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KISACA Bilgi Bankası 

 

BİLGİ BANKASI Nedir? 

TÜSEV Bilgi Bankası, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV) Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinden 

oluşan 100'ü aşkın mütevellisinin kurumsal profillerinden oluşan bir veritabanıdır.  

BİLGİ BANKASI Neler İçerir? 

Bilgi Bankası profillerinde kurumun irtibat bilgileri, amacı, kurumsal yapısı, yönetimi, çalışma alanları, ulusal ve 

uluslararası ortaklıkları, faaliyet ve projelerinin yanında güncel mali bilgileri derlenmektedir. Toplanan veriler 

analiz edilerek istatistikler halinde de yayınlanmaktadır. 

Bilgi Bankası Anasayfa Görüntüsü 

 

 

 

Anahtar kelime, 

şehir ve faaliyet 

alanlarına göre 

arama 

yapılabilmektedir. 

Ulusal ve 

uluslararası çeşitli 

veritabanlarına 

linkler verilmiştir. 

Profillere kuruluşun baş harfini tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 

Mütevellilerimizden 

en güncel haberler 

bu alanda 

duyurulmaktadır. 

Görünürlüğünüzü 

arttırmak için 

profilinizi 

güncelleyiniz. 
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 BİLGİ BANKASI Neleri Amaçlıyor? 

• Mütevellilerimizin iletişim ve işbirliklerini kolaylaştıracak bir veritabanına duyulan ihtiyacın ortadan 

kaldırılması, 

• Uluslararası standartlara uygun düzeyde şeffaflığın ve iki dilde (Türkçe ve İngilizce) bilgi paylaşımının 

sağlanması, 

• Mütevellilerimizin bağışçılar ve yurtdışındaki kuruluşlarla koordinasyonunun sağlanması, 

• TÜSEV ve mütevellilerinin sivil toplum alanının kurumsallaşması için iyi örnek teşkil etmelerinin 

sağlanması, 

• Sektöre dair (toplam kaynaklar, işgücü, ekonomiye katkı gibi alanlarda) bilgi birikimi oluşmasına katkıda 
bulunulması, 

• Uzun vadede projenin benzer nitelikte uluslararası veritabanlarıyla uyumlu hale getirilmesi. 

BİLGİ BANKASI’na Nasıl Ulaşabilirim? 

www.tusev.org.tr/member adresinden veya TÜSEV web sitesi anasayfasından verilen link ile Bilgi Bankası’nı 

ziyaret edebilirsiniz. TÜSEV Hakkında başlığı altındaki Mütevelliler Heyeti listesinde ise her kuruluşumuzun Bilgi 

Bankası profiline link verilmiştir. 
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BİLGİ BANKASI PROFİLİNİZİ GÜNCELLEMEK İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN AŞAMALAR 

Bilgi Bankası ile kullanıcıların profillerini kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak güncelleme olanakları 

bulunmaktadır. Tüm değişiklikler aşağıda anlatılan adımlar ile güncelleme gerçekleştikten sonra TÜSEV mail ile bu 

değişiklerden haberdar edilmektedir. Böylelikle değişiklikler gerekiyorsa tarafımızdan İngilizceye çevrilerek 

veritabanına eklenmekte, güncellemeler bu işlemden sonra görünür hale gelmektedir. Profilinizin 

güncellenmesiyle ilgili detaylı açıklama aşağıda bulunmaktadır.  

1. Kullanıcı Girişi 

           

ÖNEMLİ NOT: Kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız info@tusev.org.tr veya derya@tusev.org.tr adreslerinden 

istekte bulunabilirsiniz. 

2. Profilinize Erişim 

Kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ üstte “Üye Bilgilerimi Güncelle” linkini göreceksiniz. Bu 

linki tıkladığınızda yeni bir pencere açılacak ve bilgilerinize bu pencereden ulaşabileceksiniz.  

