
CAF Dünya Çapında Filantropi Sempozyumu 9
Kasım’da Gerçekleşecek

TÜSEV’in Türkiye partneri olduğu Charities Aid
Foundation (CAF) tarafından düzenlenen Dünya Çapında
Filantropi Sempozyumu 9 Kasım’da gerçekleşecek.
Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren CAF
partnerlerinin içeriklerini oluşturduğu sempozyum
kapsamında 10 farklı ülkede, 19 saat boyunca filantropi
alanındaki güncel konular ülke uzmanlarının katıldığı
oturumlarda tartışılacak. Bağışçılığa ilişkin mevzuat ve
araştırmalar, etkili filantropik yaklaşımlar, kurumsal
bağışçılıkla ilgili konular, iş birlikleri, etki yönetimi,
diaspora bağışçılığı, yerel kalkınma, COVID-19’un
filantropiye etkisi ve sınır ötesi bağışçılık gibi konularda
oturumların gerçekleşeceği sempozyum tüm dünyadan

katılımcıların erişimine açık olacak. TÜSEV’in de iki farklı oturumla yer alacağı sempozyuma katılmak, oturumları
canlı olarak takip etmek veya sonrasında sempozyum kütüphanesine yüklenecek içeriklere ulaşmak için bu
bağlantıdan kayıt yaptırabilirsiniz. 

#PaylaşmaGünü Bu Yıl 30 Kasım Salı Günü Kutlanacak

Bireylerin, ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının, toplum liderlerinin,
özel sektörün, eğitim kurumlarının ve daha pek çok paydaşın bir
araya gelerek yılda bir gün bağışçılığı ve gönüllülüğü kutladığı
ve bugün 70’ten fazla ülkede uygulanan bir kampanya olan
#PaylaşmaGünü bu sene 30 Kasım Salı günü kutlanacak.
Uluslararası #GivingTuesday kampanyasının Türkiye
uygulaması olan ve ülke koordinatörlüğünü TÜSEV’in yürüttüğü
#PaylaşmaGünü STK’lar, özel sektör, eğitim kurumları ve daha
pek çok paydaşın katılımıyla gerçekleşecek. Kuruluşunuzun
#PaylaşmaGünü’ne katılarak bir parçası olması ve konuyla ilgili

daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kültür Sanat Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın Kültür-sanat
kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet
yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal
kapasitelerini güçlendirmelerini ve projelerini hayata
geçirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik
Foundation iş birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür
Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında,
bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata
geçirdiği Kültür Sanat Fonu’nun 2021 dönemi başvuruları
açıldı. Fon kapsamında pandemi sonrası kısmi
normalleşme süreciyle birlikte kültür-sanat alanının
geleceği yeniden şekillenirken, kültür-sanata erişim için
yeni yollar açmak ve farklı paydaşlar arasındaki iş
birliklerini güçlendirmek amacıyla, kültür-sanat

kurumlarının, STK’ların, sanatçıların, aktivistlerin ve gönüllülerin, dayanışmayı temel alan ve teknolojinin
imkânlarından faydalanan yeni iş birliği modelleri yaratmalarına ve önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak
bir yaklaşımın önünü açacak çalışmalarına destek sağlanacak. Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021 olan fonla ilgili
ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Ayın Çevirisi: "Filantropinin 25 yılı"

TÜSEV’in Değişim için Bağış Projesi kapsamında filantropi ve
sivil toplum alanındaki güncel konularda bilgi kaynaklarının
artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği Ayın
Çevirisi serisinde Eylül ayı çevirisi yayımlandı. Her ay
uluslararası bir yayının Türkçeye kazandırıldığı serinin Eylül
ayında, orijinali Eylül 2021’de Alliance Magazine’de yayımlanan
"Filantropinin 25 yılı" başlıklı makaleye yer verildi.  Ciddi
Karamsarlık, Filantropinin Parlak Dönemi ve Tarihten Ne
Öğrenebiliriz? ana başlıkları altında filantropinin son 25 yılını
tarihsel bir çerçeveden özetleyen makaleyi okumak

için tıklayınız.

Ayın Yazısı: #PaylaşmaGünü Katılımcıları Anlatıyor

TÜSEV’in ülke koordinatörlüğünde ilk kez geçen yıl kutlanan
#PaylaşmaGünü bu sene 30 Kasım 2021 günü, giderek
genişleyen bir paydaş ağının katılımıyla kutlanacak. Peki
bugün 70’ten fazla ülkede uygulanan #GivingTuesday’in
Türkiye uygulaması olan #PaylaşmaGünü Türkiye sivil
toplumuna, bağışçılık kültürüne ve daha geniş bir
perspektiften dayanışma anlayışımıza neler katıyor? Ekim
ayının yazısında bu soruyu geçen sene #PaylaşmaGünü’ne
katılan, bu sene ilk kez katılacak olan sivil toplum kuruluşu
temsilcilerine sorduk. 12 katılımcının katkılarıyla
#PaylaşmaGünü’nü aktaran yazıyı okumak için tıklayınız.
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