
 

  

Değişim için Bağış E-Bülteni 

TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında belirli aralıklarla, Türkiye’de ve Dünya’da bağışçılık 

alanında yaşanan önemli gelişmeleri ve haberleri sizlerle paylaşıyor olacak. 

Yayın Tarihi: 13 Şubat 2014 

Sayı: 10 

 

Giving Circle Toplantısının İkincisi Düzenlendi  

Bağışçılığın daha etkili, demokratik ve sosyal değişim odaklı bir deneyim haline dönüşmesini 

sağlayan giving circle modelinin Türkiye’de uygulaması için çalışmalara başlayan TÜSEV, çalışma 

grubuyla beraber ikinci toplantısını düzenledi. İngiltere’de uzun bir zamandır giving circle etkinlikleri 

düzenleyen ve bu etkinlikler yoluyla birçok sivil toplum kuruluşuna fon aktarımını zenginleştirmiş 

olan The Funding Network (TFN) Global Direktörü Eugiene Harvey'in deneyimlerini paylaştığı 

toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Adım Adım'ın Öncüleri, Olga Alexeeva Ödülüne Aday 

Gösterildi! 

Itır Erhart ve Renay Onur tarafından 2007 yılında başlatılan 

Adım Adım oluşumu, gelişmekte olan ülkelerde sosyal 

değişimle beraber filantropi alanının gelişmesi için 

çalışmalarda bulunan bireylerin ödüllendirildiği Olga Alexeeva ödül sürecinde finale kaldı. Alliance 

Magazine tarafından bu yıl ikincisi verilecek olan, 5000 İngiliz sterlini de kapsayan ödül, TÜSEV’in 

evsahipliğini yapacağı WINGS Forum’un da sahibini bulacak. Itır Erhart ve Renay Onur’un 

bağışçılığın gelişimi için ortaya koydukları bu girişim ile ilgili Alliance Magazine’de yayınlanan 

yazıya buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Yerel Bağışçılık Atlası  

http://degisimicinbagis.org/haberler/tusevden-haberler-1/2.-giving-circle-toplantisi-duzenlendi#.UvuFMPl_sy4
http://philanthropynews.alliancemagazine.org/2014/02/03/meet-itir-erhart-and-i-renay-onur-of-adim-adim-step-by-step-turkey-joint-nominees-for-this-years-olga-prize/


Cleveland Foundation, the Global Fund for Community Foundations, WINGS ve Foundation Center 

tarafından ortak hazırlanmakta olan Bağışçılar Vakfı Atlası, dünya çapında yerel bağışçılık 

aktivitelerini haritalamayı amaçlıyor. Atlas, Dünya'daki yerel bağışçılık kuruluşlarını ve bağışçılar 

vakıflarının yerlerini, kaynaklarını rollerini ve ölçülebilir başarılarını ortaya koymayı hedefliyor. Daha 

fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

 

İş Dünyasından Sivil Topluma: Sosyal Değişimin 

Liderleriyle Söyleşiler  

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu tarafından hazırlanan 

"İş dünyasından sivil topluma: Sosyal değişimin liderleriyle 

söyleşiler" Radyo Programı, TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı 

Ebru Uygun ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Hale Öner 

tarafından sunuluyor. Bağışçılığı da ilgilendiren konuların 

uzmanlarla tartışıldığı program kapsamında yayınlanan, arasında TÜSEV'in de yer aldığı 

röportajlaraburadan ulaşabilirsiniz. 

 

Teknoloji Şirketleri ve Topluma Katkı Programları  

28 Ocak’ta TTGV’nin meet@ideaport sohbet dizisi kapsamında, Bilkent Teknokent ev sahipliğinde 

düzenlenen Dijital Teknolojiler ve Topluma Katkı Programları toplantısında teknoloji şirketlerinin en 

fazla değer katabilecekleri alanlarda, uzmanlıklarını kullanarak, nasıl daha fazla sosyal etki 

yaratabilecekleri konuşuldu. Sevda Kılıçalp’in teknoloji şirketleri ve topluma katkı programları ile ilgili 

yazısına buradan ulaşabilirsiniz. 

Haftanın Yazısı: "Yeni"den İyi Uygulamaya  

Bir kitlesel destek (crowdfunding) platformu olan Fongogo platformu kurucusu Louise Westerlind 

tarafından kaleme alınan yazıda kitlesel destek araçlarının kısa tarihi ve toplumlar için yarattığı 

olumlu gelişmeler analiz ediliyor. 23 Ocak 2014 tarihinde TÜSEV evsahipliğinde yapılan "Kitlesel 

Destek Platformları" etkinliğine katılan organizasyonların ilgili sunumları ve bilgi notlarınaburadan, 

Westerlind'in yazısına da buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Şirketinizde topluma katkı programı oluşturmak istiyorsanız tıklayınız. 

Vakfınızda hibe yönetimi başlatmayı düşünüyorsanız tıklayınız. 

Birey olarak planlı bağışçılığa geçiş yapmakla ilgileniyorsanız tıklayınız. 

http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/yerel-bagiscilik-atlasi#.UvyMjfl_sy4
http://kusif.ku.edu.tr/tr/radyoprogram/roportajlar
http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/teknoloji-sirketleri-ve-topluma-katki-programlari
http://degisimicinbagis.org/haberler/tusevden-haberler-1/sosyal-degisime-kolektif-katki-kitlesel-destek-platformlari#.UvyJPvl_sy4
http://degisimicinbagis.org/haberler/ayin-yazilari/yeniden-iyi-uygulama
http://degisimicinbagis.org/sirketlerin-katkilari/cikarimlar-iyi-ornekler-pratik-bilgiler/strateji-ve-hedefler
http://degisimicinbagis.org/vakiflarin-hibeleri
http://degisimicinbagis.org/bireysel-bagiscilik


 

Bulunduğunuz yerde yerel bağışçılığı geliştirmeyi amaçlıyorsanız tıklayınız 

Filantropi alanındaki en son gelişmeleri takip etmek için www.degisimicinbagis.org sitesini ziyaret 

edebilirsiniz. 
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