
TÜSEV 25. Yıl Etk�nl�ğ�: “Dünyada F�lantrop�n�n
Durumu: Eğ�l�mler, Fırsatlar ve Zorluklar” 

  

TÜSEV, 25. yıl faal�yetler� kapsamında küresel
f�lantrop� alanının önde gelen �s�mler�nden ve SAANED
for Ph�lanthropy Adv�sory �n the Arab Reg�on’ın kurucu
başkanı olan Dr. Atallah Kuttab’ın katılımıyla, 28
Kasım tar�h�nde “Dünyada F�lantrop�n�n Durumu:
Eğ�l�mler, Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı b�r panel
düzenleyecek. F�lantrop� alanındak� eğ�l�mler ve farklı

aktörler�n yaklaşımları, bağışçılık kültürünün gel�ş�m� ve bu alandak� yen� modeller �le s�v�l alanın daralmasının
etk�ler�n�n ele alınacağı panel hakkında detaylı b�lg� ve katılmak �ç�n tıklayınız.

TÜSEV Proje Uzmanı Arıyor
  

TÜSEV, Sosyal Yatırım program alanı altında
yürütmekte olduğu Değ�ş�m �ç�n Bağış Projes�’nde
çalışmak üzere Proje Uzmanı arıyor. İlg�lenen
adayların İng�l�zce hazırlanmış özgeçm�şler� �le b�rl�kte
n�yet mektuplarını 16 Kasım Cuma günü saat 18:00’a
kadar TÜSEV’e �letmeler� gerekmekted�r. Proje
Uzmanı poz�syonu hakkında detaylı b�lg� ve başvuru
koşullarına buradan ulaşab�l�rs�n�z.

F�lantrop� Profesyoneller� Konuşuyor’un Dördüncü
Toplantısı 31 Ek�m’de Gerçekleşt�

  

TÜSEV’�n f�lantrop� ve s�v�l toplum alanlarında çalışan
uzmanların stratej�k bağışçılık ve f�lantrop� �le �lg�l�
konularda b�lg� ve deney�m paylaşımında bulunması
amacıyla başlattığı F�lantrop� Profesyoneller�
Konuşuyor ser�s� kapsamında düzenlenen
“F�lantrop�n�n B�r Arada Yaşamı Desteklemedek� Rolü”
toplantısı 31 Ek�m’de gerçekleşt�. S�v�l Toplum �ç�n
Destek Vakfı Mütevell� Heyet� Üyes� Yörük Kurtaran,
Sulukule Gönüllüler� Derneğ� Proje Koord�natörü Aytül
Özcan ve Karakutu Derneğ� Kurucu Üyes� Evren

Ergeç’�n katılımıyla düzenlenen etk�nl�kte f�lantrop�n�n toplumsal barış ve b�r arada yaşama katkısı ve s�v�l toplum
kuruluşlarının bu alandak� çalışmalarının b�reysel ve kurumsal bağışçılar tarafından desteklenmes�n�n önem�ne da�r
deney�mler paylaşıldı. Toplantıdan öne çıkan noktaların derlend�ğ� notlara buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Dünya Bağışçılık Endeks� 2018 Yayımlandı
  

Char�t�es A�d Foundat�on tarafından her yıl hazırlanan
Dünya Bağışçılık Endeks�’n�n (World G�v�ng Index)
dokuzuncusu yayımlandı. Dünya genel�nde 146
ülkeden bağışçılık alanından öneml� ver�ler �çeren
raporda, ülkeler�n bağışçılık skoru “tanımadığı b�r
k�mseye yardım etme”, “s�v�l toplum kuruluşlarına
bağış yapma” ve “gönüllülük �ç�n harcanan zaman”
üzer�nden ölçümlen�yor. Dünya Bağışçılık Endeks�

2018’�n �lk sırasında Endonezya, �k�nc� sırada Avustralya ve üçüncü sırada Yen� Zelanda yer alıyor. Türk�ye’n�n genel
bağışçılık skorunun %20 ve sıralamasının 131 olarak bel�rlend�ğ� endeks hakkında detaylı b�lg�ye buradan
ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: Grantmakers East Forum 2018
İzlen�mler�

  

Avrupa Vakıflar Merkez� (European Foundat�on
Centre) altında faal�yet gösteren temat�k ağlardan b�r�
olan, Orta ve Doğu Avrupa’da s�v�l toplumun ve
f�lantrop�n�n gel�ş�m�n� teşv�k eden Grantmakers East
Forum’un bu yılk� konferansı, 15-17 Ek�m tar�hler�nde
Budapeşte’de gerçekleşt�. 23. kez düzenlenen
forumda, s�v�l alanın daralması �le b�rl�kte s�v�l toplum
kuruluşları ve sosyal g�r�ş�mler g�b� aktörler�n değ�şen
yaklaşımları ve stratej�ler�, f�lantrop�k kuruluşların bu
aktörler� desteklemek �ç�n kullanab�leceğ� yen�l�kç�
yöntemler ve araçlar �le s�v�l toplumun karşılaştığı
sorunları aşmadak� rolü ele alındı. TÜSEV’�n F�lantrop�

Profesyoneller� Eğ�t�m Programı mezunlarına sağladığı burs �le konferansa katılan TEMA Vakfı B�lg� S�stemler� ve
Raporlama Bölüm Başkan Yardımcısı ve F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı 4. Dönem Mezunu Al�can
Yurtsever’�n konferansta öne çıkan konuları paylaştığı ayın yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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