
İlham Veren Bağışçı Öyküler�: Yıldız Günay

Uzun yıllar b�r fon yönet�m ş�rket�nde yönet�c� olarak
çalıştıktan sonra 2012 yılında Türk Eğ�t�m Vakfı (TEV)
Genel Müdürü olarak s�v�l toplumda çalışmaya
başlayan Yıldız Günay, vakfın yönet�m�n�
üstlend�ğ�nden ber� mevcut kaynakların en ver�ml�
şek�lde değerlend�r�leb�lmes� �ç�n portföy yönet�m�
tecrübes�nden faydalanıyor. TÜSEV Yönet�m Kurulu
Başkan Yardımcısı da olan ve f�nans sektöründek�
deney�mler�n�n b�reysel bağışçılık yolculuğu kadar s�v�l
toplum kuruluşlarından (STK) beklent�ler�n� de
şek�llend�rd�ğ�n� �fade eden Günay, bu deney�m ve
beklent�ler doğrultusunda TEV’dek� kaynak gel�şt�rme
ve bağışçılarla kurulan �l�şk�ler bağlamında yapılan

çalışmalara yön ver�yor. STK’ların bağışçıya k�ş�selleşt�r�lm�ş deney�mler sunab�ld�ğ� ve çağın koşullarına uyum
sağlayab�ld�ğ� ölçüde yen� bağışçılar kazanab�leceğ�n� ve mevcut bağışçılarının a�d�yet�n� güçlend�reb�leceğ�n�
vurgulayan Yıldız Günay’ın �lham veren bağışçı öyküsüne buradan ulaşab�l�rs�n�z.

Gençl�k Dayanışma Fonu Başvuruları Devam
Ed�yor

B�rleşm�ş M�lletler Meden�yetler İtt�fakı (UNAOC)
bünyes�ndek� Gençl�k Dayanışma Fonu (Youth
Sol�dar�ty Fund) sek�z�nc� dönem h�be başvuruları
devam ed�yor. 18-35 yaş arasındak� gençler�n yönett�ğ�
kuruluşlara sağlanan fon kapsamında, kültürler ve
�nançlar arası d�yaloğu desteklemeye yönel�k yen�l�kç�
ve etk�l� yaklaşımlar gel�şt�ren projeler desteklen�yor.
Projeler� seç�len kuruluşlara UNAOC’n�n toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ�, medya �l�şk�ler�, savunuculuk, mal�
yönet�m, ağ kurma, sürdürüleb�l�rl�k, �zleme ve
değerlend�rme konularında kapas�te gel�şt�rme desteğ�
de sağlayacağı h�be programının son başvuru tar�h� 30

Ağustos. Program hakkında detaylı b�lg� ve başvuru formuna buradan ulaşab�l�rs�n�z.

All �n for Women & G�rls Raporu Yayımlandı

ABD’de bulunan L�lly Fam�ly School of Ph�lanthropy bünyes�ndek� Women's
Ph�lanthropy Inst�tute, All �n for Women & G�rls adlı raporu yayımladı. Büyük
ölçekl� kadın fonları ve kadın donörler �le yapılan araştırmaya ve enst�tünün
yüksek gel�rl� kadın f�lantrop�stler �le �lg�l� daha önce yayımladığı raporun
bulgularına dayanan raporda, 20’n�n üzer�nde kadın fonuna da�r ver�ler ve
cevapladıkları anket sonuçları değerlend�r�l�yor. Kadın fonları ve kadın donörler�n
eğ�l�mler�ne ve onları d�ğer yüksek gel�rl� donörlerden ayıran başlıca özell�klere yer
veren rapor, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� sağlamaya yönel�k g�r�ş�mler�
desteklemede f�lantrop�n�n yaratab�leceğ� etk�ye odaklanıyor. İng�l�zce d�l�nde
yayımlanan raporun tamamına ve raporun �nfograf�ğ�ne ulaşmak �ç�n tıklayınız.

F�lantrop� Sektöründe Savunuculuk Web�nar’ı 28 Ağustos’ta

TÜSEV’�n de üyes� olduğu, 45 ülkeden 100’ün üzer�nde f�lantrop�k kuruluşu,
ağları, akadem�k enst�tüler�, destek kuruluşlarını ve fon sağlayıcıları b�r araya
get�ren Worldw�de In�t�at�ves for Grantmaker Support’un (WINGS) düzenled�ğ�
kamu pol�t�kalarının değ�şt�r�lmes�nde f�lantrop�n�n üstleneb�leceğ� savunuculuk
konulu web�nar 28 Ağustos’ta gerçekleşecek. Yasal mevzuat ve kaynaklara
er�ş�m açısından ortaya çıkan zorluklarla mücadele edeb�lmek ve değ�ş�m
yaratab�lmek �ç�n f�lantrop�k aktörler�n ben�msemes� gereken stratej�k yöntemler�n
ele alınacağı web�nara kayıt olmak �ç�n buraya, WINGS’�n düzenled�ğ� tüm
web�nar’lara ulaşmak �ç�n buraya tıklayınız.

Ayın Yazısı: Sosyal Etk� Ölçümlemes� ve Yönet�m�

Sosyal etk� ölçümü ve yönet�m�, STK’lar, sosyal
g�r�ş�mler, fon veren kuruluşlar ve özel sektör g�b�
sosyal etk� aktörler�n�n yaratmak �sted�kler� etk�ye göre
stratej�ler�n� şek�llend�rmeler�ne ve kaynaklarını en
fazla etk� yaratacak şek�lde kullanmalarına olanak
sağlıyor. 2012 yılında sosyal etk� aktörler�n�n
kapas�teler�n� gel�şt�rmek amacıyla kurulan KUSIF’�n
Yönet�c� D�rektörü Dr. Gonca Ongan’ın sosyal etk�
yönet�m�n�n Türk�ye’dek� durumuna, yöntem� kullanan
aktörler�n d�kkat etmes� gerekenlere ve STK’ların
stratej�ler�n� bel�rlemeler�nde sosyal etk� yönet�m�n�n
rolüne da�r sorularımızı yanıtladığı ayın yazısına
buradan ulaşab�l�rs�n�z.
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