
Dünyada F�lantrop�n�n Durumu: Eğ�l�mler, Fırsatlar
ve Zorluklar Panel� Gerçekleşt�

  

TÜSEV’�n 25. yıl faal�yetler� kapsamında düzenled�ğ�
ve küresel f�lantrop� alanının önde gelen �s�mler�nden
Dr. Atallah Kuttab’ın katılımıyla düzenlenen Dünyada
F�lantrop�n�n Durumu: Eğ�l�mler, Fırsatlar ve Zorluklar
panel� 28 Kasım’da gerçekleşt�. SAANED for
Ph�lanthropy Adv�sory �n the Arab Reg�on’un Kurucu
Başkanı ve TÜSEV'�n de üyeler� arasında yer
aldığı Worldw�de In�t�at�ves for Grantmaker Support’un
(WINGS) Emer�tus Başkanı Dr. Atallah Kuttab’ın
konuşmacı olarak yer aldığı panelde, f�lantrop�
alanındak� eğ�l�mler ve farklı aktörler�n yaklaşımları,
bağışçılık kültürünün gel�ş�m� ve yen� modeller �le s�v�l

alanın daralmasının etk�ler� ele alındı. Etk�nl�kte öne çıkan noktaların derlend�ğ� özel bülten� �ncelemek �ç�n tıklayınız.

G�v�ng Tuesday Kampanyası 27 Kasım’da
Gerçekleşt�

  

B�reyler�n ve s�v�l toplum kuruluşlarının b�r araya
gelerek bağışçılık ve gönüllülüğü kutladığı ve teşv�k
ett�ğ� G�v�ng Tuesday kampanyası bu yıl 27 Kasım’da
b�rçok farklı ülkede gerçekleşt�. Her yıl Black Fr�day ve
Cyber Monday olarak adlandırılan, dünya genel�nde
tüket�m�n arttığı alışver�ş günler�n�n ardından, Şükran
Günü’nden sonrak� Salı günü gerçekleşen kampanya

kapsamında bu yıl sadece Amer�ka B�rleş�k Devletler�’nde 380 m�lyon Doların üzer�nde onl�ne bağış yapılırken k�ş�
başı ortalama bağış m�ktarı 105,55 Dolar oldu. 2017 yılına oranla yapılan nakd� bağışların %45 oranında arttığı,
bunun yanı sıra gönüllülük ve ayn� bağış yoluyla da s�v�l toplum kuruluşlarının desteklend�ğ� G�v�ng Tuesday 2018 �le
�lg�l� kampanya ek�b� tarafından hazırlanan detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

Sabancı Vakfı F�lantrop� Sem�ner� 4 Aralık’ta
Gerçekleşt�

  

Sabancı Vakfı F�lantrop� Sem�ner� 4 Aralık 2018’de
Sabancı Center’da gerçekleşt�. Sabancı Vakfı
Mütevell� Heyet� Başkanı Güler Sabancı’nın ev
sah�pl�ğ�nde, Engels�z Yaşam Teknoloj�ler� başlığıyla
gerçekleşen sem�nerde M�crosoft yazılım mühend�s� ve
See�ng AI �s�ml� uygulamanın gel�şt�r�c�s� Saq�b Sha�kh,
Emmy ödüllü f�lm yapımcısı ve er�ş�leb�l�r har�ta
uygulaması olan AXSLab kurucusu Jason DaS�lva,
YGA İcra Kurulu Üyes� ve görme engell� teknoloj�ler� �ş
gel�şt�rme l�der� Kürşat Ceylan, Gallaudet
Ün�vers�tes�nden �ş�tme engell� çocuklar �ç�n ç�ft d�ll�
h�kaye k�tabı uygulaması olan VL2 Storybook

gel�şt�r�c�s� Mel�ssa Malzkuhn ve Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Sosyal Pol�t�ka Anab�l�m Dalı Öğret�m Üyes� Volkan Yılmaz
konuşmacı olarak yer aldı. F�lantrop� Sem�ner� hakkında detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ph�lanthropy and D�g�tal C�v�l Soc�ety: Bluepr�nt
2019 Raporu Yayımlandı

  

Stanford Un�vers�ty Center on Ph�lanthropy and C�v�l
Soc�ety'de Kıdeml� Araştırmacı olarak görev yapan
Lucy Bernholz tarafından hazırlanan Ph�lanthrophy
and D�g�tal C�v�l Soc�ety: Bluepr�nt 2019 raporu
yayımlandı. F�lantrop�n�n durumunu ve 2019 yılında
alanda gerçekleşmes� öngörülen gel�şmeler� ortaya
koyan rapor, d�j�tal çağda teknoloj�n�n küresel boyutta
öneml� b�r rol oynayacağını ve s�v�l toplumu
şek�llend�receğ�n� bel�rt�yor ve sosyal fayda yaratmanın
yen�l�kç� yöntemler�n� ortaya koyuyor. 2019 yılında s�v�l
toplum ve f�lantrop� alanlarında ortaya çıkab�lecek
fırsat ve zorlukların değerlend�r�ld�ğ� ve İng�l�zce d�l�nde

yayımlanan rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: K�tlesel Fonlama Yoluyla Yerelden
Küresele: Toy� Örneğ�

  

2017’de İstanbul’da kurulan Toy�, çocukların hayal
güçler�n� harekete geç�rerek etraflarındak� her şey�
oyuncaklara dönüştürmeler�n� sağlayan yaratıcı oyun
k�t� tasarlayan b�r sosyal g�r�ş�m. 5 Kasım – 5 Aralık
tar�hler� arasında K�ckstarter’da b�r k�tlesel fonlama
kampanyası gerçekleşt�ren Toy�, 30 ülkeden 334
destekç�ye ulaşarak 23.770 Dolar destek topladı. Toy�,
kampanyada yapılan bağışlar sayes�nde farklı
ülkelerden 1.100 çocuğa, dünyanın farklı bölgeler�nde
çalışan s�v�l toplum kuruluşlarıyla yaptığı operasyonel
�şb�rl�kler� aracılığıyla Toy� k�t� ulaştıracak. Toy�’n�n
kurucu ortakları El�f Atmaca ve Ögeday Uçurum �le

İlet�ş�m ve Kampanya Koord�natörü G�zem Kend�k Önduygu’nun k�tlesel fonlama kampanyasının amaçları, b�reysel
bağışçıları nasıl harekete geç�rd�ğ� ve sosyal etk�s� hakkındak� sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına buradan
ulaşab�l�rs�n�z.
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