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Yasal Haberler  
 
Dernekler Mevzuatı Eğitimi, 4 Mart 2010, İstanbul 
TÜSEV, 4 Mart 2010‟da İstanbul‟da çeşitli alanlarda çalışan 25 dernek temsilcisinin katılımıyla  bir dernekler 
mevzuatı eğitimi düzenlemiştir. Eğitimde derneklerin mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları yanında 
mevzuattaki son değişiklikler hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. TÜSEV Genel Sekreteri Namık 
Ceylanoğlu‟nun açılış konuşmasıyla başlayan eğitim, TÜSEV Program Direktörü Tevfik Başak Ersen‟in 
sunumuyla devam etmiştir. Katılımcılar ayrıca derneklerin başta üst yapılara üyelik, defter ve evrakların 
tutulması, cezalar gibi konulardaki sorularına cevap bulma imkanı bulmuşlardır.   
 
HATIRLATMA: Derneklerin Beyanname Yükümlülükleri 
Bilindiği üzere derneklerin yıllık beyannamelerini verme dönemi 1 Ocak itibariyle başlayıp Nisan ayının 
sonuna kadar devam etmektedir. Dernek yönetim kurulu başkanları, bir önceki yıla ait Dernek 
Beyannamelerini Dernekler Yönetmeliğinin (EK-21) ekini doldurarak, mülki idare amirliğine vermekle 
yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler 
beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler. 
Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de 
vermekle yükümlüdürler. Daha önce şifre alan dernekler, mevcut şifreleriyle giriş yaparak beyannamelerini 
doldurabileceklerdir. Şifresi olmayan dernekler de www.dernekler.gov.tr web adresinden “e-Dernek 
Kullanıcısı Olmak İstiyorum” linkini kullanarak şifre alabilirler.Aldıkları bu şifre ile sisteme giriş yaparak 
beyannamelerini internet üzerinden doldurabilir ve beyannamenin çıktısını İl Dernek Müdürlüklerine elden 
teslim edebilirler.  
 
Vakıf Beyannameleriyle ilgili VGM Duyurusu 
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Vakıflar Yönetmeliği‟nin 34. Maddesine göre 
vakıflar 2009 yılı ile ilgili düzenleyecekleri yönetmeliğin 2 no.‟lu eki olan Vakıf Beyannamesini en geç 
30.06.2010 tarihine kadar Bölge Müdürlüklerine göndermelidir. Vakıflar Bilgi Yönetim Sistemi 01.03.2010 
tarihi itibarıyla yeni, mülhak ve cemaat vakıflarının kullanımına açılmış bulunmaktadır. Buna göre 
vakıflarımızın yıllık beyannamelerini elektronik ortamda verebilmeleri için hazırlanan kullanıcı adı ve şifreyi 
yetkilendirecekleri biri aracılığı ile bağlı oldukları Vakıflar Bölge Müdürlüğü‟nden almaları gerekmektedir. 
Konu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurusuna http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=527 
adresinden ulaşabilirsiniz. Vakıf yöneticileri 2009 yılına ait İç Denetim Rapor ve sonuçlarını Vakıflar 
Yönetmeliği ekinde yer alan (Ek:7) forma uygun olarak en geç 30.06.2010 tarihine kadar düzenleyip rapor 

tarihini takip eden iki ay içerisinde bağlı oldukları Vakıflar Bölge Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.  
 
