
 
 
 
 
 
 
 
 
TUSEV Elektronik Bülten, Sayı 38, Eylül 2010 
 
Yasal Haberler  
 
Civil Society Watch (CSW) Veritabanı Açıldı 
Güney Afrika merkezli bir sivil toplum ağı olan CIVICUS: Dünya Sivil Katılım Birliği tüm dünyada sivil topluma 
yönelik tehditlerle ilgili bilgi paylaşılması ve bu tehditlere karşı ortak hareket edilebilmesi için ortak bir alan 
yaratmak amacıyla interaktif bir veritabanı hazırlamıştır. Veritabanı ile sivil toplum kuruluşlarının izledikleri 
tehditler ve sınırlamaları iletmeleri kolaylaşacak, tüm dünyadan bu konuda çalışan ilgililere bilgi aktarılması 
sağlanacak ve tehditlere karşı savunuculuk yapılmasında yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının 
işbirliği için uygun ortam oluşturulacaktır. Henüz sadece İngilizce olan veritabanının diğer Birleşmiş Milletler 
dillerine de çevrilmesi için çalışmalar devam etmektedir. www.cswatch.org adresinden veritabanını ziyaret 
edebilirsiniz. 
  
Sektörden Haberler  
 
STK Etkin Kalkınma Açık Forumu 1.Küresel Forumu ile İstanbul Etkin Kalkınma İlkeleri Belirlendi 
70 ülkeden sivil toplum, hükümet ve bağış kuruluşları 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşen STK Etkin 
Kalkınma Açık Forumu 1. Küresel Kongresi (Open Forum for CSO Development Effectiveness) için 
İstanbul’da biraraya gelerek İstanbul Etkin Kalkınma Prensiplerini ortaya çıkardı.  New York’ta yapılan 
Milenyum Kalkınma Hedefleri Zirvesinin yarattığı hayal kırıklığının ardından, sivil toplum temsilcileri kalkınma 
etkinliği prensipleri stratejisinin belirlenmesi ile olumlu bir adım attılar. STK Etkin Kalkınma Açık Forumu, 70 
ülkeden temsilcinin oy birliği ile STK kalkınma etkinliği üzerinde anlaştığını bildirmekten mutluluk 

duymaktadır. 200 katılımcıya açılış konuşmasında hitap eden Asya Katılımcı Araştırma Birliği (PRIA) 

Başkanı Dr. Rajesh Tandon, Açık Forum sürecini “uygun, acil ve kritik” olarak nitelendirmiştir. 70 ülkedeki 
ulusal danışma toplantılarının sonucu olan Kalkınma Etkinliği ilkeleri Küresel Kongrenin ilk iki gününde 
tartışılmiştır. Küresel Kongre ilk kez bağışçılar, sivil toplum ve hükümetleri ulusal danışma toplantılarının 
sonuçlarını değerlendirmek üzere biraraya getirerek süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştur. İstanbul 
prensipleri sivil toplumu gelecek yıl Güney Kore’de yapılacak Üst Düzey Forum sürecinde yönlendirecek ve 
bilgilendirecektir. Haberin devamı için: http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=551  
 
