
İlham Veren Bağışçı Öyküler�: Dr. İzel Lev� Coşkun
  

Dr. İzel Lev� Coşkun, verg�, denet�m, muhasebe ve
danışmanlık ş�rket� Mazars Denge’de yakın zaman
kadar CEO, son olarak da ‘Sürdürüleb�l�rl�k Elç�s�’
rolüyle görev yapıyor. S�v�l toplum kuruluşlarını hem
gönüllü faal�yetler ve uzmanlık paylaşımı hem de ayn�
ve madd� bağışlar yoluyla destekleyen Coşkun,
bağışçılığı sürdürüleb�l�rl�k yaklaşımı doğrultusunda
yaptığı b�r paylaşım olarak görüyor ve çevres�n� de bu
doğrultuda harekete geç�rerek s�v�l toplum
kuruluşlarına destek olmaları �ç�n teşv�k ed�yor. Dr. İzel
Lev� Coşkun’un sürdürüleb�l�rl�k yaklaşımını, bu
yaklaşımın bağışçılık deney�m�n� ve STK’larla kurduğu
�l�şk�ler� nasıl şek�llend�rd�ğ�n� ve yönet�c�s� olduğu

Mazars Denge’de bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattığı �lham veren öyküsüne buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Destekle Değ�şt�r Projeler� Ne Aşamada?
  

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 ve değ�ş�me katkı sağlamak
�steyen b�reylerle kaynaklara er�ş�m� kısıtlı s�v�l toplum
kuruluşlarını b�r araya get�ren Destekle Değ�şt�r’�n
İstanbul’dak� dördüncü etk�nl�ğ� 10 Ek�m 2017 tar�h�nde
düzenlend�. Etk�nl�ğe katılanlar, Rehber Köpekler
Derneğ�, Sulukule Gönüllüler� Derneğ� ve Troya Çevre
Derneğ�’n�n projeler�n� tanıma ve destekleme fırsatı

buldular. Destekle Değ�şt�r’e katılan STK’ların etk�nl�kten sonrak� altı ayda kaydett�kler� gel�şmeler� paylaştıkları
güncelleme raporuna buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Fon Veren Kuruluşlar Yerel Bağışçılığı Nasıl
Destekleyeb�l�rler?

  

Foundat�on Center’a bağlı b�r platform olarak faal�yet
gösteren GrantCraft’ın hazırladığı “How Commun�ty
Ph�lanthropy Sh�fts Power: What Donors Can Do to
Help Make That Happen” raporu yayımlandı. Jenny
Hodgson ve Anna Pond tarafından yazılan rapor yerel
bağışçılık model�n� �lg�lend�ren kavramlar ve aktörler
hakkında detaylı b�lg� �çer�yor. Fon veren kuruluşların
yerel bağışçılığı nasıl teşv�k edeb�lecekler�,
destekleyeb�lecekler� ve yerel bağışçılık yaklaşımını
kurumsal kültürler�ne nasıl entegre edeb�lecekler� �le

�lg�l� pek çok öner�y� de kapsayan rapora buradan ulaşab�l�rs�n�z.

WINGS’�n F�lantrop� Altyapısını Destekleyen
Ekos�stem �le İlg�l� Raporu Yayımlandı

  

40 ülkeden 100’ün üzer�nde f�lantrop�k kuruluşu ve
f�lantrop� alanın gel�ş�m� �ç�n çalışan destek
kuruluşlarını b�r araya get�ren Worldw�de In�t�at�ves for
Grantmaker Support’un (WINGS) hazırladığı “What
Makes a Strong Ecosystem of Support to
Ph�lanthropy?” raporu 2018 yılının Mart ayında
yayımlandı. Barry Kn�ght tarafından yazılan ve
f�lantrop� altyapısını desteklemek �ç�n stratej�k b�r
yaklaşımın gerekl�l�ğ�ne d�kkat çeken rapor, bu
altyapıyı oluşturan f�lantrop�k aktörler�n güncel
durumları ve faal�yetler� �le �lg�l� büyük resm� sunmanın
yanı sıra, b�r ‘f�lantrop� destek ekos�stem�’

oluşturulması �ç�n farklı aktörler arasında kurulan �şb�rl�kler�n�n gel�şt�r�lmes�n� öner�yor. Raporun tamamını buradan
�nceleyeb�l�rs�n�z.

Ayın Yazısı: B�r Kaynak Gel�şt�rme Model� Olarak
Teleton

  

STK’ların telev�zyon programı formatında uyguladıkları
b�r kaynak gel�şt�rme ve bağış toplama model� olan
teleton, �lk olarak 1949 yılında ABD’de uygulandı. Son
yıllarda ABD’de ve farklı ülkelerde doğal felaketler�n
sonucunda ortaya çıkan ac�l �ht�yaçların g�der�lmes�
amacıyla kullanılan teleton model�, Türk�ye’de 1990’lı
yıllardan ber� TEMA Vakfı ve Türk�ye Eğ�t�m Gönüllüler�
Vakfı (TEGV) tarafından uygulanıyor. Ayın yazısında,
ulusal b�r telev�zyon kanalında yapılan canlı yayınlar
yoluyla STK’ların tanıtımlarına ve bağışa ulaşmalarına

katkı sunan teleton model�n�n gel�ş�m� ve farklı uygulamalarına ve model�n Türk�ye’dek� örnekler�ne yer verd�k. TEMA
Vakfı İlet�ş�m ve Kurumsal İşb�rl�ğ� Bölüm Başkanı Kenan Doğan ve TEGV Kaynak Gel�şt�rme Yönet�c�s� Aytül
Çınar’ın teleton model�n�n hazırlık sürec�ne ve kuruluşların bağış havuzunun gen�şlemes�nde oynadığı role da�r
deney�mler�n� paylaştığı yazıya buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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