
Filantropi Profesyonelleri Eğitim Programı Mezunları
Bir Araya Geldi

TÜSEV’in 2014 yılından bu yana Değişim için Bağış Projesi
kapsamında filantropi alanında çalışan ve bağışçılığın
gelişimine katkı sağlayan sivil toplum profesyonellerinin
katılımıyla yürüttüğü Filantropi Profesyonelleri Eğitim
Programı’nın sekiz döneminin mezunları, 26 Ekim 2021
tarihinde Koç Pera’da bir araya geldi. ‘Sivil Toplum Alanında
Çalışmak: Nasıl Hissediyoruz & Neler Yapabiliriz?’ ana
temasıyla gerçekleşen buluşmada sekiz dönemden 31
mezun ve TÜSEV ekibi, sivil toplum alanında çalışıyor
olmanın farklı yönlerini birlikte değerlendirdiler ve birlikte
yapılabilecekler üzerine fikir ve öneri paylaşımında
bulundular. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor: ‘İklim Krizi ve
Filantropi: Gelişmeler, Roller ve İlişkiler’ 17
Kasım’da Gerçekleşti

TÜSEV tarafından düzenlenen, filantropi ve sivil toplum
alanlarından uzmanların stratejik bağışçılık ve filantropi
ile ilgili konularda bilgi ve deneyim paylaşımında
bulunduğu Filantropi Profesyonelleri Konuşuyor toplantı
serisinin son etkinliği 17 Kasım Çarşamba günü
gerçekleşti. “İklim Krizi ve Filantropi: Gelişmeler, Roller
ve İlişkiler” konulu etkinlikte, Boğaziçi Avrupa Siyaset
Okulu Program Koordinatörü Hazal Acar’ın
moderatörlüğünde, Yesilist.com Kurucusu & Turkey

Mozaik Foundation Mütevellisi Ergem Şenyuva, TEMA Vakfı Çerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer Ceylan ve Ekosfer
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz iklim krizi ile mücadelede filantropi alanındaki gelişmeleri, sivil toplum
aktörlerinin çalışmalarını ve farklı paydaşların sivil toplum ve filantropiyle kesişen alanlardaki gündemlerini
değerlendirdi. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

‘Özel Sektör Perspektifinden Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla İlişkiler: Mazars Denge Örneği’ Vaka
Analizi Yayımlandı

TÜSEV tarafından yürütülen Değişim için Bağış Projesi
kapsamında şirket bağışçılığı alanındaki çalışmalara katkı
sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Özel Sektör Perspektifinden
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler: Mazars Denge Örneği’
vaka analizi yayımlandı. Vaka analizi kapsamında sivil
toplum kuruluşları ve sosyal girişimlere verdiği desteklerle
Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları
kapsamında alışılmış yaklaşımların dışına çıkan, sosyal
faydayı iş modeli ve şirket politikasının bir unsuru haline

getiren Mazars Denge’nin yaklaşımı ve sivil topluma destekleri incelenerek raporlaştırıldı. Vaka analizine ulaşmak
için tıklayınız.

CAF Dünya Çapında Filantropi Sempozyumu 9
Kasım’da Gerçekleşti

TÜSEV, Türkiye partneri olduğu Charities Aid
Foundation (CAF) tarafından 9 Kasım’da düzenlenen
Dünya Çapında Filantropi Sempozyumu’na iki oturumla
katıldı. Bağışçılığı ilgilendiren mevzuat ve araştırmaları
konu alan ilk oturumda TÜSEV ekibinden Rana Kotan,
Güneş Engin ve Birce Altay aktarımda bulunurken,
panel formatında düzenlenen ikinci oturumda Öğretmen
Ağı’ndan Buket Sönmez, Sivil Toplum için Destek
Vakfı’ndan Liana Varon, Köy Okulları Değişim Ağı’ndan
Mine Ekinci ve Hafıza Merkezi’nden Olcay Özer

Türkiye'de sivil toplumun desteklenmesi, kurulan iş birlikleri ve benimsenen filantropik yaklaşımlara dair görüş ve
deneyimlerini paylaştılar. Ayrıntılı bilgi almak ve yayınları izlemek için tıklayınız.

Ayın Yazısı: Filantropi Alanında Son Bir Yılda
Yayımlanan Raporları Sizler için Derledik

Ayın Yazısı serimizin sonuncusunda filantropi ve
bağışçılık alanında geçtiğimiz bir yıl içerisinde
yayımlanan raporları derledik. Türkiye’den ve dünyadan
uzman kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış 11 rapora yer
verdiğimiz Kasım Ayın Yazısı’nda son bir yılda filantropi
ve bağışçılık alanlarına yön veren tartışmaları ve ana
gündem maddelerini tek bir kaynakta toplamayı
amaçladık. Ayın Yazısı’na ulaşmak için tıklayınız.
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