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TÜSEV tarafından filantropinin gelişimini önemseyen
ve bu alandaki bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye
taşımak isteyen sivil toplum kuruluşu çalışanlarına
yönelik 2014 yılından bu yana yürütülen Filantropi
Profesyonelleri Eğitim Programı’nın altıncı dönemi
tamamlandı. 18 sivil toplum profesyonelinin
katılımıyla Ocak-Haziran ayları arasında gerçekleşen
altı eğitim modülünde Türkiye’de ve dünyada
filantropinin durumu ve geleceği, bireysel bağışçılık,
bağışçılarla iletişim ve dijital kaynak geliştirme

kampanyacılığı, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel düzenlemeler, hibe verme modeli ve filantropi, özel
sektör-sivil toplum iş birliği, yerel bağışçılık gibi çeşitli konular ele alındı. Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İlham Veren Bağışçı Öyküleri: Ahmet Uluğ

Ahmet Uluğ, kurucuları arasında olduğu konser,
festival ve canlı gösteri organizasyon şirketi Pozitif,
müzik yapım şirketi Doublemoon ve müzik kulübü
Babylon ile 30 yıl müzik sektöründe çalıştıktan sonra
bugün sektörde kazandığı bilgi, deneyim ve
bağlantılarını da kullanarak STK’lara destek oluyor.
Sorunun değil çözümün bir parçası olmak istediğini
ve müzik ve sanatın dönüştürücü gücüne inandığını
belirten Uluğ, Barış için Müzik Vakfı’nın ve Alternatif
Yaşam Derneği’nin Düşler Akademisi projesinin yanı
sıra birçok çalışmaya, yaptığı düzenli bağışlarla,

uzmanlığını paylaşarak ve çevresini harekete geçirerek destek oluyor. Ahmet Uluğ, STK’lara sunduğu desteği
sosyal adalet talep etmenin ve sivil topluma katılmanın farklı bir yöntemi olarak değerlendiriyor. Barış için
Müzik Vakfı’na verdiği desteği, vakıfta yakaladığı heyecan verici enerjiyi ve STK’lara sağladığı destek ile hayal
ettiği toplum arasındaki ilişkiyi anlatan Ahmet Uluğ’un ilham veren bağışçı öyküsüne buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir İzmir 13 Haziran’da Düzenlendi

Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon
kaynaklarına erişimi kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile
bir araya gelerek sosyal değişim yaratan projeleri
tanıma fırsatı bulduğu Destekle Değiştir etkinliği, 13
Haziran tarihinde İzmir’de ikinci kez düzenlendi.
TÜSEV’in teknik desteğiyle, Tülay Aktaş Gönüllü
Kuruluşlar Güç Birliği tarafından MaviBahçe Hayal
Kahvesi’nde düzenlenen ve başarılı oyuncu ve
eğitmen Meltem Cumbul’un sunumuyla gerçekleşen
Destekle Değiştir İzmir etkinliğinde, Herkes için
Turizm Derneği, Konak Mülteci Derneği ve Manisa

Çölyak ve Organik Beslenme Derneği projelerini tanıtarak destekçilerle bir araya geldi. 105 kişinin katıldığı
etkinlikte 87 destekçi üç proje için toplam 57.500 TL destek taahhüdünde bulundu. TÜSEV’in modeli uygulamak
isteyen kuruluşlara sağladığı teknik destek hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe
Programı Başvuruları Devam Ediyor

Hrant Dink Vakfı’nın Sivil Toplumu Güçlendirme
Hibe Programı, Türkiye’deki insan hakları ve
demokrasinin güçlendirilmesini, hak ve
özgürlüklerin korunmasını, karşılıklı anlayış, diyalog
ve güven inşası yoluyla farklı etnik, sosyal ve politik
grupların bir arada yaşamının desteklenmesini
amaçlayan projelere finansal destek sağlıyor.
Türkiye’de kurulan ve en az üç yıldır faaliyet
gösteren kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip
kuruluşların başvurabileceği ve son başvuru tarihi 12

Temmuz olan program hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Filantropi Dönüm Noktasında: İşte
Gidebileceği 6 Yol

Küresel eşitsizlik, demokratik kurumların erozyona
uğraması ve iklim değişikliği gibi sorunların kendini
fazlasıyla hissettirdiği günümüzde filantropinin rolü
ve etkisi giderek daha fazla eleştiriliyor. Toplumsal
ve küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler sunma
noktasında yetersiz kaldığı düşünülen filantropi
alanının, öncelikli olarak kullandığı araçları ve
yöntemleri gözden geçirmesi, mevcut ihtiyaçlara ve
taleplere yönelik meşru cevaplar ve yaklaşımlar
geliştirmesi ve hızla değişen koşullara ayak

uydurması gerekiyor. Charities Aid Foundation’ın (CAF) Politikalar Direktörü Rhodri Davies, filantropi zor
zamanlardan geçse de filantropinin güçlü bir sosyal değişim yaratabilmesi için yapılacak çok fazla şey olduğunu
söylüyor. Davies’in, filantropinin varlığının, yöntemlerinin ve etkisinin sorgulandığı bir ortamda daha iyi bir
dünya ve toplum yaratma potansiyelini gerçekleştirebilmesi için  dikkat edilmesi gereken noktalara değindiği
Philanthropy is at a turning point. Here are 6 ways it could go başlıklı yazısından Türkçeye çevirdiğimiz ayın
yazısına buradan ulaşabilirsiniz.
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