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Yasal Haberler  
 
İç Denetimle ilgili VGM Duyurusu 
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 26 Temmuz 2011 tarihinde iç denetimle ilgili bir duyuru 
gönderilmiştir. Bu duyuruda VGM tarafından yapılan denetimlerde iç denetim sisteminin beklentilere cevap 
vermediği ve iç denetimin sadece Ek-7 formunun düzenlenmesi olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir 
denilerek iç denetçilerin vakfın tüm işlemlerini denetlemeleri gerektiği ve iç denetim raporunun daha kapsamlı 
bir şekilde hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Ġlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Sektörden Haberler  
 
Dünya Değerler Araştırması 2011: Sivil Toplumu İlgilendiren Bazı Veriler 
Ġlk olarak 1981 yılında gerçekleştirilen ve 1991, 1998, 2001 ve 2007 yıllarında tekrarlanan Dünya Değerler 
Araştırması’nın (DDA) 2011 çalışması tamamlanarak ön bulguları kamuoyuna açıklandı. Sonuçları, TÜSEV 
tarafından Mart ayında yayımlanan STEP Türkiye Ülke Raporu “Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm 
Noktası”nda yer verilen 2007 bulguları ile karşılaştırdığımızda bazı değişimler dikkati çekmektedir. 2007 DDA 
araştırması ile karşılaştırıldığında, bireylerin birbirlerine güveniyle ilgili dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir. 
2007’de insanlara güvenebileceğini söyleyenlerin oranı %4,8 iken 2011’de bu oran %15’e çıkmıştır. Siyasi 
katılımda ise, bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalınmaktadır. Kesinlikle toplu dilekçe imzalamam 
diyenlerin oranı %53’ten %61’e yükselmiş; halk dilekçe imzalamak, barışçıl gösterilere katılmak gibi partizan 
nitelik taşımayan siyasi faaliyetlere katılımını azaltmış, çekimserliğini arttırmıştır. 2007 DDA sonuçları ile 
STEP raporu kapsamında karşılaştırabileceğimiz bir diğer veri de yine sosyo-kültürel bağlamda yer alan 
hoşgörü olgusudur. Son olarak bazı grupların komşu olarak istenmemesi üzerinden değerlendirilen hoşgörü 
düzeyi dünya ortalamasının oldukça altında kalmaya devam etmektedir. Bazı grupların komşu olarak 
istenmeme oranları; eşcinsellerde %84, AIDS’lilerde %74, nikahsız yaşayan çiftlerde %68, Tanrıya 
inanmayanlarda %64 ve şeriat yanlılarında %54 olarak bir önceki senenin üstünde sonuçlar vermiştir. 
 
HATIRLATMA: Sosyal Girişim Broşürü Yayımlandı  
TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında sosyal 
girişim nedir, neden önemlidir, sivil toplum kuruluşları açısından neden önemlidir, sosyal girişim ile ticari 
girişim arasındaki farklar nelerdir, Türkiye’de neler sosyal girişimdir gibi  sosyal girişimlerle ilgili akla ilk gelen 
sorulara kısa ancak kapsamlı yanıtlar veren bir broşür hazırlanmıştır. Broşürü sosyal girişimlerle ilgili 
toplantılarınızda dağıtmak üzere TÜSEV ile info@tusev.org.tr adresinden irtibata geçerek talep edebilirsiniz. 
Broşüre buradan ulaşabilirsiniz. 
 
HATIRLATMA: Teklif Çağrısı: İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği  
Ġstanbul Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı teklif çağrısını yayınlamıştır. Buna 
göre hizmet sektörlerine ilişkin sektörel ve tematik araştırmalar, başta afetler olmak üzere kentsel risklerin 
azaltılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları, sosyal risklerin ortaya konmasına ve sosyal 
dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar, bölgede ulaşım ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine yönelik 
fizibilite çalışmaları, bölgenin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri, 
çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite faaliyetleri 
öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Teklif çağrısına Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, 
Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) da başvurabilmektedir. Başvuruların alınması için son tarih 5 
Kasım 2011 Pazartesi saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi ve başvuru için www.istka.org.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 
HATIRLATMA: ISTR Bildiri Çağrısı Yayınlandı 
10-13 Temmuz 2012’de Siena, Ġtalya’da gerçekleşecek olan 10. Uluslararası Üçüncü Sektör Araştırmaları 
Birliği (ISTR) Konferansı için poster, makale taslağı ve panel önerileri başvuruları başlamıştır. 
Demokratikleşme, Piyasalaştırma ve Üçüncü Sektör başlığıyla gerçekleşecek konferansın ana konusu 
Ortadoğu’da yaşanan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalarda sosyal medyanın rolü olarak belirlenmiştir. 
Ġlgililerin; filantropi, gönüllülük, sivil toplum kuruluşları vatandaşlık ve demokrasi, yönetişim ve liderlik, 
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yönetim ve kurumsal uygulamalar, sosyal girişimcilik sosyal girişim ve sosyal ekonomi, adalet ve kalkınma, 
cinsiyet, araştırma ve öğretim paradigmaları metodolojileri ve uygulamaları, değerlendirme meşruiyet, 
güvenilirlik ve etki temalarına uygun olarak hazırlanmış poster, makale taslağı ve panel önerilerini 24 Ekim 
2011 tarihine kadar ISTR’a sunması gerekmektedir. Toplantı ve başvurular hakkında ayrıntılı 
bilgiye www.istr.org sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
TÜSEV Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi? 
Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara uygun düzeyde 
şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla hazırlanan Ġngilizce ve Türkçe online veritabanımız 
TÜSEV Bilgi Bankası’na websitemize sağ üst bölümdeki kullanıcı panelinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek 
2010 yılı güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Bilgilerinizi güncellemek için izlemeniz gereken adımlar ise bir 
kılavuz hazırlanarak web sitemize eklenmiştir. Kılavuza buradan ulaşabilir, eğer kullanıcı adı ve şifrenizi 
bilmiyorsanız info@tusev.org.tr adresinden talep edebilirsiniz. Mevcut Bilgi Bankası profilinizi 
www.tusev.org.tr/member adresinden görüntüleyebilirsiniz. 
 
