
 

 

 

 

  

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 olacak. 

Yayın Tarihi: 18 Aralık 2013 

Sayı: 6 

 

 

Bağışçı Vakıfları - Küresel Gelişmeler  

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support tarafından son 

10 yıldır düzenlenen “Bağışçı Vakıfları – Küresel 

Gelişmeler” Raporu, 2012 yılı için yayınlandı. Dünyada 

bağışçı vakıflarıyla ilgili gelişmeleri takip eden Rapor, 2012 

yılı için modelin gelişmesi yönünde çalışmalarda bulunan destek kuruluşlarına da yer verdi. Destek 

kuruluşlarının rolü, önemli eğilimler ve sorunların analiz edildiği Rapor’da TÜSEV’in bu konudaki 

çalışmalarına da yer verildi. Rapor’a buradan ulaşabilirsiniz. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde KSS Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi 

GAP İdaresi, Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğiyle 

başlatılan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının 

Yaygınlaştırılması” Projesi etkinlikleri, 6 Aralık’ta düzenlenen KSS Pazaryeri ile beraber başladı. 

Amacı KSS programları olan yerel, ulusal ve uluslararası şirketlerin Güneydoğu Anadolu 

Bölgesindeki uygulamalarını arttırmak olan Proje ile ilgili daha fazla bilgiye buradanulaşabilirsiniz. 

 

http://wings.issuelab.org/resource/global_status_report_on_community_foundations_-_2012_update
http://www.gap.gov.tr/gap-tan/haberler/gap-kurumsal-sosyal-sorumluluk-imza-toreni-ve-kurumsal-sosyal-sorumluluk-pazaryeri-etkinligi


 

 

Donör Şeffaflığını Anlamak  

Grantcraft'in podcast serisiyle beraber başlattığı "donör şeffaflığnı 

çözme" araştırması devam ediyor. "Şeffaflığın önemi", "hibe alan 

kuruluşların seçilme süreçleri", "performans indikatörleri", "paydaşlar 

arasındaki ilişkiler" gibi farklı konulara dikkat çeken çalışma, donörlerin 

filantropi uygulamalarını mercek altına alıyor. 

Çalışmayaburadan ulaşabilirsiniz. 

Sosyal İnovasyon Merkezi, Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Katkı Ödülü’nü kazandı  

Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, UNDP ve CSR 

Europe işbirliğinde hayata geçirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 6 Aralık’ta gerçekleşti. 

Sosyal İnovasyon Merkezi, Milliyet Gazetesi tarafından verilen Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Katkı 

Ödülü’nü 2. kez kazanmaya hak kazandı. Başarılı sosyal sorumluluk projelerinin tanıtıldığı etkinlik 

ve ödül için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Haftanın Yazısı: Geleceğin Bağışçısı  

Fundraising Okulu kurucusu Güneş Yıldırım tarafından kaleme alınan yazıda, geleceğin bağışçıları 

analiz ediliyor. İletişimden, bağışçı yönetimine kadar farklı konular hakkında pratik bilgilerin yer 

aldığı yazıya bu linkten 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.grantcraft.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=3808
http://ekonomi.milliyet.com.tr/kurumsal-sosyal-sorumluluga-katki/ekonomi/detay/1804894/default.htm
http://degisimicinbagis.org/haberler/ayin-yazilari/gelecegin-bagiscisi
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/
https://madmimi.com/mimio/%5b%5bmimi_link%5d%5d
mailto:info@tusev.org.tr
http://www.facebook.com/tusevtr
http://plus.google.com/113959629929879045739/posts
http://twitter.com/tusev

