
 

  

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. 

Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2014 

Sayı: 15 

 

 

Giving Magazine Çıkıyor!  

Filantropi modelleri, araçları ve etkinliklerini konu alan 

çok sayıda yayın bulunuyor. Ekim ayında yayına 

başlayacak olan Giving Magazine sosyal yatırımcılar, bağışçılar, hibe veren kuruluşlar ve bunların 

stratejik ortaklarının perspektifinden konuları ele alarak bir fark yaratacak. Dünya etrafında yüzlerce, 

binlerce sivil toplum kuruluşu sadece bu dijital dergiye ücretsiz olarak ulaşmakla kalmayıp kendi 

kişiselleştirilmiş sayfalarını derginin içine aktarabilecekler ve email kanalıyla destekçileri ve 

paydaşlarına gönderebilecekler. Daha fazla bilgi ve üyelik için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

Webinar: Başarılı Hibe Başvurusu Yazmak  

Rekabetin gittikçe daha fazla arttığı bir ortamda vakıflar, hibe başvurularını değerlendirirken nelere 

öncelik veriyorlar? The Chronicle of Philanthropy tarafından 5 Haziran'da düzenlenecek olan 

webinarda, başarılı bir hibe başvurusu için dikkat edilmesi gereken kritik noktalar anlatılacak. 90 

dakika sürecek olan webinarda aynı zamanda Carnegie Corporation of New York 

organizasyonunda hibe başvurularını değerlendiren Andrea Johnson deneyimlerini paylaşacak. 

Webinarla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek 

Programı Başladı  

Türkiye’den Anadolu Kültür, Türkiye Ekonomi Politikaları 

Araştırma Vakfı (TEPAV), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) 

http://www.givingmagazine.com/announcement.html
http://philanthropy.com/webinars/detail/1069?CID=WEBINARS1069E4


ve Hrant Dink Vakfı ile Ermenistan’dan toplam sekiz sivil toplum kuruluşunun, Avrupa Birliği’nin 

İstikrar Aracı altındaki finansmanı ile hayata geçirdiği Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci 

Destek Programı başladı. Daha fazla bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

Give & Gain Haftası  

Çalışan Gönüllülüğü Haftası bu sene 2-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşti. Özel sektör 

çalışanlarının, tecrübelerini, becerilerini ve de zamanlarını toplumun ihtiyaçları doğrultusunda 

gönüllü olarak kullandığı bir hafta olan Give & Gain Çalışan Gönüllülüğü Haftası'na bir çok şirket 

katılım sağladı. Toplamda 12,800 kişiye ulaşılan etkinlikle ilgili daha fazla 

bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

 

 

TEMA Vakfı Hibe Programı Sonuçları Belli Oldu  

Türkiye’de vatandaşların yerel çevre sorunlarıyla mücadelede 

daha aktif katılımı ve karar mekanizmalarına dahiliyeti yönünde 

faaliyetleri kapsayan, TEMA Vakfı'nın da ortaklarından olduğu 

ENV.net projesi kapsamında gerçekleşen “Yerel Sorunlara, Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel 

Katılımcılık Hibe Programı”na 28 farklı ilden toplam 37 başvuru alındı. Proje ekibi ve bağımsız 

değerlendiricilerden oluşan komite tarafından yapılan değerlendirme sonucu Doğa Kültür ve Yaşam 

Derneği tarafından yürütülen "Efsanevi Baykuş Çizgili İshak Kuşu" Projesi ve Van Eğitim ve Çevre 

Gönüllüleri Derneği tarafından yürütülen "Yeşil Bir Şehir, Temiz bir Deniz" Projesine hibe 

verilmesine karar verildi. 

 

Ayın Yazısı: Geçiş Dönemindeki Bölgelerde Sosyal Etki 

Piyasalarını Geliştirmek – Türkiye Örneği  

Sabancı Üniversitesi Sosyal Yatırım Programı Direktörü Anja 

Koenig tarafından yazılan, Mercator - Istanbul Politikalar 

Merkezi girişimi tarafından desteklenen "Türkiye’de Sosyal Etki 

Piyasasını Geliştirmek: Hükümet Politikaları için Seçenekler" 

adlı raporun yönetici özeti çıktı. Türkiye'de sosyal yatırım ve 

etki girişimciliğinin mevcut durumunu ortaya koyan Koenig, 

aynı zamanda alanın gelişmesi için atılması gereken adımları 

da analiz ediyor. Türkçe özete buradanulaşabilirsiniz. 

 

Şirketinizde topluma katkı programı oluşturmak istiyorsanız tıklayınız. 

http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/ermenistan-turkiye-normallesme-sureci-destek-programi-basladi#.U3ylePl_s8Q
http://www.osgd.org/Sayfalar/HaberGoruntuleme.aspx?hid=18
http://degisimicinbagis.org/haberler/haftanin-yazilari/gecis-donemindeki-bolgelerde-sosyal-etki-piyasalarini-gelistirmek-turkiye-ornegi
http://degisimicinbagis.org/sirketlerin-katkilari/cikarimlar-iyi-ornekler-pratik-bilgiler/strateji-ve-hedefler


 

Vakfınızda hibe yönetimi başlatmayı düşünüyorsanız tıklayınız. 

Birey olarak planlı bağışçılığa geçiş yapmakla ilgileniyorsanız tıklayınız. 

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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