 

Web sitesinin sağ üst köşesindeki 

alanda size Bilgi Bankası için 

tanımlanmış kullanıcı adı ve şifreniz ile 

giriş yapmanız gerekmektedir. 
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3. Bilgilerinizin Güncellenmesi 

Bilgi Bankası profilinizdeki veriler altı alanda gruplanmıştır. Üst alandaki sekmelerde sırasıyla yer alan bu başlıklar 

aşağıdaki gibidir. 

• Genel Bilgiler 

• İletişim Bilgileri 

• İletişime Geçilecek Kişi 

• Organizasyon Bilgileri (Kuruluş yılı, yönetim kurulu, çalışma alanları ve faaliyetler, faaliyet düzeyi, vs.) 

• Finansal Bilgiler 

• Ekler (Kurumsal bilgilerinizi tamamlayacak diğer bilgiler) 

 

• İletişim Bilgileri 
      

Kırmızı  dairenin içindeki İletişim Bilgileri sekmesine tıkladığınızda 

bu alandaki bilgilerinizi göreceksiniz. 

Bu alanda iletişim bilgilerinizi yer alacaktır. Eğer çok sayıda şube 

veya temsilciliğiniz varsa Word, Excel ya da PDF dosyası olarak da 

ofis ekleme seçeneği de bulunmaktadır. Select butonunu 

tıkladıktan sonra açılan pencerede ilgili dosyayı seçip Aç tuşuna 

tıklamanız gerekmektedir. Dosyayla ilgili bir açıklama girdikten 

sonra Ekle butonunu seçtiğinizde dosyanız kaydedilecektir. 

Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonu ile bilgilerinizi 

kaydedebilirsiniz. 

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm verilerinizin yüklenmesi zaman alabilir. Lütfen “Güncelle” ve “Kapat” 

butonları görüntülenene kadar bekleyiniz. 
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• İletişime Geçilecek Kişi 

 

  İngilizce alanlar boş bırakıldığı takdirde tarafımızdan eklenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organizasyon Bilgileri 

  

 Yönetici, yönetim kurulu, uluslararası ilişkiler, faaliyet 

düzeyi ve üye olduğu kuruluşlar gibi alanlarda veriyi 

girdikten sonra Ekle butonu ile bilgilerinizi kaydetmeniz 

gerekmektedir. Bilgileri Ekle butonu ile kaydetmeden 

sayfa sonundaki Güncelle butonunu tıklamanız 

durumunda bilgileriniz kaybolacaktır. 

NOT: TÜSEV Yönetim Kurulu’nda kurumlar temsil 

edildiği için üyelerin isim ve soyadı isim hanesine 

yerleştirilmiş, soyad hanesi ise kurumlara ayrılmıştır. 
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• Finansal Bilgiler 

  Mali bilgilerinizle ilgili gerekli güncellemeleri her yıl 

yapmanızı rica ediyoruz. Toplam diğer gelirler ve 

toplam diğer giderler kalemlerinizin gelir-gider 

tablonuzda karşılığını bulamıyorsanız bu alanları boş 

bırakabilirsiniz. Bu kalemlerin mali profilinizi 

yansıtmadığını düşünüyorsanız gerekli açıklamayı 

Açıklamalar alanında yapabilirsiniz.  

 

 

 

Kaydedilmiş bilginizde değişiklik yapmak için ise 

“Güncelle”yi tıklayınız. 

 

 

 Ekle butonuna tıkladığınızda bilgileriniz kaydedilecektir. 

• Ekler 

10 MB’dan büyük olmayan bilanço, gelir-gider tablosu, denetim raporu (iç denetim veya bağımsız denetim 

raporu), yayın listesi, broşür, faaliyet raporu gibi diğer belgelerinizi Word, Excel veya Pdf dosyası olarak 

ekleyebilirsiniz.  

 

 

TÜSEV Bilgi Bankası’na göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sorularınızı ve yardım taleplerinizi 

derya@tusev.org.tr / info@tusev.org.tr adreslerinden ve 0212 243 83 07 no.lu telefonumuzdan Kurumsal 

İletişim Asistanı Derya Kaya’ya iletebilirsiniz. 