Türkiye Dünya Yardım Endeksi’nde 134. Sırada 
İngiltere merkezli Charities Aid Foundation (CAF) tarafından Gallup WorldView World Poll araştırmasının 
sonuçları kullanılarak hazırlanan ve tüm dünyada yardım eğilimlerini değerlendiren Dünya Bağış Endeksi 
2010 yayımlandı. Araştırma; 153 ülkede uygulanan Gallup WorldView World Poll anketinin nakdi bağış 
yapma, gönüllülük yapma ve tanımadığı birine yardım etme ile ilgili üç sorusunun sonuçlarına göre 
hazırlanmıştır. Buna göre Türkiye’de nüfusun %14’ü nakdi bağış, %7’si gönüllülük yapmakta ve %35’i 
tanımadığı birine yardım etmektedir. Bu skorla Türkiye 153 ülke içinde 134.sırada yer almıştır. Araştırmanın 
bazı ilginç sonuçları ise şöyle: Ülkeler arasında yardım konusunda önemli farklar bulunmaktadır, tanımadığı 
birine yardım etme en yaygın yardım şeklidir, zengin ülkelerden çok mutlu ülkeler yardım yapmaktadır, 
yardım para yardımı dışında düşünüldüğünde ekonomik gelişmişlikten bağımsız farklı bir sıralama ortaya 
çıkmaktadır  ve yaş ilerledikçe yardım eğilimi artmaktadır. Endekste ilk iki sırayı Avustralya ve Yeni Zelanda 
paylaşırken Sri Lanka, Türkmenistan ve Gine gibi ülkeler de ilk 20 içinde yer almıştır. Raporun tamamına 
İngilizce olarak www.cafonline.org/worldgivingindex adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
Sosyal Girişimcilik Seminerleri, 21-22 Eylül 2010, Ankara 
TÜSEV, British Council destek ve işbirliğiyle 2010 yılı boyunca ülkemizde sosyal girişimlerin ve sosyal 
girişimciliğin önündeki fırsat ve engellerin tespit edilmesi ve bu konuda lobi ve farkındalık yaratılması 
amacıyla Sosyal Girişimcilik Projesi yürütmektedir. Bu proje ile, sosyal bir misyonu bulunan bireysel 
girişimciler ve STK’lara girişimcilik, yenilikçilik ve yaratıcılık yolu ile toplumsal değişime olumlu katkıda 
bulunmalarını sağlamak için bir platform oluşturulması; ilgili paydaşlar arasında sosyal girişim modellerinin 
tanıtılması ve yaygınlaşmasının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda  21 Eylül 2010 Salı günü 
özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine yönelik, 22 Eylül Çarşamba günü ise kamu temsilcilerine yönelik 
birer günlük seminerler düzenlenmiştir. Seminerlere Birleşik Krallık merkezli uluslararası bir sosyal girişimci 
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ağı olan i-genious CEO’su Tommy Hutchinson ve Sivil Toplum Ofisi Sosyal Girişimler  Müdürü Claire 
Michelet de katılarak Birleşik Krallık’taki tecrübelerini paylaşmışlardır. Toplantıdan bazı fotoğraflara 
http://www.facebook.com/photos.php?id=224067845927 adresinden ulaşabilirsiniz. British Council'in 
uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını arttırmak ve sosyal girişimciliğe destek olmak amacıyla kurmuş 
olduğu İngilizce web sitesine ise http://skillsforsocialentrepreneurs.co.uk/ adresinden ulaşıp, siteye kayıt 
olabilirsiniz. 7 Ekim 2010 Perşembe günü ise özel sektöre ve sivil toplum temsilcilerine yönelik bir seminer 
daha İstanbul’da düzenlenecektir. 
 
Anna Lindh Vakfı 2010 Teklif Çağrısı  
Anna Lindh Vakfı’nın Şehirler, Göçmenler ve Çeşitlilik öncelikli teklif çağrısı için başvurular  en geç 1 Kasım 
2010 tarihine kadar yapılabilmektedir. Proje tekliflerinin çeşitlilik, değişim için yerel işbirliklerinin kurulması ve 
teşvik edilmesi ve barış ve birlikte yaşama kültürünün desteklenmesine odaklanması gerektiği belirtilmiştir.  
Öncelik verilen konular olarak ise gençler ve daha yaşlı kuşakların etkileşim içinde olacağı kuşaklararası 
çalışmalar, ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı sosyal gruplar ve bireylerin içerilmesi ile sivil toplum, düşünce 
önderleri ve halkın tanıdığı kişilerin katılımı olmuştur. Teklif çağrısına Euromed ülkelerindeki Anna Lindh 
Vakfı ulusal ağı üyesi sivil toplum kuruluşları proje lideri olarak, üye olmayanlar ise proje ortağı olarak 
başvurabilmektedir. Detaylar ve başvuru için http://www.euromedalex.org/resources/grants-scheme adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 
STK'lar için Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi ve Kampı 
Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi,  sosyal koruma bütçesi ve eğitim, çocuk, gençlik, askeri, 
engelli gibi çeşitli tematik alanlarda ulusal bütçeyi izlemeyecek ve elde edilen izleme tablolarını online olarak 
yayınlayacaktır. Bu süreci paylaşmak isteyen STK'lar için bütçe izleme kampı ve kamp öncesinde eğitimler 
düzenlenecektir. Eğitime ve Kampa katılmak için son başvuru tarihi 28 Ekim 2010’dur. Detaylı bilgi için 
http://stk.bilgi.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.  
 
