
 

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.  

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2014 

Sayı: 13 

TEMA Çevresel Katılımcılık Hibe Programı  

Tema Vakfı'nın ortağı olduğu ENV.net projesi kapsamında açtığı "Yerel Sorunlara, Yerel 

Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Çevre Progamı"na başvurular kabul ediliyor. Son 

başvuru tarihi 30 Nisan 2014 olan Programın amacı, Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarını 

Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı konularında başta savunuculuk ve lobi çalışmaları olmak üzere 

çeşitli faaliyetlere dahil ederek vatandaşlar arasında farkındalık yaratmaktır. Daha fazla bilgi 

için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

 

Bugünün Bağışı, Yarının Filantropisi: Bermuda Bağışçılar Vakfı  

64,900 insanın yaşadığı ve nüfusun %19'unun yoksulluk sınırının altında olduğu ülkede kurulan 

Bermuda Bağışçılar Vakfı, ülkedeki özel sektörün desteği ile beraber sivil toplum kuruluşlarına 

destek olmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Ocak 2014'te faaliyetlerine başlayan Bermuda 

Bağışçılar Vakfı, kısa süre içerisinde kurduğu sektörler arası işbirlikleriyle örnek bir model olarak 

karşımıza çıkıyor. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

 

Bolder Giving Filantropi Sohbetleri  

Bolder Giving kuruluşunun farklı profillerdeki bağışçılarla yaptıkları röportajların ses kayıtlarını, 

proje işbirliğimiz kapsamında, Türkçe özeti ile beraber degisimicinbagis.org’ta aylık olarak 

yayınlayan TÜSEV, Phillippe Cousteau ile gerçekleştirilen röportajla filantropi sohbetlerine ediyor. 

İsminden gelen şöhreti bir kenara bırakarak çevre sorunlarıyla ilgili bir çok önemli girişim başlatan 

Cousteau'nın bağışçı hikayesini okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

 

Doktar: Tarımda yüksek verim, Düşük Maaliyet  

2012 yılında kurulan Doktar, Türk çiftçisine daha yüksek verim daha düşük maliyet sağlamak 

amacıyla yola koyuldu. Çiftçiye yönelik yaptığı çalışmalarla topluma katkı programları bulunan 

şirketlere bir örnek olarak karşımıza çıkan Doktar, ileri bilgi teknolojilerini ve tarım alanında 

dünyada akademik gelişmeleri değerlendirerek çiftçilere kolay uygulanabilir ve etkin sonuç 

alınacak hizmetler haline dönüştürmeyi amaçlıyor. Daha fazla bilgi için  burayı ziyaret edebilirsiniz. 

• 

http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/entitialfocus.aspx?primary_id=1277&target=categorial1&type=155&detail=single
http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/bugunun-bagisi-yarinin-filantropisi-bermuda-bagiscilar-vakfi#.U1jmc_l_sy4
http://degisimicinbagis.org/filantropi-sohbetleri/phillippe-cousteau-ile-sohbet
http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/doktar-tarimda-yuksek-verim-dusuk-maaliyet#.U1jocvl_sy5
https://madmimi.com/promotions/4984953/edit


 

Haftanın Yazısı: "1 Gönüllü 1 Gönüllüdür"  

Gönüllüleri bir araya getirmeyi, gönüllüleri ve gönüllü ihtiyacı olan projelerin haritalandırılmasını 

ve Türkiye’de toplumsal katılımı arttırmayı amaçlayan Ben1Gönüllüyüm adlı sosyal girişimin 

kurucu ortaklarından Cem Arslan, kaleme aldığı "gönüllülük" olgusunu analiz ediyor. Arslan'ın 

yazısını okumak için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

 

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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http://degisimicinbagis.org/haberler/haftanin-yazilari/1-gonullu-1-gonulludur
http://degisimicinbagis.org/sirketlerin-katkilari/cikarimlar-iyi-ornekler-pratik-bilgiler/strateji-ve-hedefler
http://degisimicinbagis.org/vakiflarin-hibeleri
http://degisimicinbagis.org/bireysel-bagiscilik
http://degisimicinbagis.org/yerel-bagiscilik
http://www.degisimicinbagis.org/

