
 

  

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: 31 Ekim 2014 

Sayı: 26 

 

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri, 10 Aralık 2014  

Bu sene altıncısı düzenlenecek olan Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Pazaryeri (KSS Pazaryeri) 10 Aralık 2014'te 

Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Türkiye’de 

uygulanan başarılı KSS çözümlerinin duyurulması ve 

yaygınlaştırılması konusunda oldukça önemli bir yere sahip 

olan Pazaryeri'nde TÜSEV, Global Compact üyesi KOBİ’ler arasında seçilecek en iyi uygulamaya 

'Topluma Katkı Ödülü' verecektir. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

Bağışçılık Altyapısı Mercek Altında  

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) tarafından her ay yayınlanan haberler 

serisinde bu ay 'Bağışçılık Altyapısı' mercek altına alınıyor. Bağışçılık altyapısının gelişimiyle ilgili 

bir çok makalenin yer aldığı sayıya buradan ulaşabilirsiniz. Konu başlığı altında incelenen 

temalardan bir tanesi de yerel bağışçılığın rolüyle ilgili; 16 Ekim'de yayınlanan yerel bağışçılık 

makalesi, Dünya çapında yerel bağışçılığın taşıdığı önemden bahsediyor. Makalenin Türkçe 

özetine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Ekim Zamanı: Deneyim Paylaşım Toplantısı  

Sabancı Vakfı tarafından her yıl düzenlenen, hibe programı 

kapsamında desteklenen proje sahiplerinin bir araya geldiği 

'Ekim Zamanı' bu sene 24 Ekim'de gerçekleşti. Sabancı 

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev 

sahipliğinde, İstanbul’da Sabancı Center’da gerçekleşen 

toplantıya projelerini tamamlayan 9 sivil toplum kuruluşu 

temsilcisi katıldı. Daha fazla bilgi içinburayı ziyaret edebilirsiniz. 

Webinar: Daha Büyük Etki Yaratmanın Temel İlkeleri  

http://degisimicinbagis.org/sirketlerin-katkilari/tusev-topluma-katki-odulu/tusev-topluma-katki-odulu
http://www.wingsweb.org/page/news_october2014/
http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/bagiscilik-altyapisi-mercek-altinda#.VE9pbc14SJV
http://www.sabancivakfi.org/sayfa/2014-deneyim-paylasim-toplantisi


 

Stanford Social Innovation Review tarafından hazırlanan Webinar serisi, sivil toplum kuruluşları ve 

girişimcilerin daha etkin değişim yaratmaları konusunda dikkat etmeleri gereken bu 3 temel kavramı 

analiz edecek: Değişim Teorisi, Performans Ölçümleme Metriği, İşletme Modelleri. İlk Webinar'ın 30 

Ekim'de başlayacağı ve moderatörlüğünü Philanthropy Futures kuruluşunun yapacağı seriyle ilgili 

daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

GençBank Yeni Uygulama Yerleri için Çağrı  

Gençlerin yarattıkları ve yönettikleri projelere verdikleri 

hibelerle gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını artırmayı 

amaçlayan GençBank Programı, 2015 yılı faaliyetlerine yeni 

yereller dahil etmeyi planlıyor. 2011 yılından beri 13 farklı 

noktada uygulanan GençBank Programı, Toplum Gönüllüleri 

Vakfı tarafından koordine ediliyor. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2014 olan Program ile ilgili daha 

fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Ayın Yazısı: Ali Ercan Özgür ile Sohbet  

IDEMA Uluslararası Kalkınma Yönetimi Kurucu Ortağı ve 

Yöneticisi, aynı zamanda Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri olan Ali 

Ercan Özgür ile kurumsal sosyal sorumluluk, yerel yönetişim, STK 

yönetimi, analiz ve raporlama üzerine sohbet ettik. 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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https://www.registrationheadquarters.com/events/?13bff3b2187c4424b4c181998bceee1da
https://drive.google.com/a/tusev.org.tr/file/d/0B0xtEHpCM9KVWFZZemZUaXZldzQ/view
http://degisimicinbagis.org/haberler/haftanin-yazilari/ali-ercan-ile-sohbet
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

