
 

  

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: 21 Ağustos 2014 

Sayı: 21 

 

 

Barış için Müzik Vakfı  

Edirnekapı'da başlattığı Barış için Müzik Vakfı'yla TÜSEV'in 

hazırladığı "İlham Veren Bağışçı Öyküleri"nde yer alan Mehmet 

Selim Baki, Gila Benmayor'un köşe yazısına konu oldu. 

"Edirnekapı’dan Dünyaya Ulaşan Müzik" başlığıyla yayınlanan 

yazıda Benmayor, Vakfın faaliyetlerinden ve gelecek 

hedeflerinden bahsetti. 

Küçük Bağışların Fark Yaratabileceğine İnanıyor Musunuz? 

Filantropi sohbetleri Ruth Ann Harnisch ve Levani Lipton ile devam ediyor. Bu sefer, sosyal 

projelere haftalık 1000 dolar vererek değişim yaratmayı amaçlayan Ruth Ann ile başlattığı 

sürdürülebilir girişimlerle Afrika ve Güney Doğu Asya'da fark yaratmayı amaçlayan Levani'nin 

hikayesine tanık oluyoruz. Sohbete buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Kalkınma İşbirliğinde Filantropinin Rolü  

Uluslararası kalkınma sürecinde kritik bir dönemden geçiliyor. Ancak 

bir çok farklı paydaşın ve sektörün dahil olduğu bu süreçte, 

uluslararası kalkınmaya kritik anlamda katkı sağlayan filantropinin 

dahil edilmemesi dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP) tarafından Haziran 2014'te İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Kalkınma 

İşbirliği: Eğilimler ve Yeni Fırsatlar" Konferansı'na hazırlık notu olarak hazırlanan "Philanthropy as 

an Emerging Contributor to Development Cooperation" raporunda ise, filantropinin kalkınma 
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süreçlerinde oynadığı kritik rolle ilgili bir çok konu mercek altına alınıyor. Yazının 

özetine buradan ulaşabilirsiniz. 

Barış, Sosyal Adalet, Kültür ve Sanatın Kesişiminde Filantropi  

Sosyal Adalet ve Barış için Filantropi Ağı (Philanthropy for Social Justice and Peace Network) 

tarafından hazırlanan "Barış, Sosyal Adalet, Kültür ve Sanatın Kesişiminde Filantropi" raporunda, 

sosyal değişim ve sanat arasındaki ilişki inceleniyor. Filantropinin barış ve sosyal adalete katkıda 

bulunması konusunda üstelenebileceği rolden bahseden rapor, ayrıca filantropi dünyası için de 

tavsiyelerde bulunuyor. Raporun Türkçe özetine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Ayın Yazısı: Gençlik Filantropi Zirvesi İzlenimleri  

Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde GençBank Programı 

Koordinatörü olarak çalışan Can Ercebe, geçtiğimiz Haziran ayında 

gerçekleşen Gençlik Filantropi Zirvesi'nden aktarımlarını paylaşıyor. 

Ercebe, farklı profil ve kuruluşlardan gelen katılımcılarla beraber 

filantropi dünyasını ilgilendiren önemli gelişmeleri okuyuculara 

aktarıyor. Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Şirketinizde topluma katkı programı oluşturmak istiyorsanız tıklayınız. 

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. 

    
 

 

 

©2014 Third Sector Foundation of Turkey | Bankalar Cad. Minerva Han No: 2/5 Karakoy, İstanbul - 
Turkey 

 

 

Web Version  Forward  Unsubscribe  
 

  

Powered by Mad Mimi ®  
  

 

  
 

http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/kalkinma-isbirliginde-filantropinin-rolu#.U_SPGvl_v8M
http://www.globalfundcommunityfoundations.org/storage/PSJ%20Arts%20and%20Culture%20Report.pdf
http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/baris-sosyal-adalet-kultur-ve-sanatin-kesisiminde-filantropi#.U_SWhPl_v8M
http://degisimicinbagis.org/haberler/haftanin-yazilari/genclik-filantropi-zirvesi-izlenimleri
http://degisimicinbagis.org/sirketlerin-katkilari/cikarimlar-iyi-ornekler-pratik-bilgiler/strateji-ve-hedefler
http://degisimicinbagis.org/vakiflarin-hibeleri
http://degisimicinbagis.org/bireysel-bagiscilik
http://degisimicinbagis.org/yerel-bagiscilik
http://www.degisimicinbagis.org/
https://madmimi.com/p/7e8035
https://madmimi.com/p/7e8035
https://madmimi.com/p/7e8035
https://madmimi.com/?
mailto:info@tusev.org.tr
http://www.facebook.com/tusevtr
http://plus.google.com/113959629929879045739/posts
http://twitter.com/tusev

