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FİLANTROPİ PROFESYONELLERİ EĞİTİM PROGRAMI 2018 
 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Türkiye’de bağışçılık kültürünün teşvik edilmesi ve stratejik 
bağışçılığı kolaylaştıran altyapının geliştirilmesi amacıyla 2011 yılından beri Değişim için Bağış 
Projesi’ni yürütüyor. TÜSEV, Değişim için Bağış Projesi ile bireysel ve kurumsal bağışçılardan STK’lara 
kaynak aktarımının artması için bilgi kaynakları oluşturmayı, alanda çalışanların bilgi ve becerilerini 
geliştirimlerine katkı sağlayarak deneyim paylaşımları yapmalarını sağlamayı, dünyada uygulanan 
farklı bağışçılık modellerini tanıtmayı hedefliyor. 

 
TÜSEV, filantropi ve bağışçılık alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirip bir üst seviyeye taşımak ve 
alanın gelişimine katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşu (STK) çalışanlarına yönelik olarak 2014 
yılından beri Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nı düzenliyor. Başvuruların değerlendirilmesi 
sonucunda belirlenen 15 sivil toplum profesyoneli her ay bir kez yarım gün süreyle gerçekleşen ve 
toplam altı modülden oluşan bir öğrenme ve uygulama programı olan Filantropi Profesyonelleri 
Eğitim Programı’na katılma hakkı kazanıyorlar.  
 

Programın Amacı 
Sivil toplum profesyonellerinin filantropi alanını daha yakından tanıyarak bu alandaki bilgi ve 
becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla TÜSEV tarafından tasarlanan Filantropi 
Profesyonelleri Eğitim Programı, katılımcıların bilgi ve deneyim paylaşımı ortamında bir araya 
gelmelerine ve filantropi kültürünü yaygınlaştırma çalışmalarına katkı sunmalarına olanak sağlıyor.  

 
Değişim için Bağış Projesi kapsamında 2014 yılından beri dört kez düzenlenen programa gençlik 
çalışmalarından eğitime, çevrenin korunmasından kadına yönelik şiddetin önlenmesine kadar birçok 
farklı alanda çalışan 42 sivil toplum kuruluşunun kaynak geliştirme, kurumsal iletişim, STK yönetimi, 
bağışçı ve gönüllü ilişkileri gibi pek çok farklı alanında deneyim sahibi olan 54 sivil toplum temsilcisi 
katıldı. Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı’nı tamamlayan katılımcılar, filantropinin gelişimi 
için yaptıkları çalışmalara TÜSEV’in kolaylaştırıcılığında yürütülen Filantropi Profesyonelleri Çalışma 
Grubu ile devam ediyorlar. 
 

Programın Sundukları  

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek 15 sivil toplum kuruluşu profesyoneli program 

kapsamında aşağıda sıralanan imkânlardan yararlanacaktır: 

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

paylaşımı, uzmanlarla etkileşim ve grup çalışmalarına katılım sağlamak, 

•  Filantropi ve stratejik bağışçılık, bağışçılığı ilgilendiren yasal ve vergisel düzenlemeler, hibe 

verme modeli, özel sektör- sivil toplum işbirlikleri gibi konularda bilgi edinmek, 

• Filantropi alanında önemli çalışmalar yapan ve TÜSEV’in üyesi olduğu European Foundation 

Centre, Worldwide Initiatives for Gratmaker Support, Donors and Fondations Networks in 

Europe gibi uluslararası ağların sunduğu bilgi kaynakları ve imkânlardan haberdar olma ve 

yararlanmak, 

•   Değişim için Bağış e-bültenlerinde yayımlanan Ayın Yazıları’na konuk yazar olmak ve/veya 

program ile ilgili deneyimlerine www.degisimicinbagis.org sitesinde yayımlamak, 

•   Türkiye’de filantropi üzerine oluşturulan ilk çalışma grubu olan ve eğitim programının 

mezunlarından oluşan Filantropi Profesyonelleri Çalışma Grubu’nun parçası olarak, 

bağışçılığın gelişmesi için TÜSEV kolaylaştırıcılığında yapılan çalışmalara katkı sağlamak. 

http://degisimicinbagis.org/
http://degisimicinbagis.org/
http://degisimicinbagis.org/filantropi-profesyonelleri-mezunlari/
http://degisimicinbagis.org/filantropi-profesyonelleri-mezunlari/
http://www.degisimicinbagis.org/
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Katılımcılardan Beklentiler 

• Ocak – Haziran 2018 arasında her ayın üçüncü Salı günü 13:00 – 17:30 arası gerçekleşecek 

eğitim modüllerine düzenli olarak katılım sağlanması,  

• Modüllerden önce paylaşılan bilgi kaynaklarının okunması ve modüllere aktif katılım 

sağlanması. 

 

Başvuru Kriterleri*  

• STK’larda en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak,  

• Çalıştığı kuruluşun kaynak geliştirme, kurumsal iletişim, proje/program yönetimi gibi 

bağışçılarla ilişkiler geliştiren alanlarında çalışıyor olmak,  

• Programda ele alınan konulara ilgi duymak, bu konularda deneyim sahibi olmak ve bu 

deneyimleri diğer katılımcılarla paylaşmaya istekli olmak, 

• Türkiye’de filantropi ve bağışçılığın gelişmesi için çalışıyor veya çalışmayı istiyor olmak. 

 

* 40 yaşın altındaki STK temsilcilerinin katılımına öncelik verilecektir. 

* STK’larda gönüllü olarak çalışan veya başka sektörlerde çalışanlar tarafından yapılan başvurular kabul 

edilecek ancak STK çalışanlarına öncelik verilecektir. 

* İstanbul dışından yapılan başvurular da kabul edilecektir. Ancak İstanbul dışından katılacak kişilerin ulaşım 

ve konaklama masrafları karşılanmamaktadır. 

 

Programa başvurmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ile birlikte 15 Aralık 

Cuma günü saat 18:00’e kadar degisimicinbagis@tusev.org.tr adresine göndermesi gerekmektedir. 

Yalnızca eksiksiz olarak gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacaktır.   
 

mailto:degisimicinbagis@tusev.org.tr

