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PROGRAM KONULARI 
 

Eğitim modüllerinde, bağışçılık kültürünün gelişmesi için önemli olan bireysel ve kurumsal bağışçılık, 
stratejik bağışçılık, dünyada öne çıkan filantropi eğilimleri gibi konular hakkında temel bilgiler ve 
yöntemler ele alınmaktadır. Bu belgede belirtilen program konularında değişiklik yapılabilir. 

 

Filantropi 
Filantropi nedir? Stratejik bağışçılık ve hayırseverlik arasındaki farklar nedir? Türkiye’de ve dünyada 
filantropide öne çıkan eğilimler nelerdir? 

 
Bireysel Bağışçılık 
Türkiye’de bireysel bağışçılığın güncel durumu nedir? Bağışçıları belli bir vizyon doğrultusunda, 
düzenli ve uzun vadeli bir şekilde bağış yapmaya nasıl yönlendirebiliriz? Bağışçıları bağış yapma 
motivasyonlarına göre nasıl sınıflandırabiliriz? 

 
Bağışçılarla İlişkiler ve Dijital Kaynak Geliştirme Kampanyaları 
Hem bağışçının talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, hem de kuruluşun misyonu ve çalışma ilkelerinden 
uzaklaşmamak için farklı bağışçı grupları ile etkili ve doğru iletişimi nasıl kurabiliriz? Bağışçılarla 
iletişimin ön planda olduğu dijital bağış kampanyacılığı yaparken nelere dikkat edilmeli? 

 

Bağışçılığı İlgilendiren Yasal ve Vergisel Düzenlemeler 
Bireysel ve kurumsal bağışçıları ve sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren yasal ve vergisel düzenlemeler 
nelerdir? 

 

Sivil Toplumda Yönetim Modelleri 
Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları yıllar içerisinde nasıl bir yönetim yapısına sahip 
olmuşlardır? Hangi yönetim modellerini benimsemişlerdir. Bu modellerin avantajları ve dezavantajları 
nelerdir? İlkeli Temsil modeli nasıl işler? 
 
Vakıfların Hibe Programları 
Hibe verme modeli ve hibe programları, filantropi ve sivil toplum açısından neden önemli? Dünyada 
ve Türkiye’de hibe veren kuruluşların uyguladıkları farklı hibe verme modelleri nelerdir? 

 
Özel Sektör – Sivil Toplum İş birliği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 
Özel sektör ile sivil toplumun iş birliği neden önemlidir? Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarının bir parçası olarak yürüttükleri, çalışan gönüllüğü ve ürün iş birlikleri gibi sivil toplum 
kuruluşlarına destek verdikleri farklı uygulamalar ve yöntemler nelerdir? Özel sektör – sivil toplum 
arasında uzun vadeli iş birlikleri ve ortaklıklar kurabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar 
nelerdir? 

 

Sivil Toplumun İtibarı 
Sivil toplumun itibarı denildiğinde ne anlıyoruz? Sivil toplumun itibarı ölçülebilir mi? Hangi kavramsal 
ve operasyonel tanımlar üzerinden tartışılabilir? Sivil toplum nasıl daha itibarlı hale getirilebilir? Bu 
konuda çalışan uzmanların görüşleri nelerdir? 
 
Dünyada ve Türkiye’de Yerel Bağışçılık 
Dünyada yerel bağışçılık alanında görülen eğilimler nelerdir? Bağışçılar vakfı modeli, yerel bağışçılık 
açısından neden önemli? 
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