Sektörden Haberler  
 
ISTR Konferansı 2010’da Istanbul’da: Türkiye’den Katılımcılar için İndirimli Kayıtlar Başladı  
Sivil toplum alanında araştırma yapan akademisyen, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya 
getiren Üçüncü Sektör Araştırmaları Birliği‟nin (ISTR-International Society for Third Sector Research) 9. 
Uluslararası Konferansı 7-10 Temmuz 2010 tarihlerinde TÜSEV ev sahipliğinde İstanbul‟da yapılacaktır. İki 
yılda bir dünyanın farklı bir şehrinde düzenlenen konferansın 2010 yılı teması “Krizle Yüzleşmek: Üçüncü 
Sektör ve Sivil Toplumun Karşılaştığı Güçlükler ve Fırsatlar” olarak belirlenirken, konferans mekanı ise 
Kadir Has Üniversitesi olacaktır. Etkinliğin açılışını Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Nüfus 
Fonu Direktörü Thoraya Ahmed Obaid yapacaktır. Konferansın dili İngilizcedir ve katılım için kayıt 
zorunludur. Kayıt formu için http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=526 adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Konferansı, 31 Mart 2010, İstanbul 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve British Council ortak çalışmasıyla 2010 yılı boyunca ülkemizde 
sosyal girişimlerin ve sosyal girişimciliğin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi ve bu konuda lobi ve 
farkındalık yaratılması amacıyla geliştirilen Sosyal Girişimcilik Projesi‟ne Mart ayı itibarıyla başlanmıştır. Bu 
kapsamda Türkiye‟de Sosyal Girişimcilik Konferansı” 31 Mart 2010 Çarşamba günü İstanbul‟da 
düzenlenmiştir. Toplantı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 100 temsilciyi bir araya getirmiştir. 
Türkiye ve Birleşik Krallık‟ta Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimler ve Türkiye‟den İyi Örnekler başlıklı iki 
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panelin ardından özel sektör sosyal girişimcilik etkileşimi ve kamu sosyal girişimleri nasıl destekleyebilir 
konulu iki atölye çalışması yapılmıştır. Etkinlikle ilgili detaylı habere 
http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=530 adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
“Türkiye’de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma” Yayımlandı 
Prof. Dr. Korel Göymen‟in son 15 yılda kalkınma alanında yaptığı çalışmalardan oluşan “Türkiye‟de Yerel 
Yönetişim ve Yerel Kalkınma” günümüzde yönetim ve kalkınma kavramlarının içeriğinin ve vurgu noktalarının 
değişimine dikkati çekiyor.  14 bölümde hazırlanan çalışmalar yeni bir toplumsal iş bölümünü işaret ederken, 
bu iş bölümünde birlikte iş yapma anlayışı, katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi özelliklerin ön 
plana çıkacağı vurgulanıyor. Kalkınma süreçlerinin işsizlik ve yoksulluk gibi temel sorunların önüne 
geçemediği noktasından hareketle ise bireyin yaşam kalitesini iyileştirilebilecek yöntem olarak yerel 
yönetişim öneriliyor. Boyut Yayınları‟ndan çıkan kitap 0212 4445353 no.lu telefondan istendiği takdirde 
adrese gönderiliyor. 
 
Sivil Toplum Kuruluşlarında Kaynak Geliştirme Temelleri Eğitimi,  9-11 Haziran, 2010, Boğaziçi 
Üniversitesi, İstanbul 
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi, “The Center on Philanthropy, Indiana University-Purdue 
University Indianapolis”, işbirliği ile 9-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi‟nde Sivil 
Toplum Kuruluşlarında Kaynak Geliştirme Temelleri  kursu düzenlemektedir. Programın amacı, Sivil 
Toplum Kuruluşlarında kaynakların geliştirilmesi, sürdürülebilirliği ve yönetiminin temel eğitimini vermektir. 
Eğitimde sivil toplum kuruluşlarına daha fazla kaynak bulma yolları, kurumsal kaynak geliştirme, bağış 
kampanyası hazırlanması, bağış projesi hazırlanması gibi konularda eğitim verilecektir. Eğitim dili İngilizcedir 
ve eğitim sırasında gün boyu simultane tercüme hizmeti sağlanacaktır. Kayıt ve bilgi için 
www.buyem.boun.edu.tr adresini ziyaret edebilir, Ece Gökakın‟la (ece.gokakin@boun.edu.tr, 0212 257 31 27 
) irtibata geçebilirsiniz. 
 
