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Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), bağışçıları farklı sosyal yatırım araçları ile tanıştırmak, dünyadaki 

gelişimleri aktarmak ve planlı bağışçılığa geçişi kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi 

kapsamında STK profesyonellerine yönelik olarak Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programını yürütüyor. 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı filantropinin gelişimini önemseyen ve bunun için gerekli olan 

bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STK çalışanlarına yönelik olarak tasarlandı. Başvuruların 

değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek olan 12 sivil toplum profesyoneli, akran öğrenme ve uzmanlarla 

birebir çalışma yöntemleriyle her ay yarım günlük sunum, tartışma, pratik ve deneysel etkinliklerden oluşan 

bir öğrenme ve uygulama programına dahil olacaklar.  

NEDEN BÖYLE BİR PROGRAMA İHTİYAÇ DUYULDU?  

Türkiye’deki köklü hayırseverlik geleneğinin yansıması olarak bireyden bireye yapılan bağış ve yardımlar 

devam ederken, dernek ve vakıflara bağış yapmak isteyen kişi ve kuruluşların sayısı da artıyor. Topluma 

katkı programları başlatan şirketler ve bu kapsamdaki uygulamalar giderek yaygınlaşıyor. Bağışçılar sivil 

toplum kuruluşları ve projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi, bu çalışmalara katılım ve katkı sağlamayı 

giderek daha fazla önemsiyor. Bağışçıların toplumsal ihtiyaçlar hakkında farkındalıklarını artırmak, bağış 

stratejisi oluşturmalarına yardımcı olmak, onları alanda çalışan kuruluşlarla buluşturmak ve ihtiyaç 

duydukları bilgi kaynaklarını sağlamak bağışçılık kültürünü geliştirmeyi hedefleyen kuruluşların 

gündemindeki öncelikler arasında yer alıyor. TÜSEV bu alandaki çalışmalarının bir parçası olarak bağışçılığın 

gelişmesi ve yaygınlaşması konusunda çalışan ya da çalışmak isteyen STK çalışanlarının profesyonel 

gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nı hayata geçiriyor. 

Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 ve 2015 yıllarında iki kez düzenlenen Programa gençlik 

çalışmalarından, eğitime, çevre korumasından kadına karşı şiddetin önlenmesine kadar birçok farklı alanda 

çalışan STK’lardan temsilciler katıldı. Kaynak geliştirme, kurumsal ilişkiler, STK yönetimi, bağışçı ve gönüllü 

ilişkileri gibi pek çok farklı alanda deneyimi olan katılımcılar program süresince birbirlerinden öğrenme ve 

deneyim paylaşmanın yanı sıra uzmanların paylaştıkları pratik bilgilerden faydalanma fırsatı buldular. 

Programın mezunları filantropinin gelişmesi için yaptıkları çalışmalara Filantropi Profesyonelleri Çalışma 

Grubu ile devam ediyorlar.  

PROGRAMIN SUNDUKLARI 

Başvuruların değerlendirilmesi sonunda belirlenecek 12 STK profesyoneli Program kapsamında aşağıda 

sıralanan imkânlardan yararlanabilecektir:  

 Altı ay süresince ayda bir kez düzenlenecek yarım günlük eğitim modüllerinde bilgi paylaşımı, 

uzmanlarla etkileşim ve grup çalışmalarına katılım,  

 Stratejik bağışçılık, hibe program yönetimi ve etkili kurumsal sosyal sorumluluk programları gibi 

bağışçılığın gelişimine yönelik alanlarda bilgilenme, bu alanlarda katkı sağlayabilir duruma gelme,  

 Bireysel ve kurumsal bağışlar ile ilgili yasal ve vergisel düzenlemeler hakkında bilgi edinme, 



 Katılımcıların uzmanlıkları doğrultusunda hazırladıkları blog yazıları ve program ile ilgili 

deneyimlerini www.degisimicinbagis.org sitesinde yayınlama, 

 TÜSEV’in üyesi olduğu EFC, WINGS, DAFNE gibi uluslararası ağlardan gelen bilgi ve kaynaklardan 

yararlanma,    

 Türkiye’de filantropi üzerinde oluşturulan ilk çalışma grubu olan ve mezunlardan oluşan Filantropi 

Profesyonelleri Çalışma Grubunun parçası olarak bağışçılığın gelişmesi için TÜSEV 

kolaylaştırıcılığında yapılan çalışmalara katkı sağlama. 

