
 

  

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: 8 Mayıs 2014 

Sayı: 14 

 

 

Çalışan Gönüllüğü Haftası  

Çalışan Gönüllülüğü Haftası bu sene 2-11 Mayıs 2014 

tarihleri arasında gerçekleşiyor. Give & Gain Çalışan 

Gönüllülüğü Haftası, özel sektör çalışanlarının, 

tecrübelerini, becerilerini ve de zamanlarını toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gönüllü olarak 

kullandığı bir haftadır. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye) ve Özel Sektör 

Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) işbirliğinde uygulanan haftayla ilgili daha fazla 

bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu  

TÜSEV, Türkiye’de hibe veren kuruluşları birleştirecek bir platformun gerekliliğinden ve dünyadaki 

başarılı örneklerden yola çıkarak “Hibe Veren Kuruluşlar Çalışma Grubunun” kurulması için çağrıda 

bulunmuştur. 1 Nisan 2014’te gerçekleştirilen ilk çalışma grubu toplantısı sonucunda oluşumun 

çerçevesi oluşturulmuştur. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

Sabancı Üniversitesi Sosyal Yatırım Programı  

Sabancı Üniversitesi, JP Morgan Chase Foundation’ın 

desteğiyle Sosyal Yatırım Programı (SYP) ‘nı başlattı. Mayıs 

ayının sonunda başlayacak olan Program kapsamında, hem 

girişimcileri hem de sosyal yatırımcıları hedefleyen eğitim modülleri düzenlenecektir. Program ile 

ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

http://kssd.org/blog/2014/02/05/give-2-11-mayis-2014-tarihinde-turkiyede-gerceklestiriliyor/
http://degisimicinbagis.org/usrfiles/hibe_veren_vak%C4%B1flar_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_grubu_%C3%87er%C3%A7evesi.pdf
http://syp.sabanciuniv.edu/tr/syp-nedir


 

Filantropi'de Yeni Liderler Uluslararası Burs Programı  

New York'ta bulunan the Center on Philanthropy and Civil Society tarafından düzenlenen Emerging 

Leaders International Fellows Programı, sivil toplum pratisyenlerine liderlik eğitimi vermeyi 

amaçlıyor. Özellikle yerel bağışçılık veya bağışçılar vakıf modeliyle ilgilenen genç profesyonellere 

burs verilen Program'a farklı ülkelerden başvurulabiliyor. Son başvuru tarihinin 13 Haziran'da 

olduğu Burs Programıyla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Bir Katılımcılık Örneği: Ford Vakfı Anketi  

Ford Vakfı, websitelerini yenileme sürecinde farklı bir yöntem 

uygulayarak insanlardan beklentilerini öğrenmek için bir anket hazırladı. Anketin amacı vakıfla ilgili 

soruları ve eleştirileri öğrenmek, bu sonuçlar doğrultusunda da websitesini düzenlemek. Hibe veren 

bir vakıf olan Ford Vakfı'nın bu hareketi katılımcılık açısında önem taşıyor. Anketi doldurmak 

için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

Haftanın Yazısı: Gönüllülük, Sosyal Sorumluluk ve Sanat  

TÜSEV Sosyal Yatırım Programı kapsamında Proje Asistanı olarak görevini sürdüren Ayşegül 

Ekmekci, tiyatroyla beraber gönüllülük ve sosyal sorumluluk anlayışının kesiştiği, Erciyes 

Üniversitesi DIFTT Tiyatro ekibi tarafından ortaya çıkarılan "İzleyici Meşe Projesi"ni mercek altına 

alıyor. 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. 
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http://www.philanthropy.org/programs/intnl_fellows_program.html
http://www.fordfoundation.org/unsurvey?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=
http://degisimicinbagis.org/haberler/haftanin-yazilari/gonulluluk-sosyal-sorumluluk-ve-sanat
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/
mailto:info@tusev.org.tr
http://www.facebook.com/tusevtr
http://plus.google.com/113959629929879045739/posts
http://twitter.com/tusev


Web Version  Forward  Unsubscribe  
 

  

Powered by Mad Mimi ®  
  

 

  
 

https://madmimi.com/p/e6bcc4
https://madmimi.com/p/e6bcc4
https://madmimi.com/p/e6bcc4
https://madmimi.com/?