Cinsiyet Eşitliği Araştırma Bursu Başvuruları 
Avrupa Roma Hakları Merkezi (ERRC), Türkiye‟den başvuruların da kabul edildiği Cinsiyet Eşitliği Araştırma 
Bursu‟nu 2010 yılında başlatmıştır. Nisan-Mayıs 2010 döneminde başlayacak burs yaklaşık 6 aylıktır. 
Bursiyerler 4-6 haftalık bir oryantasyon ve hazırlık döneminin ardından ERRC desteği ile araştırmalarını 
yürütebileceklerdir. Başvuru için daha önce Roman topluluklarıyla çalışmış ve yaşamış olma ve en az bir yıl 
araştırmanın yapılacağı yerde çalışmış olma ön koşulu aranmaktadır. Başvurular için son gün 10 Nisan 
2010‟dur. Detaylı bilgi ve başvuru için http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3068 adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
IPA – Sosyo-Ekonomik Ortaklık Programı, Teklif Çağrısı 
Avrupa Komisyonu Katılım Öncesi Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance –IPA) Balkanlar ve 
Türkiye‟deki ortak projeleri desteklemeye yönelik bir  mali destek programı başlatmıştır. Projeler işyeri sağlığı 
ve güvenliği; tüketicinin korunması da dâhil olmak üzere ürün güvenliği; rekabet edebilirlik ve inovasyon 
(araştırma ve geliştirme); işletmelerin ve sektörlerin özelleştirilmesi, rasyonalizasyonu ve yeniden 
yapılandırılması; çevre ve enerjinin rasyonel kullanımı; şirketlerin sosyal sorumluluğu ve savunmasız 
grupların sosyal içerilmesi (kadınlar, azınlıklar, engelliler vb.‟nin entegrasyonu) alanlarında uygulanmalıdır. 
EuropeAid/129637/C/ACT/Multi referans numaralı teklif çağrısına başvurular için son tarih 6 Mayıs 2010‟dur. 
Başvuru ve detaylı bilgi için https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 

Umut Vakfı "Yurttaşlık Bilinci Ve Ayrımcılığın Önlenmesi" Bilimsel Araştırma Ve İnceleme 
Yarışması 
 Umut Vakfı tarafından “yurttaşlık bilinci ve ayrımcılığın önlenmesi”ne ilişkin ekonomik, sosyal, hukuki, 
kriminal araştırmalar ve incelemeleri desteklemek adına bir yarışma düzenlemektedir. Yarışma ile 
bilimsel araştırma ve incelemelerle, belirtilen alt konular çerçevesinde, disiplinlerarası yaklaşımla farklı 
bakış açılarının ortaya çıkması, tespitler ve çözüm önerilerinin bilimsel yollarla belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Başvurular Dr. Ayhan Akcan, Dr. Erdal Atabek, Nazire Dedeman, Prof. Dr. Timur 
Demirbaş, Ragıp Duran, Av. Fikret İlkiz, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Doç. Dr. 
Bülent Şam, Prof. Dr. Durmuş Tezcan ve Prof. Dr. İsmail Tufan‟dan oluşan Seçiciler Kurulu tarafından 
değerlendirilecektir. Başvuru ve katılımcı araştırmaların son teslim tarihi 31 Ağustos 2010 Salı günü saat 
17:30'a kadardır. Detaylı bilgi için www.umutvakfi.org  

 

TGKY Manisa Evi Açıldı 

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı‟nca (TGKY) yöresel el işi ürünlerin tanıtılıp satılacağı, 
geliriyle öğrencilere yardım yapılacak Manisa Evi 30 Mart 2010 tarihinde törenle açıldı. Manisa Evi‟nin 
açılışına, Vakıf Genel Başkanı Gülgen Dural, Vali Celalettin Güvenç ve eşi Turan Güvenç, CBÜ Rektörü 
Prof. Dr. Semra Öncü, İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir ve eşi Süheyla Aydemir, İl Milli Eğitim Müdür Vekili 
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Aziz Ersoy ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Manisa Evi‟nde hem şirketler, hem de sivil toplum 
kuruluşları yaptıkları kendi belirledikleri bir bağış karşılığında yöresel kıyafetleri, halıları, el ürünlerini 
sergileyebilecek, satışa sunup gelir elde edebilecek. Bu bağışlarla vakıf, üniversite öğrencilerine yönelik burs 
programı için gelir elde edecek.  
 
Fark Yaratanları Aday Gösterin 
Türkiye‟de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak insanlarda 
farkındalık uyandırmak, daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik ederek ilham vermek amacıyla 
Sabancı Vakfı‟nın katkılarıyla CNN Türk‟te yayımlanmaya başlayan “Fark Yaratanlar” programına 
www.farkyaratanlar.org adresinden adayınızı önerebilirsiniz. Her programda; yurttaş katılımı, ekonomik 
gelişme, sağlık, cevre, eğitim/öğrenim ve sosyal adalet konularında insanların hayatına katkıda bulunarak 
Fark Yaratan bir kişinin hikayesi anlatılmakta,  „sıradışı kişiler, olağanüstü etkiler‟ halkla paylaşılmaktadır. 
Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için  www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org adreslerini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 

 
TÜSEV ve üçüncü sektörden haberleri Twitter aracılığıyla takip edin: www.twitter.com/tusev 

 
TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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