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Vakıflarda Üyelik Serbest Bırakıldı 
Anayasa Mahkemesi, 28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/92 
Karar Sayılı kararı ile Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen 
“vakıflarda üyelik olmaz” hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.  Bu karardan 
sonra vakıfların üye almalarının önündeki engeller kaldırılmış ve yeni üye almaları serbest 
bırakılmıştır.  İlgili kararın tam metnine http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=335 
linkinden ulaşabilirsiniz. 
 
Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikle İlgili Açıklama 
Dernek ve Vakıfların vergileme sisteminde, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile bir değişiklik yapılmamış, önceki 
Kanunda olduğu gibi Vakıf ve Dernekler Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuş, bunların iktisadi 
işletmeleri ise Kurumlar Vergisi mükellefi kılınmıştı. Ancak daha sonra kanuna yönelik çıkarılan 
tebliğ ile dernek ve vakıfların faaliyet hacimlerine göre vergileme sistemi yaratılması  söz 
konusu olmuştu.  TÜSEV’in de aralarında bulunduğu bulunduğu birçok kuruluş Gelir İdaresi 
Başkanlığına başvurarak konunun gözden geçirilmesini, bu uygulamanın önüne geçilmesini 
talep etmişti. 6 Haziran’da Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle vakıf ve 
derneklerin hangi hallerde iktisadi işletme kurmuş sayılacakları açıklanmıştır. Yapılan son 
değişiklikle ilgili detaylı bilgiye ve TÜSEV’in açıklamalarına 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=334 adresinden ulaşabilirsiniz. 

Sektörden Haberler  

CIVICUS World Assembly, 18-21 Haziran 2008, Glasgow  
Her yıl dünyanın çeşitli bölgelerinden paydaşlarının sosyal, ekonomik ve politik sorunları sivil 
toplum perspektifinden tartıştıkları CIVICUS World Assembly 18-21 Haziran 2008 tarihlerinde 
Glasgow’da gerçekleştirildi. “Adil bir Dünya için Birlikte Hareket”  genel teması altında 
“Vatandaşlar, Katılım ve Güç!”  başlığı üzerinden Milenyum Kalkınma Hedefleri’nden şeffaflığa, 
devlet-sivil toplum ilişkilerinden gönüllülüğe pek çok konunun tartışıldığı etkinliğe 1000’e yakın 
sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle birlikte hükümet, özel sektör ve uluslararası kuruluş 
temsilcileri de katıldı. CIVICUS Youth Assembly ise 16-21 Haziran tarihlerinde yine Glasgow’da 
gerçekleştirildi. Konferans sırasında the Elders adı altında biraraya gelen Nelson Mandela, Kofi 
Annan, Muhammad Yunus gibi pek çok insan hakları aktivisti tarafından başlatılan Every 
Human Has Rights(Her İnsanın Hakları Vardır) adlı kampanya ise yine bu girişim içinde yer 
alan eski BM İnsan Hakları Komiseri Mary Robinson ve Hindistan’da faaliyet göstern Self 
Employed Women's Association (SEWA) kurucularından Ela Bhatt tarafından tanıtıldı. CIVICUS 
World Assembly gelecek yıl 28-31 Ağustos tarihlerinde Kanada’nın Montreal şehrinde 
gerçekleşecek. Konferansla ilgili daha detaylı bilgiye İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak 
www.civicusassembly.org adresinden ulaşabilirsiniz. 

“2008 Küresel Filantropi Endeksi” Yayımlandı  
ABD merkezli bir think-tank olan Hudson Institute bünyesindeki Küresel Refah Merkezi (Center 
for Global Prosperity) tarafından hazırlanan 2008 Küresel Filantropi Endeksi(Index of Global 
Philanthropy) ABD ve dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere yapılan 
bağışların kaynaklarını ve büyüklüğünü inceleyen bir rehberdir. İlk kez ABD çapında dini ve 
sosyal bağışlar konusunda yapılan bir kamuoyu araştırmasın sonuçlarını da içeren İngilizce 
endeksi http://gpr.hudson.org  adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.  
 
