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TACSO Filantropi Konferansı'na Katılım Sağlandı
Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi (Technical Assistance for Civil Society
Organizations, TACSO) tarafından 25-27 Kasım tarihleri arasında Sırbistan'da "Batı Balkanlar ve
Türkiye'de Filantropi: Geleceğe Yatırım" adlı bir konferans düzenlendi. TÜSEV'in de konuşmacı
olarak katılım sağladığı konferansta bağışçılığı etkileyen yasal ve vergisel düzenlemeler,
bireysel ve kurumsal bağışçılık, medya ve sivil toplum ilişkileri, stratejik bağışçılık, kaynak
geliştirme için kampanya düzenleme, yeni kitle kaynak platformları ve yerel bağışçılığın
artırılması için yeni modellerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Konferans
notlarına buradan, Bianet'in ilgili haberine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı 3. Dönem Katılımcıları Belli Oldu
TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılından bu yana bağışçılığın gelişmesi ve
yaygınlaşması konusunda çalışan ya da çalışmak isteyen STK çalışanlarının profesyonel
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Filantropi Profesyoneleri Eğitim Programı'nı
gerçekleştiriyor. STK yönetimi, kaynak geliştirme, kurumsal ilişkiler, bağışçı ilişkileri gibi pek
çok farklı alanda deneyimi olan Program katılımcıları altı ay boyunca birbirlerinden öğrenme ve
deneyim paylaşmanın yanı sıra uzmanların paylaştıkları pratik bilgilerden faydalanma fırsatı
buluyorlar. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı ile
ilgili detaylara ve yeni katılımcıların listesine ulaşmak için tıklayın. 

Sivil Toplum için Destek Vakfı Kuruldu
Türkiye'de bağışçılık kültürünün gelişimine katkı sağlayacak yeni bir oluşum olan Sivil Toplum
için Destek Vakfı kuruldu. Vakfın iki temel çalışma alanı arasında sivil toplum kuruluşlarına
bağış yapmak isteyen bireyler ve kurumlar için ihtiyaçlarına ve önceliklerine yönelik proje
önerileri geliştirmek ve bireylerin ve kurumların bağışlarıyla oluşturulan hibe programı
aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına mali destek sağlamak yer alıyor. Türkiye'de sivil toplum
kuruluşlarının öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan kurumsal gelişime yönelik mentorluk ve
hibe olanakları sağlayan Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın hibe programlarının başvuruları yıl
boyunca açık olacak.  

Yardımsever Arama Motoru Açıldı
Türkiye'de bağışçılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen aracı online platformların
sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde bu platformlara bir yenisi daha
eklendi:www.yardimicinara.org. Bu yeni arama motoru kullanılarak yapılacak her bir internet
aramasında, o ay belirlenen STK'ya hiçbir masraf ödemeden 0,01 TL aktrarılarak bağış yapılmış
olacak. Yardımsever arama motorunun kurucularından Seçkin Candan'la bu fikrin ortaya çıkışı,
gelişimi ve sürdürülebilirliği üzerine yaptığımız sohbet için tıklayın.

Giving Tuesday Sayesinde 2015'te Toplam 116,7 Milyon Dolar Bağış Toplandı
Bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplum liderlerinin ve öğrencilerin bir amaç için
bir araya geldiği ve yılda bir gün bağışçılık ve gönüllülüğü kutlayarak teşvik ettiği bir etkinlik
olan Giving Tuesday, bağışçılığın artmasına olanak sağlayan ve dünya üzerinde hızla
yaygınlaşan bir model. 2015 yılında 71 ülkede yansımaları görülen ve toplam 698,961 bağışçı
tarafından 116,7 milyon dolar bağış yapılan Giving Tuesday ile ilgili detaylı
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Charities Aid Foundation (CAF) İletişim Direktörü Ben Russell'ın
Giving Tuesday'in başarısını ele aldığı İngilizce blog yazısını ise buradan okuyabilirsiniz.  

Ayın Yazısı: Sivil Toplum ve Özel Sektör Arasında Anlayış ve Dil Farklılıkları
Sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının kendilerine özgü terminolojileri ve
kullanıma yerleşmiş ifadeleri vardır. Bu iki sektör arasındaki dil farklılıklarının karşılıklı diyaloğu
etkilediği de gözlemlenmektedir. Dil farklılıklarının sivil toplum-özel sektör ilişkilerini nasıl
etkilediğini ve bu farklılıkların nasıl azaltılabileceğini Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
(KSSD) Yönetim Kurulu üyesi Ceyhun Göcenoğlu ile konuştuk. Sohbete 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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Bültenimizden ayrılmak için tıklayınız
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