
 

  

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: 3 Eylül 2014 

Sayı: 22 

 

 

İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Gülderen İnal  

Boyner Holding Ay Marka Mağazacılık’ta Tedarikten sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı olan Gülderen İnal üniversite yıllarından itibaren sivil 

toplumu desteklemiş olan bir bağışçı. Elektronik mühendisliğinden 

tedarik zinciri yönetimine uzanan profesyonel birikimini şimdi Kilisli 

kadınların emeğinin değerlendirilmesi üzerine yoğunlaştırıyor. Gülderen 

İnal'ın ilham veren öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz. 

Webinar: Karmaşık Dünyada Stratejik Filantropi  

Stanford Social Innovation Review tarafından 28 Eylül'de düzenlenecek olan webinar, vakıfların 

daha sürdürülebilir değişimler yaratma konusunda neler yapabileceğini analiz edecek. Geleneksel 

filantropi araçları değişim yaratma konusunda fark yaratıyor mu? Eğer cevap hayırsa, neden? 

Filantropi konusunda uzman bir çok kuruluştan konuşmacıların katılacağı webinar'a buradan kayıt 

olabilirsiniz. 

 

 

Hibe Yönetimi Değerlendirmesi  

Kuruluşlar, var olan hibe programlarının yönetimiyle ilgili zayıf 

ve güçlü yanları daha iyi anlayarak verimlerini artıracak adımlar 

atabilirler. StreamLink Software tarafından hazırlanan yazılım 

programı ve değerlendirme süreci, gelecek öngörüleri ışığında 

yapılacak değişikliklerin hibe programınızı nasıl 

şekillendireceğine dair ipuçları ortaya koyuyor. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

http://degisimicinbagis.org/bireysel-bagiscilik/bireysel-bagiscilarin-ilham-veren-oykuleri/gulderen-inal
https://video.webcasts.com/events/pmny001/viewer/index.jsp?eventid=48078
http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/hibe-yonetimi-degerlendirmesi#.VAW1bPl_v8M


 

Dünyanın En Bağışçı 20 Ülkesi  

Son 3 senedir düzenledikleri araştırmayla beraber ülkelerin bağış yapma oranlarını inceleyen 

Charities Aid Foundation, bu yıl da 160 ülkenin katıldığı araştırmanın sonuçlarını yılın ilk yarısında 

yayınlamıştı. Gönüllülük, yabancılara yardım etme ve bağış yapma konularının incelendiği 

araştırmaya göre, 2007'den beri gözlemlenen bağış yapma oranındaki azalma bu sene de devam 

etse de, ülkelerle ilgili ilginç bulgular da ortaya çıkıyor. İnfografik görsele dönüştürülmüş olan 

raporaburadan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Ayın Yazısı: Koruncuk Vakfı ile Sohbet  

Özel sektördeki başarılı kariyerinin ardından 2011’de Türkiye 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) Genel 

Müdürü olarak sivil topluma katılan Erhan Ongun ile Koruncuk 

Vakfı ve bağışçılık üzerine sohbet ettik. 1979 yılında kurulmuş 

olan Vakıf, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan 

himaye altına aldığı çocuklara Bolluca Çocuk Köyü’nde bir aile 

hayatı sunuyor. 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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