
Türk�ye’de B�reysel Bağışçılık ve Hayırseverl�k 2019
Raporu Yayımlandı
 

TÜSEV’�n Türk�ye’de b�reysel bağışçılık alanındak�
gel�şmeler� ve değ�ş�mler� ortaya koymak amacıyla
hazırladığı Türk�ye’de B�reysel Bağışçılık ve Hayırseverl�k
2019 Raporu, 13 Şubat’ta düzenlenen tanıtım
toplantısıyla yayımlandı. Koç Ün�vers�tes� S�v�l Toplum
ve Hayırseverl�k Araştırmaları Merkez�’nden Prof. Dr.
Al� Çarkoğlu ve Dr. Öğr. Üyes� Sel�m Erdem Aytaç
tarafından hazırlanan ve b�reysel bağışçılık alanındak�
eğ�l�mler, bağış yapılırken d�kkate alınan noktalar ve bağış
yapma mot�vasyonları g�b� b�rçok konunun ele alındığı
raporun tanıtım toplantısı kapsamında sonuçların alandan
uzmanlarla b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ� b�r panel de

düzenlend�. Etk�nl�k hakkında detaylı b�lg� ve rapora ulaşmak �ç�n tıklayınız. 

Takv�m�n�ze Not Ed�n: Destekle Değ�şt�r 24 Mart’ta
Arter’de!
 

TÜSEV’�n dünyanın farklı ülkeler�nde başarıyla
uygulanan G�v�ng C�rcle model�nden The Fund�ng
Network’ün tekn�k desteğ�yle kültürel �ht�yaçlara ve
eğ�l�mlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değ�şt�r’�n
İstanbul’dak� altıncı etk�nl�ğ� 24 Mart Salı günü Arter’de
düzenlenecek. Toplumsal değ�ş�me önem veren
b�reyler�n, fon kaynaklarına er�ş�m� kısıtlı s�v�l toplum
kuruluşlarıyla b�r araya gelerek sosyal değ�ş�m yaratan
projeler� tanıma fırsatı yakalayacakları Destekle
Değ�şt�r’le �lg�l� detaylı b�lg�ye
buradan ulaşab�l�rs�n�z. Destekle Değ�şt�r 2020 �le �lg�l�

gel�şmeler� www.deg�s�m�c�nbag�s.org adres�nden ya da sosyal medya hesaplarımızdan tak�p edeb�l�rs�n�z.

TÜSEV, DAFNE Ph�lanthropy Europe Networks
Forum’a Katıldı
 

TÜSEV, Avrupa’dak� vakıfların ve bağışçıların oluşturduğu
ulusal ağları b�r araya get�ren b�r platform olan Donors
and Foundat�ons Networks �n Europe (DAFNE) tarafından
�lk kez düzenlenen Ph�lanthropy Europe Networks
Forum’a (PEXForum) katıldı. 23-24 Ocak tar�hler�nde
gerçekleşen ve Avrupa’dak� f�lantrop� destek
kuruluşlarından 100’ün üzer�nde l�der ve uzmanın
katılımıyla düzenlenen etk�nl�kte Avrupa’da faal�yet
gösteren f�lantrop� altyapı kuruluşları arasında
kurulab�lecek potans�yel �ş b�rl�kler� ve sektörün
karşılaştığı zorluklara çözüm üretmek �ç�n yapılab�lecekler
tartışıldı. Forum kapsamında aynı zamanda data ve

savunuculuk üst başlığında vaka anal�zler� sunularak fon veren kuruluşların alanın mevcut durumuna yönel�k
değerlend�rmeler� paylaşıldı. Ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Ph�lanthropy Networks: Creat�ng Value, Vo�ce and Collect�ve Impact Raporu
Yayımlandı
 

TÜSEV’�n üyeler� arasında yer aldığı Worldw�de In�t�at�ves for Grantmaker
Support'un Ph�lanthropy Networks: Creat�ng Value, Vo�ce and Collect�ve
Impact �s�ml� raporu yayımlandı. Rapor, f�lantrop� ağlarının değer üretmeler�,
sesler�n� duyurab�lmeler� ve kolekt�f etk� yaratab�lmeler� �ç�n yol göster�c� öner�ler
�çer�yor. Raporda değ�n�len konular arasında sektörde değer yaratmak, yaratılan
değer�n �let�ş�m�n� sağlamak, sektörün savunuculuğunu yapmanın farklı yöntemler�
ve kolekt�f etk� yaratmada uygulanab�lecek çeş�tl� yaklaşımlar yer alıyor. F�lantrop�
ağlarının gelecek stratej�ler�n� hazırlarken faydalanab�lecekler� kavramlara,
konseptlere ve prat�k �puçlarına yer veren raporun tamamına ulaşmak
�ç�n tıklayınız. 

Ayın Yazısı: İl�şk� Durumu Karışık: Türk�ye’de B�reysel
Bağışçılar ve S�v�l Toplum Kuruluşları
 

13 Şubat’ta tanıtılan TÜSEV’�n Türk�ye’de
B�reysel Bağışçılık ve Hayırseverl�k 2019 raporu b�reysel
bağışçıların s�v�l topluma da�r algı ve beklent�ler�ne yönel�k
çeş�tl� önermelerde bulunuyor. Raporun b�reysel bağışçı-
STK �l�şk�s�n�n karmaşıklığını yansıtan çıkarımları �lg�nç
olduğu kadar da yol göster�c�. Araştırmaya göre, b�r
yandan b�reyler�n toplumsal sorunların çözümünde s�v�l
toplum kuruluşlarının etk�s�ne olan �nancı artarken, d�ğer
yandan bu kuruluşlara duydukları güven düşük sev�yede
kalıyor. B�reyler, STK’ları desteklemek yer�ne bağışlarını
doğrudan eşe, dosta, akrabaya yapmayı terc�h ed�yorlar.
Değ�ş�m �ç�n Bağış Proje Koord�natörü Onur Sazak,

raporun bu �k�lemle �lg�l� bulgularını bu ayın yazısında değerlend�rd�. Ayın yazısını okumak �ç�n tıklayınız.
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