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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Ayşe Mayda
Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti olan 101 yaşındaki Ayşe Mayda, İzmir’de uzun yıllardır yaptığı
bağışlarla sivil toplumun gelişmesine katkı sağlıyor. Pek çok sivil toplum kuruluşunun hem
kurucu üyesi hem de destekçisi olan Mayda, özellikle hayvan hakları, kız çocuklarının eğitimi ve
çevre alanlarına bağış yaparak değişim yaratıyor. Bağışlarıyla sivil topluma desteğini aktif
şekilde sürdüren Mayda’nın ilham veren bağışçılık öyküsünü buradan okuyabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı II. Modülü Gerçekleşti
TÜSEV’in Değişim için Bağış projesi kapsamında yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın dördüncü dönemi 17 sivil toplum kuruluşu çalışanının katılımı ile devam ediyor.
Programın 28 Şubat tarihinde gerçekleşen ikinci modülünde, bireysel bağışçı motivasyonları ve
bağışçı segmentasyonu konuları incelendi. TÜSEV’in Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve
Hayırseverlik Raporu sonuçlarının da paylaşıldığı modülde, STK ve bağışçı ilişkileri konulu bir
grup çalışması yapıldı. Modüle konuşmacı olarak katılan Suzan Bayazıt bir bağışçı olarak
önceliklerini aktarırken, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, bağışçı ilişkileri ve
bağışçı yönetimi ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Eğitim programı hakkında detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz.

TÜSEV, WINGSForum 2017’ye Katıldı
TÜSEV, üyesi olduğu Worldwide Initiatives for Grantmaking Support’un (WINGS) 20-24 Şubat
tarihleri arasında Meksika’da düzenlendiği WINGSForum 2017’ye katıldı. Teması “Critical
Philanthropy: Addressing Complexity, Challenging Ourselves” olarak belirlenen forumda sosyal
değişimin sağlanması, mevcut filantropi model ve uygulamalarının değerlendirilmesi ve
filantropinin gelişmesi için uygun koşulların yaratılması konuları tartışıldı. TÜSEV Genel Sekreteri
Tevfik Başak Ersen'in konuşmacı olarak yer aldığı “Connecting the Dots: Working Together for
More Effective Civil Society Resourcing” başlıklı oturumda alternatif fon kaynaklarının,
sürdürülebilirlik için yerel kaynakların ve yerel bağışçılığın geliştirilmesinin önemi konuşuldu.
Alliance Dergisi’nin Forum’da gerçekleşen konuşmalardan derlediği analizleri bu bağlantıdan
inceleyebilirsiniz.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2017 Başvuruları Başladı
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2017 başvuruları 6 Mart tarihi itibariyle kabul
edilmeye başladı. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2017 olan hibe programına dernekler, vakıflar,
kooperatifler ve üniversiteler başvurabiliyor. Toplumsal Gelişme Hibe Programı 2017’ye kadın,
genç ve engellilere yönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın
Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” konularındaki
projeler başvuruda bulunabilecek. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Özel Sektör – Sivil Toplum İşbirliği Ne Yönde İlerliyor?
Özel sektör ve sivil toplum işbirliği, dünyada ve Türkiye’de tarihsel olarak nasıl bir süreç izledi?
Bu işbirliği günümüzde, özel sektör öncülüğünde uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk
projelerinin ötesinde ne gibi yöntemlerle hayat buluyor? ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde KSS ve
regülasyon sistemlerinin yeniden yapılanması üzerine yüksek lisans tezini tamamlayan, 2005
yılından beri çeşitli STK’larda görev alan Burcu Gündüz Maşalacı, 2015 yılından bu yana Anne
Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) stratejik planlama, araştırma ve savunuculuk faaliyetlerinden
sorumlu Kurumsal Gelişim Birimi’nin yöneticisi olarak çalışıyor. Maşalacı’nın, dünyada ve
Türkiye’de özel sektör ve sivil toplum işbirliği hakkındaki sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına
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.
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