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Filantropi Alanında Veri Toplanması ve Paylaşımı: WINGS Global Philanthropy Data Charter
TÜSEV'in üyeleri arasında yer aldığı ve ﬁlantropi konusunda çalışan 150’den fazla sivil toplum
kuruluşunun üye olduğu uluslararası bir ağ olan Worldwide Initiatives for Grantmaker Support
(WINGS) 2014 yılında Global Philanthropy Data Charter’ı hayata geçirdi. Daha fazla etki
yaratmak için daha iyi veri oluşturmayı hedeﬂeyen Data Charter ﬁlantropi alanında veri
toplanmasını düzenleyecek bir davranış kuralları çerçevesi sunuyor. Data Charter’ın 2014’ten
itibaren geldiği nokta ve Türkiye’de uygulanabilirliği ile ilgili yazımıza ulaşmak için tıklayın.

Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014 Yayınlandı
TÜSEV’in Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu Matra (Toplumsal Dönüşüm) Fonu desteğiyle
hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014 yayınlandı. Raporda yasal ve mali ortam,
kamu-STK ilişkileri gibi konuların yanı sıra kaynak geliştirmeye ilişkin mevzuat, Türkiye’de
gönüllülük, kurumsal sosyal sorumluluk ve hibe veren kuruluşlarla ilgili bilgi ve vaka
analizlerine de yer verildi. Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü Kutlandı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 30 yıl önce ilan edilen “5 Aralık Uluslararası
Gönüllüler Günü” gönüllü çalışmanın faydalarını duyurmak ve gönüllü katılımını artırmak
amacıyla her yıl kutlanıyor. Sivil toplum kuruluşları Dünya Gönüllüler Günü'nü farklı etkinliklerle
kutladı. Türkiye ve dünyadaki gönüllülük çalışmalarını yakından izleyen TÜSEV’in konuyla ilgili
vaka analizine buradan ulaşabilirsiniz.

Zuckerberg Servetinin %99’unu Bağışlayacağını Açıkladı
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan servetlerinin %99’unu
bağışlayacaklarını açıkladı. Zuckerberg, gelecek nesillerin daha iyi yaşam şartlarına sahip
olması amacıyla kuracakları Chan Zuckerbeg Initiative aracılığıyla eğitim, sağlık
ve yoksulluk gibi pek çok konudaki sorunun çözümü için 45 milyar dolar bağış yapacağını
Facebook iletisinde paylaştı. Haberle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: KUSIF ile Sivil Toplumda Sosyal Etki Ölçümlemesi Üzerine Bir Sohbet
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) tarafından düzenlenen “Ne ektiğinizi biliyorsunuz,
ya ne biçtiğinizi?” başlıklı Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı'nın ardından KUSIF araştırmacıları
Dr. Ayşe Seda Müftügil Yalçın ve Duygu Güner ile Türkiye’de sosyal etki ölçümlemesi ve bu
alandaki çalışmalar üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
Sohbetin 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.
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