
Char�t�es A�d Foundat�on Amer�ka – TÜSEV İş
B�rl�ğ� Toplantısı Gerçekleşt�

B�reyler, ş�rketler ve s�v�l toplum kuruluşlarına yönel�k
h�zmetler sunarak bağışçılığı teşv�k etmek ve s�v�l
toplum �ç�n elver�şl� ortamı ve bağışçılık kültürünü
gel�şt�rmek �ç�n faal�yet gösteren İng�ltere merkezl�
Char�t�es A�d Foundat�on'ın (CAF) uluslararası ağında
yer alan CAF Amer�ka, 6 Eylül tar�h�nde TÜSEV’e b�r
çalışma z�yaret� düzenled�. CAF Amer�ka ve
Kanada’nın Başkanı ve CEO’su Ted Hart’ın katılımıyla
gerçekleşen z�yaret kapsamında Türk�ye’de s�v�l
toplumun ve f�lantrop�n�n durumu �le Değ�ş�m �ç�n
Bağış Projes� kapsamında hayata geç�r�len çalışmalar
hakkında b�lg� paylaşımında bulunularak TÜSEV ve

CAF Amer�ka arasındak� potans�yel �ş b�rl�kler� değerlend�r�ld�. Toplantı �le �lg�l� detaylı b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

İlham Veren Bağışçı Öyküler�: H�lal Tekmen

Kalkınma alanında tamamladığı l�sansüstü eğ�t�m�n�n
ardından Türk�ye Üçüncü Sektör Vakfı’nda çalışmaya
başlayan H�lal Tekmen, çok sayıda s�v�l toplum
kuruluşuna (STK) hem madd� ve ayn� bağış yoluyla
hem de zaman ve uzmanlığını paylaşarak destek
oluyor. Kad�r Has Ün�vers�tes� Toplumsal C�ns�yet ve
Kadın Çalışmaları Araştırma Merkez�’nde Fon Uzmanı
olarak çalışan Tekmen, özell�kle toplumsal c�ns�yet
temell� ş�ddetle mücadele, koruma altındak� çocuklar
ve çevre alanlarında çalışan STK’ları destekl�yor.
Parçası olduğu sosyal dönüşümü gözlemleyeb�lmen�n
STK’lara olan a�d�yet�n� güçlend�rd�ğ�n� ve STK’ların,
toplumda b�reysel olarak yaratmak �sten�len değ�ş�m�n

elç�ler� olarak toplumu pek çok alanda kalkındırab�lecekler�n� düşündüğünü bel�rten H�lal Tekmen’�n �lham veren
bağışçılık öyküsüne buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Destekle Değ�şt�r Projeler� Ne Aşamada?

TÜSEV’�n, dünyanın farklı ülkeler�nde başarıyla uygulanan G�v�ng C�rcle model�nden
The Fund�ng Network’ün tekn�k desteğ� �le kültürel �ht�yaçlara ve eğ�l�mlere göre
adapte ederek 2014 yılında uygulamaya başladığı Destekle Değ�şt�r’�n İstanbul’dak�
beş�nc� etk�nl�ğ� 14 Mart 2019 tar�h�nde düzenlend�. Etk�nl�kte projeler�n� tanıtan
C�nsel Ş�ddetle Mücadele Derneğ�, Rengarenk Umutlar Derneğ� ve Türk�ye
Alzhe�mer Derneğ�’n�n, katılımcıların destekler� sayes�nde etk�nl�kten sonrak� altı
ayda kaydett�kler� gel�şmeler� paylaştıkları rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

2019 Küresel S�v�l Toplum Kuruluşları Teknoloj� Raporu Yayımlandı

Nonprof�t Tech for Good tarafından hazırlanan 2019 Küresel S�v�l Toplum
Kuruluşları Teknoloj� Raporu (Global NGO Technology Report 2019) yayımlandı.
160 ülkede toplam 5.721 STK’nın cevapladığı anket sonuçlarından oluşan ve �k�
yılda b�r yayımlanan rapor, dünyanın farklı yerler�ndek� STK’ların sosyal
medyayı, ema�l yoluyla kurduğu �let�ş�m�, onl�ne bağış toplama yöntemler�n�,
mob�l teknoloj�ler� ve ver�ml�l�ğ� artırmaya yönel�k yazılımları hang� şek�llerde
kullandığını ortaya koyuyor. STK’ların m�syonlarını ve proje hedefler�n�
gerçekleşt�rmede teknoloj�y� nasıl kullandığını mercek altına alan ve İng�l�zce
d�l�nde yayımlanan rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: #Susamam ve B�reysel Bağışçılık

6 Eylül 2019 tar�h�nde yayınlanan, rap müz�k
sanatçıları Şanışer’�n 17 müz�syen �le söyled�ğ�
Susamam ve Ezhel’�n Olay �s�ml� şarkıları kısa sürede
Türk�ye’n�n gündem�ne oturdu. B�r hafta �ç�nde
YouTube’da 21 m�lyon ve 5.4 m�lyon �zlenme
sayılarına ulaşan, pek çok farklı başlık altında
Türk�ye’dek� sosyal problemlere odaklanan ve sanat
yoluyla protestonun gen�ş k�tlelere ulaşab�lmes�n�n
öneml� örnekler�nden b�r� hal�ne gelen bu �k� şarkı b�r
bağış dalgasını da beraber�nde get�rd�. Ayın yazısında
TÜSEV İlet�ş�m Koord�natörü B�rce Altay, ünlü

sanatçıların b�rb�rler�n� sosyal medya hesapları aracılığı �le Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağış yapmaya davet
ett�kler� sürec� hem dünyada hem de Türk�ye’dek� bağış yapma eğ�l�mler� açısından değerlend�rd�. Ayın yazısını
okumak �ç�n tıklayınız.
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