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TÜSEV tarafından f�lantrop�n�n gel�ş�m�n� önemseyen
ve bu alandak� b�lg� ve becer�ler�n� b�r üst sev�yeye
taşımak �steyen s�v�l toplum kuruluşu çalışanlarına
yönel�k olarak 2014 yılından bu yana yürütülen
F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı’nın beş�nc�
dönem� tamamlandı. 17 s�v�l toplum profesyonel�n�n
katılımıyla Ocak-Haz�ran ayları arasında gerçekleşen
altı eğ�t�m modülünde Türk�ye’de ve dünyada
f�lantrop�n�n durumu ve geleceğ�, b�reysel bağışçılık,
bağışçılarla �let�ş�m ve d�j�tal kaynak gel�şt�rme

kampanyacılığı, bağışçılığı �lg�lend�ren yasal ve verg�sel düzenlemeler, h�be verme model� ve f�lantrop�, özel sektör –
s�v�l toplum �şb�rl�ğ�, yerel bağışçılık g�b� çeş�tl� konular ele alındı. F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı �le �lg�l�
haberler� buradan ve sosyal medya hesaplarımızdan tak�p edeb�l�rs�n�z.

TÜSEV Londra Çalışma Z�yaret� Gerçekleşt�
  

TÜSEV, Temmuz ayında Londra’dak� çalışma z�yaret�
kapsamında bağışçılık ve f�lantrop� alanlarında faal�yet
gösteren kuruluşlarla görüştü. Z�yaret kapsamında
TÜSEV tarafından Destekle Değ�şt�r adıyla uygulanan
G�v�ng C�rcle adlı kolekt�f bağış model�n� gel�şt�ren ve
gen�ş b�r küresel ağ tarafından uygulanmasını teşv�k
eden The Fund�ng Network’ün Nesta �şb�rl�ğ�yle
düzenled�ğ� etk�nl�ğe katılım sağlandı. Çalışma z�yaret�
kapsamında ayrıca bağışçılar, ş�rketler ve s�v�l toplum
kuruluşlarıyla çalışmalar yürüten Char�t�es A�d
Foundat�on �le b�r araya gel�nd� ve Türk�ye’de s�v�l

toplum ve bağışçılık prat�kler� hakkında b�lg� ve deney�m paylaşımında bulunuldu.

Steptember 4 Eylül – 1 Ek�m Tar�hler� Arasında Gerçekleşecek
  

Uluslararası b�r bağış kampanyası olan Steptember, Cerebral Palsy'l� çocukların özel
eğ�t�m, h�droterap� ve f�zyoterap� masraflarına destek olmak �ç�n bağış toplanmasına
ve farkındalık yaratılmasına katkı sağlıyor. Türk�ye tems�lc�l�ğ� Türk�ye Spast�k
Çocuklar Vakfı tarafından yürütülen Steptember, 2018 yılında 4 Eylül – 1 Ek�m
tar�hler� arasında gerçekleşecek. Steptember kapsamında en fazla dörder k�ş�l�k
takımlar hal�nde, günde 10.000 adım atacak katılımcılar sosyal çevreler�n� harekete
geç�rerek takımları adına bağış toplayacaklar. Steptember Türk�ye �le �lg�l� detaylı b�lg�
almak ve ön kayıt yaptırmak �ç�n tıklayınız.

G�v�ng Tuesday Bu Yıl 27 Kasım’da Düzenlenecek
  

B�reyler�n, a�leler�n, s�v�l toplum kuruluşlarının, toplum
l�derler�n�n ve öğrenc�ler�n yılda b�r gün bağışçılığı ve
gönüllülüğü kutladığı ve teşv�k ett�ğ� G�v�ng Tuesday’�n
bu yıl 27 Kasım’da gerçekleşeceğ� duyuruldu. 2017
yılında düzenlenen G�v�ng Tuesday kapsamında,
150’den fazla ülkeden b�reyler kampanyaya katılım
sağladı ve sosyal fayda, eğ�t�m, sağlık, çevre vb.
alanlara 300 m�lyon dolardan fazla onl�ne bağış

yapıldı. G�v�ng Tuesday kampanyası hakkında detaylı b�lg� �ç�n Değ�ş�m �ç�n Bağış ek�b� tarafından hazırlanan b�lg�
notuna buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: S�v�l Toplumu H�be Verme Yoluyla Desteklemek: Dalyan Vakfı
Örneğ�

  

2008 yılında İsv�çre’de kurulan, başta H�nd�stan ve Türk�ye olmak üzere farklı
ülkelerde faal�yet gösteren Dalyan Vakfı, kadın ve çocukların yaşam kal�tes�n�
�y�leşt�rmeye yönel�k çalışan s�v�l toplum kuruluşlarını destekl�yor. Dalyan Vakfı, b�rl�kte
çalıştığı STK’lara uzun sürel� h�be desteğ� vermen�n yanı sıra mentorluk desteğ� de
ver�yor ve destekled�ğ� kuruluşların kend� aralarındak� b�lg� ve tecrübe paylaşımını
teşv�k ed�yor. Ayın yazısında, Dalyan Vakfı’nın Türk�ye tems�lc�s� Yeş�m Yağcı S�lahtar,
vakfın çalışmaları ve s�v�l toplum kuruluşlarına sunduğu destekler hakkındak�
sorularımızı yanıtladı. Ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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