
TÜSEV Bolu Bağışçılar Vakfı Çalışma Z�yaret�
Gerçekleşt�

  

TÜSEV, Türk�ye’n�n �lk bağışçılar vakfı ve TÜSEV
üyes� olan Bolu Bağışçılar Vakfı’na (BBV) 24 Temmuz
tar�h�nde b�r çalışma z�yaret� gerçekleşt�rd�. Çalışma
z�yaret� kapsamında düzenlenen toplantıya, BBV’n�n
kurucu üyes� Haldun Taşman, Yönet�m Kurulu Başkanı
Şerafett�n Erbayram, Genel Sekreter� Öznur Akkaya
ve Yönet�m Kurulu üyeler� katıldı. Toplantıda BBV’n�n
yerel bağışçılık alanındak� çalışmaları değerlend�r�ld�,
gelecek dönemde açılması planlanan h�be programları
hakkında f�k�r alışver�ş�nde bulunuldu. Çalışma z�yaret�

�le �lg�l� detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Fundra�s�ng Okulu Yen� Dönem Başvuruları Açıldı
  

Kaynak gel�şt�rme ve bağışçı yönet�m� alanlarında
uzmanlaşmak �steyen s�v�l toplum çalışanlarına yönel�k
yürütülen Fundra�s�ng Okulu Kaynak Gel�şt�rme
Sert�f�ka Programı’nın yen� dönem başvuruları açıldı.
Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Kaynak Gel�şt�rme
Sert�f�ka Programı, 22 Aralık 2018 – 23 Şubat 2019
tar�hler� arasında gerçekleşecek. Başvuru koşulları
hakkında detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

WINGS’�n F�lantrop� Destek Kuruluşlarını Konu
Alan Raporu Yayımlandı

  

40 ülkeden 100’ün üzer�nde f�lantrop�k kuruluşu ve
f�lantrop� alanının gel�ş�m� �ç�n çalışan destek
kuruluşlarını b�r araya get�ren Worldw�de In�t�at�ves for
Grantmaker Support’un (WINGS) hazırladığı “What
D�fference Do Ph�lanthropy Support Organ�zat�ons
Make?” başlıklı raporu yayımlandı. F�lantrop�n�n
gel�şmes� ve teşv�k ed�lmes� �ç�n çalışan destek
kuruluşlarının alanda yarattıkları etk�n�n ölçülmes�n�n
zor olab�ld�ğ� ortamda �y� örnekler� öne çıkarmak
amacıyla, sek�z adet destek kuruluşunun etk�
h�kayeler�n�n ele alındığı raporun tamamını buradan
�nceleyeb�l�rs�n�z.

The State of Global G�v�ng by U.S. Foundat�ons
Raporu Yayımlandı

  

Foundat�on Center ve Counc�l on Foundat�ons
tarafından hazırlanan “The State of Global G�v�ng by
U.S. Foundat�ons” raporu yayımlandı. Amer�ka B�rleş�k
Devletler�’n�n (ABD) önde gelen 1000 vakfının 2011 –
2015 yılları arasında uluslararası ölçekte verd�kler�
h�beler�n detaylı anal�z�n� �çeren rapor, h�be veren
vakıfların karşılaştıkları zorluklar ve sah�p oldukları
fırsatlar hakkında da genel b�r bakış sunuyor.
ABD’dek� vakıfların verd�kler� uluslararası h�belerde
2011 �le 2015 yılları arasında %29’luk b�r artış

olduğunu ve ver�len h�beler�n 2015 yılında en yüksek m�ktara ulaşarak 9.3 m�lyar dolar olduğunu ortaya koyan
raporun tamamına buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: Daha Büyük, Daha Fazla, Daha Hızlı:
S�l�kon Vad�s� F�lantrop�s� Neler Vaded�yor?

  

Dünyanın en büyük teknoloj� ş�rketler�ne ev sah�pl�ğ�
yapan ve ABD'de bulunan S�l�kon Vad�s� yalnızca
teknoloj�k g�r�ş�mlerle değ�l, burada bulunan �ş
�nsanlarının bağışları ve sosyal fayda amaçlı
çalışmaları �le de ön plana çıkıyor. Mark Zuckerberg,
B�ll Gates ve Elon Musk g�b�, teknoloj� dev� kuruluşların
l�derler�n�n �s�mler� son yıllarda yaptıkları büyük bağış
taahhütler�yle veya kurdukları f�lantrop�k g�r�ş�mlerle
anılıyor. Bu bağışçılık hareket� S�l�kon Vad�s� f�lantrop�s�
olarak da adlandırılıyor. Yalnızca ABD’de değ�l tüm

dünyada d�kkatler� çeken S�l�kon Vad�s�’n�n ve vad�n�n önde gelen teknoloj� l�derler�n�n f�lantrop�ye olan yaklaşımını ve
bu yaklaşıma yönel�k yapılan eleşt�r�ler� ele aldığımız ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z. 
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