
TÜSEV, Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Z�rves�'ne Katıldı

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Yaşamboyu Eğ�t�m Merkez�’n�n
düzenled�ğ� Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Z�rves�, “Kurumsal Vatandaşlık” temasıyla
9 Ek�m tar�h�nde gerçekleşt�.  Etk�nl�ğ� destekleyen
STK’lar arasında TÜSEV’�n de yer aldığı ve sektörden
profesyoneller, �ş �nsanları, topluluk önderler� ve
akadem�syenler�n katıldığı z�rvede kurumsal sosyal
sorumluluk alanındak� başarılı örnekler, eğ�l�mler ve
zorluklar konuşuldu. Kurumsal vatandaşlığın artan
önem� ve sosyal yatırım alanındak� yen�l�kler hakkında
b�lg� ve deney�m paylaşımında bulunulan z�rve
hakkında detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Dünya Bağışçılık Endeks�’n�n 10. Yıl Özel Raporu
Yayımlandı

Char�t�es A�d Foundat�on (CAF) tarafından her yıl hazırlanan
Dünya Bağışçılık Endeks�’n�n (World G�v�ng Index) geçt�ğ�m�z
on yılı kapsayan raporu yayımlandı. Dünya genel�nde 125’ten
fazla ülkede 10 yıllık dönem boyunca yaşanan ekonom�k
kr�zler ve yüksel�şler g�b� bağışçılığı etk�leyen faktörler�
yansıtması açısından bütünlüklü b�r tablo sunan rapora göre,
Amer�ka B�rleş�k Devletler� (ABD) son 10 yıl �çer�s�nde en fazla
bağış yapan ülke konumunda. Bunun yanı sıra, araştırmaların
yapılmaya başlandığı 2009’dan bu yana toplam bağış
m�ktarında en büyük artış gösteren �lk 10 ülken�n 5’� Asya’da
yer alıyor ve bu ülkeler�n başında da Endonezya gel�yor.
İng�l�zce d�l�nde yayımlanan raporun tamamına buradan

ulaşab�l�rs�n�z.

1 Aralık Gençl�k Fonu Başvuruları Devam Ed�yor

Türk�ye A�le Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın (TAPV) gençler�n
üreme sağlığı alanında hak sah�b� b�reyler olarak güçlenmes�n�
amaçlayan programı 1 Aralık Gençl�k Fonu’na başvurular
devam ed�yor. Üreme sağlığı, c�nsel sağlık, üreme hakları ve
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� �le �l�şk�l� b�r çerçevede “güvenl�
c�nsell�k” temalı proje ve etk�nl�kler�n destekleneceğ� fon
kapsamında, yerel ve ulusal gençl�k örgütler� ve gruplarının,
ün�vers�telerde kayıtlı kulüpler�n ve s�v�l toplum kuruluşlarının
gençl�k kollarının başvuruları kabul ed�lecek. Son başvuru
tar�h� 30 Ek�m olan program hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n
tıklayınız.

Haklara Destek Programı Başvuruları Devam
Ed�yor

Avrupa B�rl�ğ� Türk�ye Delegasyonunun f�nansmanı �le
Hak�kat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneğ� (Hafıza
Merkez�) ve He�nr�ch Böll St�ftung (HBS) ortaklığında
oluşturulan Haklara Destek Programı �ç�n başvurular
devam ed�yor. Türk�ye’dek� hak örgütler�n�n �nsan
hakları ve demokras�n�n gel�şmes�ne ve
kurumsallaşmasına katkıda bulunarak kapas�teler�n�
artırmayı amaçlayan program kapsamında b�r yıl
boyunca, Türk�ye’de hak temell� çalışan 50 kuruluşa
kurumsal h�be sağlanması ve rehberl�k ve eğ�t�m

programı sunulması hedeflen�yor. Son başvuru tar�h� 8 Kasım olan program hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Ayın Yazısı: Zeng�n ve Cömert: G�v�ng Pledge

2010 yılında B�ll ve Mel�nda Gates ç�ft� �le Warren
Buffet’ın başlattığı G�v�ng Pledge (Bağış Taahhüdü)
kampanyası, dünyanın dört b�r yanındak� en zeng�n
b�reyler� ve a�leler�n� servetler�n�n yarısından fazlasını
hayattayken veya vas�yetler� üzer�nden f�lantrop�k
g�r�ş�mlere ve hayır kuruluşlarına bağışlamaya davet
ed�yor. Kuruluşundan bu yana 200’den fazla b�rey�n
�mzaladığı G�v�ng Pledge, taahhütte bulunmamış
yüksek gel�rl� b�reyler� de servetler�n� toplum yararına
kullanmaları �ç�n harekete geçmeye teşv�k ed�yor.
G�v�ng Pledge’�n oluşumu �le yaygınlaşmasına, ve

taahhüdü �mzalayan Mel�nda Gates, Br�an Armstrong ve Hamd� Ulukaya g�b� üç farklı prof�l�n bağışçılık h�kayes�ne
yer verd�ğ�m�z ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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