
İlham Veren Bağışçı Öyküler�: Aslı Alptek�n Selman
  

İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�’n�n M�marlık bölümünden
mezun olduktan sonra İstanbul’da uzun yıllar yapı ve
gayr�menkul sektörler�nde çalışan Aslı Alptek�n
Selman, s�v�l toplum kuruluşlarına yaptığı düzenl�
bağışlarla ve gönüllü olarak destek ver�yor. Özell�kle,
çocuklar, eğ�t�m, doğa ve hayvanlarla �lg�l� konularda
sosyal fayda yaratan çalışmalara bu alanlarda çalışan
farklı s�v�l toplum kuruluşlarını destekleyerek katkı
sağlıyor. Aslı Alptek�n Selman’ın, destek verd�ğ�
kuruluşlarla olan �l�şk�s�n�n yanı sıra b�r bağışçı olarak
öncel�kler�n� ve deney�mler�n� anlattığı �lham veren

bağışçı öyküsüne buradan ulaşab�l�rs�n�z.

F�lantrop� Profesyoneller� Mezunları Buluşuyor
Etk�nl�ğ� Gerçekleşt�

  

TÜSEV’�n 2014 yılından bu yana, f�lantrop� alanında
çalışan ve bağışçılığın gel�ş�m�ne katkı sağlayan s�v�l
toplum profesyoneller�n�n katılımıyla yürüttüğü
F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı’nın beş
dönem�n�n mezunları, 12 Eylül tar�h�nde KoçPera’da
b�r araya geld�. Programın farklı dönemler�ne katılan
mezunların tanışmaları ve b�r araya gelerek Türk�ye’de
f�lantrop� alanının gel�ş�m� �ç�n b�rl�kte neler
yapılab�leceğ�n� konuşmak amacıyla düzenlenen
F�lantrop� Profesyoneller� Mezunları Buluşuyor
etk�nl�ğ�nde F�lantrop� Profesyoneller� Mezun
Grubu’nun gelecekte yapacağı çalışmalar hakkında

görüş ve öner�ler paylaşıldı. F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı hakkında detaylı b�lg�ye buradan
ulaşab�l�rs�n�z.

Destekle Değ�şt�r İzm�r Projeler� Ne Aşamada?
  

TÜSEV’�n dünyanın farklı ülkeler�nde başarıyla uygulanan G�v�ng C�rcle model�nden
The Fund�ng Network’ün tekn�k desteğ� �le kültürel �ht�yaçlara ve eğ�l�mlere göre
adapte ederek 2014 yılında uygulamaya başladığı Destekle Değ�şt�r’�n, Tülay Aktaş
Gönüllü Kuruluşlar Güç B�rl�ğ� tarafından 10 Şubat 2018 tar�h�nde İzm�r’de
düzenlenen etk�nl�ğ�n�n destekç�ler� b�lg�lend�rmek amacıyla hazırlanan raporu
yayımlandı. TÜSEV’�n tekn�k desteğ� �le düzenlenen etk�nl�ğe katılan BARIŞ Çocuk
Orkestrası Koruma ve Gel�şt�rme Derneğ�, İzm�r Görme Engell�ler Gençl�k ve Spor
Kulübü Derneğ� ve Uluslararası Proje Eğ�t�m ve Gençl�k Merkez� Derneğ�’n�n
etk�nl�kten sonrak� altı ayda kaydett�kler� gel�şmeler� paylaştıkları rapora buradan

ulaşab�l�rs�n�z.

2018 Bağışçılıkta Küresel Eğ�l�mler Raporu Yayımlandı
  

Nonprof�t Tech for Good tarafından hazırlanan 2018 Bağışçılıkta Küresel Eğ�l�mler
Raporu (Global Trends �n G�v�ng Report) yayımlandı. 119 ülkede 6,057 bağışçının
cevapladığı anket sonuçlarından oluşan rapor, bağışçılıkta küresel eğ�l�mler� c�ns�yet,
jenerasyon, �deoloj�, d�n ve yapılan bağış m�ktarı başlıkları altında �ncelemen�n yanı
sıra çevr�m�ç� ve mob�l teknoloj�ler�n bağışçılığı nasıl etk�led�ğ�n� ortaya koyuyor.
Bağışçıların desteklemey� terc�h ett�kler� alanlara ve bağış yaparken kullanmayı terc�h
ett�kler� yöntemlere da�r de b�lg�ler �çeren rapora bu bağlantıdan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: Hayat Sende Derneğ� �le Röportaj:
Bağışçılar �le Uzun Vadel� İl�şk�ler Kurmak

  

Devlet koruması altında yet�şen çocuk ve gençlere ve
korumadan ayrılan b�reylere eğ�t�m, burs ve mentorluk
konusunda destekler veren Hayat Sende Derneğ�,
f�nansal sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak ve fonlara olan
bağımlılığını azaltmak amacıyla son yıllarda aldığı
b�reysel bağışları ve gönüllü desteğ�n� artırmaya
yönel�k �let�ş�m ve kampanya çalışmaları yürütüyor.
Hayat Sende Derneğ� hem potans�yel hem de mevcut
bağışçılarına derneğ�n çalışmalarını ve bağışların
yarattığı etk�y� düzenl� olarak anlatmayı ve bağışçılarla

uzun sürel� �l�şk� kurmayı öncel�klend�r�yor. Hayat Sende Derneğ� Genel Sekreter� ve TÜSEV F�lantrop�
Profesyoneller� Eğ�t�m Programı 2018 Mezunu Mehmet Saraç’ın, derneğ�n kaynak gel�şt�rme çalışmaları,
bağışçılarıyla �l�şk�ler� ve bağışçıların beklent�ler� hakkındak� sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına buradan
ulaşab�l�rs�n�z.
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