
 

 

 

 

  

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: 2 Ocak 2014 

Sayı: 7 

 

Facebook'a "Bağış Yap" Butonu Eklendi  

Aralık ayında devreye giren yeni uygulamayla beraber, bağış yapmak isteyen Facebook kullanıcıları 

artık direkt olarak websitesi üzerinden bağış yapabilecekler. Şu ana kadar (DonorsChoose, Oxfam 

and Livestrong gibi kuruluşların da arasında bulunduğu) 19 sivil toplum kuruluşunun katıldığı 

platform, kullanıcılara "şimdi bağışla" seçeneğini sunuyor. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Türkiye'de Gönüllülük Raporu Yayınlandı  

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri tarafından derlenen gönüllülük 

alanıyla ilgili yazılan makalelerin bir araya getirildiği “Türkiye’de 

Gönüllülük” raporu yayınlandı. Sivil Toplum İzleme Raporu 

2012’de yayınlanan Gönüllülük Vaka Analizinin de yer aldığı 

rapora buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Etkinlik: Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları, 23 Ocak  

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Fongogo, Biayda ve C@rma ile birlikte günümüzün yeni teknoloji 

eğilimleri ile uyumlu olan ve bireylerin sosyal değişime daha etkin, hızlı ve direkt olarak katılımını 

sağlayan inovatif sistemleri tanıtan bir panel ve deneyim paylaşımı etkinliği düzenliyor. 23 Ocak'ta 

düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili daha fazla bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/facebooka-bagisla-butonu-eklendi-1#.UsUoZvRdUy4
http://degisimicinbagis.org/haberler/sektorden-haberler/turkiyede-gonulluluk-raporu-yayinlandi#.UsKMN_RdUy4
http://degisimicinbagis.org/haberler/tusevden-haberler-1/sosyal-degisime-destek-yeni-kitle-kaynak-araclari-1#.UsKHMfRdUy5


 

 

Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu  

Hrant Dink Vakfı tarafından 2010'da hayata geçirilen Tarih 

Araştırma Teşvik Fonu, 2013 yılında kapsamı genişletirilerek 

"Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu" olarak değiştirilmiştir. Bilimsel çalışma yürüten 

araştırmacılara burs sağlayacak olan Fon'un amacı özellikle 1915'te gizli kalmış insani davranışların 

gün yüzüne çıkartılması. Daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

 

Etkinlik: Ulusal Görev Güçleri Eğitimi  

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Avrupa Komisyonu’nun finansman desteği ile 

“IPA Sivil Toplum Faydası 2011-2012: Sivil Toplum Kuruluşları için Çok Paydaşlı Ortaklık 

Programları” kapsamında “Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” çerçevesinde 27-31 

Ocak 2014 tarihlerinde Ulusal Görev Güçleri Eğitimi gerçekleştirilecektir. Bu eğitim işveren 

örgütlerinin kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki etkinliğinin artırılması açısından oldukça 

önemlidir. Ayrıntılı bilgiye buradan "Duyurular" bölümünü inceleyerek ulaşabilirsiniz. 

Haftanın Yazısı: Türkiye’de ve Dünya’da Filantropi’ye Dair Gelecek Öngörüleri  

Türkiye Üçüncü Vakfı (TÜSEV) tarafından 21-22 Kasım'da düzenlenen “Sivil Toplumda Yeni 

Yaklaşımlar Konferansı”’nın ikinci gününde Türkiye’de ve dünyada bağışçılığa dair gelecek 

öngörüleri tartışıldı. Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği 

oturumdaki konuşmacılar Filantropi Uzmanı John Harvey, BMW Vakfı’nın Orta ve Doğu Avrupa 

Genel Müdürü Marcus Hipp, AÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Göksel ve 

Grantcraft’tan Rosien Herweijer küresel bağışçılık çağında filantropinin şekillenmesi üzerine 

konuştular.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. 

    
 

 

 

  
 

http://www.hrantdink.org/?Detail=7&Lang
http://csrforall.eu/tr/
http://degisimicinbagis.org/haberler/ayin-yazilari/turkiyede-ve-dunyada-filantropiye-dair-gelecek-ongoruleri
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

