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Değişim İçin Bağış Projesi Üçüncü Dönemi Başladı
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından yürütülen ve Charles Stewart Mott Vakfı
tarafından mali desteği sağlanan Değişim için Bağış Projesi’nin üçüncü dönemi Eylül, 2015
itibariyle başladı. Son iki dönemde olduğu gibi üçüncü döneminde de Değişim için Bağış
Projesi bağışçılık kültürünü teşvik etmeyi, bireysel ve kurumsal bağışçılık uygulamaları ve
eğilimleri hakkında bir araştırma yapmayı ve bağışçılığı çerçeveleyen yasal ve mali altyapıyı
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje’nin üçüncü dönem duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalıkınma Hedefleri Filantropi Platformu Kuruldu
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals-SDG) Filantropi Platformu
aralarında Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) ve Foundation Center'ın da yer aldığı uluslararası kuruluşlar tarafından kuruldu.
SDG'lerin hayata geçirilmesi için küresel kalkınma alanında yapılacak işbirliklerini desteklemeyi
hedefleyen Platform, Birleşmiş Milletler, devletler, özel sektör ve STK’lar arasında kurduğu
köprülerle filantropiyi geliştirmeyi ve daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda
oluşturulan web sitesi ile filantropi alanındaki verilerin erişilebilir hale gelmesi ve daha etkili
ortaklıklar kurulabilmesi için paylaşım yapılması hedefleniyor. SDG Filantropi Platformu ile ilgili
detaylı bilgiye İngilizce olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Relief Internatioal Sezgin Baran Korkmaz’ın Bağışı Hakkında Konuştu
Relief Internatioal Genel Müdürü Nancy Wilson, SBK Holding kurucusu ve filantropist Sezgin
Baran Korkmaz’ın Suriyeli mülteci çocuklar için bağışladığı 20 milyon doların nasıl
kullanılacağını açıkladı. Sezgin Baran Korkmaz yaptığı bağışla Relief International’ın
Ortadoğu’daki projelerine destek vermenin yanı sıra; yeni okulların, sağlık tesislerinin inşası ve
bölgede insani yardım konusunda sosyal etki yaratacak girişimlerin desteklenmesine de katkıda
bulunacak. Haberin detaylarını İngilizce olarak buradan okuyabilir, Nancy Wilson’ın Sezgin
Baran Korkmaz ile yaptığı röportajı buradan izleyebilirsiniz.

Bağışçılar için Yeni Bir Online Eğitim: Giving 2.0
Online eğitim sitesi www.coursera.org/ Stanford Üniversitesi sponsorluğunda yeni bir online
eğitim başlattı. Her yaştan, farklı gelir düzeylerinden ve geçmiş tecrübelerden gelen
bağışçıların daha etkili bir şekilde bağış yapmasını sağlamayı amaçlayan eğitim sosyal girişimci
ve filantropist Laura Arrillaga-Andreessen tarafından İngilizce olarak veriliyor. Videolarında
röportajlar, çeşitli tartışmalar ve misafir konuşmacılar tarafından verilecek derslere de yer veren
kurs altı modülden oluşuyor. Eğitimle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve kayıt yaptırmak
için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Cengiz Çiftçi ile Hibe Programları Üzerine Sohbet
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun aktivistlerin, sivil toplum kuruluşlarının, ağlar ve
platformların gereksinimlerine cevap vermek üzere tasarladığı yenilikçi, esnek ve katılımcı bir
Avrupa Birliği programı olan Sivil Düşün AB Programı Takım Lideri Cengiz Çiftçi ile hibe
programları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Hibe programlarının sivil toplum kuruluşları için
önemini ve Türkiye’deki hibe programlarının durumunu değerlendirdik. Yazının
devamına 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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