vakıflar Genel Müdürlüğü 
06.01.2009 tarih ve 2009/2 sayılı Genelgesi ile adli sicil kayıtlarının takibi, muhafaza edilmesi ve kanun 
hükümlerinin uygulanması görevinin vakıf yetkili organının sorumluluğunda olduğunu vurgulamaktadır. İlgili 
VGM Genelgeleri için tıklayınız.  
 
HATIRLATMA: Dernekler ve Vakıfların Beyanname Vermesi ve Diğer Yükümlülüklerleri  
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. 
 
Sektörden Haberler  
 
Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı, 6 Mart 2009, Ankara 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulması için 6 Mart 2009 Cuma günü bir 
toplantı düzenleyecek. Toplantıya katılmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının en geç 4 Mart tarihinde 
http://www.abgs.gov.tr/abgsform/kayitformu.php adresindeki formu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi 
için www.abgs.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
YouthActionNet Küresel Burs Programı 
2001 yılından itibaren Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation-IYF) tarafından yaşadıkları 
topluma olumlu değişim katan gençleri desteklemek ve güçlendirmek amacıyla bir burs programı 
yürütülmektedir. Her yıl 20 genç sosyal girişimcinin faydalandığı program savunuculuk ve kapasite geliştirme 
konularında gençleri eğitmekte ve onlara çeşitli paydaşlarla ağ kurma olanağı sunmaktadır. 2009 yılı için 
online başvuru süreci 15 Mart’ta başlayacaktır. Katılım koşulları ve program hakkında detaylı bilgi için 
http://www.youthactionnet.org/index.php?fuse=aboutfellowship adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
STGM Örgütlenme Özgürlüğü Kampanyası Başladı 
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), katılımcı demokrasinin gelişiminin desteklenmesi amacıyla 
"Örgütlenme Özgürlüğü" başlıklı bir iletişim kampanyasını başlattı. Kampanya "Birlikte Değiştirelim" 
sloganıyla Eskişehir, Diyarbakır, Denizli ve Adana'da yürütülecek. Kampanyanın ilk etabı dört ilde 
düzenlenecek olan “Arama Konferansları” olacak. Arama Konferansları ile örgütlenmenin önündeki fırsatlar 
ve engelleri saptanması, çözüm modelleri tasarlanması, buna bağlı stratejileri ve faaliyetleri planlayarak 
"kent kampanyaları" düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Kampanyayla ilgili geniş bilgiye 
http://kampanya.stgm.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 



 20. Avrupa Vakıflar Merkezi Genel Kurul ve Konferansı, 14-16 Mayıs 2009, Roma  
2008’de İstanbul’da TÜSEV ev sahipliğinde yapılan Avrupa Vakıflar Merkezi’nin yıllık Genel Kurul ve 
Konferansı bu yıl Roma’da “Yoksullukla Mücadele, Fırsatlar Yaratma” teması ile yapılacak. Her yıl başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden 600 kadar vakıf temsilcisin katıldığı etkinliğe kayıt 
için son tarih 20 Nisan 2009 olarak açıklanmıştır. Katılım ve kayıtla ilgili detaylı bilgi için: 
http://www.efc.be/aga/AGA2009 
 