Johns Hopkins Karşılaştırmalı Sivil Toplum Projesi  
John Hopkins Center for Civil Society Studies’in (John Hopkins Sivil Toplum Etütleri Merkezi) 
The Comparative Nonprofit Sector Project(Karşılaştırmalı Sivil Toplum Projesi) çerçevesinde 
yürüttüğü araştırmasının sonuçları üçüncü sektörle ilgili pek çok ilginç veriyi biraraya getiriyor. 
26 ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre üçüncü sektör her yıl 1.2 trilyon dolar 



harcama yapıyor ve 31 milyon tam zamanlı çalışan istihdam ediyor. Araştırmanın bir diğer 
göze çarpan bulgusu ise 36 ülkedeki toplam gönüllü sayısının 140 milyon kişiye ulaşmış 
olmasıdır. The Comparative Nonprofit Sector Project, 1990 yılında 13 ülkeyle başlanan bir 
proje olarak başlamış ancak son aşamasında 40 ülkede uygulanmıştır. Bu detaylı araştırma 
projesiyle ilgili geniş bilgiye ve araştırma raporlarına İngilizce olarak http://www.jhu.edu/~cnp 
adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
IC İbrahim Çeçen Vakfı TÜSEV’e Katıldı   
2004 yılında kurulan ve eğitim, spor, kültür-sanat ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren IC 
İbrahim Çeçen Vakfı Haziran ayı itibarıyla TÜSEV bünyesine katılmıştır.  IC İbrahim Çeçen 
Vakfı 2007 itibarıyla yılda 355 üniversite ve yüksek lisans öğrencisine burs sağlamakta, ayrıca 
106 öğrencinin de çeşitli kuruluşlar ve kişiler tarafından burs almasına aracılık etmektedir. 
Vakıf ayrıca belli aralıklarla bursiyerlerine güncel ve kariyerlerine katkı sağlayabileceği 
düşünülen konularda, uzmanlar tarafından seminerler vermektedir. Bunun yanı sıra Ağrı ilinin 
ilçelerinde Belediye'nin işbirliği ile yürütülen iki üniversiteye hazırlık kursu faaliyetlerine devam 
ederek 2007 ÖSS sınavlarına toplam 100 öğrenci hazırlamaktadır. Eğitime katkılarının yanı 
sıra sağlık alanında Willows Vakfıyla kadın sağlığı ve doğum kontrolü projesi yürütmekte, Ağrı 
Spor Kulübü bünyesinde 22 futbolcuya, bir milli boksöre, 12 genç atlete ve satranç 
müsabakalarına sponsor olarak destek vermektedir. Ayrıca kendi bünyesindeki IC Sanat 
Galerisi ile her türlü görsel sanata ve özellikle geleneksel Türk sanatlarının yaşatılması ve 
tanıtılmasına katkıda bulunmaktadır. IC İbrahim Çeçen Vakfı’yla ilgili detaylı bilgi için: 
www.icvakfi.org.tr  
 
“TEMA TURMEPA El Ele” Kampanyası  
Ülkemizde sivil toplum kuruluşları arası işbirliğinin güzel bir örneğini küresel ısınma ve iklim 
değişikliğine karşı ortaklaşa yürüttükleri  ve “Geleceğimiz Erimesin”  sloganıyla duyurdukları 
kampanyaları ile gösteren TEMA ve TURMEPA, bu kampanyalarını 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü aracılığıyla Habertürk ekranlarında özel bir yayınla duyurdu. Proje iki kuruluşun birlikte 
yürüttükleri bağış kampanyası sayesinde karadan TEMA Vakfı’nın Mobil Eğitim Aracı, denizden 
ise TURMEPA’nın Eğitim Teknesi ile yurt çapında eğitim çalışmaları yapılacak. Kampanya 
kapsamında hazırlanacak çevre dostu özel araçların önümüzdeki aylarda yola çıkması ve 2011 
sonuna kadar 100 il ve ilçede 810.000 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Kampanyayla ilgili 
detaylı bilgiye www.tema.org.tr   ve www.turmepa.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
 
WWF-Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yıllık Kongresi 
TÜSEV bünyesine katılan yeni vakıflardan olan WWF-Türkiye’nin(Doğal Hayatı Koruma Vakfı)  
ev sahipliğinde WWF(Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı)  Yıllık Kongresi 24-27 Mayıs 2008 
tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi. Açılışı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çevre ve Orman 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen ve “küresel iklim değişikliği” ana 
teması altında gerçekleşen kongreye vakfın 56 ülkedeki temsilciliklerinden 200 kişi katıldı. 
Kongreyle ilgili daha fazla bilgi için:  http://www.wwf.org.tr/haberler    
 
 

 
TÜSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 

 

 


