
 

  

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: 2 Ekim 2014 

Sayı: 24 

 

 

Filantropi Profesyonelleri Eğitimi devam ediyor  

Filantropi Profesyonelleri dördüncü eğitim modülü çalışması için 

Eylül sonunda bir araya geldi. Bireysel bağışçılık ve bağışçılarla 

ilişkiler konusunun ele alındığı modülde profesyoneller, kendi 

kurumlarında yürüttükleri çalışmalardan da örnekler sundular. 

Bireysel bağışçılık ve bağışçılarla ilişkilerin ele alındığı çalışmada 

Fundraising Okulu’ndan Güneş Yıldırım, Türkiye Eğitim Vakfı’ndan 

Işıl Soyhan, Koruncuk Vakfı’ndan Erhan Ongun ve Aydan Kıral 

bağışçılarla yürüttükleri çalışmalardan bahsettiler. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

Gümüşhane Yerel Katılımcılık ve Sosyal Sorumluluk Çalıştayı Düzenlendi  

Gümüşhane’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen çalıştayda 

yerel kalkınma, gençlerin katılımı ve bağışçılar vakfı gibi toplumsal gelişime yönelik farklı modeller 

tanıtıldı. Çalıştay TÜSEV ve Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane şubesi ortaklığında düzenlendi. 

Sevda Kılıçalp’in açılış konuşmasından sonra Hüsnü Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Programı’ndan 

Murat Bayramoğlu, Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan Can Ercebe ve Bolu Bağışçılar Vakfı’ndan Öznur 

Akkaya yerel de gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardılar. Etkinlik ile ilgili basın 

bültenine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Gerçek Hikayelerin Parçası Olmak  

IBM Türk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programları Müdürü 

Ceyhun Göcenoğlu, Harvard Business Review Türkiye için yazdığı 

yazıda, pazarlama süreçlerinde hikayeleştirmenin oynadığı rolün 

önemini okuyucularla paylaşıyor. Göcenoğlu'na göre, sivil toplum 

kuruluşlarının da son zamanlarda sıkça başvurduğu bir yöntem 

olan "hikayeleştirme", toplumsal sorunların çözümlenmesi 

http://degisimicinbagis.org/haberler/tusevden-haberler-1/filantropi-profesyonelleri-egitim-modulu-devam-ediyor#.VCzqo_l_v8M
http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/Gumushane_TUSEV_29_09_2014.pdf


 

konusunda katkı sağlıyor. Yazının tamamınaburadan ulaşabilirsiniz. 

Webinar: Online ve Direkt Bağış Toplama Yöntemleri  

Chronicle of Philanthropy tarafından 9 Ekim'de düzenlenecek olan Webinar'da, fazla bir maliyeti 

olmadan sivil toplum kuruluşlarının bağış yöntemlerini nasıl zenginleştirebileceğini anlatılacak. 

Webinar boyunca başarılı bir bağış toplama kampanyasının farklı öğeleri ye yaklaşımları analiz 

edilecek. Webinar ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Kaynak Geliştirme Uzmanlığı Sertifika Programı  

İlki geçen yıl gerçekleştirilen Kaynak Geliştirme Uzmanlığı 

Programı, yeni dönem başvurularını kabul ediyor. Türkiye’nin 

ilk sertifikalı kaynak geliştirme eğitimi olan bu programda katılımcılar, sivil toplum kuruluşlarının 

kaynak geliştirme ihtiyaçlarına yönelik farklı yöntemlerini öğrenme şansını yakalıyorlar. 1 Kasım - 

20 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan eğitimin detaylarına 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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