2009 Vakıf Haftası Etkinlikleri 
Vakıf medeniyeti “Sağlık Yılı” olarak ilan edilen 2009’da Vakıf Haftası 4-10 Mayıs tarihleri arasında 
kutlanacaktır. Bu yıl 26ıncısı düzenlenen etkinlik kapsamında resim, proje, makale, ebru, illüstrasyon, 
kompozisyon ve fotoğraf yarışmaları yapılacaktır. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için 
http://www.vgm.gov.tr/12_GuncelHaberler/vkfhaftasi2009.cfm adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Siyasette Kadın: Ne Kadar Katılıyoruz, Ne Kadar Temsil Ediliyoruz?, 25 �ubat 2009, İstanbul 
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER),  25 �ubat 2009 tarihinde TÜSEV ev sahipliğinde bir toplantı 
düzenleyerek, Türkiye'deki yerel seçimler ve AP seçimleri öncesi hem Türkiye hem de AB'de toplumsal 
cinsiyet eşitliğine yönelik yapılan çalışmaları ele almıştır. Toplantıya Avrupa Parlamentosu Milletvekili Karin 
Riis Yorgensen ile KA-DER Başkanı Hülya Gülbahar konuşmacı olarak katılırken, toplantının açılışında 
konuşan KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç yerel seçimlerde toplam 2941 il, ilçe ve beldede sadece 283 
kadın adayın bulunduğunu belirterek kadınların siyasete katılımındaki son durumu paylaşmıştır. Karin Riis 
Jorgensen kadın STK’larına siyasette kota, pozitif ayrımcılık ve iş hayatında “eşit işe-eşit ücret” konularında 
hükümetlerden sürekli talepte ve takipte bulunmayı ve Avrupa Parlamentosunun kadın üyeleri ile gelişmeleri 
paylaşmalarını önermiştir. Daha sonra söz alan KA-DER başkanı Hülya Gülbahar, tüm partilere eşit mesafe 
prensibi ile kuruldukları 1997 yılından bugüne kadar kadınların siyasette temsili için yaptıkları çalışmaları 
özetlemiş, Türk kadınının siyasete katılımındaki uzun mücadelenin devam etmesinin önemini vurgulayarak, 
erkek egemen meclis ve medyanın kadını siyasette yıpratma yöntemlerine dikkat çekmiştir. 
 
8. Vehbi Koç Ödülü Prof. Dr. Türkan Saylan’a Verildi 
Bu sene kuruluşunun 40. yılını kutlayan Vehbi Koç Vakfı’nın verdiği Vehbi Koç Ödülü’ne eğitim alanında 
hayat boyu sürdürdüğü başarılı çalışmaları nedeniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Türkan Saylan layık görüldü. Vehbi Koç’un 13. ölüm yıldönümü olan 25 �ubat günü verilen ödül töreninde 
konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Vehbi Koç Ödülü’nün bu yıl eğitim alanında 
verilmesinin son derece önemli olduğunu, çünkü Vehbi Koç’un Türkiye’nin en önemli sorununun eğitim 
olduğuna, ülkenin kalkınma ve demokrasi anlayışının ancak iyi eğitilmiş insan gücüyle elde edilebileceğine 
inandığını vurguladı. Mustafa V. Koç, “Vehbi Koç Vakfı’nın en öncelikli sosyal yardımları eğitim amaçlı olmuş 
ve Vakıf, 40 yılın toplamında en büyük maddi katkısını yine eğitim alanında yapmıştır.” dedi.  
 
ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri  
21. ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri 3 Mart-5 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tiyatro ve 
bale gösterimleri, çeşitli konserler ve sergilerden oluşan programın ilk etkinlikleri 3 Mart 2009 Salı günü 
açılacak Muammer Yanmaz’ın “40 Ayna” adlı fotoğraf sergisi ve Garajistanbulpro’nun sahneye koyduğu 
“Histanbul” adlı tiyatro oyunu olacak. İstinye Sadi Gülçelik Spor Sitesi ENKA İbrahim Betil Oditoryum’unda  
gerçekleşecek etkinliğin detaylı programı ve katılımla ilgili bilgi için www.enkasanat.org adresinden detaylı 
bilgiye ulaşabilirsiniz. 
 
Aydın Doğan Karikatür Yarışması 25. Yıl Sergisi 
Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen ve 25 yılda 130 ülkeden toplam 6 bin 500 çizerin 55 bin eserle 
katıldığı Aydın Doğan Karikatür Yarışması’nda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve başarı ödülüne layık görülen 
50 karikatür “25. Yıl Sergisi” adıyla Ankara’da sergilenecek. Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki D&R’da açılan sergi 
22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. 
 
Elginkan Vakfı 2008 Yılı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Törenle Dağıtıldı 
Elginkan Vakfı tarafından 2006 yılından beri verilmekte olan ve Türk kültürü ve teknoloji alanında araştırma 
ve hizmetlere destek olmayı amaçlayan Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri 19 �ubat 2009’da İTÜ 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılan bir törenle sahiplerini bulmuştur. Türk Kültürü alanında beş, 
teknoloji alanında iki çalışmanın ödüllendirildiği Ödül Programı’yla ilgili detaylara www.elginkanvakfi.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.  
 

Yenilenen TÜSEV web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız. 
 

TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 

 


