
Tasarım Odaklı Düşünme Atölyes� Gerçekleşt�

TÜSEV’�n Türk�ye’de bağışçılık ve f�lantrop� kültürünü
teşv�k etmek ve stratej�k bağışçılığın gel�şmes�n�
kolaylaştıran b�r altyapı sağlamak �ç�n yürüttüğü
çalışmalar kapsamında hayata geç�rd�ğ� F�lantrop�
Altyapısını Gel�şt�rme Çalışma Grubu, farklı
sektörlerde çalışan 10 k�ş�n�n de katıldığı tasarım
odaklı düşünme atölyes�nde b�r araya geld�. 15
Kasım’da gerçekleşen ve IBM Türk Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Yönet�c�s� Ceyhun Göcenoğlu’nun
yürütücülüğünü üstlend�ğ� atölyede katılımcılar,
Türk�ye’de b�reysel bağışçılığın gel�şt�r�lerek, stratej�k

hale get�r�lmes�ne katkı sağlayacak f�k�r ve öner�ler ürett�ler. Çalışma Grubu’nun gelecek faal�yetler� �ç�n öneml� b�r
zem�n oluşturan atölye hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

F�lantrop� Profesyoneller� Mezunları Buluşuyor
Etk�nl�ğ�n�n Üçüncüsü Gerçekleşt�

TÜSEV’�n f�lantrop� alanında çalışan ve bağışçılığın
gel�ş�m�ne katkı sağlayan s�v�l toplum
profesyoneller�n�n katılımıyla 2014'ten ber� yürüttüğü
F�lantrop� Profesyoneller� Eğ�t�m Programı mezunları,
28 Kasım 2019 tar�h�nde Karaköy Gümrük’te b�r araya
geld�. Kl�n�k Ps�kolog Öznur Ac�cbe kolaylaştırıcılığında
gerçekleşen ve s�v�l toplum alanında çalışanların �y�
olma hal�n�n tartışıldığı etk�nl�kte; çeş�tl� s�v�l toplum
kuruluşlarında çalışan katılımcıların karşılaştıkları
zorluklar, �y� olma hal�n�n önem� ve sürdürüleb�l�r

kılınması ele alındı. Etk�nl�k hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız. 

Destekle Değ�şt�r İzm�r Projeler� Ne Aşamada?

TÜSEV'�n tekn�k desteğ�yle Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç B�rl�ğ�
tarafından 13 Haz�ran 2019 tar�h�nde İzm�r’de �k�nc� kez düzenlenen
Destekle Değ�şt�r etk�nl�ğ�n�n altıncı ay raporu yayımlandı. Etk�nl�kte
projeler�n� sunarak toplumsal değ�ş�me katkı sağlamak �steyen b�reylerle
b�r araya gelme fırsatı yakalayan Herkes �ç�n Tur�zm Derneğ�, Konak
Mültec� Derneğ� ve Man�sa Çölyak ve Organ�k Beslenme Derneğ�’n�n altı
ayda kaydett�kler� gel�şmeler� paylaştıkları rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

G�v�ng Tuesday Kampanyası 3 Aralık’ta 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 3
Aralık’ta pek çok farklı ülkede gerçekleşt�. Her yıl Black Fr�day ve Cyber
Monday olarak adlandırılan ve 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
511 m�lyon dolar onl�ne bağış yapıldı. Onl�ne ve offl�ne bağışların toplamı
2 m�lyar dolara yaklaştı. 2019’da yapılan bağışlar �se b�r yıl önces�ne
oranla yüzde 28 arttı. 61 ülkede uygulanan G�v�ng Tuesday
kampanyasının kısa tar�h�, amaçları ve yöntem�yle �lg�l� daha fazla
b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: 2020’de F�lantrop�y� Neler Bekl�yor? İşte
7 Öngörü

Yılın son ayın yazısında, Türk�ye’de ve dünyada
f�lantrop� alanında çalışan uzmanların 2020’den
beklent�ler�ne yer verd�k. Kısa anket�m�ze katılan Mar�a
Chertok, Rhodr� Dav�es, Itır Erhart, Eugen�e Harvey,
Cather�ne Herrold, M�chael Mapstone ve H�lal Tekmen
yanıtlarıyla b�r yandan f�lantrop�n�n gel�ş�m�n� etk�lemeye
devam edecek güncel sorunlara d�kkat çekerken, d�ğer
yandan da umutlarımızı yeşertecek yen� oluşumları
paylaştılar. F�lantrop� ve bağışçılık alanında görmey�
arzuladıkları �ş b�rl�kler�, yen� bağış modeller�, teknoloj�k
gel�şmeler, yönet�m modeller�nde yapılan �y�leşt�rmeler,
şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�k uygulamaları, paydaşların
karar alma süreçler�ndek� roller� üzer�ne uzmanların

öngörü ve beklent�ler�n� s�zler �ç�n derled�ğ�m�z ayın yazısına ulaşmak �ç�n tıklayınız.
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