 

BAŞVURU KRİTERLERİ  

Aşağıdaki kriterleri karşılayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.  

 STK’larda en az 2 yıl çalışma deneyimi, 

 Bir STK’nın bağışçılık ilişkileri, kaynak geliştirme, kurumsal ilişkiler gibi alanlarından birinde çalışıyor 

olma. STK’larda gönüllü çalışanlar da programa başvurabilir, ancak tam zamanlı çalışanlara öncelik 

verilecektir. 

 Program konuları hakkında deneyime sahip olma ve bu deneyimleri diğer katılımcılarla paylaşma.  

 Türkiye’de filantropinin geliştirilmesi için çalışıyor veya çalışmayı istiyor olma.  

 40 yaşın altındaki STK temsilcilerine öncelik verilecektir. 

*Programa İstanbul dışından yapılan başvurular kabul edilecektir. Ancak İstanbul dışından katılacak kişilerin 

masrafları karşılanmamaktadır. 

 

BEKLENTİLERİMİZ 

 Katılımcıların Ocak – Haziran 2016 arasında her ayın son Salı günü 14:00 – 18:00 arası gerçekleşen 

eğitim modüllerine düzenli olarak katılmaları ve 

 Katılımcıların modüllerden önce paylaşılan materyalleri okuyarak modüllere aktif katılım 

sağlamaları beklenmektedir. 

 

BAŞVURU SÜRECİ 

Programa başvurmayı düşünenlerin güncel özgeçmişleri ile birlikte ekte bulunan başvuru formunu 21 Aralık 

2015 Pazartesi 18:00’e kadar doldurarak degisimicinbagis@tusev.org.tr adresine göndermesi 

gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sonuçlarının 28 

Aralık 2015 Pazartesi günü yayınlanması planlanmaktadır. 

 

MEZUNLAR NE DİYOR? 
 
Can Ercebe-Toplum Gönüllüleri Vakfı 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı, 3.sektörün en büyük ihtiyaçlarından bazılarına bütüncül bir bakış 

açısı ile odaklanıyor.  Kurumlar arası öğrenme ortamı kuruyor, farklı bakış açılarını masaya yatırıyor ve iyi 

örneklerle yüz yüze iletişim olanağı yaratıyor. Hangi alandan olursa olsun, bu programda kurumların ve 

kişilerin edineceği önemli öğrenmeler var.  

 

Gözde Kaymaz- Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 

TÜSEV Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı süresince alana dair yenilikler, iyi örnekler ve uzmanlar ile 

görüşme imkânı bulurken çeşitli STK'lardan gelen çalışanlar ile onların pratiklerine yönelik bilgi alışverişinde 

http://www.degisimicinbagis.org/
mailto:degisimicinbagis@tusev.org.tr


bulunabiliyorsunuz. Ayrıca kendi kurumunuza uyarlayabileceğiniz yeni modellerle tanışma imkânı elde 

ediyorsunuz. Sivil Toplum alanında çalışan kişiler için bulunmaz bir fırsat. 

 

Merve Tahmisoğlu-TEMA 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı, ülkemizde “Filantropi” kültürünün yaygınlaşmasını ve bununla 

birlikte STK’ların Kaynak Geliştirme kapasitelerinin geliştirilmesini hedefliyor. TÜSEV’in yürüttüğü bu eğitim 

programı ile sürdürülebilir kaynak yaratma konusunda uzmanlık kazandım. Bununla birlikte farklı STK’larda 

aynı amaç için çalışan birçok kişiyle tanıştım. Bu programa katıldığım için ve büyük bir zincirin halkası 

olduğum için çok mutluyum. Teşekkürler TÜSEV! 

 

Nur Beler Levi-TÜSİAD 

Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı aracılığıyla TÜSEV filantropi konusunun tüm boyutları ile ele 

alındığı bir düşünce platformu yaratmanın ötesine geçti, değişimin bir parçası olmamıza imkân verdi. Hem 

TÜSEV ekibinin bitmeyen pozitif enerjisi, hem katılımcıların konuya bağlılığı ve değişim yaratma iradesi hem 

de konukların zengin içerikli sunumları için çok teşekkür ederim! 

 