“Kullanılmayan Potansiyel: Avrupalı Vakıfların Kadın Ve Kızlar İçin Ayırdığı Fonlar” Raporu 
Yayınlandı 
Dünyanın en eski uluslararası kadın fonu olan Hollanda merkezli Mama Cash, Avrupalı vakıfların kadınlara 
ve kız çocuklarına verdiği desteğin doğasını anlamak ve bu alandaki veri açığını kapatmak amacıyla, 
“Kullanılmayan Potansiyel: Avrupalı Vakıfların Kadın ve Kızlar için Ayırdığı Fonlar” konulu bir rapor 
yayınlandı. Kadın ve kızlara yönelik olarak yapılan araştırmaya çeşitli uluslararası sivil toplum kuruluşlarının 
yanı sıra Sabancı Vakfı da destek verdi. Rapora göre; anket çalışmasına katılan 19 ülkeden 145 vakfın % 
37’si kadın ve kız çocuklarına yönelik hibe ve programlara sahipken; bu konuya toplam bütçelerinin sadece 
% 5’ini ayırıyorlar. Raporda, kadın ve kız çocukları için en çok fon ayıran Türkiye’den Sabancı Vakfı, 
Hollandalı Bernard van Leer Vakfı, Belçikalı King Baudouin Vakfı, Ġsviçreli Oak Vakfı, Ġngiliz Sigrid Rausing 
Vakfı ve the Learning Bridges Initiative hakkında örnek vakalar da yer alıyor. Ġngilizce raporu detaylı olarak 
incelemek için tıklayınız. Raporun Türkçe özetini incelemek için tıklayınız. 
 
İbrahim Çeçen Vakfı'na Burs Başvuruları Başladı 
Her yıl olduğu gibi, bu yılda IC Ġbrahim Çeçen Vakfı başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan ün iversite 
öğrencilerine karşılıksız burs verecek. AĞRI- Ağrı'lı iş adamı Ġbrahim Çeçen, IC Ġbrahim Çeçen Vakfı adı 
altında başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine 2011-2012 öğretim yılında da 
karşılıksız burs vereceğini duyurdu. Burs başvuruları 30 Eylül 2011 tarihine kadar kabul edilecek olup burs 
başvuru formu ve istenilen belgeler www.icvakfi.org  sitesinden temin edilebilecek. Burslar, eğitim süresi 
içinde Ekim ayından itibaren 9 ay boyunca verilecek ve burs miktarı aylık 240 TL olacak.  
 
TTGV 25 Milyon Dolarlık Fon İçin Proje Arıyor 
TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakçı, son 20 yılda binden fazla özel sektör projesine fon sağlayan Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak, bütçelerindeki 25 milyon dolarla destekleyebilecekleri AR-Ge projelerini 
beklediklerini açıkladı. 1991 yılında Dünya Bankası ile yapılan anlaşma gereğince, teknolojiyi geliştirme ve 
destekleme amacıyla kurulmuş ilk ve tek kamu- özel sektör ortaklığı olan Vakıf, Türkiye’nin 2023 yılı 
ekonomik hedefleri için özel sektörle kurduğu bağ sebebiyle de önemli bir rol oynadğını düşünüyor. Bugüne 
kadar ''sağlık biomedikal uygulamaları', 'tarımsal atıklardan organik ürünler geliştirilmesi', 'iklim değişikliğine 
uyum teknolojileri', 'gıda teknolojileri', 'yenilenebilir enerji' gibi konulardaki projelere destek veren vakıf, her 
sene 3 yeni konuyu kapsamayı hedefliyor. AR-Ge projesi geliştirenlere 3 milyon dolara kadar fon vermenin 
yanısıra pazarlama ve insan kaynakları konusunda da destek veren TTGV, gönderilen başvuru belgelerini 
değerlendirmek yerine, en başından itibaren yeni projelerle birlikte çalışma ve ortak olma yolunu tercih 
etmekte. Detaylı bilgi için http://www.ttgv.org.tr/tr  
 

 

 
 

TÜSEV ve üçüncü sektörden haberleri Twitter ve Facebook aracılığıyla takip edin. 
 

Bülteni web sitemiz üzerinden okumak istiyorsanız tıklayınız. 
 

Sosyal girişim e-bültenlerine www.sosyalgirisim.org adresinden abone olabilir, buradan tüm sayılara 
ulaşabilirsiniz.  
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