
Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor’un İkinci
Toplantısı Düzenlendi

 
TÜSEV tarafından düzenlenen, filantropi ve sivil
toplum alanlarından uzmanların stratejik bağışçılık ve
filantropi ile ilgili konularda bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunduğu Filantropi Profesyonelleri
Konuşuyor toplantı serisinin ikincisi İstanbul Kültür
Sanat Vakfı (İKSV) işbirliğiyle 31 Ekim’de düzenlendi.
“Filantropi ve Kültür-Sanat İlişkisi: Birlikte Alanlar
Yaratmak” başlıklı etkinlikte, İKSV Genel Müdürü

Görgün Taner, SAHA Derneği Direktörü Merve Çağlar ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım konuşmacı
olarak yer aldılar. Filantropi ve bağışçılığın kültür-sanat alanıyla ilişkisi ve kültür-sanat kurumlarını ve sanatçıları
desteklemek için kullanılan modeller gibi konuların tartışıldığı toplantıdan derlenen notlara buradan ulaşabilirsiniz.

Destekle Değiştir 25 Ekim’de Lefkoşa’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, 25
Ekim günü Lefkoşa’da düzenlendi. TÜSEV’in teknik
desteğiyle Sosyal Dönüşüm Merkezi ve Sivil Alan
Teknik Destek Projesi işbirliğinde, Lefkoşa’da ilk kez

düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Türk MS Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve Akova Kadınlar Derneği projelerini
tanıtarak destekçilerle bir araya geldiler. 80 kişinin katıldığı etkinlikte 55 destekçi, üç proje için toplam 45 bin TL
destek taahhüdünde bulundu. TÜSEV’in modeli uygulamak isteyen kuruluşlara sağladığı teknik destek hakkında
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

TÜSEV INSPIRE Toplantısına Katıldı
 

TÜSEV, filantropi alanında çalışan kişiler arasında bilgi
ve deneyim paylaşımını teşvik etmek amacıyla faaliyet
gösteren INSPIRE’ın (The Initiative for Strategic
Philanthropy and Intelligent Resources in Central and
Eastern Europe) 1-2 Kasım tarihlerinde Bükreş’te
düzenlenen “Knowledge Management for a Changing
Landscape” başlıklı toplantısına katıldı. Orta ve Doğu
Avrupa’da filantropinin gelişimi için çalışan

kuruluşlarının işbirliği ile geliştirilen program kapsamında düzenlenen toplantıda alanın gelişmesi için bilgi ve veri
kullanımının önemi ile bilgi ve veri yönetme sistemleri hakkında tartışıldı. Toplantı ile ilgili detaylı bilgiye buradan
ulaşabilirsiniz. 

Sekiz Soruda Bağışçılar Vakfı
 

TÜSEV’in Türkiye’de tanıtılması ve uygulanmasına
katkı sağladığı Bağışçılar Vakfı modelini duydunuz
mu? Dünyada sayıları giderek artan vakıf türlerinden
biri olan ve yerel bağışçılığın en etkili modellerinden
biri olarak kabul edilen Bağışçılar Vakfı modeli
hakkında öne çıkan bilgileri derlediğimiz Sekiz Soruda
Bağışçılar Vakfı bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ayın Yazısı: Orta ve Doğu Avrupa’nın Filantropi
Gündemine Bakış: Grantmakers East Forum

 
Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation
Centre-EFC) altında faaliyet gösteren tematik ağlardan
biri olan, Orta ve Doğu Avrupa’da sivil toplumun ve
filantropinin gelişmesini teşvik eden Grantmakers East
Forum’un (GEF) bu yılki konferansı 27-29 Eylül
tarihleri arasında Viyana’da düzenlendi. Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerinde daralan sivil alanı geri kazanmada
kültür-sanatın oynadığı rolü ve Avrupalı vakıfların
kültür-sanat alanındaki sosyal yatırımlarını konu alan
forumda bölgesel düzeyde faaliyet gösteren farklı

kuruluşlardan bireyler, sosyal değişim için farklı alanlarda uygulanan filantropik modeller hakkında paylaşımda
bulundular. GEF Yürütme Kurulu Üyesi olan ve forumun içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağlayan Vehbi Koç Vakfı
Özel Projeler Yöneticisi Seçil Kınay’ın, vakfın uluslararası işbirlikleri ve GEF’te tartışılan konular ile ilgili sorularımızı
yanıtladığı ayın yazısına buradan ulaşabilirsiniz. 
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