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Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu Yayınlandı
TÜSEV, Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu’nu 27 Eylül’de gerçekleştirilen
tanıtım toplantısı ile sundu. Bireysel bağışçılığın mevcut durumunu, bireylerin bağışçılık
eğilimlerini ve hayırseverlik algısını ortaya koyan araştırma Prof. Ali Çarkoğlu ve Yrd. Doç.
Selim Erdem Aytaç tarafından yürütüldü. Anadolu Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Hüsnü
M. Özyeğin Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen Türkiye’de Bireysel
Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması 2006 yılında TÜSEV tarafından yayınlanmış olan
“Türkiye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıﬂar ve Sosyal Adalet” isimli raporda yer alan
birçok veriyi de güncelliyor. Bağışçılık alanında son on yıldaki değişimin karşılaştırmalı analizi
için de fırsat sunan rapora ve infograﬁklere buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir Projeleri Ne Aşamada?
Dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan “Giving Circle” modelinin Türkiye
uygulamasını Destekle Değiştir adıyla hayata geçiren TÜSEV, dördüncü Destekle Değiştir
etkinliğini 24 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdi. Toplumsal değişime önem veren bireylerin,
fon kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek değişim yaratan
projeleri tanıma ve bu projeleri destekleme fırsatı buldukları Destekle Değiştir’e katılan
STK’ların etkinlikten sonraki altı ayda kaydettikleri gelişmeleri anlattıkları proje
güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

European Foundation Sector Report 2016 Yayınlandı
TÜSEV’in de üyeleri arasında yer aldığı The Donors and Foundations Networks in Europe
(DAFNE) tarafından derlenen ve Foundation Center tarafından incelenen “European
Foundation Sector Report 2016” yayınlandı. DAFNE üyesi olan ve Türkiye’nin de aralarında yer
aldığı 24 Avrupa ülkesinden derlenen güncel verilerle hazırlanan rapor, Avrupa’da
147.000’den fazla kamu yararına çalışan vakıf olduğunu ortaya koyuyor. Bu vakıﬂarın toplam
yıllık gideri ise yaklaşık 60 milyar Avro. Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Civic Space’in Ev Sahipliğinde Destekle Değiştir Modelini Tanıttık
TÜSEV, Sivil Alan Projesi’nin (Civic Space) düzenlediği Açık Kapı Festivali kapsamında 6
Ekim’de Lefkoşa’da gerçekleştirilen etkinlikte Destekle Değiştir modeli ile ilgili bilgi verdi.
Etkinliğe katılan STK temsilcileri, aktivistler ve bağışçılar ile Giving Circle modelinin Destekle
Değiştir adı ile Türkiye’ye uyarlanma süreci ve gerçekleştirilen dört ayrı etkinlik sonrası
kazanılan deneyimler paylaşıldı. Etkinlikte aynı zamanda Destekle Değiştir’in Kuzey Kıbrıs’ta
bağışçılık kültürünün gelişmesi yönündeki potansiyel getirileri ile STK’lar ve bağışçılar
açısından yerel dokuya uygunluğu da tartışıldı.

Ayın Yazısı: Bir Değişim Hikayesi: Gönüllüden Bağışçı Yaratma
Sivil toplum kuruluşlarını zaman ve emek harcayarak destekleyen gönüllüler bu kuruluşlara
ciddi bir insan kaynağı katkısı sunmanın yanı sıra, bağışlarıyla ve çevrelerindeki kişileri de
bağış yapmaya teşvik ederek STK’lara katkıda bulunuyorlar, pek çok çalışmanın devamlılığını
sağlıyorlar. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Kaynak Geliştirme ve İletişim Koordinatörü Cihan
Sercem ve AKUT’un Kaynak Geliştirme Koordinatörü ve Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı ikinci dönem mezunu Güneş Merve Akyol’un kişilerin gönüllü olarak destek verdikleri
kuruluşların stratejik bağışçısı olma süreci hakkında sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına
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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