
F�lantrop�n�n Küresel Durumu Raporunun Çev�r�s�
Yayımlandı

Worldw�de In�t�at�ves for Grantmaker
Support’un (WINGS) hazırladığı The Global
Landscape of Ph�lanthropy başlıklı rapor, F�lantrop�n�n
Küresel Durumu adıyla TÜSEV tarafından Türkçeye
çevr�ld�. TÜSEV tarafından 2016 yılında yayımlanan
Türk�ye’de B�reysel Bağışçılık ve Hayırseverl�k
Raporu‘ndan öne çıkan bulgulara ve TÜSEV Genel
Sekreter� Tevf�k Başak Ersen’�n görüşler�ne de yer
veren rapor, dünyada f�lantrop� alanındak� güncel
eğ�l�mler� ve alanda çalışan aktörler�n karşılaştıkları

sorunları gen�ş b�r çerçevede ortaya koyuyor. F�lantrop�, b�reysel bağışçılık, yerel bağışçılık, h�be veren kuruluşlar,
f�lantrop�k �ş b�rl�kler�, f�lantrop� altyapı kuruluşları g�b� pek çok farklı konu hakkında temel kavramların tartışıldığı
raporda, f�lantrop�n�n ve s�v�l toplumun gelecektek� rolü ve gel�ş�m� hakkında da öngörüler paylaşılıyor. Teknoloj� ve
d�j�talleşme, daralan s�v�l alan, f�lantrop� altyapısının gel�ş�m� ve rolü g�b� dünyada f�lantrop� gündem�nde yer alan
öncel�kl� konulara değ�nen raporun tamamına buradan ulaşab�l�rs�n�z. 

H�be Veren Kuruluşlar Çalışma Grubu Toplantısı
Gerçekleşt�

TÜSEV’�n h�be veren kuruluşlar arasında b�lg� akışı ve
deney�m paylaşımının artması, h�be programlarının
gel�ş�m� �ç�n kapas�te gel�şt�rme ve h�be programlarının
etk�nl�ğ� üzer�ne dünyadan �y� örnekler�n ve eğ�l�mler�n
paylaşımı amaçlarıyla hayata geç�rd�ğ� H�be Veren
Kuruluşlar Çalışma Grubu 30 Ek�m tar�h�nde b�r araya
geld�. Ind�ana Ün�vers�tes� L�lly Fam�ly School of
Ph�lanthropy Öğret�m Üyes� Dr. Cather�ne Herrold’ın
konuşmacı olarak katıldığı yuvarlak masa
toplantısında Herrold, h�be veren kuruluşların -özell�kle

daralan s�v�l alan bağlamında- sorumluluklarını, �mkânlarını, kısıtlılıklarını ve geleceğe da�r öngörüler�n� paylaştı.
Ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

TÜSEV Grantmakers East Forum’a Katıldı

TÜSEV, Avrupa Vakıflar Merkez� (European
Foundat�on Center) altında faal�yet gösteren temat�k
ağlardan b�r� olan ve Avrupa’da s�v�l toplum �le
f�lantrop�n�n gel�ş�m�n� teşv�k eden Grantmakers East
Forum’a (GEF) katıldı. 23-25 Ek�m 2019 tar�hler�
arasında, Common Act�ons for Soc�al Change
Mob�l�s�ng People, Creat�ng Spaces and Us�ng
Technolog�es temasıyla T�fl�s’te gerçekleşen forumda
daralan s�v�l alan etrafında gel�şen söylem�n hang�
şek�lde değ�şt�r�leb�leceğ� ve h�be veren kuruluşları
etk�leyen meşru�yet konuları başlıklarında b�lg� ve

deney�m paylaşımında bulunuldu. Forumda ayrıca kamusal alanlar, b�reyler ve karar mekan�zmaları arasındak� �l�şk�,
topluluk oluşturmak �ç�n kullanılab�lecek d�j�tal araçlar �le sosyal değ�ş�m �ç�n akt�v�zm konuları da konuşuldu.
Grantmakers East Forum 2019’dan öne çıkan, İng�l�zce d�l�nde yayımlanmış notlara buradan ulaşab�l�rs�n�z. 

Destekle Değ�şt�r İstanbul 16 Ek�m’de Düzenlend�

Toplumsal değ�ş�me önem veren b�reyler�n, fon
kaynaklarına er�ş�m� kısıtlı s�v�l toplum kuruluşları �le b�r
araya gelerek sosyal değ�ş�m yaratan projeler� tanıma
fırsatı bulduğu Destekle Değ�şt�r etk�nl�ğ�, TÜSEV’�n
tekn�k desteğ�yle 16 Ek�m‘de S�v�l Toplum �ç�n Destek
Vakfı tarafından düzenlend�. Kolekt�f House Maslak’ta
gerçekleşen etk�nl�kte, B�l�m Kahramanları
Derneğ�, İstanbul Koruyucu A�le Derneğ� ve Sağlıkta
Genç Yaklaşımlar Derneğ� projeler�n� tanıtarak
destekç�lerle b�r araya geld�. 146 k�ş�n�n katıldığı
etk�nl�kte 145 destekç� üç proje �ç�n toplam 291.120 TL

destek taahhüdünde bulundu. Etk�nl�k hakkında detaylı b�lg�ye buradan, TÜSEV’�n model� uygulamak �steyen
kuruluşlara sağladığı tekn�k destek hakkında detaylı b�lg�ye �se buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: H�be Veren Kuruluşların Toplumsal Değ�ş�mdek�
Rolü

Ind�ana Ün�vers�tes� L�lly School of Ph�lanthropy Öğret�m Üyes� Dr.
Cather�ne Herrold'ın konuşmacı olarak katıldığı H�be Veren
Kuruluşlar Çalışma Grubu toplantısı 30 Ek�m tar�h�nde TÜSEV'�n
ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�. F�l�st�n, Mısır ve Tunus g�b� Ortadoğu
ülkeler�nde s�v�l toplum d�nam�kler� üzer�ne uzmanlaşan ve bu
alanda çok sayıda b�l�msel yayını bulunan Herrold, h�be veren
kuruluşların daralan s�v�l alanda üstleneb�lecekler� roller�,
sorumluluklarını, karşılaştıkları zorlukları, STK’larla �l�şk�ler�n� ve
h�be vermen�n gelecekte evr�leb�leceğ� noktalara da�r görüşler�n�
paylaştı. Herrold’ın vurguladığı noktalar ışığında h�be vermen�n ve
h�be veren kuruluşların güncel durumunu �nceled�ğ�m�z ayın
yazısına buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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