
 

  

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. 
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"Private Philanthropic Engagement in Turkey" Raporu  

Lodestar Foundation tarafından finanse edilen, Synergos 

Institute inisiyatifiyle TÜSEV tarafından hazırlanan "Private 

Philanthropic Engagement in Turkey" raporu yayınlandı. 

Raporun ilk bölümü Türkiye'de insani kalkınma alanında 

gözlemlenen eğilimler ve sorunları analiz ederken, ikinci 

bölümü ise bireysel bağışçıların ve aile vakıflarının destek 

oldukları projelerle ilgili ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Raporun 

tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Maaşının %90'ını Bağışlayan Politikacı  

Son zamanlarda sosyal medyada isminden oldukça çok bahsedilen bir politikacı Jose Mujica. 

Uruguay Devlet Başkanı olarak görevini sürdüren Mujica, maaşının %90'ının bağışlayarak oldukça 

farklı bir siyasi portre çiziyor. Ufak bir köyde hayatını sürdüren, mal varlığını 1800 dolar olarak 

açıklayan Mujica, 1 Mart'ta görevini bırakmaya hazırlanıyor. Mujica'nın oldukça ilginç hayat 

hikayesinin anlatıldığı habere buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Dr. Zeynep Erden Bayazıt  

İlham veren bağışçı öykülerimiz Dr. Zeynep Erden Bayazıt ile 

devam ediyor. İşletme Mühendisliği Öğretim Görevlisi olarak 

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çalışan Dr. Bayazıt, Kanserli 

Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Aile Evi’nin oyun odasının 

donanımını üstlenmekle beraber ailesiyle Eylül 2011’den beri 

Nehir’in Adımları koşusunu düzenliyor. Öykünün tamamına 

buradan ulaşabilirsiniz. 

Hibe Veren Kuruluşlar Etki Analizi Atölyesi  
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Türkiye’de hibe veren kuruluşları bir platformda bir araya getirme amacıyla TÜSEV tarafından 

geçtiğimiz Nisan ayında kurulan Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu, 4 Kasım'da etki analizi 

kavramını tartışmak için bir araya geldi. Etki analizi atölyesine katılan kuruluşlar, sosyal politikalarda 

etki değerlendirme metodolojileri ve Türkiye’deki uygulamalar üzerine çalışma fırsatını yakaladılar. 

Development Analytics kurucu direktörü Dr. Meltem Aran'ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği atölyede 

niceliksel etki değerlendirme metodolojilerinin üzerinden geçildi. 

 

 

Cleveland Bağışçılar Vakfı Konferansı  

TÜSEV Sosyal Yatırım Programı Direktörü Sevda 

Kılıçalp, Cleveland Community Foundation 

tarafından düzenlenen "Bağışçılar Vakıfları 

Konferansı"na katılım sağladı. Amerika'da ilk açılan bağışçılar vakfının 100. yılının kutlandığı 

konferansta, bağışçılar vakıflarının geleceği tartışıldı. Konferans izlenimlerinin yer aldığı notlara 

buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Haftanın Yazısı: Sosyal Yatırım Ortakları Konferansı 

İzlenimleri  

Bu hafta, TÜSİAD Sosyal Politikalar Bölümü Sorumlusu, aynı 

zamanda TÜSEV Filantropi Profesyonelleri bursiyeri Deniz 

Karataş'ın Social Venture Partners (SVP) Konferansı izlenimlerine 

göz atıyoruz. 16-18 Ekim'de Austin - Teksas'ta düzenlenen 

Konferansa katılım sağlayan Karataş, sosyal yatırım araçlarına 

yönelik edindiği izlenimleri okuyucularla paylaşıyor. Yazıya 

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. 
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