
 

  

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 olacak. 

Yayın Tarihi: 30 Ocak 2014 

Sayı: 9 

 

Sosyal Değişime Kolektif Katkı: Kitlesel Destek Platformları  

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Fongogo, Biayda ve Carma ile birlikte günümüzün yeni teknoloji 

eğilimleri ile uyumlu olan ve bireylerin sosyal değişime daha etkin, hızlı ve doğrudan katkıda 

bulunmasını sağlayan inovatif sistemlerin tanıtıldığı bir panel ve deneyim paylaşımı etkinliği düzenledi. 

23 Ocak tarihinde gerçekleşen etkinlikte dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ve Türkiye’de de 

popülerlik kazanmaya başlayan “crowdfunding” (kitlesel destek) platformları tartışmaya açıldı. Toplantı 

ile ilgili bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz. 

 

TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Burs Programı  

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), bağışçıları farklı sosyal 

yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki gelişimleri aktarmak, 

planlı bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim 

için Bağış Projesi kapsamında STK profesyonellerine yönelik bir burs programı başlatıyor. Başvuru 

süreci ile ilgili daha fazla bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

 

Giving Circle Çalışma Grubu Toplantısının İlki Düzenlendi  

Bağışçılığın daha etkili, demokratik ve sosyal değişim odaklı bir deneyim haline dönüşmesini sağlayan 

giving circle modelinin Türkiye’de uygulamasını tartışmak üzere22 Ocak'ta TÜSEV tarafından bir 

çalışma toplantısı düzenlendi. Bağışçılığın geliştirilmesi ile ilgilenen sivil toplum ve özel sektör 

temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, modelin Türkiye’ye adaptasyonu için çalışma ilke ve 

esasları tartışıldı, önümüzdeki dönemde atılacak adımların üzerinden geçildi. Toplantı ve giving circle 

ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

http://degisimicinbagis.org/usrfiles/kitleseldestekplatformlar%C4%B1bilginotu.pdf
http://degisimicinbagis.org/haberler/tusevden-haberler-1/tusev-filantropi-profesyonelleri-burs-programi-1#.UuZqORBajIV
http://degisimicinbagis.org/haberler/tusevden-haberler-1/giving-circle-toplantisi-duzenlendi#.UuZzkBBajIU


 

 

Filantropi'de Kadınlar  

Mart ayında İstanbul'da gerçekleşecek olan WINGSForum 2014'ün ana 

oturum konularından bir tanesi de "Filantropi'de Kadınlar" başlığı olacak. 

. WINGS bu ay websitesinde kadın filantropisitlerin rolü ve kadın 

konuları ile filantropi ilişkisi hakkında yazı ve röportaj dizisine yer 

veriyor. TRUSTAfrica Filantropi Programı Danışmanı Halima 

Mahomed'in fikirlerini paylaştığı makalenin özetine buradanulaşabilirsiniz. 

 

Webinar: Değişim Sürecinden Geçen Ülkelerde Vakıfların Rolü  

Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) tarafından 11 Şubat'ta düzenlenecek olan webinarda, demokratik ve 

savaştan yeni çıkmış toplumları destekleme konusunda vakıfların rolü analiz edilecek. Kahire 

Amerikan Üniversitesi John D. Gerhart Filantropi Merkezi Direktörü Barbara İbrahim'in de misafir 

konuşmacı olacağı webinar aynı zamanda çatışma bölgelerinde çalışan vakıfların tecrübelerine de yer 

verecek. İngilizce yayınlanacak olan webinar ile ilgili daha fazla bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

Haftanın Yazısı: Sosyal Değişimi Tetiklemek için Zor Alanlara Hibe Vermek  

Sabancı Vakfı Programlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Rana Kotan, yazısında Türkiye'deki 

vakıfların tarihsel süreç içinde değişen rollerini analiz ediyor ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak 

için sosyal risk alma ve sivil toplum girişimlerini destekleme sorumluluklarını ele alıyor. Kotan, 12 Aralık 

2013 tarihinde Zimbabweli konuşmacı, Tinogona Vakfı Kurucusu, Dr. Tererai Trent ve Hollanda 

Prensesi, Uluslararası Çocuk Gelinler Platformu Kurucusu ve Başkanı Mabel van Oranje’nin katılımıyla 

yedincisi gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Filantropi Semineri’nde işlenen çocuk gelinlerin önlenmesi 

mücadelesi ve filantropinin rolü ile ilgili önemli aktarımlarda bulunuyor. Yazının 

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. 

    
 

 

 

  
 

http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/filantropide-kadinlar#.UufP4hBajIU
http://www.efc.be/news_events/Pages/events_Webinar--Exploring-the-role-of-foundations-in-countries-in-transition-.aspx
http://degisimicinbagis.org/haberler/ayin-yazilari/sosyal-degisimi-tetiklemek-icin-zor-alanlara-hibe-vermek
http://degisimicinbagis.org/sirketlerin-katkilari/cikarimlar-iyi-ornekler-pratik-bilgiler/strateji-ve-hedefler
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