HATIRLATMA: BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için Başvurular Devam Ediyor 
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik 
Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
işbirliği ile hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri Projesi için başvurular devam etmektedir. 
Proje, sanayiden bilime yaşamın her alanında düşünceden uygulamaya dönüşmüş bir projeye sahip, 
toplumsal bilinci yüksek 18-29 yaş arasındaki gençler arasından finale kalan 10 adaya, maddi desteğin yanı 
sıra Youthactionnet® tarafından düzenlenen “Küresel Genç Sosyal Girişimciler” programına katılma hakkı 
sunmaktadır. Türkiye’nin gençleri bu sayede kişisel, politik, işbirliğine yönelik, organizasyonel ve sosyal 
alanlarda liderlik becerilerini geliştirebilme fırsatına kavuşacaktır. 15 Kasım 2010 tarihine kadar 
www.bilgiggo.com adresinden başvuruda bulunabilir, detaylı bilgiye yine bu adresten ulaşabilirsiniz.  
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2011 Açıldı 
Kadınların, gençlerin ve engellilerin; toplumda eşit fırsatlara sahip olmalarını, topluma aktif olarak 
katılmalarını destekleyen ortamların yaratılmasını ve böylece toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasını 
amaçlayan 2011 Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı’na başvurular 20 Eylül 2010 itibariyle 
başlamıştır. Başvurular için son tarih 8 Kasım 2010’dir. İlk kez 2009 yılında açıklanan Toplumsal Gelişme 
Hibe Programı kapsamında, bugüne kadar Türkiye’nin 63 farklı ilinden 441 başvuru alınmış ve 10 sivil toplum 
kuruluşuna 2,2 Milyon TL hibe verilmiştir. Toplamda hibe tutarı bu yıl 3,4 Milyon TL’ye ulaşacak olup, T.C. 
Yasalarına göre kurulmuş, Türkiye'de yerleşik;  dernekler, vakıflar, kooperatifler ve üniversiteler projeleriyle 
hibe programına başvurabilirler. Programın başvuru şartları, süreci ve kapsamı hakkında bilgi için, Sabancı 
Vakfı web sitesini (http://www.sabancivakfi.org) ziyaret ederek, Proje Başvuru Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.   
 
Bireysel Silahlanmanın 2010 Yılı Bilançosu 5 Bin Ölü 
Umut Vakfı’nın 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde düzenlediği “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü”nde 
Türkiye’deki bireysel silahlanmanın ürkütücü boyutlarına dikkat çekildi. Umut Vakfı Başkanı Nazire Dedeman 
ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın destek verdiği Taksim’deki “Sessiz Ayakkabıların 
Yürüyüşü” eylemine, yakınlarını kaybeden mağdurlar da katıldı. Türkiye’de yılda 3 bin kadar cinayet, ateşli 
silahlarla işleniyor. Umut Vakfı’nın yayınladığı istatistiklere göre ülkede 2.5 milyon ruhsatlı, 7.5 milyon 
ruhsatsız, toplam 10 milyon ateşli silah bulunuyor. 3 bin cinayetin 300’ü trafikte, 700’ü kazayla işleniyor. 
Tartışma, kıskançlık gibi önceden tasarlanmamış cinayet oranı yüzde 90. Bir yıl içinde ortalama 5 bin kişi 
öldürülürken, bu cinayetlerin yüzde 60’ı ateşli silahlarla işleniyor. (Kaynak: Hürriyet, 29 Eylül 2010) 
 
TGKYV’den Dünya Yaşlılar Günü Açıklaması 
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Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı (TGKYV) Genel Başkanı Gülgen Dural 1 Ekim “Dünya 
Yaşlılar Günü” dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sadece yaşlıların ihtiyaçları için harcama yapacak, 
İşsizlik Fonu benzeri “Yaşlılık Fonu” oluşturulmasını talep etti. Dural, emekliler ve yaşlılar için yaşamın 
giderek zorlaştığını ifade ederek, “Emeklilerin ve yaşlıların, devletin müşfik ve sıcak eline ihtiyacı 
bulunduğunu” kaydeden Dural, bu sebeple, “Sadece yaşlıların ihtiyaçları için harcama yapacak, İşsizlik Fonu 
gibi 'Yaşlılık Fonu' oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı. Yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin ücretsiz, sürekli, 
eşit ve ulaşılabilir olarak sunulması gerektiğini kaydeden Dural, emekliler arasındaki hak farklılıklarının 
ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. 
 
Bilgi Bankası Profilinizi Güncellediniz mi?  
Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerinin kolaylaştırılması ile uluslararası standartlara uygun düzeyde 
şeffaflığın ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla hazırlanan İngilizce ve Türkçe online veritabanımız 
TÜSEV Bilgi Bankası’na kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak 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.  
 

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

 
TUSEV bültenlerinin önceki sayıları için tıklayınız. 
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