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Sayın........................ 
 
 

TÜSEV olarak Değişim için Bağış  Projesi kapsamında iki önemli gelişmeyi sizinle paylaşmak istedik. 
Bağışçılık alanında danışmanlığını yürüttüğü kuruluşlar arasında Webb Memorial Trust, Charles 
Stewart Mott Vakfı, WINGS, Ford Vakfı, Bağışçılar Vakıfları için Küresel Fon, the Greater New Orleans 
Vakfı gibi kuruluşlar yer alan Barry Knight’ın kaleme aldığı “Yerel Bağışçılığın Önemi” kitabını 
Türkçe’ye kazandırdık. Diğer önemli gelişme ise bağışçılık alanındaki tek kapsamlı site olan 
www.degisimicinbagis.org’u hizmete açtık.  
 
"Yerel Bağışçılığın Önemi" - Barry Knight 
 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Aga Khan ve C.S. Mott vakıflarının Global Fund for Community 
Foundations (Bağışçılar Vakıfları için Küresel Fon) kuruluşunun desteği ile Value of Community 
Philanthropy yayınının çevirisini "Yerel Bağışçılığın Önemi" başlığı ile Türkçe’ye kazandırdı.  
 
Yayın, gelişmekte olan ülkelerde sivil toplumu geliştirme çabalarından daha iyi sonuçlar alınması ve 
bunların sürdürülebilir hale gelmesi için bölgede yaşayan insanların bağışçılar olarak bu çalışmalara 
dahil edilmesi gerektiği hakkında bizlere önemli mesajlar vermektedir.  
 
TÜSEV, bu çabaların ölçeğinin büyütülmesinin, yerel bağışçılığın resmi yardım-kalkınma kurumlarının 
gündemine alınmasını da içeren daha iyi mali yardım modelleri geliştirilmesinin ve uygun yasal-mali 
çerçevelerin hazırlanmasının önemi ve gerekliliğine dikkat çekmek istemektedir. 
 
www.degisimicinbagis.org açıldı 
 
Bireyler, şirketler, vakıflar ve yerel grupların bilinçli seçimler doğrultusunda bağışçılık 
uygulamalarına şekil verebilmeleri için bilgi, haber, iyi uygulama, tavsiye ve yayın paylaşımına 
yönelik, bağışçılık ile ilgili “tek referans noktası” 
 
Bağışçıların, belli bir hedef doğrultusunda ve sistemli olarak bağış yaparak birbirinden habersiz, ve 
gelen taleplere yanıt niteliğindeki düzensiz bağışlara oranla daha etkili sonuçlar aldıkları kabul ediliyor. 
Hayırseverlik kültürünün ve vakıf geleneğinin tarihsel deneyim ile toplumsal kodlara işlendiği 
ülkemizde bağışçılığın planlı, yapılandırılmış ve kurumsallaştırılmış bir form kazanması için altyapının 
sağlamlaştırılmasına yönelik bütünsel çabaların ortaya koyulması gerekiyor.  
 
Değişim için Bağış projesi kapsamında TÜSEV, bireyler, vakıflar, şirketler ve yerel grupların bilinçli 
seçimler doğrultusunda bağışçılık uygulamalarına şekil verebilmeleri için bilgi, haber, iyi uygulama, 
tavsiye ve yayın paylaşımına yönelik, bağışçılık ile ilgili en kapsamlı online kaynak olan 
www.degisimicinbagis.org websitesini hizmete açtı. 
 
 
TÜSEV ve Değişim için Bağış Projesi Hakkında 
 
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 1993’de kuruluşundan günümüze Türkiye’de sivil toplumun yasal, mali ve 
işlevsel altyapısının geliştirilmesi için yasal çalışmalar, araştırmalar ve ağ kurma gibi çeşitli faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Bu kapsamda Vakfın bir amacı da Türkiye’de filantropi kültürünün geliştirilmesi ve sivil toplum 
kuruluşlarına yapılan yardımların artırılarak etkinleştirilmesinin sağlanmasıdır. 
 
TÜSEV, Türkiye’de bağışçılık kültürünü teşvik etme ve stratejik bağışçılığı teşvik eden bir altyapı geliştirme 
amacıyla, C.S. Mott Foundation ve Turkish Philanthropy Funds (TPF) desteğiyle, Aralık 2011 yılından beri 
Değişim için Bağış projesini yürütüyor. Bu proje ile bireysel ve kurumsal bağışçılardan sivil toplum kuruluşlarına 
kaynak aktarımının artmasına katkıda bulunacak savunuculuk araçları ve pratik bilgi kaynakları oluşturmaya; ve 
“bağışçılar vakfı” kavramının bilinirliğinin ve bu modelin hayata geçirilmesi için yerel grupların kapasitelerini 
arttırmaya çalışıyor. 
Detaylı Bilgi için: İnanç Mısırlıoğlu – TÜSEV İletişim Koordinatörü Tel: 0212 243 83 0 
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