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İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Yonca Tokbaş
Hürriyet Gazetesi’ndeki ‘4 Yapraklı Yonca’ isimli köşesi ile tanınan Yonca Tokbaş, uzun yıllardır
sivil toplum kuruluşları için bağış topluyor. Bağışçılıkla tanışması ve düzenli bağış yapmaya
başlaması yardımseverlik koşularına katılmasıyla başlayan Tokbaş, pek çok sosyal sorumluluk
projesinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bağış yaparak değişim
yaratmak için harekete geçmenin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Yonca Tokbaş’ın
ilham veren bağışçılık öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Sivil Toplum Forumu’nda Türkiye’de Bağışçılığı Anlattı
Sivil Düşün AB Programı’nın düzenlediği Sivil Toplum Forumu, 4-5 Temmuz tarihlerinde 44
şehir ve 10 ülkeden sivil toplum temsilcilerinin ve aktivistlerin katılımıyla Ankara’da
gerçekleşti. Değişim için Bağış Projesi ekibi forumun ikinci gününde “Türkiye’de Bağışçılığın
Mevcut Durumu ve Bağışçılara Ulaşmada Etkili Yöntemler” başlıklı bir atölye çalışması
gerçekleştirdi. TÜSEV tarafından 2016 yılında yayımlanan Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve
Hayırseverlik raporunun öne çıkan bulguları sunulduğu atölye çalışması kapsamında TÜSEV’in
bireysel bağışçılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yürüttüğü #MiktarıDeğilYararı dijital
kampanyası içerikleri ve kolektif bir bağış modeli olan Destekle Değiştir hakkında bilgi
paylaşıldı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜSEV, TACSO Bölgesel Filantropi Konferansı’na Katıldı
Technical Assistance for Civil Society Organisations (TACSO) tarafından düzenlenen “Making It
Work: Philanthropy in the Western Balkans and Turkey” başlıklı Bölgesel Konferans, 4-6
Temmuz tarihleri arasında Belgrad’da gerçekleşti. Konferansta Batı Balkanlar ve Türkiye’de
ﬁlantropinin mevcut durumu ve gelişmesi için uygulanan yöntemler konuşuldu. TÜSEV Genel
Sekreter Yardımcısı Liana Varon, konferansta Türkiye'de ﬁlantropi kültürü, bireysel bağışçılığın
mevcut durumu ve Destekle Değiştir modeli hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Grantmakers East Forum Konferansı Başvuruları Açıldı
Avrupa Vakıﬂar Merkezi (European Foundation Center- EFC) altında faaliyet gösteren tematik
ağlardan biri olan, Avrupa’da sivil toplumun ve ﬁlantropinin gelişimini teşvik eden
Grantmakers East Forum (GEF), 27-29 Eylül tarihleri arasında Viyana’da gerçekleşecek. 22.
kez gerçekleştirilecek olan forumun bu yılki teması “Reclaiming civic spaces: Imagination,
expression and creation for social change” olarak belirlendi. Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Filantropi Altyapısı Mercek Altında
Filantropik kuruluşları ve ﬁlantropi alanının gelişimi için çalışan destek kuruluşlarını bir araya
getiren, TÜSEV’in de üyeleri arasında olduğu Worldwide Initiatives for Grantmaker Support
(WINGS), Altyapı Mercek Altında: Filantropinin Gelişimi için Çalışan Kuruluşların Yeni Küresel
Resmi (A New Global Picture of Organizations Serving Philanthropy) raporunu yayımladı.
WINGS üyesi 68 kuruluşun, alanda çalışan akademik kuruluşların ve ﬁlantropi altyapısını
destekleyen donörlerin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarına dayanan
rapor, ﬁlantropi alanının gelişimi için yapılan çalışmalara ve alanı güçlendirmek için faaliyet
gösteren kuruluşların önceliklerine odaklanıyor. TÜSEV’in raporun ﬁlantropi altyapısı ve
altyapının geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar başlıklarından öne çıkan noktaları
derlediği 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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