
 

  

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: 16 Ekim 2014 

Sayı: 25 

 

 

Slovakya Bağışçılar Vakıfları Ziyareti  

TÜSEV, Romanya'da bulunan bağışçılar vakıflarını ziyaret etmiş, bu 

vakıfların işleyişlerini ve programlarını inceleme fırsatı bulmuştur. 15-

20 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenen ve C.S. Mott Vakfı tarafından 

desteklenen ziyarette Bratislava ve Bardejov kentlerindeki bağışçılar 

vakıfları mercek altına alınmıştır. Raporun 

tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Forbes Amerika'nın En Büyük 50 Bağışçısını Yayınladı  

Forbes dergisi, 2013 yılında Amerika'da en fazla bağış yapan 50 kişiden oluşan listeyi ve onların 

sosyal yatırımlarıyla ilgili güncel bilgileri yayınladı. Bu sene ikincisi yayınlanan rapor, Forbes 

dergisinin Boca Raton Filantropi Araştırma Enstitüsü ile kurduğu işbirliği neticesinde gerçekleşti. 

2013 yılında yaptığı 2.65 milyar dolarlık bağışla Bill ve Melinda Gates'in ilk sırada yer aldığı 

araştırmada öne çıkan noktalara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Destekle Değiştir Projeleri Seçildi  

İstanbul’da Aralık ayında ikincisi düzenlenecek olan Destekle Değiştir 

etkinliğinde sunum yapacak olan projeler ve sivil toplum kuruluşları 

belirlendi. Serdar Dinler, Seçil Kınay, Sandrine Ramboux ve Kerim 

Beydağı’ndan oluşan seçim jürisi puanlama sistemiyle üç proje 

belirlediler. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim 

Çalışmaları Derneği’nin Şiddet Mağduru LGBTİ'lere acil Destek Hattı 

http://degisimicinbagis.org/usrfiles/slovakya_ba%C4%9F%C4%B1%C5%9F%C3%A7%C4%B1lar_vakf%C4%B1_ziyareti.pdf
http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/amerikanin-en-buyuk-50-bagiscisi#.VD0by_l_v8M


 

Oluşturma Projesi, Tarlabaşı Toplum Merkezi Tarlabaşı’nda Çocuklarla Ritm Projesi, Sinemasal 

Kültür ve Sanat Derneği SineMASAL Açık Hava Sinema Festivali etkinlikte sunulacaktır. 

Sosyal Etki Ölçümü - Ücretsiz Eğitim  

Acumen 11 Kasım’da başlayacak olan sosyal etki ölçümü eğitimini İngilizce, online ve ücretsiz 

olarak sosyal yatırımcılara sunacak. Farklı ülkelerde sosyal değişim yaratma potansiyeli olan 

şirketlere sosyal yatırım fonları sağlayan Acumen, "Making Sense of Social Impact" kursu ile hem 

sosyal yatırımların etkisini nasıl ölçtüğünü anlatacak, hem de bu etki ölçüm yöntemlerinin nasıl 

başka sosyal değişim programlarına uygulanabileceği bilgisini açıklayacak. Eğitime kayıt 

içinburayı ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

Kaynak Geliştirme Uzmanlığı Sertifika Programı  

İlki geçen yıl gerçekleştirilen Kaynak Geliştirme Uzmanlığı 

Programı, yeni dönem başvurularını kabul ediyor. Türkiye’nin 

ilk sertifikalı kaynak geliştirme eğitimi olan bu programda katılımcılar, sivil toplum kuruluşlarının 

kaynak geliştirme ihtiyaçlarına yönelik farklı yöntemleri öğrenme şansını bulacaklar. 1 Kasım - 20 

Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan eğitimin detaylarına 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://plusacumen.org/courses/social-impact-2/
http://fundraisingokulu.org/sertifika-programi/
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/ea5865
https://madmimi.com/p/ea5865
https://madmimi.com/p/ea5865
https://madmimi.com/?
mailto:info@tusev.org.tr
http://www.facebook.com/tusevtr
http://plus.google.com/113959629929879045739/posts
http://twitter.com/tusev

