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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Rana Erkan Tabanca
Rana Erkan Tabanca bağışları, gönüllü desteği ve STK’ların özel etkinliklerinde yaptığı
sunumlarla uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor. İngiltere’de Sanat Tarihi
okuduktan sonra Türkiye’ye dönüp turizm, radyo ve televizyon programcılığı, reklam ve
organizasyon gibi birçok alanda çalışan Rana Erkan Tabanca halen birçok özel organizasyonda
kendi metinlerini yazarak sunuculuk yapıyor. Tabanca, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,
Bir Dilek Tut, Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, İstanbul Modern gibi birçok vakıf
ve dernekte gönüllülük yapıyor ve zaman zaman bu kuruluşların yardım gecelerinde bağış
toplanması için de çalışıyor. Rana Erkan Tabanca’nın ilham veren öyküsünü okumak için
tıklayın.

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Üçüncü Dönem Mezunlarını Verdi
Değişim için Bağış Projesi kapsamında ﬁlantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli
olan bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak 2014
yılından bu yana uygulanan Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı üçüncü dönem
mezunlarını verdi. Türkiye’de ve dünyada ﬁlantropi, bireysel bağışçılık, yasa ve vergisel
çerçeve, bağış kampanyaları, vakıﬂar ve hibe programları, şirketlerin topluma katkı
programları, kolektif bağışçılık ve ﬁlantropide şeﬀaﬂık gibi konuların altı modül altında ele
alındığı ve 15 STK çalışanın katıldığı program ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilir,
sorularınız için bizimle degisimicinbagis@tusev.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

TÜSEV Bükreş’te Düzenlenen Inspire Konferansı’na Katıldı
Association for Community Relations Romania ve Orta ve Doğu Avrupa’nın önde gelen
ﬁlantropi kuruluşlarının işbirliği ile geliştirilen Inspire Programı (The Initiative for Strategic
Philanthropy and Intelligent Resources in Central and Eastern Europe) ﬁlantropi alanında
çalışan kişileri bir araya getirerek stratejik bağışçılığın bölgede gelişmesine katkıda bulunmayı
amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda 8-10 Haziran arasında Bükreş’te düzenlenen konferansta
ﬁlantropinin sosyal değişim yaratmadaki rolü saha ziyaretleri ve grup çalışmalarıyla tartışıldı.
TÜSEV’in katılımcıları arasında yer aldığı Inspire Konferansı hakkında daha detaylı bilgiye
buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Alanın Daralması: Filantropi Perspektiﬁyle Dünyadan Örnekler Raporu Yayınladı
Sivil alanın daralmasıyla birlikte temel ve demokratik hak ihlalleri küresel ölçekte daha çok
görülmeye ve tartışılmaya başlandı. Dünyanın birçok yerinde, vakıﬂar ve ﬁlantropik kuruluşlar
sivil alanın daralmasını tecrübe ediyor ve bunun ﬁlantropi üzerindeki etkisini gözlemliyorlar.
Avrupa Vakıﬂar Merkezi (European Foundation Centre- EFC), “The Shrinking Space for Sivil
Society: Philanthropic Perspectives From Across Globe” (Sivil Alanın Daralması: Filantropik
Perspektiﬁyle Dünyadan Örnekler) isimli raporunda dünyadan örneklerle sivil alanın daralması
ve bu daralmanın ﬁlantropi alanında yarattığı etkileri inceliyor. İngilizce yayınlanan rapora
buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Krizi Fırsata Çevirmek: PayPal Örneği
İnternet üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde alışveriş yapılmasını sağlayan PayPal,
Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli girişimcilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da özellikle
yurtdışı bağışlarında tercih ettikleri bir platformdu. Türkiye pazarından çekilen PayPal’ın
duyurusundan sonra gelişen bağış kampanyalarını ve Türkiye’de bireysel inisiyatiﬂerin STK’ları
harekete geçirerek kriz ortamını fırsata çevirmesini konu alan, TÜSEV ekibi tarafından
hazırlanan yazıya 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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