
Destekle Değ�şt�r İlk Kez Çevr�m İç� Gerçekleşt�

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 altıncı
etk�nl�ğ� 27 Mayıs Perşembe günü Türk�ye’de �lk defa
çevr�m �ç� olarak düzenlend�. Etk�nl�k, projeler�n� tanıtan
Altyazı S�nema Derneğ�, Hayat Sende Derneğ�,
Yeryüzü Derneğ� �ç�n sosyal değ�ş�m�n b�r parçası
olmak �steyen b�reylerle b�r araya gelme fırsatı
sağlarken, katılımcılara da STK’lar ve çalışmaları
hakkında b�lg� alarak onları destekleme fırsatı sundu.
Etk�nl�k hakkında detaylı b�lg� �ç�n tıklayınız.

TÜSEV What If: Re�mag�n�ng Ph�lanthropy Ser�s�ne Katıldı

TÜSEV, Donors and Foundat�ons Networks �n Europe’un (Dafne)
PEXcommun�ty kapsamında 11 Mayıs’ta çevr�m �ç� düzenled�ğ� What If:
Re�mag�n�ng Ph�lanthropy etk�nl�ğ�ne katıldı. TÜSEV Genel Sekreter� Rana
Kotan’ın da �çer�k planlayıcıları arasında olduğu etk�nl�k, yapay zekâ
teknoloj�s�n�n topluluklara etk�s� ve f�lantrop� �le �l�şk�s�n� konu aldı. Dünya
genel�nden yaklaşık 50 k�ş�n�n katıldığı ve aralarında araştırmacıların, fon
sağlayıcı ve f�lantrop� kuruluşları tems�lc�ler�n�n yer aldığı etk�nl�k hakkında
ayrıntılı b�lg� almak �ç�n ve yayını �zlemek �ç�n tıklayınız.

Fem�n�st Rev�ew Trust Fonu Başvurular Almaya Devam
Ed�yor

Fem�n�st Rev�ew derg�s� bünyes�nde kurulan Fem�n�st Rev�ew
Trust fonu dünyanın her yer�nden toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�
çalışmalarına kaynak sağlamak adına başvuruları yılda �k�
kez kabul ed�yor. Fem�n�st Rev�ew Trust, kadın ve LGBTİ+
çalışmalarının s�v�l toplum kuruluşlarınca ve/veya akt�v�st
gruplarca yürütülmes�n� destekleyecek akt�v�teler, eğ�t�m

programları ve kurumsal h�be başlıkları altında £15,000’a kadar fon �mkânı sunuyor. Daha ayrıntılı
b�lg�ye buradan ulaşab�l�rs�n�z.

G�v�ng �n Unprecedented T�mes Raporu Yayımlandı

TÜSEV’�n Türk�ye’de �lk kez 1 Aralık 2020’de #PaylaşmaGünü
adıyla hayata geç�rd�ğ�, bağışçılığın ve gönüllülüğün kutlandığı
küresel b�r kampanya olan #G�v�ngTuesday hareket�, 2020
yılındak� bağışçılığı �nceled�ğ� G�v�ng �n Unprecedented T�mes
(Eş� Görülmem�ş Zamanlarda Bağışçılık) adlı raporu yayımladı.
2020 yılında pandem�n�n de etk�s�yle ABD’de bağışçılığın %5
oranında arttığını ortaya koyan rapora göre, b�reysel
bağışlardak� artış pandem�n�n yarattığı toplumsal ve ekonom�k
sorunların çözümünde bağışçılığın öneml� b�r araç olarak
görülmes�n�n en öneml� gösterges� oldu. İng�l�zce d�l�nde
yayımlanan rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: İlk Çevr�m İç� Destekle Değ�şt�r’�n
Ardından

27 Mayıs 2021’de Türk�ye’de �lk defa çevr�m �ç� ortamda
düzenlenen Destekle Değ�şt�r etk�nl�ğ�, gerek toplanan
taahhüt m�ktarı ve gerekse de yarattığı dayanışma
ortamı açısından başarılı ve yen�l�kç�yd�. Pek� 24 Mayıs
2020 tar�h�nde f�z�ksel ortamda düzenlenmes�
planlanan, TÜSEV’�n düzenled�ğ� altıncı Destekle
Değ�şt�r’�n çevr�m �ç� ortama taşınma sürec� nasıl
�lerled�? Ayın yazısında bu serüven� Uygulama Kom�tes�
üyeler�m�zden Hakan Hab�p, daha önce f�z�ksel etk�nl�ğ�
de deney�mlem�ş olan Pınar İlk�z, ve �lk etk�nl�k

tecrübeler�n� çevr�m �ç� ortamda yaşamış olan Barış Coşun ve Güneş Eng�n’�n görüşler�ne de yer vererek anlattık.
Yazıya buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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